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1 INLEIDING 

Verkeersveiligheid is een thema dat iedereen aan gaat. We moeten allemaal veilig van A naar B kunnen. 

Naast het veilig verplaatsen is het veilig verblijven een belangrijk aspect voor ons allemaal. Iedere 

bewoner wil op veilige wijze in- en rondom zijn woning kunnen vertoeven, zonder overlast te ervaren van 

het verkeer. De gemeente heeft een belangrijke taak in het creëren van deze verkeersveilige omgeving.    

 

Waar moet het doorgaand verkeer langs gestuurd worden? Waar moeten snelheidsremmende 

maatregelen genomen worden? Waar is een uitbreiding van de parkeercapaciteit nodig? Waar moet de 

fiets- of voetgangersstructuur aangepast worden? Dit zijn allemaal zaken die in een Gemeentelijk 

Verkeersveiligheidsplan (GVP) aan bod komen.  

 

Bestaande GVP actualiseren 

In 1998 is het Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan van de gemeente Bedum vastgesteld. Aan de hand 

van dit plan is de afgelopen jaren gewerkt om de verkeersveiligheid in de gemeente integraal te 

verbeteren. Naast infrastructurele maatregelen is ook ingezet op educatie en handhaving om de 

verkeersveiligheid te vergroten. In 2007 is dit Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan geëvalueerd. Hierbij is 

geconcludeerd dat veel is geïnvesteerd in het aanwijzen en inrichten van verblijfsgebieden zowel binnen 

als buiten de bebouwde kom. De looptijd van het bestaande GVP is echter ten einde. Dit GVP moet 

geactualiseerd worden. 

 

Daarnaast worden lagere overheden vanuit de planwet Verkeer en Vervoer verplicht het beleid van de 

hogere overheden te implementeren in hun eigen beleid. Vanuit Rijkswaterstaat is dit de Nota Mobiliteit en 

vanuit de provincie het Provinciaal Omgevingsplan (POP). 

 

GVP op basis van pijlers Duurzaam Veilig 

Dit nieuwe GVP is bovenal een integraal verkeersveiligheidsplan, dat gebaseerd is op de pijlers van 

Duurzaam Veilig: mens, voertuig en infrastructuur. Aangezien de voertuigvraagstukken een landelijke of 

zelfs Europese kwestie zijn, is vooral ingezoomd op de aspecten mens (educatie, voorlichting en gedrag) 

en infrastructuur (ruimtelijke ordening, wegen, fiets- en voetpaden). 

 

Proces totstandkoming GVP 

Dit GVP geeft richting aan de uit te voeren oplossingen en maatregelen die nodig zijn om de huidige en 

verwachte verkeersproblemen weg te nemen of te minimaliseren. De inhoud van dit GVP is tot stand 

gekomen aan de hand van een uitvoerig en zorgvuldig (interactief) proces. Het GVP is opgesteld op basis 

van objectieve verkeersgegevens en (deels subjectieve) oordelen van de burgers en een klankbordgroep. 

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de politie, Veilig Verkeer Nederland, Werkgroep 

veiligheid en leefbaarheid Bedum en een vertegenwoordiging van de verkeersouders. Het interactieve 

proces heeft er als volgt uitgezien: 

� Drie inloopmiddagen voor de bevolking in Bedum, Onderdendam en Zuidwolde. 

Belangstellenden konden hun klachten, wensen en ideeën ten aanzien van verkeer en vervoer 

aandragen en voorzien van eventuele oplossingen. Uiteindelijk was de opkomst bij de 

inloopmiddagen enigszins teleurstellend. Daardoor is het moeilijk om de ingediende reacties goed te 

duiden: zijn het echte problemen waar een groot deel van de bevolking hinder van ondervindt, of is 

het een situatie die alleen door de betreffende persoon lastig wordt gevonden. 

� Werksessie met de klankbordgroep. 

Tijdens een werksessie met de klankbordgroep zijn vervolgens de klachten en wensen vanuit de 

inloopmiddagen en de reeds eerder bij de gemeente bekende klachten besproken.  



 DHV B.V. 

 

Gemeente Bedum/Gemeente Bedum verkeersveilig februari 2012, versie 1 

IS-GR20120084 - 3 - 

Openbaar 

Op basis van deze gegevens is vervolgens aan de hand van een aantal thema’s gediscussieerd over 

de gewenste inhoud van het GVP. De resultaten van de werksessie hebben vervolgens geleidt tot een 

eerste ruwe versie van het GVP. 

� Presentatie en discussie in de raadscommissie VROM. 

In de raadscommissie VROM van 22 juni 2011 is de ruwe inhoud van het GVP gepresenteerd. Doel 

van deze presentatie was om te peilen in hoeverre het gepresenteerde GVP aansloot bij de 

verwachtingen van de raadscommissie. In grote lijnen kon men zich vinden in de inhoud van het GVP. 

� Van een ruwe eerste versie van het GVP naar een vastgesteld GVP. 

Op basis van de input en vragen vanuit de raadscommissie is de eerste ruwe versie van GVP 

aangepast en als volwaardig concept voorgelegd aan de werkgroep verkeer en besproken met de 

verantwoordelijke ambtenaren. Vervolgens zijn de laatste op- en aanmerkingen verwerkt en is het 

GVP op 30 november 2011 door de raadscommissie VROM vrijgegeven voor de inspraak. 
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Afbeelding B geeft een grotere weergave van de ongevallen in de kern Bedum
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2  GEMEENTE BEDUM NU EN STRAKS 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige en toekomstige situatie van de gemeente Bedum voor wat 

betreft de ruimtelijke ordening en ontwikkeling van de gemeente en bijbehorende demografische 

ontwikkeling. De basis van de informatie in dit hoofdstuk wordt gevormd door het document ‘Gemeente 

Bedum in cijfers
1
’. Daarnaast is ook gekeken naar de situatie ten aanzien van de verkeers(on)veiligheid 

over de periode 2005 – 2010. 

 

2.1   Huidige situatie gemeente Bedum 

De gemeente Bedum is gelegen ten noordoosten van de stad Groningen. Op 1 januari 2011 had de 

gemeente 10.500 inwoners en is daarmee een relatief kleine gemeente in de provincie Groningen. 

Grootste kern binnen de gemeente is Bedum met ruim 8.500 inwoners, gevolgd door Zuidwolde met ruim 

1.000 inwoners. Onderdendam en Noordwolde zijn kleinere kernen, met circa 650 en 300 inwoners.  

 

Hieronder is de huidige ruimtelijke en infrastructurele situatie in de gemeente Bedum beschreven. Er wordt 

een inzicht gegeven in de ruimtelijke situatie en de bevolkingsopbouw binnen de gemeente.  

 

Ruimtelijke situatie 

 

Verkeerssituatie 

In afbeelding A is inzicht gegeven in de huidige verkeerssituatie in de gemeente Bedum. Daarbij is per 

kern (Bedum, Onderdendam, Noordwolde en Zuidwolde) inzicht gegeven in de huidige verkeerssituatie. Er 

is een onderscheid gemaakt naar de volgende thema’s: 

� Voorzieningen kern Bedum, Onderdendam, Noordwolde en Zuidwolde (scholen, sportvoorzieningen, 

voetgangersoversteekplaatsen, winkelgebied en komgrens); 

� Ongevallocaties (voor alle kernen); 

� Verkeersintensiteiten (gemeente en kern Bedum) 

 

Bedrijvigheid 

De gemeente Bedum kent een bedrijventerrein aan de zuidwestzijde van de kern Bedum, gelegen tussen 

het Boterdiep en de Noordwolderweg. Daarnaast bevind zich aan de noordzijde van de spoorlijn de 

vestiging van een melkfabriek (Friesland Campina DOMO). Tevens is hier nog wat andere bedrijvigheid 

gevestigd. 

 

Daarnaast zijn op meerdere plaatsen van oudsher bedrijven gevestigd. Als gevolg van de ligging ten 

noorden van Groningen is de bedrijvigheid in de gemeente Bedum vooral regionaal/lokaal gericht.  

 

Onderwijs. 

De gemeente Bedum telt in totaal 7 basisscholen. In Noordwolde is geen lagere school aanwezig. Deze 

kinderen gaan vooral naar Zuidwolde. Voor het volgen van voortgezet onderwijs zijn de jongeren 

aangewezen op scholen buiten de gemeentegrenzen. Het voortgezet onderwijs wordt voornamelijk 

gevolgd in Groningen. Daarnaast gaat een deel naar Winsum.  

 

                                            
1
 ‘Gemeente Bedum in cijfers’; Statistische documentatie gemeente Bedum (september 2009) 
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Winkelvoorzieningen  

Binnen de “Regio Groningen-Assen” is Bedum aangemerkt als schakelgemeente. Een van de hieruit 

voortkomende opgaven is het verbeteren van de centrumvoorzieningen (naast een opgave ten aanzien 

van woningbouw). De regiofunctie wordt hierdoor versterkt. 

Naast een verzorgende functie voor het lokale gebied, kent Bedum een regionale functie voor het 

plattelandsgebied ten noorden van de stad Groningen. In het centrumgebied van de kern Bedum bevinden 

zich winkels, openbare gebouwen en overige voorzieningen. Daarnaast zijn in het centrum van Bedum, 

Onderdendam en Zuidwolde enkele horecagelegenheden aanwezig. Door de diverse functies en 

activiteiten in de kern Bedum trekt het centrum relatief veel mensen, die veelal met de auto of de fiets 

komen. In alle kernen zijn zaalruimtes aanwezig. Buiten Bedum zijn deze allemaal in combinatie met 

dorpshuizen. Het beleid van de gemeente is om dorpshuizen in stand te houden en daarmee de 

leefbaarheid op het platteland.  

 

Sport en recreatie 

In het noordwesten van de kern Bedum is, nabij het NS-station, een concentratie van sportvoorzieningen 

gesitueerd. Tevens is er een sporthal, met daarbij een overdekt zwembad. De Sportlaan dient als 

belangrijke ontsluitingsweg voor de sportvoorzieningen. Verder zijn er kleinschalige sportcomplexen in 

Noordwolde, Zuidwolde en Onderdendam.  

 

Bevolkingsopbouw 

Zoals aangegeven heeft de gemeente Bedum circa 10.500 inwoners (op 1 januari 2011). Vanaf 2003 tot 

aan 2010 daalde het inwonersaantal in de gemeente elk jaar licht. Dit in tegenstelling tot de landelijke en 

provinciale trend, waar het aantal inwoners toeneemt.  

 

In de afgelopen jaren is de groep tussen de 25 en 45 

jaar iets kleiner geworden en de groep van 45 jaar 

en ouder iets groter. Daartegenover staat dat er in 

de gemeente Bedum in verhouding meer 0 – 19 

jarigen zijn ten opzichte van de 20 – 64 jarigen dan 

uit de landelijke en provinciale bevolkingsopbouw 

naar voren komt. De verhouding 65-plussers ten 

opzichte van de 20 – 64 jarigen is gelijk aan het 

provinciale gemiddelde. Wel zijn er naar verhouding 

iets meer 65-plussers dan het landelijke gemiddelde.  

 

Ook de bevolkingspiramide voor de gemeente 

Bedum laat zien dat in de gemeente relatief veel 

aanwas is van jeugd. Vooral de leeftijdscategorie 10 

– 19 jaar is goed vertegenwoordigd.  

Afbeelding 1 Bevolkingspiramide gemeente Bedum 

(peildatum 1 januari 2009) 
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2.2   Verkeersveiligheid 2006 – 2010 

Binnen verkeersveiligheid wordt onderscheid gemaakt naar objectieve en subjectieve verkeersveiligheid. 

Objectieve verkeersveiligheid gaat over de meetbare verkeersveiligheid zoals blijkt uit de ongevallencijfers. 

Subjectieve verkeersveiligheid gaat over het gevoel van verkeersveiligheid, oftewel de manier waarop 

mensen verkeers(on)veiligheid beleven. 

 

Objectieve verkeersveiligheid 

Gegevens over verkeersongevallen worden verzameld door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) 

van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De analyses in het kader van dit verkeersveiligheidsplan zijn 

toegespitst op de letselongevallen. De analyse geeft een goed beeld waar de knelpunten liggen.  

 

Om te kunnen beoordelen op welke fronten actie nodig is om het aantal verkeersslachtoffers te 

verminderen, zijn de gegevens van de letselongevallen over de jaren 2006 t/m 2010 geanalyseerd. De 

analyses geven een antwoord op de volgende vragen: 

1. Hoe ontwikkelt de verkeersveiligheid (aantal ongevallen) zich in de gemeente? 

2. Hoe verhoudt het aantal ongevallen zich ten opzichte van de verschillende wegbeheerders binnen de 

gemeentegrenzen? 

3. Waar vinden de meeste ongevallen plaats? 

4. Welke leeftijdscategorieën lopen het meeste risico? 

5. Welke vervoerswijzen zijn het vaakst bij ongevallen betrokken? 

6. Welke typen ongevallen gebeuren het meest? 

7. In hoeverre is alcohol een medeoorzaak? 

 

1. Ontwikkeling van het totale aantal ongevallen 

Onderstaande tabel bevat de ontwikkeling van het totale aantal ongevallen over de periode 2005 t/m 2010. 

In afbeelding B is op kaart aangegeven waar deze ongevallen plaatsvinden. Het aantal ernstige 

ongevallen is een optelling van het aantal dodelijke ongevallen en ziekenhuis ongevallen. Het aantal 

slachtofferongevallen is gelijk aan het aantal ernstige ongevallen en de overige  gewonde ongevallen. Het 

totale aantal ongevallen is gelijk aan het aantal slachtofferongevallen en de UMS (Uitsluitend Materiële 

Schade) ongevallen.  

 

Uit de ongevalcijfers is een duidelijke afname waar te nemen in het aantal ongevallen in de periode 2006 – 

2010. Daarbij neemt ook het aantal slachtofferongevallen af.  

Opgemerkt wordt dat sinds 2010 een ander registratiesysteem wordt gehanteerd, waarbij minder 

meldingen worden geregistreerd. Vooral de ongevallen waar alleen sprake is van materiële schade 

worden minder vaak geregistreerd, doordat de politie niet meer naar dergelijke ongevallen gaat.   

Jaar Totaal 

Ongevallen 

Slachtoffer 

ongevallen 

Ernstige 

ongevallen 

Dodelijke 

ongevallen 

Ziekenhuis 

ongevallen 

Overige gew. 

Ongevallen 

UMS 

ongevallen 

2006 73 12 5 0 5 7 61 

2007 87 18 7 1 6 11 69 

2008 77 14 4 0 4 10 63 

2009 55 7 4 0 4 3 48 

2010 12 2 0 0 0 2 10 

Totaal 304 53 20 1 19 33 251 
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2. Verhouding naar wegbeheerder 

In onderstaande grafiek is het aantal slachtofferongevallen uitgesplitst naar wegbeheerder.  

 

Van het aantal slachtofferongevallen vindt 70% plaats op wegen die in beheer zijn van de gemeente. 

 

3. Ongevallen verspreid over veel locaties 

In de grafiek ‘Afloop naar bebouwde kom’ zijn de ongevalslocaties voor alle ongevallen in de periode 2006 

– 2010 weergegeven. Ongeveer 63% van het totale aantal ongevallen vindt plaats binnen de bebouwde 

kom. Het aantal ziekenhuisgewonden is evenredig verdeeld over wegen binnen en buiten de bebouwde 

kom. De ongevallen met een dodelijke afloop hebben alleen buiten de bebouwde kom plaatsgevonden. In 

onderstaande afbeelding is onderscheid gemaakt naar het aantal slachtoffers binnen of buiten de 

bebouwde kom. 

