
Wensen uit de omgeving, aangegeven door Paula Laning, PB  Drijber, tijdens de vergadering van de 

Werkgroep Omgeving van het project Fietsen op de VAM, dd 6 april 2017: 

De Wolff Nederland Windenergie (WNW) had bedacht dat er op of rond het ETP terrein wel windmolens 

zouden kunnen worden geplaatst.   

 

Stichting Veilig ETP en PB Drijber hebben gezamenlijk een informatie avond voor de inwoners van 

Drijber georganiseerd op 5 april jl. Op een viertal foto’s, elk vanuit een andere kant richting de 

VAMbult genomen, zijn de windmolens ingetekend. Hier wordt niemand blij van, Drijber heeft zich dan 

ook faliekant tegen windmolens in dit gebied gekeerd. 

 

Deze foto is genomen vanaf de Berkenweg, voorbij de kerk vanuit het dorp gerekend. 

 



 

Deze foto is genomen vanaf de Berkenweg, net buiten het dorp. 

 

Bovenstaande foto is genomen vanaf de Nijenkamp, middenin het dorp 

 

En deze laatste foto laat nog net een stukje van het Oude Diep zien, genomen tussen De Brink 3 en 5. 



De Provincie is verder gevraagd om zich sterk te maken voor het blijven onderhouden van 

onderstaande weg, die ervoor zorgt dat niet alle landbouwverkeer dwars door Drijber moet. Bovendien 

is het een mooie weg om te fietsen. Mits de gemeente het voorstel laat varen om deze weg niet meer 

te onderhouden en op termijn zelfs af te stoten aan derden. 

 

 

 

Hieronder een wens die al jaren leeft in het dorp en op de school: een fietspad van het einde van de 

bebouwde kom naar de school en dan door naar de kerk, zodat kinderen van alle kanten veilig naar 

school kunnen fietsen. Alle agrariërs over wiens land het pad zou lopen en de kerk zijn bereid de 

hiervoor benodigde grond aan de gemeente te verkopen.  

 

 



Tenslotte is er nog een kaart getoond met oude koeien uit de sloot: alle mogelijkheden die de laatste 

jaren ergens zijn genoemd betreffende nieuwe fietspaden: 

 

De blauwe streep is het weggetje waar in het vorige plaatje over wordt gesproken. 

De bruine streep is de verharde weg rondom de VAMberg. 

De groene streep geeft ongeveer een stuk onverhard pad weer dat nogal nat en slecht is. 

Nr. 1 is nu een heel smal onverhard paadje naar de Oostermaten en loopt door het natuurgebied langs 

het oude Diep. Het zou fijn zijn als dat iets verbreed kon worden, hoeft niet heel breed. 

Nr. 2 zou een mooie ontsluiting zijn voor fietsers naar de VAMberg, er loopt nu een schouwsloot. 

Nr. 3, zie de vorige kaart. PB heeft met alle betrokken partijen gesproken en mondelinge toezeggingen 

gekregen voor de verkoop van de benodigde grond. De gemeente heeft beloofd hierover contact op te 

nemen met PB, dat een stuk zelfwerkzaamheid heeft toegezegd. 

Nr.4 is een bossingel waar vroeger een onverhard pad liep. Daar zou een fietspad kunnen komen 

aansluitend op het schoolpaadje, dat van het Binnenveld naar de school loopt. 

Nr. 5 is de Berkenweg, het zou mooi zijn als ook hier een fietspad langs zou komen. 

Nr. 6 loopt dwars door het gebeid van Drents Landschap en Prolander, waar het Oude Diep nog niet 

meandert, de zogenaamde middenloop. Hier zou een klein schelpenpaadje kunnen komen, net als bij 

Nr. 1. 


