
Aan Gedeputeerde Staten van Drenthe 

En de leden van het Drents Parlement 

Alsmede 

Het college van B en W 

En de gemeenteraad van De Wolden 

Geachte bestuurders; 

Wij hebben ons onlangs ingezet om dorpsgenoten te ondervragen hoe zij denken over het feit dat de 

provincie de N 375 duurzaam veiliger wil maken; voor ons gaat het om de kruising Gijsselterweg. 

Wij hebben omwonenden, gebruikers en dorpsgenoten ondervraagd welke oplossing zij kiezen, dat blijkt 

een rotonde te zijn. De overtuiging is dat met deze drukke overgang alleen een rotonde past om de 

omliggende wegen NIET ONVEILIGER te maken. 

Wij hebben advies gevraagd aan iemand die daar meer verstand van heeft dan wij, namelijk oud inwoner 

van Ruinen de heer ing. Klaas v.d.Berg, weg en waterbouwkundige en oud directeur Koninklijke 

Wegenbouw Stevin. Zijn bevindingen gaan hierbij. 

Het feit dat een paar nieuwkomers spreken over Het sluipweggetje heeft voor veel onrust gezorgd; voor 

ons is het, ook uit historisch oogpunt, de belangrijkste weg Ruinen/Hoogeveen. De route via N 375 is 

bijna 4 km langer (x2 heen en weer is 8 km) en dat maal 1100 voertuigen???? In deze tijd van zuinig zijn 

op milieu en grondstoffen onverantwoord. 

Middels deze brief laten wij u weten dat wij en de Ruiners voor een rotonde zijn. Veiligheid voor alles. 

Vriendelijke groet 

Namens actievoerders 

R.J.Blaauw 

-:ft 

D. Schipper

(Ontvangen 20 juni 2018)



---··-·-

______ __ _ , ____ ·---

-----···---

____________ ______J__ ____ 

__ , _____ .. 

--- __ , _______ 

---·---·· 

-----·· 



:-���----�-.l.�V-=-\:,._"tf"'.°'--'-=---��=--c-=-=:-----

·---------,-���-�----�-�-�----

. -·-- ----1
1

=========������/JUV<�_-_-:�-�-=-p_·�_·¼_�_. -l-+----1-1---,1<-------
. ------1-,_,��---·-J2-=---� ol�--------
-· ----·t -

------1----\-�\.-�----\.--,__�_,j�;:;Su...::&.x....Jvvt=�..4---------
-·- ---·------1·-

-

. ·-- -----1 �---��-----\--L-
!, 

- ------=--=--t--------·-" --
· ---1-------------

j . -·-·---1----------------------

. -------·1-------------
···--·-----I-

····-----�

-------·--

-------1------------------:----
; 

----/-·----------- -

-----l-

1 



) . 

Beschrijving mogelijke oplossingen voor de kruising Gi jsselterweg met de 

Provincialeweg Pesse - Meppel. 

Probleemstelling: Er gebeuren te veel incidenten op deze kruising en enkele 

bewoners in de buurt zitten liever aan een stillere weg. 

t>e oorsprong van de weg en de reden van aanleg. 

Tot in de vijftiger jaren moest men als men van Ruinen naar Hoogeveen wou of 

van Hoogeveen naar Ruinen via Pesse of Echten. Deze weg is aangelegd in de 

vijftiger jaren en gaf een behoorlijke kilometer en tijd besparing met deze 

route. Tevens was het een veilige route voor het schoolfietsverkeer naar en van 

Ruinen naar Hoogeveen. Ook was de ontsluiting van het Pesserveld en de 

Staatsbossen hiermee beter geregeld. 

In het begin van de zestiger jaren is de weg Pesse - Meppel aangelegd welke de 

Gijsselterweg kruiste en daarmee ontstond de onderhavige kruising. Uitgevoerd 

in een gelijkvloerse kruising. 

Wijzigingen op de kruising. 

In de tachtiger jaren is uit veiligheidsoverwegingen voor met name het 

schoolfietsverkeer een fietstunnel aangelegd dwars onder deze kruising door. 

Daarmee ging het fietsverkeer ook naar de andere kant van Gijsselterweg. Van 

Ruinen gezien van rechts naar links naast de Gijsselterweg. Een goede veiligheids 

verbetering voor de fietsers. 

Mogelijke oplossingen voor deze kruising. 

