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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Er wordt al sinds de jaren 70 nagedacht en gesproken over de ontsluitingsstructuur van 

Noordwest-Groningen en – meer specifiek – over de verkeersproblematiek op de N361. Dit 

heeft in de afgelopen tien jaar onder andere geresulteerd in de studie ontsluitingsstructuur 

Noordwest-Groningen (2002), de MER-studie N361 (2008) en het uiteindelijke besluit om geen 

nieuwe N361 aan te leggen, maar verkeersveiligheidsmaatregelen te treffen op de huidige 

N361 (2011). Mede naar aanleiding van een brief van de gemeentebesturen van De Marne, 

Winsum en Bedum (28 februari 2012) met het verzoek voor een nieuw onderzoek en de 

discussie naar aanleiding hiervan in de Statencommissie Mobiliteit en Energie (16 mei 2012), is 

in maart 2013 een Quickscan alternatieven N361 en Bedum opgesteld.  

 

Op basis van deze Quickscan hebben Provinciale Staten in juni 2013 door middel van een 

opnamebesluit besloten een verkenning te starten naar een maatregelenpakket op het huidige 

tracé van de N361. Onderdeel van dit maatregelenpakket is herinrichting van de bebouwde 

kommen van Adorp, Sauwerd en Winsum waarmee een verbetering van de 

verkeersleefbaarheid wordt beoogd. Dit maatregelenpakket wordt uiteindelijk vastgesteld door 

Provinciale Staten (planuitwerking-/realisatiebesluit). In voorliggende rapportage wordt verslag 

gedaan van de verkenning en planuitwerking van de herinrichting van de traverse Winsum. 

 

1.2 Problematiek en doelstelling 

De wegverbinding Winsum-Groningen (N361) heeft een belangrijke ontsluitingsfunctie voor 

Noordwest-Groningen. Op een gemiddelde werkdag rijden er op het deel tussen Winsum en 

Groningen gemiddeld 10.500 tot 11.500 voertuigen over de weg (zie afbeelding op de volgende 

pagina). Deze wegverbinding is één van de meest onveilige provinciale wegen in Groningen. 

Voor de ontsluiting van Noordwest-Groningen en het Lauwersmeergebied is het van belang dat 

deze weg van hoogwaardige kwaliteit is en zo veel mogelijk voldoet aan de eisen die gesteld 

worden aan dit type weg. 

 

De N361 is gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg (GOW) A, maar voldoet op dit 

moment niet aan alle kenmerken. Specifiek ten aanzien van de kern Winsum spelen de 

volgende problemen die aanleiding vormen om de huidige inrichting kritisch te beschouwen: 

• De weg gaat door de bebouwde kom van Winsum waardoor sprake is van barrièrewerking. 

• Door de hoge intensiteit en snelheid van het wegverkeer staat de leefbaarheid in de dorpen 

onder druk (geluid- en lichthinder, slechte oprijdbaarheid en oversteekbaarheid van de 

N361). 

• De ruimtelijke kwaliteit van de traverse laat te wensen over. 
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Verkeersnetwerk Noordwest-Groningen met ligging Winsum 

 

Hoofddoelstelling van de herinrichting van Winsum is dan ook verbetering van de 

verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in de dorpen, waarbij de kwaliteit van de 

doorstroming op de N361 gehandhaafd blijft. Specifiek gaat het om de volgende nevendoelen: 

• Verbetering van de verkeersveiligheid in objectieve zin (reductie aantal ongevallen) en in 

subjectieve zin (verlaging veiligheidsrisico en beleving verkeersveiligheid); 

• Verbetering van de leefbaarheid door reductie van verkeershinder (geluid), vermindering 

van de barrièrewerking (oversteekbaarheid) en verbetering van de oprijdbaarheid; 

• Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door specifieke aandacht voor landschappelijke 

inpassing (materialisering en groen); 

• Handhaving van de kwaliteit van doorstroming op de gehele route. 

 

Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• De maatregelen blijven beperkt tot opwaardering van het huidige profiel van de N361 

(hoofdrijbaan en kruispunten). Het aanleggen van nieuwe tracés valt buiten de (financiële) 

scope van dit project. 

• Eventuele negatieve effecten van de herinrichting op de omgeving worden zoveel mogelijk 

voorkomen dan wel gemitigeerd. 

 

  



 

    7 (42) 

 

n
l_

ra
p
p
o
rt.d

o
c
x
 2

0
1
6
1
2
0

1
 

1.3 Proces 

Het collegeprogramma van de provincie Groningen is gestoeld op het begrip samenwerking. In 

het proces voor de totstandkoming van diverse infrastructuurprojecten wordt door de provincie 

gewerkt op basis van het principe co-creatie. Dit principe is ook gevolgd in het proces voor de 

herinrichting Winsum. Er is een interactief  planproces in gang gezet, waarbij aanwonenden en 

direct belanghebbenden (door middel van informatieavonden en workshops) gezamenlijk met 

de adviseurs van gemeente Winsum, provincie Groningen, politie, OV-bureau Groningen 

Drenthe en Qbuzz een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de wijze waarop de 

herinrichting het beste vormgegeven kan worden.  

 

In nevenstaande afbeelding is het gevolgde proces van de verkenning weergegeven. Als 

eerste stap is een analyse uitgevoerd van de huidige situatie (wensen en eisen,  

gebiedsanalyse, probleemanalyse) en het doelbereik (welke hoofddoelen worden met de 

herinrichting nagestreefd). Op basis hiervan zijn concrete opgaven en een visie voor de 

traverse geformuleerd. Vervolgens zijn in stap 2 diverse oplossingsrichtingen verkend en per 

dorp uitgewerkt tot een schetsontwerp met concrete maatregelen (en eventuele varianten 

daarop).  

 

 
Schematische weergave proces 
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Deze eerste schetsontwerpen zijn in stap 3 eerst in kleinschalige sessies met aanwonenden, 

aanliggende bedrijven en andere direct belanghebbende besproken (10 april 2017). Op basis 

van de opmerkingen uit deze sessies zijn de schetsontwerpen verder uitgewerkt tot een 

integraal ontwerp en vervolgens gepresenteerd op een informatiebijeenkomst (9 oktober 2017). 

Tevens is in deze fase het schetsontwerp beoordeeld op eventuele milieueffecten (onder 

andere geluid). In de eerste helft van 2018 heeft naar aanleiding van de reactie van het OV-

bureau Groningen Drenthe een verdieping plaatsgevonden voor de kruispunten 

Borgweg/Garnwerderweg en De Meeden. 

 

 
Informatiebijeenkomst 9 oktober 2017 

 

1.4 Gerelateerde projecten 

De herinrichting van de traverse Winsum is onderdeel van een samenhangend 

maatregelenpakket op de corridor Winsum en Groningen voor de verbetering bereikbaarheid, 

leefbaarheid en verkeersveiligheid (zie afbeelding op de volgende pagina). Deze maatregelen 

zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst tussen de gemeente Winsum en de provincie 

Groningen (november 2016) waarin afspraken zijn gemaakt over onder meer financiën, 

verantwoordelijkheden, planning, grondverwerving, beheer, onderhoud en eigendom en 

financiële risico’s. 

 

De projecten worden in de planvorming en uitvoering onderling afgestemd waarbij continu 

aandacht is voor de samenhang van de beoogde maatregelen en in hoeverre met een 

gezamenlijke aanpak voordelen behaald kunnen worden. 
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1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie van het studiegebied, 

zowel in verkeerskundig als in ruimtelijk opzicht. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de 

problematiek en de opgaven met betrekking tot de traverse Winsum. Hoofdstuk 4 geeft een 

overzicht van de visie en het voorgestelde wegontwerp, inclusief een eerste beoordeling van 

de verwachte milieueffecten. Afgesloten wordt met een beschrijving van het vervolgtraject 

(hoofdstuk 5). 
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2 Huidige situatie en kader 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige situatie van de traverse Winsum 

Achtereenvolgens komen het regionale verkeersnetwerk, de stedenbouwkundige- en 

verkeersstructuur van Winsum en de omgevingsaspecten aan de orde.  

 

2.1 Regionaal verkeersnetwerk 

De N361 is – samen met de N355 – de belangrijkste regionale ontsluitingsweg voor 

Noordwest-Groningen en is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg A (zie onderstaande 

kaders voor de geldende richtlijnen). Andere provinciale wegen in dit gebied hebben een meer 

lokale betekenis. De N361 is één van de meest onveilige provinciale wegen in Groningen.  

 

Alle regionale verkeersstructuren komen vanaf Winsum samen in een relatief smalle 

infrastructuurbundel die door de kernen Winsum, Sauwerd en Adorp gaat (hoofdwegen N361, 

N363 en N996, het OV netwerk en regionale fietsroutes). Hierdoor is de kern goed bereikbaar 

voor het achterland en een belangrijke schakel in de ontsluiting van Noordwest Groningen.  

 

Richtlijnen Gebiedsontsluitingsweg A binnen bebouwde kom 
De N361 is in het provinciale beleid aangeduid als Gebiedsontsluitingsweg (GOW) A. Bij het 
herinrichten van de N361 dient de inrichting van de weg op deze functie te worden 
afgestemd. De inrichtingseisen behorend bij een gebiedsontsluitingsweg zijn opgenomen in 
de Provinciale Handleiding Inrichting wegen Duurzaam Veilig en het Handboek Wegontwerp: 

• Snelheid 50 km/uur binnen bebouwde kom; 

• Geen fietsers en voetgangers op de rijbaan, bromfietsers wel op de rijbaan; 

• Kruispunten: rotonde of voorrangskruispunt; 

• Weg in de banden of kantmarkering 
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2.2 Historie traverse Winsum 

 

Winsum 

Winsum ligt in het wierdenlandschap langs het Reitdiep dat zich uitstrekt van Adorp tot Ranum. 

Bepalend voor de ontstaansgeschiedenis van Winsum / Obergum is de aanwezigheid van een 

afwatering vanuit het noordoostelijk kwelderland op de Hunze geweest. Deze stroom, het 

tegenwoordige Winsumerdiep, heeft een ontwateringsfunctie gekend in de vroegmiddeleeuwse 

ontginningen van Bedumerwold. De kern heeft zich in de middeleeuwen ontwikkeld tot 

handelscentrum en hoofdplaats van de Ommelanden.  

 

  
Ontwikkeling Winsum-Obergum  

 

Tegenwoordig is Winsum met circa 7.500 inwoners de grootste kern in Noordwest Groningen 

en nog steeds het regionale voorzieningencentrum op het gebied van zorg, onderwijs, sport, 

detailhandel, recreatie en werkgelegenheid. Winsum is van oorsprong een tweelingdorpen op 

een dubbele wierde gebouwd (Winsum-Obergum). De historische kern is beschermd 

dorpsgezicht. De oorspronkelijke bebouwing is gelegen aan weerszijden van het 

Winsumerdiep. Er is hier sprake van de oudste ontwikkeling van beide kernen, die zich rond 

het water van het diep tot een functioneel-ruimtelijk geheel heeft gevormd.  

 

N361 

Op historische kaarten van 1900 is de weg tussen Groningen en Winsum al aanwezig. 

Opvallend is het sterk meanderend beloop als gevolg van landschap en 

ontstaansgeschiedenis. Eind jaren 1930 is de N361 als een van de eerste Groninger 

provinciale wegen geasfalteerd, verbreed op een rechtgetrokken tracé en voorzien van 

fietspaden aan beide kanten. Het gedeelte bij de stad Groningen is tegelijkertijd met de aanleg 

van het Van Starkenborghkanaal op een nieuw tracé aangelegd. In Adorp en Sauwerd loopt de 

weg dwars door het dorp en zijn diverse panden gesloopt bij de aanleg, maar in Winsum koos 

men voor een rondweg.  

