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Geachte bewoner(s), 
 
Graag informeren we u over de stand van zaken van de aanleg van de Oostelijke ontsluitingsweg  Bedum. De 
eerste uitvoerende werkzaamheden zijn begonnen in het tweede kwartaal van 2019. De nieuwe weg wordt naar 
verwachting opengesteld in het voorjaar van 2023. 
Halverwege de uitvoering van het project is het tijd voor een stand van zaken. In deze brief zetten we de geplande 
werkzaamheden voor u op een rij. We beginnen met de huidige werkzaamheden. 
 
Waarom een nieuwe weg? 
Met de aanleg van een ontsluitingsweg aan de oostkant van Bedum maken we de dorpskern van Bedum veiliger 
en leefbaarder. Vanaf de huidige N993 komt een nieuwe weg in de richting van de spoorlijn Groningen-Delfzijl. 
Na de spooronderdoorgang volgt de nieuwe weg de spoorlijn in de richting van Bedum. Over het Boterdiep komt 
een nieuwe beweegbare brug waarna de ontsluitingsweg aansluit op de N995 richting Onderdendam. 
 
Aanleg spooronderdoorgang (start: december 2020, eind: voorjaar 2022) 
De aanleg van de spooronderdoorgang is begonnen in december 2020. De eerste treinvrije periode 
(Hemelvaartsweekend 2021) is benut voor het aanbrengen van de funderingen onder het spoor, door het  boren 
van stalen buispalen en storten van de betonnen landhoofden. Het spoordek van maar liefst 80 meter lang, wordt 
voorgebouwd op de bouwlocatie. In de tweede treinvrije periode (medio oktober 2021) wordt het spoordek 
ingeschoven. Hierna wordt de spooronderdoorgang uitgegraven. En er wordt een pompkelder gebouwd, die de 
onderdoorgang droog houdt. Naar verwachting is de spooronderdoorgang in het voorjaar van 2022 klaar. 
 
Aanleg weggedeelte noordzijde en beweegbare brug over het Boterdiep 
De aanleg van de weg aan de noordzijde, vanaf de spooronderdoorgang richting de beweegbare brug, is 
vertraagd omdat nog niet alle gronden zijn verworven. De aanleg van de beweegbare brug over het Boterdiep 
wordt daarom naar voren gehaald. Voor de aanleg van de brug wordt de huidige N995 tijdelijk omgelegd. Met 
deze tijdelijke weg wordt werkruimte gecreëerd ten behoeve van de bouw van de brug. Hierdoor zal het verkeer 
weinig hinder ondervinden van de werkzaamheden. Het streven is om de brug gereed te hebben in het voorjaar 
van 2023. Hierna volgt de aanleg van het  kruispunt ter hoogte van de brug en wordt de N995 hersteld. 
  



 

 

 
Digitale nieuwsbrief 
Voor meer informatie en vragen over het project neem dan contact op met Leonie Bekkema, omgevingsmanager 
van de provincie Groningen (telefoon 06 - 5276 1807 of 
mail 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. Na de afronding van dit project worden uw gegevens vernietigd. Wilt u deze nieuwsbrief 
niet meer per e-mail ontvangen? Mail dit dan naar a.l.bekkema@provinciegroningen.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Projectteam Oostelijke ontsluitingsweg Bedum 
 
 
 
 
 


