
DE VERBETERING VAN DE WEG- EN WATERVERBINDINGEN OM COEVORDEN

Inleiding

Coevorden is eeuwenlang de belangrijkste invalspoort van Drenthe 
geweest. De ligging op de zuid-noord lopende zandrug temidden van
uitgestrekte veengebieden en de daaruit ontstane functie als 
vestingstad zijn bepalend geweest voor de infrastructuur van het 
gebied rond Coevorden. Alle verbindingswegen, kanalen en spoor-
lijnen komen op een klein gebied samen, zoals de hieronder opge-
nomen kaart 1 weergeeft.
kanalen: kanaal Coevorden - Alte Picardië
         Stieltjeskanaal
         kanaal Coevorden - Zwinderen
         Lutterhoofdwijk
         Coevorden - Vechtkanaal
Spoorlijnen: lijn Dalen - Coevorden - Zwolle
             lijn Neuenhaus (Dld.) - Coevorden
Verbindingswegen: weg Dalen - Coevorden(rijksgrens)
                  weg Dedemsvaart - Coevorden
                  weg Gramsbergen - Coevorden (rijksweg)
                  weg Emlichheim - Coevorden
                  weg Schoonebeek - Coevorden



Om Coevorden betere ontwikkelingsmogelijkheden te bieden was het 
noodzakelijk de verbindingen via het water en de wegen te verbe-
teren. Van de kanalen liggen alleen het Stieltjeskanaal en het 
kanaal Coevorden - Zwinderen geheel op Drents grondgebied. Het 
Stieltjeskanaal kwam gereed in 1884; het kanaal Coevorden - 
Zwinderen is gegraven in eht kader van de werkloosheidsbestrij-
ding en is in 1938 in gebruik genomen.
Behalve een klein gedeelte tussen Coevorden en de provinciale 
grens ligt het overgrote deel van de andere kanalen in de provin-
cie Overijssel. Deze kanalen zijn alle in de vorige eeuw gegraven.
De Lutterhoofdwijk, opgelegd vanuit de Dedemsvaart, was eertijds 
een veenkanaal en slechts van belang voor de plaatselijke verve-
ningen. Deze hoofdwijk, gegraven in de jaren 1828 - 1852, liep 
aanvankelijk niet door tot in Coevorden, maar eindigde bij de pro-
vinciale grens. In 1852 verzochten de staten van Overijssel het 
college van gedeputeerde staten te onderzoeken, in hoeverre de 
Lutterhoofdwijk dienstbaar gemaakt kon worden voor de algemene 
scheepvaart, in het bijzonder als verbinding tussen Coevorden en 
Dedemsvaart. Nog in datzelfde jaar besloten de staten tot aanleg 
van een kanaal (Lutterhoofdwijk) tot in de grachten van Coevorden.
De doortrekking van het kanaal op Drents grondgebied ontmoette 
grote tegenkanting bij het provinciaal bestuur van Drenthe. Men 
vreesde dat het graven van een kanaal op Drents grondgebied door 
een andere provincie aanleiding zou geven tot ongewenste botsingen.
Een tweede bezwaar van Drentse zijde was dat de doortrekking zou 
moeten dienen om de Lutterhoofdwijk en de Dedemsvaart te voorzien 
van het Drentse water op tijden dat men daar in Drenthe zelf be-
hoefte aan had.
Een belangrijk argument tegen de doortrekking lag echter dieper 
verborgen. Drenthe wenste nl. de afvoer van turf uit de Drentse 
venen veilig te stellen. Concurrentieverhoudingen tussen de De-
demsvaart en de Hoogeveensche Vaart waren aan dit argument niet 
vreemd. De bezwaren tegen de wateronttrekking door de Lutterhoofd-
wijk vanuit de Drentse wateren werden ondervangen door in de con-
cessie te bepalen dat ter plaatse van de Trageldijk een keersluis 
de watergemeenschap tussen Drenthe en Overijssel zou scheiden.
Na jaren van onderhandelen verleende de minister van binnenlandse
zaken, Thorbecke, in 1864 de concessie voor het verlengen van de 
Lutterhoofdwijk van de grensscheiding tussen de beide provincies 
tot in de binnengracht van Coevorden en tot het in verbinding 
brengen van dit kanaal met het reeds bestaande kanaal van Coevor-
den naar de Vecht. De ontmanteling van de vesting Coevorden ver-
traagde de voltooiing van de werken nog enige jaren. Eerst in  
1872 kwamen de laatste werken, de verbinding van de buitengracht 
te Coevorden met de binnengracht tot stand.