 

Zogenaamde blackspots (locaties waar in de afgelopen vijf jaar meer dan tien ongevallen of vijf 

letselongevallen hebben plaatsgevonden) bevinden zich niet binnen de gemeente Bedum.  
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De locaties (kruispunten en wegvakken) waar nu nog de meeste ongevallen plaatsvinden zijn (zie 

afbeelding C): 

� Kruispunt Molenweg – Stationsweg (Bedum); 8 ongevallen: 

o Situatie is in 2010 aangepast en wordt gemonitoord; 

� Kruispunt Westerseweg – Groningerweg (Zuidwolde); 8 ongevallen: 

o Ongevallen met snelverkeer en langzaamverkeer. Hoofdtoedracht voorrang/doorgang en 

afstand bewaren (wordt opgelost in kader van Fietsroute+ Bedum – Groningen); 

� Warffumerweg; Menkeweer – Onderdendam; 5 ongevallen: 

o Ongevallen met snelverkeer, met verschillende toedrachten; 

� N994 Groningerweg (wegvak Bedum – Ellerhuizen t/m brug over Boterdiep); 7 ongevallen op het 

wegvak, 4 ongevallen op de brug: 

o Ongevallen met snelverkeer, met als hoofdtoedracht voorrang/doorgang en afstand bewaren; 

� N996 Winsumerweg (Vennenweg – Onderdendam): 5 ongevallen: 

o Ongevallen (eenzijdig) met snelverkeer, met diverse toedrachten; 

� Noordelijke oprit aansluiting N46 – N994; 4 ongevallen: 

o Ongevallen met snelverkeer, met als hoofdtoedracht voorrang/doorgang, afstand bewaren en 

inhalen (wordt opgelost in kader van Fietsroute+ Bedum – Groningen door aanleg rotonde. 

 

De laatste drie locaties bevinden zich op wegen welke in beheer van de provincie Groningen zijn. De 

provincie is in deze verantwoordelijk voor de aanpak van de verkeersonveiligheid.  

 

De provincie Groningen heeft al plannen voor de aanpak van de oprit van de N46 vanaf de N994. Het 

voornemen is om hier een rotonde te realiseren die de verkeersveiligheid zal verbeteren. De plannen voor 

de rotonde houden verband met de realisatie van de Fietsroute+ Bedum – Groningen.  

 

4. 16 – 17 jarigen hebben grootste kans op letselongeval 

In onderstaande grafiek is per vervoerswijze inzichtelijk gemaakt welke leeftijdscategorie het vaakst 

betrokken is geweest bij slachtofferongevallen.   
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Bij de letselongevallen is gekeken hoe oud de betrokken slachtoffers waren. Hieruit blijkt dat in de 

gemeente Bedum de 16 en 17-jarige verkeersdeelnemers, relatief gezien
2
, de meeste kans hebben bij een 

letselongeval betrokken te raken. Uit de cijfers blijkt dat alle ongevallen in deze groep verkeersdeelnemers 

plaatsvonden bij het gebruik van een (brom)fiets.  

 

Als tweede groep springen de 40 - 49 jarige verkeersdeelnemers eruit. Zij maken vooral gebruik van de 

personenauto en de (brom)fiets wanneer ze betrokken zijn bij een letselongeval.  

 

De laatste groep verkeersdeelnemers die eruit springt, zijn de 12 – 15 jarigen. Zij maken vooral gebruik 

van de fiets wanneer ze betrokken zijn bij letselongevallen. Dit zijn vaak middelbare scholieren die met de 

fiets naar het voortgezet onderwijs gaan.  

 

5. Autobestuurders veroorzaken meeste ongevallen 

De belangrijkste veroorzakers van ongevallen zijn: 

� 75% (Bestel)autobestuurder; 

� 9% (Brom)fietser; 

� 8% Vrachtautobestuurder; 

� 2% Motorrijder. 

 

De belangrijkste groepen die buiten hun schuld betrokken raken bij ongevallen zijn: 

� 80% (Bestel)autobestuurder; 

� 13% (Brom)fietser; 

� 4% Vrachtautobestuurder. 

 

                                            
2
 De groep 16/17 jarigen bestaat uit twee jaren, daar waar andere leeftijdscategorieën vaak bestaan uit 10 jaren . 

Omgerekend per jaar heeft de groep 16/17 jarigen de grootste kans op een letselongeval. 
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6. Voorrang/doorgang bij ruim 40% van de letselongevallen de toedracht 

Op het wegennet binnen de gemeente Bedum gebeurden ruim 50% van de letselongevallen op een 

wegvak.  Van deze wegvakongevallen met letsel viel circa 27% op een weg met een maximumsnelheid 

van 50 km/uur. In verblijfsgebieden binnen de bebouwde kom (30 km/u zones) gebeurden geen 

letselongevallen. 36% van de wegvakongevallen met letsel vond plaats op een weg met een 

maximumsnelheid van 80 km/uur.  

Van alle letselongevallen vond circa 45% plaats op kruispunten. Vaak voorkomende toedrachten bij 

ongevallen met slachtoffers zijn: 

� Voorrang/doorgang (flank) 44%; 

� Rijongevallen (éénzijdig en vast voorwerp/dier) 28%; 

� Frontaal 13%; 

� Kop/staart 8%; 

� Voetganger 5%. 

 

Ten opzichte van de slachtofferongevallen in de gehele provincie Groningen vinden in de gemeente 

Bedum meer ongevallen plaats als gevolg van voorrang/doorgang. Kop/staart-ongevallen komen wel veel 

minder vaak voor ten opzichte van de gehele provincie. Rijongevallen, frontale ongevallen en ongevallen 

met voetgangers komen ongeveer even vaak voor. Een opvallende statistiek wijst uit dat bij 26% van de 

flankongevallen in de gemeente Bedum een persoon van 70 jaar of ouder was betrokken. Zie ook 

onderstaande grafiek.  
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7. 5% van de letselongevallen door alcohol 

Bij 5% van de letselongevallen is vastgesteld dat één van de bestuurders te veel alcohol had gedronken. 

Bij nog eens 2% van de letselongevallen was wel gedronken, maar werd het wettelijk promillage niet 

overschreden (artikel 8 niet geconstateerd).  

 

 

Conclusies over de objectieve verkeersveiligheid 

� Het aantal letselongevallen in 2010 ligt 83% lager ten opzichte van het aantal in 2006 (2 

letselongevallen in 2010 tegen 12 letselongevallen in 2006); 

� Het aantal (letsel)ongevallen neemt steeds verder af; 

� Van de letselongevallen binnen de gemeentegrenzen vindt 70% plaats op gemeentelijke wegen; 

� Autobestuurders en (brom)fietsers zijn het vaakst bij ongevallen betrokken; 

� Verkeersdeelnemers in de leeftijd 16 – 17 jaar hebben de meeste kans om betrokken te raken bij een 

verkeersongeval; 

� Flankongevallen behoren tot de meest voorkomende toedrachten bij ongevallen; 

� Alcohol als ongevalfactor mag niet worden vergeten, maar er is volgens de cijfers ook geen aanleiding 

om nog nadrukkelijker dan nu al gebeurt te focussen op ongevallen met alcohol. Landelijk gezien is 

alcohol al een speerpunt en dit blijft ook het geval. Extra nadruk op dit speerpunt is niet nodig. 

 

Subjectieve verkeersveiligheid 

Uit de ongevalcijfers blijkt dat de gemeente Bedum qua verkeersveiligheid een veilige gemeente is. 

Ongevallen die plaatsvinden, leiden zelden tot ernstige of dodelijke slachtoffers. Desondanks ontvangt de 

gemeente klachten over bepaalde verkeerssituaties die als onveilig worden ervaren door inwoners. 

Verkeersdeelnemers hebben een gevoel van onveiligheid, terwijl de verkeersongevallencijfers laag zijn.  

 

Locaties waar verkeersdeelnemers een gevoel van onveiligheid ervaren en uit de ongevalcijfers ook naar 

voren komt dat dit een verkeersonveilig punt is, worden door de gemeente zo snel mogelijk aangepakt. Op 

locaties waar uit de ongevalcijfers blijkt dat maatregelen niet nodig zijn, maar wel een gevoel van 

onveiligheid heerst onder verkeersdeelnemers, wordt onderzocht waar dit gevoel vandaan komt en of dit 

bij grote groepen verkeersdeelnemers het geval is. Bij het nemen van maatregelen wordt gezocht naar 

maatregelen die het gevoel van onveiligheid wegnemen, zonder dat andere verkeersdeelnemers daar de 

dupe van worden.  
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Het is echter niet mogelijk om elk gevoel van verkeersonveiligheid weg te nemen. Er zullen altijd locaties 

blijven waar verkeersdeelnemers zich onveilig voelen. Dit gevoel kan er wel toe leiden dat 

verkeersdeelnemers hun gedrag aanpassen (bv. beter uitkijken), waardoor minder (ernstige) ongevallen 

plaatsvinden. De gemeente zal per locatie de afweging maken of het nemen van maatregelen nodig en 

gewenst is.  

 

2.3   Toekomstige situatie gemeente Bedum 

Om te komen tot een actueel verkeersbeleid is niet alleen de huidige situatie van belang. Toekomstige 

ontwikkelingen hebben een effect op de situatie ten aanzien van verkeer. In deze paragraaf wordt 

ingegaan op de demografische en ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Bedum richting 2025. 

Ontwikkelingen die een effect hebben op verkeer zijn kort benoemd.  

 

Demografische ontwikkeling gemeente Bedum 

Uit het concept Opgavenotitie Wonen (d.d. 27 september 2011) opgesteld door Companen te Arnhem in 

opdracht van de “Regio Groningen-Assen”, blijkt dat de bevolking van Bedum sinds het jaar 2000 al 

beperkt afneemt. Als het migratiesaldo de komende jaren in evenwicht is, dan is tot 2021 voor de 

gemeente Bedum nog geen krimp te verwachten. Na 2021 gaat dit echter veranderen en treedt de krimp 

in. Per saldo blijft het aantal inwoners de komende twintig jaar echter gelijk. 

Binnen de verschillende leeftijdsklassen zullen er naar alle waarschijnlijkheid wel grote verschuivingen 

optreden. Zo zal naar verwachting het aantal ouderen fors toenemen. Voor de lange termijn wordt met 

name een sterke stijging van het aantal 75-plussers verwacht. 

Hoewel het inwoneraantal stagneert c.q. licht afneemt wordt er de komende twintig jaar nog wel een 

toename in de woningbehoefte verwacht. De groei komt vooral van senioren en door gezinsverdunning 

(minder mensen per woning).  

Na 2026 lijkt de krimp in te treden. De vergrijzing nadert dan haar hoogtepunt en lijkt er een einde te 

komen aan de gezinsverdunning. Hierdoor daalt de woningbehoefte. Tot 2030 neemt de woningbehoefte 

in totaliteit echter nog toe met circa 320 woningen. 

 

Ontwikkelingen gemeente Bedum 

 

Verlagen snelheid N993 en N995 

De provincie Groningen heeft in het Provinciaal Omgevingsplan (POP) vastgelegd dat op de N993 (St. 

Annerweg) en de N995 (Bedum-Onderdendam) de maximumsnelheid terug wordt gebracht naar 60 km/u. 

Dit wordt gedaan om de verkeersveiligheid op deze wegen te verbeteren. Wanneer de snelheid op deze 

wegen wordt verlaagd, worden maatregelen in de vorm van snelheidsremmende maatregelen genomen.  

Vanuit de provincie komen wel signalen over een heroverweging van het beleid ten aanzien van de 

snelheidsverlaging op deze wegen. Vooralsnog ondersteunt de gemeente Bedum echter het vastgestelde 

POP-beleid. 

 

Structuurplan Bedum en Onderdendam 2006 

Ontwikkelingen die in het structuurplan worden genoemd en van belang zijn voor het 

verkeersveiligheidsplan komen terug in de thema’s ‘wonen’, ‘bedrijven’ en ‘infrastructuur’. Met name in 

Bedum worden een aantal ontwikkelingen voorzien welke van belang zijn.  

 

Het structuurplan gaat nog uit van een groei van circa 1.200 woningen tot 2019 in de kern Bedum. De 

woninguitbreiding zal voornamelijk plaatsvinden aan de oostzijde van Bedum (Ter Laan). 
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Door de recente ontwikkelingen, zoals de “crisis” op de woningmarkt is dit cijfer niet meer realistisch. 

Binnen de “Regio Groningen-Assen” wordt hiervoor nieuw beleid gemaakt. Het is momenteel (najaar 2011) 

realistischer om tot 2020 uit te gaan van het “volbouwen” van Ter Laan 4 (totaal ca. 340 woningen). 

 

Qua bedrijvigheid bestaan er plannen om het bedrijventerrein Boterdiep in zuidelijke richting met 11 

hectare uit te breiden. Het noordelijke gedeelte van het bedrijventerrein zal dan van een werklocatie naar 

een woonlocatie worden getransformeerd. Daarnaast is er een gebied van 17 hectare aan de westzijde 

van de Noordwolderweg aangewezen als ‘zoeklocatie’ voor eventuele verdere uitbreiding van het 

bedrijventerrein.  

 

Naast nieuwe ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en bedrijvigheid in Bedum, worden ook 

enkele voorstellen gedaan ten aanzien van de infrastructuur in de gemeente Bedum. De belangrijkste zijn:  

� Realisatie oost – westverbinding langs het spoor met verbinding richting N361; 

� Onderzoek naar knip op de Vlijt in centrum Bedum om doorgaand autoverkeer tegen te gaan als 

gevolg van verkeer van 1.200 nieuwe woningen en realisering van de centrumplannen; 

� Als gevolg van nieuwe woningen bekijken of aanpassing in wegprofielen nodig is, of dat 

éénrichtingsverkeer moet worden ingesteld op wegvakken; 

� Stimuleren fietsgebruik; 

� Bij uitwerking inrichting centrum doorgaande verbinding voor langzaam verkeer opnemen.  

 

Uitgangspunt bij alle ontwikkelingen is dat er niet meer doorgaand verkeer door Bedum rijdt, in het 

bijzonder geldt dit voor de noord – zuid verbinding. Ook mag de hoeveelheid doorgaand verkeer door 

Onderdendam niet toenemen.  
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3  BELEIDSKADERS TEN AANZIEN VAN VERKEER 

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van verkeer is geen op zichzelf staand document. Thema’s als 

verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid spelen door het hele land en vragen om een 

samenhangende aanpak op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.  

 

In dit hoofdstuk is kort beschreven wat het actuele beleid is op die drie niveaus. Het gemeentelijk 

verkeersbeleid voor de gemeente Bedum sluit op deze manier aan bij dat van de hogere overheden.  

 

3.1   Rijksbeleid 

Nota Ruimte 

Het landelijk beleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening is vastgelegd in de Nota Ruimte. Het 

belangrijkste speerpunt in de Nota Ruimte is de economie. Versterking van de economie en 

concurrentiepositie vereist dat de samenhang tussen ruimte, economie en verkeer en vervoer wordt 

vergroot. De Nota Ruimte geeft aan hoe dit moet plaatsvinden. Dit levert de volgende uitgangspunten op 

die de Nota Mobiliteit uitwerkt voor verkeer en vervoer: 

� Prioriteit voor versterking van de Nederlandse concurrentiepositie: selectieve rijksinzet gericht op de 

Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur; 

� Decentraal wat kan, centraal wat moet: vergroting van de beleidsruimte van decentrale overheden en 

ruimte voor een regionale netwerkaanpak; 

� Borging van basiskwaliteit, milieukwaliteit en veiligheid: de Nota Mobiliteit beschrijft en zorgt voor de 

basiskwaliteit voor onder andere bereikbaarheid, veiligheid en leefomgeving als uitgangspunt voor 

eigen beleid en de decentrale plannen; 

� Benutten structurerende werking infrastructuur: de groei van de mobiliteit wordt geconcentreerd op 

bepaalde, meest bestaande, verbindingen. Nieuwe capaciteit wordt het liefst gebundeld met 

bestaande infrastructuur; 

� Bereikbaarheid van uitbreidingsruimte: langs de hoofdinfrastructuur moet uitbreidingsruimte 

beschikbaar blijven. Meerkosten van inpassing van geplande infrastructuuruitbreidingen worden door 

de gemeente betaald, als die het gevolg zijn van bestemmingen die na het bekend worden van de 

uitbreidingen zijn gerealiseerd. De initiatiefnemer van ruimtelijke activiteiten zorgt voor opheffing van 

de daardoor veroorzaakte knelpunten; 

� Ruimtelijke inpassing hoofdinfrastructuur: het Rijk richt zich op opheffing van bestaande knelpunten 

op het gebied van geluid, lucht en externe veiligheid en voorkoming van nieuwe knelpunten. 

