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Norgervaart, 13 mei 2019

Aan Provinciale Staten van Drenthe, College van GS
Geachte Statenleden, College van GS
Het plan voor reconstructie van de Norgervaart ligt momenteel ter inzage.
Bezwaar heb ik op een aantal onderdelen van het plan.
Als aanwonende langs de Norgervaart ken ik het reilen en zeilen op en langs de weg goed. 
Behalve verkeerstechnisch is de weg en de vaart ook belangrijk voor de beleving van het 
landschap waarin wij wonen en de historische kontext ervan. Onderstaand mijn punten van 
bezwaar tegen het plan.
Ik wil u dringend verzoeken om het plan voor reconstructie op deze punten aan te passen. 
Bezwaar:

1. Overstekende fietsers. Plan ontbeert afdoende maatregelen om fietsers veilig te laten 
oversteken. Een middenberm zónder stoplicht blijft linke soep voor overstekende fietsers. Auto's 
gaan niet stoppen, zeker niet als ze 80 mogen blijven rijden. Fietsers wachten midden op de weg 
op een autoloos moment om een 2e oversteek te wagen. Blijft riskant!

Sinds 2015 is bij de domeinweg een tijdelijk stoplicht geplaatst voor fietsers (en de bus). Dat 
stoplicht werkt alleen als fietsers willen oversteken, het autoverkeer staat dan stil. Optimale 
veiligheid, dus prima maatregel. In kombinatie met een 60km regime is dit bij de Koelenweg ook 
een betere oplossing. 
Het plan voorziet in een fietsbrug over de vaart. Dan nog moeten fietsers de weg over; de vaart is 
niet het obstakel. 
2. Versmalling vaart. Dit is een slecht idee. De vaart is een markante structuur in het landschap.
Restant van de ontginning van het veen, voor drooglegging, vervoer turven; later ook voor
personenvervoer, waaronder de 'paupers' uit het westen. Elke meter eraf vermindert het
kunnen 'lezen' van het landschap (met kanalen, vaarten, wijken en sloten) en hindert
mogelijkheden voor herstel van de cultuurhistorische betekenis van de vaart. Het gaat niet alleen
om watertechniek.
NB. Provinciale Staten besloten eerder om de Norgervaart weer bevaarbaar te maken: vergeten?

3. Ingrijpend plan, en duur.
Automobilisten gaan door dit plan niet minder hard rijden, de weginrichting lokt eerder harder
rijden uit (doorstroming noemen jullie dat). Voor de fietsers blijft oversteken een groot risico.
Waarom niet een 60-km weg ervan maken? Elders kan dat ook, ook voor een soortgelijke wegen.
In kombinatie met stoplichten op oversteekpunten geeft dat ook veiligheid voor fietsers. Zo zijn
er meer simpele doch effectieve maatregelen denkbaar. Veilig oversteken voor fietsers noemden
jullie immers aanleiding en hoofddoel van de reconstructie!
Zie ook de brief van Heemschut*, waarin ik mij geheel en al op alle punten kan vinden.

Voorstel voor aanpassing van het plan: 








Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe 

Postbus 122

9400 AC Assen

Per mail verzonden aan: post@drenthe.nl 	 			



Groningen, 7 januari 2019



Betreft: Reactie op de plannen voor de reconstructie van de N373 / Norgervaart / Werelderfgoed



Geacht College,



De Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft via derden vernomen dat u onlangs een aantal organisaties de gelegenheid heeft gegeven om voordat de plannen formeel in de inspraak komen hun visie kenbaar te maken op de reconstructieplannen (Voorontwerp PIP) voor de N373 / Norgervaart. 



Heemschut is helaas niet uitgenodigd om aan dit vooroverleg deel te nemen.



Dat betreuren wij omdat de weg en de naastliggende Norgervaart een grote landschaps-historische rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de Kolonie Veenhuizen en omgeving.

Vooral de vaart is daarbij van groot historisch belang en daarom heeft Heemschut zorgen over hoe er wordt omgegaan met het behoud van en de plannen voor dit historisch gegeven. Want wij vragen ons af of er wel rekening is/wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden, kenmerken en vooral (het verhaal van) de ontstaansgeschiedenis?



