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aan station Europapark horen bij project 
Groningen Spoorzone. Naar verwachting 
beginnen de werkzaamheden bij station 
Europapark in 2017.

Kijk voor meer informatie op  
www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone. 
Daar vindt u ook een aflevering van het 
Oog-TV-programma Komen & Gaan over 
de plannen voor station Europapark.

Station GroninGen europapark Groeit alS 
kool en het einDe lijkt noG niet in ziCht. 
vanaf 2017 Gaan er extra treinen rijDen 
tuSSen GroninGen en aSSen. en vanaf 2020 
Stoppen er noG veel meer treinen op Dit 
Station.

Ruim baan voor voetganger 
in A-straat 4

Techniek langs weg helpt 
automobilist  6

Op de e-bike naar
je werk 17

RoNd StatioN EuRopapaRk bEviNdEN zich oNdER aNdERE hEt GEmEENtElijkE kaNtooR aaN hEt haRm buitERplEiN (liNkS), dE EuRoboRG, ScholEN EN dE mEdiacENtRalE. foto: jERoEN vaN kootEN.

om vanaf station Europapark rechtstreeks 
naar Groningen Noord en naar leeuwarden 
te reizen.

extra Spoor
omdat er meer treinen gaan rijden, is bij 
station Europapark een extra spoor nodig 
met bijbehorend zijperron. bij de bouw van 
het station is met deze uitbreiding al re-
kening gehouden. zo is het geluidsscherm 
al op de juiste plek gezet. de aanpassingen 
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De GroeiSpurt van Station europapark

nieuwe aanBlik voor rinG noorD
De noorDelijke rinGweG van GroninGen 
heeft het afGelopen jaar een Compleet 
nieuw GeziCht GekreGen. De verkeerS- 
liChten ter hooGte van De BeDumerweG zijn 
verDwenen. 

het verkeer stroomt hier nu beter door en 
de nieuwe situatie is bovendien veiliger. 
ook de vernieuwing van de Noordzeebrug 
is zo goed als klaar. 

Meer over de veranderingen aan de 
ringwegen rondom de stad leest u in het 
speciale katern (pagina 7 tot en met 14).

Station Europapark werd in 2012 geopend 
en maakt sindsdien een stormachtige groei 
door. in 2014 was Europapark zelfs het 
snelst groeiende station van heel Neder-
land. uit cijfers van de NS blijkt dat het 
aantal NS-reizigers dat jaar steeg met 27 
procent. het station wordt onder ande-
re veel gebruikt door scholieren van het 
Noorderpoort en het alfa-college en door 
medewerkers van duo en de gemeente 
Groningen.

meer treinen
de groei zet de komende jaren gewoon 
door, is de verwachting. dat is mede te 
danken aan de uitbreiding van de dienstre-
geling. in 2017 gaan er bijvoorbeeld meer 
treinen tussen Groningen en assen. die 
stoppen dan ook op station Europapark. 
Na de verbouwing van het hoofdstation 
gaan ook alle stoptreinen van arriva uit 
het noorden van de provincie (delfzijl, 
Roodeschool) station Europapark aandoen, 
net als de stop- en sneltrein uit leeuwar-
den. op dat moment is het ook mogelijk 

verDer in Deze krant:

metamorfoSe voor rinG ooSt en noorD  8

Beno over GeSChieDeniS rinGweGen  10 

voorBereiDinGen op aanpak rinG zuiD  12 

werken aan minDer verkeer in De SpitS 14

SpeCiaal katern 
over De rinGweGen 
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Het is 2020. op Het Hoofdstation van Gro-
ninGen komen Binnen enkele minuten de 
treinen Binnen uit leeuwarden, winscHo-
ten, delfzijl/roodescHool, stadskanaal en 
assen. alle treinreiziGers kunnen via de 
reiziGerstunnel Gemakkelijk overstappen, 
in elke Gewenste ricHtinG. enkele minuten 
later zijn alle treinen weer vertrokken. 
dankzij de snelle overstap is de reistijd 
op de meeste trajecten een stuk korter 
Geworden.

