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Groot onderhoud N995 Bedum - Onderdendam

Geachte heer, mevrouw,
Graag informeren we u over geplande werkzaamheden aan de provinciale weg N995 (Bedumerweg) tussen
Bedum en Onderdendam. Het asfalt en een deel van de fundering van de weg worden vervangen. Ter plaatse
van de bebouwde komgrens van zowel Bedum als Onderdendam wordt een wegversmalling aangebracht. Om
de snelheid te verminderen worden er twee drempels aangelegd. De weg wordt optisch smaller gemaakt door de
belijning verder van de rand van de weg te plaatsen. De kleur van het asfalt tussen deze belijning en de rand is
lichter dan het overige asfalt. Tot slot brengen we rood asfalt aan bij de kruising met de Wroetende Mol.
Werkzaamheden: maandag 21 juni 06:00 uur tot vrijdag 1 oktober 17:00 uur
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf maandag 21 juni tot uiterlijk vrijdag 1 oktober 2021. Tijdens de
werkzaamheden is de N995 (Bedumerweg) gestremd voor het al het (doorgaande) verkeer. De werkzaamheden
worden in twee fases uitgevoerd.
-

-

Fase 1 (maandag 21 juni - vrijdag 23 juli): werkzaamheden aan gedeelte van de tijdelijke weg (bouwweg)
van TenneT nabij het gemaal tot de komgrens van Onderdendam. De kruising N995 - Wroetende Mol
blijft open voor het verkeer.
Fase 2 (maandag 16 augustus - vrijdag 1 oktober): werkzaamheden aan gedeelte tussen de melkfabriek
en de bouwweg van TenneT.

Asfaltonderhoud
Het asfalt van de Bedumerweg wordt volledig vervangen. Op een deel van de weg wordt ook de fundering
vervangen. Aanwonenden kunnen (bijna) altijd via één kant de woning bereiken. De provincie en aannemer
informeren bewoners hier vooraf persoonlijk over. Het is ook mogelijk dat u een afspraak maakt met Robert Meijer
van de provincie (u vindt zijn gegevens in de laatste alinea van deze brief). Het asfalt wordt aangebracht in drie
lagen. Tijdens het asfalteren zijn de woningen (tijdelijk) niet bereikbaar. De laatste laag asfalt (deklaag) wordt in
één keer aangebracht. Deze werkzaamheden vinden plaats in september. De exacte data van het asfalteren zal
de aannemer aan de aanwonenden op een later moment kenbaar maken.
Aanleg wegversmallingen
Bij de bebouwde komgrens van zowel Bedum als Onderdendam komt een wegversmalling. Door het aanbrengen
van wegversmallingen valt de dorpsentree beter op. De grenzen van de bebouwde kom aan de oost- en westkant
van Onderdendam worden op dezelfde manier ingericht. Deze werkzaamheden worden later in 2021 of in 2022
uitgevoerd.
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Accentueren kruising en aanleg drempels
De kruising van de N995 met de Wroetende Mol wordt voorzien van rood asfalt en markering om de kruising beter
op te laten vallen. De maximumsnelheid op de gehele weg blijft 60 km/uur. Er worden twee verkeersdrempels
aangelegd: ter hoogte van de tijdelijke bouwweg van TenneT en ter hoogte van de waterzuivering. Bij de
locatiekeuze voor de drempels is rekening gehouden met de woningen aan de Bedumerweg.
Bereikbaarheid
Woningen aan de Bedumerweg blijven vrijwel altijd via één kant bereikbaar. Afstemming over de bereikbaarheid
zal persoonlijk plaatsvinden. In geval van nood zijn de bewoners voor de hulpdiensten altijd bereikbaar.
Hulpdiensten worden door de provincie op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden.
Huisvuilinzameling
De aannemer zorgt ervoor dat de afvalinzamelaar de containers leegt. U kunt uw huisvuilcontainer(s) op de
normale plaats aan de weg aanbieden. Wel vragen we u om uw afval vóór 7.00 uur aan de straat te zetten.
Openbaar vervoer
Tijdens de werkzaamheden rijdt Qbuzz vanaf Bedum via de N46 richting Middelstum. OV-reizigers vanuit
Onderdendam kunnen gebruikmaken van een pendeldienst tussen Onderdendam en Winsum. Vanaf de bushalte
bij de brug in Onderdendam rijdt een busje rechtstreeks naar het station in Winsum. Het busje rijdt twee keer per
uur tussen 6.15 en 18.30 uur. De dienstregeling wordt bij de bushaltes aangegeven.
In de avonduren, op zaterdag en zondag en tijdens de zomervakantie kan gebruik gemaakt worden van de HUBTaxi, reserveren 0800-0567.
Vrachtwagenverbod Stadsweg
Samen met de gemeente Het Hogeland en de politie is besloten een verbod in te stellen voor vrachtverkeer op
de Stadsweg gedurende de werkzaamheden. Tussen Onderwierum en de Achterweg geldt een algeheel verbod
voor vrachtverkeer. Vrachtverkeer richting Onderwierum kan via Bedum rijden.
Omleiding en sluipverkeer
De omleidingroute voor doorgaand verkeer tussen Bedum en Onderdendam verloopt via de N46. Verkeer vanuit
de richting Winsum wordt omgeleid via Groningen. Fietsers worden omgeleid via het fietspad naast het Boterdiep
(Grote Haver).
De omliggende wegen zijn erg smal. De Stadsweg is niet geschikt als alternatieve route tussen Bedum en
Onderdendam. Tijdens de eerste week van de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet om verkeer
richting de Stadsweg tegen te houden en te wijzen op de omleidingsroute. Daarnaast onderhoudt de provincie
goed contact met de verkeerscommissie Onderdendam en met de politie. Signalen uit het dorp over overlast door
sluipverkeer, worden door ons serieus genomen. Wij verzoeken u ook de omleidingsroutes te volgen om zo hinder
voor anderen te beperken.
Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Robert Meijer, omgevingsmanager van de provincie
Groningen (tel. 06 - 3511 9738 of r.h.meijer@provinciegroningen.nl). Voor vragen of opmerkingen over de
uitvoering van de werkzaamheden kan ook contact worden opgenomen met Jan Jaap Gorter van Koninklijke
Sjouke Dijkstra Infra (tel. 06 - 1296 4288 of JGorter@sjoukedijkstra.nl).
Hoogachtend,
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