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1. Inleiding
1.1

Aanleiding en doel

In navolging op de bouw van de wijk Alberdaheerd I in Marum wordt aan de zuidkant
ervan een nieuwe uitbreidingslocatie, genaamd Alberdaheerd Il, ontwikkeld. Het
bestemmingsplan die dit mogelijk maakt is op 27 november 2019 vastgesteld . In deze
nieuwe woonwijk zullen in totaal 46 woningen worden gerealiseerd. Het plangebied is
voor de zomerperiode van 2020 bouwrijp opgeleverd, de nutsvoorzieningen zijn
aangelegd en de kavels zijn uitgezet. Het plangebied is nu gereed voor de bouw van de
woningen .

SWECO~
1.2

Werkwijze

Voor het onderzoek zijn een aantal alternatieven voor de afwikkeling van bouwverkeer opgesteld.
Deze alternatieven zijn in kaart gebracht, inclusief het ruimtebeslag en de (tijdelijke) benodigde
verhardingsconstructies.
Vervolgens zijn deze alternatieven getoetst op basis van de effecten op de thema's
bereikbaarheid, leefbaarheid (geluid, trilling en lucht), verkeersveiligheid en realiseerbaarheid .
Het detailniveau dat hierbij is aangehouden, is op de onderlinge vergelijking van de alternatieven
afgestemd.
Op basis van verzamelde gegevens is een beoordelingskader opgesteld. Dit beoordelingskader
maakt per thema inzichtelijk op welke aspecten de alternatieven worden beoordeeld en welke
criteria daarbij worden gehanteerd. Dit beoordelingskader is uitgewerkt en toegelicht in
hoofdstuk 4.

2.3

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten en het proces beschreven. In hoofdstuk 3 is in een
algemene inventarisatie een aantal aandachtspunten opgesomd.
In hoofdstuk 4 volgt de toelichting op het beoordelingskader en de beoordeling van de
alternatieven. In hoofdstuk 5 volgt een samenvatting van de conclusies en een vergelijking
tussen de alternatieven. Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 het voorkeursalternatief benoemd,
inclusief de aandachtspunten bij de verdere uitwerking.
De aanleg van Alberdaheerd Il brengt bouwverkeer met zich mee. Voor de afwikkeling
van dit bouwverkeer wordt een tijdelijke toegangsweg door de gemeente overwogen,
zodat de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Marum minimaal wordt
aangetast.
Om een gefundeerde afweging te maken tussen de verschillende alternatieven heeft de
gemeente het advies- en ingenieursbureau Sweco ingeschakeld. De resultaten van dit
onderzoek zijn in voorliggend rapport beschreven.
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3. 1nventarisatie en analyse
3.1

SWECO~

Omgevingskenmerken en toekomstbeeld

Alberdaheerd Il is het meeste recente uitleggebied aan de zuidoostzijde van de kern Marum.
Het gebied wordt aan de noordzijde ontsloten via Alberdaheerd 1(via de woonstraten
Grietmansweg en Holtropslaan) op de Alberdaweg die een functie heeft als
wijkverzamelroute. Voorts beschikt het gebied over een calamiteitenroute via het
Malijksepad die ook verbonden is met de Alberdaweg. Deze route is in reguliere situaties
gesloten voor autoverkeer, maar kan bij noodgevallen door hulpverleningsdiensten worden
gebruikt.
De Noorderweg is de belangrijkste invalsweg van Marum en is aangesloten op Rijksweg A7
(Groningen - Drachten). De Noorderweg is via de Wendtsteinweg verbonden met de
Alberdaweg .
Het winkelcentrum van Marum ligt centraal in de kern en is vanuit het plangebied
rechtstreeks te bereiken via het Malijksepad en Dorpshuisstraat. Met uitzondering van de
Noorderweg (en de Kruisweg) geldt in de gehele kom van Marum een snelheidsregime van
30 km/h.