 

Tot 1927 was de N361 door Winsum een komtraverse conform de huidige situatie in Sauwerd 

en Adorp. In dat jaar is besloten om de N361 als rondweg rond Winsum aan te leggen (zie 

onderstaande afbeeldingen). Sinds die tijd is de ligging van de N361 niet meer gewijzigd, met 

uitzondering van het gedeelte ten noorden van het Winsumerdiep in de jaren zestig is de N361. 

Wat wel is gewijzigd is het ruimtegebruik aan weerszijden van de N361. Daar waar in de jaren 

dertig nog sprake was van een rondweg aan de rand van het dorp is in de loop der jaren 

steeds meer sprake van een langstraverse met functies aan weerszijden (met name leisure en 

bedrijvigheid). 
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Historische kaartbeelden Winsum met traverse N361 
 

 
Huidige ruimtelijke structuur traverse Winsum 
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2.3 Huidige situatie 

 

Verkeersstructuur 

Winsum is verdeeld in vier kwadranten (zie afbeelding op de volgende pagina). Deze 

kwadranten worden fysiek van elkaar gescheiden door de spoorlijn Groningen – Roodeschool 

(in noord-zuidelijke richting) en het Winsumerdiep (in oost-westelijke richting): 

• Kwadrant Noordwest: Obergum en bedrijventerrein Het Aanleg; 

• Kwadrant Noordoost: De Brake; 

• Kwadrant Zuidwest: Bellingeweer en sportvelden; 

• Kwadrant Zuidoost: Potmaar en Ripperda. 

 

Deze kwadranten zijn via een beperkt aantal verbindingen onderling bereikbaar, namelijk de 

N361, De Trekweg langs het Winsumerdiep, De Ploeg, De Meeden en de 

Onderdendamsterweg. In onderstaande afbeelding zijn de etmaal intensiteiten op de wegen in 

en rond Winsum weergegeven (bron: kentekenonderzoek GVVP Winsum en telpunten 

provincie Groningen). De N361 is de drukste weg met een intensiteit van circa 10-11.000 

motorvoertuigen per etmaal. De Onderdendamsterweg is de drukste zijweg met circa 7.000 

motorvoertuigen per etmaal. De overige zijwegen hebben lagere intensiteiten. 

 

De N361 door Winsum heeft een lengte van ruim 1,5 kilometer en wordt afgebakend door de 

bebouwde komgrenzen aan de noord- en zuidzijde. De meeste woningen liggen aan de 

oostzijde van de N361. Al deze woningen zijn aangesloten op een parallelweg die over 

(nagenoeg) de gehele lengte van de komtraverse aanwezig is. Uitzondering is de rechtstreekse 

aansluiting bij het gemeentehuis ten behoeve van hulpdiensten. Ten westen van de N361 

liggen alleen woningen en bedrijven ter plaatse van de kruising met de Schilligeham. Hier is 

geen ruimte voor een parallelweg waardoor deze erven rechtstreeks aansluiten op de N361. 

(zie afbeeldingen op de volgende pagina). 

 



 

    14 (42) 

 

n
l_

ra
p
p
o
rt.d

o
c
x
 2

0
1
6
1
2
0

1
 

 
Verkeersstructuur Winsum (inclusief etmaal intensiteiten per werkdag) 

 

  
Verkeersstructuur traverse Winsum  Aansluitingen en oversteken traverse Winsum 
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Doorgaand en bestemmingsverkeer 

In 2013 is in het kader van het GVVP Winsum een kentekenonderzoek uitgevoerd in en 

rondom Winsum. Hiermee is een gedetailleerd beeld beschikbaar van de verschillende 

verkeersstromen rond Winsum en de routes vanuit Winsum richting Groningen. Hieruit blijkt dat 

van het verkeer op de N361 circa 50-60% als herkomst of bestemming Winsum heeft en circa 

40-50% doorgaand verkeer betreft (zie onderstaande afbeeldingen).  

 

  
Herkomst/bestemming verkeer N361 zuidzijde Winsum Herkomst/bestemming verkeer N361 noordzijde Winsum 

 

 

Wegbeeld 

Op basis van de wegbeeldanalyse wordt geconcludeerd dat de N361 autonoom als een 

rondweg langs en niet door de kern Winsum loopt. Dit wordt veroorzaakt door de monotone 

inrichting en het niet mee veranderen van de weg met de naastgelegen functies of 

uitwisselingspunten.  

 

  
Autonoom karakter N361 
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Daarnaast is sprake van een diversiteit (rommeligheid) in de vormgeving van de aansluitingen 

op de N361 (van voorrangskruispunten met en zonder linksafvakken tot uitritconstructies): 

• De kruisingen De Meeden en Borgweg/Garnwerderweg zijn grootschalig (linksafvak met 

middengeleider). De kruispunten De Meeden en Borgweg/Garnwerderweg zijn in de huidige 

situatie onveilig en slecht oversteekbaar en oprijdbaar. 

• De kruising Schilligeham is juist kleinschalig vormgegeven en niet herkenbaar in het 

wegbeeld ondanks dat dit wel de enige ontsluiting is van het gebied Winsum-West. Dit 

wordt versterkt door de rechtstreekse erfaansluitingen en een parkeerstrook die eveneens 

niet als zodanig herkenbaar zijn (en tevens bijdragen aan het autonome karakter van de 

N361). Vanaf de oostelijke aansluiting van de Schilligeham is uitwisseling met de N361 

verboden, alleen oversteken is toegestaan. In de praktijk wordt deze aansluiting wel 

gebruikt om de N361 op en af te rijden. 

• De kruising Geert Reinderstraat is weer grootschalig (linksafvak zonder middengeleider) De 

huidige situatie is onveilig en slecht oprijdbaar. Daarnaast is ook de oversteekbaarheid voor 

het fietsverkeer in noord-zuid richting niet optimaal omdat de oversteeklengte voor fietsers 

relatief lang is. Dit is een gevolg van de grote oppervlakte verharding ter plaatse van het 

kruispunt ten behoeve van het oprijden van de parallelwegen (dit is in de huidige situatie 

overigens niet meer toegestaan: ter plaatse van de parallelwegen zijn versmallingen en 

paaltjes aangebracht). 

• De rotonde Onderdendamsterweg vormt een duidelijke komentree vanuit het noorden. 

 

  
Geert Reindersstraat Schilligeham  

  

  
Borgweg/Garnwerderweg De Meeden  
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Langzaam/recreatief verkeer en openbaar vervoer 

In onderstaande afbeeldingen is het netwerk langzaam/recreatief verkeer en openbaar vervoer 

weergegeven. Van belang is dat de N361 op verschillende punten gekruist wordt door 

recreatieve netwerken (knooppuntennetwerk en Pieterpad) en belangrijke fietsroutes binnen de 

kern Winsum. Daarnaast is Winsum-West een belangrijk voor leisure (sportvelden, zwembad, 

Marenland).  

 

Voor de bus is de N361 de hoofdroute, waarbij de kruising met de Borgweg het belangrijkste 

uitwisselpunt is vanwege de lus van en naar het treinstation. Station Winsum is een belangrijke 

op- en overstaphalte op de spoorlijn Groningen-Roodeschool met dagelijks circa 2.200 

treinreizigers (2017). 

 

  
Netwerk langzaam verkeer en recreatie Netwerk openbaar vervoer 

 

 

 

2.4 Autonome ontwikkelingen 

Voor de herinrichting van de N361 zijn de volgende beoogde aanpassingen van de 

verkeerstructuur van Winsum relevant (zie afbeelding verkeerstructuur op de vorige pagina). 

 

Kortsluiting Winsum Noord 

Een van de maatregelen uit de bestuursovereenkomst betreft het realiseren van de kortsluiting 

tussen de N361 en de N996/Onderdendamsterweg (kortsluiting Winsum Noord). Deze nieuwe 

weg sluit met een nieuwe aansluiting aan op de N361 ter hoogte van de huidige bebouwde 

komgrens (zie afbeelding op de volgende pagina). Doel van de kortsluiting is het weren van het 

doorgaande verkeer van de Onderdendamsterweg en daarmee het verbeteren van de 

leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het aanliggende kernwinkel- en woongebied. De 

kortsluiting is tevens als opgave benoemd in de structuurvisie van de gemeente Winsum 

(november 2013) met als doel een betere doorstroming in oost-west richting en ontlasting van 

de Onderdendamsterweg ter hoogte van het kernwinkelgebied.  
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Schetsontwerp kortsluiting Winsum Noord 

 

 

 

Sportlandschap Winsum-West 

De gemeente Winsum is van plan om Winsum-West 

als sportief en recreatief gebied voor het dorp 

Winsum en de regio te versterken en te ontwikkelen 

(zie nevenstaand schetsontwerp). Hierdoor ontstaat 

een aantrekkelijk (verblijfs)gebied voor sporters en 

recreanten uit Winsum en de wijde omgeving. Ook 

de ontsluiting van het gebied wordt gewijzigd: de 

huidige hoofdontsluiting op de N361 via de 

Schilligehamsterweg is voor de auto ontsluiting niet 

optimaal en wordt vervangen door een nieuwe 

noord-zuid weg en een nieuwe hoofdontsluiting ter 

plaatse van de huidige kruising N361-Geert 

Reindersstraat. Tevens is met het oog op 

verkeersveiligheid en doorstroming een tweede, 

zuidelijke auto ontsluiting via de Garnwerderweg 

beoogd. De Schilligehamsterweg zal hierdoor niet 

meer aansluiten op de N361, maar blijft wel de 

hoofdontsluiting voor langzaam verkeer. Met het oog 

op de vele oversteekbewegingen is het wenselijk om 

de barrièrewerking van de N361 te verkleinen. 
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2.5 Omgevingsaspecten 

Bij het plannen en ontwerpen van (nieuwe) infrastructuur is het belangrijk om al in een 

vroegtijdig stadium rekening te houden met allerlei relevante omgevingsaspecten (in het 

provinciale beleid aangeduid als kernkwaliteiten). Juist in de verkenningsfase worden keuzes 

gemaakt waarbij een bepaald niveau van gebiedskennis niet mag ontbreken. Daarom is in dit 

stadium van de planvorming een analyse van relevante omgevingsaspecten binnen het 

studiegebied uitgevoerd. In onderstaande tabel en afbeelding is samengevat welke 

omgevingsaspecten relevant zijn voor de herinrichting Winsum. 

 

 
Omgevingsaspecten Winsum 

 

Omgevingsaspect Relevante waarden en belemmeringen  

Archeologie  • Diverse (beschermde) archeologische monumenten in studiegebied 

• Hoge verwachtingswaarde langs gehele N361 

Aardkundige waarden  • Restanten getijrivier westzijde Adorp 

Landschap en cultuurhistorie • Beschermd dorpsgezicht Winsum-Obergum 

• Wierden langs N361 (inclusief visuele invloedsfeer)  

• Geen rijksmonumenten direct langs N361 

Natuur  • Leefgebied weidevogels direct langs N361 

• De bomenrijen langs de N361 kunnen gebruikt worden als vliegroute 
door vleermuizen (zwaar beschermd) 

Kabels en leidingen  • Kabels en leidingen direct langs tracé N361 
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3 Probleemanalyse en opgaven 
 

De N361 door Winsum voldoet in de huidige situatie niet aan alle kenmerken van een 

gebiedsontsluitingsweg (GOW) A. Voor het beoordelen van de problematiek is een knelpunten- 

en wegbeeldanalyse uitgevoerd. Op basis van deze analyse worden in dit hoofdstuk de 

specifieke problematiek in de traverse Winsum nader geanalyseerd en uitgewerkt naar 

concrete opgaven. De probleemanalyse en de hieruit voortvloeiende opgaven is hieronder 

grafisch weergegeven in de vorm van een doelenboom. 