 

Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

 In juni 2011 is de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) gepresenteerd. Deze 

structuurvisie vervangt een groot aantal vigerende beleidsplannen van het Rijk waaronder de Nota Ruimte 

en de Nota Mobiliteit. Op 3 augustus 2011 is de concept structuurvisie Infrastructuur en Ruimte ter inzage 

gelegd. Ten tijde van het definitief maken van dit GVP was de SVIR nog niet definitief vastgesteld door het 

Rijk. De verwachting is dat begin 2012 de SVIR van kracht wordt. 
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Met de SVIR zet het Rijk in op een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Dit levert de 

volgende uitgangspunten op: 

� Versterken ruimtelijk economische structuur: 

o Een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in de stedelijke regio’s met een 

concentratie van topsectoren; 

o Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de energietransitie; 

o Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen; 

o Efficiënt gebruik van de ondergrond. 

 

� Verbeteren bereikbaarheid: Slim Investeren, Innoveren en Instandhouden 

o Een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen rondom en tussen de belangrijkste 

stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen; 

o Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem van weg, spoor en 

vaarwegen; 

o Het instandhouden van de hoofdnetwerken van weg, spoor en vaarwegen om het 

functioneren van de netwerken te waarborgen. 

 
� Waarborgen kwaliteit leefomgeving 

o Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water), bescherming tegen geluidsoverlast 

en externe veiligheidsrisico’s; 

o Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige 

stedelijke (her) ontwikkeling; 

o Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en 

natuurlijke kwaliteiten; 

o Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- 

en faunasoorten; 

o Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten; 

o Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen. 

 

Nota Mobiliteit 

Zolang de SVIR niet is vastgesteld is voor verkeer en vervoer blijft de Nota Mobiliteit van kracht. De Nota 

Mobiliteit werkt het ruimtelijk beleid, zoals beschreven in de Nota Ruimte, verder uit en beschrijft de 

hoofdlijnen van het nationale verkeers- en vervoerbeleid voor de komende decennia. De Nota Mobiliteit is 

het nationale verkeers- en vervoersplan (NVVP) op grond van de Planwet Verkeer en Vervoer (1998) en is 

de opvolger van het Structuurschema Verkeer en Vervoer 2 (SVV-2). De kernboodschap uit de Nota 

Mobiliteit is: 

 

Een goed functionerend systeem voor het vervoer van personen en goederen is een essentiële 

voorwaarde voor de economische ontwikkeling. Het kabinet wil daarom de groei van mobiliteit, binnen de 

wettelijke kaders van onder meer veiligheid en leefomgeving, geen beperkingen opleggen en de 

bereikbaarheid verbeteren. De betrouwbaarheid, snelheid en veiligheid van een reis moeten toenemen.  

 

Belangrijkste uitgangspunten van het landelijke beleid zijn: 

� Voor versterking van de economie (groei) is verbetering van de bereikbaarheid en mobiliteit nodig. De 

betrouwbaarheid, snelheid en veiligheid van een reis moeten toenemen: sneller, schoner en veiliger 

van deur tot deur; 

� Integrale, gemeenschappelijke (samen) en gebiedsgerichte aanpak is nodig; 

� Regionaal: decentraal wat kan, centraal wat moet. Op regionaal niveau bepalen decentrale overheden 

welke mobiliteitsproblemen het meest urgent zijn en welke aanpak hiervoor nodig is; 
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� Het belang van beheer en onderhoud, onderhoudsachterstanden moeten worden weggewerkt en de 

robuustheid van het verkeerssysteem moet worden vergroot; 

� het wegnemen van knelpunten rond de economische centra en stedelijke netwerken; 

� de internationale aansluitingen via weg, water en spoor; 

� het opwaarderen van het onderliggende wegennet. 

 

Korteafstandsverkeer zal veel meer gebruik moeten gaan maken van de provinciale wegen en veel minder 

van het hoofdwegennet, zoals nu nog het geval is. In het beleid is meer evenwicht tussen wegen en 

openbaar vervoer, tussen grote mainports en kleinschaliger regionale infrastructuur. Daarnaast wordt er in 

het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) opnieuw prioriteit gesteld ten gunste 

van knelpunten in het openbaar vervoer, filebestrijding en wateropgaven.  

 

De ambities op het gebied van de bestrijding van de verkeersonveiligheid blijven hoog. De doelstellingen 

met betrekking tot het beperken van het aantal verkeersslachtoffers blijven gehandhaafd.  

 

Het ingezette Duurzaam Veilig beleid verdient ook de komende jaren de aandacht en dient verder 

geïmplementeerd te worden. Naast een betere doorstroming en punctualiteit, vragen verkeersveiligheid, 

sociale veiligheid in en rond het openbaar vervoer en externe veiligheid om permanente verbetering. De 

ambitie ligt hier om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen en te voorkomen dat een 

groeiend goederenvervoer en een intensiever gebruik van de infrastructuur leiden tot een afname van het 

(externe) veiligheidsniveau.  

 

De in de Nota Mobiliteit geformuleerde doelstellingen voor de verkeersveiligheid worden gehandhaafd: 

� Een reductie van het aantal verkeersdoden tot maximaal 750 doden in 2010 (aangescherpte 

doelstelling) en maximaal 580 in 2020 (dat is een daling ten opzichte van 2002 van respectievelijk 

30% en 45%); 

� Een reductie van het aantal ziekenhuisgewonden tot maximaal 17.000 in 2010 en maximaal 12.250 in 

2020 (dat is een daling ten opzichte van 2002 van respectievelijk 7,5% en 34%); 

� Behoud van een plaats in de top vier van de Europese Unie in 2010 en 2020. 

 

Duurzaam Veilig 

Duurzaam Veilig is een fundamentele aanpak die tot doel heeft een zodanig verkeerssysteem te realiseren 

dat de kans op een (letsel)ongeval bij voorbaat zoveel mogelijk wordt uitgesloten. Omdat Duurzaam Veilig 

doorwerkt in tal van voorstellen, wordt in deze paragraaf toegelicht wat de principiële gedachte is en hoe 

dit in het verkeersbeleid wordt toegepast.  

 

In het verkeer zijn fouten van weggebruikers nooit helemaal te voorkomen. Praktisch redenerend is het 

logisch dat de kans op een ernstig ongeval het grootst is op wegen waar autoverkeer met een hoge 

snelheid rijdt en de kans loopt om in aanraking te komen met: 

� Verkeer dat bij kruispunten of oversteekplaatsen de weg dwars oversteekt; 

� Verkeer dat de weg oprijdt en pas op de rijbaan na een aantal seconden dezelfde snelheid bereikt als 

het overige verkeer; 

� Tegemoetkomend snelverkeer op rijstroken die alleen door markering zijn gescheiden; 

� Fietsers en voetgangers die niet over een eigen fietspad of trottoir beschikken.  

 

Bovenstaande blijkt ook uit landelijk onderzoek door de SWOV
3
. Afgezet tegen het aantal verreden 

autokilometers zijn autosnelwegen en 30 km/u zones zeer veilig. Op autosnelwegen zijn bovenstaande 

                                            
3
 SWOV; Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
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risicosituaties voor een belangrijk deel uitgebannen door de gekozen weginrichting, terwijl in 30 km/u 

zones door de lage snelheid de kans op fatale ontmoetingen klein is.  

 

De meeste van de huidige 100, 80 en 50 km/u wegen zijn daarentegen minder veilig doordat daar de 

combinatie van snelheid en risicosituaties nog wel aanwezig is. Het doel van Duurzaam Veilig is om een 

zodanig verkeerssysteem te ontwikkelen, dat de onveilige combinatie van snelheid en risicosituaties bij 

voorbaat wordt uitgesloten. Dit streven kent vier invalshoeken.  

 

Een veilige, ruimtelijke planning 

Door locatiekeuze van bestemmingen kan het verkeer langs veilige wegen worden geleid en kunnen 

onnodige oversteekbewegingen over drukke wegen worden voorkomen. In dit GVP komt dit tot uitdrukking 

in het uitgangspunt om in ruimtelijke plannen verkeer als vast onderdeel mee te nemen en specifiek 

aandacht te besteden aan preventie van verkeersonveiligheid.  

 

Een veilig mobiliteitsbeleid 

Omdat bij veel letselongevallen een auto betrokken is, zou door het stimuleren van vervoersalternatieven 

de verkeersveiligheid kunnen worden verhoogd. In dit GVP komt dit tot uitdrukking in maatregelen om het 

fietsnetwerk te voltooien en de wens een afdoende openbaar vervoer systeem in stand te houden.  

 

Opbouw en inrichting wegennet 

Het wegennet zodanig opbouwen en inrichten dat risicosituaties zoveel mogelijk worden uitgesloten en/of 

dat de kans op een slechte afloop minimaal is. Voorts moet de weggebruiker uit het wegontwerp kunnen 

aflezen welke situaties hij kan verwachten en wat de geldende maximale snelheid is. Met dit uitgangspunt 

is in dit GVP een visie op de opbouw en inrichting van het gemeentelijk wegennet ontwikkeld.  

 

Gedragsbeïnvloeding 

Door educatie en handhaving niet alleen een veiliger verkeersgedrag realiseren, maar ook draagvlak 

ontwikkelen voor de maatregelen die voortvloeien uit de voorgaande invalshoeken.  

 

 

3.2   Provinciaal en regionaal beleid 

Hoofdlijnen provinciaal verkeer- en vervoerbeleid 

Op hoofdlijnen is het provinciaal verkeersbeleid in het Provinciaal Omgevingsplan (POP) verankerd. Het is 

uitgewerkt in onder meer het Beleidsplan en Actieplan Fiets, het Actieplan Verkeersveiligheid en de 

Netwerkanalyse Groningen – Assen. 

 

Centraal in het verkeersbeleid van de provincie Groningen staan behoud en verbetering van de 

bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Bereikbaarheid als voorwaarde voor een 

bloeiende economie en een gunstig woonklimaat. Verkeersveiligheid vanzelfsprekend ter voorkoming van 

menselijk leed. En leefbaarheid als beperking van de schadelijke neveneffecten van verkeer en vervoer, 

met name als het gaat om de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting. 

 

De provincie werkt aan deze centrale doelen op de eigen wegen en vaarwegen. Met een goed beheer en 

onderhoud wordt de bestaande kwaliteit in stand gehouden. Met gerichte investeringen worden knelpunten 

opgelost en/of wordt de kwaliteit verbeterd. Maar de provincie vervult ook een regierol, door te zorgen voor 

afstemming met en tussen de activiteiten van de Groninger gemeenten, de buurprovincies en het rijk. 
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Kort gezegd werkt de provincie er onder meer op de volgende manieren aan om de bereikbaarheid, 

verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren: 

� zorgen dat de wegen en vaarwegen voldoende capaciteit hebben. Met name rond Groningen-stad 

schiet de huidige capaciteit van het wegennet tekort; 

� verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer van en naar Groningen-stad door realisatie van 

het Kolibri-OVnetwerk; 

� behoud van de kwaliteit van het openbaar vervoer in het landelijk gebied; 

� verbetering van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking; 

� geleidelijke uitbreiding van het fietspadennetwerk en verbetering van de bestaande fietspaden; 

� afspraken maken met gemeenten, buurprovincies en rijk zodat er op de voornoemde punten een 

logisch aaneensluitend netwerk ontstaat; 

� aanpak van veiligheids- en doorstromingsknelpunten op de provinciale wegen, onder meer daar waar 

de bebouwde kom wordt doorsneden; 

� stimuleren dat mensen zich veilig gaan gedragen en stimuleren dat ze goed gebruik maken van de 

vervoersalternatieven die aangeboden worden. 

 

Concreet is in het POP vastgelegd dat de N993 (Sint Annerweg) en de N995 (Bedumerweg) op termijn 

buiten de bebouwde kom een 60 km-regime krijgen met bijbehorende inrichting. 

 

3.3   Gemeentelijk beleid 

Het huidige beleid ten aanzien van verkeer en vervoer is in het ‘Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan 

Bedum 1998’ omschreven en is gestoeld op het oude rijks- en provinciale beleid ten aanzien van verkeer 

en vervoer.  

 

In het GVP 1998 zijn de volgende uitgangspunten gedefinieerd, welke op dit moment nog steeds van 

toepassing zijn: 

� Gemotoriseerd verkeer dient zoveel mogelijk te worden afgewikkeld via stroom- en 

gebiedsontsluitingswegen: dit betekent onder meer een belangrijke verkeersfunctie voor de N46 

(Eemshavenweg) en de toeleidende routes naar deze weg.  

� Het verbeteren van de leefbaarheid door het realiseren van (grote) verblijfsgebieden (30 km/u en 60 

km/u-zones met een lage intensiteit, hoge veiligheid en minimale geluidhinder). 

� Het weren van doorgaand verkeer in verblijfsgebieden (geldt zowel voor binnen als buiten de 

bebouwde kom). 

� Specifieke aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers en gehandicapten). 

� Het garanderen van de bereikbaarheid van voorzieningen in de kern Bedum (onder meer ten behoeve 

van het distributieverkeer). 

� Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid in het centrumgebied van de kern Bedum. 

� Aandacht voor aanvullende inzet op handhaving door de politie.  

 

In 2007 heeft de gemeente Bedum een evaluatie uitgevoerd waarbij is gekeken in hoeverre de 

maatregelen die zijn opgesteld in 1998 zijn uitgevoerd. Uit de evaluatie is gebleken dat de actiepunten uit 

het uitgebreide uitvoeringsplan voor het overgrote deel zijn uitgevoerd. Het was toen niet mogelijk een 

goed beeld over de ontwikkeling van objectieve verkeersveiligheid te geven omdat de gemeente niet de 

beschikking had over een goede analyse van de verkeersongevallen.  

 

Op basis van de evaluatie zijn de volgende aanbevelingen gedaan met betrekking tot het nieuwe verkeers- 

en vervoersbeleid: 
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� Door te gaan met de activiteiten op het gebied van permanente verkeerseducatie. De educatie moet 

zich met name richten op schoolgaande kinderen en ouderen/gehandicapten. Tevens dient de 

gemeente te bekijken of ook andere organisaties dan de plaatselijke afdeling van VVN activiteiten 

kunnen worden aangeboden en uitgevoerd. Daarnaast wordt aanbevolen om in het kader van 

integrale beleidsvoering de afdeling Welzijn en Burgers meer bij de uitvoering van 

educatiewerkzaamheden te betrekken. 

� Een planning op te stellen voor het meten van intensiteiten en snelheden. Hierdoor ontstaat een goed 

verkeersbeeld van het gemeentelijk wegenstelsel en kunnen meer gerichte handhavingactiviteiten 

worden ondernomen. 

 

In bijlage 1 is een lijst opgenomen met projecten die zijn uitgevoerd op basis van het 

verkeersveiligheidsplan uit 1998. 
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4  VISIE VERKEERSBELEID GEMEENTE BEDUM 

 

Een nieuw  beleid kan niet ontstaan zonder een visie op de situatie ten aanzien van verkeer en vervoer. In 

dit hoofdstuk wordt ingegaan op de visie van de gemeente Bedum op het verkeersbeleid binnen de 

gemeente. Deze visie vormt de kapstok voor het benoemen van knelpunten en de te nemen maatregelen.  

