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Betreft : verbreding Ankerpad 

Aan : Gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders Gemeente 

Noordoospolder  

 

 

 

Espel, 19 mei 2020 

 

 
Geachte Gemeenteraad, 

In de afgelopen weken is aan het Ankerpad in Espel een nieuwe asfaltlaag aangebracht. De 

bewoners en Dorpsbelang Espel hebben de verwachting dat de weg ook voorzien zou worden van 

verbreding, zoals in de aankondigingsbrief van d.d. 22-4-2020 is aangegeven. 

 

Pas tijdens de werkzaamheden werd duidelijk dat er geen verbreding zou worden uitgevoerd. 

Zoals in de brief van de gemeente d.d. 6-5-2020 (bijgaand) staat vermeld. Hierover zijn we erg 

teleurgesteld en er heerst grote ontevredenheid onder de aanwonenden van het Ankerpad. We 

vragen ons af of hiermee de veiligheid gewaarborgd is. 

 

In de brief van de gemeente staat tevens vermeld dat er reeds meerdere keren overleg is geweest 

met de gemeente en Dorpsbelang Espel omtrent de staat van de weg. Er is toen ook 

geconcludeerd dat het Ankerpad in aanmerking komt voor verbreding, door middel van 

betonranden. 

Het onderhoud van het Ankerpad was in onze ogen een goede kans geweest om tegelijkertijd de 

weg verbreden en daarmee veiliger en gelijkwaardig met andere wegen te maken. 

 

Het effect van het ontbreken van de verbreding heeft verschillende gevolgen: 

 

- Gezinnen met schoolgaande kinderen fietsen over het Ankerpad naar school. Ze 

kunnen nauwelijks passeren op de weg en moeten dus in de berm. Dit is onveilig en 

geldt voor het passeren van landbouwvoertuigen, vrachtauto’s maar ook 

personenauto’s 

- Landbouwbedrijven hebben percelen op verschillende plaatsen en daarmee veel 

vervoersbewegingen over de weg naar hun boerderij 

- Verschillende landbouwbedrijven doen verwerking van producten voor andere telers 

en creëren daarmee meer vervoersbewegingen van met name vrachtverkeer 

- Het Ankerpad dient als route voor verkeer dat niet door het dorp Espel rijdt vanwege 

de smalle straat en drempels daar, bijvoorbeeld voor bedrijven aan de Westermeerweg 

en het windpark langs het Ijsselmeer 

- Bewoners en begeleiders van Ankerpad 4 (zorgbestemming) fietsen en wandelen 

regelmatig langs de weg 
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- De huidige rand langs het asfalt (mengsel van grond en gebroken puin) wordt met 

name in natte perioden in no-time weggereden en geeft een vergrote kans op 

ongelukken, schade en vuil met alle gevolgen van dien 

 

 

 

- De drie aangelegde passeerstrookjes zullen deze zaken naar onze verwachting niet 

voorkomen 

- Vergelijkbare wegen als het Espelerpad, Onderduikerspad en Klutenpad zijn van 

zichzelf breder en hebben tevens betonranden tussen het asfalt en de berm 

 

Deze punten zijn volgens ons voldoende reden om alsnog te besluiten om de betonnen randen aan 

het Ankerpad aan te leggen.  

 

Wij verzoeken U daarom om alsnog geld vrij te maken om dit te kunnen realiseren! 

 

Wij, bewoners en bedrijven aan het Ankerpad, zouden hierover graag met u in gesprek willen, een 

bezoek terplekke kan hier zeer verhelderend in zijn.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Dorpsbelang Espel 

Bewoners en bedrijven Ankerpad Espel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Handtekeningen 
Bijlage 2: Brieven aankondiging en uitleg onderhoud weg 
Bijlage 3: Impressie situatie Ankerpad vs Espelerpad   
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Bijlage 2: aankondiging en uitleg onderhoud weg 
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Bijlage 3: Impressie situatie Ankerpad vs Espelerpad  

 

Ankerpad na onderhoud 

 

 

Breder Espelerpad met verbredingsstroken 

 

 




