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1 INLEIDING

SITUERING Centrum gebied
Centrum gebied

Molenweg

N995 ri Onderdendam

N994 ri Groningen

N993 ri Ten Boer

Boterdiep
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1 INLEIDING

HISTORIE
Langs de molenweg ligt het 
Boterdiep. Dit kanaal, gegraven in 
de 17 eeuw, loopt van Uithuizen tot 
Noorderhogenbrug. De verbinding 
van Bedum naar Groningen is het 
oudste deel van het kanaal. Het 
kanaal werd vooral gebruikt voor 
het transport van zuivelproducten.

In de directe omgeving staat de 
Walfiduskerk. Deze 11e eeuwse
bedevaartkerk is een van de oudste 
van Groningen. 
De kerk staat schever dan Pisa en 
doet daarmee zijn bijnaam De 
Scheve Toren eer aan.
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1 INLEIDING

AANLEIDING

De Molenweg is een drukke straat. 
Het verbindt twee centrum 
gebieden, er loopt een regionale 
bus route, doorgaand verkeer moet 
er zijn weg vinden en er is een 
hoge parkeer belasting. De ruimte 
oogt rommelig en is niet fijn om te 
verblijven. Er is een aanleg steiger 
maar verder is er geen verbinding 
of interactie met het Boterdiep.
Het historisch karakter van het 
gebied heeft hieronder te lijden. 
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Het gebied moet een verbinding  
vormen tussen twee centrum 
gebieden. Belangrijk hierbij is het 
verhogen van de belevingswaarde 
met het accent op het Boterdiep. 
Bij de inrichting houden we 
rekening met het historisch 
karakter daarnaast krijgt de 
openbare ruimte een groene 
uitstraling.



2 VISIE OP ONTWERPOPGAVE

VERBINDENDE SCHAKEL
De herinrichting van de Molenweg 
moet er voor zorgen dat de 
verkeersfunctie en de toeristisch 
recreatieve functie verbonden 
wordt met beide winkelcentra.
Deze verbinding zal herkenbaar 
worden neergezet. 

Dit doen we door het aan te laten 
sluiten op bestaande groen 
structuren.
Daarnaast is een afstemming van 
materiaal keuzes en 
inrichtingselementen, binnen het 
geheel van de twee winkelcentra, 
een vereiste.
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2 VISIE OP ONTWERPOPGAVE

INTERACTIE MET HET WATER
Momenteel is er een aanlegsteiger 
aanwezig, maar is er verder weinig 
verbinding of interactie met het 
water. Het Boterdiep zal de 
sfeermaker van het gebied worden. 
Er wordt ingezet op het recreatieve 
waterverkeer, de doorgaande 
wandelaar langs het water leiden 
en op multifunctionele recreatieve 
voorzieningen.
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2 VISIE OP ONTWERPOPGAVE

CIRCULATIE EN VERBLIJVEN
Het doorgaand verkeer en 
openbaar vervoer zal rustig maar 
vloeiend door het gebied bewegen. 
De kwetsbare verkeersdeelnemers 
krijgen aandacht en meer ruimte. 

Voor de inrichting van de 
doorgaande route streven we naar 
een sfeer die in lijn is met de 
Stationsstraat. Daarnaast krijgen de 
nieuwe openbare ruimtes, welke 
we zoveel mogelijk concentreren 
rond de bestaande bepalende 
elementen, een gebiedseigen 
invulling. Hierbij wordt rekening 
gehouden met het historisch 
karakter van het gebied.
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3 VERKENNEN VAN DE KANSEN

ALGEMEEN

Bedum heeft twee winkelgebieden. 
Het Boterdiep doorsnijdt het dorp 
en is een verbindende schakel 
tussen de beide gebieden. Aan het 
Boterdiep zijn ook 
aanlegvoorzieningen wat de 
toeristisch recreatieve functie 
onderstreept.

De Molenweg is de verkeerskundige 
schakel tussen Onderdendam en 
Groningen en de zuidzijde van het 
dorp. Daarmee is het belang van de 
Molenweg als verbindende schakel 
geduid.
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3 VERKENNEN VAN DE KANSEN

VERKEER

Algemeen
De Molenweg (30 km zone) is de 
verkeerskundige as tussen 
Onderdendam en Groningen en de 
zuidzijde van het dorp. Daarmee is 
het belang van de Molenweg als 
verkeerskundige knooppunt 
verklaard.