Met de verbetering van de waterverbindingen is in het begin van  
de jaren zeventig begonnen.
In de periode 1971 - 1974 is het door de provinciale waterstaat 
ontworpen plan voor de verbetering van het Stieltjeskanaal uitge-
voerd waarbij dit kanaal aanzienlijk is verbreed.
In de jaren 1978 - 1980 is het grootste deel van de stadsgrachten
van Coevorden (de doorgaande vaarroute) opgeschoond en geprofi-
leerd. Daarnaast is het Afwateringskanaal naar de Vecht vanaf de 
stadsgrachten tot en met het industrieterrein Leeuwerikenveld 
verbeterd.



Wat het wegverkeer betreft was het van belang dat de diverse wegen
een goede aansluiting op elkaar verkregen, waarbij een vlotte ver-
keersafwikkeling eveneens een belangrijk aspect was.
Het doorgaande verkeer zou buiten de kom van Coevorden moeten wor-
den omgeleid. In het begin van de jaren zestig zijn plannen ont-
wikkeld om dit te realiseren door de aanleg van nieuwe wegen. 
Daarnaast zouden bestaande verbindingswegen moeten worden verbe-
terd waaronder de weg langs de Lutterhoofdwijk (de Krimweg).

De Krimweg (S 16) of weg langs de Lutterhoofdwijk

Voorgeschiedenis

Zoals hiervoor reeds is vermeld is de Lutterhoofdwijk op grond van
de concessie van 1864 verlengd tot in de Coevorder grachten en in 
verbinding gebracht met het reeds bestaande kanaal van Coevorden 
naar de Vecht (zie kaart afgedrukt op omslag). Deze werkzaamheden 
kwamen in 1872 gereed.
Blijkens de bij de concessie behorende "Beschrijving der werken" 
behoren o.a. de ter weerszijden van het kanaal ontworpen dijken 
van minstens 6 m breedte tot de werken van dat kanaal. Sedert de 
aanleg van dit vaarwater is Overijssel dus belast met het onder-
houd van die dijken, waarover aanvankelijk langs beide zijden van 
het kanaal zandwegen lagen.
In 1878 richtten J.B. Minke c.s. zich namens een commissie tot 
aanleg van een kunstweg over de provinciale (zand)weg langs de 
Lutterhoofdwijk tot de staten van Overijssel met het verzoek om
1) machtiging te verlenen tot het leggen van een kunstweg over de
   provinciale (zand)weg langs de Lutterhoofdwijk
2) voor de aanleg een subsidie van 40 % in de kosten te verlenen
3) na goedkeuring en oplevering van de kunstweg het onderhoud voor
   rekening van de provincie Overijssel te nemen.
Hoewel de hoofdingenieur van de waterstaat in Overijssel bezwaren 
had tegen de overname van het onderhoud, stelden gedeputeerde sta-
ten van Overijssel de staten voor aan het verzoek te voldoen met de
beperking dat 30 % in plaat svan 40 % subsidie zou worden verleend.
In hun voordracht aan de staten schreven gedeputeerde staten o.a.:
"Bij den aanleg toch van den ontworpen kunstweg, die de ontginning
"der gronden, gelegen in de uitgestrekte landstreek, welke door de
"Lutterhoofdwijk wordt doorsneden, zeer zal bevorderen en waarvan 
"toeneming der welvaart en der ontwikkeling aldaar het gevolg zal 
"zijn, zijn de belangen dezer provincie zeer van nabij betrokken.
"Ook uw vergadering heeft in het jaar 1869 dat provinciaal belang 
"erkend en er bestaan alzoo genoegzame termen om voor den aanleg 
"van dezen kunstweg eene gelijke subsidie te verleenen, als in de 
"drie laatste jaren voor andere wegen in dit gewest is toegezegd. 
"Geene termen vinden wij om, zooals adressanten verlangden, eene 
"subsidie te verleenen ten bedrage van 40 pct. der kosten van aan-
"leg, te minder omdat wij Uwe vergadering wenschen voor te stellen
"om het onderhoud van den ontworpen kunstweg, na de voltooiing 
"daarvan, voor rekening der provincie te nemen.
"De belangen der provincie bij het tot stand komen en het in goeden
"staat blijven van dezen kunstweg vorderen onzes inziens dat deze 
"dat onderhoud ten haren laste neemt.
"Van de adressanten namelijk zullen geen voldoende waarborgen te 
"bekomen zijn voor een behoorlijk onderhoud van den kunstweg.



