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Op 1 januari 1993 veranderde bijna tien procent

van de Drenrse wegen van eigenaar. Het rijk heeft

nu alleen belangrijke doorgaande verbindingen

zoals de A28, de N33, N34 en N37 onder zijn

hoede, de provincie verzorgt de regionale hoofd-

verbindingen en de overige wegen zijn bij de

gemeenten in beheer.

Een logische verdeling die evenwel ruim ander-

halve eeuw op zich heeft laten wachten, zoals de

geschiedenis van de Drentse wegen illustreert...

I. rood ziió op de kaarr

de wcgen aangescvcn

die pcr I janr i 1993



, Karresporen door de oude la

Reizen was in de 17-e en 18-e eeuw
afzien. Op de 'Nieuwe Kaart van de
Vrije Landschap Drenthe'uit circa 1770

mochten keurige streepjes de grote
Drentse dorpen met elkaar verbinden, het
waren slechts zandg,egen. Zomers mul
en de re.t van het jaar vaak zo modderig
dat de wagens erin vastliepen, Drenthe
had in die jaren geen enkele doorgaande
verharde weg.
Van oudsher was de belangrijkste weg
door Drenthe de verbinding over de
Hondsrug van Groningen via Coevorden
en Benrheim. uireindeliik in de richring
van de Duitse Rijnsteden. Onder Zuid-
laren splitste de Hondsrugroure zich in
een weg via het Balloërveld, Rolde en het
Ellertsveld naar Zweeloo en een meer
oostelijke weg via Gieten, Borger en
Emmen. Vanaf Dalen gingen beide routes
weer samen naar Coevorden.
Te voet, te paard of in een rijtuig trok de
reiziger in vroeger tijden door het toen

nog vrij kale Drentse land. Een tocht vol
ontberingen getuige de volgende beschrij
ving halverwege de vorige eeuw van de
beroemdste Drenrse reizigers, de Drie Po-
dagristen, van de tocht met de Coevorder
postwagen die tussen Wezup en Schoon
lo het Ellertsveld doorkruiste:
'\Yij weten 't niet uit eigen eroaring,
maar 't geracht dat eroan aitgaat, is alles
behalt'e uirlohhend. Hadde de lnqutsitie
- zei men ons nog bare regtbanleen oan
geloof, zij zouden ooh dezen postl.Dagen

aantrenden tot een midclel t,an tortuur
(= martelroerhtuig). Daar zijn reizigers
gelDeest - zegt men - die oeertien d.agen

ligch amelij h e b e ugenis dro egen aan
zulh een reis. Wij geloooen het gaarne!'

De Drent zelf reisde nauwelijks. Zijn
dorp lag als een groen eilandje in een
paarse zee van heide. \X/ar had hij buiren
het dorp te zoekcn) Op de es had hij zijn
bouwland, zijn vee werd voor hem in de
groenlanden geweid en de scheper trok
met de schapen van het dorp de heide op.
Er was eten, hout en brandstof in over-
r locd. Her dorp kon zichzell redden.
Alleen de jaarmarkren zorgden voor
enige drukte op de Drenrse wegen.

Van oudsher was het de taak van de boer
schappen om de doorgaande veldwegen
-de hcrewegen. re ondcrhouden. Dir
kwam er vooral op neer dat regelmatig de
diep ingeslepen sporen moesten worden
geslecht om de weg begaanbaar te hou-
den. Van tijd tor djd recd men een nieuw
spoor naast het oudc. Als treinen over de1.1 Anloo elnd 18e e"uu ftehening E xan Drebtl

dschap

rails passeerden de wagens elkaar op de
grote routes over het veld. Vaak half ver-
zonken in hcr landschap door her diepc

'poor. Op hct Ballocr. eld en in her gr
bied Strubben/Kniphorstbosch bi j Anloo
trokken dc karren door het eeuwen heen
een ongeveer 400 meter breed sporen-
reliöf dat rot op de dag van vandaag zicht
baar is gebleven.

