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Meppel - De verkeersveiligheid op de bedrijventerreinen Noord 1 en 2 is een speerpunt van ICC 

Parkmanagement voor de komende jaren. Dit staat in het Plan van Aanpak 2018-2021. 

Belangrijk knelpunt voor ICC Parkmanagement, het overkoepelend aanspreekpunt voor Meppeler 

industrie en ondernemers, is de kruising van de Ruinerwoldseweg met de Eekhorstweg. ‘Op de 

Ruinerwoldseweg hebben fietsers bij de oversteek voorrang’, legt parkmanager Jos Hagedoorn uit.  

‘Vanuit een vrachtwagen is daar niet alles even goed te zien. Nog voor de scherpe bocht in de Eekhorstweg 

moeten fietsers een moeilijke oversteek maken, waar ze dan juist weer voorrang moeten verlenen. Veel 

fietsers kiezen eieren voor hun geld en rijden een stukje rechtdoor, wat tot gevaarlijke situaties leidt. Wij 

pleiten ervoor om de fietsersoversteekplaats op de Eekhorstweg te verplaatsen naar vóór de T-splitsing 

met de Ruinerwoldseweg. Desnoods voor het viaduct. Dat is veel veiliger voor fietsers.’ 

MEER OVER DIT ONDERWERP 

• Bedrijventerreinen behalen Keurmerk Veilig Ondernemen  
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Jos Hagedoorn geeft bovendien aan dat er op de Ruinerwoldseweg, komende vanaf de rotonde op de 

N375, vaak te hard wordt gereden. In het voorjaar wordt hier ribbelbelijning aangebracht.  

Enkele leden van ICC Parkmanagement, tevens gesprekspartner namens de bedrijven met de overheden, 

hebben onlangs in een vrachtwagen een rondrit gemaakt met verkeerswethouder Koning. ‘Hij gaf toe dat 

het gevaarlijke situaties zijn, maar heeft niets toegezegd. Hij gaat onderzoek doen’, aldus Hagedoorn. 

Keurmerk 

Het Plan van Aanpak 2018-2021 is tot stand gekomen bij de onlangs uitgevoerde periodieke controle door 

de Kiwa voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). ICC Parkmanagement (ICC-

PMM) slaagde net als in 2015 voor de audit. De industrieterreinen Blankenstein, Noord 1 en 2, Oevers A, 

B, C, D en E en Rogat dragen wederom voor drie jaar het certificaat van veilig ondernemen op 

bedrijventerreinen.  

Naast aanpak van de kruising Ruinerwoldseweg/Eekhorstweg gaat ICC Parkmanagement zich de 

komende drie jaar hard maken voor een tweede ontsluiting vanaf Noord 1 en Noord 2. Nu kunnen auto’s 

en vrachtwagens alleen via de Eekhorstweg deze bedrijventerreinen verlaten. 

Haalbaarheidsonderzoek 

Hagedoorn: ‘De gemeente doet een haalbaarheidsonderzoek naar een tweede ontsluiting met een 

rechtstreekse aansluiting op de A32. ProRail en de provincie moeten ook meewerken, maar de provincie 

doet niets zolang Noord 3 geen bestemming bedrijventerrein heeft. Bovendien is de grond niet van de 

gemeente. Wat betreft de tweede ontsluiting heeft de gemeente een inspanningsverplichting, geen 

resultaatverplichting. Het kan dus zijn dat hij er helemaal niet komt. Daar zal niemand blij mee zijn.’ 

Gemeente nodig 

ICC Parkmanagement blijft aandringen op het aanpakken van te hard rijden en parkeeroverlast op de 

industrieterreinen. ‘De gemeente is van goede wil, maar we moeten altijd druk blijven houden. Het lastige 

is dat we bij veel doelstellingen die we onszelf opleggen de gemeente nodig hebben. Wij waren vóór een 

rotonde op de kruising Setheweg/Handelsweg. De gemeenteraad heeft dit plan onlangs afgekeurd.’ 

Op het programma van ICC-PMM staat naast andere maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, 

overlast, onderhoud en beheer, inbraak, diefstal, brandveiligheid en cybercriminaliteit een onderzoek 

naar camerabeveiliging. ‘We willen een pilot doen op Blankenstein en Noord. Daar hebben we echter voor 

de openbare weg de toestemming van de gemeente voor nodig. We willen best zelf de portemonnee 

trekken, maar we hebben wel die toestemming nodig.’ 
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