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Statengriffie

Van: Karin Zwaan 
Verzonden: vrijdag 23 augustus 2013 11:52
Aan: Dhr. H. Brink; Dhr. A. Timmerman; Mw. R.S. Goettsch; Mw. J.M. Pannekoek-van 

Toor; Mw. W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen; Dhr. A.A.P.M. van Berkel; Dhr. P. 
Oosterlaak; Mw. M.C.J. van der Tol; Dhr. T. Stelpstra; Mw. G.M. van Dinteren; Dhr. F. 
van Rhee

CC: Statengriffie
Onderwerp: Brief aan provincie i.v.m. vervanging bruggen Verlengde Hoogeveense Vaart
Bijlagen: Brief Provincie.docx; Bruggen bijeenkomst 280513.jpg; Bruggen2 bijeenkomst 

280513.jpg

Urgentie: Hoog

Geachte politieke fracties in de Provinciale Staten, 
 
Graag zou ik uw aandacht willen vragen voor het volgende. 
 
Op 12 maart jl. zijn wij als omwonenden van de Verlengde Hoogeveense Vaart (Zwinderen/Gees) namens de 
Provincie Drenthe op de hoogte gebracht van de plannen rondom het vervangen/verwijderen van bruggen in de 
Verlengde Hoogeveense Vaart. 
Die avond werd gesproken door dhr. G Meijers en door gedeputeerde dhr. H Brink. 
 
Naar aanleiding van die avond is er behoorlijk wat onrust ontstaan onder de om‐ en aanwonenden.  
Gedateerd 21 maart jl. heb ik op persoonlijke en algemene titel een brief gestuurd aan dhr. G Meijers. Deze treft u 
aan in de bijlage. 
Ik heb hiervan een ontvangstbevestiging gehad en de toezegging dat mijn op‐ en aanmerkingen meegenomen 
zouden worden in de overwegingen. 
Daarna bleef het stil totdat wij toevallig ontdekten dat er wederom een bijeenkomst zou plaatsvinden in Wachtum 
op 25 mei jl. 
Dit was op uitnodiging van Plaatselijk Belang Wachtum. Ook Plaatselijk Belang Gees was uitgenodigd maar 
Plaatselijk Belang Zwinderen niet. 
Weer niet moet ik zeggen want ook op 12 maart jl. schitterden zij door afwezigheid.  
Ook hadden vele andere betrokkenen in Zwinderen / Gees voor deze avond in maart geen uitnodiging gehad. 
Op de bijeenkomst van 25 mei is een formulier uitgedeeld met daarop vermeld de opmerkingen cq suggesties die 
gedaan zijn door de aanwezigen op de bijeenkomst van 12 maart. 
Destijds is ons door dhr. G Meijers beloofd dat alle aanwezigen een evaluatie toegestuurd zouden krijgen maar die is 
uitgebleven.  
Het uitgedeelde formulier op 25 mei is dus niet in het bezit van alle aanwezigen van 12 maart……. 
In de bijlage treft u deze samenvatting ook aan. 
 
De kranten staan er momenteel vol mee; hoe prachtig en mooi de nieuwe vaarverbinding van Erica naar Ter Apel 
wel niet is.  Een enorme stimulans voor het toerisme. Vandaag nog een heel artikel bij de sluis in Noordseschut waar 
gedeputeerde dhr. H Brink met wethouder  
dhr. Eerenstein van Hoogeveen cadeaus uitdeeld. Een verdubbeling van het aantal passanten. Chapeau !! 
En weer wordt de suggestie gewekt dat de vaarrecreanten nogal wat besteden in de plaatsen waar ze langsvaren. En 
dan nog een ander punt; laat de vaarrecreanten meebetalen aan deze dure plannen van de provincie. Maar nee, 
geen Euro komt er in het laatje (vaarbelasting ?).  
Natuurlijk; wij weten dat we aan een bevaren kanaal wonen en wachten voor een open brug hoort er bij.  
Vergeten wordt echter dat wij hier 365 dagen per jaar wonen, leven en werken. De vaarrecreanten op hun boot 
varen 12 tot 16 weken en hebben VAKANTIE. 
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Het is ongelooflijk en een hard gelach dat hieraan meer waarde wordt gehecht dan aan het wonen, werken en het 
sociale leven in de dorpen langs deze vaarroute. En nu er al weer nieuwe plannen zijn om ook het kanaal tussen 
Coevorden en Zwinderen weer bevaarbaar te maken…..wij houden ons hart vast ! 
 
Tussen maart en mei heb ik ook contact gezocht met dhr. G Roeles, wethouder in de gemeente Coevorden. Ook hij 
is op de hoogte van onze bezwaren en heeft hierover ook contact gehad met gedeputeerde dhr. Brink. 
Mede op aanraden van dhr. Roeles stuur ik ook u als politieke fracties deze email. 
 
Ik hoop op deze manier aandacht te vragen voor onze visie en mening als om‐ en aanwonenden en deze duidelijk te 
hebben verwoordt. 
Uiteraard ben ik bereid dit ook mondeling toe te lichten. 
 