Calamiteitenroute:
Alberdaheerd 1
Alberdaheerd Il

+ +
♦+

In de kern Marum bevinden zich in de huidige situatie twee basisscholen. Dit zijn CBS De
Bron (Molenstraat 30a) en de openbare basisschool De Springplank (Malijksepad 4) . Deze
scholen liggen op loopafstand van Alberdaheerd ll. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het
Malijksepad. De meeste scholieren komen uit het westelijk deel van Marum. Een klein deel
van de scholieren komt uit het oostelijk deel of het achterliggende landelijke gebied. Door
deze scholieren worden de Alberdaweg en het Malijksepad gebruikt als woonschoolroute.
Op termijn (over 1,5 tot 2 jaar) zullen de beide scholen worden gehuisvest in een nieuw
gebouw/brede school in de nabijheid van het huidige sportcomplex De Holten (IKC Marum).
Voor het (zuid)oostelijke deel van Marum blijft de Alberdaweg dan een belangrijke
woonschoolroute.
Het Malijksepad, gelegen ten noorden van de projectlocatie heeft een cultuurhistorische
waarde. Het betreft een eeuwenoude verbinding tussen Marum en Tolbert. De route wordt
tegenwoordig ook gebruikt als fietsverbinding en is onderdeel van de Rietdalroute.
Ten zuiden van het Malijksepad loopt een onverharde weg langs het Oude Diep van Malijk in
de richting van Boereveld. In het toekomstbeeld is een deel van dit pad bestemd voor een
calamiteitenroute richting Alberdaheerd ll.

Figuur 2: Malijksepad
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4. Beoordeling alternatieven
4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de alternatieven beoordeeld door middel van een multicriteriaanalyse (MCA). De multicriteria-analyse is een evaluatiemethode waarmee een
onderbouwde en integrale keuze gemaakt kan worden . In de methode zijn diverse
criteria naast elkaar gezet zodat een integrale afweging mogelijk is. De alternatieven
zijn tegen elkaar afgewogen op basis van plussen en minnen op de genoemde
aspecten in nevenstaande tabel.
De beoordeling is gebaseerd op bureauonderzoek voor de betreffende criteria. De
effecten van de verschillende alternatieven zijn uitgeschreven en vervolgens per
aspect ten opzichte van elkaar beoordeeld op een vijfpunts beoordelingsschaal zoals
hieronder weergegeven.

SWECO~
Criterium

Indicator

Be rei kbaarhei d

Aansluiting op bestaande
wegenstructuur
Directheid verbinding
Berijdbaarheid zwaar verkeer

Leefbaarheid

Allereerst zijn de alternatieven per criterium en bijbehorende indicatoren onderzocht
en tekstueel beoordeeld en aan een score gehangen. Dit is vervolgens in hoofdstuk 5
samengevat en vergeleken in een vergelijkingstabel. In de vergelijkingstabel is
zichtbaar hoe de alternatieven ten opzichte van elkaar scoren.

Geluid
Trillingen
Lucht

Verkeersveiligheid

Conflicten op straatniveau
Kruisingen/fietspad
Schoolroutes

Realiseerbaarheid
+

Positief

0

Neutraal
Negatief
Zeer negatief

Planologische inpasbaarheid
Uitvoerings- en herstelkosten

Toekomstige bruikbaarheid

Tijdelijke voorzieningen bruikbaar in
toekomstige situatie

6

2020-11-03

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

5. Vergelijking alternatieven
5.1

Inleiding

In nevenstaande tabel is de beoordeling van de alternatieven per criterium
opgenomen. De alternatieven zijn per criterium door middel van indicatoren
gewogen. Gezamenlijk vormen de indicatoren de uiteindelijke score per criterium .
Deze zijn onder elk criterium als resumé weergegeven .

5.2

SWECO~

Bereikbaarheid

Aansluiting op bestaande
wegenstructuur
Directheid verbinding

Vergelijking alternatieven

Alternatief la en lb scoren relatief goed op bereikbaarheid door de directheid van de
routes en het gebruik maken van bestaande infrastructuur. De alternatieven 2a en
2b zijn iets minder direct en behoeven grotere aanpassingen. Voor alternatief 3
gelden relatief grote omrijd bewegingen en vergt veel tijdelijke aanpassingen aan de
huidige infrastructuur. Alternatief lb is vanwege de bolling van de brug in de
Holtropslaan lastiger berijdbaar voor het vrachtverkeer, met name voor diepladers
met weinig bodemspeling.
Ten aanzien van de leefbaarheid lopen de alternatieven minder ver uiteen. De
alternatief la, lb en 2a scoren hierbij beter dan alternatief 2b en 3. Via route la
wordt het minst aantal woningen belast met geluid. Ook legt het bouwverkeer een
korte afstand af, hetgeen gunstig is voor de impact op de luchtkwaliteit.

