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Fietssnelweg en Cultuurhistorie 

 

In het kader van de aanleg van de fietssnelweg Assen - Groningen is voor het traject tussen Assen en 

het dorp Vries een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend om dit deel van het traject te 

kunnen realiseren. 

Bij de beoordeling van deze aanvraag is het aspect ‘Cultuurhistorie’ van belang, omdat het traject op 

dit moment een zandweg is en deels zal worden voorzien van asfalt.  Cultuurhistorische waarden zijn 

in sterke mate medebepalend voor het karakter van het buitengebied van Tynaarlo en dus van 

belang er voor dit project.   

In het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Tynaarlo is een algemeen verbod 

opgenomen om zandwegen te verharden. Hiervan kan worden afgeweken indien aangetoond wordt 

dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische waarden van de zandweg. 

Met deze notitie zal worden aangetoond dat er geen sprake is van bijzondere cultuurhistorische 

waarden terplekke van de bestaande zandweg en dat mede daarom van onevenredige aantasting 

geen sprake is. 

 

1. Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024, Een juweel tussen twee provinciehoofdsteden 

In september 2014 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo de ‘Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-

2024, Een juweel tussen twee provinciehoofdsteden’ vastgesteld.  Deze Structuurvisie dient onder 

andere als inspiratiebron en toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen en nadien op te stellen 

bestemmingsplannen.  De gemeente Tynaarlo heeft er in 2014 bewust voor gekozen om de inhoud 

van deze structuurvisie niet direct te vertalen in een nieuw op te stellen facet-bestemmingsplan voor 

het grondgebied van de gemeente. 

 

• Historische infrastructuur 

In de Structuurvisie Cultuurhistorie 2014 - 2024 wordt over historische infrastructuur onder andere 

het volgende beschreven.   

 

Het belangrijkste structurerende kenmerk in het landschap is de historische infrastructuur 

(prehistorische routes, kerkpaden, postwegen, spoor- en trambanen en vaarwegen).  Op basis 

hiervan is het belang van behoud van historische infrastructuur te motiveren.  Dat wil niet zeggen dat 

de vormgeving eenzelfde belang tot behoud heeft. Een historische route (zandweg) die getrans-

formeerd in bijvoorbeeld een klinkerweg zal niet per definitie bezwaren opleveren. Zeker niet als 

daarbij de laanbeplanting bewaard blijft. In het kader van behoud van identiteit heeft de gemeente 

Tynaarlo als uitgangspunt dat het behoud van het historisch tracé voorop staat.  Dat geldt ook voor 

het behoud van het karakter (profiel, materialisatie e.d.) indien nog van een historische situatie 

sprake is. Dit zal met name gelden voor wegen buiten de bebouwde kom. 

 

Het is zeker niet de bedoeling om de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen op slot te zetten 

ten bate van de cultuurhistorie. Het cultureel erfgoed is niet gebaat bij een stolp. Bovendien zijn er 

historisch gezien altijd veranderingen en ontwikkelingen geweest wat een mooie erfenis en een palet 

aan historische verscheidenheid heeft opgeleverd. 
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• Noord-Willemskanaal  

 

Het Noord-Willemskanaal, ook wel de Willemsvaart genoemd, is tussen 1854-1861 aangelegd. Het 

kanaal, genoemd naar koning Willem III, is in 1861 geopend en verbindt Assen met de stad 

Groningen. Elementen als parallelwegen, bruggen, pleisterplaatsen etc. zijn als landschappelijk 

erfgoed rond de kanaalzone aan te wijzen. Een gedetailleerde inventarisatie hiervan heeft nog niet 

plaatsgevonden.  

Van oorsprong kent het Noord-Willemskanaal aan beide zijden trek- of jaagpaden op de dijk in de 

vorm van zandpaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede van NW Kanaal TMK 1860. Het kanaal loopt 
als beeldbepalende structuur door de grotendeels 
onontgonnen velden en kent aan weerszijden een trek- 
of jaagpad.(www.topotijdreis.nl) 
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In 1968 is het kanaal verbreed, waarvoor de dijken zijn verplaatst. Op de nieuwe dijken is wederom 

een zandpad aangelegd, ditmaal als onderhoudsweg. De landschappelijke kanaalstructuur bleef op 

die manier gehandhaafd (zie onderstaande afbeelding).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de ruilverkavelingen (circa 1945-1975) zijn landschappelijke infrastructuren benadrukt door 

ontworpen beplantingselementen als bomenlanen en bosschages langs wegen, paden en ‘ruilver-

kavelingsbosjes’. In de Landschapsplannen voor Drenthe (o.a. ontworpen door landschapsarchitect 