Buslijn 61
De gelede bus maakt gebruik van de 
Molenweg en legt de verbinding 
van Onderdendam via het station, 
de Stationsweg en Molenweg door 
het centrum naar de stad 
Groningen. 

De bus halteert op de rijbaan en dat 
past binnen het beleid voor een 30 
km zone.
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Richting Onderdendam

Richting Groningen

Buslijn 61
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3 VERKENNEN VAN DE KANSEN

VERKEER

Kruispunten
De gewenste verbinding met de 
Wilhelminastraat verloopt via de 
Moenstraat. Wat onwenselijk is, is 
dat het verkeer haar weg vindt via 
het Boterdiep WZ. De inrichting 
van de weg moet daar op 
aangepast worden.

Het Kapelstraat is een zijweg en 
moet ook worden geaccentueerd. 
Het is een weg van rechts maar dat 
wordt niet zo ervaren.

De kruising met de Stationsweg is 
een knooppunt van gelijke orde. 
Het herinrichten van het kruispunt 
valt buiten de scope van dit 
project. Op dit moment is er geen 
aanleiding om daar  maatregelen te 
treffen.

Boterdiep Westzijde

Boterdiep OostzijdeVERKENNING,    VISIE    EN     RUIMTELIJK PLAN                                                                               HERINRICHTING MOLENWEG



3 VERKENNEN VAN DE KANSEN

VERKEER
Parkeren
Aan de Molenweg wordt 
geparkeerd. In totaal zijn er 
ruwweg 46 parkeer-plaatsen
beschikbaar. In de directe nabijheid 
is er een parkeerterrein bij het 
activiteiten centrum. Ook kan er in 
de Kapelstraat geparkeerd worden.

Het te benodigd aantal 
parkeerplaatsen is gebaseerd op de 
behoefte van de winkeliers en in 
mindere mate de bewoners omdat 
die grotendeels parkeren op eigen 
terrein.

Er zijn geen tellingen voorhanden. 
De Coronacrisis zorgt bij telling voor 
een vertekend beeld. 
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3 VERKENNEN VAN DE KANSEN

VERKEER

Ontwerpuitgangspunt
In het nieuwe ontwerp is het 
uitgangspunt dat er ter hoogte van 
de  
Haven 13 parkeerplaatsen worden 
gerealiseerd. Het parkeerterrein 
zou multifunctioneel ingericht 
kunnen worden in geval van een 
evenement (markt, boot 
evenement, etc).

Ter hoogte van de dierenarts is een 
parkeerplaats nodig voor het 
kunnen

laden en lossen van zware dieren 
die niet zelf kunnen lopen.

De overige parkeerplaatsen, bij 
voorkeur 8 stuks in totaal zijn 
parkeerplaatsen voor bezoek of de 
winkels (kort parkeren). 

Ter hoogte van de bushalte is 
behoefte aan fietsparkeerplaatsen. 
Uitgangspunt is circa 30 stuks.

Bij het uitwerken van het ontwerp zijn 
dit de streefgetallen. Op basis van 
diverse modellen kan hiervan 
afgeweken worden. 
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3 VERKENNEN VAN DE KANSEN

GROEN

Groenstructuur Bedum
In het Groenbeheerplan Bedum 
2013-2018 staat bij deelgebied 
Boterdiepzone als een van de 
actiepunten; 
Berm langs Molenweg ook deels 
verruigd, op termijn doel 
beplanting bepalen en 
herinrichten.

Als we kijken naar de groen 
structuur waar het projectgebied 
op aanhaakt, komen we het 
volgende tegen;

Stationstraat

Verspringend naast de rijbaan en 
tussen het langsparkeren staan hier 
zuilbomen in de verharding.

Boterdiep Oostzijde

Aan de kant van het water staan 
Leilindes afgewisseld met 
knotwilgen. Verder zijderlijk staat 
aan de ander kant van de rijweg 
een bomenrij

Boterdiep Boterdiep Westzijde

Hier bevind zich geen 
bomenstructuur

Schoolstraat

Hier bevinden zich bomen in lange 
heestervakken.
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3 VERKENNEN VAN DE KANSEN

GROEN

Openbaar groen Bedum
In Bedum komen we diverse 
(groene) openbare ruimtes tegen. 
Verschillend in schaal, functie en 
mogelijkheden.

