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Reactie op artikel : Algéra vraagt rechter om vergunning. (Stentor 14 juni 2018) 

 

Een nacht rondom het Algéra terrein; 

Het is half vier in de ochtend. Achter elkaar aan zoeven de truckchauffeurs in hun 

personenauto over de Papegaaiweg en draaien het Algéra terrein op. Even later starten 

op het terrein een aantal vrachtwagens achter elkaar de motor.  Het gaspedaal wordt 

even goed gebruikt om te horen of de dikke dieselmotor nog aanwezig is.  Ja hoor, die is 

er nog en de buren weten het inmiddels ook.  Om een collega te begroeten, toetert een 

grote zware claxon, tegenwoordig als vervanger van de ouderwetse haan,  over de 

weiden.  In het buitengebied draagt geluid heel ver maar blijkbaar weet nog niet 

iedereen dat.  De diverse motoren staan te draaien.  Door chauffeurs worden nog wat 

woorden naar elkaar geschreeuwd boven het ronkende geluid uit.  Alsof er niemand in 

de buurt woont.   Inmiddels is het kwart over vier en de Algéra trucks draaien van het 

terrein af. Het geluid zwelt aan en wordt dan langzaam minder. De muren houden 

eindelijk op met trillen.  

Een kwartiertje later, het is dan half vijf in de ochtend en net voordat de buurt in slaap 

kan vallen hoor je in de verte alweer de volgende chauffeurs in hun personenauto over 

de Papegaaiweg aan komen ….rijden.  Zingende banden maken nu eenmaal veel lawaai.  

En even later draait de volgende groep chauffeurs hun motoren warm en controleert 

met het gaspedaal of de motor nog aanwezig is.  Het hele ritueel begint weer opnieuw.   

Af en toe moet er nog een oplegger worden afgekoppeld.  Aanwijzingen worden gegeven.  

Lucht sist, planken vallen op de grond, deuren klappen dicht.  Een laatste schreeuw en 

de trucks denderen weer van het terrein af.  De brullende motoren en zingende wielen 

zijn tot ver te horen en eindelijk is het …..rust.  Het is dan half zes.  

De chauffeur van de oplegger met koelmotor is ook gearriveerd. De deur van de grote 

hal gaat open en binnen draait een ronkende koelmotor al het hele weekend zijn rondjes 

om de bederfelijke lading koel te houden.  De chauffeur probeert zo rustig mogelijk te 

doen maar de koelmotor doet zijn werk en brult het uit.  Harder en harder.  Een zware 

brom dringt de slaapkamers in.  De oordopjes die inmiddels zijn ingeplugd zijn hier niet 

tegen bestand.  De ramen trillen de muren schudden.   De vrachtauto met de koelmotor 

probeert zo rustig mogelijk weg te rijden maar helaas de chauffeur kan het gebrul van 

de truck en de koelmotor niet veranderen en ook deze is tot lang te horen.  Rond half 

zeven stromen de laatste chauffeurs binnen. Bijna het hele wagenpark gaat- of is  zo 

langzamerhand vertrokken.    

En dan ….. gaat de wekker.  Het is zeven uur.  Weer een gebroken nacht. 

 

Het is dag. 

Algéra verzorgt tegenwoordig op de locatie aan de Papegaaiweg in Wenum Wiesel de 

opslag en overslag activiteiten voor Lemoine Holland BV uit Emst.  Voorheen zat Algéra 

op het bedrijventerrein Eekterveld naast de fabriek.  Blijkbaar is de locatie in Wenum 

Wiesel veel economischer en is het ook veel milieu vriendelijker…. om de goederen niet 

naast de fabriek (Eekterveld) op te slaan maar te rijden vanaf Emst, door de 

verschillende woongebieden in Vaassen, via de toch al zo gevaarlijke Zwolseweg naar 

Wenum Wiesel.   De vrachtauto die lading pendelt vanaf Emst naar Wenum Wiesel rijdt 

de gehele dag op en neer tussen deze locaties met alle gevaren van dien.   

Maar het is niet alleen deze pendelauto die veel overlast veroorzaakt. Daarbij komen nog 

de vele, vele  vrachtauto’s van afhalers- of leveranciers die hun producten komen 

brengen of halen bij de opslag locatie van Algéra aan de Papegaaiweg. Het is de gehele 

dag een komen en gaan van vrachtauto’s.  Er is sprake van veel geluidoverlast en 
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milieubelasting. Deze vele vrachtwagenbewegingen brengen gevaarlijke 

omstandigheden met zich mee. Elke keer als een vrachtwagen de Zwolseweg op- of af 

moet rijden houd je je hart vast of het wel goed gaat.  