"Ook van de betrokken gemeentenzullen die waarborgen moeilijk kun-
"nen verlangd worden. Men dient toch in aanmerking te nemen dat 
"de ontworpen kunstweg, die tolvrij zal zijn, een nadelinge in- 
"vloed zal uitoefenen op het verkeer op den weg van het Jaaghuis 
"over Gramsbergen naar Coevorden, die voor gezamenlijke rekening 
"der gemeenten Gramsbergen, Ambt Hardenberg, Avereest en Coevorden
"is gelegd en deze gemeenten door mindere opbrengst der tollen 
"zonder twijfel schade zullen lijden.
"Wenscht men nu dat deze kunstweg, waarbij de belangen der pro- 
"vincie als eigenares der Dedemsvaart en der Lutterhoofdwijk zoo- 
"zeer betrokken zijn, tot stand komt, dan is naar ons oordeel de 
"eenige wijze, waarop het vraagstuk van het onderhoud kan worden 
"opgelost, deze, dat de provincie dat onderhoud voor hare rekening 
"neemt. Daarvoor pleit ook nog de omstandigheid, dat de kunstweg 
"langs de Dedemsvaart tot bij het Jaaghuis en de ontworpen kunst- 
"weg langs de Lutterhoofdwijk als een geheel kunnen beschouwd worden
"en de eerstgenoemde weg na weinige jaren aan de provincie in be- 
"heer en onderhoud zal overgaan.
"De vermoedelijke kosten van het onderhoud van den geprojecteerden
"kunstweg zullen volgens een bericht van den hoofdingenieur jaar- 
"lijks ƒ 1.900,-- bedragen.
"Nemen wij nu in aanmerking dat door den aanleg van een kunstweg 
"de kosten van onderhoud van den tegenwoordigen zandweg, die in 
"het vorige jaar ƒ 350,-- hebben bedragen, zullen komen te ver- 
"vallen en bovendien de zandverstuivingen zullen verminderen, 
"waarvan het gevolg zal zijn dat het kanaal minder aan onderhoud 
"zal kosten, dan achten wij het voor de provincie niet te bezwa- 
"rend om zich met het onderhoud van den kunstweg te belasten."

Sommige statenleden hadden bezvaar tegen de maatregel om het on-
derhoud door de provincie te doen bekostigen, omdat de kunstweg 
gedeeltelijk over Drents grondgebied zou lopen.
Bij de behandeling in de statenvergadering van Overijssel op 5 
juli 1878 diende het lid H. ter Kuile een amendement in waarbij 
voorgesteld werd de subsidie te verhogen tot 40 % en de bepaling 
t.a.v. de overname van het onderhoud te doen vervallen. Het werd 
echter met 28 tegen 14 steunen verworpen en het voorstel van ge- 
deputeerde staten werd daarna met 34 tegen 8 stemmen aangenomen. 
Aan de heren Minke c.s. was door de staten van Drenthe in 1877 
een subsidie van 30 % toegezegd in de kosten van aanleg van een 
puin- of grindweg langs de Lutterhoofdwijk voorzover deze weg in 
de provincie Drenthe zou worden gelegd. Voorts was door de ge- 
meente Coevorden nog ƒ 4.000,-- toegezegd en door particulieren
ƒ 17.000,--.
Men rekende ook op een rijksbijdrage, maar toen die uitbleef 
wendden Minke c.s. zich weer tot de staten van Overijssel met het
verzoek tegen uitkering van de hun toegezegde subsidies de taak 
van hen over te nemen en zonder te wachten op het al of niet be- 
schikbaar komen van rijkssubsidie de weg voor rekening van de 
provincie aan te leggen en te onderhouden. In l879 willigden de 
staten van Overijssel dit verzoek in met 32 tegen 4 steunen, het-
geen Overijssel buiten de toegezegde subsidie nog ongeveer
ƒ 18.000‚-- extra zou kosten. In totaal kan. hierdoor plm. 60 % 
van de aanlegkosten ten laste van Overijssel.
Het desbetreffende voorstel van gedeputeerde staten bevat hierom-
trent o.a. het volgende:
"Wij menen dat verzoek te mogen ondersteunen, omdat het provin- 



"ciaal belang in ruime mate bij de zaak betrokken is. Dat belang 
"is door de Staten erkend, toen zij bij hun besluit van 5 juli 
"1878 niet alleen een belangrijke bijdrage in de kosten van aanleg 
"gaven, maar bovendien het onderhoud van den voltooiden weg voor 
"rekening der provincie namen. Dat belang ligt dan ook voor de 
"hand; de weg, dien men verbeterd wenscht te zien, is voor het 
"geheel provinciaal eigendom; hij ligt langs een kanaal dat door 
“de provincie is gemaakt en door haar wordt beheerd en onderhouden;
"hij is de voortzetting naar Coevorden van den kunstweg langs de 
"Dedemsvaart, die binnen weinige jaren aan de provincie in beheer 
"en onderhoud overgaat; hij zal de knoop zijn die den kunstweg 
"langs de Dedemsvaart verbindt met den weg, die, naar wij hopen, 
“weldra loopen zal lang: het kanaal dat Coevorden met Nordhorn 
"zal verbinden.
"In die omstandigheden zouden wij het te betreuren achten, dat de 
"vrucht ongebruikt werd gelaten van de samenstemming van het bij- 
"zonder belang met dat der provincie. Wij houden ons overtuigd 
"dat de belanghebbenden, zooals zij zelven erkennen, in de vol- 
"voering der taak, die zij ter hand genomen hebben, niet zullen 
"slagen. Is dat het geval, dan vervallen de aanbiedingen door hen 
"ontvangen. Is het dan niet beter dat de provincie haar belang 
"nog krachtiger erkenne, dan zij dit reeds deed; dat zij het werk,
"waarvoor bijzondere krachten te kort schoten, overneme, met over-
"neming tevens van de middelen, waarover deze reeds te beschikken
"hadden ?
"Volmondig beantwoorden wij deze vraag toestemmend."