De taak van het Landschapsbestuur de
voorganger van het huidige provinciaal
bestuur - beperkte zich in oude tijden
meesral tot het toczichr op het onder-
houd van de wegen. Veie jaren lang
beijverden de Drentse bestuurders zich
voor de invoering van het Hollandse of
wijde spoor. Op I mei 1672 bepaalde een
plakkaat dat alle herewegen deze spoor-
breedte zouden moeten hebben. Maar er
waren taivan wegen waarvoor deze regels

niet golden, en veel boeren vroegen eerst
toestemming hun oude wagens te
trogen afrijden.
la. in de loop van dc l8-e eeuw krcrg
Drcnthe dankzii regelmarigc inspecrie.
op marktdagen en boeres voor wagen-
makers die niet meewerkten, een uniform
vervoerssysteem. In die dagen was het
zelfs vaak nog zo dat de boerenkarren het
eigcn oude 'poor aanhielden en zich nier
op de 'publique' weg waagden.

Vielen de inspanningen voor het onder
houd van de heidewegeri doorgaans nog
wcl mee, vcel moeilijker Iag het op de
plaatsen waar de weg een beekdal mocst
passeren en er zanddijkcn moesten wor-
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den aangeiegd, voorden (= d66r*1146"."
plaatsen) moesten worden onderhouden
of zelfs bruggen moesten worden gesla-
gen. Dikwijls werden er allerlei ingewik-
kelde regelingen tussen de dorpen getrof-
fen en moest de Landschap eraan te pas
komen om de taak van de boermarken te
verlichtcn.
Een van de oudste voorbeelden van een
actief beleid van de Landschap was het
besluit uit 1610 om de voorde in het
Gastersche Diep in de doorgaande weg
van Groningen naar Coevorden door
een brug te vervangen. Dat deze passage
behoorlijk onderhoudsgevoelig was,
bleek vijf jaar later al toen de gedepu-
teerden beslotcn een opzichter aan te
stellen die dc'nye dyck'daar zou moeten
onderhouden en in ruil daarvoor van
vrecmdelingen en voor het passerende
vee tol mocht heffen.
Dat het op de dijk doorgaans tamelijk
ontspannen roeging, moge blijken uit het
rei'vcr.lag r arr Abcl van Bolhuis cl;e in
1692 het volgende optekende:
'Doe voeren oy door Gasteren, een buur-



over de heide

hier naar Meppel z,oor de pdssdge geheel
opengesteld zouelz,oot diligences en post
harren als ooor particuliere rijtuigen.'
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scbap, alwaet ons een L'ïouu ontmoeten-
de. Men z,ont er netgens geen tolhech,
d.och s1 seide rlat se tri,ee stuioer muste
hebben,'t utelh ons eloe nieu",t .ooorquam.'

Een tocht door dit deel van Drenthe was
een avontuu. Dat zou tot diep in de
19-e eeuw zo blijven. De Fransman Henry
Havard wist in 1875 over zijn reis van
Zuidlaren naar Assen nog te melden:
'Niets is pijnlijber dan die Langzame,
moeijelijhe marsch door deze uitgestrehte
behtLahten. De rijtuigen zahhen tot aan
de assen in het zantl, overal in de rondte
is bet stil en eenzaam, aan den horizont
uerhefr zich eene aaneenges, h ah clde ri1

hale, t,erueerde heuoels, ,.i,aaroan de
t ind de ropp"n afb,okheh In dtc uitge
strehtheid. ont-^aart men geen mensche-
Lijhen vorm en cle eenige let'ende uezens
die men bespeurt, de.togels, bebben het
,toorhomen oan spohen die in het midden
oan deze rooestijn rond@d1,en.'

Dc weg van Groningen naar Meppel
werd gczien dc srraregi:che en economi
sche belangen op kosren van her rijk aan
gelegd. Niet lang daarna kon ook dc eer-
ste provinciale straatweg worden
geopend. In 1840 beslotcn de Drentse sta-
ten nameiijk f 13.000,- uir eigen middelen
beschikbaar te stellen voor een straatweg
van Assen naar Rolde. Op 1 januari 1842
kon de officiële openstelling reeds plaas-
vinden.
Vriend en vijand waren her er over eens
dat het een schitterende weg was gewor
den. Lees bijvoorbeeld her enthousiaste
reisverslag uit 1880 van de Rotterdamse
dominee Craandijk:
'De gtintoeg van Assen naar RoLde
scbijnt er op aangelegd om hen te behee-
ren die Drenthe voor een land aan Louter
hede houdrn. fer zouden t i ons hier op
een groote, uitstekend onderhouden bui-
tenPlaats, dan op een'openbaran ueg ge-
loo-oen. ln bevallige bogten loopt de brec-
de, u^itte heirbaan tusschen at'uisselende
b o om groap en, door st atige e ihenlane n,
langs a h h ermaa lsb osch j e s en b o u,t aleb ers
en ti.,elige t,eiden, telhens met een achter-
grond ttan digt en gohtend hout.'
Kortc tijd later werd deze 'kunstweg'
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langs Gieten naar De Hilte en Bareveld
bij de grens met Groningen doorgetrok
ken. Aanvankelijk waren er maar liefst
zes tollen - viií van de provincie en één
van dc.tad Croningen om de exploira-
tie van de weg mogelijk te maken,
De wijzigingen die het tolreglement tot
de afschaffing er-van in de Eerste lVereld

