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Korte inleiding
In 2015 heeft de gemeente Winsum een Verkeersadviesgroep in het leven geroepen om de
gemeente te adviseren over de totale verkeersstructuur in het dorp Winsum. In deze adviesgroep
zitten deelnemers uit diverse wijken en belangenorganisaties. De gemeente heeft daar waar nodig
informatie verschaft, maar heeft zich in de discussies en uiteindelijke advisering terughoudend
opgesteld om een goed beeld te kunnen krijgen wat er daadwerkelijk onder de inwoners leeft.
De Verkeersadviesgroep heeft met behulp van Grontmij eind 2015 een advies uitgebracht aan de
gemeente. In voorliggend ambtelijk verkeerskundig advies is verkeerskundig gekeken naar de door
de Verkeersadviesgroep aangekaarte situaties.
In reactie op het (concept) ambtelijk verkeerskundig advies heeft de Verkeersadviesgroep een
aanvullende schriftelijke reactie opgesteld. Daar waar deze schriftelijke reactie leidt tot nieuwe of
gewijzigde verkeerskundige inzichten is hier in voorliggend ambtelijk verkeerskundig advies op in
gegaan. Daar waar de schriftelijke reactie niet heeft geleid tot nieuwe of gewijzigde verkeerskundige
inzichten is er niet ingegaan op de schriftelijke reactie. Daarnaast stonden in het (concept) ambtelijk
verkeerskundig advies nog uitspraken over de wenselijkheid van de HOV-as. Aangezien de
gemeenteraad heeft besloten te stoppen met de realisatie van de HOV-as zijn in voorliggend
ambtelijk verkeerskundig advies deze verwijzingen er uit gehaald. In de schriftelijke reactie van de
Verkeersadviesgroep zijn daarom opmerkingen over de HOV-as te vinden die niet meer van
toepassing zijn op voorliggend ambtelijk verkeerskundig advies.

Hoofdstuk 1: Verkeerskundig advies per knelpunt
Knelpunt 1: fietsers oostzijde rotonde Het Aanleg
Knelpunt van de adviesgroep:
Recentelijk is de fietsinfrastructuur ten oosten van de rotonde bij Het Aanleg aangepast. Op
verzoek van omwonenden is een klein stukje fietspad aangelegd langs de Wierdaweg. Het open afrijden aan de noordzijde van het nieuwe fietspad (nabij het zebrapad) wordt ervaren als
verkeersonveilig.
Aanbeveling van de adviesgroep:
Stelpost voor diverse aanpassingen fietsroutes/aansluitingen (logischer / directer) rondom
rotonde Het Aanleg. Prijsindicatie: € 93.000,00.
De Verkeersadviesgroep geeft aan dat de fietsinfrastructuur rondom de rotonde bij Het Aanleg
verbeterd dient te worden. Er wordt echter niet aangegeven welke wijzigingen de
Verkeersadviesgroep adviseert ter verbetering van de fietsinfrastructuur. Het is dan ook niet mogelijk
om met een verkeerskundige blik concreet in te gaan op het voorstel van de Verkeersadviesgroep.
In de planvorming en uitvoering van het project “Herinrichting Onderdendamsterweg” is veel
aandacht besteed aan de betreffende situatie (aan de oostzijde van de rotonde) De situatie is in het
kader van het project “Herinrichting Onderdendamsterweg” besproken met de klankbordgroep en
een afvaardiging van de omwonenden. Uiteindelijk is de aangelegde situatie de uitkomst van de
betreffende interne en externe overleggen en houdt deze rekening met alle belangen rondom dit
kruispunt. Aan de oostzijde van de betreffende rotonde is er dan ook geen verkeerskundige
aanleiding om de situatie te veranderen.
De situatie aan de westzijde van de betreffende rotonde is niet meegenomen in het project
“Herinrichting Onderdendamsterweg”. Kijkend naar de huidige situatie zijn de
verbetermogelijkheden echter klein. De drukste stroom met fietsers wordt gefaciliteerd aan de
zuidkant van de rotonde door middel van een tweezijdig fietspad. Dit fietspad sluit met een
voorrangssituatie aan op de Schouwerzijlsterweg. Er is geen aanleiding om deze situatie te
veranderen. Aan de noordkant van de rotonde ligt een smaller fietspad. Dit fietspad faciliteert alleen
het fietsverkeer vanaf de Onderdendamsterweg richting Het Aanleg. De aansluiting van dit fietspad
op Het Aanleg kan iets verbeterd worden door middel van het aanbrengen van haaientanden. Door
het aanbrengen van haaientanden wordt voorkomen dat het autoverkeer vanaf de rotonde de
fietsers vanaf dit fietspad voorrang moet geven. Hierdoor wordt voorkomen dat het autoverkeer de
fietsers over het hoofd ziet door de drukte rondom het betreffende kruispunt. Dankzij de scherpe
aansluiting van het fietspad op Het Aanleg worden fietsers al gedwongen hun snelheid te
verminderen en goed uit te kijken, zodat ze niet (voor de beleving van de automobilisten) plotseling
de weg op komen rijden.
Ambtelijk verkeerskundig advies
Aanbrengen van haaientanden op het fietspad aan de noordzijde van de rotonde bij Het Aanleg, op
de plaats waar het fietspad aansluit op Het Aanleg.
Reactie Verkeersadviesgroep
De Verkeersadviesgroep heeft op 31 oktober 2016 schriftelijk gereageerd op het concept ambtelijk
advies. In relatie tot knelpunt 1 heeft zij mogelijke oplossingen geschetst ter verbetering van het
knelpunt. Hieronder staan puntsgewijs deze voorstellen genoemd.

1. De middelgeleiders in de N361 zodanig breed maken dat tandems en aanhangfietsen hier
kunnen opstellen.
a. De provincie is dit jaar (2017) begonnen met planvorming het project “N361,
bebouwde kom Winsum” van de provincie Groningen. In deze planvorming zal ook
naar mogelijke verbeteringen bij de rotonde gekeken worden.
Ambtelijk verkeerskundig advies: Voorstel van de Verkeersadviesgroep doorgeven
aan de provincie.
2. Het voetpad dat nu naar de bushalte aan de noordzijde van de rotonde loopt verlengen naar
Het Aanleg. Bij Het Aanleg de voetgangers laten oversteken door middel van een zebra.
a. De provincie is dit jaar (2017) begonnen met planvorming het project “N361,
bebouwde kom Winsum” van de provincie Groningen. In deze planvorming zal ook
naar mogelijke verbeteringen bij de rotonde gekeken worden.
Ambtelijk verkeerskundig advies: Voorstel van de Verkeersadviesgroep doorgeven
aan de provincie. Wel is de vraag of het doortrekken van dit voetpad toegevoegde
waarde heeft. In de praktijk kunnen voetgangers nu al goed via de oost- en zuidzijde
van en naar het voetpad langs Het Aanleg lopen.
3. De zebra op de Onderdendamsterweg verder naar het oosten verplaatsen en op een
drempel leggen.
a. In de planvorming en uitvoering van het project “Herinrichting
Onderdendamsterweg” is veel aandacht besteed aan de betreffende situatie. De
situatie is in het kader van het project “Herinrichting Onderdendamsterweg”
besproken met de klankbordgroep en een afvaardiging van de omwonenden.
Uiteindelijk is de aangelegde situatie de uitkomst van de betreffende interne en
externe overleggen en houdt deze rekening met alle belangen rondom dit kruispunt.
Bij het project “Herinrichting Onderdendamsterweg” zijn fietsers bewust (naar
aanleiding van reacties) gescheiden van het kruispunt direct na de rotonde. Er is
destijds gezocht naar een optimale situatie om zowel de fietsers als voetgangers over
te laten steken binnen de beperkte ruimte. Door de oversteek van fietsers en
voetgangers te bundelen is er voor weggebruikers een duidelijk punt ontstaan waar
zij rekening moeten houden met overstekend langzaam verkeer. Wanneer fietsers en
voetgangers op verschillende plaatsen de Onderdendamsterweg moeten oversteken
ontstaat juist onduidelijkheid en onoverzichtelijkheid voor het gemotoriseerde
verkeer.
Door de ligging dichtbij de rotonde en naastgelegen kruispunt verwachten
weggebruikers oversteekbewegingen. Wanneer de zebra verder van deze
kruispunten gelegd wordt ligt deze voor het gemotoriseerde verkeer niet op een
logische plaats (zomaar midden in een wegvak), waardoor het risico op doorrijdende
auto’s (en daarmee op ongevallen) groter wordt. Daarnaast ligt de zebra bij het
verplaatsen niet meer in de looproute van en naar de bushalte aan de noordzijde van
de rotonde, gezien vanuit de richtingen Westerstraat en Schouwerzijlsterweg.
Het leggen van de zebra op een drempel zal zorgen voor geluids- en trillingsoverlast
bij de naastgelegen woningen.
Ambtelijk verkeerskundig advies: Gezien bovenstaande punten de situatie niet
aanpassen.

