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Onderwerp: Raadsbrief 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 25 januari 2021 heeft de fractie van de Christen Unie ons schriftelijke vragen gesteld over de 

verkeerssituatie aan de Dannemeerweg te Schildwolde. 

 

Hieronder vindt u de vragen en onze reactie: 

 

Toelichting CU: 

Sinds de ontwikkeling van het ‘t Roegwold is de verkeersintensiteit op de Dannemeerweg enorm 

toegenomen. Bij de ontwikkeling lijkt er onvoldoende aandacht te zijn geweest voor de 

verkeersafwikkeling. Verschillende categorieën weggebruikers zorgen voor potentieel gevaarlijke 

situaties. Er wordt vaak snel gereden, de weg loopt sinds de herinrichting dood waardoor verkeer 

altijd moet omdraaien waarbij passeren vanwege de breedte van de weg niet goed mogelijk is. 

Gevolg is dat auto’s uit moeten wijken met als gevolg schade aan de bermen. 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

Inleiding: 

“t Roegwold is nu meer dan 5 jaar een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied. Ook is het een 

plek waar men de hond uitlaat. Het fotogenieke knuppelpad versterkt de behoefte om naar de 

Dannemeerweg te rijden.” 

 

• Is er bij het inrichten van ’t Roegwold vooraf rekening gehouden met een toegenomen 

verkeersintensiteit? Zo ja, waarom is daarbij geen rekening gehouden met een andere 

verkeersinrichting? Zo nee, waarom is hier niet voor gekozen? 

• Bij de aanleg van ’t Roegwold is er met oog op de verkeersintensiteit voor gekozen om een 
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deel van de Dannemeerweg een fietspad te maken. Daarnaast is ervoor gekozen om deze 

weg af te sluiten (doodlopend te maken) omdat het hier ging om natuurontwikkeling was 

de verwachting dat de verkeersintensiteit zou afnemen. 

  

• De route naar dit deel van ’t Roegwold maakt onderdeel uit van het knooppuntennetwerk 

van zowel fietsers als wandelaars. Er is echter geen vrij liggend fiets- wandelpad voor deze 

categorie verkeersdeelnemers. Kan er worden gekeken naar de aanleg van een dergelijke 

strook zodat deze aansluit op het fietspadennetwerk in ’t Roegwold. Deze routes worden 

namelijk veelvuldige gebruikt. 

• Voor een knooppuntennetwerk voor fietsers en voetgangers betekent niet automatisch dat 

er vrij liggende voorzieningen moeten worden gerealiseerd. Ondanks dit uitgangspunt 

wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om (financiële en fysieke) een vrij liggend 

pad te realiseren. In de huidige budgetten is geen financiële ruimte om dergelijke 

ingrepen te doen. 

 

• Wanneer een dergelijke strook op dit moment niet mogelijk is dan zouden we u willen 

vragen om ten minste de optie van passeerstroken te verkennen. Dit laatste ook om het 

verder kapotrijden van de bermen en op termijn het asfalt te verminderen. Graag uw 

reactie op dit voorstel. 

• Op dit moment wordt onderzocht of er een mogelijkheid (fysiek en financieel) is om 

passeerstroken aan te leggen. In de huidige onderhoudsbudgetten is geen financiële ruimte 

om passeerstroken aan te leggen. Conform vastgesteld wegenbeleidsplan zijn er geen 

financiële middelen voor het aanleggen van passeerstroken. Op dit moment is de 

Dannemeerweg van voldoende kwaliteit, hierdoor hoeft er ook geen grootschalig 

onderhoud te worden gepleegd. Werk met werk maken behoort op dit moment dus ook 

niet tot de opties. 

Vanzelfsprekend worden de bermen gemonitord en waar nodig onderhouden. 

 

• De bebouwde komgrens eindigt nu vrijwel direct na het verlaten van de Schildwolderdijk op 

de Dannemeerweg. Dit houdt concreet in dat er van een 30 kilometer zone naar een 60 

kilometer zone wordt overgegaan. Kunt u aangegeven of het mogelijk is om de bebouwde 

komgrens te verplaatsten naar de laatste woning aan deze weg zodat er op dit deel in ieder 

geval niet sneller mag worden gereden dan 30 km en voor het overige deel een snelheid die 

lager ligt dan 60 km per uur te hanteren. 

• Voor het vaststellen van de bebouwde kom is het nodig dat er voldoende 

bebouwingsdichtheid aanwezig is. Op de Dannemeerweg is de bebouwingsdichtheid laag. 

Vanuit dat uitganspunt is het niet mogelijk de bebouwde kom (vanuit de 

Wegenverkeerswet) uit te breiden. 

 

• Vanuit de aanwonenden is er eerder contact geweest met de gemeente. Kunt u ons 

informeren over de aard van deze contacten waar het de verkeersveiligheid betreft en 

eveneens over de voortgang van de afhandeling daarvan? 

• Vanuit beheer is er contact geweest met de aanwonenden, op dit moment wordt er nog 

gewerkt aan een oplossing. Daarnaast is er ook contact geweest met Staatsbosbeheer zij 

zijn bezig met het aanpassen van de Points of Interest (POI) in google zodat bij een 

zoekopdracht naar ’t Roegwold niet de Dannemeerweg maar de andere toegangswegen en 
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parkeerplaatsen in beeld komen. De verwachting is dat hiermee de verkeersdruk afneemt 

en zich verdeelt over het gebied. Dat heeft een gunstige uitwerking op de 

verkeersveiligheid. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