 

 
Doelenboom herinrichting N361 Winsum 

 

 

3.1 Verkeersveiligheid 

De N361 is één van de meest onveilige provinciale wegen in Groningen. Van de geregistreerde 

ongevallen tussen Winsum en Groningen vinden ongeveer 60% plaats binnen de bebouwde 

kommen van Adorp, Sauwerd en Winsum. In de periode 2006-2015 hebben op de N361 in 

Winsum 48 ongevallen plaatsgevonden waarvan 5 met letsel (zie afbeelding op de volgende 

pagina voor de locaties): 

• 24 ongevallen vonden plaats op wegvakken en 24 op kruispunten;  

• Bij 29 ongevallen waren (vracht)auto’s betrokken. Bij 6 ongevallen waren ook (brom)fietsers 

betrokken; 

• De meest voorkomende oorzaken:  

 10x geen voorrang/doorgang verlenen; 

 9x onvoldoende afstand. 

• Belangrijkste locaties: 

 Kruising Onderdendamsterweg (12x) 

 Wegvak Geert Reindersstraat-Onderdendamsterweg (8x) 

 Kruising Geert Reindersstraat (6x) 

 Kruising Garnwerderweg (5x) 
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Geregistreerde verkeersongevallen in Winsum (2006-2015) 

 

De uitwisseling van verkeer op de N361 in Winsum concentreert zich op enkele kruispunten die 

verschillen qua inrichting (rotonde, met of zonder linksafvakken). Uit de ongeval gegevens blijkt 

dat de kruisingen met linksafvakken (Geert Reindersstraat en Garnwerderweg/Borgweg) 

relatief onveilig zijn. Dit heeft te maken met het grootschalige karakter van de kruispunten 

waardoor – in combinatie met de relatief hoge intensiteit op de N361 – de overzichtelijkheid en 

begeleiding voor oprijdend en overstekend (langzaam) verkeer niet optimaal is. Zoals 

aangegeven in hoofdstuk 2 heeft de N361 weinig (erf)aansluitingen binnen de bebouwde kom. 

Wel is sprake van een relatief hoge rijsnelheid waardoor er sprake van een grotere kans op 

ongevallen.  

 

Op basis van deze probleemanalyse zijn de volgende opgaven geformuleerd die bijdragen aan 

het hoofddoel ‘Verbetering van de verkeersveiligheid in objectieve zin (reductie aantal 

ongevallen) en in subjectieve zin (verlaging veiligheidsrisico en beleving verkeersveiligheid)’: 

• Verlagen van de rijsnelheid door het aanpassen van kruisingen en optische versmalling van 

het wegbeeld;  

• Verbeteren van de overzichtelijkheid van kruisingen door het verbeteren van de vormgeving 

en daar waar mogelijk het samenvoegen van kruisingen; 

• Ondanks dat erfaansluitingen in de regel niet rechtstreeks aangesloten worden op 

gebiedsontsluitingswegen A, worden de huidige rechtstreekse erfaansluitingen bij 

Schilligeham gehandhaafd. Reden hiervoor is dat ter plaatse geen fysieke ruimte is voor 

een parallelstructuur zonder sloop van juist de woningen waarvoor deze parallelstructuur 

nodig is.  
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3.2 Doorstroming 

De kwaliteit van doorstroming op de gehele N361 tussen Winsum en Groningen wordt als 

onvoldoende ervaren. Voor het deelproject herinrichting van de traverse Winsum is verbetering 

van de doorstroming echter geen doelstelling1. Als afgeleid doel is echter wel als 

randvoorwaarde gesteld dat de huidige doorstroming minimaal op hetzelfde niveau blijft, zowel 

voor autoverkeer als het openbaar vervoer. 

 

In de huidige situatie is geen sprake 

van filevorming, ook niet in de 

spitsperioden. De verkeersintensiteit 

op het wegvak Groningen-Winsum 

vertoont over de afgelopen 15 jaar 

een stabiele trend (circa 10.000-

11.000 motorvoertuigen per etmaal). 

De laatste jaren is zelfs sprake van 

een afname. Op bijna alle provinciale 

wegen is hetzelfde beeld te zien 

(stabilisatie/lichte afname). Verklaring 

hiervoor is de demografische krimp. 

Er is dan ook geen aanleiding om te 

veronderstellen dat er in de toekomst 

sprake zal zijn van filevorming 

waardoor de doorstroming mogelijk 

onder druk komt te staan.  

 

Maatregelen om de intensiteit te verlagen (bijvoorbeeld door het benutten van andere 

bestaande routes) zijn vanuit deze optiek dan ook niet noodzakelijk en overigens ook niet 

wenselijk omdat de N361 de enige gebiedsontsluitingsweg is, die de regio met Groningen 

verbindt (overige wegen betreffen lagere orde wegen). 

 

De snelheidslimiet binnen de dorpen blijft conform de richtlijn voor gebiedsontsluitingswegen 

gehandhaafd op 50 km/uur. Het instellen van een 30 km zone zal resulteren in een langere 

reistijd voor de weggebruikers en daarmee een slechtere doorstroming opleveren op de 

corridor Groningen – Winsum en verder. 

 

Door het aantal aansluitingen te reduceren of beter vorm te geven is het mogelijk om de 

doorstroming te verbeteren voor auto’s en openbaar vervoer. Zoals aangegeven is het 

verbeteren van de doorstroming geen hoofddoel van dit deelproject. Daarom zijn dergelijke 

maatregelen in eerste instantie niet overwogen vanuit deze doelstelling maar vooral met het 

oog op de verkeersveiligheid, zie voorgaande paragraaf. 

 

 
  

                                                   
1 Dit in tegenstelling tot de herinrichting buiten de bebouwde kom waar verbetering van de doorstroming wél een 

hoofddoel is. 

 
Verkeersbewegingen corridor Winsum-Groningen 
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3.3 Leefbaarheid 

Onder (verkeers)leefbaarheid wordt verstaan de mate van hinder en/of verstoring van 

(gemotoriseerd) verkeer in  de leefomgeving. Zoals bij de meeste traversen staat ook in 

Winsum de leefbaarheid onder druk. Het gaat om de volgende knelpunten: 

• Milieuhinder in de vorm van met name geluidhinder (maar ook trillingen).  

• De N361 vormt een fysieke barrière als gevolg van slechte oversteekbaarheid. Dit heeft ook 

sociale consequenties: woongebieden, werkgebieden en sportgebieden bevinden zich aan 

weerszijden van de N361, waardoor er veel oost-west relaties zijn. 
• Een slechte oprijdbaarheid ter plaatse van onoverzichtelijke kruisingen. 
 

De mate van geluidsoverlast is afhankelijk van de combinatie van de verkeersintensiteit, de 

samenstelling van het verkeer, de snelheid van het verkeer en de afstand van de bebouwing 

tot de weg. In de huidige situatie is in Winsum sprake van een relatief hoge verkeersintensiteit. 

Gebouwen die direct aan de N361 liggen hebben een relatief hoge geluidsbelasting in de 

huidige situatie. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de heersende geluidsbelasting op de 

woningen langs de weg maximaal 61 dB bedraagt (afhankelijk van de afstand tot de weg en 

verdiepingshoogte).  

 

De N361 vormt een fysieke barrière als gevolg van de slechte oversteekbaarheid. Uit een 

onderzoek naar de barrièrewerking van alle traversen in de provincie Groningen (2005) blijkt 

dat Winsum matig scoort op oversteekbaarheid en barrièrewerking. Enerzijds is dit een gevolg 

van de relatief hoge verkeersintensiteit op de traverse. Anderzijds is er sprake van een sterke 

interactie tussen de woningen en sportvoorzieningen aan weerszijden van de weg waardoor er 

veel oversteekrelaties zijn. Ten behoeve van deze oversteekrelaties beschikt Winsum over 

verkeerslichten ter plaatse van het zwembad. Tevens is hierbij de (veiligheids)beleving van de 

personen die de N361 over moeten steken relevant. Voor ouderen en kinderen is deze anders 

(en vaak ook problematischer) dan voor de overige gebruikers. 

 

Naast de functie van de N361 als de belangrijkste regionale ontsluitingsweg voor Noordwest-

Groningen, fungeert de N361 tevens als belangrijkste ontsluiting voor Winsum. Zoals 

aangegeven in paragraaf 3.1 concentreert de uitwisseling van verkeer zich op enkele 

kruispunten die niet allemaal optimaal zijn ingericht.  

 

Op basis van deze probleemanalyse zijn de volgende opgaven geformuleerd die bijdragen aan 

het hoofddoel ‘Verbetering van de leefbaarheid door reductie van verkeershinder (geluid), 

vermindering van de barrièrewerking (oversteekbaarheid) en verbetering van de 

oprijdbaarheid: 

• Reduceren van geluidsoverlast door het toepassen van stil asfalt.  

• Verbeteren van de oversteekbaarheid van de N361 door het: 

 Verlagen van de rijsnelheid door het aanpassen van kruisingen en optische versmalling 

van het wegbeeld;  

 Verbeteren van de inrichting van bestaande oversteekvoorzieningen, onder meer door 

verbeteren van zichtbaarheid en sociale veiligheid en toepassen van middenbermen 

waardoor in twee instanties overgestoken kan worden. De huidige verkeerslichten 

worden gehandhaafd omdat deze voorziening voorziet in het veilig kunnen oversteken 

van alle leeftijdsgroepen. 

• Verbeteren van de oprijdbaarheid door het overzichtelijker maken van kruisingen 

(verbeteren van de vormgeving en daar waar mogelijk het samenvoegen van kruisingen).  
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3.4 Ruimtelijke kwaliteit 

De ruimtelijke kwaliteit van Winsum wordt voornamelijk bepaald door de karakteristieke 

ontstaansgeschiedenis als wierdedorpen en de herkenbaarheid hiervan. In de huidige situatie 

is deze ruimtelijke kwaliteit ondergeschikt aan het doorgaande en verkeerskundige karakter 

van de traverse. Deze dominantie wordt nog eens versterkt door het autonome ‘rondweg’ 

karakter van de weg (onder andere door afschermende beplanting aan de westzijde en 

parallelweg met haag aan de oostzijde) waardoor met name het gebied ten westen van de 

N361 (Winsum-West) slecht beleefbaar is (zie ook wegbeeldanalyse in paragraaf 2.3). 

 

De huidige inrichting is niet afgestemd op de bebouwde omgeving en heeft daardoor weinig 

gevoel voor het karakter van de dorpen. Het geeft de doorgaande weggebruiker geen 

herkenningspunten of aanleidingen om het rijgedrag af te stemmen op de omgeving. Dit terwijl 

er wel duidelijke stedenbouwkundige aanleidingen zijn om onderscheid te maken in ‘inleidende 

delen’ en het ‘dorpshart’ zelf (zie foto’s op de volgende pagina). Het dorpskarakter wordt 

bijvoorbeeld niet versterkt daar waar er ter plaatse van Schilligeham aanleiding toe is door 

bebouwing aan weerszijden van de weg. Daarnaast is het op het inleidende deel Winsum Zuid 

onduidelijk voor de weggebruiker of men zich binnen of buiten de bebouwde kom bevindt. Dit 

blijkt onder meer uit de hogere rijsnelheden op deze wegvakken (snelheidsmetingen uitgevoerd 

in 2015). Dit is een gevolg van het ontbreken van een duidelijke en geloofwaardige bebouwde 

komgrens én het ontbreken van een herkenbare, bij het dorp passende, inrichting.  

 

De ruimtelijke kwaliteit van het wegprofiel laat te wensen over. Over de gehele traverse is 

sprake van een functioneel ingerichte verkeersruimte waar verkeersobjecten domineren. Het in 

breedte variërende wegprofiel ligt ‘in de banden’ met parallelweg en met soms ruime 

kruispunten. Gevolg is een stenig profiel dat geen recht doet aan de karakteristieke structuur 

en bebouwing in Winsum.  

