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Aan de bewoner(s) van dit adres 

 
 
 
Datum : 19 februari 2019 
Dossiernummer  : K14161 
Behandeld door : L. Bekkema  
Telefoonnummer : (050) 316 4994 
Onderwerp : Nieuwsbrief nr. 1 - Oostelijke ontsluitingsweg Bedum 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Korte terugblik 
Het is al weer enige tijd geleden dat u van het project Oostelijke ontsluitingsweg Bedum informatie heeft 
ontvangen. Het project is gestart in 2014 met verschillende werkgroepen die samen een keuze hebben gemaakt 
voor voorkeursvariant 2, een ontsluitingsweg aan de oostzijde van Bedum. Dit plan is uitgewerkt en heeft ter 
inzage gelegen als Bestemmingsplan Oostelijke ontsluitingsweg Bedum en is vastgesteld door de gemeente 
Bedum op 12 juli 2018. Hierna is gestart met het uitwerken van de plannen voor de realisatiefase. 
 
Op bijgevoegde kaart is de fasering weergegeven. 
 
Voorbereidende werkzaamheden 
De voorbereidende werkzaamheden langs de provinciale weg N993 (Sint Annerweg) zijn in november 2018 
gestart. De kabels en leidingen voor fase 1 van het project zijn verlegd. De opgehoogde grond die zichtbaar is 
vanaf de weg dient als voorbelasting. Hierdoor kan de ondergrond voldoende inklinken om straks de kruising van 
de nieuwe rondweg aan te leggen. 
 
Start werkzaamheden fase 1 
De provincie Groningen is momenteel bezig met de voorbereidingen voor de aanbesteding van fase 1. In deze 
fase wordt de weg aangelegd vanaf de N993 tot aan de spoorlijn waar de spooronderdoorgang komt. Deze weg 
dient dan als toegangsweg voor ProRail om de spooronderdoorgang te bouwen.  
Daarnaast wordt de N993 vanaf de Eemshavenweg verbreed en opnieuw geasfalteerd. De fietsoversteek bij de 
Stedumerweg krijgt zogenaamde middeneilanden zodat fietsers veiligere kunnen oversteken. De eerste 
werkzaamheden starten naar verwachting komende zomer. Voordat deze werkzaamheden starten organiseren 
wij nog inloopavond waar de aannemer zijn planning presenteert. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Op 
bijgaande kaart staan de verschillende fasen aangegeven.  
 
Fase 2 en 3 
In 2020 start de realisatie van fase 2. In deze fase bouwt ProRail een spooronderdoorgang voor het verkeer onder 
de spoorlijn Groningen - Delfzijl. Tijdens deze werkzaamheden begint ook fase 3. Deze fase bestaat uit het 
aanleggen van het weggedeelte vanaf de spooronderdoorgang tot aan de melkfabriek FrieslandCampina DOMO 
en een beweegbare brug over het Boterdiep.  

http://www.provinciegroningen.nl/
mailto:info@provinciegroningen.nl


 

 

 
 
Digitale nieuwsbrief 
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met mevrouw L. Bekkema (tel. 050-316 4994 of 
a.l.bekkema@provinciegroningen.nl). Wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg graag digitaal ontvangen? Mail uw 
naam en e-mailadres dan naar a.l.bekkema@provinciegroningen.nl. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u te 
informeren over de Oostelijke ontsluitingsweg Bedum 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Projectteam Oostelijke ontsluitingsweg Bedum 
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