Dit is slechts één voorbeeld van de verande-
ringen die de dienstregeling in Noord-Ne-
derland in 2020 moet ondergaan. Een 
andere verandering is dat er overdag tussen 
Groningen en Assen straks zes treinen per 
uur rijden; twee meer dan nu in de spits. 
Wie op dit traject reist, hoeft dan niet meer 
te checken hoe laat de trein vertrekt. Er 
komt immers zo weer een andere. En wat 
ook handig is: in 2020 rijden de treinen uit 
Delfzijl/Roodeschool, Winschoten, Veendam 
en Assen door naar alle drie treinstations in 
de stad: Noord, Hoofdstation en Europapark. 
Zo kun je met de trein dichter bij je eindbe-
stemming komen zonder overstappen.

deltaplan
Om al deze veranderingen voor 2020 tot 
stand te brengen, moet er wel het een 
en ander gebeuren, legt Peter Stam van 
ProRail uit. “Samen met de vier noorde-
lijke provincies hebben we het Spoorplan 
Noord-Nederland gemaakt. Dit is een soort 
deltaplan om het reizen met de trein in 
Noord-Nederland aantrekkelijker te maken. 
Het plan gaat uit van een ambitieuze 
treindienstregeling voor 2020, waarbij 
alle regionale en landelijke treindiensten 
logisch op elkaar aansluiten. Het plan is 
technisch, logistiek en financieel haalbaar. 
Maar het vraagt wel om verbeteringen 
in het hele netwerk: meer treinen, meer 
stations, meer overstapmogelijkheden, 
meer service en betere aansluitingen. In 
het Spoorplan Noord-Nederland zijn ruim 
20 spoorprojecten opgenomen.”

spoorprojecten
Het spoorplan wordt betaald uit de pot 
geld die het Noorden heeft gekregen 
als alternatief voor het afblazen van de 
Zuiderzeelijn. “Alle projecten samen zorgen 
voor een beter bereikbaar Noord-Neder-
land. De treinreiziger is de grote winnaar.”

ZO kAN DE ZuIDENtREE VAN HEt HOOfDStAtION VAN GRONINGEN ER IN 2020 uIt ZIEN. REcHtS DE fIEtStuNNEl EN IN HEt MIDDEN DE tOEGANG tOt DE REIZIGERStuNNEl ONDER DE SPOREN DOOR. 

OM DE AMbItIEuZE DIENStREGElING IN 2020 MOGElIjk tE MAkEN, ZIjN IN HEt SPOORPlAN NOORD-NEDERlAND RuIM 20 
SPOORPROjEctEN OPGENOMEN. SOMMIGE VAN DEZE PROjEctEN WORDEN Al uItGEVOERD, ANDERE ZIttEN NOG IN HEt StADIuM 
VAN ONDERZOEk Of bESluItVORMING. IlluStRAtIE: PRORAIl.

treinreiziGer Grote winnaar Bij amBitieuze dienstreGelinG 2020

In het najaar van 2016 start de inspraak 
over de aanpassingen die nodig zijn aan 
stations en sporen voor de extra sneltrein 
tussen leeuwarden en Groningen. In de stad 
Groningen gaat het om de aanleg van een 

spoorwegonderdoorgang bij de Paterswold-
seweg. Momenteel rijden er tussen Gronin-
gen en leeuwarden twee stoptreinen en één 
sneltrein per uur. Het plan is om daar per uur 
één sneltrein aan toe te voegen. Deze extra 

sneltrein gaat op zijn vroegst in de tweede 
helft van 2019 rijden. Dit is afhankelijk van 
de planologische procedures. Met de extra 
sneltrein verbetert de bereikbaarheid van 
Noord-Nederland. Reizigers krijgen meer 

ruimte in de trein en profiteren van kortere 
overstaptijden. Auto’s en fietsers in de stad 
hoeven bij de Paterswoldseweg straks niet 
meer te wachten op de passerende treinen. 
Zij kunnen dan onder de spoorweg door.

inspraak spoorweGonderdoorGanG paterswoldseweG in najaar 2016

lopende ontwikkelingen:
•  snellere verbinding  

Groningen - Bremen
•  directe verbinding 

leeuwarden - Groningen  
europapark

• nieuw station staphorst
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De DienstreGelinG van 2020 vraaGt om 
BelanGrijke aanpassinGen Bij het hoofD-
station van GroninGen. onDer De naam 
‘GroninGen spoorzone’ heBBen Gemeente, 
provincie, prorail, ns en het ministerie van 
infrastructuur en milieu hiervoor samen 
een plan Gemaakt. De verwachtinG is Dat 

De verBouw van het hoofDstation in 2018 
start en BeGin 2021 helemaal klaar is.