4. Fietsers vloeiend op de rijbaan laten komen bij Het Aanleg
a. Zie eerdere toelichting over westkant van de rotonde.

Knelpunt 2: laden en lossen Onderdendamsterweg
Knelpunt van de adviesgroep:
Het huidige laden en lossen op de Onderdendamsterweg ter hoogte van de sportwinkel (nabij
de kruising met de Hoofdstraat Obergum) wordt als onveilig ervaren. Daarnaast wordt de
gewijzigde oversteek bij de kruising met de Hoofdstraat Obergum eveneens als onveilig
ervaren (voetgangers tussen de Albert Heijn en het centrumgebied).
Aanbeveling van de adviesgroep:
Verbreden huidig zebrapad (oostzijde) voor betere looproute. Prijsindicatie: € 5.000,00.

Knelpunt 2a: laden en lossen Onderdendamsterweg
Het bevoorradingsverkeer dat op de Onderdendamsterweg stil staat om te laden en/of lossen zorgt
voor onoverzichtelijke situaties nabij een druk kruispunt. Het is dan ook wenselijk om voor het
bevoorradingsverkeer laad- en losplaatsen te realiseren. In overleg met onder andere Koopcentrum
Winsum is bepaald dat er parkeerplaatsen worden aangewezen als laad- en losplaatsen (op
venstertijden).
Ambtelijk verkeerskundig advies
Laad- en losplaatsen op parkeerplaatsen realiseren.

Knelpunt 2b: Zebra ter hoogte van kruispunt Onderdendamsterweg-Hoofdstraat O
De uitvoering van een zebra (Voetgangers Oversteek Plaats ) dient te voldoen aan de wettelijke eisen
en de richtlijnen van het CROW. Deze eisen en richtlijnen staan hieronder weergegeven.
Uitvoering wettelijk vereist
1. Een zebra bestaat uit een dwars op de wegas aangebrachte markering met een breedte
van ten minste 4 m, bestaande uit witte strepen met een breedte en een tussenliggende
afstand van 0,4 tot 0,6 m;
2. Bij een zebra wordt, behalve bij verkeerslichten, altijd bord L2 geplaatst.
Uitvoering conform richtlijnen CROW
1. Oversteekplaats zo situeren dat de oversteeklengte zo klein mogelijk is;
2. Bij tweerichtingswegen voetgangersoversteekplaats combineren met middengeleider;
3. Strepen wit (thermoplastisch materiaal, wegenverf, voorgevormd plakmateriaal of
bestratingsmateriaal);
4. Strepen (nagenoeg) evenwijdig aan de rijbaan;
5. Strepen over de volle breedte van de rijbaan;
6. Begrenzing van strepen mag structuur van de bestrating volgen;
7. Bord L2 verplicht (behalve bij VRI);
8. Verlichting aanbrengen.
De betreffende zebra voldoet aan bovenstaande eisen en richtlijnen. Wordt de zebra verbreed in
westelijke richting, dan wordt de oversteeklengte langer. Dit is niet wenselijk (Uitvoering conform

ASVV, punt 1). De mogelijkheid om bij een zebra over te steken wordt op de huidige wijze voldoende
geboden.
Daarnaast is in het najaar van 2014 al eens grondig gekeken naar de ligging van de betreffende zebra.
De volgende tekst is destijds opgesteld in een verkeerskundige interne memo.
Ligt de VOP (zebrapad) bij het betreffende kruispunt op de juiste plaats?
Ja, voor deze locatie is bewust gekozen.
Op basis waarvan is de huidige ligging van de VOP gekozen?
De huidige ligging van de VOP is gekozen vanuit verkeersveiligheidsoogpunt en
vanuit de wens om alle kruispunten op de Onderdendamsterweg een uniforme
inrichting te geven.
Verkeersveiligheid
De politie heeft vanuit het perspectief verkeersveiligheid in relatie tot VOP’s richting
ons de volgende uitspraken gedaan.
- Gelet op de schijnveiligheid op VOP´s is het advies om alleen VOP´s toe te
passen die voldoen aan de geldende regelgeving en uitgangspunten. Het is echter
raadzaam om terughoudend te zijn in het aanbrengen van VOP's. In de eerste
plaats gaat het om een strikt juridische regel, want in b.v. 30 km/h zones dienen
geen voorrangsmaatregelen te worden getroffen (en een VOP is een vorm van
voorrang). In de tweede plaats is een VOP alleen, geen duurzaam veilige
maatregel. VOP’s kunnen worden toegepast in combinatie met structurele
maatregelen ter plaatse van een voetgangersoversteeklocatie. Dit moeten dan wel
oversteekplaatsen zijn waarbij het gebruik door voetgangers intensief is of op
plaatsen waar een weg moet worden overgestoken waarbij sprake is van een
hoge verkeersintensiteit.
- Automobilisten reageren tegenwoordig nauwelijks op een gemarkeerde
oversteekvoorziening. Overstekende voetgangers menen vaak onterecht dat deze
voorziening extra veiligheid biedt.
- Uit studies en ongevalcijfers blijkt dat een aanzienlijk deel (22%) van de ernstige
ongevallen op VOP ’s plaatsvindt. Vaak is een niet correcte voorrangsverlening de
oorzaak van deze ongevallen.
- Conclusie is dat de inrichting van een VOP vaak een schijnveiligheid biedt.
Inrichting van een VOP is vaak niet gewenst en in bijvoorbeeld 30 km/h zones
een overbodige maatregel.
Gezien de uitspraken van de politie is het van belang om een VOP alleen aan te
leggen als er sprake is van veel gemotoriseerd en/of overstekende voetgangers. Voor
de aangelegde VOP’s op de Onderdendamsterweg is besloten dat er voldoende
gemotoriseerd verkeer en voldoende voetgangers aanwezig zijn om de aanleg van de
VOP’s te rechtvaardigen. Wel laten de opmerkingen van de politie zien dat de juiste
ligging van een VOP van belang is.
Voor de VOP’s op de Onderdendamsterweg is gekozen om deze buiten het
tangentpunt van het bijbehorende kruispunt te leggen. Zo ook bij de VOP op het
kruispunt Onderdendamsterweg-Hoofdstraat O-Binnensingel. Door deze ligging ten
opzichte van het kruispunt, wordt voorkomen dat voetgangers gedachteloos/zonder
goed uit te kijken vanuit de Hoofdstraat O de Binnensingel op lopen. Voetgangers die
gebruik willen maken van de voorrangsregeling van de VOP worden door de huidige
ligging geprikkeld om ondanks de voorrangsregeling toch op te letten. Voetgangers
die wel in de looplijn oversteken weten door het ontbreken van de VOP dat ze op dat
moment geen voorrang hebben op het verkeer op de Onderdendamsterweg en kijken

