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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. Momenteel is het al lang niet altijd veilig om de weg af- of op te draaien met
de auto naar en van mijn uit-/oprit ( of die van mijn buren)

Ik zie dit gevaar enkel toenemen als de weg breder wordt. Als ik zelf een op een weg rijd,
dan rij ik voor mijn gevoel minder hard dan op een smalle weg. Het rijgedrag zal hier dus
naar veranderen en mensen zullen dus minder opletten en harder rijden.
Ik moet nu soms al een oprit later nemen omdat een achterligger mij te hard nadert. Dit zal
met een bredere weg enkel toenemen.

4. Een bredere weg en smallere vaart vind ik erg lelijk en ik kan mij hier enorm
aan storen elke dag. Mijn woongenot gaat hierdoor enorm achteruit. Dit
resulteert voor mij in planschade

Ik ben erg nieuwsgierig hoe de provincie dit gaat compenseren.
5. Een bredere weg resulteert doorgaans in harder rijden. Is het niet nu dan is

het wel in de toekomst als het drukker wordt. Dit resulteert in meer geluid.
Nu is de Provincie voornemens om geluidsarm asfalt te leggen, maar ik zie



geen plan van onderhoud en compensatie voor aanwonenden als dat
onderhoud niet tijdig en/of goed gepleegd wordt. Door de provincie wordt
steeds gesproken over dat de maximale norm niet overschreden gaat worden,
maar voor mij als aanwonende is het geluid in de afgelopen 15 jaar al enorm
toegenomen. Assen heeft de lusten van de inkomsten van de wijk
Kloosterveen, maar aanwonenden van de Norgervaart ervaren de lasten.
Voor ons is het langzamer hand wel genoeg geworden zo.

6. Otters en reeën worden regelmatig aangereden op de Norgervaart. Als de
weg breder wordt, dan zal dit nog vaker gebeuren. Het gevaarlijke traject
wordt namelijk aanzienlijk verlengd bij oversteken. Ik kan niet in het plan
zien dat hier rekening mee wordt gehouden.

Een Otter is een bijna bedreigde diersoort, hier zullen we toch rekening mee moeten
houden. En overstekende reeën zijn een enorm gevaar voor motorrijders, maar ook voor
automobilisten.

7. Het hele plan gaat erg veel tijd kosten. De weg zal geheel of gedeeltelijk
worden afgesloten. Dit is voor mij als aanwonende erg lastig. Ik moet mijn
kinderen dagelijks naar Norg brengen en van Norg halen en naar Zwolle voor
mijn werk. Mijn huis zal lastig bereikbaar zijn.

Hierdoor zal ik veel kilometers extra moeten rijden etc.. Kortom ik zal extra kosten maken.
Ook kosten die ik nu niet kan voorzien. Hoe gaat de Provincie hiermee om?

8. 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!

Voorstel voor aanpassing van het plan: 

 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. De Provincie kan beter investeren in de weg van Beilen naar Drachten (N381), dan
wordt de Norgervaart een stuk minder belast. De Provinicie Friesland heeft hun gedeelte al
klaar voor zover ik weet.

Graag ontvang ik een bevestiging voor ontvangst van dit schrijven!



Met vriendelijke groet,

Mark Penning