Het Hoofdstation krijgt meer sporen en 
perrons (1) zodat er meer treinen kunnen 
stoppen en de regionale treinen kunnen 
doorrijden. Onder de sporen komt een 

tunnel voor reizigers (2) om het overstap-
pen te vergemakkelijken. Deze tunnel is 
vrij toegankelijk en vormt daarmee een 
loopverbinding tussen de Rivierenbuurt en 
het centrum. Ook voor bussen komt er een 
onderdoorgang onder het spoor (3), zodat 
de verkeerssituatie voor het station over-

zichtelijker en veiliger wordt. Busreizigers 
kunnen dan ook uitstappen bij een van de 
zes nieuwe bushaltes aan de zuidkant (4). 
Onder het spoor door komt een fietstun-
nel (5), die uitkomt bij een ondergrondse 
fietsenstalling aan de zuidzijde van het 
station (6).  

inspraak
Voor deze aanpassingen is een wijziging 
nodig van het bestemmingsplan. Nog tot 
en met vrijdag 23 december 2015 kunt 
u reageren op het voorontwerp van het 
bestemmingsplan voor het Hoofdstation. 
Onderzocht wordt nog of het busstation in 
zijn geheel naar de zuidkant verplaatst kan 
worden. Hierover gaan de plannenmakers 
in 2016 in gesprek met de omgeving. Dat 
gebeurt ook voor de verdere invulling van 
het gebied ten zuiden van het station en 
voor het voorplein. 

ImpRessIe VaN De NIeuwe ReIzIgeRstuNNel ONDeR Het HOOfDstatION VaN gRONINgeN, Na De aaNpassINgeN IN 2020. tReINReIzIgeRs kuNNeN VIa Deze tuNNel sNel BIj alle spOReN kOmeN. OVeRstappeRs HOeVeN mINDeR VeR te lOpeN.

lucHtfOtO VaN Het HOOfDstatION gRONINgeN eN OmgeVINg, met De NIeuwe sItuatIe INgetekeND. IllustRatIe: gemeeNte gRONINgeN.
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treinreiziGer Grote winnaar Bij amBitieuze DienstreGelinG 2020

hoofDstation GroninGen aanGepast voor DienstreGelinG 2020

Op dinsdag 8 december tussen 19.00 uur 
en 21.00 uur is er een inloopspreekuur 
over het voorontwerp bestemmingsplan 
Hoofdstation in de puddingfabriek,  
Viaductstraat 3-4 in groningen. Hier 
kunt u uw vragen stellen en ter plekke 
uw reactie indienen. meer informatie op  
www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone.
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nu verdrinGen de Bussen en de fietsers 
elkaar noG in de smalle a-straat en 
de BruGstraat, in het westen van de 
Binnenstad van GroninGen. straks heeft 
het winkelende puBliek hier ruim Baan. 
en de Bus zet de Bezoekers vlakBij af. 
dat stelt de Gemeente voor in de Binnen- 
stadsvisie, een plan dat vooruitkijkt 
naar de toekomstiGe inrichtinG van de 
Binnenstad.

De binnenstad van Groningen is een sterker 
wordende magneet. Steeds meer mensen 
komen naar het centrum om te winkelen, 
te werken, te studeren, uit te gaan of 
elkaar te ontmoeten. Maar de ruimte is 
schaars. Alles speelt zich af op een gebied 
van amper een vierkante kilometer. De 
historische structuur van de binnenstad 
kan al die voetgangers, fietsers, bussen, 
vrachtauto’s, taxi’s en evenementen niet 
meer goed aan. Daarom zijn er scherpe 
keuzes nodig, is te lezen in de Binnen-
stadsvisie, die de gemeente in gesprek met 
allerlei betrokkenen heeft opgesteld. De 
gemeente wil het verblijfsklimaat en de 
leefbaarheid voor iedereen verbeteren en 
tegelijkertijd de economie versterken. Om 
de binnenstad aantrekkelijker te maken, 
krijgen voetgangers en fietsers ruim baan. 
Het voetgangersgebied wordt met ruim 20 
procent uitgebreid. Diverse straten en plei-
nen worden de komende jaren heringericht. 
Dat heeft gevolgen voor de busroutes.

primark
Straten als de A-straat en de Brugstraat 
zijn onderdeel van de binnenstad. Met de 
komst van de razend populaire winkelketen 
Primark aan de Westerhaven zullen naar 
verwachting nog meer binnenstadbezoe-
kers door deze straten gaan. De gemeente 
wil deze straten daarom in 2017 herinrich-
ten en betrekken bij het wandelgebied. Dat 
betekent dat de bussen uit deze straten 
verdwijnen. Dat geldt ook voor het A-Kerk-
hof en de Munnekeholm. Auto’s zijn alleen 
nog welkom tot 11 uur, om de winkels te 
bevoorraden. Fietsers kunnen de straten 
nog wel gebruiken. De straten krijgen de 
kenmerkende binnenstaduitstraling met 
gele steentjes en mogelijk ook met bankjes 
en groen.