daardoor ook goed uit voordat ze oversteken. Het is in dat geval ook de keuze van de
voetganger om niet bij de VOP over te steken. Dankzij de VOP is de mogelijkheid wel
geboden aan de voetganger.
Uniformiteit in inrichting
Met het ontwerp van de Onderdendamsterweg is gekozen om alle vergelijkbare
situaties een zelfde soort inrichting te geven. Zo zijn keuzes gemaakt op het gebied
van verharding, parkeren, etc. Voor de inrichting van kruispunten met relatief veel
overstekende voetgangers (Onderdendamsterweg-Binnensingel,
Onderdendamsterweg-Crocuslaan, etc.) is gekozen voor een VOP buiten het
tangentpunt van de kruispunten. Deze keuze is uit verkeersveiligheidsoogpunt
gemaakt. Doordat er veel uniformiteit bij de inrichting is gekozen, is de weg leesbaar
geworden voor de weggebruikers. Hierdoor wordt voorkomen dat een weggebruiker
niet weet wanneer er wat van hem/haar wordt verwacht.

Gezien bovenstaande is er geen aanleiding en is het zelfs niet raadzaam om de zebra anders te
situeren of te verbreden.
Ambtelijk verkeerskundig advies
Geen wijzigingen treffen bij de betreffende zebra.

Knelpunt 3: Kruising Onderdendamsterweg – Braaksterlaan
Knelpunt van de adviesgroep:
De Onderdendamsterweg is binnen de bebouwde kom van Winsum recentelijk heringericht,
zo ook de kruising met de Braaksterlaan. Er is onduidelijkheid over de status van het
voet/fietspad vanaf de kruising in noordelijke richting.
Aanbeveling van de adviesgroep:
Start 30 km/zone bij huidige bebouwde kom grens, fietsen op de weg (niet op de stoep),
verplaatsen huidige bebouwde kom grens oostelijk bij rotonde met Geert Teislaan en op het
gehele traject fietssuggestiestroken in print. Prijsindicatie: € 94.000,00.

Knelpunt 3a: kruising Onderdendamsterweg – Braaksterlaan (richting huidige komgrens)
In het ontwerp van de Onderdendamsterweg is stedenbouwkundig onderscheid gemaakt tussen een
“binnendorps” en “groendorps” profiel voor het deel dat binnen de bebouwde kom ligt. Voor het
binnendorpse profiel (tussen de N361 en de Braaksterlaan) is destijds het volgende bepaald met
betrekking tot het snelheidsregime.
Vanwege het hoge aantal erfontsluitingen, het niet gescheiden zijn van de
verschillende soorten weggebruikers en de wenselijke verlaging van de gereden
snelheid, wordt een 30 km regiem ingesteld.
Door het wijzigen van de kruising met de Braaksterlaan wordt de snelheid geremd en
wordt het begin van het binnendorpse tracé met een 30 km regiem duidelijk
gemarkeerd. Weggebruikers krijgen echt het idee in een andere omgeving te komen.
Door die lagere snelheid wordt de verkeersveiligheid voor fietsers verbeterd omdat
fietsers beter het overzicht op de auto’s houden.

Met betrekking tot de snelheid in het groendorpse profiel (vanaf de Braaksterlaan richting het
noorden) is het volgende bepaald.

De maximumsnelheid kan 50 km/u blijven door het lage aantal aansluitende woningen. De
zijwegen van een 50 km/u-weg moeten voorrang verlenen aan de 50 km/u-weg.
De bovenstaande ontwerpprofielen hebben geleid tot de huidige weginrichting. Wanneer
vastgehouden wordt aan de ontwerpprofielen die destijds zijn op- en vastgesteld zullen er geen
wijzigingen genomen kunnen worden.
Vanuit verkeerskundig oogpunt zijn er zowel argumenten voor een 50 km/u inrichting (bijv. weinig
bebouwing en uitritten van woningen) te noemen als argumenten voor een 30 km/u-inrichting (bijv.
de aanwezigheid van de school). De realisatie van de kortsluiting tussen de N361 en de
Onderdendamsterweg kan ook gevolgen hebben voor de wenselijke snelheid op het betreffende
wegdeel. Onder andere de uiteindelijke maximum snelheid op de kortsluiting en de ontsluiting vanuit
het dorp richting de N361 zullen bepalend zijn voor een definitieve keuze over de maximum snelheid
op dit deel van de Onderdendamsterweg.
Ambtelijk verkeerskundig advies
Tijdens of na de planvorming van de kortsluiting N361-Onderdendamsterweg bepalen wat de
gewenste maximum snelheid (en inrichting) is op dit deel van de Onderdendamsterweg.

Knelpunt 3b: Onderdendamsterweg buiten de bebouwde kom (gemeentelijk deel)
Met betrekking tot de keuze van de locatie van een bebouwde komgrens is in de (wettelijke)
Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens het volgende opgenomen.
De grens van de bebouwde kom, aangegeven door bord H1 en H2, wordt
gekenmerkt door het begin van een langs de weg gelegen aaneengesloten bebouwing
van zodanige omvang en dichtheid, dat een voor de weggebruiker duidelijk
herkenbaar verschil in het karakter van de wegomgeving aanwezig is met een buiten
de bebouwde kom gelegen weg. Ter plaatse van de komgrens moet een zodanige
wijziging van wegkenmerken voorkomen dat het verschil in karakter van de weg voor
en na bord H1 of H2 aldaar zoveel mogelijk benadrukt wordt.
In het ASVV2012 zijn op basis van deze wettelijke uitvoeringsvoorschriften en diverse
onderzoeken nadere richtlijnen opgesteld. De eerste stappen in deze richtlijnen zijn om te
bepalen of er werkelijk sprake is van een bebouwde kom. Deze stappen zijn hieronder
weergegeven.
1. Bebouwing. Deze mag niet verder dan drie maal de hoogte van de aangrenzende
bebouwing uit de wegas liggen (met een maximum van 25 meter) en moet duidelijk
zichtbaar zijn.
2. Lengte. De lengte van de bebouwde kom moet minimaal 400 meter bedragen.
3. Dichtheid. Er moet bij eenzijdige bebouwing een bebouwingsdichtheid zijn van meer
dan 50 procent en bij tweezijdige bebouwing van meer dan 30 procent. De
bebouwingsdichtheid is de lengte van de gevel (gemeten in meters) in verhoudig tot
de lengte van het desbetreffende wegvak. Aanbevolen wordt om voor het meetvak
een lengte aan te houden van 400 meter, waarbij het meetvak begint bij de
komgrens.

Het gedeelte tussen de huidige komgrens en de wenselijke komgrens volgens de
Verkeersadviesgroep voldoet niet aan de wettelijke uitvoeringsvoorschriften en de eerste en derde
stap van de richtlijnen. Het is dan ook niet wenselijk de komgrens te verplaatsen.
Ambtelijk verkeerskundig advies
De bebouwde komgrens op de Onderdendamsterweg niet verplaatsen.