 

Duurzaam Veilig als startpunt 

Uitgangspunt voor het verkeersbeleid is een integraal verkeersveiligheidsbeleid waarin aandacht is voor 

alle pijlers van het ‘verkeerssysteem’, te weten: verkeerseducatie, voorlichting/handhaving, 

verkeersgedrag, ruimtelijke ordening en infrastructuur. Een Duurzaam Veilig wegennet voorziet in een 

verkeerssysteem waarin bovenstaande pijlers zijn meegenomen.  

 

De visie voor dit verkeersveiligheidsplan richt zich op het creëren van een zo veilig en leefbaar mogelijke 

verkeerssituatie voor alle inwoners van de gemeente Bedum. Dit mag echter niet ten koste gaan van de 

interne en externe bereikbaarheid van de gemeente.  

 

Verbeteren verkeersveiligheid 

Het verbeteren van de verkeersveiligheid binnen de gemeente is een belangrijk aandachtspunt binnen het 

verkeersbeleid. De landelijke doelstellingen ten aanzien van het verbeteren van de verkeersveiligheid 

staan omschreven in de Nota Mobiliteit. Deze doelstellingen zijn op pagina 15 weergegeven.  

Deze doelstellingen betekenen voor de gemeente Bedum het volgende:  

� Verkeersdoden: 

o In 2020 maximaal nog 0,37 verkeersdoden per jaar.  

� Ziekenhuisgewonden: 

o In 2020 maximaal nog 5,7 ziekenhuisgewonden per jaar. 

 

Maatregelen ter verbetering van het verkeerssysteem in de gemeente Bedum zijn er op gericht deze 

doelstellingen te behalen.  

 

Verbeteren leefbaarheid 

Verkeer heeft een belangrijke plaats binnen de huidige samenleving. Elke gemeente wil voldoende 

bereikbaar zijn voor verkeer van buiten af, maar ook intern moet een goede bereikbaarheid gewaarborgd 

blijven. De leefbaarheid mag echter niet uit het oog worden verloren.  

 

Maatregelen in het kader van het verkeerssysteem zijn er dan ook op gericht de leefbaarheid in de 

woongebieden binnen de gemeente Bedum te verbeteren. Dit betekent dat verkeer zo veel mogelijk wordt 

geconcentreerd op daarvoor aangewezen verbindingen en zo te voorkomen dat verkeer zich op plaatsen 

bevindt waar dit niet wenselijk wordt geacht. Dit past ook binnen een Duurzaam Veilig wegennet.  

 

Leefbaarheid is een onderwerp wat lastig is te kwantificeren en dus om te beoordelen. Bij het doorvoeren 

van maatregelen moet binnen de gemeente de afweging worden gemaakt welke invloed de maatregelen 

hebben op de leefbaarheid. Vanzelfsprekend wordt zoveel mogelijk gezocht naar maatregelen die 

bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.  

“Visie zonder Actie is een droom. Actie zonder Visie is gewoon voorbij laten gaan van de tijd. 

Actie met Visie is het maken van een positief verschil.” 
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Het leefbaarder en verkeersveiliger inrichten van het wegennet mag echter niet ten koste gaan van de 

bereikbaarheid van de gemeente.  

 

Verkeersbeleid binnen de gemeente Bedum 

Om te kunnen voldoen aan de doelstellingen voor de verkeerssituatie binnen de gemeente Bedum is het 

nodig acties te ondernemen op verschillende onderdelen van het verkeerssysteem. In de navolgende 

hoofdstukken wordt ingezoomd op het beleid ten aanzien van gemotoriseerd verkeer, langzaam verkeer 

en de inrichting van de openbare ruimte. Per thema wordt eerst het gemeentelijk beleid omschreven. Op 

basis van het beleid zijn bestaande en nieuwe knelpunten benoemd en uitgewerkt. Voor elk knelpunt zijn 

maatregelen opgesteld die zijn gericht op educatie, handhaving en infrastructuur.  

 

De tabellen onder het onderdeel ‘maatregelen’ vormen een samenvatting van daarvoor genoemde nog uit 

te voeren studies en uit te voeren maatregelen ter oplossing van de knelpunten.  
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5  VERKEERSBELEID VERKEERSVEILIGHEID 

Beleid 

De gemeente zet in op het verbeteren en verhogen van de verkeersveiligheid binnen de gemeente. 

Uitgangspunt hierbij is dat dit zoveel mogelijk wordt gedaan door middel van educatie, voorlichting en 

handhaving. Pas wanneer deze middelen niet toereikend zijn, worden infrastructurele maatregelen 

genomen in het wegennet.  

 

Verkeerseducatieplan 

Educatie, voorlichting en handhaving probeert de gemeente zo gericht mogelijk in te zetten. Dit betekent 

dat in overleg met instanties als politie en VVN wordt gekeken welk type voorlichting het meest kansrijk is 

en welke acties worden ondernomen. Ten aanzien van educatie en voorlichting heeft de gemeente nu een 

jaarlijks budget van € 5000,-- beschikbaar.  

 

Voor dit budget worden jaarlijks een aantal vaste educatie en voorlichtingsmaatregelen uitgevoerd. De rest 

van het budget is beschikbaar voor gerichte inzet. Om inzicht te geven op welke doelgroepen actief wordt 

ingezet en welke acties worden ondernomen stelt de gemeente jaarlijks een uitvoeringsplan op.  

 

In dit plan wordt omschreven welke maatregelen het komende jaar worden genomen, wat het beoogde 

resultaat van de maatregelen is en welke kosten hieraan zijn verbonden. Door jaarlijks te monitoren op de 

ongevallen kan het verkeerseducatiebeleid desgewenst jaarlijks worden bijgesteld en aangescherpt.  

 

In het huidige educatiebeleid wordt voornamelijk ingestoken op kinderen tot 12 jaar, bromfietsers en 

ouderen. In het nieuwe beleid richten we ons ook op de jonge en de oudere fietsers.  

 

In onderstaande tabel is per leeftijdscategorie aangegeven welke verkeerseducatiemaatregelen kunnen 

worden genomen. Naast genoemde maatregelen zijn er nog veel andere maatregelen mogelijk. 

Onderstaande opsomming is dan ook niet uitputtend. 

Doelgroep Doel Activiteit 

Algemeen Vergroten verkeersveiligheidsbesef op 

scholen en bij kinderen 

Verkeersveiligheidslabel (basis)scholen 

 Inwoners inzicht geven in activiteiten van 

gemeente op het gebied van 

verkeersveiligheid 

Publiceren over verkeersveiligheid in 

verkeerskrant 

   

0 – 4 jaar Verkeersopvoeding en –educatie van 

ouders met jonge kinderen 

Project JONGleren in het verkeer 

   

4 – 12 jaar Verkeersvaardig maken kinderen ANWB-streetwise of iets dergelijks 

 Verkeersonderwijs kinderen Theoretisch en praktisch verkeersexamen 

 Bevorderen veilig fietsgebruik Fietsles (bovenbouw) 

   

12 – 16 jaar Voorlichting en educatie over rol in het 

verkeer 

Verkeersmarkt (mogelijk in samenwerking 

met de gemeente Winsum of Groningen, 

i.v.m. het ontbreken van voortgezet 

onderwijs in Bedum) 
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Doelgroep Doel Activiteit 

12 – 16 jaar Bewustmaken van gevolgen 

verkeersongeval 

Traffic Informers (confrontatie met 

opgeleide verkeersslachtoffer) 

   

16 – 17 jaar Voorlichting over gevolgen van alcohol in 

het verkeer 

Voorlichting bij bromfietscursus of 

voorlichting bij bijvoorbeeld 

sportverenigingen. 

   

18 – 25 jaar Bewustmaken risico’s rijden onder 

invloed 

Responsible Young Drivers 

   

25 jaar en 

ouder 

Verbeteren rijvaardigheid automobilisten 

en scootmobielers 

Rijvaardigheidsdag automobilisten en 

scootmobielers (wordt mogelijk verplicht) 

 Kennis van belangrijkste veranderingen 

in het verkeer 

Cursus Bijtanken en Oppoetsen 

 Verbeteren rijvaardigheid 

landbouwvoertuigen 

Veiligheidstraining Landbouwvoertuigen 

 Verbeteren fietsvaardigheid Fietscursus senioren 

 

Handhaving 

De politie stelt jaarlijks voor alle basiseenheden een jaarwerkplan op. In dit plan wordt vastgelegd welke 

doelstellingen en prioriteiten in het betreffende gebied worden gesteld. Eén van de onderdelen hierin is 

verkeer en verkeersveiligheid. De gemeente Bedum oefent invloed uit op de inhoud van dit jaarwerkplan 

door aan te geven waar specifiek behoefte is aan handhaving. Deze behoefte wordt door de gemeente 

inzichtelijk gemaakt door het uitvoeren van snelheids- en intensiteitsmeltingen. Op basis van deze 

metingen bepaald de politie op welke momenten de handhavingsinzet het grootste effect zal hebben. Op 

deze wijze kan de politie efficiënt en effectief omgaan met hun inzet.  

 

Knelpunten/klachten 

 

Ongevallocaties 

Hoewel in de gemeente geen echte blackspots voorkomen, zijn er wel een aantal locaties waar relatief 

meer ongevallen plaatsvinden (zie hoofdstuk 2.2). In onderstaande tabel is per locatie de belangrijkste 

oorzaak van de ongevallen aangegeven met daarbij oplossingsrichtingen. Het kruispunt Molenweg – 

Stationsweg is in 2010 heringericht door de gemeente. In eerste instantie vindt hier monitoring plaats 

waarmee onderzocht wordt of de situatie is verbeterd ten opzichte van voor de herinrichting (zie ook 

hoofdstuk 6.1). 

 

Locatie Knelpunt Oplossingsrichting 

Kruispunt Molenweg – Stationsweg (Bedum) -- In 2010 heringericht door 

de gemeente 

Kruispunt Westerseweg – Groningerweg 

(Zuidwolde) 

Uitzicht vanaf Westerseweg 

richting Groningerweg en 

zichtbaarheid fietspad vanaf 

Groningerweg richting 

Westerseweg 

Verbeteren veiligheid wordt 

meegenomen in realisatie 

Fietsroute+ Bedum - 

Groningen 
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Locatie Knelpunt Oplossingsrichting 

Warffumerweg; Menkeweer – Onderdendam Diverse toedrachten Nadere analyse 

N994; Bedum – Ellerhuizen (wegvak en brug 

Boterdiep) 

Uitzicht vanaf/op zijwegen op 

N994 ter hoogte van brug 

over Boterdiep 

Verbeteren oprijzicht vanuit 

zijwegen en zicht op 

zijwegen vanaf N994 

N996; Vennenweg - Onderdendam Diverse toedrachten Nadere analyse 

Noordelijke oprit aansluiting N46 – N994 Uitzicht vanaf N46 op 

verkeer vanaf N994 richting 

Bedum  

Aansluiting wordt in 2012 

gereconstrueerd met een 

rotonde 

 

De knelpunten op de N994, N996 en de aansluiting tussen de N46 en N994 behoren tot het provinciale 

wegennet. De gemeente Bedum zal in overleg met de provincie onderzoeken welke maatregelen gewenst 

zijn en hoe deze moeten worden uitgevoerd.  

 

Snelheid binnen en buiten bebouwde kom 

Bij de gemeente komen regelmatig klachten binnen over een te hoge snelheid van personenauto’s op 

wegen binnen en buiten de bebouwde kom. In het bijzonder het ervaren van hoge snelheden op de 30 

km/u en 60 km/u wegen leidt tot een gevoel van onveiligheid bij de overige weggebruikers.  

 

Voordat gestart wordt met handhaving, zal de gemeente eerst onderzoek doen naar de intensiteit en 

snelheden op de specifieke weg. Op deze manier krijgt de gemeente een concreet beeld van de 

problematiek. Samen met de politie wordt bepaald of infrastructurele maatregelen nodig zijn, of dat het 

gaat om notoire hardrijders waartegen handhaving alleen nog helpt.  

 

Wegen waar veel klachten met betrekking tot snelheid of intensiteiten over worden ontvangen, worden 

opgenomen in het, reeds ontwikkelde, monitoringsprogramma van de gemeente, zie paragraaf  6.1.  

 

Ongevallen en verkeersdeelnemers 

Uit de verkeersongevallenanalyse blijkt dat verkeersdeelnemers in de leeftijdscategorie 18 – 24 jaar 

relatief vaak bij ongevallen met letsel betrokken zijn. De oorzaak is in een groot aandeel van de 

ongevallen het verliezen van de macht over het stuur. Omdat ook jongere verkeersdeelnemers (12 - 17 

jaar) een groter risico lopen om betrokken te raken bij een letselongeval, kiest de gemeente ervoor met 

educatie specifiek aandacht te besteden aan het rijgedrag en de voertuigbeheersing onder jonge 

bestuurders. Indien de oorzaak van ongevallen daar aanleiding tot geeft, wordt, in overleg met de politie, 

gekozen voor specifieke handhaving. Dit kan ook worden opgenomen in het handhavingsplan, indien 

periodieke handhaving is gewenst. Het opnemen van handhaving op locaties en als gevolg van specifieke 

oorzaken in het handhavingsplan wordt in overleg met de politie gedaan. 

 

Uit de ongevalcijfers blijkt tevens dat met name onder oudere verkeersdeelnemers (70+) veel 

flankongevallen voorkomen. Het is niet bekend of dit voortkomt uit bijvoorbeeld een onduidelijke 

verkeerssituatie. Om hier inzicht in te verkrijgen gaat de gemeente regelmatig overleg plegen met de 

oudere verkeersdeelnemers. Tijdens de overleggen wordt ingegaan op de verkeerssituatie binnen de 

gemeente Bedum. Op basis van de uitkomsten van de overleggen kan de gemeente ervoor kiezen om een 

verkeerssituatie aan te passen of om met behulp van educatie de kennis van de verkeerssituaties onder 

ouderen te vergroten.  
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Snelheid Boterdiep Westzijde (Zuidwolde) 

In 2008 is in Zuidwolde het Boterdiep Westzijde, vanaf de noordelijke komgrens tot aan de aansluiting met 

de gemeentegrens met Groningen heringericht volgens het Shared Space-principe. Bij enkele bewoners 

bestaat de indruk dat de snelheid van het autoverkeer op het meest noordelijke weggedeelte na de 

herinrichting is toegenomen. Bij binnenkomst van Zuidwolde lag voorheen een verkeersdrempel die de 

snelheid afremde. Na de herinrichting is deze verdwenen, waardoor het verkeer minder wordt geremd.  

 

Omdat de gemeente geen exact inzicht in de problematiek heeft, wordt eerst een verkeerstelling 

uitgevoerd. Met de verkeerstelling wordt de snelheid van het verkeer op het Boterdiep Westzijde 

onderzocht. Op basis van de resultaten van de telling beslist de gemeente in overleg met de politie of 

gerichte handhaving plaats gaat vinden, of dat de weginrichting wordt geoptimaliseerd. Uit eerdere 

verkeerstellingen blijkt dat er nauwelijks sluipverkeer aanwezig is op deze route.  

 

Stationsweg – Wilhelminalaan 

Na de herinrichting van dit wegvak ontvangt de gemeente regelmatig klachten met betrekking tot de 

verkeersveiligheid op de Stationsweg en de Wilhelminalaan. De komende periode gaat de gemeente 

monitoren of het gevoel van verkeersonveiligheid blijft bestaan en of het ook terug is te zien in de 

ongevalcijfers. Wanneer ook uit de monitoring blijkt dat de herinrichting niet heeft geleid tot een 

(gevoelsmatige) verkeersveiligere omgeving, onderzoekt de gemeente of optimalisaties mogelijk zijn.  

 

Ter voorbereiding op de monitoring geeft de gemeente inzicht in de gemaakte keuzes in het ontwerp door 

middel van bijvoorbeeld een publicatie in de Verkeerskrant of de website van de gemeente. Doel van de 

publicatie is inwoners inzicht geven in de gemaakte keuzes en de daarmee gecreëerde verkeerssituatie.  