oorlog onderging, illustreren de ontwik-
kelingen van her q egrerkeer. De rarieven
voor diligences, postwagen en muilezels
werden gaandeweg uit de reglementen
geschrapt. Ervoor in de plaats kwamen
onder andere tarieven voor'voertuigen
op mechanische wijze en niet langs spoor-
staven vooftbewogen rij- of voertuigen'.
Ander. dan op dc meesre andere rol-
wegen in Drenthe zijn wielrijders op de
provinciale weg altijd tolvrij gebleven,
hoewel er vanuit de Drentse staren

-t Kunstwege
ZC)

Dat de eerste verharde straatweg in
Drenthe niet dc aloude Hondsrugroute
van Groningen naar Coevorden was, maar
de weg van Groningen via Assen naar
Meppel, tekende de nieuwe verhoudingcn
in het Drenthe van rond 1800.

De ontginning van de venen bij Hooge-
veen en Smilde hadden van Meppel dc
belangrijkste Drentse srad gemaakt en

Assen had zich van een stil en eenzaarn
oord ver weg van de Hondsrug onrwikleld
tor hct Drenr'e be'ruursccnrrum bij rit-
stek. Voeg daar de behoefte aan een snelle
zuid-noord verbinding uit de Fransc tijd
aan toe en het is duidelijk dat dc eerste
Drentse straatweg van Meppel langs dc
Drentse Hoofdvaan naar Àssen en vandaar
naar Groningen zou gaan vocren.
Onder Napoleon werd reeds een aarden
baan langs de Drentse Hoofdvaart opge-
worpen en in 1825 kwam het gedeeltc
van A..cn naar Groningen klarr. Enigs
zins vertraagd door de geldverslindendc
Belgische opstand in de jaren dertig van
de vorige eeurv volgde het stuk tussen
Assen en Meppel in dc periode van 1829

tot 1 819. Op 9 scptember 1839 kon de
Provinciale I)renrsche en Asser Courant
haar Asser lezers mcedelen:
'Sedert eenige dagen is de straatoeg -tdn
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regelmalig pogingen ziin ondernomen
het reglement te wijzigen om per fietser
een of twee cent aan de provinciale mid-
delen toe te kunnen voegen.
Meer dan een eeuvu lang zou deze wcg,
die Assen met de Groningse veenkolo-
nièn verbond, de enige provincialc weg
blijven. De provincie gaf er voortaan de
voorkeur aan gemeenten tc ondersteunen
bij de aanleg van verharde wegen. Op die
manier bleef men immers van het kosr
bare onderhoud verschoond! Ook dc ge
meenren op hun beurt warcn meestal niet
erg op eigen wegenbezit gesteld en zij be
ijverden zich de boermarken re wijzen op
hun eeuwenoude (kosteloze) plichten.
Om het enthousiasme op gemeentelijk
niveau enige impulsen re geven stelden de
Drentse staten in de zomer van 1853 het

'Reglemenr op het vcrlenen van subsidièr.r
uit de Provinciale Fondsen rer bevorde-
ring van den aanlcg van Straar- en Kunst-
wegen in dc Provincie Drenthe' vast. De-
ze verordening bepaalde onder andere
dat gcmeenten tussen de 20 en 4O procent
provinciale subsidie konden ontvangen
op de aanlegkosten van straat\r,egcn.
Het jaar daarop al konden de eerste aan-
vragen worden gehonoreerd eil korte rijd
later waren alle belangrijke doorgaande
vcrbindingen waaronder de aloude
Hondsrugroute over Borger en Emmen
en de weg van Assen via Beilen naar
Hoogeveen besrraar. Tussen 1850 en 1875
breidde hct aantal bestrate kilomerers
Drentse wegcn zich uit van 82 ror 392.

