
Bond Heemschut, Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten in Nederland 
Opgericht in 1911, Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix 

 

Aan de griffier van de Provinciale Staten van Drenthe 

Postbus 122 

9400 AC Assen 

Betreft: Norgervaart en de aanliggende provinciale weg 

Valthe 23 augustus 2021 

Aan de leden van Provinciale Staten van Drenthe. 

Wij willen u bij deze ontraden uw instemming te verlenen aan het voorstel van GS dat voorziet in de 

verbetering van de weg langs de Norgervaart voor het handhaven van de snelheid van 80 km/uur en 

de besluitvorming te herzien. 

De upgrading van genoemde weg gaat ten koste van een versmalling van de Norgervaart, een 

historisch belangrijke verbinding van de Drentse hoofdwaterwegen naar de Unesco Werelderfgoed 

locatie van Veenhuizen. 

De verbreding van de N373 over een lengte van 2,5 km voegt niets toe aan de bereikbaarheid van 

Roden en Leek via deze route. Aanzienlijk delen van dee route zijn immers al voorzien van trajecten 

met een maximale snelheid van 60 of 50 km/u, op een aantal plaatsen is er zelfs een 

snelheidsbeperking van 30 km. Bovendien staat de upgrading tot 80 km/u voor de N373 haaks op de 

ontwikkelingen van de woningbouw voor de uitbreiding van Assen. Nieuwe woonwijken in het 

verlengde van de Norgervaart zullen een toenemend forensisch en recreatief fietsverkeer generen 

dat gebaat is bij een snelheidsbeperking op deze route. 

Verder wijzen wij erop dat PS eerder heeft besloten om de recreatieve vaarverbinding Drentse 

Hoofdvaart-Veenhuizen te herstellen. De werelderfgoedstatus van de Koloniën van Weldadigheid 

rechtvaardigen om dat herstel van de vaarweg weer prioriteit te geven en dus af te zien van een plan 

om een historisch belangrijk kanaal te degraderen tot een brede sloot. 

Ook de betrokken waterschappen en bewoners zijn geen voorstander van de voorliggende plannen 

en kiezen voor lagere snelheden en behoud, dan wel herstel van de Norgervaart. Hernieuwd overleg 

van de betrokken partijen lijkt ons op zijn plaats.  

Met de meeste hoogachting 

F.F.J Schouten 

Namens de Commissie Drenthe 
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