 

Maatregelen 

 

Beleid 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

Opstellen verkeers-

educatieplan 

Uitvoeren 

verkeerseducatieplan 

-- -- 

Opstellen handhavingsplan  Uitvoeren handhavingsplan -- 

 

Ongevallocaties 

� Kruispunt Westerseweg – Groningerweg (Zuidwolde) 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

Plannen zijn gemaakt in het 

kader van de Fietsroute+ 

Bedum-Groningen  

  Verbeteren veiligheid 

wordt meegenomen 

in realisatie 

Fietsroute+ Bedum - 

Groningen 

 

� Warffumerweg; Menkeweer – Onderdendam 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

Nadere ongevallenanalyse 

naar de oorzaken en 

oplossingen 
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� N994; Bedum – Ellerhuizen (wegvak en brug Boterdiep) 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

Planvorming verbeteren 

oprijzicht vanaf zijwegen ter 

hoogte van brug Boterdiep 

  Uitvoeren 

maatregelen 

verbeteren oprijzicht 

 

� N996; Vennenweg – Onderdendam 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

Nadere ongevallenanalyse 

naar de oorzaken en 

oplossingen 

   

 

� Noordelijke oprit aansluiting N46 – N994 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

-- -- -- Aanleg rotonde op 

aansluiting 

 

Snelheid binnen en buiten de bebouwde kom 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

-- -- Controle en handhaving -- 

Snelheid Boterdiep Westzijde 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

Uitvoeren verkeerstellingen 

Boterdiep Westzijde 

(snelheid) 

Publiceren 

ontwerpkeuzes in 

Verkeerskrant 

Indien nodig gerichte 

handhaving 

Indien nodig 

optimalisatie 

huidige situatie 

 

Stationsweg – Wilhelminalaan 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

-- Publiceren 

ontwerpkeuzes in 

Verkeerskrant 

Monitoring op objectieve en 

subjectieve 

verkeersonveiligheid 

Indien nodig 

optimalisatie 

huidige situatie 

 



stroomweg 100 km/u

gebiedsontsluitingsweg 80 km/u

binnen de kom 30 km/u

buiten de kom 60 km/u

spoorweg

gebiedsontsluitingsweg 50 km/u

buurtontsluitingsweg 30 km/u

overige wegen:

N996

N995

N46

N994

N361

N996

N993

N46
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6   VERKEERSBELEID GEMOTORORISEERD VERKEER 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het verkeersbeleid voor het gemotoriseerd verkeer binnen de 

gemeente Bedum.  

 

6.1   Auto- en vrachtverkeer 

Beleid 

 

Wegencategorisering 

Vanuit de aspecten leefbaarheid en bereikbaarheid wordt ingezet op een duidelijke verkeersstructuur 

binnen de gemeente. Uitgangspunt hierbij is dat de verkeersstructuur Duurzaam Veilig wordt ingericht. 

Doel van de duidelijke verkeersstructuur is het voorkomen van ongewenste verkeersstromen (doorgaand 

(vracht)verkeer, gevaarlijke stoffen, vermijdbare autoverplaatsingen). Afbeelding D geeft de gewenste 

wegencategorisering weer voor alle wegen binnen de gemeente. Bij het categoriseren van de wegen is 

rekening gehouden met de verkeerseffecten van de toekomstige uitbreidingen en ontwikkelingen in en 

rondom de gemeente Bedum. Er is rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen:  

� Uitbreiding Ter Laan 4 

� Centrumplannen 

 

Binnen en buiten de bebouwde kom wordt onderscheid gemaakt naar gebiedsontsluitingswegen en 

erftoegangswegen. De gemeente Bedum heeft geen stroomwegen in eigen beheer. De enige stroomweg 

binnen de gemeente is de N46, welke in beheer is van de provincie Groningen. De functie van 

gebiedsontsluitingswegen is het verzamelen en afwikkelen van verkeer richting de stroomwegen. 

Erftoegangswegen zijn de woonstraten en staan in het teken van verblijven. Binnen de erftoegangswegen 

zijn binnen de gemeente Bedum een aantal wegen gecategoriseerd als buurtontsluitingsweg. Het betreft 

hier erftoegangswegen die een ontsluitende functie voor een wijk hebben. Het betreft de volgende wegen: 

� Stationsweg (Bedum); 

� Wilhelminalaan (Bedum); 

� Schoolstraat (Bedum); 

� Molenweg (Bedum); 

� De Vlijt (Bedum); 

� Reiger (Bedum); 

� Thedemastraat (Bedum). 

 

De wegen zijn ingericht conform de duurzaam veilig-eisen voor een erftoegangsweg.  

 

Eén van de specifieke vraagstukken ten aanzien van de verkeersstructuur is de ontsluiting van Friesland 

Campina. Zowel in Bedum als in Onderdendam ondervindt men overlast van vrachtverkeer van en naar de 

melkfabriek. De gemeente gaat samen met de provincie Groningen onderzoek doen naar de omvang van 

het probleem. Daarna zal gestreefd worden naar een passende oplossing (zie verder onder knelpunten 

‘Ontsluiting vrachtverkeer melkfabriek’).  
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In onderstaande tabel zijn de inrichtingseisen opgenomen per type weg, waarbij onderscheid is gemaakt 

naar wegen binnen en buiten de bebouwde kom. Bij het ontwerpen van nieuwe wegen is een Duurzaam 

Veilige inrichting het startpunt voor de weginrichting. Ook voor wegen die in het kader van onderhoud 

worden gereconstrueerd of heringericht is een Duurzaam Veilige weginrichting uitgangspunt.  

 

 

Inrichting 30 km/u gebieden 

Vooralsnog gaat de gemeente door met het inrichten van 30 km/u gebieden conform Duurzaam Veilig. In 

de praktijk blijkt dat wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u veiliger zijn dan wegen waar 50 km/u 

mag worden gereden. Daar waar wel ongevallen gebeuren is de afloop veelal minder ernstig.  

 

Het aanpassen van wegen in 30 km/u gebieden conform Duurzaam Veilig vindt zoveel mogelijk plaats in 

combinatie met grootschalig onderhoud en vervanging van de riolering.  

 

Monitoringsprogramma 

Om een goed beeld te hebben van de ontwikkeling van het verkeer, verkeersintensiteiten, snelheden en 

mogelijke knelpunten, blijft de gemeente jaarlijks een monitoringsprogramma opstellen voor 

verkeerstellingen. In dit programma is opgenomen in welke periode verkeerstellingen plaatsvinden en op 

welke locatie deze plaatsvinden. Op deze manier ontstaat na verloop van tijd een duidelijk beeld van de 

ontwikkeling van verkeer op bepaalde locaties binnen de gemeente. Er zal zowel binnen als buiten de 

bebouwde kom geteld worden.  

Het blijft natuurlijk mogelijk om separaat aan het monitoringsprogramma verkeerstellingen uit te voeren 

indien ontwikkelingen of klachten hier aanleiding tot geven.  
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Verkeerseffecten uitbreidingen 

Bij ontwikkelingen en uitbreidingen binnen de gemeente (woningbouw en bedrijven) wordt verkeer direct 

vanaf het begin meegenomen. De beleidsmedewerker verkeer en de werkgroep verkeer denken vanaf de 

start van een project mee om latere problemen met verkeerssituaties te voorkomen. Door vanaf het begin 

te participeren in het project, worden verkeerseffecten vanaf het begin meegewogen en loopt het proces 

sneller door. Verkeer vormt hiermee ook een integraal onderdeel van de inrichting van de openbare 

ruimte.  

 

Vervoer gevaarlijke stoffen 

Binnen de gemeente Bedum zijn en worden geen routes aangewezen welke geschikt zijn voor het vervoer 

van gevaarlijke stoffen. Al het (doorgaande) vervoer van gevaarlijke stoffen wordt afgewikkeld via de N46.  

 

Knelpunten/klachten 

Onderstaande knelpunten en klachten komen voort uit gehouden enquêtes, inloopmiddagen en reeds bij 

de gemeente bekende klachten. 

 

Kruispunt Molenweg – Stationsweg -  Burchtstraat 

Het kruispunt Molenweg – Stationsweg – Burchtstraat, nabij de Gele Klap, was de afgelopen jaren een 

locatie waar relatief veel ongevallen plaatsvonden. Op basis van klachten met betrekking tot de hoge 

snelheid, oversteekbaarheid en veiligheid voor fietsverkeer heeft recent een herinrichting plaatsgevonden 

van het kruispunt. Met de herinrichting is het uitzicht vanaf de aansluitende wegen verbeterd, waardoor de 

verwachting is dat hier minder ongevallen plaats gaan vinden.  

 

Na de herinrichting ontving de gemeente echter ook klachten over vrachtverkeer dat over de verkeerde 

weghelft rijdt bij het passeren van de Gele Klap richting de Molenweg. Dit als gevolg van de uitbuigingen 

op deze brug, waar vrachtverkeer uit moet wijken.  

 

De klachten lijken voornamelijk voort te komen uit onduidelijkheid over de nieuwe verkeerssituatie. De 

gemeente zet daarom in eerste instantie in op een communicatietraject, waarin inzicht wordt gegeven in 

de gemaakte keuzes van het ontwerp en wat de bedoeling is van de nieuwe situatie. Daarnaast gaat de 

gemeente de situatie monitoren om te beoordelen of de nieuwe situatie tot verkeersonveilige situaties 

leidt.  

 

Brug Boterdiep (Ellerhuizen) 

De brug over het Boterdiep bij Ellerhuizen ligt in een provinciale weg en staat op de monumentenlijst. Op 

de aansluitende wegen ten noorden en zuiden van de brug vinden echter relatief veel ongevallen plaats. 

De ongevallen worden met name veroorzaakt door de slechte zichtbaarheid van en voor oprijdend verkeer 

vanuit de zijwegen. In overleg met de provincie gaat de gemeente kijken welke maatregelen kunnen 

worden genomen om het uitzicht te verbeteren. Uitgangspunt hierbij is dat de bestaande brug blijft 

behouden.  

 

Ontsluiting vrachtverkeer melkfabriek 

Inwoners van Bedum en Onderdendam ondervinden hinder van vrachtverkeer van en naar de melkfabriek. 

Deze fabriek genereert jaarlijks een grote hoeveelheid vrachtverkeer, wat leidt tot onder andere trillings- en 

geluidsoverlast en een gevoel van verkeersonveiligheid. In Bedum worden vooral Boterdiep Oostzijde, de 

Stationsweg, Wilhelminalaan en Waldadrift veel gebruikt door het vrachtverkeer als ontsluiting. Ook de 

Bedumerweg en de route vanaf Bedum door Onderdendam (N995 Boterdiep westzijde) wordt veel 

gebruikt door vrachtverkeer.   
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De gemeente heeft echter onvoldoende inzicht in de precieze problematiek veroorzaakt door dit 

vrachtverkeer. Daarnaast ontbreekt het de gemeente aan objectieve informatie over het huidige en 

toekomstige aantal vrachtverkeer dat over het gemeentelijke wegennet rijdt.  

 

Om een beter inzicht te krijgen in de problematiek voert de gemeente samen met de provincie Groningen 

een verkeerstelling uit om inzicht te krijgen in de aantallen vrachtverkeer van en naar de melkfabriek. 

Parallel aan dit onderzoek voert de gemeente overleg met de melkfabriek om inzicht te krijgen in de 

toekomstige ontwikkelingen in de hoeveelheid vrachtverkeer. In deze studie onderzoekt de gemeente de 

invloed van de toekomstige hoeveelheid vrachtverkeer op de verkeerssituatie in de gemeente. Op basis 

van de uitkomsten worden waar nodig oplossingen voorgesteld gericht op het voorkomen van de 

eventuele knelpunten. 

 

Voor de korte termijn maakt de gemeente (opnieuw) afspraken met de melkfabriek over de routes 

waarlangs vrachtverkeer zou moeten rijden. Deze routes worden zowel richting de chauffeurs als richting 

de bewoners van de gemeente gecommuniceerd.   

 

Overlast vrachtverkeer Oude Dijk/Kerkuil 

Bewoners rondom het kruispunt Oude Dijk – Kerkuil ondervinden hinder van het passeren van 

vrachtverkeer in de vorm van trillingen. Op dit punt ligt tevens een verkeersdrempel. Op dit moment is niet 

duidelijk of de trillingsoverlast wordt veroorzaakt door de verkeersdrempel, of dat een andere oorzaak hier 

ten grondslag aan ligt. De gemeente gaat onderzoeken wat de oorzaak van de trillingen is. Op basis van 

het onderzoek zullen al dan niet maatregelen worden getroffen om de overlast te verminderen of te 

voorkomen.  

 

Inrichting Onderdendam 

De doorgaande route door Onderdendam is recent door de provincie heringericht volgens het shared 

space principe. Bij de gemeente hebben diverse bewoners aangegeven dat ze niet helemaal tevreden zijn 

over de nieuwe inrichting. De gemeente gaat samen met de provincie monitoren in hoeverre deze klachten 

blijven bestaan of dat het te maken heeft met een gewenningsperiode. Indien er klachten blijven bestaan 

dan treedt de gemeente in overleg met de provincie over mogelijke oplossingen.  

 

Maatregelen 

 

Beleid 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

Voortzetten 

monitoringsprogramma 

-- -- -- 

Duurzaam Veilig Voorlichting Duurzaam 

Veilig in verkeerskrant 

-- Duurzaam Veilig 

inrichten wegennet 

 

Kruispunt Molenweg – Stationsstraat -  Burchtstraat 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

-- Uitleg situatie en keuzes 

in verkeerskrant 

Monitoring Optimaliseren huidige 

situatie 

 



 DHV B.V. 

 

Gemeente Bedum/Gemeente Bedum verkeersveilig februari 2012, versie 1 

IS-GR20120084 - 31 - 

Openbaar 

Brug Boterdiep (Ellerhuizen) 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

Onderzoek 

verkeersveiligheid 

kruispunten Brug 

Boterdiep 

-- -- Maatregelen indien 

nodig op basis van 

onderzoek 

 

Ontsluiting vrachtverkeer melkfabriek 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

Verkeerstelling 

vrachtverkeer uitvoeren 

-- -- -- 

(opnieuw) afspraken 

maken over de rijroutes 

voor vrachtverkeer 

� Voorlichting routes aan 

chauffeurs 

� Voorlichting routes aan 

inwoners 

-- -- 

Voor lange termijn 

definitieve routes voor 

vrachtverkeer vaststellen 

� Voorlichting routes aan 

chauffeurs 

� Voorlichting routes aan 

inwoners 

Monitoring en 

handhaving 

voorkeursroutes 

Routes voor vracht 

verkeer inrichten 

 

Overlast vrachtverkeer Oude Dijk/Kerkuil 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

Onderzoek oorzaak 

trillingen 

-- -- Maatregelen op basis 

van onderzoek 

 

Inrichten 30 km/uur gebieden 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

-- -- -- Doorgaan met de 

inrichting van 30 km/uur 

gebieden, maar dit wel 

koppelen aan groot 

onderhoud of riolering 

werkzaamheden 

 

Inrichting Onderdendam 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

-- -- Monitoring 

situatie 

N.a.v. de monitoring in 

overleg treden met de 

provincie over 

maatregelen 

 



openbaar vervoer

spoorweg

N996

N995

N46

N994

N361

N996

N993

N46
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6.2   Openbaar vervoer 

Beleid 

 

OV-netwerk in stand houden 

De gemeente Bedum wordt ontsloten op het openbaar vervoernetwerk door de lijnen 61 (Groningen – 

Middelstum) en 161 (Groningen – Middelstum via Sint Annerweg). Lijn 61 rijdt twee keer per uur, terwijl lijn 

161 alleen tijdens de ochtend- en avondspits rijdt (zie afbeelding E). 