1 Kerkplein Donderdag markt
2 Walfriduslaan Pleintje
3 Openbare Ruimte rond Walfriduskerk
4 Gele Klap Pleintje
5 Grote straat Oorlogs monument
6 Geert Reinderspark Stadspark
7 Burgtplein Plantsoen
8 De vrije gang Plantsoen met waterpartijen
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3 VERKENNEN VAN DE KANSEN

GROEN

Algemeen beeld
Aan de Molenweg staan lindes met 
behoorlijk wat achterstallig  
onderhoud. Dat uit zich in het 
ontbreken van een doorgroeiende 
kroon.  Deze bomen hebben geen 
toekomst. 

Daarnaast staan er bomen in 
verharding die door omhoog 
groeiende wortels de verharding 
beschadigen. Dit een beeld dat bij 
het soort hoort. Door het 
multifunctionele gebruik van de 
ruimte hebben deze bomen geen 
toekomst.
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3 VERKENNEN VAN DE KANSEN

GROEN

Bomen langs het water
Langs het water staan negen lindes in 
de bestrating. Door wortelopdruk zijn 
de betonnen boomkransen opzij 
geschoven. Deze bomen worden 
verwijderd.

Bomen in het gras
Verder op staan 18 bomen in het gras. 
Deze bomen staan veel te dicht op 
elkaar. Toch zijn deze bomen de moeite 
waard om te behouden. Er dient 
gezorgd te worden voor een 
verbetering van de 
groeiomstandigheden. Indien de kade 
hier is het belangrijk wortelschade te 
voorkomen. Door uit te dunnen 
verbetert de groeiplaats van de 
overblijvende bomen.
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3 VERKENNEN VAN DE KANSEN

GROEN

Bomen langs de weg in plantvakken
Langs de weg staan 6 bomen in plantvakken. 
Door het gebrek aan ondergronds 
wortelruimte is hun ontwikkeling slecht. 
Deze bomen gaan in de toekomst de weg 
beschadigen door wortelopdruk. Deze bomen 
worden verwijderd.

Bomen op de parkeerplaats
Op de parkeerplaats staan 15 bomen. 
Eén boom is reeds verwijderd uit het platvak. 
De ondergrondse ruimte is veel te beperkt. 
Hier doet het probleem van geen goede 
jeugdsnoei het meest voor. Door gebrek aan 
onderhoud hangen de takken nu al op de 
daken van de bestelbusjes die hier 
geparkeerd staan. Er moet opgesnoeid
worden, maar door het ontbreken bij 
meerdere bomen van een doorgroeiende 
stam, zal dit leiden tot een verfomfaaid beeld. 
De bomen worden verwijderd.
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3 VERKENNEN VAN DE KANSEN

GROEN

Onderbeplaning
De onderbeplanting in de meeste 
plantvakken is matig tot slecht en 
ook slecht onderhouden. In het 
ontwerp overgaan op nieuwe 
aanplant. 

Nieuwe inrichting
Bij de nieuwe inrichting is het 
belangrijk voldoende ondergrondse 
ruimte voor bomen te vinden. 
Bomen aan de zijde van de 
woningen geeft verbinding. Deze 
moeten transparant zijn zodat ze 
het uitzicht niet belemmeren.

Mooi gezicht dit kan versterkt 
worden door het beheer af te 
stemmen op bloemrijk grasland, en 
nog wat meer variatie in 
bloembollen aan te brengen. Dit 
geeft een vriendelijk beeld.

In de plantvakken voor eenvoudig
groen, lang bloeiend, passend bij 
de omgeving, met hier en daar een 
accent er boven uit. Het gras deel 
zit nu vol met bloeiende narcissen.
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3 VERKENNEN VAN DE KANSEN

ONDERNEMERS
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nr Bedrijf

1 Witgoedzaak

2 Atiquaat

3 Van der Tuin

4 Dierenartsenpraktijk

5 Assurantiën

6 Rabobank

7 Nagelstudio

nr Bedrijf

8 Bloemenzaak

9 Kinderdagopvang

10 VVV

11 Makelaar

De Molenweg kent veel 
bedrijvigheid. Verschillende soorten 
ondernemingen hebben hier een 
plek gevonden. De bedrijvigheid 
heeft haar effect op de inrichting 
en het gebruik van de weg.