 

  
Dorpskarakter ter plaatse van Schilligeham Inleidend deel zuidzijde Winsum 

 

Op basis van deze probleemanalyse zijn de volgende opgaven geformuleerd die bijdragen aan 

het hoofddoel ‘Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit’: 

• De komtraverse wordt zo ontworpen dat de weg geen op zichzelf staand verkeerskundig 

element is, maar een logisch onderdeel van het totale dorp. De automobilist dient meer te 

ervaren dat hij door een dorp rijdt, inclusief de bijbehorende activiteiten zoals oversteken en 

verblijven. En met een bijbehorende inrichting die recht doet aan de karakteristieke 

ruimtelijke kwaliteit en structuur van de dorpen.  
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• Voorkomen van aantasting van de aanwezige kernkwaliteiten (landschap en cultuurhistorie, 

archeologie en natuur). 

• Versterken van het dorpskarakter c.q. de herkenbaarheid van het dorp voor het doorgaand 

verkeer door (daar waar mogelijk) toevoeging en/of versterking van groenstructuren. 
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4 Visie en ontwerp herinrichting traverse Winsum 
 

In dit hoofdstuk wordt verkend op welke wijze de verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke 

kwaliteit op de N361 door Winsum kan worden verbeterd. Binnen de herinrichting is sprake van 

maatregelen op wegvakniveau en kruispuntniveau, opgesteld vanuit de filosofie Duurzaam 

Veilig en het principe van omgevingsbewust wegontwerp. In paragraaf 4.1 wordt toegelicht wat 

dit inhoudt, waarna in paragraaf 4.2 het wegontwerp wordt toegelicht. In paragraaf 4.3 komen 

de milieueffecten aan de orde. 

 

4.1 Uitgangspunten 

 

Duurzaam veilig 

Veilig rijgedrag wordt in grote mate bepaald door een herkenbaar en verkeersveilig 

wegontwerp. De weggebruiker moet in één oogopslag kunnen bepalen op welk wegtype hij rijdt 

en welk gedrag nodig is om veilig te kunnen rijden. Voor de aanpak van verkeersonveiligheid 

heeft Nederland al jaren de aanpak Duurzaam Veilig Verkeer. Het doel hiervan is om 

ongevallen te voorkomen en daar waar dat niet kan, de kans op ernstig letsel (nagenoeg) uit te 

sluiten. Een belangrijk uitgangspunt van Duurzaam Veilig is dat de mens de maat der dingen 

is. Dat houdt in dat de mogelijkheden en vooral beperkingen van de mens maatgevend zijn 

voor het ontwerp van verkeersvoorzieningen. Er wordt uitgegaan van de feilbare weggebruiker: 

een weggebruiker die fouten maakt als gevolg van zijn beperkingen. De 

verkeersveiligheidsvisie Duurzaam Veilig is gebaseerd op vijf principes, zoals in de 

onderstaande tabel is beschreven.  

 

 
 

De basis van een duurzaam veilig verkeersysteem is de functionaliteit van wegen. Enerzijds is 

dat ‘het afwikkelen van verkeer’ (stroomwegen), anderzijds ‘het toegang verschaffen tot 

bestemmingen’ (erftoegangswegen). Om een goede overgang van ‘stromen’ naar ‘toegang 

verschaffen’ mogelijk te maken, is er een derde categorie ingesteld: de gebiedsontsluitingsweg, 

die zowel letterlijk als figuurlijk de verbinding vormt tussen de twee andere wegcategorieën. 

Ook de N361 heeft deze functie: het verbinden van Noordwest-Groningen met het (inter)natio- 

naal hoofdwegennet (vanaf Ring Groningen). 

 

Omgevingsbewust wegontwerp 

Bij de ontwerpopgave voor de traverse Winsum spelen verschillende belangen een rol:  

• Een wegontwerp dat zorgt voor het gewenste gebruik en veilig gedrag; 

• Meerwaarde voor de omgeving: wonen, winkelen, ondernemen, sporten, etc.; 

• Een stedenbouwkundig en landschappelijk goed ingepaste weg; 

• Een positieve grondhouding van gebruikers en bewoners over de herinrichting. 
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De maatregelen die zijn ontworpen voor de N361 in Winsum zijn tot stand gekomen vanuit 

bovenstaande belangen. Het ontwerp is opgesteld vanuit het bewustzijn dat de traverse de 

specifieke stedenbouwkundige en cultuurhistorische identiteit van het wierdedorp moet 

versterken en herkenbaar moet maken voor de  weggebruiker. Zodat de weggebruiker zijn 

rijgedrag - met zo min mogelijk verkeerskundige inrichtingsmaatregelen - automatisch aanpast 

aan de dorpse omgeving. 

 

4.2 Visie op traverse Winsum 

Zoals aangegeven in paragraaf 3.4 is de huidige inrichting niet afgestemd op de bebouwde 

omgeving en heeft daardoor weinig gevoel voor het karakter van de dorpen. Het geeft de 

doorgaande weggebruiker geen herkenningspunten of aanleidingen om het rijgedrag af te 

stemmen op de omgeving. Dit terwijl er wel duidelijke (stedenbouwkundige) aanleidingen zijn 

om onderscheid te maken in de volgende onderdelen (zie onderstaande afbeelding): 

• Een inleidend deel aan de noord- en zuidzijde; 

• Traverse Winsum, met daarbij Schilligeham als bijzondere locatie waar het dorpskarakter 

ervaren wordt (woningen aan weerszijden, waarbij de westelijke percelen rechtstreeks 

aansluiten op de N361). 

 

 
Indeling N361 traverse Winsum met ligging van bestaande aansluitingen 
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Met deze driedeling is een logische verkeersstructuur en opbouw van de traverse mogelijk: 

• Een heldere komentree op de overgang tussen het inleidend deel en de traverse zelf (ter 

plaatse van de bebouwde komgrens). Aan de noordzijde van Winsum is deze komentree al 

aanwezig in de vorm van een rotonde op de kruising met de Onderdendamsterweg. Vanuit 

de opbouw van de traverse ligt het voor de hand om deze opbouw te spiegelen naar de 

zuidzijde van Winsum en daarbij kruising De Meeden te versterken als komentree.  

• In het midden van de traverse ligt de bijzondere locatie Schilligeham waarvoor een 

maatwerk aanpak uitgewerkt wordt rekeninghoudend met de specifieke lokale situatie 

(zowel ruimtelijk/stedenbouwkundig als qua ontsluiting woningen en bedrijven) en de 

beoogde ontwikkeling van Winsum-West. 

• De overige kruisingen (Geert Reinderstraat en Garnwerderweg/Borgweg) liggen hier min of 

meer halverwege tussen. Vanuit herkenbaarheid en logica is het voor de hand liggend om 

een vergelijkbare inrichting te kiezen. Dit moet uiteraard wel mogelijk zijn gelet op de 

specifieke opgave per kruispunt. 

 

Door een verbeterde en eenduidige weginrichting wordt het dorp meer ervaren, hierbij is 

specifieke aandacht nodig voor geleding van rijstroken (bijvoorbeeld asmarkering of 

middenberm) en een meer eenduidige vormgeving van kruispunten en oversteken (en deze 

daar waar mogelijk samen te voegen). Daarnaast dient de zuidelijke komentree versterkt te 

worden in het wegbeeld2. Dit zorgt voor een lagere rijsnelheid. Deze versterking van het 

komgevoel levert een meer aangepast rijgedrag/-snelheid op waardoor de weg veiliger en 

beter oversteekbaar en oprijdbaar wordt.  

 

4.3 Ontwerp traverse Winsum 

Vanuit de hiervoor beschreven visie is een integraal ontwerp uitgewerkt (zie bijlage 1), waarin 

uitvoering wordt gegeven aan de doelstellingen en opgaven zoals beschreven in hoofdstuk 3. 

In de volgende paragrafen worden deze maatregelen beschreven per wegvak en kruisingen. 

Daar waar nodig zijn varianten uitgewerkt en onderling afgewogen. 
 

Wegvak traverse Winsum 

 

Herinrichting rijbaan 

Voor de gehele traverse geldt dat de rijbaan optisch versmald wordt door het toepassen van  

een middenberm en indien mogelijk aanvullen van de boomstructuur. Door deze optische 

versmalling van het wegbeeld zal de weggebruiker zijn snelheid aanpassen waardoor de 

gemiddelde rijsnelheid omlaag gaat. Uitgegaan is van een wegbreedte van 3,1 meter en een 

overrijdbare middenberm van 0,5 meter (zie afbeeldingen op de volgende pagina). Dit past 

binnen het bestaande profiel. Deze middenstrook is vormgegeven met een afwijkende 

verharding van gekleurd printasfalt. De traverse heeft een karakteristieke boomstructuur. Hier 

en daar is sprake van een onvolledige bomenrij (bijvoorbeeld door het afsluiten van de 

Schilligeham). Binnen dit project wordt deze structuur daar waar mogelijk aangevuld en 

hersteld, waardoor het totale wegbeeld nog verder optisch wordt versmald. 

 
  

                                                   
2 De zuidelijke komentree ligt – gelet op de positie van het bebouwde kombord – formeel ten zuiden van de kruising De 

Meeden. De feitelijke bebouwingsgrens en de door weggebruikers als ervaren overgang tussen de kern Winsum en het 

landelijk gebied ligt echter tussen de kruisingen Borgweg/Garnwerderweg en De Meeden in. Beide kruisingen spelen 
dus een rol in het vormgeven van een goede entree van Winsum (zowel ruimtelijk als verkeerskundig). 
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Zichtbaar maken Sportlandschap Winsum West 

In de huidige situatie is het Sportlandschap Winsum West grotendeels aan het zicht van de 

weggebruiker onttrokken als gevolg van de opgaande beplanting langs de N361. Onderdeel 

van de herinrichting is het terugbrengen van deze beplanting zodat het Sportlandschap beter 

zichtbaar wordt gemaakt en daarmee ook het deel van Winsum ten westen van de N361 beter 

beleefbaar wordt voor de weggebruiker.  

 

Stil en duurzaam asfalt 

Langs de N361 liggen enkele saneringswoningen in het kader van de Wet geluidhinder (zie 

paragraaf 3.3). Bij de herinrichting van de gehele komtraverse wordt gebruikt gemaakt van stil 

asfalt. Dit stille asfalt heeft een levensduur van circa 12 jaar, waarmee dit een meer duurzame 

keuze is dan het doorgaans toegepaste stille asfalt (met een levensduur van circa 8 jaar).  

 

 

 
Principeprofiel N361 met parallelweg 

 

 

 
Principeprofiel N361 met fietspad (zuidelijk deel) 
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Kruisingen 

Voor alle kruisingen (uitgezonderd rotonde Onderdendamsterweg) is onderzocht of de kruising 

gehandhaafd kan worden en – zo ja – of de vormgeving en inrichting geoptimaliseerd kan 

worden. Belangrijkste doel is om de veiligheid, oversteekbaarheid en oprijdbaarheid te 

verbeteren en de kruisingen landschappelijk/ goed in te passen.  

