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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In Meedhuizen speelt momenteel een aantal zaken. Op de eerste plaats heeft het bestuur van 
dorpsbelangen Meedhuizen de wens om Meedhuizen verkeersveiliger te maken. Hiervoor is een eerste 
aanzet gegeven in de vorm van een verkeersplan. Dit verkeersplan is door dorpsbelangen Meedhuizen 
opgesteld en ingediend bij de gemeente Delfzijl. De gemeenteraad heeft voor de uitvoering van dit plan 
een budget beschikbaar gesteld. 
 
Op de tweede plaats is er veel onderhoud nodig om de openbare ruimte weer op het niveau te krijgen, 
dat met de gemeenteraad is afgesproken. Zo moet een aantal wegen in Meedhuizen worden 
onderhouden, is er een wens om de afwatering te verbeteren, moet de verlichting deels worden 
vervangen en ligt er nog een opgave voor het groen.  
 
Op de derde plaats geeft de woonvisie een goed beeld van de wensen voor de openbare ruimte in 
Meedhuizen. Daarnaast wil de stichting het dorpshuis verder ontwikkelen, is er de wens om een 
dorpsplein te creëren en willen de jongeren graag een eigen ontmoetingsplek voor hun activiteiten.  
 
Om een maximale opbrengst te creëren is ervoor gekozen deze zaken te combineren. Hierdoor kan er 
meer worden gerealiseerd met hetzelfde budget en bovendien geeft een gezamenlijk aanpak minder 
overlast bij de uitvoering.  

1.2 Aanpak 
Het project treft de inwoners direct in hun dagelijkse leefomgeving. Naast de inwoners van Meedhuizen 
zijn er nog veel andere gebruikers van de openbare ruimte, zoals de agrariërs, de hulpdiensten, 
openbaar vervoer en de minder zichtbare partijen zoals nutsbedrijven en het waterschap. Kortom er zijn 
veel stakeholders, die gebruik maken van de openbare ruimte. Alleen daarom al is transparantie een 
must.  
Door projectmatig te gaan werken is op voorhand maximale transparantie over wat, waarom en 
wanneer er iets wordt gedaan. En ook wie een zware stem heeft bij de plannen en wie alleen op de 
hoogte moet worden gehouden. Daarom wordt dit project professioneel projectmatig opgepakt.  
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2 Projectopdracht 

2.1 Doel 
Met dit project willen we de leefbaarheid in Meedhuizen vergroten en verankeren. Om dit te bereiken is 
een aantal projectspecifieke doelen geformuleerd. 
  
Primair 
1. Verkeersveiliger maken van Meedhuizen 
2. Weg werken onderhoudsopgaaf in Meedhuizen 
3. Bijdragen aan uitvoering woonvisie 
 
Secundair 
a) Aantrekkelijkere openbare ruimte 
b) Bewoners meer verantwoordelijk voor openbare ruimte 
c) Meer sociale gebondenheid 
d) Tegenhouden krimp 

2.2 Projectresultaat 
Een veilige en goed onderhouden openbare ruimte in Meedhuizen, die qua inrichting voldoet aan de 
wensen van de stakeholders van Meedhuizen en toekomstbestendig is.  
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3 Programma van eisen 

3.1 Algemeen 
Het nu voorliggende programma van eisen (en wensen) is de basis om het ontwerp voor de openbare 
ruimte, zodat er een maximale tevredenheid zal zijn bij alle stakeholders.  
 
Omdat Meedhuizen" verkeer en meer…" een project is dat samen wordt met diverse stakeholders 
wordt opgepakt, is het niet efficiënt alle eisen vooraf in beton te gieten. Bovendien zijn er tijdens de 
ontwerpfase nog wel enkele dilemma's, die moeten worden opgelost.  
Ter illustratie: vanuit veiligheid is het wenselijk dat het verkeer slechts stapvoets door het dorp rijd. Vanuit de 

(boeren)bedrijven is juist een snelle doorgang economisch gezien van belang. Dit en andere dilemma’s worden 
in dit project tijdens de ontwerpfase pragmatisch uitgewerkt. Het PvE is hierbij een zwaar sturende 
basis, geen in beton gegoten kader. 
 