Pas in de tweede helft van de vorige eeuw
werd Drenthe echt onrsloten. En niet
zonder rcden. wanr r oor her cer.r in zijn
geschicdeni. ging Drcnrhe de buircn
wereld ook echr nodig hebben.

Tot dan toe hadden de Drenten altijd
voor zíchzelf gezorgd, maar nu er meer
monden moesten worden gevoed, werd
er overgeschakeld op meer profijrelijke
activiteiren, zoals de botermakerij en het
fokken van mestvarkens. De eerste vrach-
ten kunstme'r werden de provincie bin
nengereden om de kale heidevelden in
keurig bouw- en weiland om te toveren.

Toen dominee Craandijk in 1880 zijn
wandelingen door Drenthe maakte, was
het kronkelende zandspoor vervangen
door een rechte grindweg. Hij zag de
Drentse hei in haar nadagen:
'Door de beschavende en aerzorgende
hand der hunst ooorbijgegaa n, rtormt zij
tnet alles zoat leunstmatig i, een scherpe
tegenstelling. Met stïttat- en spoorTDegen

verstaat zij zich niet. Zij heert als opzette
lijk haar ongunstigsren ztjde naar den rei-
ziger, die zich haast haat te ontz,lieden.
Den rampzaligen aoetgdnger op zalh een'
lijnrecbten hunst,-^eg brengt zij tot t'er-
tzc ijfe ling.'

In I8s0 rcldc Drenthc slcchis 8: km !crharde wcg.

In 1875 ws dn arnulopgclopcn rorl92 km, kunsrwcsc.

ovcr dc ongercptc Drentsc hcidoelden.

t

21 Dc ni,nc n&.tncs b;i CEtc, L;,e teta.



3 Straatwegen tot in het kleinste dorp

Op 1 augustus 1876 besloten de Drentse
stàÍen ccn eigen provinciale warersraar in
het leven tc roepen die zich hoofdzakelijk
zou moeten bezighouden mer'het verze-
keren der naleving van de provinciale re-
glementen op waterleidingen, wegen en
voetpadcn en van die op de veenschappen
en waterschappen',
De taken van de provincie op dit gebied
weren langzamerhand zo uitgebreid dar
ambtenaar 'Vander Postma er al spoedig
zijn handen meer dan vol aan had. Dar
dit waarschijnlijk vooral betrekking had
op dc natre's/aterstaar. moge blijken uir
het feit dat aan de groei van het aantal ver-
harde wegen in het laatste kwart van de
vorige eeuw plotseling een eind kwam.
Tussen 1875 en 1900 werd hier slechrs
177 km verharde weg aangelegd; voorna-
melijk in het veengebied. Her illustreen
de diepe landbouwcrisis in die periode
die de ook voor Drenthe zo belangrijke
vernicuwingen in de landbouw een rijd-
lang kon ophouden.

In de eerstc 25 jaar van de twintigste
eeuw wcrd de Drentse heide ontgonnen.
Het ging over die periode om zo'n27.AAa
ha en dat is maar liefst ticn procent van

i

:

de totale oppervlakte van dc provincie.
\Wie de wegenkaarten van 1900 en 1925

met elkaar vergelijkt, zier hoe het web
van de Drenrre inrrastructuur door rien-
tallen nieuwe draadjes dc witte vlekken
op de kaart effectief dichrmaakt.
Goede verbindingen waren van levcns-
belang geworden voor de Drentse Iand-
bouw. lVegen om de grondstofíen aan te
voeren, wegen om de produkten van het
Drentse landbouwbedrijf weg te brengen.
Dagelijks moesten bijvoorbeeld de melk-
bussen naar de zuivelfabrieken, rvaar

Drenthe er in die rijd vele tientallen van
kreeg, worden gebracht.
Erwaren echter meer rederlen voor de
Drenten om zich massaal op weg te bege-
ven. De tijd van de jaarmarkten was voor-
bij. Marskramers en'lapkepoepen' Duit-
se kooplui die met kleren en lappen stof

langs de deur kwamen - waren hopeloos
ouderwets geworden. Voortaan gingen de
Drenten zèlf winkelen. Groningcn, Assen
en Meppelwerden in die jaren snel popu-
lair. Hetzelfde gold iets minder voor Coe-
vorden, Emmen en Hoogeveen. Te voet,
met de fiets, met het trammetje en later
met de autobus verliet een ieder het dorp
om een dagje naar de stad te gaan.