De commissie van rapporteurs schreef in haar verslag hieromtrent 
o.a.:
"De commissie van rapporteurs is algemeen van oordeel, dat het 
"hier een exceptioneel geval geldt, omdat de provincie eigenaresse
"is van den weg langs de Lutterhoofdwijk. Daarom behoeft er geen 
"sprake te zijn van het toestaan eener subsidie, maar is de pro- 
"vincie de aangewezen persoon om het voorgestelde werk zelve ten 
“uitvoer te brengen. De totstandkoming van een harden weg is voor 
“haar van zeer groot belang, niet alleen omdat men daardoor de 
"communicatie verbetert, maar ook omdat de verstuivingen van zand 
”in de Dedemsvaart zeer zullen verminderen en de wal van die vaart
"minder te lijden zal hebben, doordien alsdan de voertuigen den 
"aangelegden baan zullen volgen, terwijl zij thans dikwijls den 
"kant der wallen kiezen en daardoor verzakking veroorzaken."

De kunstweg, waarbij Overijssel dus destijds veel belang had en 
die reeds tevoren als zandweg bij die provincie in eigendom en 
onderhoud was, werd in 1880 aangelegd.
Op 6 januari 1882 stelden gedeputeerde staten de toegezegde sub- 
sidie voor deze wegaanleg beschikbaar.

In 1927 is de weg langs de Lutterhoofdwijk (de Krimweg) geplaatst
op het eerste provinciaal wegenplan van Drenthe.
In de jaren twintig is de weg met puin verbreed en daarna over 
de gehele breedte van een oppervlaktebehandeling voorzien met als
bindmiddel teer.

In de jaren l955 - 1956 is het in Drenthe gelegen 1 km lange weg-
gedeelte vanaf de provinciale grens tot brug no. IV (tegenover de
Nieuwe Dijk) door de provincie Overijssel verbeterd.



Op voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe heeft het provin-
ciaal bestuur van Overijssel afgezien van het recht op een bij- 
drage uit het provinciaal wegenfonds van Drenthe voor de verbete-
ring van dit 1 km lange wegvak.
Ingaande 1 januari 1963 heeft de provincie Drenthe als tegenpre-
statie de Krimweg met brug no. IV zonder afkoopsom in beheer en
onderhoud van de provincie Overijssel overgenomen. Het eigendom
van de Krimweg met de bijbehorende gronden en van de brug no. IV
ging voor de prijs van ƒ 1,-- over naar Drenthe.

De reconstructie van de Krimweg

Nadat het besluit tot overname van de weg c.a. in werking was ge-
treden zijn de eerste plannen ontwikkeld tot verbetering van de 
Krimweg. Bij dit eerste verbeteringsplan is ook uitgegaan van een
rijbaanbreedte van 7.00 m met daarnaast echter geen fietspad maar
een parallelweg van 4.00 m breedte. Brug IV over de Lutterhoofd- 
wijk zou ongewijzigd blijven. Kanaalberm, tussenberm en buiten- 
berm zouden een breedte verkrijgen van resp. 4 à 5 m, 3.50 m en 
2.50 m.
De totale kosten voor de uitvoering met inbegrip van de grondaan-
kopen waren toengeraamd op ƒ 1.000.000,--.
Het bleek dat voor het gedeelte vanaf de krimbrug tot rijksweg 34
niet alle gronden in minnelijk overleg konden worden aangekocht. 
De mogelijkheid dat tot onteigening moest worden overgegaan leek 
niet uitgesloten. Bij koninklijk besluit van 18 januari 1965 werd
onteigening voor dit plan mogelijk.
In 1965 besloten de staten van Overijssel in principe dat de Lut-
terhoofdwijk voor de scheepvaart zou worden gesloten. Ook zou het
kanaal geen functie voor de afwatering hoeven te hebben.
Toen is een nieuw plan ontwikkeld waarbij ter plaatse van het ka-
naal een nieuwe weg zou worden aangelegd en waarbij de bestaande 
weg als parallelweg kon worden gebruikt.
Gedeputeerde staten van Drenthe en de gemeente Coevorden konden 
met deze oplossing accoord gaan, zodat geen onteigening van gron-
den nodig was. Het plan, uitgaande van een gedempt kanaal, is in 
1969 aan de provinciale waterstaat van Overijssel voorgelegd. 
In het antwoord merkte de provinciale waterstaat van Overijssel 
(p.w. Overijssel) op dat in droge tijden wel water nodig zou zijn.
De voorzieningen en kosten voor deze watersuppletie, die volgens 
p.w. Overijssel ten laste van Drenthe zouden moeten komen, werden
bij verdergaand overleg steeds groter.
Dit resulteerde uiteindelijk in een herziening van het plan waar-
bij tussen de Krimbrug en rijksweg 34 een verlegd en versmald ka-
naal zou ontstaan.