Het voordeel van deze aanpak is dat vooraf geen oneigenlijke discussies plaatsvinden over mogelijk 
voorkomende situaties, die onnodige strijd opleveren over iets dat wellicht nooit gebeurt. Nadeel van de 
aanpak is dat de toets, of het ontwerp aan de voorgestelde kaders voldoet, minder goed uitvoerbaar is.  
 

3.1.1 De houdbaarheid 
Met de uitvoering van het project "Meedhuizen: verkeer en meer." wordt de kwaliteit en leefbaarheid 
van de openbare ruimte verbeterd. Deze verbetering willen we lang vasthouden. Daarvoor zijn twee 
hoofdzaken van belang:  

1. Een goed ontwerp - het ontwerp moet zo zijn, dat de gebruikers en inwoners voor langere tijd 
tevreden zijn met hun openbare ruimte en niet opnieuw behoefte krijgen aan een andere; 

2. Goede beheerbaarheid - de aangebrachte kwaliteit moet in stand blijven door het juiste 
onderhoud, op het juiste moment uit te kunnen voeren. 

Door vooraf de juiste eisen en kaders te stellen, is de kans op een lange houdbaarheid groot. 
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3.2 Eisen vanuit beheersoogpunt. 
Het beschikbare budget speelt een belangrijke rol bij het prioriteren van onderhoudsmaatregelen. De 
middelen binnen een gemeente zijn vaak beperkt, waardoor beheeruitgaven moeten strijden met 
andere beleidsvelden.  
 
Daarom is het belangrijk om, voorafgaand aan het ontwerp, goed na te denken welke eisen en 
uitgangspunten worden gesteld aan bijvoorbeeld vormgeving, inrichting, materiaalsoort en 
uitvoeringswijze. Daarbij moet helder worden gemaakt welke consequenties dit heeft voor het beheer. 
Hierdoor kunnen bewuste keuzes worden gemaakt en is een maximale zekerheid, dat de verbetering 
over lange tijd in Meedhuizen wordt vastgehouden  
 
Vanuit beheer zijn eisen traditioneel vaak technisch van aard en gebaseerd op de ervaringen, die zijn 
opgedaan in het verleden. Een voorbeeld: "bij een boom in verharding moet, voor 30 jaar, 30m3 

grondverbetering worden toegepast" of "de vlakheid van een aangebrachte verharding mag onder een rij van 3m 

niet meer afwijken dan…cm".  
Voor de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden is dit een snelle, goede en efficiënte werkwijze. Echter, 
bij dit grote project is het goed ook stil te staan bij de achterliggende vraag. Bij de eis "bij een boom in 

verharding moet, voor 30 jaar, 30m3 grondverbetering worden toegepast" kan de vraag worden gesteld: 
waarom. Het antwoord kan zijn: omdat de omstandigheden zo moeten zijn, dat de maximale levensduur 
van de boom, zonder al te veel menselijk ingrijpen, moet worden gehaald. Als dat zo is, dan zijn er 
misschien ook andere, meer effectieve en efficiënte oplossingen. Misschien zijn er nieuwe materialen of 
nieuwe technieken op de markt, die (hier) nog niet bekend, maar wel goed toepasbaar zijn.  
Keerzijde is, dat nieuwe technieken en/of nieuwe materialen, nog niet altijd hun houdbaarheid hebben 
aangetoond. Garanties, dat het nieuwe product ook na een aantal jaar nog steeds zo goed presteert als 
vooraf voorspeld, is minder zeker dan bij traditionele materialen en technieken. Grote organisaties zoals 
Rijkswaterstaat "kopen" dit risico af door bijvoorbeeld het beheer en onderhoud ook voor een groter 
aantal jaren bij de aanleggende partij neer te leggen. Voor een gemeente als Delfzijl is dit niet wenselijk. 
De beperkte schaalgrote zou tot een fragmentatie in het beheer leiden. Dat heeft een averechts effect.  
 
Daarom wordt in Meedhuizen gekozen voor een "samen-vorm". Deze vorm houdt in dat de beheerders 
vooraf nadenken over de achterliggende vraag en de markt meedenkt over slimme oplossingen om te 
voldoen aan de vraag. Samen engineren ze de beste, locatie specifieke, oplossingen. Omdat de 
gemeente verantwoordelijk blijft voor het beheer, is het uiteindelijk ook aan de gemeente om een go of 
een no-go te geven op het totale ontwerp, inclusief de beheerconsequenties en -risico’s. De 
beheerconsequenties, waaronder de financiële consequenties, worden in een beheerparagraaf 
verwoord en tegelijk met het ontwerp vastgesteld door het college. 