Knelpunt 4: Wegprofiel De Ploeg
Knelpunt van de adviesgroep:
Het wegprofiel op De Ploeg is op diverse plekken redelijk smal. Zij wordt druk bereden door
divers doorgaand wijkverkeer binnen het dorp. Het huidige smalle wegprofiel zorgt (vaak)
voor ongewenste confrontaties, vaak tussen gemotoriseerd verkeer, waaronder zwaar- en
landbouwverkeer, en (kwetsbaar) fietsverkeer. Het fiets- en autoverkeer op deze weg zal in de
toekomst mogelijk toenemen na realisatie van een Brede School op locatie De Twaalf Hoven.
Aanbeveling van de adviesgroep:
Realisatie alternatieve route voor ongewenst verkeer over De Ploeg
Het realiseren van een alternatieve verbinding tussen de noordzijde en zuidzijde van het
Winsumerdiep ter hoogte van De Brake is inderdaad de beste oplossing voor het verkeersprobleem
op De Ploeg. Al dan niet in combinatie met aanvullende maatregelen om doorgaand gemotoriseerd
verkeer te weren in De Brake.
Ambtelijk verkeerskundig advies
Een nieuwe verbinding realiseren over het Winsumerdiep is een goede oplossing voor de
hoeveelheid verkeer in De Brake. De gemeenteraad van Winsum heeft echter gekozen om de HOV-as
(waarbij deze verbinding gecreëerd zou worden) niet te realiseren waardoor de subsidies voor deze
verbinding zijn vervallen. Een nieuwe verbinding over het Winsumerdiep is door dit raadsbesluit niet
meer aan de orde.
Reactie Verkeersadviesgroep
De Verkeersadviesgroep heeft op 31 oktober 2016 schriftelijk gereageerd op het concept ambtelijk
advies. In relatie tot knelpunt 4 heeft zij aangegeven dat het de Verkeersadviesgroep niet gaat om de
hoeveelheid verkeer in het algemeen, maar om doorgaand vracht- en landbouwverkeer.
Ambtelijk verkeerskundig advies: Het realiseren van een nieuwe verbinding over het
Winsumerdiep is ook een goede oplossing voor doorgaand vracht- en landbouwverkeer. Zoals
hierboven weergegeven is een dergelijke nieuwe verbinding(ongeacht de exacte locatie)
echter niet meer aan de orde.

Knelpunt 5: Kruising De Ploeg – Trekweg – De Meeden
Knelpunt van de adviesgroep:
Op deze locatie wordt de combinatie van relatief hoge snelheid van gemotoriseerd verkeer,
aanwezig (kwetsbaar) fietsverkeer en het nemen van de binnenbocht (autoverkeer vanuit de
Trekweg richting De Ploeg) als gevaarlijk ervaren. Daarnaast zal deze kruising in de nabije
toekomst (mogelijk) drukker worden door extra automobilisten (halende en brengende
ouders) en fietsers (schoolkinderen) bij realisatie van een Brede School op locatie De Twaalf
Hoven.
Aanbeveling van de adviesgroep:
Realisatie 3-taks kruispunt met plateau. Prijsindicatie: € 99.000,00.
De verkeersstromen, zowel het fietsverkeer als het gemotoriseerd verkeer, op dit kruispunt hebben
veel relatie met eventuele toekomstige ontwikkelingen. Het is dan ook raadzaam om dit kruispunt in
de plannen van de Tirrel nader uit te werken. Bij deze uitwerking kan het voorstel van de adviesgroep
meegenomen worden. Het grootste risico van deze oplossing is dat de snelheid van het verkeer op

De Ploeg (nabij het kruispunt) toeneemt. Daar staat tegenover dat de snelheid op de Trekweg naar
Onderdendam (nabij het kruispunt) af zal nemen. Bij de uitwerking van de plannen van de Tirrel zal
naast dit voorstel van de Verkeersadviesgroep ook bekeken moeten worden of er mogelijk andere
geschikte varianten zijn.
Ambtelijk verkeerskundig advies
Nader uitwerken in afstemming met project de Tirrel.
Reactie Verkeersadviesgroep
De Verkeersadviesgroep heeft op 31 oktober 2016 schriftelijk gereageerd op het concept ambtelijk
advies. In relatie tot knelpunt 5 heeft zij aangegeven dat betreffende knelpunt los moet staan van de
plannen met de Tirrel. Daarnaast geven ze aan dat ze meerdere varianten bekeken hebben en welke
redenen hebben bijgedragen in de keuze tot hun voorstel.
Ambtelijk verkeerskundig advies: Na de realisatie van de Tirrel zal de drukste verkeersstroom
(auto’s fietsers en voetgangers) rondom het openen en sluiten van de scholen plaatsvinden
tussen de Ploeg en de Tirrel. De plannen van de Tirrel kunnen daarom niet los gezien worden
van oplossingen bij knelpunt 5. Hoogst waarschijnlijk zal Sweco (voormalig Grontmij) de
gemeente adviseren in de verkeerssituaties bij de Tirrel, waardoor ook de door u besproken
andere varianten direct inzichtelijk zijn.

Knelpunt 6: Wegprofiel Trekweg naar Onderdendam
Knelpunt van de adviesgroep:
De Trekweg naar Onderdendam, het gedeelte tussen de Kerkstraat en De Meeden, is een weg
waar te hard gereden wordt. Er geldt ter plekke een 30 km/uur regiem, echter het wegprofiel
voldoet hier niet aan. Daarnaast werken de huidige snelheidsremmende maatregelen niet. De
positie van fietsers op de weg is onprettig.
Aanbeveling van de adviesgroep:
- realisatie sobere 30 km/uur inrichting (brede kantstrook in print asfalt). Prijsindicatie: €
109.000,00
- realisatie fietsverbinding Munsterweg (vanaf Trekweg en station). Prijsindicatie: €
228.000,00
Knelpunt 6a: Wegprofiel Trekweg naar Onderdendam
Het aanpassen van het wegprofiel van de Trekweg naar Onderdendam zoals voorgesteld door de
Verkeersadviesgroep is een prima oplossing voor een weg met deze (wijkontsluitende) functie. Door
de voorgestelde oplossing zal de weg enerzijds visueel versmalt worden en anderzijds wordt de
subjectieve veiligheid van fietsers vergroot. Ook past het binnen de wens om wegen zo uniform
mogelijk in te richten, aangezien ook bij de Onderdendamsterweg deze inrichting is toegepast.
Ambtelijk verkeerskundig advies
In lijn met het voorstel van de Verkeersadviesgroep suggestiestroken van ongeveer 1,5 meter breed
in printasfalt aanbrengen. Om kosten te besparen kan dit gecombineerd worden met
onderhoudswerkzaamheden aan de betreffende weg. Dit onderhoud staat gepland in 2018. Wel zal
bekeken moeten worden of hier bovenop aanvullende snelheidsremmende maatregelen wenselijk
zijn.

Knelpunt 6b: Fietsroute via de Munsterweg

Met de realisatie/opwaardering van een volwaardige fietsroute tussen de Trekweg naar
Onderdendam en het station, met aantakking op de Munsterweg, en de route richting het kruispunt
Meeden-Lombok-Munsterweg wordt een goede en veilige noord-zuidroute voor fietsers gecreëerd.
Aangezien het niet/nauwelijks handhaafbaar is dat brommers geen gebruik mogen maken van dit
fietspad kan de breedte van het betreffende pad beter op dit gebruik worden afgestemd.
Ambtelijk verkeerskundig advies
In lijn met het voorstel van de Verkeersadviesgroep tussen de Trekweg naar Onderdendam en het
station en vanaf de Munsterweg richting het kruispunt Meeden-Lombok-Munsterweg een
volwaardige fietsroute realiseren.