De Norgervaart vormt immers de historische verbinding tussen de Drentse Hoofdvaart en de Kolonievaart. In de 19e eeuw werden vele paupers vanuit het westen van het land per schip aangevoerd via de Zuiderzee – Meppel - Drentse Hoofdvaart – Norgervaart en Kolonievaart naar de gestichten van Veenhuizen.

De vaart vormt daarom een belangrijk element in de geschiedenis van dit gebied in het algemeen en de Kolonie Veenhuizen in het bijzonder.



Er wordt al jaren lang gepleit om Veenhuizen (en andere koloniedorpen) op de Unescolijst lijst van Werelderfgoed te krijgen. Het is daarom onbegrijpelijk dat er nu plannen worden ontwikkeld voor een versmalling en daarmee aantasting van de enige belangrijke historische vaarverbinding naar Veenhuizen zonder dat er tegelijkertijd en in combinatie iets wordt gedaan aan het verbeteren van de toegankelijkheid van het gebied voor de waterrecreatie door (vaste) obstakels weg te nemen of te reconstrueren.

Weliswaar worden er volgens onze informatie enkele dammen vervangen door, hopelijk géén vaste, bruggen, maar toch missen in uw verbeteringsplannen voorstellen voor het weer bevaarbaar maken van de Norgervaart. Er zou immers door middel van het reconstrueren van alle vaste naar beweegbare bruggen een prachtige vaarverbinding kunnen komen vanaf de Drentse Hoofdvaart naar Veenhuizen. 



De door u voorgestelde verbeterings- en reconstructieplannen gaan om een aantal zaken die invloed hebben op de sfeer en het historische karakter van het gebied rond de vaart:



M.b.t. de wegverbetering en de verkeersveiligheid:

Wegverbreding en het scheiden van de rijstroken zullen ten koste gaan van de (oorspronkelijke) breedte van de Norgervaart. Dit betekent een aantasting van de cultuurhistorische kenmerken van deze vaart.

De huidige weg door de buurtschap Norgervaart - Huis ter Heide nodigt nu al uit tot overschrijding van de maximum snelheid van 80 km/uur. Bij verbreding van de weg zal de verleiding om sneller te rijden alleen maar groter worden. 

Waarom niet gekozen voor een (visuele) wegversmalling zonder middenbermen en het handhaven van de elzenbeplanting langs de vaart in combinatie met een snelheidsbeperking van 60 km/uur? Dit ook i.v.m. een aantal kruispunten, fietspaden en de aanwezige bebouwing in de buurtschap Norgervaart - Huis ter Heide.  

Door middel van het definitief maken van de tijdelijke verkeerslichten bij het kruispunt Domeinweg en ook de verkeerslichten bij de Koelenweg kunnen kruispunten misschien wel beter worden beveiligd dan het aanbrengen van een ‘tweetraps’oversteek bij een kruispunt. 

Het aanbrengen van openbare wegverlichting zal een negatieve invloed hebben op dit nog relatief donkere gebied, ook in relatie met het dichtbij liggende natuurgebied Fochteloërveen.



Begrijp ons goed: Heemschut is uiteraard niet tegen het verbeteren van de verkeersveiligheid; in tegendeel, maar wij vragen ons wel af of deze door u voorgestelde maatregelen in deze historische situatie binnen de invloedsfeer van het Werelderfgoed niet wat overdreven zijn. Want waarschijnlijk is de verkeersveiligheid meer gediend met een snelheidsbeperking voor het hele traject tot 60 km/uur in combinatie met het plaatsen van stoplichten bij de oversteekplaatsen voor fietsers. 



M.b.t. de mogelijkheden voor de watersport (vaarverbinding / vaarroute):

Een concreet zorg- en aandachtspunt betreft de ingrijpende reconstructie rond de afslag naar Veenhuizen. 

In verband met de kwetsbare, historische omgeving van de sluis dient deze zeer zorgvuldig ontworpen en uitgevoerd te worden. Ook zou hier in verband met de verbetering van de vaarroute uiteraard een beweegbare brug moeten komen in plaats van de nu voorgestelde vaste brug.