3.2.1 De functionele eisen van de beheerders specifiek voor Meedhuizen 
Onderhoud is het totaal van activiteiten met als doel, het in "een aanvaardbare conditie" houden of 
terugbrengen, om (direct en op termijn) de "gevraagde mate van functionaliteit" te borgen. 
De "gevraagde mate van functionaliteit" is te definiëren voor de aspecten: 

1. Veiligheid; de mate waarin het behoedt voor lichamelijke schade; 
2. Gezondheid; de mate waarin het functioneren niet in conflict is met de gezondheid van mens en 

milieu; 
3. Bruikbaarheid; de mate waarin het helpt met een bepaalde activiteit; 
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4. Duurzaamheid; de mate waarin het behoedt voor onnodige inzet van mankracht en uitputting 
van energie en grondstoffen; 

5. Comfort; de mate waarin het behoedt voor een onprettige beleving of gevoel; 
6. Uitstraling; de mate waarin het een subjectieve ervaring van "schoonheid" geeft. 

 

Wegen 

Veiligheid - Binnen 8 jaar mogen er geen veiligheid gerelateerde schades, zoals dwarsonvlakheid of 
oneffenheid optreden 

- Voorkomen losliggende steentjes en scheurvorming 
- Voldoende stroefheid 

Gezondheid - Alleen door bouwstoffenbesluit goedgekeurde bouwstoffen toepassen 

Bruikbaarheid/ 
beschikbaarheid 

- Beschikbaarheid 1e 8 jaar: alle wegen minimaal 364,5 dagen per jaar  

Duurzaamheid - De ontwerplevensduur voor gereconstrueerde wegen is 20 jaar  
- Zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen toepassen  

- goed bestand tegen dooizouten 
- Voorkom, waar mogelijk, onkruid op verharding 
- Beperk transport afstanden 

Comfort - Zorg voor voldoende comfort 

- Wees zorgvuldig met materialen die trilling of geluidsoverlast kunnen geven. 

Uitstraling - Zorg voor een ontwerp wat ook op termijn een mooie uitstraling behoudt ondanks, dat het beheer 
wordt uitgevoerd met beperkte middelen. 

 

Riool 

Veiligheid - Nieuw riool: voldoende sterkte om 60 jaar bovenliggende (verkeers)belasting te dragen 

Gezondheid - Geen dwa op straat,  
- Indien hwa riool wordt toegepast: Alleen bij meer neerslag dan bui 10 > 1 uur is (schoon)wos 

toegestaan. 
- Dwa mag geen vervuiling veroorzaken in de ondergrond (lekkage) 

Bruikbaarheid - Nieuwe riool: Beschikbaarheid 1e 40jaar 365 d/jaar  
- Zorg dat bestaand riool op termijn kan worden gerelined zonder de openbare ruimte aan te tasten 

Duurzaamheid - Zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen toepassen  
- Beperk transport afstanden van nieuw materiaal 
- Waar mogelijk extra hemelwater afkoppelen 

Comfort - Geen stankoverlast, geen extra vuil op straat 

Uitstraling - Zorg voor een ontwerp wat ook op termijn een mooie uitstraling behoudt ondanks dat het beheer 
wordt uitgevoerd met beperkte middelen. 

 

Groen 

Veiligheid - Beperk snoeigevoelige beplanting 
- "Man" onderhoud niet vanaf de weg 

Gezondheid - Waar mogelijk zo inrichten dat het de biodiversiteit stimuleert en insectvriendelijk is 
- Geen (voor de mens) giftige planten (of zaden) 

Bruikbaarheid - Idee: vruchtbomen waarbij opbrengst van kan worden ingezet als compensatie voor (extra) 
snoeiwerkzaamheden 

- Spelen  

Duurzaamheid - Onderhoud moet uitvoerbaar zijn met huidige materieel van de gemeente Delfzijl 
- geen bemesting/ bewatering (muv 1

e
 aanloopjaren) 
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- alleen inheemse beplanting 
- omstandigheden moeten zo zijn, dat de maximale levensduur, zonder al te veel menselijk 

ingrijpen, kan worden gehaald. 
- Ziekteresistente/gezonde rassen toepassen 
- Diversiteit in soort toepassen 
- Beperk transport afstanden 

Comfort - Voorkom groenafval (maaisel) op straat komt 

Uitstraling - Zorg voor een ontwerp dat ook op termijn een mooie uitstraling behoudt, ook als het beheer 
wordt uitgevoerd met beperkte middelen. 