Berijdbaarheid zwaar verkeer

+

Leefbaarheid

Verkeersveiligheid

Voor de toekomstige bruikbaarheid van tijdeli jke wegconstructies scoort 2b het
beste. Deze route sluit het beste aan op de wegenstructuur van toekomstig
verwachte uitleggebieden voor woningen .

+ID

Geluid

D

Trillingen

D

D

Lucht

D

D

D

0/-

Conflicten op straatniveau

0/-

D

D
D

D

D

0/-

+

Kruisingen fietsroutes

Voor verkeersveiligheid scoort alternatief 3 net iets beter, ondanks de langste route
is het aantal onveilige situaties op zowel het straatniveau als de fietskruisingen
beperkt. Het onderscheid tussen de alternatieven ten aanzien van de doorsnijding
van schoolroutes is klein. Weliswaar scoort alternatief 3 het slechts, omdat de
Alberdaweg een belangrijke schoolroute wordt na de opening van de brede school.
Qua realiseerbaarheid scoort alternatief lb het beste. In dit alternatief wordt gebruik
gemaakt van de bestaande route. Ook alternatief la scoort relatief goed, mits over
het gebruik van het agrarische perceel goede afspraken kunnen worden gemaakt.
Deze route is in de zomer van 2020 ook gehanteerd bij het bouwrijp maken van
Alberdaheerd ll.

D

Schoolroutes
+/ -

Realiseerbaarheid

Planologische inpasbaarheid

+

Uitvoerings- herstelkosten
-/ +

Toekomstige
bruikbaarheid
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Bijlage 1
reactie 1
reactie 2
reactie 3
reactie 4
reactie 5
reactie 6
reactie 7
reactie 8 (2
adressen)
reactie 9 (7
adressen)
reactie 10

hema
realiseerbaarheid
verkeersveiliaheid
realiseerbaarheid
verkeersveiliaheid
verkeersveiliaheid
verkeersveiliqheid
verkeersveiliaheid
realiseerbaarheid/
verkeersveiliaheid
realiseerbaarheid

oomerkina
afspraak tussen qemeente, eiqenaar zonnepark en aanqrenzende boer dat dit tracé niet wordt openqesteld.
!veel soelende kinderen in Albedaheerd 1.
·n samenspraak met buurtbewoners tracé lanqs zonnepark afaesloten.
!veel soelende kinderen Holtrooslaan.
!vrachtverkeer via Kruiswea heeft al eerder voor spannende momenten aezorad.
kruispunt Svnwood/ Kruisw eq is onoverzi chteliik en druk.
bouwverkeer via Svnwood hindert bedriifsvoerina en zorat voor on veiliaheid.
riooloverstortbak in Malijksepad zorgt voor trillingen en schade; Malijksepad onderdeel van schoolroute.
Lindersterlaan - Pierswijk geen openbare weg (ook geldt recht van overpad); eerder afgezien van wandelpad nabij zonnepark.

realiseerbaarheid

eerdere afspraak van de gemeente om geen gebruik te maken van de route via 2a. Bufferzone tussen bestaande en nieuwe woningen.

reactie 11

realiseerbaarheid

hoofdwatergangen nabij zonnepark kunnen alleen gebruikt worden als dit niet leidt tot afkalven of afglijden taluds.

reactie 12
reactie 13 (8
adressen)
reactie 14
reactie 15

realiseerbaarheid/verkeersveiliaheid kruisina Maliiksepad/ Grietmansw ea vraaat om nadere aandacht.
verkeersveiligheid/
route via Alberdaweg/ Malijksepad heeft al tijdens de bouwrijpfase voor on veilige situaties en overlast gezorgd.
leefbaarheid
leefbaarh ei d/v erkee rsvei Iia heid
alternatief 3 leidt tot inbreuk oo woonaenot zowel visueel, aeluidstechnisch als door uitstoot; extra omriilenate zorat voor meer verkeerson veiliaheid.
verkee rs vei Ii gheid/ be rei kbaa rh ei d iveel jonge gezinnen met kinderen in Alberdaheer 1. Holtropslaan is de enige toegangsweg, van belang dat kinderen veilig naar school kunnen; op brug Holtropslaan bestaat het risico dat vrachtverkeer klem komt te zitten.