Knelpunt 6c: Fietsverbinding Kerkstraat-Munsterweg
In het rapport van de Verkeersadviesgroep is deze wel opgenomen als mogelijke oplossing, maar
uiteindelijk wordt geadviseerd deze toch niet te realiseren. Een fiets-/voettunnel op deze locatie
heeft wel diverse verkeerskundige voordelen. Zo wordt tussen de Munsterweg en het centrum een
autoluwe fietsroute gecreëerd (via de te realiseren tunnel en de Havenstraat). Ook wordt de loop- en
fietsafstand naar het station en de loopafstand vanaf de parkeerplaats naar de perrons aanzienlijk
verkleind (er vanuit gaande dat de nieuwe tunnel ook een verbinding krijgt met de perrons). De
verbeterde bereikbaarheid van de perrons en bijbehorend gemak voor de treinreizigers kan
vervolgens ook zorgen voor toename van het gebruik van het openbaar vervoer. Voldoende toename
van treinreizigers kan als gevolg hebben dat de frequentie van het aantal treinen vanuit Winsum
wordt opgehoogd (uiteraard niet per definitie, aangezien er wel voldoende aanbod moet zijn om
frequentieverhoging te rechtvaardigen). Dergelijke ontwikkelingen zijn goed voor de bereikbaarheid
van het dorp Winsum.
Ambtelijk verkeerskundig advies
In (toekomstige) plannen voor verdere ontwikkeling van het stationsgebied deze fiets/voetverbinding, met toegang tot de perrons aan de noordzijde, meenemen.

Knelpunt 6d: Fietsverbinding Trekweg-Onderdendamsterweg
Een brug aanleggen enkel voor fietsverkeer is een dure oplossing voor een beperkte categorie. Met
name fietsers van en naar De Brake en AOC Terra (vanaf het station of elders ten zuiden van het
Winsumerdiep) profiteren van deze fietsverbinding. Met de aanleg van de HOV-as (voor al het
verkeer over het Winsumerdiep) zou ook deze fietsverbinding gerealiseerd worden. De
gemeenteraad van Winsum heeft echter gekozen om de HOV-as (waarbij deze verbinding gecreëerd
zou worden) niet te realiseren waardoor de subsidies voor deze verbinding zijn vervallen. Een nieuwe
verbinding voor al het verkeer (inclusief voor fietsers) over het Winsumerdiep is door dit raadsbesluit
niet meer aan de orde. Gezien de alternatieve routes voor fietsers en voetgangers (Boog,
Jeneverbrug en de brug bij de Brake) zal de afweging gemaakt moeten worden of de kosten voor een
nieuwe fietsbrug opwegen tegen de beperkte groep die voordeel heeft van deze nieuwe
fietsverbinding.
Ambtelijk verkeerskundig advies
Verkeerskundig zijn er geen bezwaren tegen het realiseren van deze fietsbrug. Een verbinding alleen
voor fietsers is echter niet noodzakelijk (gezien de beperkte groep die hier voordeel van zal hebben).

Knelpunt 7: kruising de Meeden-Lombok
Knelpunt van de adviesgroep:

Op deze locatie wordt met de komst van een Brede School (locatie De Twaalf Hoven)
verkeersproblematiek verwacht in kruisende verkeersstromen. Dit betreft een combinatie van
zowel het huidig auto-, landbouw- en fietsverkeer als extra te verwachten auto- en
fietsverkeer (ouders en kinderen) bij de komst van De Brede School.
Aanbeveling van de adviesgroep:
Als knelpunt onderkennen en opnemen in (ruimtelijke) plannen voor De Brede School.
De verkeersstromen, zowel het fietsverkeer als het gemotoriseerd verkeer, op dit kruispunt hebben
veel relatie met de komst van de Tirrel.
Ambtelijk verkeerskundig advies
In lijn met het voorstel van de Verkeersadviesgroep dit kruispunt nader uitwerken in afstemming met
project de Tirrel.

Knelpunt 8: Wegprofiel de Meeden
Knelpunt van de adviesgroep:
Voor De Meeden geldt dat het huidige (brede) wegprofiel uitnodigt tot hard rijden. In
combinatie met een redelijk hoge intensiteit, geparkeerde auto’s en een relatief groot aantal
fietsers wordt aanbevolen het wegprofiel aan te passen. Ook geldt voor De Meeden dat het
aantal auto- en fietsbewegingen waarschijnlijk zal toenemen wanneer De Brede School
(locatie De Twaalf Hoven) zal worden gerealiseerd.
Aanbeveling van de adviesgroep:
Als knelpunt onderkennen en opnemen in (ruimtelijke) plannen voor De Brede School.
De verkeersstromen, zowel het fietsverkeer als het gemotoriseerd verkeer, op deze weg hebben veel
relatie met de komst van de Tirrel.
Ambtelijk verkeerskundig advies
In lijn met het voorstel van de Verkeersadviesgroep deze weg nader uitwerken in afstemming met
project de Tirrel.

Knelpunt 9: Kruising de Meeden – Winsumerstraatweg (N361)
Knelpunt van de adviesgroep:
Deze kruising wordt als knelpunt ervaren voor zowel het oversteken van fietsers als op- en
afrijden van gemotoriseerd verkeer. Dit is recentelijk verergert door het verwijderen van de
aanwezige flitspaal. Dit levert gevaarlijke situaties op. Op deze locatie is aandacht nodig voor
maatregelen op de korte en lange termijn. Met betrekking tot de fietsers valt voor dit punt te
melden dat na aanleg van de fietsroutePLUS Winsum – Groningen fietsers niet meer hoeven
over te steken.
Aanbeveling van de adviesgroep:
Als knelpunt onderkennen en opnemen in het project opwaardering N361. Op korte termijn
(tijdelijke) snelheidsremmende maatregelen realiseren.
Dit kruispunt is in eigendom, beheer en onderhoud van de provincie Groningen. De gemeente heeft
daardoor geen directe zeggenschap over dit kruispunt. De provincie is dit jaar (2017) begonnen met

planvorming het project “N361, bebouwde kom Winsum” van de provincie Groningen. In deze
planvorming zal ook het betreffende kruispunt meegenomen worden.
Ambtelijk verkeerskundig advies
In gesprekken over een definitieve oplossing richting de provincie aangeven dat de gemeente graag
de Meeden (eventueel in combinatie met de Borgweg en Garnwerderweg) aangesloten ziet worden
door middel van een rotonde. Dit zal zowel de snelheid op de N361 als het oprijden van de N361 ten
goede komen. Wel heeft de provincie hierin uiteindelijk het laatste woord.

Knelpunt 10: Kruising Borgweg – Winsumerstraatweg (N361)
Knelpunt van de adviesgroep:
De knelpunten op deze locatie zijn vergelijkbaar met de kruising De Meeden –
Winsumerstraatweg (knelpunt 8), met name oversteken voor langzaam verkeer en op- en
afrijden vanuit de Borgweg en Garnwerderweg.
Aanbeveling van de adviesgroep:
Als knelpunt onderkennen en opnemen in het project opwaardering N361.
Dit kruispunt hoort bij het provinciale project “N361, bebouwde kom Winsum”.
Ambtelijk verkeerskundig advies
In gesprekken over een definitieve oplossing is richting de provincie aangeven dat de gemeente bij
het kruispunt met de Borgweg en Garnwerderweg verbeteringen wil hebben (eventueel in
combinatie met de Meeden) ten aanzien van de punten die de Verkeersadviesgroep aangeeft. Wel
heeft de provincie hierin uiteindelijk het laatste woord.