 

 

 

En steeds als er een 

vrachtwagen langs de 

Prinses Beatrix school 

tussen de spelende 

kinderen en groepjes 

ouders die hun 

kinderen afhalen 

doorkruipt , stokt je 

adem. 
 

 

 

 

De grote wielen van de trucks stuiven het stof op langs de Papegaaiweg waar vaders- en 

moeders lopen met kinderwagens en kleuters spelen of op kleine fietsjes over de weg 

slingeren. Het is voor Nederlandse begrippen een belachelijke en hachelijke situatie. 

 

Artikel in Stentor 14 juni 2018. 

De heer Rattink (Algéra) en de heer Robbers (jurist namens Goudkuil-Wieap) vergeten 

onder andere deze genoemde omstandigheden te melden als gesproken wordt over 

vergunningverlening.  Het is logisch dat bij het transportbedrijf Algéra de eigen auto’s 

gedurende de weekdagen niet veel aanwezig zijn.  Die moeten elders goederen 

rondbrengen en hun geld natuurlijk op de weg verdienen en niet in Wenum Wiesel. 

Maar het wordt vergeten te melden dat het gedurende de weekdagen juist de 

vrachtauto’s van andere bedrijven zijn (bijv: Vos Logistics en Reining en vele anderen)  

die bij Algéra komen laden en lossen en op die momenten de overlast veroorzaken.   

Ook uit vele andere Europeesche landen (o.a. Duitsland, Polen Denemarken) komen 

vrachtauto’s. Als ze ’s avonds niet meer de poort in kunnen, parkeren ze hun truck aan 

de weg om te overnachten; de laatst gesignaleerde kwam uit Turkije (zie foto; 06.00 

uur). En toiletvoorzieningen zijn er 

voldoende tussen de struiken…. 
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Het kapot rijden van de bermen 

komt niet door de vrachtauto’s geeft 

Goudkuil aan ….. 

(herstel hiervan is al meerdere 

keren door de gemeente gedaan) 
 

 

 

 

 

 

 

Meer overlast: 

De meeste buren rondom het Algéra terrein wonen er al jaren.  Ook in de periode dat de 

Nemef er nog zat. De heer Robbers stelt in het artikel dat er destijds bij Nemef 400 

mensen werkten wat veel meer verkeer met zich meebracht. Of er 400 mensen werkten,  

dat is ons niet bekend, maar dat was zeker niet te merken.  Er was veel minder overlast 

van verkeer; de meeste fabrieksarbeiders kwamen met de fiets.  Om 16.00 of 16.30 ging 

‘de fabriek uit’ zoals men dat noemde en direct daarna fietsten de medewerkers van het 

terrein af hetgeen nooit enige hinder heeft veroorzaakt.  Geluid vanuit de fabriek was 

niet te horen in de omgeving.  De vrachtauto’s die Nemef destijds bezat waren enige 

‘kleinere’ bakwagens waarvan totaal geen hinder werd ondervonden. Daarbij kwam dat 

het fabrieksterrein was geopend tussen  07.00 en 16.30 .  Daarvoor en daarna waren er 

geen activiteiten. In de weekenden was alles gesloten. Een ieder weldenkend mens kan 

vrij eenvoudig inzien dat de overlast, die in de huidige situatie wordt veroorzaakt door 

Algéra, vele malen groter is dan voorheen. 

 

Als Actiegroep Wenum Wiesel, reageren wij op het artikel over Algéra in de Stentor op 

14 juni 2018 .  Vanwege een miscommunicatie van de gemeente richting de Actiegroep 

heeft zij verzuimd de Actiegroep te infomeren dat er wél beroep was ingediend bij de 

Rechtbank. De Actiegroep heeft hierdoor naar haar achterban gecommuniceerd dat er 

géén beroep was aangetekend door Algéra/Wieap.  Groot was onze verbazing over het 

artikel in de Stentor.  De rechter gaat zich verder buigen over de ‘Algéra’ kwestie. 

 

U zult begrijpen dat als de rechter besluit om toch vergunning te verlenen de overlast 

alleen maar erger wordt. 

 

Oproep: 

Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om meer mensen te benaderen die 

overlast ondervinden van de huidige en beschreven situatie.  Samen zijn we sterk(er).    

U kunt zich aanmelden via :  actiegroepwenumwiesel@hotmail.com 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens Actiegroep Wenum Wiesel, 

Alice Veeneman 