Bushalte westerhaven
Het westelijke deel van de binnenstad 
blijft goed per bus bereikbaar. Wie vanaf 

het Hoofdstation de bus neemt, kan straks 
via de route Zuiderdiep-Eeldersingel-Wes-
terhaven. Uitstappen kan bijvoorbeeld bij 
een nieuwe bushalte op de kop van de 
Westerhaven (zeg maar ter hoogte van de 
McDonald’s en het Stripmuseum). Vanaf 
daar is de bezoeker direct in het verruimde, 
gastvrije winkelgebied.

a-straat en BruGstraat
aantrekkelijker als winkelstraat

SMAllE trOttOirS, lAnGSrijDEnDE BUSSEn. VOEtGAnGErS HEBBEn MOMEntEEl WEiniG rUiMtE in DE A-StrAAt En DE BrUGStrAAt. FOtO: jErOEn VAn KOOtEn. 

 PlAttEGrOnD VAn HEt UitGEBrEiDE VOEtGAnGErSGEBiED in DE BinnEnStAD VAn GrOninGEn, MEt A-StrAAt/BrUGStrAAt En WEStErHAVEn.

Binnenstadsvisie
Hoe kunnen we de spaarzame ruimte in de binnenstad van Groningen beter benutten, 
gezien vanuit de voetgangers en de fietsers? Dat is de centrale vraag in de Binnenstad-
visie. De visie moet leiden tot plannen die de binnenstad beter toegankelijk, veiliger en 
aantrekkelijker maken. Bij het opstellen van de visie is de gemeente met zo veel moge-
lijk betrokkenen in gesprek gegaan, zoals winkeliers en bewoners. Ook heeft de gemeen-
te veel suggesties ontvangen in het Ontwerpcafé in november. naar verwachting stelt 
de gemeenteraad de visie begin 2016 vast.

a-straat BruGstraat

westerhaven
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SteedS meer forenzen, Scholieren en 
Studenten die daGelijkS naar GroninGen 
reizen, kiezen voor de QlinerS. dit zijn 
rechtStreekSe, comfortaBele BuSSen die 
in de SpitS de fileS voorBij moGen rijden. 
vanaf 13 decemBer 2015, met de invoerinG 
van de nieuwe dienStreGelinG, voeren 
QBuzz en arriva tourinG de freQuentie 
van de lijnen uit aSSen, emmen en drach-
ten verder op.

Vooral de Qliner Assen – Groningen (lijn 
309) is populair. De afgelopen jaren steeg 
op deze lijn het aantal reizigers jaarlijks 
met 15 procent. Vanaf 13 december rijdt 
deze lijn op werkdagen tussen 6.00 uur en 
18.00 uur minimaal elk kwartier.

Ook de Qliners op de route Emmen –  
Gieten – Groningen (lijnen 300 en 305) zijn 
in trek. In 2015 is het aantal passagiers met 
8 procent gestegen. Daarom komen er van-
af 13 december twee ritten bij van Emmen 
naar Groningen in de ochtendspits. Boven-
dien rijdt de bus in het weekend al vanaf 9 
uur ’s morgens één keer per half uur.

De Qliner Drachten – Groningen (lijn 314) 
gaat eveneens vaker rijden. Vanaf 13 
december krijgt deze lijn een spitsrit erbij 
en extra ritten op zaterdag- en zondag-
morgen.

Een compleet overzicht van de wijzigingen 
in de busdienstregeling is te vinden op 
qbuzz.nl/gd. Hier is ook de nieuwe dienst-
regeling beschikbaar.

GroninGen Stimuleert het GeBruik van de 
BuS. om de BuS aantrekkelijk te maken, 
moet deze in de Stad zo Goed moGelijk door 
kunnen rijden. SomS zijn hiervoor aparte 
BuSBanen nodiG. zo krijGt de BuS vanaf 
hooGkerk naar het hoofdStation vanaf het 
voorjaar van 2016 ruim Baan. dat vraaGt 
onder andere om een Grote veranderinG 
aan de paterSwoldSeweG.

