
Er zijn ongeveer 35 bruggen over de Reest. De Reest is 

een grensrivier tussen Drenthe en Overijssel. 

Hemelsbreed ongeveer 35 km lang. Omdat de beek nooit 

is gekanaliseerd, is de werkelijke lengte veel groter.

Af en toe was er hoogstens één van die 35 bruggen in 

reconstructie. Nu zijn er vijf in aanbouw, waarvan er zijn 

drie tot voor kort van hout waren en eigenlijk alleen 

werden gebruikt voor lokaal verkeer voor  een paar 

mensen die aan de overzijde wonen. Vroeger werden ze 

natuurlijk ook voor hooiwagens gebruikt. Van de vijf 

nieuwe bruggen wordt hieronder een kort verslag 

gedaan van de veranderingen.

DE STEENEN PIJP

De Steenen Pijp is een belangrijke verkeersbrug: de 

brug ligt in de weg van Balkbrug naar Zuidwolde.  Tot de 

zomer van 2014 was er een brug uit 1758. Op de foto 

links is te zien dat herstel noodzakelijk was. De 

gemeente De Wolden koos voor volledige nieuwbouw. 

Gelukkig was de gemeenteraad van mening dat er wel 

wat extra geld mocht worden besteed aan de 

vormgeving van deze entree naar Drenthe.  De 

overspanning is licht gebogen, de randen zijn bekleed 

met vertikaal metselwerk en op de vier uiteinden komt 

een lichtzuil.

VIJF NIEUWE BRUGGEN 
OVER DE REEST
ZO’N KLEIN AUTHENTIEK BEEKJE EN 
DAN VIER BRUGGEN DIE ZO INEENS 
VERVANGEN WORDEN! 
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IN 2014 ZIJN ER IN TOTAAL VIJF NIEUWE BRUGGEN GEBOUWD. 

Grote gebeurtenissen in een beekdal waar eeuwen lang alles 

hetzelfde bleef. Roelof Veeningen doet als bewoner uit het 

gebied verslag van zijn ervaringen.



               

NIEUWE FIETSBRUG

De recreatie is belangrijk in het Reestdal. Dat heeft de gemeente er toe 

gebracht om naast de Steenen Pijp een fietsbrug aan te leggen. Ook 

hier is extra aandacht voor de vormgeving. Door de combinatie van 

houten brugdek en de zwart stalen leuningen vormt de brug een niet al 

te gewelddadige aanslag op de omgeving.

DEN KAAT

Tot voort kort een eenvoudige houten brug voor het lokale verkeer. 

Nu komt er een betonnen brug  over een betonnen stuw met 

sluisdeuren. Deze ‘knijpconstructie’ is bedoeld om in tijden van 

wateroverlast het water bovenstrooms vast te houden en te bergen.
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DEN HUIZEN

Deze eenvoudige houten brug, volkomen in harmonie met het 

landschap, is onlangs beschadigd door een vrachtauto die te veel vroeg 

van de constructie.  Binnen een paar weken lag er een plak beton, 

waarbij er minder aandacht was voor de landschappelijke inpassing.
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OUD AVEREEST

Tegenover de lagere school van Oud Avereest  ligt al 

eeuwen een eenvoudige houten brug. Ook hier wordt de 

brug vervangen door een betonnen brug in combinatie 

met een stuw. 

Als je in deze streek bent geboren en helemaal ver-

trouwd bent met het landschap, de beek en de bruggen 

dan is de nieuwbouw 

schokkend. Vooral de 

houten bruggen lieten 

zien dat er weinig geld 

was voor onderhoud. 

Steeds was het herstel 

en het onderhoud pro-

visorisch en daarmee 

droegen de bruggen 

als het ware de sporen 

van het verleden. Het 

was gemakkelijk te be-

denken hoe de ge-

schiedenis zich hier 

heeft afgespeeld. 

Zo ineens hebben oude 

bruggen nu een nieuwe 

functie. De nieuwe 

functie is ook het be-

houd van de brug. De toepassing van beton betekent een 

behoorlijke breuk met het verleden. Het  Oversticht, een 

organisatie die waakt over de cultuurhistorie in Overijs-

sel, heeft geadviseerd over de vormgeving. Dat heeft er 

niet toe geleid dat het eenvoudige karakter is behouden. 

Erger nog zijn  de wijkende leuningen: blijkbaar heeft 

het Oversticht een paar bruggen in het gebied bekeken 

en vervolgens  geconcludeerd dat deze karakteristiek 

zijn voor het Reestdal. 