Het toegenomen verkeer zorgde voor de
nodige problemen. De meeste Drentse
straatwegen waren bedacht door mensen
die nog leefden met de maten van het
Hollandse spoor, Ze s/aren veel te smal
voor elkaar passerende vrachtauto's en de
verharding begaf het onder de toegeno-
men verkeersdruk. Aan het eind van de
Eerste \ffereldoorlog lanceerde de toen-
malige hoofdingenieur van de Provinciale
'!íaterstaat jhr. ir. rX/.M. de Jonge een plan
over'de wenscheiijkheid om meerdere
wegen in Drenthe in beheer en onder-
houd bij de provincie over te nemen'.
De Jonge stelde voor de allerbelangrijkste
doorgaandc verbindingen van de gemeen
ten over te nemenj maar de Drentse poli-
tiek schrok van de kosten die zo'n opera
tie mer zich mee zou brengen. Enkele
maanden later was het plan dan ook weer
van tafel en ging de provincic over tor de
orde van de dag: gemeenten ondersteunen

Rond 1900lig in Drcnrhc s69 knr ycrhlrdc scli.
Dc jrrcn dàrni zou dlr ainul sncl srijscn rtr r3s5 kin:

hct s cb van Jc l)rennc inlrrsrructu!Í doorticnmtt..

nicuvc dnrdis dciiiiriel dichrgcitukr.

i.\ \Yenerbarh tn dc tdrcfl d.1lig.
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bij de wegenaanleg voor zover de benar-
de positie der provinciale financiën dat
roeliet.

Een van de meest opvallende projecten,
die in de jaren twintig werden gereali
seerd, was de weg van Rolde naar Borger
Opvallend niet alleen door de schitreren-
de ligging van de weg, maar ook door het
feir dat er een mensenleven lag tussen de
aanvraag in 1859 en de uiteindelijke reali-
sering in 1925. Tot die tijd moest iedereen
die geen vieze voeten wilde krijgen, er
een omweg over Gieten en Gasselte voor
over hebben.
Dat het met deze weg uiteindelijk zo lang
duurde,lag overigens niet alleen aan de
provincie, maar ook aan de gemeenten
Borger en Rolde die bleven bakkeleien
over de verdeling van de kosten. Van de

twaalf kilometer weg lagen er vier op het
grondgebied van Borger en acht op dat
van Rolde. Uireindelijk kwamen beide
gemeenten overeen ieder de helft van de
aanlegkosten voor hun rekening te
nemen. En dat men in Borger meer belang
bij de weg had dan in Rolde, moge blij-
ken uit het feit dat Borger beloofde de
weg in de toekomst tot aan het Papen-
voortsche Diep - dat is drie kilometer op
het grondgebied van Rolde - te zullen on-
derhouden.

Halverwege de jaren twintig kon er dank
zij de opbrengsten uit de nieuwe Rijwiel-
belasdngwet en de \iíegenbelasdngwet

een Wegenfonds worden gecreëerd om
het sterk verouderde Nederlandse wegen-
net te moderniseren. De belangrijkste ver-
bindingen kwamen op een Rijkswegen-
plan te staan om door het rijk te worden
aangepakt. In Drenthe ging het om
151 km; namelijk de aloude weg Meppel-
Groningen (RV31), het begin van de
weg Meppei richting Steenwijk (RV32),
de weg Assen-Gieten-Bareveld (R§í33)
en de weg Groningen-Emmen-Coevorden
(R§í34).
De provincie moest plannen maken voor
de overige belangrijke besraande en nieu-
we 'verbindingen voor doorgaand ver-
keer met motorvoertuigen', Omdat het

3.3 TT drthtc in Asen arca 1%A.

aantal kilometers weg dat voor rekening
van de provincie kwam, werd afgeleid

' 
an het - in Drenthe relatief geringe -

aantal kilomerer. riiksweg. zar de pro"in
cie plotseling met een zeer nijpend keuze-
probleem. Na veel vijven en zessen kwam
in 1927 het eersre Provinciaal Vegenplan
voor Drenthe tot stand. In totaal ging het
hier om 282,5 kilometer te renoveren en
nieuw aan te leggen wegen.