 

Openbare verlichting 

Veiligheid - Plaatsing de verlichting zo, dat dit een toegevoegde waarde heeft op de verkeersveiligheid en 
sociale veiligheid  

Gezondheid - Verlichting sterkte aanpassen aan tijdstip 
- Voorkomen van lichthinder voor mens 

Bruikbaarheid - Bij uitval binnen de kom, moet andere verlichting de functionaliteit (deels) overnemen. Dat houdt 
in, dat bij bochten en kruispunten extra aandacht moet worden gegeven aan de hoeveelheid 
masten  

Duurzaamheid - Energie verbruik max. 50% tov huidige verbruik 
- Levensduur masten minimaal 40 jaar, armaturen minimaal 20 jaar  
- Masten en armatuur moet uitwisselbaar zijn met overige ov Delfzijl 
- Voorkom aanrijdschade 
- Voorkom overlast voor flora en fauna 

Comfort - Gelijkmatigheid conform beleidsplan openbare verlichting 
- Verblinding conform beleidsplan  

Uitstraling - Zorg voor een ontwerp, dat ook op termijn een mooie uitstraling behoudt, ook als het beheer 
wordt uitgevoerd met beperkte middelen. 

 

Spelen nvt, geen spelen binnen de scope van dit project. Als dit er wel bij komt tzt eisen bepalen 

 

Kunstwerken nvt, geen kunstwerken binnen de scope van dit project 

 
De aannemer moet in eerste instantie aantonen dat het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen. Hij zal 
dit echter niet altijd met 100% zekerheid kunnen aantonen. Voor een aantal onderdelen moet de 
gemeente zelf informatie aandragen, bijvoorbeeld het huidige materieel waarmee het groen wordt 
onderhouden. Een aantal onderdelen is ook niet meetbaar, bijvoorbeeld "geen stankoverlast", of 
"voorkomen van onkruid op verharding". Bij deze punten is het van belang dat de aannemer aannemelijk 
maakt, dat het ontwerp hier in voldoende mate aan voldoet. Het is uiteindelijk aan de gemeente om 
uiteindelijk te beoordelen of de bedachte oplossing voldoende zekerheid biedt. Dit risico ligt bij de 
gemeente. 
 

3.3 Vergunningen t.b.v. aanpassen openbare ruimte Meedhuizen:  
Omdat de openbare ruimte in Meedhuizen wordt aangepast, wordt zo goed mogelijk vooraf in kaart 
gebracht welke vergunning (en onderzoeken) noodzakelijk zijn. Echter, het ontwerp is nog niet bekend 
en daarom is ook nog niet bekend "wat" en "waar" iets zal plaatsvinden. Het is nu dan ook nog niet 
exact te aan te geven welke voorschriften van toepassing zijn. Naarmate het ontwerp definitievere 
vormen krijgt, kan er specifieker op de wetten en regels worden ingezoomd.  
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Naast de algemene wetten, die we in Nederland kennen, staan hieronder de belangrijkste wetten, 
voorschriften en regels, waar in ieder geval rekening mee moet worden gehouden.  

3.3.1 Bestemmingsplannen  
a) BP Meedhuizen  

 Archeologie: het projectgebied ligt voor het grootste gedeelte in een "Waarde-Archeologie-4 
gebied". Daar waar sprake is van grondroerende werkzaamheden, zoals kabel- en 
leidingwerkzaamheden, is in veel gevallen een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 
werk noodzakelijk. Deze kan alleen worden verleend als er archeologisch onderzoek is verricht. 
Dit onderzoek moet aantonen dat de archeologische waarden niet worden aangetast (of 
voldoende mitigerende maatregelen worden getroffen). Rondom de Herberg en kerk ligt ook 
nog een Waarde Archeologie-2. De voorwaarden bij deze categorie zijn strenger dan bij de 
waarde 4 (voor toelichting van waarde 2 en waarde 4 zie bijlage). 