 

Kruising Geert Reindersstraat/hoofdontsluiting Sportlandschap Winsum-West 

De kruising Geert Reinderstraat is in de huidige situatie onveilig en slecht oprijdbaar. Ook de 

oversteek voor fietsers is niet optimaal. Gelet op de ontwikkeling van Sportlandschap Winsum-

West wordt de huidige aansluiting op de N361 via Schilligeham vervangen door een nieuwe 

aansluiting ter plaatse van de huidige kruising N361-Geert Reindersstraat. Hiervoor zijn 4 

varianten uitgewerkt en voorzien van voor- en nadelen (zie onderstaande afbeeldingen). 
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Alle varianten gaan uit van een bajonet vorm waarbij de aansluitingen niet recht tegenover 

elkaar liggen. Dit zou namelijk ten koste gaan van de ligweide van het zwembad. Op basis van 

de afweging van voor- en nadelen wordt het volgende geconcludeerd: 

• Variant A (en in mindere mate variant B) hebben een forse ruimtelijke impact. Voor variant 

A wordt dit beoordeeld als niet passend binnen het wegbeeld en de dorpsstructuur. De 

impact van variant B is minder fors, tevens is dit kruispuntvorm nog te optimaliseren door 

een compacter ontwerp. Variant C is een opwaardering van de huidige situatie waarbij het 

kruispunt voorzien wordt van middengeleiders. Variant D is een afwaardering van de 

huidige situatie waarbij er geen sprake meer is van linksafvakken (conform huidige situatie 

Schilligeham). C en D zijn te realiseren binnen het huidige wegprofiel. 

• Varianten A en B zorgen voor een goede en verkeersveilige afwikkeling van het verkeer. De 

verkeersafwikkeling in variant D is naar verwachting onvoldoende gelet op de functie van de 

Geert Reinderstraat (ontsluiting centrumgebied) en de hoofdontsluiting van Winsum-West. 

Dit wordt versterkt door de bajonet vorm van de aansluiting waardoor afslaand én 

overstekend verkeer het doorgaande verkeer op de N361 blokkeert. In variant C is de 

verkeersafwikkeling van het kruispunt naar verwachting wel voldoende, echter is het de 

verwachting dat de bajonet vorm en de hierdoor beperkte lengte van de linksafvakken leidt 

tot onoverzichtelijke en onveilige situaties voor met name overstekend verkeer.  

• De varianten A, B en C kunnen worden voorzien van een veilige fietsoversteek (oversteken 

in twee instanties). In het kader van dit project wordt nog onderzocht of het haalbaar is om 

het WiePoo pad te optimaliseren zodat het gebruikt kan worden als ongelijkvloerse kruising 

voor zowel fietsers als voetgangers (ongelijkvloerse kruising N361). Indien dit haalbaar is 

dan wordt de kruising Geert Reindersstraat niet voorzien van een fietsoversteek. 

• Op basis van het bovenstaande heeft variant B de voorkeur. In onderstaande 

afbeelding is het kruispunt geoptimaliseerd (compacter) en landschappelijk ingepast 

(conform visie Sportlandschap Winsum-West: groenzone doortrekken richting het park). 

 

  
Voorrangsplein Geert Reindersstaat/ontsluiting Sportlandschap Groenvisie Sportlandschap Winsum-West 
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De Meeden en Borgweg/Garnwerderweg 

De kruispunten De Meeden en Borgweg/Garnwerderweg zijn in de huidige situatie onveilig en 

slecht oversteekbaar en oprijdbaar. Voor het kruispunt Borgweg/Garnwerderweg geldt 

daarnaast als specifiek aandachtspunt de functie voor het openbaar vervoer. Alle bussen door 

Winsum maken namelijk via deze kruising een lus via het treinstation van Winsum (zie 

paragraaf 2.3). Hierdoor passeren de bussen deze kruising twee keer per rijrichting (in totaal 

dus vier afslaande bewegingen). 

 

In eerste instantie is onderzocht of de kruisingen met de Borgweg/Garnwerderweg en De 

Meeden gecombineerd kunnen worden. Dit heeft geresulteerd in twee ontwerpen waarin de 

kruispunten samengevoegd worden (zie onderstaande afbeeldingen). Onder de afbeeldingen 

staan de voor- en nadelen van deze varianten. 

 

 

Op basis van de afweging van voor- en nadelen van een gecombineerd kruispunt wordt het 

volgende geconcludeerd: 

• In beide varianten wordt een duidelijke zuidelijke komentree gecreëerd waarmee de 

rijsnelheid afneemt en de oversteekbaarheid en oprijdbaarheid bij De Meeden verbetert.  

• Combinatie van de kruispunten brengt grote nadelen met zich mee (hoge kosten, 

aanzienlijke landschappelijke impact). Daarnaast is er sprake van omrijbewegingen (ook 

voor bussen via de Borgweg) en een onlogische verkeersstructuur. Combinatie van de 

kruispunten wordt dan ook als onhaalbaar beoordeeld.  

 

Vervolgens zijn varianten voor de afzonderlijke kruispunten Borgweg/Garnwerderweg 

onderzocht, daarbij rekening houdend met de samenhang tussen beide kruispunten (zie bijlage 

2). Het gaat om vier vormen: een rotonde, ovonde, voorrangsplein of kruispunt met 

verkeerslichten. Op basis hiervan zijn in theorie 16 combinatievarianten mogelijk. Als eerste 

stap zijn aan de hand van onderstaande voorwaarden bepaalde combinaties uitgesloten die 

niet realistisch zijn: 

• Twee rotondes of ovondes kort achter elkaar wordt uitgesloten omdat daarmee de 

doorstroming op de N361 onvoldoende op peil gehouden kan worden (zowel voor auto als 

openbaar vervoer). 



 

    33 (42) 

 

n
l_

ra
p
p
o
rt.d

o
c
x
 2

0
1
6
1
2
0

1
 

• Minimaal één keer een snelheid remmend element op een van beide kruisingen omdat hier 

de zuidelijke komentree van Winsum gelegen is (versterking van de zuidelijke komentree in 

het wegbeeld). Dit kan door middel van een rotonde of ovonde op een van beide 

kruispunten, maar ook een voorrangsplein kan snelheid remmend vormgegeven worden.  

• In principe worden op provinciale wegen alleen verkeerslichten toegepast indien de 

verkeersstromen daartoe aanleiding geven en/of als middel om busverkeer prioriteit te 

geven. Dit geldt alleen voor de kruising Borgweg en niet voor kruising De Meeden. 

 

Op basis van deze trechtering zijn acht kansrijke varianten overgebleven die nader uitgewerkt 

en beoordeeld zijn (zie onderstaande afbeelding).  

 

 
 

Met behulp van een multicriteria-analyse (MCA) zijn deze varianten beoordeeld op de thema’s 

verkeer, omgeving en haalbaarheid. Samengevat heeft dit geleid tot de volgende beoordeling 

(zie bijlage 2 voor de complete beoordeling):  

• Verkeer: Variant 1 scoort het beste op bijna alle criteria. Met name de oprijdbaarheid en 

verkeersveiligheid/oversteekbaarheid en de effecten voor fietsverkeer en voetgangers is 

(zeer) positief. Ook voor het openbaar vervoer is dit een goede oplossing. Variant 4B 

scoort eveneens positief op openbaar vervoer en de overige criteria, maar heeft een 

negatiever effect op de doorstroming van de N361. De overige varianten scoren goed op 

de meeste criteria maar zijn duidelijk negatief voor het openbaar vervoer. 

• Omgeving: Er zijn geen grote verschillen tussen de varianten: alle varianten hebben een 

beperkt negatief effect op de omgeving. 

• Haalbaarheid: Voor alle varianten zal grond verworven moeten worden om beide 

kruispunten aan te pakken. Ook is voor alle varianten een bestemmingsplanprocedure 

nodig. Qua kosten is er weinig onderscheid tussen de varianten. 

 

Op basis van de uitwerking en beoordeling van de varianten heeft variant 1 de voorkeur 

(voorrangsplein op kruispunt De Meeden en een rotonde op kruispunt 

Borgweg/Garnwerderweg, zie afbeeldingen op de volgende pagina). Met deze variant is een 

duurzaam veilige inrichting van dit deel van de N361 mogelijk, waarbij tevens de doorstroming 

van het autoverkeer en openbaar vervoer geborgd blijft.  
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Rotonde Borgweg/Garnwerderweg 

 

 
Voorrangsplein De Meeden  
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Schilligeham 

Schilligeham kan worden beschouwd als de kern van de traverse Winsum. Dit is de enige plek 

waar aan weerszijden van de N361 functies (woningen en bedrijven) aanwezig zijn. Het 

wegbeeld wordt hier dan ook wat minder autonoom ervaren dan de rest van de traverse. Dit 

wordt versterkt doordat er tevens sprake van rechtstreekse erfaansluitingen en parkeren direct 

aan de N361 én de enige (en tevens historische) entree van het gebied Winsum-West. 

Hierdoor is er meer uitwisseling en zijn er meer oversteekbewegingen dan op andere delen van 

de traverse. 

 

De kruising Schilligeham is in de huidige situatie kleinschalig vormgegeven en niet herkenbaar 

in het wegbeeld ondanks dat dit wel de enige ontsluiting is van het gebied Winsum-West. Dit 

geldt ook voor de de erfaansluitingen en de parkeerstrook. Door de herkenbaarheid hiervan te 

verbeteren kan het autonome karakter van de N361 verder worden verminderd. Het gebied 

Schilligeham is gelet op de specifieke situatie dan ook als integraal geheel ontworpen (zie 

afbeelding op de volgende pagina). Het ontwerp bevat de volgende onderdelen: 

• De Schilligeham heeft geen functie meer als auto ontsluiting, dit geldt zowel voor de 

westelijk als de oostelijke aansluiting. Voor langzaam verkeer blijft de Schilligeham de 

hoofdontsluiting tussen Winsum-West en de rest van Winsum. In het ontwerp is de 

oversteek Schilligeham vanaf de oostelijke parallelweg tot in het gebied Winsum West 

helder gemarkeerd met een afwijkende verhardingstype/kleur. Daarnaast is de oostelijke 

aansluiting dichtgezet met groen en een boom zodat alleen langzaam verkeer hier nog 

gebruik van kan maken.  

• Ook de ontsluitingsweg vanaf Schilligeham richting zwembad en Marenland is niet meer 

nodig voor autoverkeer omdat deze functies via de nieuwe noord-zuidroute door Winsum-

West en de nieuwe kruising Geert Reindersstraat ontsloten zal worden. Wel zal deze route 

beschikbaar blijven als langzaam verkeersroute vanaf de te handhaven oversteek met 

verkeerslichten bij het zwembad. De markering van deze oversteek wordt aangepast aan 

de uitstraling van de oversteek Schilligeham. Ook zal deze het eerste gedeelte geschikt 

blijven voor het parkeren van bedrijfswagens van de bloemist.  

• De Schilligeham behoudt zijn functie als (indirecte) erfaansluiting voor aanwonenden en 

aanliggende bedrijven in combinatie met de functie als langzaam verkeersroute. Om te 

voorkomen dat de Schilligeham onbedoeld als auto ontsluiting voor Winsum-West wordt 

gebruikt zal er tussen de erfaansluitingen en de begraafplaats een paal worden 

aangebracht. De begraafplaats is voor autoverkeer bereikbaar via de nieuwe ontsluiting via 

de Geert Reindersstraat. 

• De rechtstreekse aansluiting van het gemeentehuis ten behoeve van hulpdiensten zal in het 

eindbeeld eveneens verdwijnen. Dit zal plaatsvinden als de aansluiting niet meer nodig is 

voor hulpdiensten bij het gemeentehuis. 

• De overige rechtstreekse erfaansluitingen op de N361 worden gehandhaafd en herkenbaar 

gemarkeerd door het toepassen van een afwijkende verhardingstype/kleur. 