De bus die vertrekt vanaf P+R Hoogkerk 
naar het Hoofdstation rijdt niet over 
de zuidelijke ringweg, maar gaat via de 
Peizerweg en de busbaan langs de Koerier-
sterweg. Aangekomen bij de Paterswoldse-
weg, dicht bij het station, moet de bus nog 
een flinke omweg maken via de Parkweg 
en het Emmaviaduct. Om dit laatste stuk 
van de route korter te maken, wordt de 
bestaande busbaan langs het spoor door-
getrokken tot het Emmaviaduct. De bus 
gaat vanaf het voorjaar van 2016 via een 
tijdelijk viaduct over de Paterswoldseweg 
heen. Daarna rijdt de bus verder over het 
voormalige Nelf-terrein en de hefbrug 
over het Noord-Willemskanaal naar het 
Emmaviaduct. De bussen rijden dan niet 
meer via de Paterswoldseweg en de Park-
weg. Dat is veiliger en scheelt tijd.
Het tijdelijke viaduct bij de Paterswold-
seweg is niet meer nodig op het moment 
dat de spoorwegovergang bij Theodorus 
Niemeyer dicht gaat. Auto’s en langzaam 
verkeer op de Paterswoldeweg rijden dan 
onder het spoor door. De busbaan komt 
daar bovenop.
In de toekomst kan de busroute nog korter 

worden als er een bustunnel onder het 
Hoofdstation komt. De bus kan dan over 
het huidige opstelterrein rechtdoor langs 
het spoor tot aan de nieuwe bustunnel. 
De bussen hoeven dan niet meer via het 
Emmaviaduct en de Stationsweg.

meer QlinerS vanuit aSSen, emmen en drachten naar GroninGen

vanaf voorjaar 2016 ruim Baan voor de BuS vanaf hooGkerk naar hoofdStation

DE QlINERS zIjN VANuIT DE REGIO SNEl OP HET HOOfDSTATION IN GRONINGEN. fOTO: OV-BuREAu GRONINGEN DRENTHE.

DE NIEuWE BuSROuTE, VANAf DE PATERSWOlDSEWEG PARAllEl AAN HET SPOOR ONDER HET EmmAVIADucT DOOR (GEEl). OP DE TERuGWEG KAN DE BuS DEzElfDE ROuTE GEBRuIKEN. AlS ER 
EEN BuSTuNNEl ONDER HET HOOfDSTATION KOmT, WORDT DE ROuTE NOG VEEl KORTER (PAARS). fOTO: GEmEENTE GRONINGEN.

vertrekhalte Qliner reistijd kosten 
(ov-chipkaart) *

assen (martin luther kingweg) 309 27 minuten € 4,57

emmen (station) 300/305 56 minuten € 8,00

drachten (himsterhout) 314 38 minuten € 6.64

met de Qliner in de ochtendSpitS Snel naar hoofdStation GroninGen 

* op basis van voltarief, reist u vaker op dit traject, dan is een abonnement voordeliger. 

Kijk op qbuzz.nl

hooGwaardiG ov
Deze grote ingreep vloeit voort uit het be-
leid om bussen in de regio Groningen-As-
sen de ruimte te geven. Daartoe komen 
in de hele regio ‘hoogwaardige openbaar-
vervoer-assen’. Dit zijn verbindingsroutes 

tussen de regionale woonkernen, zoals 
Hoogkerk, en het centrum van de stad. De 
busverbinding tussen P+R Hoogkerk en het 
Hoofdstation heet ‘HOV-as West’.
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Voorlopig is er weer Voldoende ruimte op de uitgebreide p+r in Haren. Foto: Jeroen Van Kooten.

sTeeds meer p+r-plekken voor bezoekers groningen 
meT de auTo naar de rand van de sTad en 
daar oversTappen op de snelle Q-linkbus 
richTing heT cenTrum. de p+r-Terreinen 
rond groningen zijn al enkele jaren een 
succes. nieT alleen bij dagjesmensen, ook 
bij forensen. de p+r-Terreinen liggen 
gunsTig voor bezoekers uiT alle wind-
richTingen. afgelopen jaar zijn er weer 
meer p+r -plekken bijgekomen. 

de p+r bij Haren is in 2015 uitgebreid 
van 450 naar liefst 900 parkeerplekken. in 
oktober was de verdubbeling klaar. door 
de uitbreiding is er nu weer voldoende 
ruimte voor automobilisten die vanuit 
het zuiden (a28) de stad bezoeken. ook 
fietsers kunnen hier op de bus overstap-
pen. Voor hen zijn er overdekte fietsen-
stallingen en fietskluizen bij gekomen. Het 
terrein is populair doordat de bus langs de 
files op de a28 rijdt en in tien minuten bij 
het Hoofdstation is. de bus rijdt dan door 
naar het umCg en station europapark.