Door de slechte toestand van brug no. IV moest in 1972 worden be-
sloten om deze brug te vervangen door een dam met duiker. Bij het
ontwerp van deze dam met duiker is rekening gehouden met een la- 
tere inpassing in de vloeiende kruising van de Krimweg met de 
Lutterhoofdwijk.

Na ambtelijk overleg is het plan met een versmald kanaal in 1973 
aan de p.w. Overijssel voorgelegd.
Inmiddels was het waterschap Het Ommerkanaal beheerder van de 
Lutterhoofdwijk geworden met als gevolg dat dit waterschap bij 



elk overleg, de Lutterhoofdwijk betreffende, moest worden betrok-
ken.
De hoofdingenieur-direkteur van de p.w. Overijssel schreef over 
het plan met het versmalde kanaal o.m.: "Uit dit overleg heeft 
geresulteerd dat ik kan instenmen met een gedeeltelijke versmal- 
ling zonder zware oevervoorzieningen van de Lutterhoofdwijk tot 
16.2 m2 bij een peil van N.A.P. + 8.80 m, indien u dit wenselijk 
acht?".
het "voortschrijdend inzicht" gaf aanleiding tot nieuw overleg. 
Daarna is het plan verder uitgewerkt en het bestek voorbereid.
Op verzoek van het waterschap Loo- en Drostendiep is een herzie- 
ningsvoorstel in de afwatering opgenomen, waarbij drie aanwezige 
grondduikera door één nieuwe zijn vervangen.

In het voorjaar van 1976 waren de voorbereidingen zover gevorderd
dat een begroting van dit ingewikkelde en steeds meer omvattende 
werk kon worden gemaakt. Het bleek dat de totale kosten, inclu-
sief het verleggen van kabels en leidingen en grondaankopen, op 
ƒ 7.000.000,-- zouden komen te liggen. Deze raming van kosten was
mede aanleiding voor een herbezinning op het plan.
Om tot bezuinigingen te komen zijn enige varianten op het plan 
gemaakt. Uiteindelijk is in 1977 aan het college van gedeputeerde 
staten voorgesteld om op het oudste plan terug te grijpen, uiter- 
aard met enige wijzigingen. Behoudens nabij de voormalige brug IV 
(Goselingsdam) behoefden dan geen werken aan het kanaal te worden 
uitgevoerd. De door de gemeente gewenste verbinding vanaf de Krim-
weg naar het industrieterrein Leeuwerikenveld moest echter wel tot
stand worden gebracht in samenhang met de wegreconstructie. Voor-
afgaand aan deze wegreconstructie is in 1978 - 1979 de duikerbrug 
als een op zich zelf staand werk uitgevoerd. Het "aangepaste" 
oudste plan is in december l978 door gedeputeerde staten vastge- 
steld. Wel was aan deze vaststelling een inspraakprocedure voor- 
afgegaan. In deze inspraakprocedure is door de bevolking gepleit 
voor een veiliger fietsverbinding met De Krim door de aanleg van 
een pad langs de zuidzijde van de Lutterhoofdwijk. Hieraan is toen
voldaan. Het plan voor het fietspad is uitgewerkt, de gronden 
kwamen beschikbaar en er is een bijdrage uit de werkgelegenheids- 
gelden verkregen. Het fietspad is in het voorjaar van I979 in ge- 
bruik genomen. Zo is door inspraak een positief resultaat bereikt.
Bij de uitwerking van de plannen voor de Krimweg is waar mogelijk 
met de wensen van de aanwonenden rekening gehouden. Zo is o.a. de 
parallelweg enigszins in zuidelijke richting verschoven. Uiteinde-
lijk is de reconstructie van de Krimweg op 27 mei 1980 openbaar 
aanbesteed. Het uitgevoerde plan omvat de verbreding van de rij- 
weg van 6.40 m tot 7.00 m asfaltbreedte vanaf Coevorden (Krimbrug)
tot de voormalige Goselingsbrug (aansluiting Nieuwe Dijk en de weg
naar 't Klooster). Tussen de Krimbrug en de weg naar Steen-
wijksmoer (De Dreef) is een parallelweg aangelegd van 4.00 m 
breedte (4.50 m inclusief molgoot). Van de weg naar Steenwijks-
moer tot de Goselingsdam is een fietspad aangelegd van 3.00 m 
breedte.
Over het gedeelte van de Krimbrug tot even voorbij rijksweg 34 
zijn geen wijzigingen aangebracht aan de kanaalzijde.
Tussen de rijksweg 34 en de Goselíngsdam is de berm aan de ka-
naalzijde verbreed tot 5.00 m of meer. De bestaande bermbreedte 
varieerde van 1.20 m tot 2.00 m aan de kanaalzijde en van 1.30 m 
tot 3.00 m aan de landzijde.