VERKENNING,    VISIE    EN     RUIMTELIJK PLAN                                                                               HERINRICHTING MOLENWEG



3 VERKENNEN VAN DE KANSEN

BOTERDIEP

Water
De breedte van het Boterdiep 
varieert, global tussen 9,5 en 14 
meter breedt. Vanuit waterschap 
Noorderzijlvest wordt een 
minimale  bodembreedte vereist.
van 10 meter. 
Er is een aanlegsteiger voor 
passanten 

Er zijn vaarkaarten aangepast, die 
zullen bijdragen aan een toename 
van recreatie passanten.

Kade
De kademuur is beoordeeld als 
goed en zal blijven

ruimte bodembreedte
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3 VERKENNEN VAN DE KANSEN

BODEM

Kabels en leidingen
Kabels en leidingen staan op kaart 
en er zijn een aantal proefsleuven 
gemaakt ter controle. 

Ondergrond
De bodemgesteldheid is slecht. In 
het groenbeheerplan Gemeente 
Bedum 2013-2018 wordt dit ook 
als een zwak punt benoemt. 
Voor de beplanting is bodem 
verbetering vereist.

Door de bodemgesteldheid is de 
zone erg gevoelig voor trilling. 
De keuze van verharding moet hier 
goed op afgestemd worden.
Daarnaast worden plateaus of 
drempels afgeraden.
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Historische kade muur

Walfriduskerk

Gele klap

Oude ptt kast

Beatrixboom

Kunstwerk Meisje op Steen

3 VERKENNEN VAN DE KANSEN

BEPALENDE ELEMENTEN

In het projectgebied staan een 
aantal objecten die aandacht 
verdienen. Daarnaast hebben we 
gekeken naar objecten net buiten 
het gebied die bepalend zijn. Deze 
kunnen richting geven in route en 
of zicht.
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4 RUIMTELIJK PLAN

CONCEPT

Met bestaand en nieuw groen zal 
de Molenweg zowel aansluiten op 
de overkoepelende groenstructuur 
als ook de plek een eigen identiteit 
geven. De Molenweg stuurt het 
motorisch en fietsverkeer vloeiend 
door het gebied. De voetganger 
krijgt ruimte om te flaneren langs 
het boterdiep.

De nieuwe kade zal met name bij 
de west zijde een aanzienlijk stuk 
het Boterdiep in gaan. Hierdoor 
ontstaat er naast ruimte voor 
verkeer en parkeer ook ruimte voor 
verblijf. Een ruime parkachtige 
boulevard met het accent op 
bestaande waardevolle elementen.
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4 RUIMTELIJK PLAN

CONCEPT

WEGOPBOUW

In het standaard wegprofiel komen 
harde en flauwe banden. Hiermee 
geleiden we de verschillende 
verkeersstromen en scheiden we 
anderen juist heel duidelijk. 

Met een kleine verspringen in het 
weg profiel verminderen we de 
snelheid. De wegbreedte voor 
zowel het motorisch als ook het 
fiets verkeer zal hierbij niet smaller 
worden. 
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fietser motorisch verkeer fietser
wandelaar wandelaar

Verspringing met ruimte voor fietser



4 RUIMTELIJK PLAN

PLANKAART
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Materialisatie
De rijweg en fietsstrook wordt uitgevoerd in asfalt. Het trottoir 
wordt uitgevoerd in gebakken klinkers en de parkeervakken 
van oude kasseien. De boulevard zone wordt uitgevoerd in 
gravel.

Op een aantal plekken, als accent, passen we oude kasseien 
met een groene voeg toe.

Naast rijbaan verlichting komt er ook zone verlichting. Met 
deze verlichting willen we bepaalde plekken toegankelijker 
maken en andere juist vrijwaren.



4 RUIMTELIJK PLAN

KOP

VERKENNING,    VISIE    EN     RUIMTELIJK PLAN                                                                               HERINRICHTING MOLENWEG



4 RUIMTELIJK PLAN

KOP
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Het vereiste weg profiel neemt een hoop ruimte in beslag. 
Wij willen ook de wandelaar de nodige ruimte geven. 
Ruimte om te wandelen, te flaneren en om te zijn. Deze ruimte willen we creëren door de 
bestaande kade muur verder door te zetten. 