 Indien met het nieuwe ontwerp de huidige bestemming wijzigt (bijvoorbeeld verkeer), is een 
vergunning nodig voor het handelen in strijd met de regels van de ruimtelijke ordening.  

 Het bestemmingsplan is online vindbaar op deze locatie: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0010.13BP-VG02 

b) BP Buitengebied-Zuid.  

 Archeologie: Voor de gedeelten binnen het BP-buitengebied geldt, voor zover het nu kan 
worden beoordeeld, alleen de Waarde-Archeologie-4. 

 Indien met het nieuwe ontwerp de huidige bestemming wijzigt (bijvoorbeeld verkeer), is een 
vergunning nodig voor het handelen in strijd met de regels van de ruimtelijke ordening.  

 Het bestemmingsplan is online vindbaar op deze locatie: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0010.06BP-VG02  
 

3.3.2 Niet gesprongen explosieven (nge) 
NGE: het grondgebied is niet verdacht op het vinden van niet-gesprongen explosieven uit WO-II. Er 
hoeft daarom geen onderzoek plaats te vinden. Mocht er toch een nge worden aangetroffen, dan moet 
het protocol worden gevolgd voor het onverwacht vinden van nge.  

3.3.3 Milieuhygiënisch bodemonderzoek 
Wanneer grond moet worden afgevoerd of ergens anders in het werk opnieuw wordt toegepast, moet 
duidelijk zijn wat de milieutechnisch kwaliteit van de grond is. Ook daar waar grond tijdelijk wordt 
uitgenomen (bijvoorbeeld een rioolsleuf), moet duidelijk zijn wat de milieutechnisch kwaliteit is. 
Hiervoor moet een bodemonderzoek worden uitgevoerd. De kwaliteit van de bodem wordt onderzocht 
door middel van een verkennend bodemonderzoek. Wordt bij het verkennend onderzoek een 
verontreiniging aangetroffen, dan moet ook een nader bodemonderzoek worden uitgevoerd. Hiermee 
wordt in kaart gebracht hoe ver, hoe diep en hoe ernstig de verontreiniging is. 
 
Afhankelijk van de uitkomsten van het verkennend bodemonderzoek, moet eerst het Wet 
bodembeschermingspoor worden doorlopen, voordat kan worden aangegeven of de 
bodemkwaliteitskaart kan worden gehanteerd. Klasse wonen volgens bodemkwaliteitskaart voor de 
bovengrond, aw-klasse voor de ondergrond; dit kan in de wegbermen. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0010.13BP-VG02
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0010.13BP-VG02
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0010.06BP-VG02
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0010.06BP-VG02
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3.3.4 Hergebruik asfalt en fundering 
a) Asfalt: wegbeheerders zijn als ontdoener verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor het 

verwijderen van teer uit de keten. Dit geeft een verplichting tot een risico-inventarisatie in een 
vooronderzoek naar teerhoudendheid van asfalt. De ontvanger van opgenomen asfalt, in de 
regel de asfaltcentrale, is verplicht erop toe te zien dat het vooronderzoek op aanwezigheid van 
PAK is uitgevoerd conform CROW-publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’. 

b) Fundering: net als asfalt moeten ook funderingsmaterialen onderzocht worden op 
milieubelastende componenten en herbruikbaarheid. Hiervoor is er onderzoek nodig om vast te 
stellen wat de huidige funderingsdikte is, welk type funderingsmateriaal het is en wat de 
gebondenheid hiervan is. Daarnaast moet de milieuhygiënische kwaliteit worden onderzocht.  

3.3.5 Verkeer 
Voor het tijdelijk afsluiten van de openbare weg, om de werkzaamheden uit te voeren, is geen 
specifieke vergunning noodzakelijk.  
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3.4 Verkeerskundige uitgangspunten Meedhuizen 

3.4.1 Verkeersongevallen 
In de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2018 is er één ongeluk geregistreerd 
(Meedhuizerweg). Dit betrof een ongeval in april 2017, waarbij een bestelbus overstekend wild heeft 
aangereden. Bij dit ongeval was alleen sprake van materiële schade. 

