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Het lijkt ons het beste om u schriftelijk op de hoogte te stellen van ons bezwaar t.a.v. het antwoord op 
een vraag in de Statencommissie.  We doen dit uit betrokkenheid met het wel en wee in de provincie 
Drenthe, zowel op energie- als milieugebied. Hechten er als inwoners aan dat de juiste feiten en 
argumenten (procedure) in acht wordt genomen.  
 
In de Statencommissie ogb op 16 februari jl.  is een vraag gesteld t.a.v. PIP rapport Drentse Zonneroute 
A37. Het CDA heeft de vraag gesteld: “Kan het college aangeven of compensatie van de niet geplante 
bomen is uitgevoerd en zo ja, waar?” 
Het antwoord van de gedeputeerde: (citaat) “Rijkswaterstaat heeft ons medegedeeld:  
“De toezegging van de geplante bomen maken geen onderdeel uit van de Zonneroute A37. Een oude 
toezegging uit begin jaren 90 van de vorige eeuw, die onder verantwoording van Rijkswaterstaat valt. 
De toezegging is destijds gedaan bij ombouw van N37 naar A37 over herplant van 4.000 bomen in de 
middenberm op gedeelte Hoogeveen – Holsloot.  
Uiteindelijk is de herplant van deze 4.000 bomen op de middenberm niet doorgegaan i.v.m. 
veiligheidsredenen. 
Uit het archief blijkt dat voldaan is aan de bos compensatie plicht. De bomen zijn gecompenseerd in de 
gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen. Dit is door Rijkswaterstaat medegedeeld.” (einde citaat) 
 
Deze beantwoording komt niet overeen met de kennis die wij hebben. Een nader onderzoek lijkt ons 
wenselijk mede n.a.v. eerder overleg met oud betrokkenen, Drents Landschap en Natuur Milieu Federatie 
Drenthe. 
Vinden het vreemd dat verwezen wordt naar een oude afspraak uit begin jaren 90. De afspraak voor 
herstel aantasting landschap door ombouw N37 naar A37 is vastgelegd, in het MER rapport, begin deze 
eeuw. 
Opmerkelijk is dat er 4 Zienswijzen betreffende de zonneroute A37 zijn ingediend en verwijzen naar deze 
afspraak in het MER rapport. Betreft de Zienswijzen OPIP 005 – onderdeel d, OPIP 012 – onderdeel a, OPIP 
015 – onderdeel b, OPIP 017 – onderdeel e. 
 
In het MER rapport ombouw N37 naar A37 is vastgelegd dat de aantasting van het Drents Landschap zal 
worden hersteld na de ombouw naar autosnelweg. Hiervoor wordt bij de nieuwe aansluiting en beide 
parkeerplaatsen, nieuwe beplanting aangebracht en in de te maken brede middenberm een dubbele 
bomenrij aangebracht.  
De te planten soort boom en aantal bomen (4.000 st.) in de middenberm, zijn niet in het MER rapport 
omschreven. In overleg met materiedeskundigen is dit door ons berekend.  
 
Na gereedkomen A37 2e gedeelte Holsloot – Duitse grens (2006) zouden de bomen worden geplant. 
Het is onjuist dat het nu wordt teruggekoppeld als een zeer oude afspraak is uit 1990. 
In het informatiecentrum van Rijkswaterstaat in Wachtum is publiekelijk toegelicht, dat het budget voor 
de beplanting, eerst wordt gebruikt voor verdubbeling gedeelte Holsloot naar Duitse grens om i.p.v. een 
autoweg een autosnelweg aan te kunnen leggen. (Projectleider: Het bedrag van de aanbesteding is 
ongetwijfeld lager dan de bedrijfsraming, om de beplanting dan aan te brengen). 
Het ging om een groot bedrag (prijspeil 2004). 
 
Rijkswaterstaat heeft het bestek, gedeelte Hoogeveen – Holsloot, goedgekeurd en aanbesteed met een 
brede middenberm. Het is toch vreemd als bekend is dat voor het 2e gedeelte Holsloot – Duitse grens te 
weinig geld zou zijn, om op het 1e gedeelte een brede middenberm te maken.  



Men had dan toch gekozen voor een smallere middenberm op het gedeelte Hoogeveen – Holsloot en 
hierdoor meer budget gehad voor het 2e gedeelte.  
De breedte van de middenberm is gemaakt voor het planten van een dubbele bomenrij, buiten de 
obstakelvrije (10 m) zone. Het veiligheidsmotief geldt hier dus niet! 
Discutabel is de dus ook de opmerking van de gedeputeerde in de statencie d.d. 16-02-2022 dat de 
dubbele bomenrij in de middenberm, om veiligheidsreden niet is aangebracht. Zullen dit hieronder nader 
toelichten.  
 