Toen de Tweede \iíereldoorlog uitbrak,

was dit Provinciaal lWegenplan op een

enkele uitzondering na gerealiseerd. Het
betekende onder andere dat er een goede
verbinding tussen Assen via Beilen en
Ruinen met Meppei tot stand was geko-
men, dat Hoogeveen in alle richtingen
goed was ontsloten en dat de weg van
Hoogeveen naar Emmen weer aan de
eisen voldeed.
Bladzijdenlange discussies in de notulen
van Provinciale Staten uit die tijd waarbij
men geen detail over de breedte van de
rijweg, de keuze van her verhardingsmate
riaal en het al dan niet aanleggen van een

vrijliggend fietspad uit de weg ging, be
wijzen hoezeer de Drentse poliriek zich
bij het wegverkeer betrokken voelde.
Steeds weer ging het om keuzes russen
het ene doen en het andere laten, Of bij
het ene iets minder doen om iers van het
andere... Op een gegeven moment ver-
zuchtten Gedeputeerde Staten:
'Tusscb e n w ensch elij h b eid en moge lij h-
beid Ligt eoenzoeL bijvele zaben, die ons
provinciaal bestuur en onze gemeentebe-
sturen ter harte gaan, een ttijde hloof.'



4 Ruim baan voor de eigen aut o

De eerste jaren na',15 stond alles in her

teken van het herstel van oorlogsschade.
Onder andere door een tekon aan teer-
en a.falrprodulten konden de " cgen in
de oorlog nauwclijks worden onderhou-
den. Bij de bevrijding blcek dat maar
liefst 142 bruggen in Drenthc waren ver-
nield of beschadigd.
Toen men de schade zo'n beetje had her-
steld, kon het verkeer in Drenthe rveer op
gang komen. Hoe snel het toen allemaal
ging, kan mooi gcïllustreerd worden aan

de hand van de renovatic van de weg
Assen-Hooghalen waar in 1953 een begin
mee werd gemaakt. Om de toegenomen
verkeersdruk op te vangen begon men
dat jaar de weg te verbreden tot zeven
meter en kwam er een ruime parallelweg
om het autoverkeer alle ruimte te geven.

Nauwelijks was men met dit werk begon
nen of cen rapport van de Commissie
Verkeersverbindingen Groningen-Dren
the-Twente maakte duidelijk dat cr over
een paar jaar al 4000 autoi per etmaal van
die rveg zoudcn gebruikmaken en daar-
mee was de maximumcapaciteir al be
reikt. De enige goede oplossing voor het
noord-zuid verkeer door Drenthe was

een nieuw kruisingsvrij tracé en men
hield dan ook maar snel op met hct om-
bouwen van de besraande wcg.
Op dat moment bestond er tussen rijk cn
provincie al enige tijd het nodige vcrschil
van mening over dc vraag waar dic grote
noord-zuid verbinding door Drenthc

zou komcn. Zou hij in de buurt komcn te
liggen van dc R\Y31 langs de Drentsc
Hoofdvaart een optie waar het rijk aan

vankeliik veel voor r ocldc - o[ zou hij
door het han van Drenthc in de buuft
van de weg Assen Hoogeveen komen tc
lopen? De minister van Verkeer en §íater
staar schreef een beetjc kribbig over de
ideeën van de Drentse bestuurders:
'Het is de -oraag of d.e toehomst oan het
gebied oan Midden Drcnthe met zulk
een geringe becolhingsdichtbeid een der-
gelijhe t»eg zou aettigen.'

Het zou nog uiteindelijk tot diep in de
jaren zestig duren voor er op dit punt de
nodige duidelijkheid bestond en het defi-
nitieve tracé van de larere A28 kon wor-
den bepaald.

De ervaring met de renovatie van de weg
Assen Hooghalen was ook om een ande
rc reden bijzonder Iecrzaam. Met name
de aanwezigheid van beboun ing m;rakte
het orrbouwen van een bestaande weg tot
een lastige en relatief kosrbare aangclcgen-

heid. ln een buitengewone statenvergadc-
ring van 26 april 1956 stcldcn dc Drentse
staten plannen vast !oor een xxntal auto-
rvegen op nieutr'e, geheel vrijliggende tra-
cés. Het ging onder andere om hct rcstc-
rcndc decl van de weg Assen-Hoogeveen
en vcrvolgerrs verder richting Ommen, de

r.eg Eursinge-Meppel langs Ruinen en de

wcg Ho,,gc\ccn-H',l.lo"r in J. ri.lring
Emmen.
Ook nieuw in de planncn was dat de pro-
vincie niet alleen de aanleg zou gaan ver-
zorgen, maar de wegen ook in ondcr-
houd n ildc houJen. Toen de plannen in
de jaren zestig *'erden afgerond, was hct
aantal kilometers provinciale rveg voor
het eerst sinds ruim een eeuw uitgebreid...