• De parkeerstrook ten behoeve van de woningen en bedrijven draagt in de huidige situatie 

bij aan het grootschalige en versteende karakter van de N361. In het ontwerp wordt de 

parkeerstrook gehandhaafd maar om het profiel optische te versmallen wordt de strook hier 

en daar onderbroken door lage beplanting (bijvoorbeeld een haag op de hoek met de 

Schilligeham en op enkele nader te bepalen locaties in de parkeerstrook). Dit zal nader 

worden gedetailleerd in overleg met de bewoners en ondernemers. Als hierdoor te weinig 

parkeerruimte overblijft dan kan dit gecompenseerd worden direct ten noorden van de 

Schilligeham ter plaatse van de te vervallen ontsluitingsweg richting zwembad en 

Marenland.  
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Schetsontwerp en dwarsprofiel Schilligeham  
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4.4 Milieueffecten 

Hoofddoelstelling van de herinrichting van de traverse Winsum is verbetering van de 

verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. De visie op de herinrichting en de 

daarop gebaseerde  maatregelen kunnen echter leiden tot ongewenste milieueffecten op de 

directe omgeving. In deze paragraaf wordt besproken welke effecten mogelijk kunnen 

optreden, in hoeverre sprake is van overschrijding van wettelijke normen en op welke wijze 

deze effecten worden voorkomen dan wel gemitigeerd. Aan de orde komen: 

• Verkeerseffecten; 

• Geluidshinder; 

• Omgevingsaspecten. 

 

Verkeerseffecten 

Zoals aangegeven is verbetering van de doorstroming geen hoofddoel van de herinrichting van 

de traverse (wel dient de huidige doorstroming op peil te blijven). Er zal dan ook geen sprake 

zijn van een extra aanzuigende werking. Naar verwachting zullen de huidige 

verkeersintensiteiten in de toekomst op vergelijkbaar niveau blijven of mogelijk zelfs licht dalen. 

Wel worden ingrepen gedaan in de verkeersstructuur die naar verwachting resulteren in een 

verschuiving van verkeersstromen binnen Winsum zelf. Dit betreft de maatregel om de kruising 

Schilligeham op te heffen en te vervangen door een nieuwe noord-zuid weg door Winsum-

West en een nieuwe hoofdontsluiting ter plaatse van de huidige kruising N361-Geert 

Reindersstraat. Tevens is met het oog op verkeersveiligheid en doorstroming een tweede, 

zuidelijke auto ontsluiting via de Garnwerderweg beoogd.  

 

Aangezien de verwachte verschuiving van verkeerstromen een gevolg is van het gemeentelijke 

project Winsum-West zijn de verwachte effecten nader onderbouwd in het kader van het 

bestemmingsplan (ontwerp bestemmingsplan Winsum-West september 2017 en onderzoek 

Ontsluiting Winsum West juli 2017). Hieruit blijkt dat bij een evenwichtige verdeling er op een 

maatgevende zaterdag sprake zal zijn van circa 1.100 extra vervoersbewegingen op de 

Garnwerderweg. Door een spreiding van dit verkeer over de dag leidt deze verwachte toename 

niet tot een verminderde doorstroming. Wel wordt aanbevolen om een aantal extra 

maatregelen te nemen om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid op de Garnwerderweg te 

waarborgen en te verbeteren. Deze maatregelen richten zich op het verlagen van de snelheid 

van het verkeer op de Garnwerderweg. 

 

Geluidshinder 

In de Wet geluidhinder is vastgelegd dat geluidgevoelige objecten geen hinder mogen 

ondervinden van geluid afkomstig van wegen en industrieterreinen. Nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen en herinrichting van wegen dienen te worden getoetst op hun geluidseffecten 

voor geluidsgevoelige objecten (voornamelijk woningen). In opdracht van de gemeente 

Winsum is onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting en de geluidseffecten op de 

woonomgeving in verband met de herinrichting van de N361 in Winsum. Omdat er langs het 

traject ook saneringswoningen liggen in het kader van de Wet geluidhinder is tevens onderzoek 

uitgevoerd naar maatregelen om de geluidsbelasting te verminderen (zie hoofdstuk 3). De 

saneringssituatie wordt gelijktijdig met de geplande herinrichting aangepakt. 

 

In het akoestisch onderzoek is onderzocht welke invloed de fysieke aanpassing van de weg 

(nieuw wegprofiel en nieuwe kruisingen) heeft op de geluidsbelasting van de omliggende 

woningen. Daarnaast is onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting langs de niet te 

reconstrueren zijwegen die aansluiten op de N361 (zogenaamde akoestische uitstraling). 



 

    38 (42) 

 

n
l_

ra
p
p
o
rt.d

o
c
x
 2

0
1
6
1
2
0

1
 

Hiervoor is de heersende geluidsbelasting vergeleken met de toekomstige geluidsbelasting na 

de herinrichting. In het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

• De geluidsbelasting van de N361 bij autonome verkeersontwikkeling en zonder fysieke 

weg-aanpassingen en zonder stil asfalt stijgt met 0,6 dB. Bij toepassing van een stiller 

wegdektype in de vorm van SMA-NL 8 GronDuFalt+ wordt de geluidstoename als gevolg 

van de verkeerstoename ongedaan gemaakt en zal bij de meeste woningen per saldo een 

geluidsafname plaatsvinden.   

• De aanpassing van de kruising bij de Geert Reindersstraat geeft een kleine geluidsafname 

als gevolg van de verplaatsing van de westelijke rijbaan.
• De aanleg van de rotonde bij de Borgweg/Garnwerderweg geeft bij twee woningen 

(Garnwerderweg 1 en 2) een geluidstoename van > 1,5 dB. Hierdoor is er sprake van een 

reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder. Bij toepassing van SMA-NL 8 

GronDuFalt+ is de geluidstoename Garnwerderweg 1 en 2 afgerond 0 dB en hoeft er geen 

hogere grenswaarde vastgesteld te worden. Bij de woningen ten noorden van deze kruising 

bedraagt de geluidtoename < 1,5 dB als gevolg van de autonome verkeersontwikkeling. 

Zonder deze verkeersontwikkeling zou daar een lichte geluidsafname plaats vinden. Bij 

toepassing van een stiller wegdek zal de geluidsbelasting dalen, ook als rekening gehouden 

wordt met de verkeerstoename.
• Langs de Garnwerderweg vindt een geluidstoename plaats van > 1,5 dB als gevolg van het 

extra verkeer naar het sportpark bij realisatie van een extra ontsluitingsweg aan de 

zuidkant. Samen met de wegaanpassing is hierdoor sprake van een reconstructiesituatie in 

de zin van de Wet geluidhinder. Door de snelheid op de Garnwerderweg te verlagen naar 

30 km/uur zal (ondanks de verkeerstoename) daalt de geluidsbelasting met circa 1,6 dB ten 

opzichte van de heersende situatie.
• De geluidstoename nabij de nieuwe kruising bij Meeden blijft onder de drempelwaarde van 

1,5 dB. Bij toepassing van een stiller wegdek zal de geluidsbelasting dalen. 

 

Vanwege het feit dat er sprake is van een reconstructiesituatie in de zin van de Wet 

geluidhinder en vanwege het feit dat er saneringswoningen langs de route liggen kunnen de 

wegaanpassingen pas plaats vinden nadat de Minister een hogere grenswaarde geluid per 

woning heeft vastgesteld. Tevens moet onderzoek plaats vinden naar verdergaande 

maatregelen. Artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder bepaalt namelijk dat het vaststellen 

van een hogere grenswaarde voor geluid slechts plaats vindt indien geluidsreducerende 

maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 

Daarom moet nog aangetoond waarom bepaalde verdergaande maatregelen wel/niet mogelijk 

zijn. Hiertoe dient het saneringsprogramma dat de gemeente moet voorbereiden. 
 

Overige omgevingsaspecten 

In paragraaf 2.2.3 is samengevat welke omgevingsaspecten (in het provinciale beleid 

aangeduid als kernkwaliteiten) relevant zijn voor de herinrichting Adorp en Sauwerd. Uit nader 

onderzoek moet blijken in hoeverre de  maatregelen haalbaar zijn en welk vervolgonderzoek 

noodzakelijk is. Dit betreft specifiek de volgende zaken: 

• Archeologie en bodem: De herinrichting vindt in hoofdzaak binnen het bestaande profiel 

van de N361 plaats. Wel is er op enkele locaties sprake van bodemingrepen buiten het 

bestaande profiel (nieuwe kruisingen). Daar waar bodemingrepen buiten het bestaande 

profiel plaatsvindt kan sprake zijn van aantasting van archeologische waarden. Tevens kan 

sprake zijn van bodemverontreiniging. Uit gericht onderzoek (bureauonderzoek, historisch 

onderzoek, eventueel gevolgd door veldonderzoek) moet blijken of hiervan sprake is. 
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• Landschap en cultuurhistorie: de herinrichting leidt niet tot aantasting van 

landschappelijk en/of cultuurhistorisch waardevolle structuren en patronen (wierden, 

Rijksmonumenten). 

• Bomen: Om de herinrichting mogelijk te maken dienen enkele bomen gekapt te worden. 

Deze kunnen gecompenseerd worden binnen het plangebied. In het ontwerp is namelijk 

rekening gehouden met het versterken van de huidige groenstructuur door middel van de 

aanplant van nieuwe bomen. De kwaliteit van de bomen dient nader onderzocht te worden 

in een bomen effectanalyse (BEA). 

• Natuur: Alle ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan bepalingen uit het 

natuurbeschermings- recht en -regelgeving (soortbescherming en gebiedsbescherming). De 

wet- en regelgeving voor natuur in Nederland heeft als belangrijkste component het 

zorgplichtbeginsel, dat van elke initiatiefnemer verlangt dat hij zich vooraf op de hoogte stelt 

van  eventuele schadelijke effecten op voorkomende beschermde soorten planten en dieren 

en hun leefomgeving. De herinrichting leidt in ieder geval niet tot aantasting van 

beschermde natuurgebieden. Mogelijke aantasting van beschermde soorten (bijvoorbeeld 

vleermuizen of weidevogels) is in dit stadium niet uit te sluiten. Daarom dient een 

verkennende natuurtoets uitgevoerd te worden. 

• Water: Als gevolg van de herinrichting zal sprake zijn van enige toename van verhard 

oppervlak. Indien er sprake is van een substantiële toename (groter dan 750 m2) is 

compensatie in de vorm van nieuw te realiseren waterberging/open water noodzakelijk. 

Volgens de door waterschappen gehanteerde vuistregels dient het extra te realiseren 

wateroppervlak gelijk te zijn aan 10% van de toename van het verhard oppervlak. 

Uitgangspunt daarbij is dat compensatie binnen hetzelfde peilgebied moet worden 

gecompenseerd (niet afwentelen). 
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5 Vervolg 
 

5.1 Proces 

In het proces om te komen tot de herinrichting van de traverse Winsum wordt de provinciale 

MIT systematiek gevolgd, bestaande uit onderstaande vier fasen:  

• Voorbereiding opnamebesluit MIT;  

• Verkenning; 

• Planuitwerking; 

• Realisatie. 

 

Voorliggende rapportage vormt een verslag van de verkenning en planuitwerking waarin de 

hoofdkeuzes voor de herinrichting worden beschreven. Op basis van dit rapport wordt 

Provinciale Staten gevraagd om een realisatiebesluit te nemen. Als dit besluit is vastgesteld, 

kan het schetsontwerp worden uitgewerkt en gedetailleerd tot een uitvoeringsontwerp. 

 

Vanuit de verkenning en planuitwerking is een aantal aandachtspunten te benoemen die 

meegenomen worden bij  de uitwerking van het schetsontwerp. Hieronder zijn deze 

puntsgewijs benoemd, waarbij onderscheid is gemaakt  tussen algemene aandachtspunten en 

specifieke aandachtspunten die van toepassing zijn op specifieke delen of aspecten van de 

traverse. 

 

5.2 Aandachtspunten realisatiefase 

• De direct belanghebbenden zijn gedurende het proces nauw betrokken bij de planvorming. 

Bij de verdere uitwerking van het ontwerp zal nadere afstemming plaatsvinden met 

eigenaren direct grenzend aan de komtraverse (o.a. materialisering en detaillering). 

• Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de bereikbaarheid van aanwonenden 

en aanliggende bedrijven gewaarborgd te blijven. 