Lopend langs een balustrade afgewisseld met kleurrijke vaste planten stroken, loop je dicht maar 
hoog boven het water richting het lager gelegen midden deel. Hierover later meer. 
De nieuwe kademuur richten we in met oog voor flora en fauna. Hierbij denken we aan nest en 
schuil gelegenheid voor vogels en vleermuizen en diepe voegen van een kalkmortel. 

De bestaande bomenstuctuur blijft hier gehandhaafd, wel zal hierin een dunning plaatsvinden.

Bij de zone bushalte komen gras, plantvakken en speelse robuuste trapelementen welke het hoogte 
verschil tussen kop en midden gaan opvangen. Het vervangen van de bestaande abri is een absolute 
wens.  

In deze zone is ook ruimte voor een drijvende stijger en een geïntegreerde kadetrap. Met overzicht, 
beleving en reuring hopen we dat ook jeugdige bezoekers hier een plek vinden.



4 RUIMTELIJK PLAN

KOP Inbouwkast vleermuizen

Kademuur vegatatie

Kadeschorten 
tradidioneel metselwerk
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4 RUIMTELIJK PLAN

KOP



4 RUIMTELIJK PLAN

MIDDEN
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4 RUIMTELIJK PLAN

MIDDEN
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Het midden is de zone waar het gebeurt. De beleving van het Boterdiep staat hierbij centraal. 
Je kan hier wandelen en recreëren dicht bij het water of met zicht op het water. 
Het kunstwerk Meisje op steen en de oude kade muur dragen bij aan de identiteit van de plek. In het nieuwe plan 
blijven deze elementen dus ook behouden. 

Er komt hier een parkachtige boulevard met grote bomen bij het water en meerstammige kleinere bomen richting zone 
bushalte. Als grote boom denken we aan een plataan en als meerstammige kleine boom is een krenten boompje een 
mooie keuze. 

In deze zone komen geen speciale aanmeer mogelijkheden, die komen juist in de zone kop en staart. We willen de kade 
hier zoveel mogelijk bootjes vrij houden. Tijdens piekmomenten kunnen bootjes hier wel een plekje vinden.

Met een half verharding van gravel, die glooit tussen de verschillende hoogtes, willen we extra accent leggen op de 
park sfeer. Tussen het asfalt van de rijbaan de gravel komt een strook kasseien, om eventuele uitloop van de gravel te 
voorkomen.

De grasvlakken liggen op een flauwe helling richting het water en geven het water een tribune. Richting weg wordt het 
verkeer hierdoor deels weggewerkt en is er ruimte om een fietsenstalling minder prominent aanwezig te laten zijn. De 
zuilbomen langs de rijbaan zijn afgestemd op die van de Stationsstraat. 



4 RUIMTELIJK PLAN

MIDDEN Meerstammig Krentenboompje

Speelse trap elementen

Zuil berk
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Plaatje
VOGELVLUCHT GRASTRIBUNE

4 RUIMTELIJK PLAN

MIDDEN
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4 RUIMTELIJK PLAN

MIDDEN



4 RUIMTELIJK PLAN

STAART
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4 RUIMTELIJK PLAN

STAART
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Het gemotoriseerde verkeer moet vloeiend maar niet te hard door het gebied verplaatsen. Door een 
lichte verspringing in de rijweg reduceren we de snelheid. 
De fietser krijgt hierbij meer ruimte zodat de veiligheid niet in het gedrang komt. 

De hoge parkeernorm zorgt ervoor dat hier een groot deel van de ruimte nodig is voor 
parkeerplaatsen. Deze ruimte omzomen we met hoge beplanting van voornamelijk siergrassen. De 
beplanting laten we op een aantal plekken inspringen, zodat er subtiel een vlakverdeling voor de 
parkeerplaatsen ontstaat.

De parkachtige boulevard loopt over in een harde kade met diverse aanmeer mogelijkheden. 
Naast trapelementen zijn er ook hellingbanen, dit maakt de doorgaande wandelroute ook voor 
minder valide goed begaanbaar.

Dicht bij de Gele Klap bevindt zich een steiger. Hier kan je rustig zitten en genieten van het drijfgroen.
De plek bij de makelaar is onderdeel van de doorgaande wandelroute, daarnaast richten we het zo in 
dat het ook een fijne kleine verblijfsruimte gaat worden.

De staart is een plek met meerdere kleine hoekjes met een geborgen en intiem karakter.
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Drijf groen, Gemeente Eindhoven

Bloemrijk siergras, Piet Oudolf

Kassein met groene voeg
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