Harry de Vroome) is goed zichtbaar dat deze groenelementen fungeerden als landschappelijke 

versterking van zichtlijnen en van landschapsarchitecten afkomstig zijn. Ook een aantal lanen, bosjes 

en groenstructuren grenzend aan het Noord Willemskanaal zijn afkomstig vanuit zo’n ontworpen 

landschapsplan en benadrukken het pad over de dijk. Deze ontworpen landschapsstructuren kunnen 

ter inspiratie worden meegenomen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en ontwerpen.  

 

 

 

Uitsnede van Topografische kaart 1970 
(www.topotijdreis.nl). Het kanaal is verbreed en 
heeft aan weerszijden over de dijken wederom 
een pad (witte lijnen aan weerszijde kanaal). 
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2. Juridische vertaling cultuurhistorie in bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo 

 

Het aan te leggen traject van de fietssnelweg tussen Assen en Vries valt geheel binnen de begrenzing 

van het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 

Tynaarlo op 28 mei 2013.  In november 2017 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo een partiele 

herziening van dit bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld, maar deze heeft geen gevolgen voor 

de aanleg van dit traject van de fietssnelweg. 

• Verkeer  

Voor het gehele (aangevraagde) traject van de aan te leggen fietssnelweg geldt de bestemming 

Verkeer (artikel 24).  De bestemmingsomschrijving van dit artikel is als volgt. 

 
   De voor 'verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

 
a. wegen, straten en hierbij behorende bermen; 
b. voet- en fietspaden; 

c. …..  
 

Uit bovenstaande bestemmingsomschrijving valt af te leiden dat de aanleg van een 

fietssnelweg in overstemming is met de geldende bestemming.   

 

• Algemene gebruiksregels  

In de Algemene gebruiksregels (artikel 47) van het bestemmingsplan Buitengebied staan een aantal 

strijdige activiteiten (gebruik) met het bestemmingsplan beschreven. 

Onder strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijvingen, waaronder in elk geval wordt begrepen: 

 
h.  het asfalteren van klinkerwegen en het verleggen en verharden van zandwegen. 
 

Uit deze bepaling valt af te leiden dat het aanleggen van een fietssnelweg (verharden 

zandweg) in strijd is met de gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan. 

 

• Algemene afwijkingsregels  

Het bestemmingsplan biedt daarentegen voor het college ook de mogelijkheid om, via de Algemene 

afwijkingsregels (artikel 49), een omgevingsvergunning te verlenen voor bouwwerken en activiteiten 

die in eerste instantie als strijdig met het bestemmingsplan zijn benoemd. 

Bij omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 
 
-  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
-  het bebouwingsbeeld; 
-  de verkeersveiligheid; 
-  de milieusituatie; 
 
worden afgeweken van het bepaalde in het plan: 
 
n. voor het asfalteren van klinkerwegen en het verleggen en verharden van zandwegen, 
    mits geen onevenredige afbreuk plaatsvindt van de cultuurhistorische waarden; 
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3. Visualisatie planvorming  

Hieronder is schetsmatig het principeprofiel van de dijk weergegeven waarvoor nu een 

omgevingsvergunning wordt aangevraagd.  Een strook van 4 meter zal worden verhard, maar tevens 

zal een strook van 3 ingericht blijven als zandweg. 

Het dwarsprofiel is zo ingericht dat het water van het fietspad afstroomt in de berm en er geen 

vernatting van het zandpad plaatsvindt door afstromend regenwater. 
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4. Beoordeling planvorming  

Eerder in deze notitie is aangegeven dat het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo 

een planologische bevoegdheid hebben om vergunning te verlenen voor het verharden van 

zandwegen. 

Het is voor de beoordeling van de huidige aanvraag van belang om de achterliggende gedachte van 

deze bevoegdheid te benoemen. Bij het opstellen van het bestemmingsplan Buitengebied in 2013 is 

er voor gekozen om geen algehele inventarisatie te doen van alle zandwegen in het buitengebied van 

de gemeente, om zodoende te bepalen welke zandweg een cultuurhistorische waarde vertegen-

woordigd. 