 

De gemeente richt zich op het in stand houden van het huidige netwerk van openbaar vervoer binnen de 

gemeente. Gezien het haltebereik van de huidige lijnvoering zet de gemeente in op het faciliteren van de 

bereikbaarheid van het station en de bushaltes met de fiets. Door de bereikbaarheid per fiets te verbeteren 

wordt het haltebereik vergroot en daarmee ook de dekking van het OV-netwerk.  

 

Mogelijke maatregelen die worden onderzocht om de bereikbaarheid per fiets te verbeteren zijn: 

� Realiseren (fiets)brug over het Boterdiep ter hoogte van de Parallelweg langs het spoor voor inwoners 

Bedum-Oost en Ter Laan 4. 

� Onderzoeken behoefte extra fietsenstallingen bij bushaltes. Indien behoefte is aan extra stallingen 

worden deze gerealiseerd.  

 

Aanpak stationsomgeving Bedum 

In het kader van het ‘Meerjaren investeringsprogramma Bereikbaarheid’ van de Regio Groningen – Assen 

worden plannen gemaakt om de stationsomgeving van Bedum beter bereikbaar te maken. De ontsluiting 

van het station voor fietsers wordt verbeterd en het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid. In de plannen 

wordt er van uitgegaan dat de huidige busroute wordt verlegd, waardoor gemakkelijker overgestapt kan 

worden van bus naar trein of v.v. Uiteindelijk sluit het streekvervoer goed aan op de dienstregeling van de 

trein, zodat vanuit Bedum een vlotte openbaar vervoer verbinding ontstaat richting de stad Groningen.  

 

In relatie tot de aanpak van de stationsomgeving Bedum en de ruimtelijke ontwikkelingen rondom Ter 

Laan is het van belang dat er vanuit de nieuwe woningbouwlocatie een directe verbinding is richting het 

station. De huidige verbinding via de ijsbaan wordt niet als voldoende ervaren omdat het gevoel leeft dat 

er moet worden omgefietst. Door de realisatie van de (fiets)brug over het Boterdiep wordt de 

bereikbaarheid van het station vanuit Ter Laan verbeterd.  

 

Knelpunten/klachten 

 

Toegankelijkheid haltes 

Een goede toegankelijkheid van de haltes en natuurlijk ook de bussen zelf is van groot belang. Met name 

voor de mindervaliden is deze toegankelijkheid nog niet optimaal. Om dit te verbeteren worden de haltes 

programmatisch beter toegankelijk gemaakt. Hiervoor zijn provinciale subsidies beschikbaar.  

 

Opstoppen verkeer Onderdendam als gevolg van bussluis 

Na de herinrichting van Onderdendam heeft de gemeente klachten ontvangen met betrekking tot het 

‘opstoppen’ van verkeer als gevolg van de sluis en de daarin gelegen bushalte. Wanneer hier een bus 

halteert is het voor personenauto’s en vrachtverkeer onmogelijk de bus te passeren, waardoor tijdelijk 

opstoppingen ontstaan. Dit is een bewuste ontwerpkeuze geweest, zodat er geen (gevaarlijke) 

inhaalmanoeuvres uitgevoerd kunnen worden.  
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Maatregelen 

 

OV-netwerk en haltebereik 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

Onderzoek behoefte 

(extra) fietsenstallingen 

bij bushaltes 

-- -- Indien nodig, realiseren 

extra fietsenstallingen 

bij bushaltes 

 

Toegankelijkheid haltes 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

-- -- -- Bushaltes 

programmatisch 

toegankelijk maken voor 

mindervaliden 

 

6.3  Landbouwverkeer 

De algemene tendens binnen het landbouwverkeer is dat de voertuigen steeds groter worden en er steeds 

meer landbouwverkeer gebruik maakt van de openbare wegen. Dit komt onder andere door het groter 

worden van de landbouwbedrijven en loonwerkbedrijven. Mede als gevolg van de steeds grotere 

landbouwvoertuigen worden de bermen in het buitengebied vaker kapot gereden. Ook geven deze grote 

voertuigen een gevoel van onveiligheid voor met name het fietsverkeer. Beide problemen worden versterkt 

door het feit dat de voertuigen vaak bestuurd worden door jonge chauffeurs. Voertuigbeheersing en kennis 

van de verkeersregels zijn daarom belangrijke thema’s bij landbouwverkeer. Samen met landbouwers 

zoekt de gemeente naar oplossingen en maatregelen voor een zo verkeersveilig mogelijk verkeerssituatie.  

De gemeente Bedum is een agrarische gemeente. Het is dus belangrijk voldoende aandacht te besteden 

aan deze groep verkeersdeelnemers.  

 

Knelpunten/klachten 

 

Voertuigbeheersing landbouwvoertuigen 

Voor het besturen van een landbouwvoertuig is nog geen rijbewijs benodigd, het behalen van een 

certificaat is voldoende. Om jonge bestuurders van landbouwvoertuigen bewust te maken van 

verschillende verkeerssituaties, worden speciale cursussen aangeboden die gericht zijn op de 

voertuigbeheersing van landbouwvoertuigen. De gemeente kiest ervoor deze cursus aan te bieden aan 

bestuurders van landbouwvoertuigen om zo ongevallen met landbouwvoertuigen te verminderen.  

 

Maatregelen 

 

Voertuigbeheersing landbouwvoertuigen 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

-- Inzetten op cursus 

voertuigbeheersing voor 

bestuurders 

landbouwvoertuigen 

(SBV) in samenwerking 

met LTO-Noord 

-- -- 

 



utilitair

recreatief

N996

N995

N46

N994
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7  VERKEERSBELEID LANGZAAM VERKEER 

Waar het vorige hoofdstuk was gericht op gemotoriseerd verkeer, richt dit hoofdstuk zich op het langzame 

verkeer binnen het verkeerssysteem.  

 

7.1   (Brom)Fietsers 

Beleid 

 

Fietsnetwerk 

De gemeente Bedum kent een uitgebreid netwerk van utilitaire en recreatieve fietsroutes. De kernen 

Bedum, Onderdendam en Zuidwolde worden allemaal ontsloten via zowel utilitaire en recreatieve 

fietsroutes. Recreatieve fietsroutes zijn vooral van belang voor de ontsluiting van woonwijken, toeristen en 

‘zondagse ommetjes’. De utilitaire fietsroutes vervullen daarnaast een functie bij woon-werk en woon-

school relaties (zie afbeelding F).   

 

Voor de utilitaire fietsroutes staan de volgende begrippen voorop: directheid, snelheid, doorstroming, 

comfort en verkeersveiligheid.  

 

Dit leidt op inrichtingsniveau tot de volgende kwaliteitseisen voor utilitaire fietsroutes:  

� De hoofdstructuur, met uitzondering van de wegen waar een 30 km/uur regime geldt, dient in principe 

te beschikken over aparte fietsvoorzieningen, bij voorkeur vrijliggende fietspaden, of 

fiets(suggestie)stroken; 

� De fietsvoorzieningen dienen te zijn uitgevoerd in asfalt of beton; 

� De breedte van een nieuw aan te leggen of te verbeteren in twee richtingen bereden fietspad 

bedraagt bij voorkeur 3,50 meter, minimaal 3,00 meter; 

� De breedte van een nieuw aan te leggen of te verbeteren in één richting bereden fietspad aan beide 

zijden van de weg bedraagt bij voorkeur 2,40 meter en minimaal 2,25 meter; 

� De verlichting dient voldoende te zijn; 

� De fietspaden dienen toegankelijk te zijn voor scootmobielen; 

� Sociale veiligheid staat voorop bij de inrichting van de fietsroutes. 

 

Aan de recreatieve fietsroutes worden geen specifieke kwaliteitseisen gesteld.  

 

Naast de aanwezige utilitaire en recreatieve fietsverbindingen wordt in samenwerking met de provincie en 

gemeente Groningen gewerkt aan de realisatie van de Fietsroute+ tussen Bedum en Groningen. Dit is een 

comfortabele fietsroute die een directe verbinding vormt tussen Bedum en Groningen. Doelstelling van 

deze Fietsroute+ is het stimuleren van fietsverkeer (ook over de lange afstand) en het vergroten van het 

aandeel fietsers. De Regio Groningen – Assen en de provincie Groningen zijn subsidieverlener voor de 

realisatie van de Fietsroute+.  

Het voornemen is om in 2012 te starten met de realisatie van deze Fietsroute+. 
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Binnen de kern van Bedum sluit het utilitaire fietsnetwerk onderling niet op elkaar aan. Om fietsers zo goed 

mogelijk te ontsluiten binnen de kern en naar het buitengebied toe, moet een aaneengesloten fietsnetwerk 

worden gerealiseerd. Om dit te bewerkstelligen wordt de Waldadrift opgenomen in het netwerk van 

utilitaire fietsverbinding. De Waldadrift vormt zo de verbinding tussen de Groningerweg en de Sint 

Annerweg en complementeert daarmee het fietsnetwerk binnen de kern Bedum.  

 

Noordwolde was niet direct aangesloten op het netwerk van utilitaire en recreatieve fietsvoorzieningen. De 

Noordwolderweg in Noordwolde wordt vanaf de Nieuwstraat tot aan de aansluiting op de Fietsroute Plus 

Bedum – Groningen aangewezen als recreatieve fietsroute. Op deze manier is Noordwolde ontsloten op 

het fietsnetwerk in de gemeente.  

 

In afbeelding F is het toekomstig fietsnetwerk voor de gemeente Bedum opgenomen.  

 

Knelpunten/klachten 

 

Inrichting Waldadrift als utilitaire fietsverbinding 

De huidige inrichting van de Waldadrift voldoet over de gehele route niet aan de inrichtingseisen voor een 

utilitaire fietsverbinding. In principe zou hier sprake moeten zijn van een vrijliggend fietspad, of minimaal 

fietssuggestiestroken. Deze zijn er nu niet. 

Op het eerste gezicht lijkt het gezien de beschikbare ruimte niet mogelijk langs de hele Waldadrift een 

vrijliggende fietsverbinding te realiseren. Indien uit nader onderzoek blijkt dat dit inderdaad niet het geval 

is, is het aan te bevelen om fietssuggestiestroken aan beide zijden van de weg te realiseren. Met de 

fietssuggestiestroken krijgt fietsverkeer een duidelijke plek op de weg, waardoor de veiligheid toe zal 

nemen.  

 

Bij de rotondes met de Groningerweg en Sint Annerweg loopt het fietspad niet helemaal rond de rotonde. 

Vanuit bepaalde richtingen moeten fietsers nu op onlogische plekken de weg oversteken, om op de 

fietspaden bij deze rotondes te komen. Dit wordt als probleem ervaren. Om dit probleem op te lossen 

wordt onderzocht of de fietsverbinding volledig rond de rotonde kan worden gelegd.  

 

Sluipverkeer fietsverbinding Grote Haver 

De fietsverbinding over de Grote Haver tussen Bedum en Onderdendam voert over een betonpad welke 

toegankelijk is voor fietsverkeer en bestemmingsverkeer. Het betonpad is fysiek afgesloten met een 

klappaal ten behoeve van landbouwverkeer en met bebording is aangeven dat autoverkeer niet 

toegestaan is. Het betonpad is door de klappaal wel toegankelijk voor fietsverkeer.  

 

Het komt echter voor dat autoverkeer toch gebruikt maakt van de route als sluiproute. De aanwezigheid 

van autoverkeer wordt als onveilig ervaren door fietsers. Aangezien de fysieke afsluiting niet continu 

gesloten is, zal de gemeente gaan monitoren of de weg inderdaad weer fysiek wordt afgesloten na gebruik 

door de betreffende agrariër.  

 

Ongevallen (brom)fietsers t/m 17 jaar 

Uit de ongevalcijfers komt naar voren dat kinderen in de leeftijd 12 t/m 17 jaar relatief vaak betrokken zijn 

bij verkeersongevallen. Om de bewustwording van de gevaren van het verkeer en de verkeersveiligheid te 

verbeteren zet de gemeente Bedum actief in op het invoeren van een educatieprogramma specifiek 

gericht op de jonge verkeersdeelnemers. Een voorbeeld hiervan is het ANWB Streetwise programma of 

iets gelijkwaardigs. Dit programma voorziet van jongs af aan in een stapsgewijze opbouw van het goed om 

leren gaan met verkeerssituaties. Hoewel veel van deze programma’s lopen tot en met 12-jarigen zullen zij 

op de lange termijn ook effect sorteren voor de oudere leeftijdsgroepen.  
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Maatregelen 

 

Inrichting Waldadrift als utilitaire fietsverbinding 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

Aanwijzen Waldadrift als 

utilitaire fietsverbinding 

-- -- -- 

Onderzoek mogelijkheden 

vrijliggende fietsverbinding 

langs Waldadrift.  

-- -- Realisatie vrijliggende 

fietsverbinding. Indien 

dit niet mogelijk is, dan 

hier 

fietssuggestiestroken 

introduceren.  

 

Ongevallen (brom)fietsers t/m 17 jaar 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

-- Verkeerseducatieprogramma 

voor basisschoolleerlingen 

-- -- 
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7.2   Voetgangers/mindervaliden 

Beleid 

 

Voetpaden 

Het is van belang dat alle bestemmingen binnen de gemeente Bedum goed en veilig bereikbaar zijn voor 

voetgangers. Zij moeten hetzelfde niveau van comfort geboden krijgen bij een deelname aan het verkeer. 

Dit betekent dat bij de aanleg van nieuwe wegen of het reconstrueren van bestaande wegen aandacht 

wordt besteed aan een voldoende breedte voor de voetpaden. Op locaties waar het voetpad in de huidige 

situatie onvoldoende breed is, blijft de huidige breedte gehandhaafd, maar wordt wel gezorgd voor een zo 

veilig mogelijke situatie. Bij herinrichtingen wordt, indien nodig, daar waar mogelijk het voetpad verbreedt. 

Tevens worden de voetpaden op logische oversteekpunten voorzien van zogenaamde ‘invalidenopritjes’. 

Rolstoelers, scootmobielen, mensen met een rollator, maar ook mensen met een kinderwagen kunnen dan 

comfortabeler en veiliger op en af het voetpad komen.  

 

Bij aanleg van nieuwe wegen wordt minimaal aan één zijde van de weg een voetpad aangelegd. Dit hoeft 

niet per definitie een enigszins verhoogd trottoir te zijn, maar mag ook een strook zijn die op hetzelfde 

niveau ligt als de rijbaan.   

 

Voetgangeroversteekvoorzieningen 

Voor eenduidig beleid ten aanzien van voetgangeroversteekvoorzieningen is er behoefte aan een 

afwegingskader op basis waarvan het wel of niet introduceren van oversteekvoorzieningen kan worden 

afgewogen. In de tabel op de volgende pagina zijn de criteria aangegeven. Uitgangspunt hierbij is dat in 

eerste instantie wordt gekeken naar het optimaliseren van de infrastructuur. Bijvoorbeeld door het 

verbeteren van de herkenbaarheid van voetgangers, het verlagen van de snelheid. Andere mogelijkheden 

staan genoemd in de tabel. Indien infrastructurele maatregelen niet mogelijk/wenselijk zijn, wordt gekeken 

naar specifieke verkeersmaatregelen. Er is een onderscheid gemaakt naar de verschillende type wegen 

binnen de wegencategorisering.  
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Afwegingskader voetgangeroversteekvoorzieningen 

 Erftoegangswegen 

(woonstraten) 

Erftoegangswegen  

(buurtontsluitingswegen) 

Gebiedsontsluitingswegen 

Principe Geen maatregelen Geen maatregelen Bundelen naar geconcentreerde 

oversteekplaats 

-- Sterke voetgangersrelatie bij: 

� Scholen 

� Sport 

� Verzorgingstehuizen 

� Winkelgebieden 

-- Tenzij 

-- Gemiddelde wachttijd > 15 seconden -- 

-- 1) Infrastructureel 

� Verbeteren herkenbaarheid 

� Waarborgen zicht 

� Versmallen rijbaan 

� Uitstulpingen 

� Middenberm/middengeleider 

� Snelheidsremmers 

Indien infrastructurele maatregelen niet 

mogelijk/wenselijk zijn, dan: 

1) Infrastructureel 

� Verbeteren herkenbaarheid 

� Waarborgen zicht 

� Versmallen rijbaan 

� Uitstulpingen 

� Middenberm/middengeleider 

� Snelheidsremmers 

Indien infrastructurele maatregelen 

niet mogelijk/wenselijk zijn, dan: 

Maatregelen 

-- 2) Verkeersmaatregelen 

� Voetgangersoversteekplaats 

(zebra) 

� Verkeersbrigadiers 

2) Verkeersmaatregelen 

� Voetgangersoversteekplaats 

(zebra) 

Verkeersbrigadiers 

Opgesteld op basis van elementen uit CROW-publicatie 226: ‘Veilig oversteken? Vanzelfsprekend!’ 