meersTad
Voor het verkeer uit de richting Hooge-
zand (a7) komt er een p+r-terrein bij 
afrit driebond op de oostelijke ringweg. 
Vanaf begin 2017 is deze p+r open. de 
p+r komt op het voormalige provinciale 
slibdepot aan de driebondsweg. de bus 
rijdt via de sint petersburgweg en de 
nieuwe sontbrug snel naar het umCg, de 
binnenstad en het Hoofdstation. Hiervoor 
moeten de rotondes bij de driebondsweg 
geschikt worden gemaakt. Het is de be-

doeling dat de werkzaamheden half 2016 
starten. Het terrein en de busroute zijn 
dan klaar als de ombouw van de zuidelijke 
ringweg van start gaat.

reiTdiep
aan de westkant van de stad, bij de wijk 
reitdiep, komt eind 2016 een nieuw 
p+r-terrein. deze p+r is bedoeld voor 
de bezoekers vanuit de richting Zuidhorn 
(n355). Vanaf hier rijdt de bus naar de 
binnenstad, het umCg en station euro-
papark. als alles meezit, kan de aanleg 
nog voor de zomer van start. om ruimte 
maken, wordt de middenberm van de pro-
fessor uilkensweg versmald. Het verkeer 
kan die weg tijdens de werkzaamheden 
gewoon blijven gebruiken.

zuidhorn

hoogkerk

reiTdiep
zernike

haren

europapark

meersTad

kardinge

besTaand
vanaf 2016

de p+r-terreinen rond de stad groningen: ZuidHorn, HoogKerK, Haren, europaparK, Kardinge en ZerniKe.  
in 2016 Komen er twee p+r-terreinen biJ: reitdiep en meerstad.

wie in de auTo ziT, wil zo veel mogelijk 
doorrijden. groningen bereikbaar doeT 
er daarom alles aan om verTraging in heT 
verkeer ToT een minimum Te beperken. ook 
bij wegwerkzaamheden, incidenTen, evene-
menTen en drukTe op de weg.

“we hebben geïnvesteerd in techniek om 
de weggebruiker altijd en overal actuele  
en betrouwbare verkeers- en parkeer- 
informatie te bieden. we willen hiermee 
het verkeer verleiden om bijvoorbeeld een 
andere route te nemen of gebruik te maken 
van p+r. dat draagt bij aan een  
optimale benutting van het  
wegennet”, zegt martijn elting  
van groningen bereikbaar.  
“maar zonder de samenwerking 
met de automobilisten zijn we 
nergens.” 
de techniek langs de weg bestaat

uit verschillende onderdelen, die nauw met 
elkaar samenhangen. Het geheel wordt 
‘live traffic groningen’ genoemd. de be-
kende informatiepanelen langs de belang-
rijke toegangswegen naar groningen horen 
er bijvoorbeeld bij. die geven aan welke 
route het snelst is en over hoeveel minu-
ten er een bus richting centrum vertrekt 
vanaf het nabijgelegen p+r-terrein. ook 
de panelen in de binnenstad die melden 
waar de dichtstbijzijnde parkeergarage met 
vrije plekken is, maken er deel van uit. net 
als de panelen die vanuit de binnenstad de 
snelste route naar de ring aangeven. en er 
zijn instrumenten die continu de verkeers-
drukte registreren.

voordelen
“live traffic groningen biedt de weg- 
gebruikers veel voordelen”, zegt elting. Het 
geeft weggebruikers niet alleen verkeers- 

en parkeerinformatie, ook kunnen we de 
aangegeven routes sneller maken, bijvoor-
beeld door bij verkeerslichten sneller groen 
te geven. dat verbetert de doorstroming op 
kruispunten en belangrijke trajecten. weg-
gebruikers kunnen de vlotste route kiezen 
of de keuze maken gebruik te maken van 
de bus vanaf het p+r-terrein. Het versnelt 
de afhandeling van pech en ongevallen 
op alle belangrijke wegen. en het kan het 
verkeer sturen bij ernstige verkeershinder 
en calamiteiten.” Het systeem helpt kortom 
mee groningen bereikbaar 

te houden, ook tijdens de uitvoering van 
grote projecten aan wegen en spoor, zoals 
de ombouw van de zuidelijke ringweg en 
het Hoofdstation.

