
N33 Midden. Meer weg, meer waarde

Welkom op deze 
 informatiebijeenkomst

U ziet hier:

Een gedetailleerd  
ontwerp van de weg

Een concept 
landschapsplan  
met de inpassing van  
de weg in de omgeving

Een overzicht met 
kansrijke duurzaamheids-
maatregelen

U kunt uw vragen stellen 
aan de medewerkers van 
het projectteam

Wij zijn benieuwd  
naar uw reactie!



N33 Midden. Meer weg, meer waarde

Voorkeursalternatief 
N33-Midden

Esri Nederland, Community Map Contributors

0 0,45 0,9 1,35 1,8 2,250,225
Kilometers

legenda

toekomstig tracé ver-
dubbelde N33-Midden

te handhaven deel 
oude tracé N33

N

Projectgrens Zuid

Geen verdubbeling westelijke  
rijbaan in knooppunt Zuidbroek

N33 langs Siddeburen op huidige hoogteligging

Geen rechtstreekse aansluiting Geerlandweg

Handhaven oude tracé N33 langs
Fivelpoort tot en met  aansluiting Woldweg

Onderzoek alternatieven voor verwijderen 
oud tracé tussen Tjuchem en Woldweg

Geen uitbreiding brug Winschoterdiep

Scheemderweg Noordbroek blijft op maaiveld;  
N33 er over heen

Verbreding naar 2x2 aan de westzijde vanaf  
knooppunt Zuidbroek tot iets voorbij Korengarst

Asverlegging naar het westen 
 ter hoogte van Korengarst

Half klaverblad aansluiting N387 bij Siddeburen 

Verbreding 2x2 naar de oostzijde tot  Huisweersterbos

Hoofdweg Tjuchem blijft op maaiveld;  
N33 er over heen

Nieuw tracé X1 (2x2 rijstroken) vanaf
Huisweersterbos tot aansluiting Holeweg

Laskwerderweg over N33 heen

Holeweg over de N33 heen

Projectgrens Noord



N33 Midden. Meer weg, meer waarde

Samenwerken aan een 
duurzame N33 Midden
De samenwerkingspartners van het project N33 Midden slaan de 
handen ineen om de (meest duurzame rijksweg in Nederland) te  
realiseren.  Alle partijen hebben de gezamenlijke ambitie om dit  
project op verschillende thema’s duurzaam uit te voeren.
Bijvoorbeeld op het gebied van sociale relevantie, circulaire  
grondstoffen, energie en biodiversiteit.



N33 Midden. Meer weg, meer waarde

Maatregelen 
duurzaamheid

We werken plannen uit voor een duurzame  
N33 midden. Een greep uit de mogelijkheden:

Energie
• Zonnepanelen in knooppunten
• Zonnepanelen in de wegberm
• Pilot stroomleverend wegdek

Circulariteit
• Circulaire  viaducten/bruggen
• Hergebruik vrijkomende 

materialen op te ruimen tracé
• Toepassing Eems-Dollard slib
• Toepassen hout/biocomposiet 

als basis voor wegmeubilair
• Living Lab weginnovaties

Biodiversiteit
• Bloemen- en kruidenrijk grasland 

in bermen
• Diverse faunapassages
• Ecologisch ingerichte bermsloten

Sociale Relevantie
• Fietsroute Tjuchem-Appingedam
• Fiets- en wandelverbinding over 

Afwateringskanaal bij Tjuchem
• Leefbaarheidsmaatregelen 

Tjuchem en Siddeburen in relatie 
tot geluid

• Plukbossen



N33 Midden. Meer weg, meer waarde

Rijroutes aansluiting  
Siddeburen
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Siddeburen Appingedam
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Siddeburen Zuidbroek
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Appingedam Siddeburen
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Zuidbroek Siddeburen



N33 Midden. Meer weg, meer waarde

EIND 2022:

Start uitvoering

2020-2022:

Contractvoorbereiding, aanbesteding en gunning   

BEGIN 2021: 

Tracébesluit

1e/2e KWARTAAL 2020: 

Zienswijzeperiode ontwerp (OTB)  
met informatiebijeenkomsten 

Planning

1e KWARTAAL 2020: 

Ontwerp (OTB) vastgesteld   

OKTOBER 2019: 

Informatiebijeenkomst over N33 en geluid  
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Verdubbeling N33 Zuidbroek - Appingedam