In 2005 is door het projectteam N37 naar A37 een beplantingbestek gemaakt voor de nieuwe 
aansluitingen en parkeerplaatsen langs de A37.  
Op de vraag wanneer de dubbele bomenrij wordt aangebracht, was het antwoord: “ Het wordt in 2 
gedeelten uitgevoerd. Wij kunnen niet wachten op het antwoord welke boomsoort in de middenberm 
wordt geplant. De dienstkring maakt het bestek voor de dubbele bomenrij in de middenberm, wanneer 
bekend is welke boomsoort”. 
Bekend is dat dienstkring Rijkswaterstaat niet gelukkig was met de geadviseerde boomsoort populieren. 
Omdat populieren op oudere leeftijd teveel kans geeft op vallende takken, was er voorkeur voor eiken of 
een andere boomsoort.  
Uit navraag in 2006 blijkt dat er geen keuze is gemaakt in boomsoort, mede door de reorganisatie en 
verhuizing Rijkswaterstaat kantoor Assen naar Leeuwarden, hebben veel mensen de dienst verlaten. 
Begrijpelijk dat er dat iets tussen wal en schip kan vallen. 
Maar afspraken worden gemaakt om na te komen.  
 
In 2018 toen bekend werd gemaakt dat er plannen zijn voor een Zonneroute langs de A37, heeft dhr. 
Wessel met de regiomanager van Rijkswaterstaat gesproken. Heeft teruggekoppeld dat er een afspraak is 
voor een dubbele bomenrij in de middenberm op gedeelte Hoogeveen – Holsloot. Toegelicht dat dit de 
reden is waarom op dit gedeelte de middenberm breder is gemaakt. 
 
In augustus 2021 is door ons meerdere keren overleg geweest met Drents Landschap en Natuur en Milieu 
Federatie Drenthe, over het voor de 2e keer aantasten van Drents landschap door het aanbrengen van 
zonnepanelen.  
Ook gesproken over de afspraak voor herstel van Drents landschap door verwijderen van bosschages en 
bomen t.b.v. nieuwe A37. Gevraagd of bij hun bekend is waarom de dubbele bomenrij in de middenberm 
nog niet is aangebracht op gedeelte Hoogeveen – Holsloot. 
Na intern onderzoek is teruggekoppeld: “De bomen zijn gecompenseerd.” Op de vraag: “Waar dan.” het 
antwoord: “Nabij aansluitingen Meerboomweg en Riegshoogtendijk.”   
Gezien het jaar van aanleg, kan dit gekoppeld worden aan de 3 jaar voor de start van ombouw N37 naar 
A37 gemaakte  ongelijkvloerse kruisingen “Meerboomweg en Riegshoogtendijk.  
Op de vraag: “Is er daarna nog compensatie uitgevoerd t.a.v. ombouw N37 naar A37” het antwoord: 
“Daarvan kan ik in de bestemmingsplannen niks vinden.” 
Na intern overleg bij Drents landschap, kregen wij het advies een Zienswijze in te dienen. Drents 
Landschap is voor meer beheerder, ook voor monumenten van de Provincie. Teruggekoppeld is dat het  
Drents Landschap, het indienen van Zienswijzen overlaat aan collega’s van Natuur en Milieu Federatie 
Drenthe en ons werd geadviseerd met NMFD contact op te nemen.. 
In het overleg met Natuur en Milieu Federatie Drenthe gesproken over onze bezwaren t.a.v. afgesproken 
dubbele bomenrij in de middenberm. Door de plannen voor zonnepanelen in de middenberm is er sprake 
van verandering van functie middenberm en verandering aanzicht in landschap. 
Op de vraag of bij NMFD bekend is waarom de dubbele rij bomen in de middenberm nog niet is aange-
bracht, was het antwoord. “Dat is bij ons niet bekend.” 
Teruggekoppeld is dat er overleg is geweest met  Drents Landschap en dat NMFD ook namens hun Ziens-
wijzen zal indienen. Ook werden wij geadviseerd een Zienswijze in te dienen met betrekking tot bovenge-
noemde dubbele bomenrij in de middenberm. 
 
  



In de Nota van Antwoord kregen wij op onze Zienswijze het volgende antwoord: 
“Het is juist dat de bewoners zijn geïnformeerd dat de omgeving ingericht zou worden als groene zone 
met brede bermen en bomen. Deze toezegging is gedaan om de weg zo goed mogelijk in te passen in het 
Drents Landschap. De toezegging die destijds is gedaan, valt buiten de reikwijdte van dit project.  
Het is wel belangrijk om daarbij op te merken dat wordt nagekeken of er aan de herplantplicht is voldaan. 
De provincie zal intern de aandacht vragen of er aan de wettelijke verplichtingen is voldaan en waar nodig 
de benodigde maatregelen nemen om alsnog aan de wettelijke eisen te voldoen.” 
 
Ons verzoek: 
Hopen dat het vertrouwen in politici niet beschadigd wordt en de dubbele bomenrij in de middenberm op 
gedeelte Hoogveen – Holsloot binnenkort wordt aangebracht. 
Hiermee wordt ook de veilig gemaakte A37 niet een onveilige A37.  
De weg wordt onveiliger door het opheffen van de 10 m obstakelvrije zone, onderzoek vermeld in ROA 
dat de meeste uit koers geraakte voertuigen binnen deze 10 m tot stilstand komen. Nu wordt geleiderail 
langs kant verharding geplaatst, met grote kans bij het uit de koers raken van zwaardere verwondingen. 
 
Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen zijn, dan zijn wij uiteraard bereid deze te 
beantwoorden. 
 
Namens werkgroep Toekomstigebestendige A37 

- Peter Niezing    contactgegevens bekend 
- Arjan Goudriaan contactgegevens bekend 
- Herman Wessel contactgegevens bekend 


