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DEEL E EMMEN 
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17 Traject Emmen-Klazienaveen 

De Fietsersbond heeft gekozen voor de fietsverbinding vanaf het Drenthe College in Emmen naar het 
centrum van Klazienaveen via Barger Oosterveld en Nieuw Dordrecht. 

In dit deel leest u waarom deze route prioriteit verdient en welke oplossingen de Fietsersbond 
aandraagt om deze route aantrekkelijker te maken. In het volgende hoofdstuk wordt de keuze van het 
traject gemotiveerd en in volgende hoofdstuk komen de knelpunten op het traject aan bod. De meeste 
knelpunten zijn geïllustreerd weergegeven en voorzien van gewenste oplossingen. Op de 
bijgevoegde plattegrond is te zien waar de diverse locaties zich bevinden. De gewenste oplossingen 
zijn globaal van opzet en behoeven uiteraard nadere uitwerking in een bestek. Deze taak laat de 
Fietsersbond graag over aan de betrokken gemeenten die daar meer deskundigheid voor bezitten. 
Het laatste hoofdstuk vormt een beknopte weergave van de knelpunten, waarin de wenselijke 
oplossingen in beeld worden gebracht. 
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De trajectkeuze 

De gekozen route van het Drenthe College in Emmen naar Klazienaveen loopt via de Oude Meerdijk 
naar het fietstunneltje onder de Rondweg. Vervolgens gaat het langs het fietspad richting Barger 
Oosterveld. Via de Oosterveldstraat en de Klazienaveenstraat gaat de route naar Nieuw Dordrecht. 
De route gaat alsmaar rechtdoor onder het viaduct van de N37 door, en via de Brugstraat naar de 
oude brug over het Van Echtenskanaal. Na het passeren van de brug zijn er twee fietspaden, een 
rechtdoor en een naar links, waarop de fietsers hun weg in Klazienaveen kunnen vervolgen. Voor 
deze route is gekozen omdat het een belangrijke onderwijslokatie verbindt met een belangrijke 
woonlokatie. De totale lengte bedraagt iets meer dan 8 km. 

 

Het onderzochte traject Emmen – Barger Oosterveld – Nieuw Dordrecht - Klazienaveen 

De Fietsersbond heeft deze route gekozen omdat het een belangrijke schoolroute is voor scholieren 
uit Klazienaveen, Nieuw Dordrecht en Barger Oosterveld. Er is bewust gekozen voor een bestaande 
route. Oplossingen die in dit rapport worden aangedragen betreffen daarom ook aanpassingen van 
de bestaande infrastructuur. De totaalkosten van alle voorgestelde maatregelen zullen zo relatief laag 
kunnen blijven. 
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18 Knelpunten 

Vanaf het Drenthe College in Emmen tot aan de oude brug over het Van Echtenskanaal heeft de 
Fietsersbond in totaal een beperkt aantal knelpunten gesignaleerd. Deze lokaties zijn gesignaleerd. 
Per beschreven lokatie worden de knelpunten benoemd en de maatregelen weergegeven die de 
Fietsersbond het meest wenselijk acht. De knelpunteninventarisatie begint in Emmen van het Drenthe 
College, maar de knelpunten gelden in het algemeen ook voor de tegengestelde richting. Bij de 
knelpunteninventarisatie is gekeken naar: 
6. Fietsinfrastructuur, markeringen, kwaliteit wegdek 
7. Voorrangssituaties 
8. Bewegwijzering 
9. Verlichting 
10.  Onderhoud 

18.1 Beschrijving 

Via de Oude Meerdijk gaat de route naar het fietstunneltje onder de Rondweg. Daarna langs het 
fietspad richting Barger-Oosterveld. Via Oosterveldstraat en Klazienaveenstraat naar Nieuw-
Dordrecht. 

Begin Nieuw Dordrecht (knelpunt 1) 

Knelpunt 

Tot Nieuw Dordrecht ligt aan beide zijden van de 
weg een goed fietspad. Maar voor Nieuw Dordrecht 
houdt dit op en moeten fietsen en auto’s dezelfde 
weg delen. 

Maatregelen 

Aanpassing van de weginrichting zodat er een 
duidelijke herkenbare fietsinfrastructuur is in de 
vorm van een fietsstrook of een fietspad.   

 

Kwaliteit wegdek Klazienaveensestraat / 
Vastenow – Nieuw Dordrecht (knelpunt 2) 

Knelpunt 

De kwaliteit van het asfalt op de 
Klazienaveensestraat en de Vastenow in Nieuw 
Dordrecht is erg slecht. Op verschillende plaatsen 
is het asfalt verbrokkeld. 

Maatregelen 

Opnieuw asfalteren 
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Kwaliteit fietspad Vastenow tussen Nieuw 
Dordrecht en Klazienaveen (knelpunt 3) 

Knelpunt 

Na Nieuw Dordrecht is aan beide zijden van de weg 
weer een fietspad. Maar ook hier is de kwaliteit van 
het asfalt slecht. Er zijn veel breuken en slecht 
uitgevoerde reparaties. 

Maatregelen 

Opnieuw asfalteren. 

 

 

Slechte klinkerbestrating op ventweg 
Brugstraat – Klazienaveen (knelpunt 4) 

Knelpunt 

Even voorbij het viaduct van de N37 houdt het 
fietspad op en moeten de fietsers hun weg 
vervolgen over de rustige Brugstraat. Na ruim 500 
meter gaat de fietsroute over in een ventweg. De 
klinkerbestrating op deze ventweg is van slechte 
kwaliteit. Tussen de klinkers is veel tussenruimte 
ontstaan. 

Maatregelen 

Opnieuw bestraten van de ventweg met een 
voldoende fundering. 

Na stoplichten bereikt de route de oude brug over het Van Echtenskanaal. Deze brug is gereserveerd 
voor fietsers en wandelaars. Na het passeren van deze brug zijn er twee betegelde fietspaden, een 
rechtdoor en een linksaf, waarop fietsers hun weg in Klazienaveen kunnen vervolgen. 
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19 Samenvatting 

Verbeteren infrastructuur 

De meeste winst valt te behalen bij de verbetering van het fietscomfort. Op tal van locaties op het 
onderzochte traject wordt de fietser nu gehinderd door hobbels en scheuren in het wegdek. Over het 
gehele traject zal de fietsroute voldoende breed, zoveel mogelijk geasfalteerd, recht toe recht aan en 
indien noodzakelijk van de weg afgescheiden dienen te worden. 

Aanbrengen bewegwijzering 

Vooral voor mensen die niet bekend zijn in de omgeving is bewegwijzering van belang. 

Verbeteren onderhoud aan fietspad en groen 

Verwijderen van overhangend, uitzichtbelemmerend groen en bladafval is een eenvoudige, maar zeer 
effectieve maatregel ter vergroting van de fietsaantrekkelijkheid.  

Verder is gladheidsbestrijding van groot belang om ook in de wintermaanden een aantrekkelijke, 
uitnodigende fietsroute te hebben! 
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20 Plattegrond traject 

De getallen op de plattegrond van het traject corresponderen met de genoemde lokaties. 

 

De lokaties van de knelpunten op het onderzochte traject Emmen – Barger Oosterveld – Nieuw 
Dordrecht - Klazienaveen 

 