Landschapsplan - Appingedam & Tjuchem



Verdubbeling N33 Zuidbroek - Appingedam

Landschapsplan - Appingedam & Tjuchem

voorbeeld optie voetgangersbrug over Afwateringskanaal

landschappelijke ingrepen rondom Tjuchem en Huisweersterbos

doorsnede Afwateringskanaal onder kunstwerk

te verwijderen tracé N33, herstellen landbouwkavelstructuur

te verwijderen tracé N33

te verwijderen grondlichaam bij Blokstad

te verwijderenkunstwerk Afwateringskanaal, behoud zuidelijk landhoofd

te verwijderen viaduct Laskwerderweg

te verwijderen grondlichaam tussen Hoofdweg en Afwateringskanaal

te verwijderen viaduct Holeweg

te verwijderen aansluitingen N362 en rotonde Woldweg

te verwijderen grondwal met beplanting bij Blokstad, 
Blokstad aan het open landschap

te verwijderen talud met beplanting bij zowel viaducten als bij Tjuchem, 
vrijgekomen grond tussen Hoofdweg 20 en 22 herbeplanten, verkaveling herstellen

te verwijderen kunstwerken Holeweg, Laskwerderweg, Hoofdweg en Afwateringskanaal

te behouden talud en landhoofd zuidzijde Afwateringskanaal
 t.b.v. vleermuizen en dassen
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basisprofiel verdubbelde N33 (iets verhoogd, nieuw tracé Tjuchem - Appingedam)

basisprofiel verdubbelde (verhoogd, o.a. bij Siddeburen)



Verdubbeling N33 Zuidbroek - Appingedam

Landschapsplan - Landschapsplan - Siddeburen
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Verdubbeling N33 Zuidbroek - Appingedam

Landschapsplan - Landschapsplan - Siddeburen
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Alternatieve aansluiting Siddeburen

boscompensatie optie 1

profiel N33 ter hoogte van Nieuw-Tivoli in huidige situatie

profiel N33 ter hoogte van Nieuw-Tivoli in toekomstige situatie

Nieuw-Tivoli vanaf huidige N33 Nieuw-Tivoliboscompensatie optie 2

extra ruimte voor Korengarst bij verbreding N33Korengarst in huidige situatie Korengarst in huidige situatie

profiel N33 ter hoogte van Korengarst in huidige situatie

profiel N33 ter hoogte van Korengarst in toekomstige situatie

Korengarst

Nieuw - Tivoli

Alternatieve ontsluiting Siddeburen
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Landschapsplan - Noordbroek & Zuidbroek
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Landschapsplan - Noordbroek & Zuidbroek

randvoorwaarden biodivers bloem- en kruidenrijk mengsel:
• aansluiten bij landschap, gebiedseigen beplantingen
• afstemming met ondergrond, grondopdekking
• onderzoek m.b.t. grondwater, bodemgesteldheid
• meerdere mengsels samenstellen, afgestemd per deelgebied
• hoogte beperken tot +/- 80cm hoogte
• bijvriendelijk maaibeheer: maai gefaseerd, afvoeren maaisel, niet klepelen,  laat in najaar maaien, licht materieel gebruiken

basisprofiel met 10m brede bermen aan weerszijden

natuurvriendelijke oevers bermsloten aan weerszijden

natuurvriendelijke oevers bermsloten

roofvogelpalenroofvogelrolletje op hectometerpaaltjes

doorzetten natuurlijke rietoever Tjuchemdassentunnel met raster (klaverblad A7 - Scheemderweg takkenpassage t.b.v. otters Afwateringskanaalreeënhekwerk (Huisweersterbos  en NIeuw-Tivoli) vleermuizen hop-over

8-10m

Energy Highway - randvoorwaarden
• zon in de knopen 
• ronde vorm, zie onderstaand voorbeeld
• panelen laag houden (2,00m hoog)
• panelen zo dicht mogelijk op elkaar plaatsen, maximaal benutten ruimte
• geen hekwerken, begrenzing middels water
• ruimte tussen panelen ecologische invulling geven 
(bijvoorbeeld kruidenrijk mengsel)

2
,0

0
 m

zo minimaal mogelijk

ecologische verbinding voor fauna bij hoofdwatergangen
(Ringmaar, Munnikesloot)

uittreedplaats/ faunatrap Afwateringskanaal

behoud talud zuidzijde Afwateringskanaal 
t.b.v. dassen

behoud landhoofd zuidzijde Afwateringskanaal 
t.b.v. vleermuizen

natuurvriendelijke oever (bermsloten langs N33)

voorzieningen t.b.v. roofvogels reeënhekwerk

bestaande bomengroep

bestaande bomengroep

eiland met zonnepanelen, 

omgeven door water

eiland met zonnepanelen, 

omgeven door water
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N33

voorbeeld ronde vorm 

Zonne-energie in klaverblad A7 - N33

voorbeeld kruidenrijk mengsel tussen zonnepanelen

huidige klaverblad vanaf verschillende standpunten gezien

Duurzaamheid en ecologie: faunamaatregelen

Duurzaamheid: zonne-energie

Duurzaamheid en ecologie: biodiversiteit