Knelpunt 11: Parkeren Borgweg
Knelpunt van de adviesgroep:
Het parkeren van auto’s op de Borgweg wordt als hinderlijk ervaren. Auto’s, bussen en
fietsers moeten vaak op elkaar wachten waarbij de positie van de fietser soms onprettig is.
Dit levert onveilige situaties op. Daarnaast wordt tevens de maximaal toegestane snelheid op
de Borgweg met 50 km/uur als hoog ervaren. Het deels parkeren van de weg af draagt verder
bij aan een hoge rijsnelheid van het verkeer.
Aanbeveling van de adviesgroep:
Realisatie parkeervakken over gehele wegvak (van provinciale weg tot aan het busstation)
inclusief verwijderen parkeervakken naast de weg. Tevens een snelheidsregiem van 30
km/uur instellen. Prijsindicatie: € 65.000,00.
Er zijn omtrent het parkeren op de Borgweg twee opmerkingen gemaakt door de
Verkeersadviesgroep die beiden juist zijn. Enerzijds leidt het parkeren op de rijbaan op de Borgweg
tot (deels subjectief) onveilige situaties. Bijvoorbeeld doordat fietsers niet wachten op tegemoet
komend verkeer. Anderzijds heeft het parkeren op de rijbaan een snelheidsremmend effect.
Bij het verwijderen van de parkeerstroken naast de rijbaan en het realiseren van parkeervakken op
de rijbaan, met voldoende passeerruimte voor het openbaar vervoer, wordt het aantal
parkeervakken, gezien de zijwegen, uitritten, etc. waarschijnlijk verminderd. Wanneer de
parkeervakken vol zijn, zullen de overige auto’s alsnog parkeren achter de al geparkeerde auto’s op

de Borgweg, ook al is dat buiten de vakken. Passeer- en manoeuvreerruimte voor grote voertuigen
wordt hierdoor (te) klein, met opstoppingen en gevaarlijke situaties tot gevolg.
Het station en de zuidwesthoek van Winsum worden voornamelijk ontsloten via de Borgweg. De
Borgweg heeft hierdoor een wijkontsluitingskarakter, waardoor veel obstakels op de rijbaan niet
wenselijk zijn. Dit gaat ten koste van de doorstroming op deze weg. Een slechte doorstroming op de
Borgweg zal leiden tot sluipverkeer via andere wegen die hier minder geschikt voor zijn (bijvoorbeeld
het Bellingeweer). Ook staat de bereikbaarheid van het stationsgebied onder druk bij het
aanbrengen van veel obstakels op de Borgweg.
De Borgweg is de belangrijkste busroute in Winsum. Het instellen van een 30 km/u-zone op deze weg
zal negatieve gevolgen hebben op de exploitatie van het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld doordat de
kruispunten veranderd worden in kruispunten waarbij het verkeer van rechts voorrang heeft (nu
heeft de Borgweg tot aan het station voorrang op alle zijwegen). Het verwijderen van parkeervakken
naast de weg en het realiseren van meer parkeerplaatsen op de weg zal ook leiden tot langere en
onbetrouwbaardere reistijden van het openbaar vervoer (met een negatief effect op de exploitatie).
Tot hoeveel exploitatieverlies het invoeren van een maximum snelheid van 30 km/u zal leiden zal
nader onderzocht moeten worden voordat overgegaan kan worden tot het invoeren van deze
maximum snelheid.
Ambtelijk verkeerskundig advies
De maximum snelheid op de Borgweg niet verlagen, aangezien het wijzigen van de
voorrangssituaties met de zijwegen van de Borgweg zal leiden tot afname van de doorstroming van
het openbaar vervoer en de verslechtering van de bereikbaarheid van het station. Daarnaast is het
niet wenselijk dat het huidige verkeer andere, minder geschikte, routes neemt.
Met betrekking tot het parkeren is het (op basis van bovenstaande) wenselijker te kijken naar de
mogelijkheden om meer parkeervakken naast de rijbaan te realiseren, in plaats van op de rijbaan
zoals de Verkeersadviesgroep voorstelt. Met uitzondering van een eventuele lichte toename van de
snelheid van het verkeer zal dit leiden tot een betere, veiligere en overzichtelijker verkeerssituatie,
behorend bij de functie die de Borgweg heeft (wijkontsluitend, in plaats van een woonstraat zonder
ontsluitende functie).
Reactie Verkeersadviesgroep
De Verkeersadviesgroep heeft op 31 oktober 2016 schriftelijk gereageerd op het concept ambtelijk
advies. In relatie tot knelpunt 11 heeft zij aangegeven dat indien het ambtelijk verkeerskundig advies
van de gemeente gevolgd wordt dit gecombineerd moet worden met een parkeerverbod,
parkeerverwijzingen en het aanbrengen van fietsstroken.
Ambtelijk verkeerskundig advies: Mocht het ambtelijk verkeerskundig advies opgevolgd
worden, dan is het invoeren van parkeerverbod en eventuele verwijzingen naar
parkeergelegenheid maatwerk. Dit hangt onder andere af van de locaties waar naast de
rijbaan vakken gemaakt worden en het resterende parkeerprobleem. Gezien de relatief
smalle wegbreedte (vergeleken met de Onderdendamsterweg, Meeden en Trekweg naar
Onderdendam) zal nader onderzocht moeten worden of het aanbrengen van fietsstroken of
suggestiestroken op de Borgweg wel wenselijk is. Een te krappe fiets- of suggestiestrook kan
ook leiden tot onveilige situaties.

Knelpunt 12: Fietsdoorsteek station Winsum
Knelpunt van de adviesgroep:

Het oprijden of oversteken van de Borgweg bij het uitkomen van de fietstunnel bij het station
wordt ervaren als verkeersonveilig. De situatie en het zicht ter plekke laten te wensen over.
Aanbeveling van de adviesgroep:
Ondanks niet optimaal, behoudt van huidige situatie.
Dankzij de verbijzondering in de Borgweg ter hoogte van de tunnel weet de weggebruiker dat hij op
moet letten. Goede mogelijkheden om de situatie te verbeteren zijn er niet. Verkeerskundig gezien
zijn die ook niet nodig, in verband met de aanwezigheid van de verbijzondering.
Ambtelijk verkeerskundig advies
In lijn met het advies van de Verkeersadviesgroep geen maatregelen treffen op deze locatie.

