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Geachte leden van de Provinciale Staten, 
  
  
Hierbij mijn zienswijze, zoals ik die naar de gemeenteraad van de gemeente Coevorden heb gestuurd, m.b.t. 
Molenakkers II in Dalen (gemeente Coevorden). 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
Margien Uineken 
De Bente 13 
7751 GK  DALEN 
  



 

Aan de gemeenteraad van de gemeente Coevorden  

Postbus 2 

7740  AA  COEVORDEN 

Dalen, 18 maart 2014 

Betreft: Zienswijze met betrekking tot Molenakkers II 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Teleurgesteld heb ik kennis genomen van het feit dat het de bedoeling is om recht achter ons huis 

woningen te bouwen. Hier is niet eerder sprake van geweest. Toen wij in 1999 deze woning kochten 

werd ons verzekerd dat er geen woningen recht achter ons huis gebouwd zouden worden. Daarna zijn 

de plannen helemaal afgeblazen i.v.m. het Verdrag van Malta. De archeologische schatten in de 

bodem zijn zo belangrijk en uniek dat deze in situ bewaard moeten blijven. Dit is de beste manier van 

conserveren. Van bebouwing kan absoluut geen sprake zijn. Zo werd gesteld. Een hele opluchting 

dit deel van de prachtige en waardevolle es zou geheel behouden blijven. Nu wordt van dit 

besluit toch weer afgeweken en worden geheel nieuwe plannen gepresenteerd die voor ons en voor 

het gebied nadelig uitpakken. Er worden nu ook woningen gepland op een plek die niet in het 

oorspronkelijke plan te vinden zijn. Hier is dus ook nooit onderzoek gedaan naar archeologische 

schatten, terwijl die daar ook zullen zijn, want dit geldt voor het gehele gebied. Bovendien wordt het 

Verdrag van Malta niet meer gerespecteerd. Er is geen sprake meer van behoud in situ van de 

kostbare bodemschatten, maar sprake van verstoring van de bodem. 

Ik begrijp niet waarom er nu perse op deze plek huizenbouw plaats moet vinden. Er zijn in het dorp 

andere mogelijkheden om woningen te bouwen als het echt nodig is. Bijvoorbeeld op de Polakkers en 

op een deel van het terrein van gemeenschapshuis De Spinde.  

Wat opvalt in de plannen is dat juist achter de straat De Bente veel meer huizen gepland staan op 

kleinere kavels dan aan De Spil wat betekent dat de huizen achter de straat De Bente veel dichter op 

elkaar zouden komen te staan. Dit heeft weer tot gevolg dat de mensen die aan de straat De Bente 

wonen minder uitzicht zullen hebben dan de mensen aan De Spil. Er wordt dus met twee maten 

gemeten. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Waarom achter de straat De Bente ook geen ruime 

kavels met veel groen en zichtlijnen zodat het gevoel van landelijk wonen aan de achterzijde voor de 

aanwonenden van de drukke straat De Bente zo veel mogelijk gewaarborgd blijft?  

 

Waarom wordt ervoor gekozen het plan in fases uit te voeren? Als belanghebbende heb ik geen 

enkele zekerheid over en zicht op het verloop ervan. Waarom wordt er niet in een keer een definitief 

en duidelijk plan gepresenteerd? Dat is voor de gemeente toch ook veel beter i.v.m. de financiën.  

 

Het bouwen van woningen aan de achterzijde van onze woning vind ik een probleem omdat aan 

de voorzijde sprake is van een 30 kilometerzone die niet voldoet aan de eisen die daaraan gesteld 

worden. De weg en omgeving moeten immers zodanig zijn ingericht zodat er niet wordt uitgenodigd tot 

hogere snelheden. Lange rechte stukken zonder obstakels hadden dus voorkomen moeten worden. In 

dit geval is sprake van een lang, breed en recht stuk weg zonder obstakels waardoor het verkeer 

uitgenodigd wordt tot het rijden met veel te hoge snelheden. Met als gevolg veel geluidshinder. Terwijl 

30 km per uur wegen vrijgesteld zijn van akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidshinder, 

omdat men er vanuit gaat dat er niet harder dan 30 kilometer kan worden gereden. Er zullen daardoor 

nooit geluidsisolerende maatregelen genomen worden door de gemeente. Doordat er veelal harder 

gereden wordt dan 30 kilometer per uur vindt bovendien een onnodig hoog percentage uitstoot van 

fijnstof plaats. Controle op het overtreden van de maximum snelheid blijft uit, want dit heeft voor de 

politie geen prioriteit, omdat de weg niet voldoet aan de eisen die aan een 30 kilometerzone worden 

gesteld. Als de politie al zou gaan bekeuren dan levert dit hen veel nawerk op, omdat mensen 

bezwaar gaan aantekenen tegen de aan de hen, in hun ogen, ten onrechte gegeven bekeuringen.  

Naar mijn idee wordt het probleem van de geluidshinder en het hardrijden in deze 30 kilometerzone 

door de gemeente onderschat omdat er zelfs nog geen poging is gedaan om de straat optisch 

smaller te laten lijken. Er is alleen een 30 kilometer bord bij het plaatsnaambord bij het inrijden van 

het dorp geplaatst. Bovendien doen zich regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties voor, doordat 

verkeersdeelnemers die zich wel netjes aan de snelheid houden worden ingehaald. Alhoewel het OM 

vindt dat gemeenten het hardrijden in 30 kilometerzones onmogelijk moet maken gebeurt dat in dit 

geval zeker niet. De gemeente blijft wat dat betreft dus in gebreke. 