Na de oorlog bleek de Nedcrlandsc cco-
nomie in het ene deel van het land berer
op tanE tc komen d.rn cldcr.. Dc rcgcring
introduceerde in 1959 een nieuu, indus
trialisatiebeleid waarbij in Drenthc
Àssen, Coevorden, Emmen; Hoogeveen
cn Mcppel als prin.raire industrialisatieker
ncn werden aànge§'c/un. N:cu s'- Buinen.
Klazienaveen en Roden kregen het predi
kaat secundaire kern. Deze keuzen had-
dcn uit.raar d lr un " ccnlrg op dc pr "' in
cialc planncn voor wcgcnaanlcg. Mct
name dc nieuwc.'uto.. cgvcrbirding
Drachten Emmen kwam in de jaren zes

tig in bccld, maar ook de overige verbin
dingsn egen tusscn de D.entse kerncn
werden uerbeterd.
Het rijk besloot in 1968 een goede vcrbin-
ding tussen Assen en Veendam aan te leg

gen ter vervanging van dc aloude wcg

1.2 Adnlq A28 nct.Mdkt l-hdbtóehtft cE ( 197 I ).

Asscn-Gieten-Bareveld. Ook paktc mcn
de rijksweg Groningen Emmen Coevor
dcn drastisch aan. ln hctzclfde jaar 1968

kreeg Drenthe haar eerste vierbaans auto
wcg: hct gcdccltc van de A28 tussen het
Oranjekanaal en de Beilervaarr. In de rien
jaar die daarop volgdcn, zou de hele ver-
binding tussen Meppel en Groningen rot
ccn autosnelweg wordcn uitgcbouwd.

Nog nooit wcrdcn cr in Drcnthc zovcel
nieuwe wegen aangelegd als in de periode
tussen 1950 en 1975. Lag er in het eerste
jaar i850 km verharde weg, in 1975 was

dit aantal gegroeid tot 5000 km. En die
x,'ar en nodig ook, u,'ant dc naoorlogse
welvaart had de hartewens van vrijwel
icdcrc Ncderlander vervuld: een eigen

auto. En daar moest je natuurlijk met
zijn allen mcc dc wcg op...

Uit de cijfers van hct autobezit blijkt dat
Drcnthc in 1950 maar liefst 507o achrer
1ag op het landelijke gemiddelde. Rond
Iq '0 h.rJ Dr unrhc dczc .rchtcr.rand ingc-
h,rald om ver',olgens een provincje met-!.1 Kruir g Pct. D dc r.g,\\or ll.ogaru] tl9t9).
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geluidsoverlast in het recreatiegebied.
Het was een van de eerste kcren dar het
milieu in de discussie werd betrokken.
Een paar jaar latcr leidde het ertoc dat dc
staten de aanleg van deze weg als

'ongewenst' bestempelden.
In de jaren die daarop volgden, begon de

waarde van het Drentse landschap een

steeds zwaarder gewicht in de schaal te
leggen. Langzaam maar zeker zorgde dit
nieuwe denken r oor een bclcidsombui-
ging. Knelpunten in het verkeer trachtte
men voofiaan op te lossen door bestaan-

de wegen te verbereren. Alleen in drin
gende gevallen mochten er nicuwe wegen
worden aangelegd, zo besloot de Drentse
politiek.

Dc re'ultatcn vrn dir nicuwc bcJcid zijn
op vrijwel iedere weg in Drenthe zicht-
baar geworden in de r orm \ rn groor-
scheepse reconstructies en nieuwe aan-

sluitingen op de rijkswegen. Er kwamcn
rotondes, carpoolplaatsen en speciale hal-
tevoorzieningen voor het openbaar ver
voea
De afgelopen jaren werd met name hard
gewerkt aan het verbeteren van de infra-

'tructuur rond Meppel en in Noord-
Drenthe. Zo kwam er bij Nietap een om-
Ieiding, werden er plannen uitgewerkt
voor omleidingen bij Vries, Roden en

Peize en bouwde men bij Tynaarlo nieuwe
op en afritten van de A28. Verder liggcl
cr planncn klaar om een nicuq c r crlrin-
ding tussen Emmen en Tcr Apcl tc maken

ffimi
@§@

5.2 Rotondc b, Cdsclft (t9eJ).

en zou er moeten worden ondcrzocht
hoe de verbinding van Àssen via Smilde
met Friesland zou kunnen worden vcr-
beterd.