3.4.2 Intensiteiten en V85 
De intensiteiten worden zowel tijdens als buiten het oogstseizoen gemeten. Hiermee wordt het totale 
verkeersbeeld in kaart gebracht. De meetgegevens zijn:  Nader in te vullen 

Meedhuizerweg  (Holenweg-komgrens) 
Intensiteit:    … 
Aandeel fietsverkeer  … 
Aandeel zwaar verkeer:  … 
V85:     ... 
Datum meting:   
 
Meedhuizerweg  + Maarlaan(tot brug) 
Intensiteit:    … 
Aandeel fietsverkeer  … 
Aandeel zwaar verkeer:  … 
V85:     ... 
Datum meting:   
 
Hoofdstraat 
Intensiteit:    … 
Aandeel fietsverkeer  … 
Aandeel zwaar verkeer:  … 
V85:     ... 
Datum meting:   
 
 
 
 
telpunten 

 
Cereslaan, Essenlaan, Kerklaan, steeg 
Op deze wegen is de intensiteit  laag met gemiddeld minder dan 40 vrachtwagens per etmaal.   

3.4.3 Structuur, voorrang en max. snelheid 
De huidige doorgaande route is en blijft: Meedhuizerweg, Maarlaan, Hoofdstraat. Binnen de kom heeft 
rechts voorrang. Voor het gedeelte tussen de voetbalvelden en de komgrens is de maximale snelheid 
50km/uur. Vervolgens is de maximale snelheid 30km/uur, waarbij het gedeelte tussen de voetbalvelden 
en de brug, de overgang is naar het centrumgedeelte. De uitstraling van de weg moet daarop 
aansluiten. Voetgangers moeten veilig (zowel voor het gevoel als daadwerkelijk) hun route kunnen 
afleggen.  
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3.4.4 Parkeren  
Binnen de kom van Meedhuizen wordt momenteel op de rijbaan en op de rabatstrook geparkeerd. De 
parkeerplaats bij de voetbalvereniging en de dorpsherberg, zijn hierop een uitzondering. In het ontwerp 
voor de nieuwe openbare ruimte moet er rekening gehouden met: 

 Het aantal parkeerplaatsen bij de voetbalvereniging moet minimaal gelijk blijven; 

 Parkeren bij de dorpsherberg moet zoveel mogelijk op eigen terrein; 

 Voetgangers moeten zo min mogelijk (of geen) hinder ondervinden van geparkeerde voertuigen; 

 Landbouwverkeer mag geen hinder ondervinden van geparkeerde voertuigen. 

3.4.5 Kruispunten  
Binnen de 30 km/uur zone geldt, dat verkeer van rechts voorrang heeft. De kruispunten zijn een 
potentieel gevaarlijk punt. Hier moeten attentie verhogende maatregelen worden getroffen. 

3.4.6 Wegvakken 
Bij de inrichting van de weg moet een duidelijk onderscheid zijn tussen het 30 km/uur- en het 50 
km/uur-gedeelte. Rechtstanden in een 30 km/uur zone moeten zoveel mogelijk voorkomen worden en 
op potentiële gevaarlijke stukken moeten attentie verhogende maatregelen getroffen worden. 

3.4.7 Overige ontwerpeisen 
De overige ontwerp eisen zijn: 

 Bij halteplaatsen voor openbaar vervoer moet plaats zijn voor fietsen; 

 De instaphoogte dient conform CROW en OV bureau normen  te zijn (toegankelijk); 

 De komgrens moet herkenbaar zijn. De huidige groene "Delfzijlster" boog moet onderdeel zijn van de 

komgrens; 

 Daar waar de 30 km/uur zone begint en/of eindigt moet een duidelijke overgang zijn; 

 Landbouwverkeer en vrachtwagens zijn en blijven toegestaan in het dorp; 

 Uitwegen zijn op de rijbaan toegestaan. 

3.4.8 Technische maatvoering 
De maatvoering conform ASVV 2018  is richtinggevend, waar de ontwerp goede argumenten heeft om 
hiervan af te wijken is dat mogelijk. 