auTomobilisTen
“alle techniek langs de weg is mooi, maar 
uiteindelijk zijn het de automobilisten 
die het succes bepalen”, zegt elting. “wij 
bieden de weggebruikers informatie, zodat 
ze hun routekeuze aan kunnen passen. 
dan stroomt het verkeer in z’n geheel 
het beste door. wij streven er naar dat de 
informatie altijd klopt. en dat de doorstro-
ming altijd optimaal is. wanneer mensen 
hier vragen of opmerkingen over hebben, 
dan horen we dat graag. bijvoorbeeld via 
de mail (info@groningenbereikbaar.nl) of 
via twitter (@gronbereikbaar). dat geeft 
ons de mogelijkheid live traffic groningen 
continu te verbeteren.”



Hoe de zuidelijke ringweg in de toekomst 
de groeiende verkeersstromen zou kun-
nen opvangen, was ook al in de jaren ’90 
onderwerp van gesprek. “Toen liep al een 
studie naar mogelijke oplossingen”, aldus 
Vissers. “Uiteindelijk heeft dat aan het 
begin van deze eeuw geleid tot een aantal 
maatregelen, waaronder een stel bypasses 
langs het Julianaplein. Die waren bedoeld 
om de ergste knelpunten op dat moment 
aan te pakken. Maar we wisten toen al 
dat dit slechts een tijdelijke oplossing was. 
We zijn dus blijven nadenken over een 
duurzame oplossing voor de zuidelijke 
ring. Uiteindelijk heeft dat geleid tot het 
tracébesluit zoals dat er nu ligt.”

OOstelijke ringweg
Eind 2016, begin 2017 wordt begonnen 
met die drastische aanpak van Ring Zuid. 
Maar ook in de afgelopen jaren is er on-
ophoudelijk gewerkt aan een ring zonder 
verkeerslichten. Dat begon met de aanpak 
van het kruispunt bij het Hoendiep, tot 
die tijd een van de grootste knelpunten in 
de westelijke ringweg. “Het was eigenlijk 
het idee alle kruispunten in dat deel van 

de ring ongelijkvloers te maken. Nadat het 
project bij het Hoendiep echter voltooid 
was, kwam de kans voorbij om de ooste-
lijke ringweg in één keer helemaal aan te 
pakken.”

Tot een aantal jaren geleden was die weg 
van het Rijk, maar die wilde er op een 
gegeven moment vanaf. “De oostelijke 
ringweg is toen overgedragen aan de 
provincie. Daarbij is een financiële regeling 
getroffen die het mogelijk maakte om in 
één keer alle kruispunten op dat deel on-
gelijkvloers te maken”, legt Vissers uit. “Dat 
kwam natuurlijk mooi uit, ook met het oog 
op de naderende aanpak van de zuidelijke 
ringweg. Ring Oost zal straks een belang-
rijke rol spelen in de omleidingsmaatre-
gelen, dus we zijn erg blij dat het verkeer 
daar straks in één keer kan doorrijden.”

nOOrdzeebrug
Waar de overdracht van Ring Oost een 
kans bood, deed ook de verhoging van de 
Noordzeebrug dat. “De brug moest toch 
verhoogd worden voor de scheepvaart. 
Dan kun je maar beter direct zorgen dat 

de nabije aansluiting met de Bedumer-
weg ongelijkvloers wordt”, aldus Vissers. 
“Samen met een aantal andere maatrege-
len, waaronder de aanpak van het Reit-
diepplein, heeft dat ervoor gezorgd dat de 
noordelijke en westelijke ring meer verkeer 
aan kunnen. Die extra capaciteit is niet 
alleen in de verre toekomst erg welkom, 
maar ook tijdens de werkzaamheden aan 
de zuidelijke ringweg.”

westelijke ringweg
Zo blijven enkel een paar kruispunten in de 
westelijke ringweg, bij de wijken Vink-
huizen en Paddepoel, voorlopig nog even 
voorzien van verkeerslichten. Vissers: “De 
uitvoeringsperiode van de werkzaamheden 
aan Ring Zuid biedt ons de mogelijkheid 
nog eens goed te kijken naar de plannen 
voor dat stuk weg. De visie die er eerder 
voor werd ontwikkeld, is inmiddels alweer 
zo’n 15 jaar oud. De stad heeft zich in die 
tijd stormachtig ontwikkeld. Uitgangspunt 
blijft daar dat alle kruispunten ongelijk-
vloers worden. Op termijn zul je dus geen 
verkeerslicht meer tegenkomen als je een 
rondje Stad maakt.’