Overigens pleiten wij bij het ontwerp van dit deelgebied in het PIP opnieuw voor het als uitgangspunt nemen van een doorgaande vaarverbinding waarvoor dus ook de historische sluis aangepast moet worden om zo beter tot zijn recht te komen. 

Wij schrijven ‘opnieuw’ omdat dit voorstel destijds ook reeds bij de planvorming in het kader van de Herinrichting Roden-Norg (tevergeefs) werd bepleit.

Vaste dammen en enkele vaste bruggen die de doorvaart van de vaarrecreatie op het traject Drentsche Hoofdvaart – Veenhuizen belemmeren dienen uiteraard te worden verwijderd/vervangen. 



Samenvattend doen wij een zeer dringend beroep op u om alsnog te zoeken naar verbeteringen / aanpassingen van het plan om niet alleen meer recht te doen aan de landschaps-historische waarden van de Norgervaart, maar om ook daarmee het gebied in en om Veenhuizen een economische impuls te geven.

Nu is het nog niet te laat, nu kunt u door het aanpassen van deze plannen nog ideeën en initiatieven toevoegen om de mogelijkheden voor de waterrecreatie en alles wat daarbij hoort uit te breiden. Daarmee zullen de economisch zo belangrijke toeristisch-recreatieve mogelijkheden van dit gebied en met name voor het “product’ Werelderfgoed Veenhuizen alleen maar worden versterkt!



Overigens zijn wij graag tot overleg bereid.



Met vriendelijke groet, mede namens Heemschut Drenthe (*)



ir. Pier P. Bosch

Heemschut Groningen 



P/A Correspondentieadres:

secretarisheemschutgroningen@gmail.com

Stoeldraaierstraat 13 

9712 BT Groningen



(*) De Commissie Heemschut Groningen neemt door omstandigheden voorlopig de taken en verantwoordelijkheden over van Heemschut Drenthe. Vandaar dat u deze brief ontvangt vanuit Groningen.



Een afschrift van deze brief zonden wij aan:



Gemeente Assen

Gemeente Noordenveld

Gemeente Midden Drenthe

Stichting Het Drentse Landschap

Natuur en Milieufederatie Drenthe

Waterschap Noorderzijlvest

Watersportverbond Regio Groningen-Drenthe

Koloniën van Weldadigheid, programmabureau

Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Libau Groningen









Heemschut 1911:

“Bescherming van de schoonheid en het historisch ruimtelijk karakter van Nederland in het algemeen en de cultuurmonumenten in het bijzonder.” 
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 De oversteken voor fietsers met stoplichten te regelen, zoals nu sinds 2015 (tijdelijk) het geval 
is bij de Domeinweg. Het stoplicht springt voor auto's op rood alleen als er fietsers oversteken. 
Simpeler kan niet. En ze voldoen goed, zien wij. De fietsers maken er dankbaar gebruik van. 
Zonder ongelukken. 

 de snelheid op de weg van 80 km terugbrengen naar 60 km. Deze 60 km wens, een dringend 
verzoek van de buurtvereniging en alle bewoners langs de norgervaart, wordt gedeeld door de 
gemeente Midden-Drenthe en Noordenveld. Heb geen overtuigend argument gehoord waarom 
het niet kan, de tijdwinst bij 80 km is verwaarloosbaar. En voor fietsers stukken veiliger. Snap 
jullie weerzin niet, Doe het!

 de vaart niet versmallen. Opslag van wilgen en berken e.d. benutten als natuurlijke 
afscherming van het water.
Als de weg 60 km wordt hoeft de vaart niet versmald en de weg niet verbreed. Dat scheelt! 

NB. Gedeputerde (Bijl) reist halve wereld over om te pleiten voor Veeenhuizen als 
Werelderfgoed, en vergeet hier thuis om de historische rol van de Norgervaart in dit plan voor 
reconstructie mee te nemen.

Groeten, Agnes van de Vijver 

*BIJLAGE Brief Heemschut
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Heemschut 1911: 
“Bescherming van de schoonheid en het historisch ruimtelijk karakter van Nederland in het algemeen 

en de cultuurmonumenten in het bijzonder.” 

Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
Per mail verzonden aan: post@drenthe.nl  

Groningen, 7 januari 2019 

Betreft: Reactie op de plannen voor de reconstructie van de N373 / Norgervaart / Werelderfgoed 

Geacht College, 

De Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft via derden vernomen dat u onlangs een aantal organisaties de 
gelegenheid heeft gegeven om voordat de plannen formeel in de inspraak komen hun visie kenbaar te maken 
op de reconstructieplannen (Voorontwerp PIP) voor de N373 / Norgervaart.  

Heemschut is helaas niet uitgenodigd om aan dit vooroverleg deel te nemen. 

Dat betreuren wij omdat de weg en de naastliggende Norgervaart een grote landschaps-historische rol hebben 
gespeeld in de ontwikkeling van de Kolonie Veenhuizen en omgeving. 
Vooral de vaart is daarbij van groot historisch belang en daarom heeft Heemschut zorgen over hoe er wordt 
omgegaan met het behoud van en de plannen voor dit historisch gegeven. Want wij vragen ons af of er wel 
rekening is/wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden, kenmerken en vooral (het verhaal van) de 
ontstaansgeschiedenis? 

De Norgervaart vormt immers de historische verbinding tussen de Drentse Hoofdvaart en de Kolonievaart. In de 
19e eeuw werden vele paupers vanuit het westen van het land per schip aangevoerd via de Zuiderzee – Meppel 
- Drentse Hoofdvaart – Norgervaart en Kolonievaart naar de gestichten van Veenhuizen.
De vaart vormt daarom een belangrijk element in de geschiedenis van dit gebied in het algemeen en de Kolonie
Veenhuizen in het bijzonder.

Er wordt al jaren lang gepleit om Veenhuizen (en andere koloniedorpen) op de Unescolijst lijst van 
Werelderfgoed te krijgen. Het is daarom onbegrijpelijk dat er nu plannen worden ontwikkeld voor een 
versmalling en daarmee aantasting van de enige belangrijke historische vaarverbinding naar Veenhuizen zonder 
dat er tegelijkertijd en in combinatie iets wordt gedaan aan het verbeteren van de toegankelijkheid van het 
gebied voor de waterrecreatie door (vaste) obstakels weg te nemen of te reconstrueren. 
Weliswaar worden er volgens onze informatie enkele dammen vervangen door, hopelijk géén vaste, bruggen, 
maar toch missen in uw verbeteringsplannen voorstellen voor het weer bevaarbaar maken van de Norgervaart. 
Er zou immers door middel van het reconstrueren van alle vaste naar beweegbare bruggen een prachtige 
vaarverbinding kunnen komen vanaf de Drentse Hoofdvaart naar Veenhuizen.  

De door u voorgestelde verbeterings- en reconstructieplannen gaan om een aantal zaken die invloed hebben op 
de sfeer en het historische karakter van het gebied rond de vaart: 



Heemschut 1911: 
“Bescherming van de schoonheid en het historisch ruimtelijk karakter van Nederland in het algemeen 

en de cultuurmonumenten in het bijzonder.” 

M.b.t. de wegverbetering en de verkeersveiligheid:
Wegverbreding en het scheiden van de rijstroken zullen ten koste gaan van de (oorspronkelijke) breedte van de
Norgervaart. Dit betekent een aantasting van de cultuurhistorische kenmerken van deze vaart.
De huidige weg door de buurtschap Norgervaart - Huis ter Heide nodigt nu al uit tot overschrijding van de
maximum snelheid van 80 km/uur. Bij verbreding van de weg zal de verleiding om sneller te rijden alleen maar
groter worden.
Waarom niet gekozen voor een (visuele) wegversmalling zonder middenbermen en het handhaven van de
elzenbeplanting langs de vaart in combinatie met een snelheidsbeperking van 60 km/uur? Dit ook i.v.m. een
aantal kruispunten, fietspaden en de aanwezige bebouwing in de buurtschap Norgervaart - Huis ter Heide.
Door middel van het definitief maken van de tijdelijke verkeerslichten bij het kruispunt Domeinweg en ook de
verkeerslichten bij de Koelenweg kunnen kruispunten misschien wel beter worden beveiligd dan het
aanbrengen van een ‘tweetraps’oversteek bij een kruispunt.
Het aanbrengen van openbare wegverlichting zal een negatieve invloed hebben op dit nog relatief donkere
gebied, ook in relatie met het dichtbij liggende natuurgebied Fochteloërveen.