Vooral de laatste jaren was de bestaande rijwegverharding in zo'n
slechte toestand geraakt dat deze vervangen moest worden.
Na de slechte winter van 1980 - 1981 was de situatie onhoudbaar 
geworden. Alhoewel het werk in mei 1980 was aanbesteed moesten om 
ongelukken te voorkomen in februari 1981 herstelwerkzaamheden wor-
den verricht voor een bedrag van ƒ 15.000‚--.

In deze staat ver-
keerde de Krimweg
(weg langs de Lut-
terhoofdwijk) nà
de winter 1980 -
1981.

In het uitgevoerde plan zou de bestaande asfaltverharding worden 
opgebroken en verkleind (maximaal 0.10 x 0.15 m) om deze materialen
daarna te gebruiken als een deel van de fundering voor de hoofd- 
rijbaan, gedeelte weg naar Steenwijksmoer tot de Goselingsdam. 
Ondanks vooronderzoek bleek tijdens de uitvoering dat de opgebro- 
ken materialen ongeschikt waren voor fundering en wekte het ver- 
bazing dat de oorspronkelijke "verharding" al het verkeer zolang 
heeft kunnen verwerken.
Het opgebroken materiaal is dan ook met alle andere overtollige 
materialen afgevoerd naar de geluidswal langs rijksweg 34 ter 
plaatse van het uitbreidingsplan "de Ballast" te Coevorden. Als 
deel van de fundering voor de hoofdrijbaan is daarna een laag 
grindasfaltbeton van 0.07 m dikte aangebracht.

Als gevolg van het besluit om de bestaande weghoogte te verlagen 
(variërend van 0.20 m tot 0.65 m) was het mogelijk om tegelijker-
tijd een grondverbetering toe te passen.



Van de aanleg van de nieuwe autoweg Schoonebeek-Coevorden (aan- 
sluitend op rijksweg 34) is echter afgezien toen door de provin- 
cie plannen waren ontwikkeld voor de aanleg van een nieuwe oost- 
west verbinding met Duitsland in het verlengde van de weg Hooge- 
veen-Holsloot.
De realisering van deze nieuwe autoweg van Holsloot via Klazie- 
naveen naar Duitsland (Meppen) maakte de aanleg van een slechts 
enkele tientallen kilometers zuidelijker en evenwijdig hieraan 
gelegen autoweg Coevorden - Schoonebeek overbodig.
De plannen voor de wegaanleg aan de oostzijde van Coevorden zijn 
tengevolge van deze ontwikkeling aangepast.
Nu werd de weg Emlichheim-Coevorden direct na de grensovergang in 
noordelijke richting afgebogen, oostelijk langs Coevorden getra- 
ceerd en vervolgens doorverbonden met het noordelijk deel van het 
tracé voor de oorspronkelijk ontworpen autoweg Schoonebeek-Coevor- 
den (zie kaart 3).
Deze nieuw ontworpen weg is op het secundair wegenplan geplaatst 
en aangeduid met de "Rondweg Coevorden". De bestaande weg Schoo- 
nebeek-Coevorden en de weg Dalen-Coevorden zouden op de Rondweg 
Coevorden worden aangesloten. De Rondweg Coevorden verkreeg een 
zodanig tracé dat hierbinnen voldoende uitbreidingsmogelijkheden 
voor de stad Coevorden zijn geboden. De kruisingen net wegen en 
kanalen zouden ongelijkvloers worden.

