
Nieuwsbericht  
recreatieve ontwikkelingen  
VAM-berg 
Met dit nieuwsbericht informeren wij u 
over de stand van zaken in de recreatieve 
ontwikkelingen op de VAM-berg en het 
gebied aan de voet van de berg. 

Dak van Drenthe 

Eind 2020 was het Dak van Drenthe op 
hoogte en daarna was het wachten op het 
inklinken van deze 800 meter lange wal die 
de recreatieve kant van de berg afschermt 
van Attero’s afvalverwerkingsactiviteiten. 
Het afgelopen jaar is deze wal voldoende 
ingeklonken en dat betekent dat het proces 
voor de verdere aanleg verder kan. Attero 
werkt aan een plan voor het aanbrengen van 
de afdichting op het Dak. Dat plan wordt ter 
instemming voorgelegd aan het college van 
Gedeputeerde Staten van provincie Drenthe. 
Na instemming door de provincie, kan de 
aanleg van de afdichting starten. Voor deze 
afdichting wordt eerst een folie aangebracht 
en daarna grond. Pas daarna worden de nieuwe 
fiets-, mountainbike- en wandelparcoursen 
aangelegd. Wij informeren u opnieuw zodra we 
weten wanneer de werkzaamheden starten. 

5G mast 

Om de bereikbaarheid van mobiele telefoons 
in het gebied rond de VAM-berg te verbeteren 
is enige tijd geleden een tijdelijke 5G-mast 
geplaatst. In december 2021 wordt de 
definitieve mast geplaatst. Wanneer deze 
nieuwe mast in bedrijf wordt genomen hangt 
af van de planning van de nutsbedrijven. De 
verwachting is dat zij alle aansluitingen in het 
eerste kwartaal van 2022 aanleggen. Als dat 
allemaal klaar is, wordt de mast operationeel 
en kan de tijdelijke mast weggehaald worden. 
Ondertussen blijft de tijdelijke mast in bedrijf 
om de bereikbaarheid van mobiele telefoons te 
borgen. 

http://www.attero.nl
http://www.middendrenthe.nl


Doorrijhoogte spoorviaduct 

De doorrijhoogte van het spoorviaduct is 
geruime tijd onderwerp van gesprek geweest 
in de voormalige werkgroep Omgeving. Er 
waren voor- en tegenargumenten voor het wel 
of niet verhogen van de doorrijhoogte. Om 
een besluit te kunnen nemen hebben Attero, 
gemeente en provincie in 2021 meerdere 
gesprekken gevoerd met dorpsbelang Wijster 
en plaatselijk belang Drijber. Op basis van deze 
gesprekken is besloten om de doorrijhoogte 
van het spoorviaduct te verhogen naar 4,20 
meter, zodat landbouwverkeer hier onderdoor 
kan en niet meer door het dorp Drijber hoeft 
te rijden. Voorwaarde van dorpsbelang Wijster 
en plaatselijk belang Drijber was wel dat 
er een verbod zou komen voor vrachtauto’s 
bij het spoorviaduct en dat er een gesprek 
zou plaatsvinden met Bork in Stuifzand voor 
de route van hun auto’s. Dit gesprek heeft 
plaatsgevonden en het bedrijf heeft daarin 
aangeven dat zij uiteraard het verbod voor 
vrachtauto’s respecteren.

Verkeersbesluit voor verbod vrachtauto’s 
Om verbodsborden voor vrachtauto’s te 
kunnen plaatsen bij het spoorviaduct is een 
verkeersbesluit nodig. Dit verkeersbesluit 
wordt genomen door het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Midden-Drenthe. Dit staat gepland voor januari 
2022. Na besluitvorming door het college 
wordt het verkeersbesluit gepubliceerd in 
de krant van Midden-Drenthe en hebben 
belanghebbenden de mogelijkheid om een 
bezwaarschrift in te dienen of een verzoek tot 
voorlopige voorziening. Meer informatie is te 
vinden op de website van de gemeente via 
www.middendrenthe.nl 

Planning aanpassing spoorviaduct 
Attero is eigenaar van het spoorviaduct over 
de Vamweg en laat de verhoging uitvoeren 
door een aannemer. Deze werkzaamheden 
starten pas als het verkeersbesluit van de 
gemeente Midden-Drenthe onherroepelijk is. 
Dat wil zeggen dat het besluit vaststaat en er 
geen bezwaar of beroep meer aangetekend 
kan worden. De verwachting is dat de 
werkzaamheden in het eerste halfjaar van 2022 
worden uitgevoerd.

Nieuwsbericht 
In de toekomst willen wij u vaker informeren 
via een nieuwsbericht. Als u op de hoogte wilt 
blijven van de recreatieve ontwikkelingen op 
en rond de VAM-berg dan kunt u zich hiervoor 
aanmelden U ontvangt de nieuwsberichten 
dan in het vervolg in uw mailbox. Als u hier 
vragen over heeft, neem dan contact op 
met mevrouw A. Klomp via telefoonnummer 
0592-365555 of via post@drenthe.nl onder 
vermelding van ‘nieuwsbericht VAM-berg’. 

Colofon 
Het nieuwsbericht Recreatieve ontwikkelingen VAM-berg is een uitgave van provincie Drenthe, Attero en gemeente Midden-Drenthe. 
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Vragen 
Heeft u vragen over de recreatieve ontwikkelingen op 
en rond de VAM-berg dan kunt u contact opnemen met 
projectleider Jan Brouwer van provincie Drenthe via 
telefoonnummer 0592-365555 of e-mailadres  
post@drenthe.nl onder vermelding van het onderwerp 
VAM-berg. 

http://www.middendrenthe.nl
https://www.formdesk.com/provdrenthe/aanmelden_nieuwsbrief_vamberg

	Midden-drenthe: 
	attero: 