Begrijp ons goed: Heemschut is uiteraard niet tegen het verbeteren van de verkeersveiligheid; in tegendeel, 
maar wij vragen ons wel af of deze door u voorgestelde maatregelen in deze historische situatie binnen de 
invloedsfeer van het Werelderfgoed niet wat overdreven zijn. Want waarschijnlijk is de verkeersveiligheid meer 
gediend met een snelheidsbeperking voor het hele traject tot 60 km/uur in combinatie met het plaatsen van 
stoplichten bij de oversteekplaatsen voor fietsers.  

M.b.t. de mogelijkheden voor de watersport (vaarverbinding / vaarroute):
Een concreet zorg- en aandachtspunt betreft de ingrijpende reconstructie rond de afslag naar Veenhuizen.
In verband met de kwetsbare, historische omgeving van de sluis dient deze zeer zorgvuldig ontworpen en
uitgevoerd te worden. Ook zou hier in verband met de verbetering van de vaarroute uiteraard een beweegbare
brug moeten komen in plaats van de nu voorgestelde vaste brug.
Overigens pleiten wij bij het ontwerp van dit deelgebied in het PIP opnieuw voor het als uitgangspunt nemen
van een doorgaande vaarverbinding waarvoor dus ook de historische sluis aangepast moet worden om zo beter
tot zijn recht te komen.
Wij schrijven ‘opnieuw’ omdat dit voorstel destijds ook reeds bij de planvorming in het kader van de
Herinrichting Roden-Norg (tevergeefs) werd bepleit.
Vaste dammen en enkele vaste bruggen die de doorvaart van de vaarrecreatie op het traject Drentsche
Hoofdvaart – Veenhuizen belemmeren dienen uiteraard te worden verwijderd/vervangen.

Samenvattend doen wij een zeer dringend beroep op u om alsnog te zoeken naar verbeteringen / aanpassingen 
van het plan om niet alleen meer recht te doen aan de landschaps-historische waarden van de Norgervaart, 
maar om ook daarmee het gebied in en om Veenhuizen een economische impuls te geven. 
Nu is het nog niet te laat, nu kunt u door het aanpassen van deze plannen nog ideeën en initiatieven toevoegen 
om de mogelijkheden voor de waterrecreatie en alles wat daarbij hoort uit te breiden. Daarmee zullen de 
economisch zo belangrijke toeristisch-recreatieve mogelijkheden van dit gebied en met name voor het “product’ 
Werelderfgoed Veenhuizen alleen maar worden versterkt! 

Overigens zijn wij graag tot overleg bereid. 



Heemschut 1911: 
“Bescherming van de schoonheid en het historisch ruimtelijk karakter van Nederland in het algemeen 

en de cultuurmonumenten in het bijzonder.” 

Met vriendelijke groet, mede namens Heemschut Drenthe (*) 

ir. Pier P. Bosch 
Heemschut Groningen 

P/A Correspondentieadres: 
secretarisheemschutgroningen@gmail.com 
Stoeldraaierstraat 13  
9712 BT Groningen 

(*) De Commissie Heemschut Groningen neemt door omstandigheden voorlopig de taken en 
verantwoordelijkheden over van Heemschut Drenthe. Vandaar dat u deze brief ontvangt vanuit Groningen. 

Een afschrift van deze brief zonden wij aan: 

Gemeente Assen 
Gemeente Noordenveld 
Gemeente Midden Drenthe 
Stichting Het Drentse Landschap 
Natuur en Milieufederatie Drenthe 
Waterschap Noorderzijlvest 
Watersportverbond Regio Groningen-Drenthe 
Koloniën van Weldadigheid, programmabureau 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
Libau Groningen 