• Het wegontwerp voor de komtraverse is omgevingsbewust vormgegeven met aandacht 

voor het historische en stedenbouwkundige karakter van Winsum. Deze principes dienen 

bij de uitwerking en detaillering naar een uitvoeringsontwerp vastgehouden te worden en 

uniform te worden toegepast. Concreet gaat het om de vormgeving, beplanting en 

materialisering van het wegvak, kruispunten en de zuidelijke komentree in samenhang met 

de noordelijke komentree.  

• Voorafgaand aan de uitvoering moeten diverse onderzoeken worden uitgevoerd (onder 

andere natuur, bomen, archeologie en water, zie paragraaf 4.5). Voor in ieder geval de 

aanpassing van de kruising Borgweg/Garnwerderweg dient het bestemmingsplan 

aangepast te worden. 
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Bijlage 1 Schetsontwerp  
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Bijlage 2 Nadere afweging Borgweg/Garnwerderweg en De Meeden  



 

 

 

Notitie  
  

Onderwerp: Nadere afweging kruispunten Borgweg/Garnwerderweg en De Meeden 

Projectnummer: 353134  

Datum: 23-07-2018  
  

 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

De provincie heeft besloten een aantal maatregelen te treffen ter verbetering van de 

wegverbinding Winsum-Groningen (N361). Naar aanleiding van de voordracht hebben 

Provinciale Staten op 26 juni 2013 ingestemd met een opname- en acceptatiebesluit voor 

het opstarten van de verkenningsfase. Onderdeel hiervan is het onderzoeken van een 

maatregelenpakket waarmee de veiligheid en leefbaarheid op de N361 verbeterd en de 

doorstroming op peil gehouden wordt. Het maatregelenpakket dient uiteindelijk door de 

Provinciale Staten te worden vastgesteld.  

 

In de afgelopen periode is een maatregelenpakket onderzocht, uitgewerkt en op kosten 

gezet. Met betrekking tot de kruising Borgweg/Garnwerderweg is door het OV-bureau 

Groningen Drenthe aangegeven dat zij de uitgewerkte oplossing nadelig vinden voor het 

openbaar vervoer. Naar aanleiding van deze reactie wil de provincie meer in detail 

onderzoeken welke kruispuntvarianten voor de Borgweg/Garnwerderweg de voorkeur 

hebben gelet op oplossend vermogen (doelbereik) en openbaar vervoer, maar ook 

ruimtelijke inpassing, omgevingsaspecten technische haalbaarheid, kosten, etc. Dit in 

samenhang met de nabijgelegen kruispunt De Meeden. Hierbij zijn oplossingen als een 

rotonde, voorrangsplein en VRI onderzocht. De uitkomsten van deze variantenstudie is 

samengevat in voorliggende notitie. 

 

1.2 Proces 

Binnen dit proces hebben we vier werkstappen gehanteerd (zie onderstaand schema). Per 

stap is hieronder toegelicht welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en wat het resultaat 

daarvan is geweest.  

 

Stap Activiteiten Resultaten 

1. Vaststellen 

plan van 

aanpak  

• Startoverleg 1 

• Opstellen plan van aanpak 

• Doelstelling, uitgangspunten, planning  

• Definitief plan van aanpak  

2. Uitwerken 

varianten 

 

• Inventarisatie huidige situatie 

• Mogelijke varianten 

• Opstellen beoordelingskader 

• Werksessie 1 

• Autonome situatie (referentie) 

• Overzicht mogelijke varianten 

• Definitief beoordelingskader (criteria, 

indicatoren en variabelen) 

3. Beoordelen  

varianten 

 

• Individueel beoordelen 

varianten 

• Werksessie 2 

• Keuze voorkeursvariant 

• Ingevuld en onderbouwd 

beoordelingskader  

• Aanbevelingen optimalisatie en 

uitwerking 

4. Afronding  

 

• Concept notitie 

• Definitieve notitie 

• Definitieve variantenstudie 



Tijdens het proces zijn de volgende gezamenlijke overlegmomenten geweest met experts 

van provincie, gemeente Winsum, Qbuzz en het OV-bureau Groningen Drenthe: 

• In het startoverleg van 27 maart is een plan van aanpak vastgesteld. 

• In de eerste werksessie (25 april 2018) zijn kansrijke varianten onderzocht en 

vastgesteld. 

• In de tweede werksessie (23 mei 2018) zijn de kansrijke varianten beoordeeld op 

relevante beoordelingscriteria, resulterend in een integrale beoordelingsmatrix. Op 

basis hiervan is een voorkeursvariant gekozen die door alle deelnemende partijen wordt 

gedragen. Vervolgens is deze voorkeursvariant verder uitgewerkt/geoptimaliseerd en 

opgenomen in het maatregelenpakket. 

 

2 Kansrijke varianten 
In deze variantenstudie zijn varianten voor de kruispunten De Meeden en 

Borgweg/Garnwerderweg in samenhang onderzocht. Voor het openbaar vervoer is vooral 

de kruising Borgweg/Garnwerderweg relevant. Alle bussen door Winsum maken namelijk 

via deze kruising een lus via het treinstation van Winsum (zie onderstaande afbeelding). 

Hierdoor passeren de bussen deze kruising twee keer per rijrichting (in totaal dus vier 

afslaande bewegingen)  

 

 

Netwerk openbaar vervoer Winsum 

 

In eerste instantie is onderzocht welke kruispuntvormen voor zowel kruispunt 

Borgweg/Garnwerderweg als kruispunt De Meeden een potentiële verbetering kunnen 

opleveren. Het gaat om een rotonde, ovonde, voorrangsplein of kruispunt met 

verkeerslichten. 



Op basis hiervan zijn in theorie 16 combinatievarianten mogelijk. Als eerste stap zijn aan de 

hand van onderstaande voorwaarden bepaalde combinaties uitgesloten die niet realistisch 

zijn: 

• Twee rotondes of ovondes kort achter elkaar wordt uitgesloten omdat daarmee de 

doorstroming op de N361 onvoldoende op peil gehouden kan worden (zowel voor auto 

als openbaar vervoer). 

• Minimaal één keer een snelheid remmend element op een van beide kruisingen omdat 

hier de zuidelijke komentree van Winsum gelegen is. Dit kan door middel van een 

rotonde of ovonde op een van beide kruispunten, maar ook een voorrangsplein kan 

snelheid remmend vormgegeven worden1.  

• In principe worden op provinciale wegen alleen verkeerslichten toegepast indien de 

verkeersstromen daartoe aanleiding geven en/of als middel om busverkeer prioriteit te 

geven. Dit geldt alleen voor de kruising Borgweg en niet voor kruising De Meeden. 

 

Op basis van deze trechtering zijn acht kansrijke varianten overgebleven die nader 

uitgewerkt en beoordeeld zijn (zie onderstaande afbeelding). Op de volgende pagina’s zijn 

de principeschetsen en de uitgangspunten van varianten weergegeven.   

 

  
Kansrijke combinatievarianten kruispunten Borgweg en De Meeden

                                                      
1 De zuidelijke komentree ligt – gelet op de positie van het bebouwde kombord – formeel ten zuiden van de 

kruising De Meeden. De feitelijke bebouwingsgrens en de door weggebruikers als ervaren overgang tussen de 
kern Winsum en het landelijk gebied ligt echter tussen de kruisingen Borgweg/Garnwerderweg en De Meeden in. 
Beide kruisingen spelen dus een rol in het vormgeven van een goede entree van Winsum (zowel ruimtelijk als 
verkeerskundig). 



 

 

 

 

 

Borgweg – Rotonde 

 

• Verkeer op rotonde heeft voorrang 

• Fietsers steken aan weerszijden over 

• Redgerstraat eventueel afsluiten voor 

autoverkeer (ontsluiting via 

Terpstraat) 

Borgweg – Ovonde 

 

• Verkeer op ovonde heeft voorrang 

• Fietsers steken schuin over (in de 

bocht) of via de middengeleider 

Borgweg – Voorrangsplein 

 

• Verkeer op N361 heeft voorrang 

• Breedte middeneiland is 20 meter 

• Positie middeneiland centraal op 

Borgweg 

Borgweg – Verkeersregelinstallatie (VRI) 

 

• Opstelstroken voor alle richtingen op 

N361 

• Vrije afslaande bewegingen 

richting/vanuit Borgweg is mogelijk 

• Bussen rijden met overig verkeer mee 

• Redgerstraat moet afgesloten worden 

voor autoverkeer (ontsluiting via 

Terpstraat) 



 

 

 

De Meeden - Rotonde 

 

• Verkeer op rotonde heeft voorrang 

• Fietsers steken aan weerszijden over 

De Meeden - Voorrangsplein 

 

• Verkeer op N361 heeft voorrang 

• Breedte middeneiland is 20 meter 

• Positie middeneiland centraal op 

Borgweg 

 

De Meeden - Ovonde 

 

• Verkeer op ovonde heeft voorrang 

• Fietsers steken over via de 

middengeleider 

 



 

 

 

3 Beoordeling 

In dit hoofdstuk worden de varianten beoordeeld door middel van een multicriteria-analyse 

(MCA). De multicriteria-analyse is een evaluatiemethode waarmee een onderbouwde en 

integrale keuze gemaakt kan worden. In deze methode worden diverse criteria naast elkaar 

gezet zodat een integrale afweging mogelijk is. De beoordeling is per variant afzonderlijk 

gedaan ten opzichte van de huidige situatie (de bestaande kruispunten 

Borgweg/Garnwerderweg en De Meeden) waarbij is onderzocht of sprake is van een 

positief, neutraal of negatief effect, (aangegeven met een score op een 7-puntschaal, zie 

onderstaand schema). De beoordeling is gebaseerd op bureauonderzoek voor de 

betreffende criteria en niet op gedetailleerd gebiedsgericht onderzoek.  

 

 
 

In onderstaande tabel is aangegeven op welke aspecten de varianten zijn beoordeeld. Het 

gaat om effecten op het gebied van verkeer, omgeving en haalbaarheid. Vervolgens wordt 

per thema een beoordeling van de varianten gegeven. 

 

 

  



3.1 Verkeer 

Deze paragraaf behandelt de beoordeling op van de varianten op verkeer.  

 

3.1.1 Doorstroming N361 

• Als gevolg van snelheidsremmende maatregelen op de N361 hebben bijna alle varianten 

een beperkt negatief effect (0/–) op de doorstroming ten opzichte van de huidige situatie. 

Dit is aan de orde bij elke variant met een rotonde, ovonde of VRI. Verkeer zal moeten 

afremmen of moet voorrang verlenen bij het passeren van de kruising.  

• Variant 2B heeft met twee voorrangspleinen geen of nauwelijks effect (0) op de 

doorstroming, omdat het doorgaande verkeer op de N361 voorrang heeft op het 

kruisend verkeer.  

• Varianten 4A, 4B en 4C scoren (zeer) negatief, omdat een VRI nadelig is voor de 

doorstroming en niet past bij de functie van en intensiteit op de N361. Dergelijke 

voorzieningen worden in de regel uitsluitend toegepast indien de intensiteiten op het 

kruispunt hier aanleiding toe geven (CROW-publicatie 328). Dit is op het kruispunt 

Borgweg/Garnwerderweg niet aan de orde. In combinatie met een rotonde of ovonde 

wordt de doorstroming van het doorgaande verkeer op de N361 relatief sterk verminderd 

(– –). Variant 4B scoort minder negatief (–) omdat een voorrangsplein de doorstroming 

op de N361 niet negatief beïnvloed. 

 

3.1.2 Oprijdbaarheid N361 

• Doordat het kruisende verkeer van de N361 de weg gemakkelijker kan oprijden bij een 

rotonde, ovonde, voorrangsplein of VRI, treedt bij alle varianten een positief effect op. Dit 

effect is positiever (+) bij rotondes en ovondes (vanwege de lagere rijsnelheid) dan bij 

voorrangspleinen en VRI’s (0/+). 