1. Afsluiten van de kruising voor wegverkeer in de Gijsselterweg, tunnel

laten bestaan en het verkeer omleiden via de rotonde in de Echtenseweg

en de Postweg.

2. Het aanleggen van een.tunnel voor wegverkeer en fietsverkeer in één

tunnel en de bestaande fietstunnel slopen.

3. Het aanleggen van een rotonde voor wegverkeer in Provinciale weg en de

Gijsselterweg, en de fietstunnel gewoon laten bestaan.



Oplossing 1. 

Het afsluiten van de Gijsselterweg is niet gewenst en veroorzaakt allerlei 

mogelijke vervelende neven effecten . Er komt sluipverkeer opgang via Pesse en 

Echten wat dan door bebouwde kom van de plaatsen Pesse en Echten moet. Er is

tevens een probleem dat zwaar landbouw verkeer via de Gijsselterweg en met 

name voor de firma van Rechteren welke grotere omwegen moet gaan rijden. Dit 

met alle gevolgen van dien , zoals meer ongelukken met dit zware 

landbouwverkeer. 

De Postweg moet verbreed worden en gewijzigd worden in verband het 

verkeersaanbod en het nu niet goed kunnen passeren van voertuigen op de 

Postweg. De wegbreedte is op de Postweg onvoldoende voor dit verkeer. Ook zal 

men de twee onoverzichtelijke bochten in deze weg moeten aanpakken , om 

ongelukken in de toekomst te voorkomen. 

Om dit realiseren moeten in verband met de vele kabels en leidingen die langs

deze weg liggen , de kabels en leidingen grotendeels omlegd moeten worden. Wat 

altijd kostbare zaak is . 

Tevens zullen de houtopstanden langs de weg gedeeltelijk weggehaald moeten 

worden om ruimte te maken voor de weg en de kabels en leidingen. 

Ook voor de 6 aanwonenden panden van de Postweg ontstaat een veel drukkere 

weg en daardoor een gevaarlijker weg. 

De aansluitingen bij de Echtenseweg en Gijsselterweg zullen aangepast moeten

worden, en met name de kruising bij de Echtenseweg, daar deze zo dicht op 

aanwezige rotonde zit. 

Als er geen grond aangekocht moet worden , schat ik dat de hele ingreep van 

oplossing 1 inclusief het afsluiten de Gijsselterweg ongeveer€ 1.400.000 ,-- zal 

gaan kosten. 



Oplossing 2. 

Het aanleggen van een nieuwe tunnel onder Provinciale weg. 

Hierbij moet de bestaande fietstunnel gesloopt worden, want qua hoogte en 

breedte kun je niets met deze tunnel. De nieuwe tunnel moet breder en dieper 

voor het doorgaande wegverkeer en fietsverkeer. 

En er ontstaat ook een oversteek voor de fietsers daar het fietsverkeer het 

wegverkeer moet gaan kruizen, in verband met de ligging van de bestaande 

fietspaden. 

Het betekend dat een grote bouwput gemaakt moet worden waarin de tunnel 

gemaakt worden. Dit is langdurig en betekend dat het fietsverkeer en 

wegverkeer op Gijsselterweg langdurig is gestremd, geschat op 6 tot 9 maand 

mede afhankelijk van de omleggingen van kabels en leidingen. Dit is natuurlijk 

zeer onwenselijk voor schoolfietsverkeer en wegverkeer van en naar Hoogeveen. 

Tevens moet de tunnel in 2 fases gebouwd worden als men doorgaande verkeer 

op Provinciale weg wil laten doorgaan en natuurlijk twee omleidingen voor dit 

verkeer creëren. 

Ook zal er bronbemaling moeten plaats vinden om de tunnel te bouwen en wat 

invloed heeft op natuurgebied Suikerveen. Wat al reeds te kampen heeft met 

een water gebrek. 

Als er geen grond aangekocht moet worden, schat ik dat de hele ingreep van 

oplossing 2 € 1.850.000,-- zal gaan kosten. 

Oplossing 3. 

Het maken van rotonde in de Provinciale weg en Gijsselterweg en fietstunnel 

gewoon laten bestaan voor het fietsverkeer. 

Dit betekend dat tijdelijk, geschat 2 tot 3 maand, het wegverkeer op de 

Gijsselterweg is afgesloten en omgeleid moet worden en voorzieningen moet 

komen voor het verkeer op de Provinciale weg of voor bepaalde tijd een 

afsluiting van deze weg. 