 



Ook al is ons huis een vrijstaand huis, vanaf de voorkant gezien, hebben wij aan de rechterkant in het 

geheel geen ruimte. Het huis staat tegen de oprit van de buurman aan en aan de linkerkant hebben 

wij slechts een autopad. Wat betekent dat we het, voor het broodnodige woongenot, van de relatieve 

rust en privacy achter het huis moeten hebben. Juist omdat er nu geen woningen staan hebben we 

aan de achterkant veel vogels in de tuin, af en toe een egel, konijn, een specht, fazanten, 

vleermuizen, een uil, een valk, etc. Ook horen we in de zomer ’s avonds het gekwaak van de kikkers 

in het poeltje naast de grote visvijver De Bongerd. Waar hoor je dat tegenwoordig nog? Kortom het 

gevoel van landelijk wonen. Ik vind bovendien dat we zuinig op De Bongerd moeten zijn. Hier kan niet 

zomaar water geloosd worden. De Bongerd heeft een gesloten watersysteem. Het water dat er nu in 

aanwezig is, is volstrekt natuurlijk en heeft een goed natuurlijk evenwicht. Laten we dit zo houden en 

er niet in ingrijpen. De Bongerd verdient een blijvend vrije ligging. Ook voor de vissers die hier nu nog 

rustig kunnen vissen. 

Met de komst van huizen aan de achterkant verliezen wij aan de achterkant onze vrijheid en uitzicht. 

Aangezien er ook een straat komt waaraan de woningen komen te staan en waar auto’s zowel heen 

en weer, als rondjes kunnen rijden komt er nu dus aan de achterkant ook verkeerslawaai, leeflawaai 

en wellicht overlast van huisdieren enz. Ook aan de voorkant zullen er meer verkeersbewegingen 

komen, omdat van de 30 huizen die gepland zijn de auto’s die richting Coevorden en weer teruggaan 

aan de voorzijde van het huis over de straat zullen rijden. 

Het woon- en leefklimaat in mijn directe omgeving wordt danig aangetast. Zowel qua verkeersdruk en 

geluidshinder aan de voor- en achterzijde, uitzicht en leefgeluiden. De woning zal in waarde dalen en 

moeilijker verkoopbaar worden.  

Op dit moment is de oude buurtschap De Bente nog een relatief onaangetaste streek met een 

prachtige es met mooie doorkijkjes vanaf de straat De Bente, de Achterbente en Hooya’s Oord. Door 

een gekunsteld lint van huizen achter de straat De Bente te bouwen, worden de fraaie doorkijkjes die 

er nu zijn voor eens en voor altijd bedorven. In de plannen wordt totaal geen aandacht geschonken 

aan de gevolgen voor de bewoners van de huizen die er al jaren staan. Het is net alsof die niet 

bestaan en niet belangrijk zijn. Hierdoor is er van een goede aansluiting op de bestaande omgeving 

geen sprake. Ook is er door dit gekunstelde lint van huizen geen sprake van afronding van het dorp 

zoals dat in de plannen genoemd wordt. Het dorp is zonder deze plannen prima afgerond. Het is 

een oneigenlijk argument om deze bouwplannen te rechtvaardigen. De es is, zoals hij er nu bijligt, 

juist één van de parels van het dorp en heeft zonder bebouwing juist een meerwaarde. Niet 

alleen voor de inwoners maar ook voor de toeristen. Het is toch prachtig dat een esdorp als 

Dalen een onbebouwde es heeft. Mooi om te zien en met een grote cultuur historische waarde. 

Laten we er met zijn allen toch zuinig op zijn en het karakteristieke gebied onbebouwd laten en 

behouden voor het nageslacht. Ik verwacht dat als er eenmaal een gedeelte van deze es bebouwd 

is de rest na verloop van tijd ook zal gaan volgen. Ook al wordt er nu gezegd op dit moment bestaan 

hiervoor geen plannen dan biedt dit voor mensen die mogelijk een kavel gaan kopen in dit gebied 

geen enkele garantie voor de toekomst. Zullen zij in de toekomst een blijvend vrij uitzicht hebben? 

Niemand die het zeker weet. Op die manier kunnen de kavels dus ook niet aangeboden worden. De 

grond die voor de geplande huizen ligt is in het bezit van de gemeente. Welke plannen de gemeente 

daarmee in de toekomst zal hebben blijft onzeker.  

Het spreekwoord: Huizen op iemand kunnen bouwen lijkt mij in samenhang met Molenakkers II niet 

van toepassing, want de plannen zoals die nu voorliggen bieden geen vertrouwen voor de toekomst. 

De kans dat op termijn de hele es alsnog wordt volgebouwd is immers niet ondenkbaar! Dan worden 

de aanwonenden van de straat De Bente met nog meer verkeer opgescheept en worden er uiteindelijk 

nog meer huizen gebouwd dan ooit de bedoeling is geweest en is de prachtige es voor eens en altijd 

verpest. 

 

Ik ga er vanuit dat u rekening houdt met deze zienswijze.   

Met vriendelijke groet, 

 

 

Margien Uineken 

De Bente 13 

7751 GK DALEN 

 

Afschrift naar Provincie Drenthe. 