Knelpunt 13: Halen en brengen OBS De Negen Wieken
Knelpunt van de adviesgroep:
Op de Borgweg ter hoogte van OBS De Negen Wieken geldt een parkeerverbod. Parkeren
voor de school gebeurt op het aan de andere zijde van de weg gelegen parkeerterrein. OBS De
Negen Wieken heeft destijds tijdens het onderzoek naar de HOV-as Winsum aangegeven een
busroute voor de school langs verkeersonveilig te vinden.
Aanbeveling van de adviesgroep:
Geen bezwaar huidige situatie bij geen busroute door de straat.
De voorkeursoplossing van de Verkeersadviesgroep is het handhaven van de huidige situatie en geen
busroute toe te staan voor OBS De Negen Wieken. Op dit moment is er echter geen sprake van een
definitieve buslijn langs OBS De Negen Wieken. Door het niet doorgaan van de HOV-as lopen de
routes van alle lijnbussen in Winsum tussen het station en de N361 via de Borgweg. Wel bestaat de
kans dat er in tijdelijke situaties wel gebruik gemaakt wordt van een route langs OBS De Negen
Wieken (bijvoorbeeld bij werkzaamheden, omleidingsroutes, calamiteiten, etc.). Kijkend naar de
verkeerssituatie ter plaatse zijn aanpassingen aan de infrastructuur voor dergelijke tijdelijke situaties
niet nodig. Het toestaan van dit deel van de Borgweg als eventuele tijdelijke busroute zal niet tot
problemen leiden bij OBS De Negen Wieken. Bij het halen en brengen van kinderen wordt gebruik
gemaakt van het parkeerterrein bij het station. Bij een overzichtelijk kruispunt, met drempel, ter
hoogte van Het Hooge Heem en bij het verbijzonderde deel van de Borgweg kan veilig overgestoken
worden. Het eventuele tijdelijke busverkeer zal hooguit leiden tot subjectieve onveiligheid (het
gevoel van onveiligheid, terwijl de veiligheid in de praktijk niet af zal nemen).
Ambtelijk verkeerskundig advies
In lijn met het advies van de Verkeersadviesgroep geen maatregelen treffen op deze locatie.
Daarnaast, in verband met eventuele tijdelijke situaties, niet voor de toekomst vastleggen dat er
geen busroute mag komen langs OBS De Negen Wieken.

Knelpunt 14: Oversteek Wierdaweg (N361) t.h.v. zwembad De Hoge Vier
Knelpunt van de adviesgroep:
De oversteek over de Wierdaweg richting het sportgebied Winsum West, ter hoogte van
zwembad De Hoge Vier, wordt ‘ondanks de verkeerslichten’ voor fietsers en voetgangers als
verkeersonveilig ervaren.

Aanbeveling van de adviesgroep:
Als knelpunt onderkennen en opnemen in het project opwaardering N361.
Dit kruispunt hoort bij het provinciale project “N361, bebouwde kom Winsum”.
Ambtelijk verkeerskundig advies
In gesprekken over een definitieve oplossing richting de provincie aangeven dat de gemeente
verbeteringen wil hebben ten behoeve van het oversteken van de N361.
Reactie Verkeersadviesgroep
De Verkeersadviesgroep heeft op 31 oktober 2016 schriftelijk gereageerd op het concept ambtelijk
advies. In relatie tot knelpunt 14 vraagt zij naar het gebruik van het WIPO-pad en de verbinding
tussen het Boogplein en Marenland.
Ambtelijk verkeerskundig advies: In het kader van oversteekbaarheid van de N361 het WIPOpad onder de aandacht brengen bij de provincie. Over een eventuele verbinding tussen
Boogplein en Marenland/Winsum-west is nog geen duidelijkheid te geven.

Knelpunt 15: Schouwerzijlsterweg (t.h.v. voetbalvereniging Viboa)
Knelpunt van de adviesgroep:
De situatie ter hoogte van voetbalvereniging Viboa wordt onoverzichtelijk beschouwd, met
name tijdens voetbalwedstrijden. Dit ondanks recentelijk gedane aanpassingen m.b.t.
parkeren ter plekke.
Aanbeveling van de adviesgroep:
Gebruiken van verbindingsweg NAM als reguliere route van/naar Schouwerzijl.
In de plannen van Winsum-west worden de mogelijkheden onderzocht om Viboa te verhuizen naar
een locatie ten zuiden van het Winsumerdiep. Door deze verplaatsing zal er een ander verkeersbeeld
ontstaan op de Schouwerzijlsterweg. Tijdens de planvorming van Winsum-west zal er meer
duidelijkheid komen over de consequenties van de plannen op de verkeerssituatie op de
Schouwerzijlsterweg.
Ambtelijk verkeerskundig advies
De gemeente Winsum is bezig met de planvorming van het project “Winsum-west”. De verwachting
is dat in dit project de huidige VIBOA-velden vrijkomen voor mogelijke herbestemming. Gewenste
maatregelen bij de Schouwerzijlsterweg hangen daarom af van deze ontwikkelingen.

Knelpunt 16: Hoge snelheden in 30 km/u-zones
Knelpunt van de adviesgroep:
Op diverse locaties in het dorp wordt harder gereden dan de maximum snelheid van 30 km
per uur.
Aanbeveling van de adviesgroep:
Locatiespecifiek aanbrengen van het cijfer “30” op het wegdek op locaties waar hard gereden
wordt.

Met enige regelmaat wordt er bij de gemeente melding gemaakt van verkeer dat te hard rijdt op een
30 km/u-weg. Doorgaans gaat het daarbij om subjectieve onveiligheid en valt de snelheid van het
verkeer in de praktijk mee.
Ambtelijk verkeerskundig advies
Bij meldingen over de snelheid is maatwerk vereist. Per melding zal bekeken moeten worden hoe
groot het probleem is en welke maatregelen wel en niet wenselijk zijn. In principe komt dit neer op
het continueren van de huidige werkwijze omtrent dergelijke meldingen.

Knelpunt 17: Vrijliggende busbaan ten oosten van de spoorlijn Groningen-Roodeschool
Knelpunt van de adviesgroep:
Vanuit de gedachte van minder verkeershinder op de Borgweg is gekeken of een alternatieve
busroute oostelijk langs de spoorlijn Groningen – Roodeschool (fysiek/technisch) tot de
mogelijkheden behoort.
Aanbeveling van de adviesgroep:
Geen wens voor vrije busbaan ten oosten van het spoor.
Om de hoeveelheid busverkeer op de Borgweg te verminderen is de aanleg van een busbaan ten
oosten van de spoorlijn Groningen-Roodeschool een optie. Om het busverkeer te laten halteren bij
het station zal er ook een nieuw toegankelijk busplein aangelegd moeten worden.
Ambtelijk verkeerskundig advies
Het is niet noodzakelijk om een busbaan aan te leggen aan de oostzijde van het spoor, aangezien de
huidige route via de Borgweg voldoet. Wel zou de route Borgweg mogelijk wat verbeterd kunnen
worden (zie knelpunt 11).

Knelpunt 18: parkeren nabij zalencentrum De Hoogte (brief eigenaar zalencentrum De Hoogte)
Knelpunt van de adviesgroep:
De eigenaar van Zalenverhuur De Hoogte heeft in een brief kenbaar gemaakt problemen te
ervaren met parkeercapaciteit nabij het zalencentrum en het direct omliggende gebied in het
centrum. Het verzoek is gedaan voor extra parkeercapaciteit in het gebied. Daarnaast is het
verzoek gedaan om De Boog weer overrijdbaar te maken voor automobilisten.
Aanbeveling van de adviesgroep:
Behandeling van dit knelpunt binnen de werkgroep voor het centrumgebied (gemeente,
ondernemers, bewoners).
Knelpunt 18a: Parkeren nabij zalencentrum De Hoogte
In het plan van de eigenaar van Zalencentrum De Hoogte staat dat op het terrein van Hoofdstraat O
19 een aantal nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden, om op deze wijze meer
parkeerplaatsen in het centrum te realiseren. Hiervoor zal de gemeente de betreffende grond (en
bijbehorend pand) moeten aankopen.
Ambtelijk verkeerskundig advies
Aan de noordzijde (bij winkelcentrum Obergon) en de zuidzijde (op het Boogplein) zijn voldoende
parkeerplaatsen om bezoekers van het centrum te laten parkeren. Het realiseren van extra
parkeerplaatsen in de Hoofdstraat O is dan ook niet nodig.

