
Verdubbeling 
N33 Midden 

OTB/2e fase MER
Ontwerpsessie 2, Zuid



Ontwerpproces VKA

Stappen:
1. 1e Ontwerpronde voor zuid (29/10): aftrap landschapsplan 

en afzonderlijke sessies: Korengast, Siddeburen en 
bereikbaarheid Steendam / Schildmeer.

2. Uitwerking, beoordeling en afstemming derden (gemeente, 
waterschap, provincie, etc.). 

3. 2e Ontwerpronde voor zuid (26/11): presentatie SvZ en 
inzoomen op dorpsomgeving Siddeburen.

4. Uitwerking tot stabiel wegontwerp N33, incl. aansluitingen 
(medio december).

5. Bepalen effecten (geluid, ecologie, etc.) en aanvullende 
maatregelen.

6. Integraal Ontwerp voor OTB (voorjaar 2019).



Ontwerpopgave Zuid

1. Inpassing verdubbeling N33 thv Korengarst.

2. Bereikbaarheid Steendam / recreatiegebied Schildmeer.

3. Optimalisatie aansluiting N387 / Siddeburen, incl. 
wegverbinding met Oudeweg.

4. Plaatsing boscompensatie Nieuw Tivoli en Huisweersterbos 
en compensatie bomenrij.

5. Voor landschapsplan inzoomen op dorpsomgeving 
Siddeburen is samenhang met punt 3, o.a.:

a. Onderdoorgang Oudeweg

b. Inpassing ontwikkeling Kalverkampen II





Korengarst

Wensen:

1. Beperk verblinding

2. Beperk geluid (stil asfalt)

3. Verruim passeermogelijkheden

4. N33 lager uitvoeren



Profiel Korengarst



Bereikbaarheid 
Steendam e.o.

Wensen/reacties:

1. Beperk verkeersdruk Oudeweg.

2. Aanpassen bewegwijzering.

3. Huisweersterweg niet geschikt voor 
doorgaand verkeer.

4. Akkereindenweg functie voor 
fietsers en voetgangers (ommetje).

5. Landbouwverkeer door Siddeburen 
verminderen.

6. Nieuwe wegverbinding aan 
westzijde Siddeburen die op de 
N387 aantakt.



Bereikbaarheid 
Steendam e.o.



Optimalisatie aansluiting N387 / 
Siddeburen
Uitgangspunten VKA:

• Hoogteligging N33: huidig = toekomstig

• Aansluiting N387 dmv halfklaverblad aan zuidzijde

• Verbindingsweg met Oudeweg aan oostzijde N33

Opgave:

• Waar komt de verbindingsweg met Oudeweg?

• Hoe worden de toe- en afritten en rotondes N387 ingepast?

• Hoe kunnen we de leefomgeving en cultuurhistorie rond 
Siddeburen versterken en respecteren?



Wensen Siddeburen landschap



Optimalisatie aansluiting N387 / 
Siddeburen
Wensen vanuit werksessie 29-10:

• Nieuwe verbinding tussen Oudeweg en N387 zo direct mogelijk.

• Zorg voor veilige fietsroutes door o.a.:
– Fietspad Oudeweg verlengen tot voorbij onderdoorgang

• Voorkom sluipverkeer op Ooster Zandenweg en Wilderhofsterweg.

• Op drukkere kruisingen een rotonde aanbrengen.

• Vermijdt bij de rotondes lichthinder bij aanwonenden.

• Beperk de geluidhinder voor aanwonenden.

• Pas bij toe- en afritten beplanting toe (geluid, licht).

• Nabij aansluiting een carpoolplaats realiseren.

• Opruimen provinciale weg richting Wagenborgen; verkeer wordt 
gebundeld op Oudeweg.



Ontginningsassen en groenstructuren



Voorbeeld onderdoorgang Oudeweg



Siddeburen; 4 varianten



Variant 1



Variant 2



Opgave: Wat zijn de kansen en bedreigingen 
per variant?

Aspecten:

• Lokale verkeersstructuur (routing, bereikbaarheid bestemmingen 
Siddeburen, ongewenste routes, ………..)

• Voet-/fietsverbindingen (verbindingen Oudeweg, Oostwoldjerweg
en ……….., verkeersveiligheid, sociale veiligheid)

• Ontsluiting directe aanliggende kavels en percelen (aanwonenden, 
gasstation, Kalverkampen II, ………..)

• Ruimtelijke kwaliteit (hoofdentree Siddeburen, onderdoorgang 
Oudeweg, ………)

• Groen- en bomenstructuur (waarborgen/herstel ontginningsassen, 
aankleding nieuwe infrastructuur, ………..)

• ……………………………



Overige opgaves in omgeving

• Plaatsing boscompensatie Nieuw Tivoli en Huisweersterbos

• Hoe omgaan met bomen langs Provinciale weg N387?







Einde presentatie

Dank voor uw aandacht!

Pauze met koffie