 

Buurtontsluitingswegen 

Buurtontsluitingswegen vallen gezien de wegencategorisering onder de erftoegangswegen. Binnen 

erftoegangswegen wordt echter onderscheid gemaakt naar woonstraten en ontsluitingswegen. 

Buurtontsluitingswegen zijn wegen die een zekere verzamelfunctie voor een wijk of buurt en deze 

ontsluiten richting een gebiedsontsluitingsweg. Buurtontsluitingswegen hebben daardoor ook vaak een iets 

andere inrichting dan de woonstraten. Voor gewone erftoegangswegen binnen de gemeente geldt dat op 

deze wegen geen voetgangersoversteekplaatsen worden gerealiseerd.  

 

Knelpunten/klachten 

 

Realiseren voetgangersoversteekplaatsen 

Bij de gemeente zijn in de afgelopen jaren verzoeken gekomen voor het realiseren van 

voetgangersoversteekplaatsen op de volgende locaties: 

� Stationsweg (Bedum); 

� Wilhelminalaan (Bedum); 

� Groningerweg ter hoogte van de school aan de rotonde en ter hoogte van het ’s Heeren Loo Opmaat-

gebouw (Zuidwolde); 

� Schoolstraat (Bedum) ter hoogte van het verzorgingstehuis. 

 

De vraag voor een voetgangersoversteekplaats op de Stationsweg en Wilhelminalaan komt vooral naar 

voren als gevolg van onvoldoende uitzicht voor overstekende voetgangers. Het onvoldoende uitzicht wordt 
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voornamelijk veroorzaakt door het aantal verkeersbewegingen op de Stationsweg en de Wilhelminalaan 

en het gevoel van verkeersonveiligheid wat daardoor ontstaat.  

 

Op basis van het afwegingskader voor voetgangersoversteekplaatsen wordt geconcludeerd dat op de 

Groningerweg en ter hoogte van het ‘s Heeren Loo Opmaat -gebouw de gemiddelde wachttijd niet boven 

de 15 seconden uitkomt en dat het geen sterke voetgangersrelatie betreft.  

 

Op de Stationsweg en De Vlijt liggen op dit moment wel voetgangersoversteekplaatsen. Op basis van het 

afwegingskader lijkt dit niet nodig te zijn. Op basis van de specifieke situatie op deze wegen heeft de 

gemeente besloten toch een voetgangersoversteekplaats op deze locaties te realiseren. Deze blijven ook 

gewoon bestaan.  

 

De gemeente onderzoekt voor de Stationsweg en Wilhelminalaan of voetgangers wel voldoende uitzicht 

hebben bij het oversteken. Indien dit niet het geval is, neemt de gemeente maatregelen om het uitzicht te 

verbeteren.  

 

Het verbeteren van de oversteek voor voetgangers op bovengenoemde locaties moet verder worden 

gezocht in infrastructurele maatregelen. De gemeente onderzoekt per locatie welke maatregelen genomen 

kunnen worden. Uitgangspunt is dat het nemen van infrastructurele maatregelen niet ten koste gaat van 

de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer.  

 

Maatregelen 

 

Verbeteren oversteekvoorzieningen voetgangers 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

Uitvoeren 

locatieonderzoek ten 

behoeve van 

maatregelen verbeteren 

oversteekbaarheid 

-- -- Indien nodig 

infrastructurele 

aanpassingen doen 
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8  VERKEERSBELEID INRICHTING OPENBARE RUIMTE 

8.1   Parkeren 

Beleid 

 

Parkeernormen bestaande woonwijken 

De inrichting van de bestaande straten uit de jaren ’50 – ’60 – ’70 van de vorige eeuw is niet afgestemd op 

de sindsdien opgetreden groei van de automobiliteit. Hierdoor is de parkeerbehoefte van bewoners 

plaatselijk soms groter dan het aanbod aan parkeerplaatsen. Het is niet mogelijk om bij herstructurering 

zonder meer tegemoet te komen aan de gegroeide parkeerbehoefte. In principe is er voor iedere woning 

een parkeerplek op straat. Er is echter niet voldoende capaciteit voor meerdere auto’s per woning. In 

principe moeten deze ‘extra’ voertuigen op eigen terrein worden geparkeerd. Daarbij horen bedrijfswagens 

niet thuis in woonstraten. 

 

Parkeren op eigen erf wordt zo veel mogelijk gestimuleerd. Overigens blijft in bestaande wijken (30 km/u 

zones) het parkeren op straat uitgangspunt. Enerzijds omdat op die manier de schaarse ruimte het meest 

efficiënt wordt gebruikt, anderzijds omdat het parkeren op straat een remmend effect heeft op de snelheid 

van het verkeer.  

 

Parkeernormen nieuwe ontwikkelingen 

Voor nieuwe ontwikkelingen geldt dat de CROW kengetallen als maatstaf gelden (CROW-publicatie 182). 

Binnen de kengetallen wordt onderscheid gemaakt naar stedelijkheidsgraad (kern Bedum is ‘weinig 

stedelijk’ en de rest van de gemeente is ‘niet stedelijk’) en stedelijke zone (centrum, schil en buitengebied). 

Hierbij heeft de gemeente de keuze tussen de minimale, maximale of gemiddelde kengetallen.  

 

Bij woningbouwontwikkelingen worden in principe de gemiddelde kengetallen aangehouden. Nieuwe 

bouwplannen voor bedrijven moeten voorzien in hun eigen parkeerbehoefte, waarbij geldt dat zij 

voldoende parkeergelegenheid realiseren op eigen terrein.  

 

Parkeren grote voertuigen 

In beginsel is het college van B&W voorstander van een algemeen parkeerverbod voor grote voertuigen 

binnen de bebouwde kommen van de dorpen in de gemeente Bedum. Met name in de weekenden leidt dit 

op een aantal plaatsen tot overlast. Voorwaarde voor het instellen van een parkeerverbod voor grote 

voertuigen is echter wel dat er voor deze voertuigen een alternatieve parkeerlocatie moet zijn. Tot op 

heden is een dergelijke locatie binnen de gemeente nog niet voorhanden. Onlangs heeft het college dan 

ook besloten voorlopig niet over te gaan tot het instellen van een algemeen parkeerverbod voor grote 

voertuigen. In geval van overlast van individuele vrachtauto’s e.d., zal worden opgetreden op basis van de 

Algemeen Plaatselijke Verordening van Bedum.  

 

Knelpunten/klachten 

 

Ontbreken alternatieve parkeerlocatie grote voertuigen 

Alvorens het kunnen instellen van een parkeerverbod voor vrachtauto’s dient er een alternatieve 

parkeerlocatie voor grote voertuigen te zijn gerealiseerd of aangewezen, waar vrachtauto’s veilig kunnen 

parkeren. Een dergelijke locatie is momenteel niet voorhanden. Duidelijk is wel dat de gemeente geen 

nieuw terrein zal realiseren, waardoor ondernemers/particulieren/chauffeurs in overleg met de gemeente 

een oplossing moeten zoeken. Pas wanneer een geschikte alternatieve locatie is gevonden en is voorzien 
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van de benodigde voorzieningen, kan een parkeerverbod voor vrachtauto’s binnen de bebouwde kom van 

de dorpen in de gemeente Bedum worden ingesteld.  

 

Foutparkeren binnen de kernen 

Bij de gemeente komen regelmatig klachten binnen met betrekking tot foutparkeren binnen de kernen, in 

het bijzonder gaat het hier om parkeren op voetpaden. De klachten komen vooral van gehandicapten en 

ouderen. Het bestraffen van foutparkeerders is een taak van de politie, maar het is niet realistisch dat zij 

hier continu op kunnen controleren.  

 

In overleg met de gehandicapten en ouderen gaat de gemeente onderzoeken of een methode kan worden 

bedacht waarmee foutparkeerders op hun gedrag kunnen worden aangesproken. Gedacht kan worden 

aan een attentiekaart die bij de foutparkeerders onder de ruitenwisser wordt geschoven met daarop de 

melding van het parkeergedrag en de veroorzaakte hinder. De gemeente heeft hiermee een 

gedragsverandering voor ogen bij de foutparkeerders en wil de problematiek met deze maatregel 

terugdringen. Daarbij wordt in de gebieden met zonale parkeerverboden actief gehandhaafd.  

Naast de attentiekaart gaat de gemeente via de verkeerskrant de bewoners informeren over het probleem.  

 

Maatregelen 

 

Alternatieve parkeerlocatie grote voertuigen 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

Zoeken alternatieve 

parkeerlocatie voor 

vrachtauto’s in overleg 

met ondernemers/ 

particulieren/chauffeurs 

Informeren chauffeurs 

over parkeerverbod en 

parkeerlocatie 

Monitoren + handhaven 

parkeerverbod 

-- 

 

Foutparkeren binnen de kernen 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

In overleg met 

gehandicapten en 

ouderen een aanpak 

voor het terugdringen 

van foutparkeerders 

opstellen 

Informeren 

foutparkeerders over 

veroorzaakte overlast 

via attentiekaart en 

verkeerskrant. 

In de zonale gebieden 

handhaving via 

parkeertoezicht  

-- 
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8.2   Scholen en hun omgeving 

Beleid 

Schoolomgevingen nemen vaak een aparte plaats in binnen het verkeersbeleid. Bestaande scholen 

hebben geregeld te maken met verkeersproblemen tijdens het halen en brengen van schoolgaande 

kinderen. Doordat parkerende ouders, fietsers en voetgangers op dezelfde plek komen, ontstaan er vaak 

onoverzichtelijke situaties die voor een gevoel van verkeersonveiligheid zorgen. Ook het verkeer dat de 

school of een kinderdagverblijf niet als bestemming heeft, ondervindt hinder van deze situatie.  

 

Om de verkeersveiligheid rondom scholen en kinderdagverblijven te verbeteren stelt de gemeente een 

combinatie voor van gedragsmaatregelen, die aangevuld kunnen worden met infrastructurele 

maatregelen. De gedragsbeïnvloeding staat of valt met de nadrukkelijke betrokkenheid van de 

school/verkeersouders en de ouders/verzorgers van de kinderen.  

 

Om de problemen bij de kern aan te pakken hanteert de gemeente Bedum het volgende uitgangspunt: 

1. Eerst inzetten op gedragsbeïnvloeding waaraan de ouders/verzorgers meewerken, alvorens de 

gemeente infrastructurele maatregelen treft. De gedragsbeïnvloeding kan natuurlijk geïnitieerd en 

georganiseerd worden vanuit de scholen. Mogelijke onderwerpen voor gedragsbeïnvloeding zijn: 

� Stimuleren van het fietsen en lopen naar school; 

� Afdwingen van netter gedrag van het doorgaand verkeer en van ouders/verzorgers die kinderen 

afzetten met de auto; 

� Stimuleren van gedragsverandering door ondersteuning met fysieke maatregelen. 

2. In een aantal specifieke situaties zet de gemeente Bedum direct in op infrastructurele maatregelen die 

de herkenbaarheid van een aantal scholen verbetert. Dit geldt voornamelijk voor scholen die langs 

een drukke doorgaande route zijn gesitueerd.  

 

Monitoring van de effecten als gevolg van de genomen maatregelen ligt bij de scholen.  

 

Knelpunten/klachten 

Een aantal scholen binnen de gemeente heeft op dit moment te maken met verkeersonveilige situaties in 

de schoolomgeving. Om deze problematiek en toekomstige problemen bij deze of andere scholen te 

voorkomen is het belangrijk een goed inzicht te hebben in de oorzaak van de problematiek.  

 

Maatregelen 

Bij klachten van scholen zal de gemeente Bedum in samenwerking met de scholen een onderzoek 

uitvoeren naar de oorzaak van, het gevoel, de verkeeronveiligheid. Vervolgens stelt de school in 

samenwerking met de gemeente een actieplan verkeersveiligheid op. In dit actieplan moet worden 

omschreven welke maatregelen in het kader van gedragsbeïnvloeding worden genomen en op welke wijze 

deze worden gemonitoord.  

 

Omdat niet alle scholen tegelijk kunnen worden geholpen stelt de gemeente Bedum in overleg met alle 

scholen en kinderdagverblijven een prioriteringsplan op voor alle scholen en verblijven. Op basis van dit 

prioriteringsplan pakt de gemeente stapsgewijs de schoolomgevingen aan.  

 

Verder zal de gemeente zich blijven inzetten dat alle basisscholen middels een daarvoor geschikte 

verkeersmethode de leerlingen verkeersonderwijs geven. Tevens stelt de gemeente middelen beschikbaar 

voor de ondersteuning van de verkeersouders op de basisscholen. Uitgangspunt is dan ook dat alle 

basisscholen moeten beschikken over een of meerdere verkeersouders. Ondersteuning van de 

verkeersouders kan bijvoorbeeld via VVN, district Groningen.  
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De scholen kunnen, veelal gratis, gebruik maken van de activiteiten/acties die VVN aanbiedt, zoals “De 

scholen zijn weer begonnen”, “Op voeten en fietsen naar school” en “Laat je zien” . Ook kunnen zij gratis 

gebruik maken van een verkeerskar. 

Tot slot blijft de gemeente zich inzetten dat op termijn alle basisscholen in de gemeente Bedum zijn 

voorzien van het “verkeersveiligheidslabel”. 

 

In onderstaand overzicht is aangegeven welke maatregelen in het kader van het GVP worden genomen: 

 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

Prioriteringsplan aanpak 

schoolomgevingen 

Actieplan 

verkeersveiligheid 

schoolomgevingen 

Monitoring (door 

scholen) 

--  

Inzet voor 

verkeersveiligheidslabel 

Ondersteuning 

verkeersouders, 

inzetten voor 

verkeersonderwijs 

(deels via VVN) 

-- -- 

 

8.3   Bermen 

Beleid 

De toestand van de bermen langs de wegen binnen en buiten de bebouwde kom is een 

verantwoordelijkheid van de gemeente. Zij is verantwoordelijk voor het monitoren van de 

onderhoudstoestand van bermen en voert reparaties uit.  

 

Het aanvullen van de wegbermen in de gemeente Bedum gebeurt met asfaltgranulaat. Vooral bij wegen 

die smal zijn en waar veel doorgaand verkeer op zit wordt het asfaltgranulaat er snel weer uitgereden.  

Dit heeft tot gevolg dat bermen regelmatig weer moeten worden aangevuld en er soms sprake is van 

onveilige situaties doordat er diepe gaten in de bermen of grote hoogteverschillen tussen het asfalt en de 

berm ontstaan.  

 

De huidige werkwijze voor het onderhoud van wegbermen voldoet niet meer omdat het asfaltgranulaat er 

steeds sneller weer uitgereden wordt. Daardoor ontstaan soms onveilige situaties. Er wordt onderzoek 

gedaan naar duurzame alternatieven. Uitgangspunt bij dit onderzoek is wel dat de rijbaan niet wordt 

verbreed omdat dit over het algemeen snelheidsverhogend werkt.  