 

  



 

PAGINA 13 VAN 15 

 
 

 

 

3.5 Wensen en eisen stakeholders 

3.5.1 LTO 

3.5.1.1 Algemeen 
Er zijn in Meedhuizen geen schadegevallen bekend, die zijn ontstaan door krappe ruimtes/ geparkeerde 
auto's. Wel is het soms zo krap, dat een landbouwvoertuig eerst aan een eigenaar van een auto moet 
vragen om deze even aan de kant te zetten. Vooral net na de brug is dit het geval. Veel problemen zijn 
volgens LTO verdwenen als iedereen zich aan de verkeersregels houdt. En LTO realiseert zich ook dat dit 
een utopie is. Bij de herinrichting van het dorp hebben zij de volgende tips, aandachtspunten en 
wensen: 

3.5.1.2 Psychologische / gedragsbeïnvloeding 
1. Attendeer agrariërs in het oogstseizoen op de verkeersveiligheid in het dorp door bijvoorbeeld de 

zelfde spandoeken op te hangen als in Loppersum (nait broezen bij de hoezen). En andersom, 
attendeer de bevolking/schoolkinderen er op, dat de oogst weer is begonnen; 

2. Eventueel een artikel in het vakblad van LTO laten plaatsen. Nadeel: niet iedereen leest dit en de 
ervaring leert dat vooral loonwerkers lastig te bereiken zijn; 

3. Stimuleer dat kinderen niet spelen op de doorgaande route, waaronder de Hoofdstraat; 
4. Geef aandacht aan de drukkere tijden op een dag (bijvoorbeeld schooltijden), zodat agrariërs daar 

rekening mee kunnen houden. 

3.5.1.3 Fysieke maatregelen 
1. Bij een plaatselijke versmalling is, om niets kapot te rijden, een minimale breedte noodzakelijk 

van 3,80 meter tussen de trottoirbanden. Daarnaast moet er ruimte zijn achter de trottoirband 
voor de opbouw van de aanhanger. Een ruimte van 2 keer  60 centimeter lijkt dan voldoende; 

2. Er is geen ervaring met een "negatieve" drempel (in plaats van een ophoging een kuil); 
3. Laat parkeren alleen eenzijdig toe, afwisselen tussen links en rechts is geen probleem, maar niet 

aan twee zijden gelijktijdig parkeren; 
4. Let er bij het gebruiken van klinkers op dat deze nog wel goed schoon te maken zijn. Dit speelt 

vooral in het voorjaar na bijvoorbeeld stikstofstrooien en met opdooi en sneeuwruimen; 
5. Let er op dat,  bij het sneeuwschuiven,  de sneeuw nog wel ergens naar toe kan worden 

geschoven; 
6. Houd rekening met het uitzwenken van landbouwverkeer. Wanneer een weg is versmald en het 

verkeer moet uiterst rechts voor de tegenliggers, dan is het met uitzwenkende werktuigen 
onmogelijk om bij de zijkant weg te komen, wanneer daar obstakels staan; 

7. Verkeersdrempels zijn voor langzaam verkeer vele malen erger dan voor goed geveerd 
snelverkeer; 

8. Maak aangebrachte obstakels niet van hard zwaar materiaal, bij voorkeur struiken, om schade 
aan trekkers/machines zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook frustraties en vandalisme en, 
nog belangrijker, voorkomen van onverwachte rijrichtingverandering door contact met een 
dergelijk obstakel. 
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3.6 Wensen eisen droomavond 
 

3.6.1 Uitkomst droomavond 
De uitkomsten van de droomavond met het dorp van 19 juni, zijn verwerkt in de bijlage. 
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4 Bestaande situatie 

Deze bestaande (technische) situatie is de basis om te ontwerpen en te calculeren. De bestaande 
situatie is, waar mogelijk beschreven, met een visuele onderbouwing. Omdat een groter aantal 
documenten alleen digitaal beschikbaar is en ook digitaal het beste leesbaar is (bijvoorbeeld het 
overzicht van de aanwezige kabels en leidingen) is dit document alleen digitaal beschikbaar. 
 
 
 
 

file://///netapp-03/sec$/DELF/Medewerkers%20Stadsbeheer/Team%20Ingenieursbureau/Project%20-%20Meedhuizen%20-%20Verkeer%20en%20Meer%202018-2019/bestaande%20situatie/Inventarisatie%20bestaand%20mei%202018.docx