Het mecst ingrijpende project in de na

bije toekomst is de verdubbeling van de
NJ7 tusrcn Hoogcvcer en de Duitse
grens. Allang besrond het idee hier tusscn
Groningen en Twente een derde autosnel
weg-verbinding met Duimland te maken.
In de jaren tachtig kwamen de plannen
een stuk dichterbij, toen de provincie de

autoweg Hoogeveen Zwartemecr met het
rijk ruilde tegen de oude rijksweg iangs

de Drentse Hoofdvaart.
ln april 1992 ondertekenden de betrok-
ken overheden een convenanr dat ervoor
moet zorgen dat de verdubbcling van de
N37 in 2010 een fcit za1 zijn en dit deel
r an Drcnthc ccr períe.te 'erbinding
krijgt met zowel de Randstacl als het
I)uitse achterland.

1.t Dr"htu in het ccntïkn Ndn Ascn (196t).

relatief juist veel auto's te worden. Niet
verwonderlijk overigens, want in een pro
vincie als Drenthe met zoveel platteland
is het verklaarbaar dat men sneller de au
to pakt dar in een .treek waar de r oorzic-
ningen dichter bij huis zijn.
De auto voltooide in de jaren zestig en ze-
ventig de ontwikkeling die rond de eeuw-
wisseling op gang was gekomen. Het
dorp had definitief opgehouden een be-
sloten eenheid te zi;n nu het een onder-
deel was geworden van een groter geheel.

Goede wegen waren hicrbij essentiëler
dan ooit tevoren.

\Wegen Ítaar de toekomst

'\íerd 
de wegenaanleg in dc jaren vijftig

en zestig vooral bezien in het licht van
het economisch nut, gaandeweg sloop er
een nieuw elemenr in dc bc.luirvorming:
namelijk dat van het behoud natuur en
milieu.
Toen de Drentse staten in 1969 over de

aanleg van de weg Assen-Norg-Roden
.praken. klonkcn er r oor her eersr rn ij
fcls over de noodzaak de Oosterduirrerr
bij Norg te doorsnijden en vreesde men

6ta ItE' 4D
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5.3 Vcthkt en \\'atcstaat;n de tint./'92 '9J.

Als er op de voorgaande pagina's iers dui-
delijk is geworden, dan is het wellicht de
notie dat qregenbezit cn wegenbeheer af
hankelijk blijken van historische roeval-
ligheden. Hcr cnrhousi.rs-nc van de ccn
en de onwil of de onmacht van de ander
zorgden er in de loop van de geschiedcnis
voor dat het beheer van de Drentsc we
gcn tameliik r illckeurig or cr rijk. pror ir-
cie, gemeenten en watcrschappen werd
verdccld. Zo n proccs heefi zi.h overi
gens niet alleen in Drenthe, maar ovcral
in Nederland afgespeeld.
Dc gevolgen ervan voor het onderhoud
en de weginrichting Iaten zich gemakkelijk

raden en halverwege de jaren zevcnrig
begon men dan ook op landelijk niveau
na te denkcn over een herziening van het
wcgenbehecr, Het rijk zou voortaan al
lecn de nariona'e hoofdwcgen ondcr zijn
hoede moeten nemcn, de provincies
moesten de regionale hoofdverbin-
dingen gaan verzorgen cn de rest zou bij
de gemecnten in beheer moeten komen.

Per 1 januari 1993 is de operatie 'Hcner-
deling wegenbeheer' afgerond. De kaart
voorin deze brochure laat zien hoe de
nieuwe situatie in het Drenrse wegen
behecr er vanaf die datum uitzier, nadat
bijna 800 km weg van eigenaar veranderde.
Biidez< herverdcling kreeg dc provincic
Drenthe 430 km weg ondcr haar beheer.
Een zeer drastische vergroring van her
aantal provinciale wegen, want op
I1 december 1992 bedroeg het aantal
kilometers slechts zo'n 165 km weg.
Fcr van dc we:nrge wcgcr die dc provin
cie aan de gemeenren kwijtraakte, was

noem het ironie der geschiedenis - het
grootste deel van de weg Assen-Gieten
Bareveld: de eerste cn meer dan een eeuv/
lang dc enige provincialc weg...
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