Gekozen is voor een generieke regeling om in eerste instantie alle zandwegen te “beschermen” 

tegen het aanbrengen van een verharding.  Hiermee wordt voorkomen dat, wellicht zelfs onbedoeld, 

cultuurhistorische zandwegen verdwijnen en er een onomkeerbare situatie ontstaat. 

Echter, deze systematiek betekent nadrukkelijk niet dat iedere zandweg in het buitengebied ook 

daadwerkelijk een cultuurhistorische waarde vertegenwoordigd.  Dit zal per geval beoordeeld dienen 

te worden, zodat sprake is van maatwerk.  

Na de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo (2013) is de eerdergenoemde 

Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 vastgesteld (2014). Deze structuurvisie geeft een 

belangrijke indicatie of een zandweg (cultuur)historische waarde heeft. 

 

• Cultuurhistorische waarde van het zandpad oostzijde Noord-Willemskanaal 

 

De huidige zandweg op de kanaaldijk is aangelegd tijdens de kanaalverbreding in 1968. Het is 50 jaar 

oud en kent geen specifieke cultuurhistorische waarde op provinciaal en gemeentelijk beleidsniveau. 

De zandweg is niet als cultuurhistorische structuur benoemd of gewaardeerd in de hierboven 

genoemde Structuurvisie Cultuurhistorie 2014 – 2024.  En evenmin in het provinciale 

Cultuurhistorisch Kompas Drenthe. 

 

• Criteria toepassing afwijkingsbevoegdheid artikel 49 bestemmingsplan Buitengebied 

 

Nu hierboven geconstateerd dat er voor het aangevraagde tracé geen bijzondere cultuurhistorische 

waarden aanwezig zijn, wordt aan de belangrijkste voorwaarde voldaan wat betreft de mogelijkheid 

om toepassing te geven aan afwijkingsbevoegdheid van artikel 49 van het bestemmingsplan 

Buitengebied.   

 

Desondanks zijn er nog een aantal afwegingscriteria van belang voor de uiteindelijke verlening van de 

omgevingsvergunning.  Aan de volgende aspecten mag door de aanleg van een fietssnelweg geen 

onevenredige aantasting plaatsvinden: 

▪ de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

▪ het bebouwingsbeeld; 

▪ de verkeersveiligheid; 

▪ de milieusituatie. 
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Hieronder zal op deze aspecten worden ingegaan. 

 

Gebruiksmogelijkheden 

De Kanaaldijk langs het Noord-Willemskanaal is op dit moment een zandweg. Met de 

werkzaamheden zoals benoemd in de aanvraag omgevingsvergunning wordt er een fietspad 

met een breedte van 4 meter aangebracht op de oostelijke dijk van het Noord-Willems- 

kanaal. Het gaat om het traject Taarlose brug – Onlandweg. Kruisingen en aansluitingen 

worden ook meegenomen in het werk. Het huidige gebruik heeft een tweeledig karakter, 

functioneel en recreatief. Het functionele gebruik is gerelateerd aan de enige aanwonende 

aan het tracé en de eigenaren van de aanliggende landbouwpercelen. De dijk wordt gebruikt 

voor vervoer/transport van en naar hun woning en percelen. Het recreatieve gebruik betreft 

ondermeer vissers, wandelaars, ruiters en mountainbikers/fietsers. Na aanleg van het 

aangevraagde fietspad blijven de bovengenoemde gebruiksmogelijkheden gewaarborgd. De 

functionaliteit in algemene zin neemt met de aanleg van het beton fietspad zelfs toe.  

 

De aanvrager heeft over het plan gesproken met direct betrokkenen zoals de aanwonende 

en de eigenaren van aanliggende percelen.  Ook in openbare bijeenkomsten zijn de plannen 

toegelicht en de ontvangen reacties besproken. Dit heeft geresulteerd in een aantal 

aanvullende maatregelen die meegenomen worden in het uitvoeringsplan. Hierbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanbrengen van buizen voor beregening, onder het 

fietspad door. Momenteel worden de buizen en slangen voor beregening op de dijk gelegd. 

Verder worden er inritconstructies vanaf het fietspad aangebracht bij ingangen van percelen 

om een goede toegang ervan te blijven waarborgen. 