Knelpunt 18b: Heropenen De Boog voor gemotoriseerd verkeer
In het huidige Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Winsum (GVVP) is de heropening van De Boog
meegenomen. De conclusie die in het GVVP is getrokken is dat het openstellen van De Boog
onwenselijk wordt geacht. Als toelichting staat het volgende in het GVVP.
Uit het gehouden kentekenonderzoek is af te leiden dat op een gemiddelde werkdag circa 200
automobilisten dagelijks vanuit het centrum (ten zuiden van De Boog) richting Obergum, De
Brake en Onderdendam reizen. Voor het merendeel van deze automobilisten geldt, ondanks
een lager snelheidsregiem, dat een route over De Boog reistijdwinst zal opleveren. In
combinatie met parkeren voor de winkels kunnen bij openstelling circa 100 tot 200 extra
voertuigen op een gemiddelde dag door Hoofdstraat Obergum verwacht worden, deels
winkelend publiek en deels sluipverkeer. Gelet op een hoog aandeel langzaam verkeer
(voetgangsters en fietsers) en de functies als winkelstraat (minder oplettend winkelend
publiek), woonstraat en schoolroute wordt het openstellen van De Boog vanuit
verkeersveiligheid onwenselijk geacht.
Ambtelijk verkeerskundig advies
De situatie is na het opstellen van het GVVP niet veranderd. Het is dan ook vanuit verkeersveiligheid
gezien onwenselijk dat De Boog opengesteld wordt voor gemotoriseerd verkeer.
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Ambtelijk verkeerskundig advies
Aanbrengen haaientanden

(Meer)kosten
Wordt meegenomen met
onderhoudsronde.
Laad- en losplaatsen realiseren
Bebording is al aangeschaft.
Suggestiestroken in printasfalt aanbrengen
€ 120.000 (eigen raming)
Aanvullende snelheidsremmende maatregelen € 13.000 (eigen raming)
Volwaardige fietsroutes realiseren
€ 228.000 (raming Sweco)
Parkeren naast de rijbaan realiseren
€ 36.000 (inschatting)
€ 397.000

Hoofdstuk 2: Verkeerskundig op de varianten
Variant 1: Kortsluiting N361-Onderdendamsterweg
Aanbeveling van de adviesgroep: realisatie van de kortsluiting Ranum Onderdendamsterweg
Deze kortsluiting heeft voor het dorp Winsum vooral verkeerskundige voordelen. Daarnaast zijn met
betrekking tot de realisatiekosten al afspraken gemaakt met de provincie, waardoor het project
financieel gedekt is. Inmiddels is de gemeente Winsum begonnen met de planvorming voor deze
wegverbinding.
Variant 2: Kortsluiting Onderdendamsterweg-Trekweg (Aldi)
Aanbeveling van de adviesgroep: vanwege het verschuiven van de problematiek van De
Ploeg / Braaksterlaan naar de Trekweg wordt deze variant afgewezen.
Gezien de modellen is deze kortsluiting de beste oplossing voor het verkeersprobleem in De Brake.
De woonstraten De Ploeg en Braaksterlaan worden dankzij deze kortsluiting behoorlijk ontlast.
Toename van verkeer is te zien op de wijkontsluitingsweg Trekweg naar Onderdendam.
Variant 3: Rondweg Winsum
Aanbeveling van de adviesgroep: Aanbeveling in drie fasen:
Fase 1: realisatie kortsluiting Ranum – Onderdendamsterweg (korte termijn)
Fase 2: realisatie kortsluiting N996 – Trekweg naar Onderdendam (middellange termijn)
Fase 3: realisatie kortsluiting Trekweg naar Onderdendam – N361 (visiedocument)
Alhoewel deze verbinding, gezien de modelberekeningen in de bijlagen van het rapport van de
Verkeersadviesgroep, op veel wegen in het dorp Winsum een positief effect heeft is het de vraag tot
hoe ver het daadwerkelijk voordelen heeft om deze rondweg aan te leggen. De realisatie van de
varianten 1 en 4 zorgt voor hetzelfde effect op de Onderdendamsterweg. Daarnaast zorgen de
varianten 2 en 4 voor een veel grotere afname van verkeer in De Brake. Deze rondweg is dus vooral
van belang (ten opzichte van variant 1) voor het verkeer op de Meeden. De grootste afname op de
Meeden wordt verwacht tussen Potmaar en de N361. De Meeden heeft echter een functie als
wijkontsluitingsweg. Hierdoor kan deze weg grotere hoeveelheden verkeer aan dan reguliere
woonstraten. Daarnaast worden er tussen de N361 en Potmaar nauwelijks woningen direct ontsloten
op de Meeden en heeft dit gedeelte van de Meeden nauwelijks overstekende fietsers en voetgangers
(buiten de kruispunten).
Variant 4: Kortsluiting N361 – Onderdendamsterweg – Trekweg
Aanbeveling van de adviesgroep: vanwege het verschuiven van de problematiek van De
Ploeg / Braaksterlaan naar de Trekweg wordt, ondanks minder hoge pieken, ook deze variant
afgewezen.
Deze variant is een combinatie van de varianten 1 en 2. Toelichting: zie varianten 1 en 2.

Ambtelijk verkeerskundig advies op de varianten
Variant 4 is verkeerskundig gezien de beste variant. Variant 1 binnen de huidige plannen het
maximaal haalbare.

In lijn met het advies van de Verkeersadviesgroep zal de gemeente Winsum een kortsluiting
realiseren tussen de N361 en de Onderdendamsterweg. De voordelen hiervan staan genoemd in
bovenstaande toelichting en het rapport van de Verkeersadviesgroep.
De Verkeersadviesgroep adviseert een verbinding tussen de Onderdendamsterweg en de Trekweg
naar Onderdendam (variant 2 en deels variant 4) niet te realiseren vanwege het verschuiven van het
verkeer van De Brake naar de Trekweg naar Onderdendam. Verkeerskundig is deze verbinding echter
wel zeer wenselijk. De route van het verkeer gaat in de huidige situatie over straten in een woonwijk
die voornamelijk een woonstraatfunctie hebben. Daarnaast zullen door deze ligging in een woonwijk
veel fietsers en voetgangers het tracé gebruiken en oversteken. De Trekweg naar Onderdendam
heeft voornamelijk een functie als wijkontsluitingsweg. Daarnaast zullen er dankzij de ligging van
deze weg langs het Winsumerdiep nauwelijks fietsers en voetgangers deze weg oversteken. Een
nieuwe verbinding realiseren over het Winsumerdiep is een goede oplossing voor de hoeveelheid
verkeer in De Brake. Andere voordelen zijn het creëren van directe verbindingen tussen de
verschillende wijken van Winsum, het verbeteren van fiets- en wandelroutes, het verbeteren van de
verbinding tussen het station en AOC Terra (locatie Onderdendamsterweg), het kunnen creëren van
een soort parkeerring, een extra mogelijkheid voor hulpdiensten om het Winsumerdiep te kruisen,
een extra omleidingsmogelijkheid bij calamiteiten en wegwerkzaamheden, etc. De gemeenteraad
van Winsum heeft echter gekozen om de HOV-as (waarbij deze verbinding gecreëerd zou worden)
niet te realiseren waardoor de subsidies voor deze verbinding zijn vervallen. Een nieuwe verbinding
over het Winsumerdiep is door dit raadsbesluit niet meer aan de orde.
Variant 3 heeft niet de voorkeur gezien de beperkte meerwaarde en het slechtere effect op het
verkeer in De Brake ten opzichte van de varianten 1, 2 en 4. Daarnaast is de hoogte van de financiële
bijdrage van de gemeente in deze variant aanzienlijk.