reactie 18

verkeersveiligheid/
oekomstiae bruikbaarheid
verkeersveiliqheid
verkeersveiliqheid
verkeersveiliaheid/ leefbaarheid
leefbaarh ei d/ verkee rsv ei Ii gheid/
realiseerbaarheid
verkee rsvei Iia hei d/ le efbaarh ei d
leefbaarheid
verkeersveiligheid/ leefbaarheid/
bereikbaarheid
verkeersveiligheid/
leefbaarheid
realiseerbaarheid/
verkeersveiligheid

reactie
reactie
reactie
reactie

19
20
21
22

reactie 23
reactie 24
reactie 25
reactie 26
reactie 27

reactie 28
reactie 29
reactie 30
reactie 31
reactie 32

verkee rsvei Ii ghei d/ le efbaarh ei d/
bereikbaarheid
verkeersveiligheid
verkeersveiligheid/
bereikbaarheid
verkeersveiligheid/
realiseerbaarheid
verkeersveiligheid

kruising Malijksepad/ Grietmansweg vraagt om nadere aandacht; aandacht voor tweede ontsluiting Alberdaheerd i.v.m. calamiteiten.
route via Alberdaweq/ Maliiksepad loqische route , wel aandacht nodiq voor verkeersveiliqheid bii de kruisinq; bollinq bruq Holtropslaan maakt situatie onoverzichtelijk en is niet toeqankeliik voor al het vrachtverkeer.
!veel ionqe kinderen Holtropslaan-Grietmansweq. l.c.m. de onoverzichtelijkheid vanaf de bruq een on veiliqe situatie.
combinatie fiets verkeer en bouwverkeer Maliiksenad leidt tot onveiliae situaties· ontie 3 kan leiden tot trillinaen of schade aan aanarenzende woninaen.
In de bou wrijpfase al last van flinke trillingen, stof, geluidshinder, uitlaatgassen De Weide; Malijksepad is kwetsbaar voor gevaarlijke conflicten met wandelaars, fietsers en kinderen.
route 3 is de lanaste route met daardoor overlast door aantastina verkeersveiliaheid en arote milieubelastina.
door ontsluitina via Lindsterlaan wordt onze berm kapot aereden. (idem bii aanlea Zonnepark)
route la heeft zich al bewezen als veilige route ; route via Alberdaheerd I geeft meer on veiligheid en overlast. Bovendien is brug moeilijk te nemen voor vrachtverkeer.
geen goed idee om bouwverkeer bij route lb door een kinderrijke wijk te leiden. Bovendien wordt het nieuwe asfalt stuk gereden door zware vrachtverkeer. Risico op extra lawaai en trilling.
optie la geen optie, immers uw verkaveling en infrastructuur gaat hier niet passen daarbij doorkruist dit veel wandel en fietsverkeer. Optie lb ligt er al en is de enige goede route. Optie 2a is geen optie: de aan wonenden stemmen
hier nimmer mee in en het doorkruist veel wandel en fietsverkeer van het achterpad. Ook 2b is geen optie: bestemming hiervoor is er niet en het levert geen reductie op in verkeersdruk, geen enkel voordeel ten opzichte van lb en
kost veel aeld. ootie 3 is aeen ootie dit levert veel verkeersdruk oo in Marum.
11\ls er een vrachtwagen vast komt te staan op de brug kunnen de bewoners er niet in of uit. En de hulpdiensten kunnen niet bij de wijk komen ; route lb is on veilig (spelende kinderen ) en levert overlast op voor aanwonenden;
nieuwe asfalt Grietmanswea wordt stukaereden.
route 3 is het meest veilig i.v.m. veel kinderen , op de fiets en/ of lopend naar school gaan gedurende dag.
winter donker en slecht weer)
het lijkt mij sowieso wenselijk dat het bouwverkeer zo min mogelijk door de bestaande woonwijk komt, en zeker niet over de brug in de Holtropslaan. Aangezien daar al vaker vrachtwagens op vast hebben gestaan, en dit nog altijd
de eniae route in en uit de wiik is.
kies voor een route die het fiets- wandelpad Malijksepad niet kruist. Dit dient de verkeersveiligheid; Syn woodlocatie is in mijn ogen geen (potentiële) woningbou wlocatie.
route la is onwenselijk gezien het conflict met de schoolroutes op het Malijksepad. Dit heeft eerder voor een dodelijk ongeval op de Wendtsteinweg gezorgd.
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