 

3.1.3 Verkeersveiligheid/oversteekbaarheid 

• In alle gevallen verbetert de verkeersveiligheid ten opzichte van de huidige situatie door 

de aanpassing van de kruispunten (verbetering overzicht, verlaging rijsnelheid in 

combinatie met optische versmalling tussenliggende wegvakken). Met name de 

vormgeving van kruispunt Borgweg/Garnwerderweg is hierbij relevant. Bij een rotonde of 

ovonde op dit kruispunt is de veiligheidswinst het grootst omdat deze kruispuntvorm 

zorgt voor lager rijsnelheden (+). 

• Bij variant 4 (VRI op het kruispunt Borgweg/Garnwerderweg) is het effect beperkt positief 

(0/+). De oversteekbaarheid wordt beter, maar door roodlichtnegatie neemt de kans op 

ongevallen met ernstige afloop toe. Ook blijft de rijsnelheid gelijk aan de huidige situatie.  

• Bij variant 2 is het effect eveneens beperkt positief (0/+) omdat oprijdende bussen bij 

een voorrangsplein tot onveilige situaties kunnen leiden vanwege verminderd overzicht 

(zie ook hieronder). Ook blijft de rijsnelheid gelijk aan de huidige situatie. 

 

3.1.4 Doorstroming (rijtijden bussen) 

• Alle bussen die Winsum passeren maken via de Borgweg een lus bij het station. Dit 

betekent dat alle bussen afslaan/oprijden bij het kruispunt Borgweg/Garnwerderweg. 

Een VRI heeft voor de rijtijden van een bus een positief effect omdat een dergelijke 

voorziening ingericht kan worden op prioriteit voor de bussen boven het overige verkeer. 

Omdat de omvang van het afslaande verkeer naar verwachting relatief gering is, zijn 

voor de bus geen aparte opstelstroken (bus rijdt met het overige verkeer mee). Een 

rotonde op het kruispunt Borgweg/Garnwerderweg heeft eveneens een positief effect 



omdat hiermee de afslaande bussen vanaf/naar de Borgweg optimaal worden 

afgewikkeld.  

• Een voorrangsplein bij de Borgweg/Garnwerderweg (variant 2A, 2B en 2C) heeft een 

negatief effect op de rijtijden van de bus. Daar waar een auto vanaf de Borgweg in twee 

instanties de N361 in zuidelijke richting kan oprijden (en de wachttijd afneemt) zal dit 

naar verwachting niet gelden voor een bus omdat het opstellen op het middeneiland 

(met name op drukkere momenten) niet mogelijk is. Hierdoor zal een bus in dergelijke 

situaties toch wachten op de Borgweg en in één instantie de N361 op moeten rijden.  

Deze situatie is minder overzichtelijk waardoor de rijtijden naar verwachting zullen 

toenemen. Hetzelfde argument geldt in vergelijkbare mate voor een ovonde op dit 

kruispunt. 

• Een rotonde of ovonde bij kruising De Meeden heeft een extra negatief effect op de 

doorstroming van de bus ten opzichte van de huidige voorrangssituatie. Een 

voorrangsplein bij kruising De Meeden heeft daarentegen geen invloed op de 

doorstroming van de bus omdat de huidige voorrangssituatie behouden blijft. 

 

3.1.5 Betrouwbaarheid (kans op vertraging) 

• De kans op vertraging is het grootst bij een voorrangsplein op de kruising 

Borgweg/Garnwerderweg. Zoals hierboven aangegeven zullen bussen vanaf de 

Borgweg tijdens drukkere momenten naar verwachting niet in twee instanties de N361 in 

zuidelijke richting kunnen oprijden maar wachten op de Borgweg en in één instantie op 

moeten rijden. Deze situatie is minder overzichtelijk waardoor de kans op vertraging 

toeneemt. Hetzelfde argument geldt in vergelijkbare mate voor een ovonde op dit 

kruispunt. 

• Een rotonde en VRI op de kruising Borgweg/Garnwerderweg zorgt ervoor dat de bus 

gemakkelijk de N361 kan oprijden, waardoor de kans op vertragingen minimaal is. Dit is 

positief voor de betrouwbaarheid.   

• Een voorrangsplein op kruising De Meeden heeft geen invloed op betrouwbaarheid, 

aangezien de bus op de N361 de voorrang behoudt. Zodra hier een rotonde of ovonde 

wordt geplaatst, dient de bus voorrang te verlenen op het verkeer vanaf De Meeden. Dit 

is enigszins negatief voor de betrouwbaarheid.  

 

3.1.6 Comfort reizigers (bochten) 

• Een rotonde, ovonde of voorrangsplein zorgt ervoor dat bussen meer bochten moeten 

maken waardoor het comfort van busreizigers afneemt. Alle varianten die een rotonde of 

ovonde op De Meeden of een voorrangsplein/ovonde/rotonde op Borgweg/Garnwerder-

weg bevatten scoren beperkt negatief (0/–) ten opzichte van de huidige situatie. Een 

combinatie van beide scoort negatief (–). 

• Een voorrangsplein op kruising De Meeden en VRI op kruising Borgweg/Garnwerderweg 

heeft geen invloed op het comfort omdat hiermee geen sprake is van verslechtering ten 

opzichte van de huidige situatie. 

 

3.1.7 Effecten fietsverkeer, voetgangers 

• Alle varianten betekenen een verbetering voor fietsers en voetgangers omdat de 

veiligheid, oversteekbaarheid en het overzicht van kruising de Borgweg/Garnwerderweg 

(die een belangrijke functie heeft voor overstekend langzaam verkeer) verbetert ten 

opzichte van de huidige situatie (0/+). 



• De varianten met een rotonde en ovonde bij de kruising Borgweg/Garnwerderweg 

scoren respectievelijk zeer positief (++) en positief (+) omdat in deze varianten de 

rijsnelheid van naderende auto’s tevens verlaagd wordt.  

  

3.1.8 Effecten landbouwverkeer 

• Voor landbouwverkeer zijn de varianten niet onderscheidend ten opzichte van elkaar en 

van de huidige situatie  

 

3.1.9 Samenvatting 

De beoordeling van de varianten op het thema Verkeer is samengevat in onderstaande 

beoordelingsmatrix. Variant 1 scoort het beste op bijna alle criteria. Met name de 

oprijdbaarheid en verkeersveiligheid/oversteekbaarheid en de effecten voor fietsverkeer en 

voetgangers is (zeer) positief. Ook voor het openbaar vervoer is dit een goede oplossing. 

Variant 4B scoort eveneens positief op openbaar vervoer en de overige criteria, maar heeft 

(evenals varianten 4A en 4C) een negatiever effect op de doorstroming van de N361. De 

overige varianten scoren goed op de meeste criteria maar zijn duidelijk negatief voor het 

openbaar vervoer. 

 

 
Beoordelingsmatrix thema Verkeer 

 

3.2 Omgeving 

In deze paragraaf komt de beoordeling op het thema Omgeving aan de orde.  

 

3.2.1 Ontsluiting aanwonenden en bedrijven 

• Voor varianten 1, 2 en 3 zijn geen ingrijpende aanpassingen nodig aan de ontsluiting 

van aanwonenden en bedrijven. Er is daardoor geen effect op de ontsluiting (0). 

• De VRI bij de Borgweg (variant 4A, 4B en 4C) betekent dat de Redgerstraat afgesloten 

moet worden voor autoverkeer. Lokale aanwonenden dienen om te rijden via de 

Terpstraat. Dit wordt beoordeeld als beperkt negatief (0/–). 

 

3.2.2 Hinder omwonenden 

• In alle varianten is mogelijk sprake van enige toename van lichthinder door afslaande 

bewegingen. Dit is eenvoudig te mitigeren door het aanbrengen van bijvoorbeeld 

hagen. Bij kruising De Meeden zijn geen directe omwonenden. Lichthinder en 

geluidhinder is hier niet relevant voor de beoordeling.  

• Een voorrangsplein of een rotonde op het kruispunt Borgweg/Garnwerderweg 

(varianten 1 en 2) hebben een aanzienlijke uitbuiging van de westelijke rijbaan naar de 



woningen aan de Garnwerderweg tot gevolg. Dit leidt tot een duidelijke toename van de 

geluidsbelasting. Het effect is hierdoor negatief (–).  

• De overige varianten hebben een beperkte uitbuiging van de hoofdrijbaan waardoor de 

toename van geluidbelasting naar verwachting beperkt is. Dit wordt beoordeeld als 

beperkt negatief (0/–). 

 

3.2.3 Ruimtelijke/landschappelijke inpassing 

• Alle varianten zijn grootschaliger dan de huidige situatie en hebben daarmee enige 

ruimtelijke impact op de omgeving. Ruimtelijke inpassing scoort op basis hiervan 

beperkt negatief bij de meeste varianten (0/–). 

• De impact van variant 4B is kleiner dan de andere varianten en wordt als neutraal 

beoordeeld (0). 

 

3.2.4 Effect op beschermde soorten en gebieden 

• Alle varianten hebben een kleine impact op het weidevogelgebied rond Winsum. De 

reconstructie zorgt voor een kleine afname van het areaal en mogelijk enige toename 

van verstoring door geluid. Het effect is hierdoor beperkt negatief (0/–).  

 

3.2.5 Aantal te kappen bomen 

• In alle kruispuntvormen zullen naar verwachting enkele bomen worden gekapt ten 

behoeve van de reconstructie. Alle varianten scoren hierdoor beperkt negatief.   
 

3.2.6 Samenvatting  

De beoordeling van de varianten op het thema Omgeving is samengevat in onderstaande 

beoordelingsmatrix. Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van een duidelijk 

onderscheid tussen de varianten: alle varianten hebben een beperkt negatief effect op de 

omgeving.  

 

 
 

3.3 Haalbaarheid 

In deze paragraaf komt de beoordeling op het thema Haalbaarheid aan de orde.  

 

3.3.1 Inschatting kosten  

• De investeringskosten voor de varianten worden geschat op 0,8 tot 1 miljoen euro. 

• Variant 4 met een VRI is iets goedkoper dan de overige varianten.  

 

3.3.2 Te verwerven gronden 

• Voor alle kruispuntvormen op kruispunt Borgweg/Garnwerderweg is in meer of mindere 

mate grond van derden nodig. Deze varianten scoren beperkt negatief (0/–) 

• Bij kruispunt De Meeden zal alleen bij de variant met een rotonde grond aangekocht 

dienen te worden. Deze varianten scoren hierdoor negatiever (–). 



3.3.3 Inpassing bestemmingsplan 

Alleen een ovonde of voorrangsplein bij kruising De Meeden past binnen het huidige 

bestemmingsplan. Bij de Borgweg/Garnwerderweg passen alle kruispuntvormen niet in het 

bestemmingsplan. Daarom is voor alle varianten sowieso een bestemmingsplanprocedure 

nodig, waardoor ze allen zijn beoordeeld als negatief (–).  

 

3.3.4 Samenvatting 

De beoordeling van de varianten op het thema Haalbaarheid is samengevat in 

onderstaande beoordelingsmatrix. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat er qua 

haalbaarheid geen duidelijk onderscheid is tussen de varianten. 

 

 

 
 

4 Conclusie 

Op basis van de uitwerking en beoordeling van de varianten wordt geadviseerd om te 

kiezen voor variant 1: een voorrangsplein op kruispunt De Meeden en een rotonde op 

kruispunt Borgweg/Garnwerderweg. Met deze variant is een duurzaam veilige inrichting van 

dit deel van de N361 mogelijk, waarbij tevens de doorstroming van het autoverkeer en 

openbaar vervoer geborgd blijft.  
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