Uw reactie zie ik met veel belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mts. Zwaan‐Alberts 
 
Karin Zwaan‐Alberts 
Verlengde Hoogeveense Vaart 27 
7864 TA  ZWINDEREN 
0524‐291361 / 0648834896 
 



Provincie Drenthe 
Dhr.G Meijers 
Westerbrink 1 / Postbus 122 
9400 AC  ASSEN 
 
Zwinderen, 21 maart 2013 
 
Betreft uw kenmerk: 201200652-00358006 
Vervanging bruggen Verlengde Hoogeveense Vaart 
 
Geachte heer Meijers, 
 
Op 12 maart jl. heeft u ons namens de Provincie Drenthe op de hoogte gebracht van de stand 
van zaken rondom het vervangen/verwijderen van bruggen in bovengenoemd kanaal. 
 
Hierbij waren een groot aantal om- en aanwonenden van de verschillende bruggen aanwezig 
die hun mening niet onder stoelen of banken hebben gestoken. 
Uiteraard wordt er na zo’n avond nog veel nagepraat en komen er nog meer argumenten op 
tafel. 
 
Ook wij hebben met elkaar en met een groot aantal buurtgenoten van de Driftbrug gesproken 
en zijn tot de conclusie gekomen dat we het bij ons commentaar op die bewuste avond niet 
willen laten. Een ieder wilde individueel reageren en ook wij willen dit langs deze weg doen. 
 
Op basis van de criteria die u noemt in uw brief van 7 februari jl. hebben wij kritisch naar 
zowel de Driftbrug als naar de Dalerbrug gekeken. 
Wij zijn tot de volgende conclusies gekomen: 
 
Driftbrug: 

- Goede opdraai naar de brug 
- Wordt veel gebruik van gemaakt door landbouwverkeer en door andere bedrijven 

gelegen aan het kanaal 
- Veel grondeigenaren maken gebruik van de Driftbrug 
- Belangrijke toegangsbrug naar Camping De Wolfskuylen 
- Zandpad aan de Noordkant moet in stand blijven. Dit wordt anders een racebaan en dit 

is de doodsteek voor de recreatie aan het kanaal. Dit zandpad wordt intensief gebruikt 
door de campinggasten (vissen, varen, spelen, etc.) 

- Bij de Driftbrug staan de meeste woningen zowel aan de Noord als Zuidzijde. 
- Deze weg komt direct uit op de Dorpsstraat in Gees 
- Veel schoolgaande kinderen gaan hier over de brug 

 
Wij hebben zelf een akkerbouwbedrijf (170 hectare) aan de Driftbrug en maken in het seizoen 
zeker 60x per dag gebruik van deze brug. Als deze brug verdwijnt betekent dit dat wij ca. 5km 
om moeten rijden. Dit is 300km per dag !! 
Ook betekent dit dat wij dan over de Dalerbrug onze producten naar huis moeten brengen; 
onderstaand kunt u lezen welke bezwaren en obstakels dat met zich meebrengt. Dit is voor 
ons echter geen alternatief. We kunnen daar onmogelijk de brug over komen met onze 
machines. Dit betekent dus automatisch dat wij door het dorp moeten om thuis te komen.Dit 
is geen goede ontwikkeling en al helemaal niet voor de verkeersveiligheid. 
 



 
 
 
Dalerbrug: 

- Geen goede opdraai naar brug toe mogelijk i.v.m. woningen die te dicht op de straat 
staan 

- Geen goed overzicht door bomenrij en woningen. Zijn al vele ongelukken gebeurt, ook 
met dodelijke afloop. 

- Staan weinig woningen aan zowel Noord als Zuidzijde. 
- Weinig grondeigenaren maken gebruik van deze brug 
- Weinig actieve (landbouw)bedrijven in de buurt die gebruik maken van deze brug 
- Tellingen van aantal verkeersbewegingen geven verkeerd beeld; immers veel van deze 

auto’s gaan vanuit Gees over deDalerbrug richting O’hesselerbrug. Dit kan net zo 
goed aan de Noord kant; dit is immers een verharde weg. 

- Rechtdoor is alleen een doorgaande weg voor bestemmingsverkeer en wordt nu 
gebruikt als sluiproute richting de A37. Auto’s kunnen ook richting O’hesselerbrug 
(zie boven) en dan richting snelweg.  

 
Ook willen wij graag nog onze visie geven over de andere bruggen: 
 

- Samenvoegen van de Hesselerbrug en deKlenckerbrug tot 1 grote brug ter hoogte van 
de Noordenveldseweg. De Hesselerbrug wordt nu als sluiproute gebruikt vanuit 
Oosterhesselen.  
Bij de Klenckerbrug staat ook maar 1 woning. 

 
- De Haarbrug moet blijven vanwege actieve landbouwbedrijven in de buurt. 

 
- Hoolbrug; alleen aan de zuidkant staan woningen. Deze brug kan ons inziens 

verdwijnen. Er zijn voldoende alternatieven in de omgeving. 
Pieterpad biedt geen toegevoegde waarde aan deze brug; die kan ook over de Haarbrug 
geleid worden. 

 
Wij hopen op deze manier onze visie en mening duidelijk te hebben verwoordt; uiteraard zijn 
wij bereid dit ook mondeling toe te lichten. 
 
Uw reactie zien wij met veel belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mts. Zwaan-Alberts 
 
 
J. Zwaan 
Verlengde Hoogeveense Vaart 27 
7864 TA  ZWINDEREN 
0524-291361 / 0650995820 
zwaanj@hetnet.nl 
 
 
 