 

Bebouwingsbeeld 

Het plan waarvoor vergunning gevraagd wordt betreft het aanleggen van een fietspad met 

bijkomende werken. Het fietspad komt nagenoeg op dezelfde hoogte te liggen als het 

huidige zandpad. Het fietspad wordt in het platte vlak geïntegreerd en zal als zodanig een 

beperkte invloed hebben op het bebouwingsbeeld. 

 

Verkeersveiligheid 

In de huidige situatie ligt er een openbare zandweg over de dijk langs het kanaal. Het gebruik 

ervan sluit aan bij de inrichting van de dijk.  De Wegenverkeerswet 1994 is vanzelfsprekend 

van toepassing op deze openbare weg en zal dit ook zijn in de nieuwe situatie. 

De nieuwe situatie, waarbij het dwarsprofiel van de dijk naast de huidige functie van 

zandweg ook een fietspad faciliteert, worden een aantal borden conform de Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) geplaatst. Deze borden regisseren het 

nieuwe gebruik en helpen bij eenduidig begrip van de (nieuwe) verkeerssituatie. De 

verkeersveiligheid is op deze wijze conform vigerend beleid en regelgeving geborgd. 

 

Tijdens de bijeenkomsten met de stakeholders is de verkeerveiligheid nadrukkelijk 

besproken. Op basis van de hierbij gevoerde dialoog zijn aanpassingen aan het ontwerp 

doorgevoerd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verwijderen van de 
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drempelverhoging aan de brugzijde bij de Taarlose en Oude Molense brug. Dit is gedaan op 

basis van inbreng van ervaringen van eigenaren van de aangrenzende percelen. 

 

Verder heeft de aanvrager gepland om voor, tijdens en na de opening van het pad aandacht 

te besteden aan het gebruik en daarmee impliciet ook de verkeersveiligheid. Zo zal de 

publiciteit gezocht worden, zullen borden met informatie worden geplaatst en zal er middels 

informatievergaring bij gebruikers (interviews, gesprekken, enquêtes) het gebruik en de 

ervaringen worden getoetst. De aanvrager doet dit vanwege het vernieuwende karakter van 

de fietssnelweg. Mochten maatregelen gewenst zijn op basis van de uitkomst van 

bovengenoemde onderzoeken, dan zal hiervoor afgewogen oplossing gezocht en 

geïntegreerd worden. 

 

De milieusituatie 

De milieusituatie zal na aanleg van het betonpad niet wijzigen ten opzichte van de huidige 

situatie.  Zowel nu als na de aanleg wordt de dijk gebruikt door fietsers en gemotoriseerd 

verkeer. Er worden geen extra milieubelastende functies in het gebied gebracht. 
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5. Conclusie  

 

Gelet op bovenstaande planbeschrijving en de geldende bestemmingsplanregels zijn wij van oordeel 

dat er geen belemmeringen bestaan om de aangevraagde omgevingsvergunning voor het fietspad te 

verlenen. 

Bij de uitgangspunten van de Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2014 is nadrukkelijk gesteld dat het 

aspect cultuurhistorie bij ruimtelijke ontwikkelingen niet alleen behoudend moet zijn, maar met 

name ook ontwikkelingsgericht. 

Tevens is geconstateerd dat de huidige zandweg langs de oostzijde van het Noord-Willemskanaal 

geen (bijzondere) cultuurhistorische status heeft.   Het Noord-Willemskanaal heeft vanaf de opening 

in 1861 zandwegen over de dijken aan weerszijden van het kanaal gehad. Deze structuren zijn 

gehandhaafd bij de verbreding in 1968 en worden ook met de plannen voor de fietssnelweg over de 

oostelijke dijk van het kanaal gehandhaafd, door middel van verplaatsing van het zandweg richting 

de waterzijde. 

Landschappelijke elementen langs het tracé worden door de aanleg de fietssnelweg niet aangetast.   

Tenslotte is ook gebleken dat er aan de 4 genoemde afwegingscriteria (gebruiksmogelijkheden, 

bebouwingsbeeld, verkeersveiligheid, milieusituatie) op geen onevenredige afbreuk wordt gedaan.  

De recreatieve beleving van het pad over de dijk blijft intact en er wordt rekening gehouden met de 

landschappelijke structuur van de zandweg op de dijk.  