Uitvoering rondweg Coevorden

Met de aanleg van het nieuwe gedeelte van rijksweg 34 tussen Emmen
en Gramsbergen is in 1967 begonnen. De weg kon eind 1971 voor het 
verkeer worden opengesteld.
Eveneens is in 1967 begonnen met de uitvoering van het eerste ge- 
deelte van de rondweg vanaf de rijksgrens tot de weg Coevorden- 
Schoonebeek (Europaweg). Dit wegvak kon eind 1968 voor het verkeer
worden opengesteld. Hierdoor is de Esschenbrüggerdijk voor een 
groot deel van het vroegere verkeer ontlast.
Het resterende deel van de rondweg Coevorden kon pas op 13 novem- 
ber 1981, gelijktijdig met de weg langs de Lutterhoofdwijk, voor 
het verkeer worden opengesteld. Dit gedeelte kwam ook in verschil-
lende onderdelen tot stand. Allereerst is het bij de verruiming
van het Stieltjeskanaal vrijkomende zand gebruikt voor de aanleg 
van het grondwerk van het wegvak tussen de Europaweg en de spoor-
baan Coevorden-Emmen. In een volgend bestek is het grondwerk voor
het wegvak vanaf de spoorbaan tot de rijksweg uitgevoerd.
Het laatste bestek betrof het aanbrengen van de verharding op het 
wegvak vanaf de Europaweg tot de rijksweg. Hierbij moest overigens
ook nog grondwerk worden verricht voor het wijzigen van de aan- 
sluiting aan rijksweg 34 (hierover zo dadelijk meer).
In de tussenliggende periode zijn de diverse kunstwerken in het 
wegtracé gebouwd, te weten
1) de brug over het Stieltjeskanaal;
2) de viaducten over de Looweg en de Europaweg;
3) het spoorwegviaduct;
4) het viaduct over rijksweg 34.
De bestekken voor de aanleg van de rondweg Coevorden met de daarin
voorkomende kunstwerken zijn door de provinciale waterstaat voor-
bereid.



Door het verlagen van de bestaande asfaltverharding kon de door-
rijhoogte ter plaatse van het viaduct in rijksweg 34 worden ver-
groot van 4.20 m tot 4.60 m en kon over het gedeelte van de Krim-
brug tot rijksweg 34 de kanaalberm enigszins worden verbreed en 
iets minder steil worden aangelegd.
Onder de Lutterhoofdwijk lag een drietal grondduikera. één nabij 
rijksweg 34 en twee -in combinatie- 950 m westelijk daarvan.
Deze drie grondduikers zijn vervangen door één nieuwe op een 
plaats ongeveer 100 m westelijk van rijksweg 34. Het waterschap 
Loo- en Drostendiep heeft de nieuwe grondduiker in onderhoud over-
genomen. Het beheer berustte al bij dit waterschap.
De provincie Overijssel, voorheen voor een deel eigenaar en onder-
houdsplichtige van de bestaande grondduikers‚ heeft ƒ 100.000,- 
bijgedragen in de kosten van vernieuwing.
Hierdoor in in het kader van het wegenbestek een omvangrijk werk 
voor de waterbeheersing uitgevoerd.

Uitgaand van de laatst bekende gegevens zullen de subsidiabele 
kosten ongeveer ƒ 5.400.000‚-- bedragen.
Door de commissie Europese gemeenschappen is voor dit werk een 
bijdrage van 30 % toegekend, waardoor de bijdrage uit de W.U.W.-
middelen voor secundaire wegen op ongeveer ƒ 3.800.000,- zal uit-
komen. Op 13 november 1981 vond de officiële ingebruikneming plaats.

Voorbereiding plannen voor de aanleg van nieuwe wegen

De eerste aanzet hiertoe gaf de rijkswaterstaat. Door voor rijks-
weg 34 een nieuw wegvak aan te leggen tussen Klijndijk en Grams-
bergen wilde men bereiken dat de kommen van Emmen, Dalen en Coe-
vorden niet meer met het doorgaande verkeer op de route Groningen-
Enmen-Zwolle zouden worden belast. Deze nieuwe noord-zuid lopende 
weg was westelijk langs Coevorden getraceerd en zou als autoweg 
worden uitgevoerd.
Ten zuiden van de Lutterhoofdwijk zou de nieuwe weg weer gaan 
aansluiten op de bestaande route richting Gramsbergen.

De provinciale waterstaat ontwikkelde een idee voor het ontwerp 
van een nieuwe autoweg van Schoonebeek naar Coevorden, omdat men 
de verbinding van Zuid-Drenthe met Duitsland van groot belang 
achtte. De bestaande wegverbinding Meppen(Dld.)-Schoonebeek-
Coevorden zou namelijk naar verwachting op denduur onvoldoende 
capaciteit hebben om het toenemende verkeer te kunnen verwerken. 
De nieuwe autoweg zou even ten noorden van Coevorden, ongeveer 
parallel aan de bestaande weg Schoonebeek-Coevorden worden aan-
gelegd.
Bij Coevorden zou de weg naar het noorden worden afgebogen en 
worden aangesloten op de door de rijkswaterstaat ontworpen en 
nog aan te leggen noord-zuid lopende autoweg, de huidige rijks-
weg 34.
De weg Emlichheim-Coevorden zou ten oosten van Coevorden kunnen 
worden aangesloten op de nieuwe autoweg van Schoonebeek naar 
Coevorden (aansluitend aan rijksweg 34).
Op deze manier zou het doorgaande verkeer van en naar Schoonebeek
en Emlichheim eveneens uit de kom van Coevorden kunnen worden ge-
weerd (zie kaart 2).



