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Beste heer Brethouwer, 

 

U geeft aan dat er, vanwege de aanpak van het kruispunt Hegebrechtsterleane en 

Selmien, tussen Drachten en Ureterp, discussie is over het wel of niet handhaven van de 

bushalte Knippehoeve. Deze halte wordt op een gemiddelde werkdag gebruikt door circa 

2 tot 3 in- en uitstappers. 

 

Het Rocov is niet direct een voorstander van het opheffen van de halte, temeer omdat de 

motivatie voor het opheffen niet wordt ingegeven door het gebruik, maar door de kosten 

van herplaatsing vanwege infrawerkzaamheden. 

Het Rocov realiseert zich dat handhaving van de halte betekent dat deze moet worden 

geïntegreerd in het ontwerp van het nieuwe kruispunt en dat de aanleg dient te voldoen 

aan de geldende CROW-richtlijnen. De huidige halte is weinig meer dan een paal in de 

berm. Het Rocov heeft ook begrip voor de afweging van de meerkosten versus het 

beperkte gebruik van de halte, maar is bang dat op deze wijze meer haltes 

weggesaneerd gaan worden om kosten te besparen bij infrawerkzaamheden, hetgeen 

een verdere verschraling betekent van het ov, zeker op het platteland. 

 

Het Rocov adviseert u daarom na te vragen bij de omliggende boerderijen of zij gebruik 

maken van de betreffende halte en hoe zij tegen de situatie aankijken. Voor de huizen 

iets verderop zijn er andere haltes. In algemene zin is het Rocov benieuwd wat het effect 

is geweest bij haltes die al zijn opgeheven, zoals Damwâld, Willemstrjitte en Sumar, 

Burgummerdaam. Is uit tellingen op te maken of de betrokken reizigers naar andere 

haltes in de directe omgeving zijn gegaan? Of maken deze reizigers geen gebruik meer 

van de bus? 

 

Met vriendelijk groet, 
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