 

Het onderzoek naar alternatieven heeft inmiddels geresulteerd in een projectvoorstel ‘Verbetering 

agrarische structuur buitenwegen Bedum’. Daarin wordt niet alleen aandacht besteed aan het verharden 

van wegbermen, maar ook aan versterking van de wegconstructies van verschillende wegen in het 

buitengebied met een duidelijke agrarische functie. Voor de realisatie van dit project zijn bij de provincie 

Groningen subsidies aangevraagd in het kader van de Brede Doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer 2012 

en maatregel 125 agrologistiek.  

De daadwerkelijke uitvoering is afhankelijk van besluitvorming over deze aangevraagde subsidies.  
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Knelpunten 

Op een aantal locaties hebben bermen te lijden onder de aanwezigheid van een grote hoeveelheid 

vrachtverkeer en landbouwverkeer. Wanneer vrachtverkeer elkaar onderling of ander verkeer passeert 

gebruiken ze hierbij vaak een deel van de berm, waardoor schade aan de berm en randschade aan het 

asfalt ontstaat. 

 

Oplossingsrichting 

Op dit moment wordt de schade aan bermen ‘gerepareerd’ door deze aan te vullen met gebroken asfalt. 

Dit gebroken asfalt wordt er echter steeds sneller weer uit gereden. Daarom heeft de gemeente onderzoek 

gedaan naar alternatieven voor het verharden van de wegbermen.  

Of deze alternatieven toegepast kunnen gaan worden is afhankelijk van het beschikbaar komen van de bij 

de provincie aangevraagde subsidies.  

 

Maatregelen 

 

Planuitwerking Educatie Handhaving Infrastructuur 

Uitvoeren proef ter 

voorkoming 

bermschade en 

resultaten verwerken in 

bermonderhoud 

-- -- -- 
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9  UITVOERINGSPROGRAMMA 

De komende jaren wordt via onderstaand uitvoeringsprogramma de verkeerssituatie in de gemeente 

Bedum verder verbeterd. Dit uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Hierbij wordt het eerstvolgende jaar vastgesteld en worden de daarop volgende jaren als een vooruitblik 

weergegeven, maar nog niet ‘hard’ vastgesteld. Op deze wijze heeft de gemeenteraad inzicht in de lange 

termijn agenda voor verkeer en vervoer, maar kunnen ze toch jaarlijks aan de hand van de dan geldende 

inzichten keuzes maken voor de uit te voeren maatregelen. 

 

Onderdeel Actie Planning Kosten 

Opstellen verkeerseducatieplan 2013 - 2016 2012 -- 

Opstellen handhavingplan Jaarlijks -- 

Uitvoeren verkeerseducatieplan Jaarlijks € 5.000,-- 

(voor alle 

maatregelen 

gezamenlijk) 

Uitvoeren handhavingplan Jaarlijks -- 

In de plaatselijke krant een verkeersparagraaf opnemen, 

waarin bepaalde onderwerpen of keuzes worden toegelicht 

(verkeerskrant) 

Half jaarlijks € 2.500,-- 

Inzetten op cursus voertuigbeheersing voor bestuurders 

landbouwvoertuigen (door SBV) in samenwerking met LTO-

Noord 

2012 € 5.000,-- 

Verkeersveiligheids-

beleid 

Verkeerseducatie voor (brom)fietsers door middel van ANWB 

Streetwise of een gelijkwaardig programma 

Jaarlijks € 5.000,-- 

Verbeteren veiligheid Westerseweg – Groningerweg 

(Zuidwolde) door uitbuigen fietspad 

2012 / 2013 Meegenomen 

in Fietsroute+ 

Onderzoek en maatregelen voor verbeteren veiligheid 

Warffumerweg; Menkeweer – Onderdendam 

2012 PM 

Verbeteren oprijzicht vanaf zijwegen ter hoogte van brug 

Boterdiep (Ellerhuizen) 

In overleg 

met provincie 

PM 

Onderzoek en maatregelen voor verbeteren veiligheid N996; 

Vennenweg – Onderdendam 

In overleg 

met provincie 

PM 

Verbeteren veiligheid oprit aansluiting N46 – N994 door 

middel van een rotonde 

2013 Meegenomen 

in Fietsroute+ 

Uitvoeren verkeerstellingen Boterdiep Westzijde (snelheid) en 

indien nodig handhaving of optimalisatie van het profiel 

2012 PM 

Aanpak 

ongevallenlocaties 

Monitoren verkeersveiligheidssituatie Stationsweg – 

Wilhelminalaan en indien optimaliseren van de huidige 

situatie. Gemaakte keuzes uitleggen in verkeerskrant 

2012 € 5.000,-- 

Beleid 

gemotoriseerd 

verkeer 

Voortzetten monitoringsprogramma Jaarlijks -- 



 DHV B.V. 

 

Gemeente Bedum/Gemeente Bedum verkeersveilig februari 2012, versie 1 

IS-GR20120084 - 46 - 

Openbaar 

 

Onderdeel Actie Planning Kosten 

Verkeerstellingen uitvoeren in samenwerking met de provincie 

en aan de hand daarvan een studie uitvoeren naar 

(kosten)effectieve maatregelen 

2012 € 10.000,-- 

Voor de korte termijn opnieuw afspraken maken met de 

melkfabriek en vrachtwagenchauffeurs over de te nemen 

routes  

2012 € 5.000,-- 

Ontsluiting 

vrachtverkeer 

melkfabriek 

Voor de lange termijn de maatregelen uit de studie van de 

gemeente/provincie uitvoeren. Vervolgens deze maatregelen 

en de daaruit ontstane voorkeursroutes voor vrachtverkeer 

communiceren met betrokken partijen.  

2012 € PM 

Inrichten 30 km/uur 

gebieden 

Doorgaan met de inrichting van 30 km/uur gebieden, maar dit 

wel koppelen aan groot onderhoud of 

rioleringswerkzaamheden 

Jaarlijks € 50.000,-- 

OV-netwerk en 

haltebereik 

Onderzoek behoefte (extra) fietsenstallingen bij bushaltes en 

daar waar nodig extra fietsenstallingen realiseren 

2013 PM 

Toegankelijkheid 

bushaltes 

Bushaltes programmatisch toegankelijk maken voor minder 

validen 

2012  € 20.000,-- 

Utilitaire 

fietsverbinding 

Waldadrift 

Onderzoek mogelijkheden voor (vrijliggende) fietsverbinding 

langs Waldadrift. Op basis van dit onderzoek maatregelen 

uitvoeren  

2012 PM 

Oversteekbaarheid 

voetgangers 

Aan de hand van het afwegingsschema voor 

oversteekvoorzieningen onderzoek uitvoeren naar diverse 

klachten ten aanzien van oversteekbaarheid. Indien nodig 

maatregelen treffen. 

2012 PM 

Parkeren 

vrachtverkeer 

Aanwijzen alternatieve parkeerlocatie voor vrachtauto’s in 

overleg met ondernemers/particulieren/chauffeurs. Vervolgens 

een parkeerverbod voor vrachtauto’s binnen de kernen 

instellen en dit handhaven. 

2012 PM 

Foutparkeren in de 

kernen 

In overleg met gehandicapten en ouderen een aanpak voor 

het terugdringen van foutparkeerders opstellen. 

2012 -- 

Prioriteringsplan voor aanpak van schoolomgevingen 

opstellen 

2013 € 50.000,-- Schoolomgevingen 

Aan de hand van het prioriteringsplan samen met de 

betreffende school de problematiek onderzoeken en 

maatregelen treffen volgens het principe dat is beschreven in 

het GVP 

2014 en 

verder 

Jaarlijks          

€ 10.000,-- 

Onderhoud bermen Uitvoeren proef ter voorkoming bermschade en resultaten 

verwerken in bermonderhoud 

2012 PM 
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BIJLAGE 1 Uitgevoerde projecten o.b.v. verkeersveiligheidsplan 1998 

Uitgevoerde maatregelen kern Bedum 

 

Locatie / wegvak Toelichting genomen maatregelen Jaar 

uitvoering 

Woonwijk Uilenest Aanwijzing als 30 km/u-gebied en aanbrengen van verhoogde 

kruispunten op wegen met lange recht-standen. Maatregelen 

uitgevoerd bij het woonrijp maken van de wijk. 

1999 

Boterdiep Oz incl. brug 

Gele Klap 

Wegvak heringericht als gebiedsontsluitingsweg, fietspad 

heringericht en meer beplanting aangebracht. Wandelruimte bij 

brug verbeterd. Tevens uitzicht vanaf Molenweg op verkeer van 

Boterdiep Oz verbeterd door iets andere ligging van de brug.  

1999 

Woonwijk Ter Laan Aanwijzing als 30 km/u-gebied en aanbrengen van verhoogde 

kruispunten op wegen met lange recht-standen. Maatregelen 

uitgevoerd bij het woonrijp maken van de wijk. 

2001 

Waldadrift Aanwijzen als voorrangsweg i.v.m. invoering maatregel 

“Voorrang fietser van rechts”. 

2001 

Zeeheldenbuurt  Aanwijzing als 30 km/u-gebied en het aanbrengen van verhoogde 

kruispunten op wegen met lange rechtstanden  

2003 

Noordwolderweg c.a.   Herinrichting Noordwolderweg en tegelijkertijd aanwijzing als 30 

km/u-gebied van zuidwestelijk deel van Bedum incl. 

Bedrijventerrein. 

2003 

Centrum (oude) Aanwijzing als 30 km/u-gebied i.c.m.  parkeerzone. Inrichting 

alles op één niveau. Ged. eenrichtingsverkeer in Grotestraat en 

Bazuinslaan. Tevens een afsluiting voor autoverkeer gecreëerd in 

de Grotestraat t.h.v. Kerklaan.  

2002/2003 

Centrum Herinrichting en aanwijzing als 30 km-gebied incl. ged. 

Parkeerzone Grotestraat 2
e
 ged, Bazuinslaan en De Vlijt (ged. 

Schoolstraat – politiebureau  

2005 

Kruispunt 

Groningerweg/Waldadrift/ 

Boterdiep Oz. 

Realisering brug Nye Klap ten behoeve van het bedrijventerrein 

Boterdiep en toekomstige woonwijk Folkerda en vervangen van 

het kruispunt door een rotonde Waldadrift. 

2005 

Omgeving gemeentehuis Aanwijzing als 30 km/u-gebied in combinatie met een 

parkeerzone. Inrichting alles op één niveau.  

2006 

Omgeving Goede 

Herderkerk Bedum 

Aanwijzing en inrichting als 30 km/u-gebied. Complete 

herinrichting waarbij bepaalde wegen zijn versmald, waardoor de 

snelheid afneemt en er ook een veiliger fietsbeleving ontstaat.  

2007 

Woonwijk Oosterheerd Aanwijzing als 30 km/u-gebied en aanbrengen van verhoogde 

kruispunten op wegen met lange rechtstanden. 

2007 

Schoolstraat ged. De Vlijt - 

Waldadrift 

Reconstructie en optische versmalling van de rijbaan.  2007 
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Locatie / wegvak Toelichting genomen maatregelen Jaar 

uitvoering 

Stationsweg en 

Wilhelminalaan  

Volledige reconstructie met diverse maatregelen ter bevordering 

van de verkeersveiligheid voor met name langzaam verkeer. 

Tevens maatregelen ter bevordering verblijfsklimaat voor 

bewoners en  winkelend publiek 

2008/2009 

Dorp Bedum Aanwijs van de gehele bebouwde kom van Bedum als 

verblijfsgebied, m.u.v. Waldadrift en Boterdiep Oz. 

2010 

 

 

Maatregelen kern Zuidwolde 

 

Locatie / wegvak Toelichting genomen maatregelen Jaar 

uitvoering 

Gehele dorp Aanwijzing dorp als 30 km/u-gebied en accentuering van de 

bebouwde komgrenzen. Tevens aanleg van verhoogde 

kruispunten op wegen met lange recht-standen. Kruispunten zijn 

Oosterseweg/Kosterijland, Van Berumstraat / Tuinbouwstraat en 

baljonetaansluiting Akkerstraat / Schoolstraat – Schoolstraat / 

Pastorielaan.  

2002 

Vervanging brug Op brug diverse maatregelen getroffen t.b.v. verkeersveiligheid 

voor met name voetgangers.  

2005 

Herinrichting Boterdiep Wz 

/omgeving brug 

Totale herinrichting conform uitgangspunten Shared Space. 2007 

 

Maatregelen kern Noordwolde 

 

Locatie / wegvak Toelichting genomen maatregelen Jaar 

uitvoering 

Gehele dorp  Aanwijzing dorp als 30 km/u-gebied en accentuering van de 

bebouwde komgrenzen. 

2001 

Noordwolderweg Herinrichting van de weg en aanbrengen verhoogde kruispunten 

met Kerkhoflaan en Nieuwstraat. 

2001 
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Maatregelen kern Onderdendam. 

 

Locatie / wegvak Toelichting genomen maatregelen Jaar 

uitvoering 

Centrum en provinciale 

wegen. 

Totale herinrichting van het centrum en de provinciale wegen: 

Bedumerweg, Middelstumerweg en Winsumerweg. Ook aanpak 

Warffumerweg. Volgens het “Shared Space-principe”. In 

samenwerking met de bewoners en de provincie Groningen 

conform een gezamenlijk herinrichtingsplan. Tevens hele 

bebouwde kom van het dorp aangemerkt als verblijfsgebied met 

een maximumsnelheid van 30 km/u.  

2009/2010 

 

 

Genomen maatregelen buiten de bebouwde kom. 

 

Locatie / wegvak Toelichting genomen maatregelen Jaar 

uitvoering 

Gehele buitengebied  Gehele buitengebied aangewezen als verblijfsgebied met een 

maximumsnelheid van 60 km/u. Uitzonderingen zijn daarop nog de 

N994 (Groningerweg, ged. afrit N46 – bebouwde komgrens Bedum). 

N995 (Bedum – Onderdendam) en N993 (Bedum-Ten Boer)   

2004 

 

 

Niet-infrastructurele maatregelen. 

 

Maatregel Stand van zaken 

Aanwijzen van een 

verkeersveiligheidscoördinator 

In 1999 is de medewerker verkeer- en vervoer tevens 

aangewezen als verkeersveiligheidscoördinator.   

Verkeersonderwijs op basisscholen Verkeersonderwijs op en verkeersveiligheid rondom scholen 

wordt door de scholen veelal niet als hun probleem gezien. 

Vergt meer aandacht.  

Opstellen/meedoen met 

voorlichtingscampagnes 

Gebeurd regelmatig eventueel via de plaatselijke afdeling van 

VVN 

Overleg NS over reduceren wachttijden bij 

spoorwegovergang Lageweg. 

Wachttijd is verminderd als gevolg van nieuw 

veiligheidssysteem. 

Overleg met politie over jaarlijkse activiteitenlijst Gebeurt jaarlijks. 

Anticiperen op “brommer op de rijbaan” Diverse maatregelen getroffen. Veelal brommer op fietspad 

gehouden. Gelet op huidige verkeersinzichten vraagt dit om 

een heroverweging. 

Toetsen op verkeersveiligheid van 

gemeentelijke plannen op het gebied van 

ruimtelijke ordening. 

Beleidsmedewerker is lid van de ambtelijke werkgroep Wonen 

waar plannen op het gebied van volkshuisvesting en 

ruimtelijke ordening aan de orde komen. Tevens regelmatig 

overleg met collega’s van de afdeling Openbare werken. 
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Maatregel Stand van zaken 

Diverse activiteiten in het kader van 

verkeerseducatie voor alle leeftijdscategorieën  

In samenwerking met VVN, afd. wordt jaarlijks uitvoering 

gegeven aan diverse educatie-activiteiten voor alle 

leeftijdscategorieën. Voorbeelden: verkeersdiploma, 

bromfietscursus, seniorenritten, scootmobielcursus, alg. 

voorlichtingsactiviteiten, en begeleiding verkeersouders.   

 
 
 