De rondweg Coevorden in uitvoering.

In het begin van de jaren zestig was bij de vaststelling van 
het tracé voor de nieuwe rijksweg door de minister van verkeer 
en waterstaat rekening gehouden met een aansluiting van de rond-
weg Coevorden op de rijksweg.
In l968 besloot de direkteur generaal van de rijkswaterstaat even-
wel op grond van de inzichten van die tijd dat een aansluiting van
de rondweg op de rijksweg niet kon worden toegestaan. Daarop heb-
ben gedeputeerde staten de minister verzocht alsnog een aanslui-
ting op de rijksweg te willen toestaan. Om hierover een beslissing
te kunnen nemen was een verkeersonderzoek noodzakelijk. Op basis 
van de resultaten van dit onderzoek heeft de minister van verkeer 
en waterstaat daarop in 1971 toestemming verleend voer het maken 
van een halve aansluiting van de rondweg op de rijksweg, uitslui-
tend voor het verkeer van noord naar oost en omgekeerd. Het over-
grote deel van het verkeer op de rondweg zou naar verwachting zijn
gericht op Emmen of uit die richting komen. Het veel geringere 
verkeer in of uit zuidelijke richting zou van de aansluiting op de
rijksweg 34 bij de Lutterhoofdwijk gebruik kunnen maken. Deze 
zuid-oost route voerde echter wel door het stadscentrum. De halve 
aansluiting van de rondweg op rijksweg 34 werd ontworpen als vo-
gelbek-model. Bij dit model zou het mogelijk zijn om later op een 
vrij eenvoudige manier verbindingswegen voor de oost-zuid en zuid-
oost richting in te bouwen als dit noodzakelijk mocht blijken.





Inmiddels had in 1979 het gemeentebestuur van Coevorden aan de 
minister van verkeer en waterstaat toestemming gevraagd voor het 
uitbreiden van de aansluiting van de rondweg aan de rijksweg 34 
tot een volledige aansluiting. Deze uitbreiding zou dan in het 
verhardingsbestek kunnen worden meegenomen. Deze volledige aan-
sluiting werd onder meer noodzakelijk geacht om het vervoer van 
gevaarlijke stoffen buiten de bebouwde kom van Coevorden te kun-
nen houden.
De minister reageerde positief op dit verzoek, maar verzocht 
daarbij het gemeentebestuur van Coevorden om de volledige aan-
sluiting dan wel uit te voeren als een Haarlemmermeer-oplossing, 
omdat dit model ook is toegepast voor de aansluitingen op de 
rijksweg 34 bij Dalen, op de weg S 13 bij Erm en op de weg S 7.





Een belangrijk aspect hierbij was de overweging dat vloeiend op 
beide wegen aansluitende verbindingswegen in feite alleen worden 
toegepast bij aansluitingen van twee autosnelwegen.
Er is daar geen tegemoetkomend verkeer op de te berijden rijbaan. 
Zowel op de rijbaan van rijksweg 34 als op die van de rondweg Coe-
vorden heeft echter verkeer in beide richtingen plaats.
Men vreesde dat als de aansluiting zou worden uitgevoerd volgens 
autosnelweg-model, dit mogelijk verkeerde verwachtingen zou wekken
bij de weggebruikers met alle gevolgen van dien voor de verkeers-
veiligheid.
Dit had tot gevolg dat het reeds uitgevoerde grondwerk voor de 
vloeiende aansluiting in noordelijke richting op rijksweg 34 moest
worden aangepast.
De nieuwe volledige Haarlemmermeer-aansluiting is in het verhar-
dingsbestek voor het laatste onderdeel van de rondweg uitgevoerd.
De verkanting in het viaduct over de rijksweg, zoals die in ver-
band met de vloeiende aansluiting oorspronkelijk nodig was, kon 
niet ongedaan worden gemaakt.
Zoals reeds is vermeld is de weg op 13 november 1981 voor het ver-
keer opengesteld. Gedeputeerde Eshuis verrichtte de openingshande-
ling. Hiermee is een aantal belangrijke werken in het kader van 
de infrastructuur rond Coevorden gereed gekomen.

Jaarverslag 1981
Provinciale Waterstaat Drenthe