STaDSaDViSEUR BEREikBaaRHEiD HaNS ViSSERS BiJ DE ZUiDEliJkE RiNgWEg, DiE VaNaf BEgiN 2017 OP DE ScHOP gaaT. fOTO: JEROEN VaN kOOTEN.

grOningen bereikbaar ringwegen 7

al in de jaren ’90 vatten het rijk, de 
gemeente en de prOvincie het plan 
Op Om de grOningse ringweg vOlledig 
verkeerslichtvrij te maken. al vanaf 
die eerste plannen is stadsadviseur 
bereikbaarheid hans vissers betrOk-
ken bij de vOOrtgang ervan. “het idee 
erachter is altijd geweest dat zOwel 
dOOrgaand verkeer als het verkeer 
tussen de stadswijken zO min mOgelijk 
dOOr de wijken zelf hOeft.” een grOOt 
deel van de ring is inmiddels Ongelijk-
vlOers. en als straks wOrdt gestart 
met de OmbOuw van de zuidelijke ring-
weg, kOmt een geheel verkeerslicht-
vrije ring weer een stap dichterbij.

speciaal katern Over de ringwegen van de stad grOningen – december 2015

grOningen ringwegen

“een ringweg helemaal zOnder 
verkeerslichten blijft het streven”
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MetaMorfose rinGweG GroninGen

kortere reistijd op oostelijke rinGweG

de werkzaaMheden aan de rinGweGen rondoM de stad in de afGelopen jaren BeGinnen hun vruchten af te werpen. wie nu over rinG noord of rinG oost rijdt, Merkt dat het verkeer Beter 
doorstrooMt. de weGen zijn Bovendien veiliGer Geworden en ook Beter inGepast in de oMGevinG. rinG zuid en rinG west zijn later aan de Beurt.

noG Maar vijf jaar Geleden kreeG de 
autoMoBilist op de oostelijke rinGweG 
van GroninGen liefst vier verkeerslichten 
vlak achter elkaar te verwerken. als 
het even teGenzat, Moest hij in de reMMen 
Bij lewenBorG, kardinGe, BeijuM-zuid en 
de kruisinG Met de GroninGerweG. alle 
verkeerslichten zijn inMiddels weG.

Al die verkeerslichten zorgden vooral in 
de spits voor veel vertraging. Ook waren 
er regelmatig kop-staartbotsingen. Toen 
de provincie in 2007 eigenaar werd van 
de oostelijke ringweg, werd snel een plan 
gemaakt om de kruisingen met verkeers-
lichten ongelijkvloers te maken. Het plan 
moest, ondanks een toename van het 
verkeer, zorgen voor kortere reistijden, 
40 procent minder ongevallen en het 
beter inpassen van de weg in de groene 
omgeving. Nu de ombouw bijna afgerond 
is, zijn de reistijden inderdaad al korter 
geworden. Er zijn nog geen cijfers be-
schikbaar over de veiligheid.

A. Lewenborg
De aansluiting bij Lewenborg en Ulgersma-
borg was als eerste aan de beurt. De op- en 
afritten liggen nu in het verlengde van de 
rijbaan en sluiten aan op de Akeleiweg en 
de Kluiverboom. Over het viaduct ligt een 
ovale rotonde die het verkeer verdeelt.

B. Kardinge
Bij de aansluiting Kardinge liggen alle op- 
en afritten nu aan de noordkant van het 
nieuwe viaduct. Aan beide zijden van de 

weg ligt een rotonde. Op het viaduct zijn 
rijbanen voor auto’s, bussen, fietsers en 
wandelaars.

C. Beijum Zuid
Op het viaduct over de ringweg gaat hier 
het Heerdenpad, de drukke fietsroute 
vanuit Beijum naar het centrum. Om deze 
route niet te kruisen, liggen de op- en 
afritten voor de auto’s aan de zuidkant van 
het viaduct.

D. Beijum Noord /Groningerweg
De Groningerweg (N361) gaat in de nieuwe 
situatie onder de oostelijke ringweg door. 
De nieuwe op- en afritten liggen aan de 
noordzijde, aan de andere kant van het 
Boterdiep.

E. Fietsecoducten Stadsweg en Meedenpad
De fietsviaducten bij het Meedenpad en 
de Stadsweg worden vervangen door twee 
‘fietsecoducten’. Deze bestaan uit een fiets-

pad en een ecopassage voor kleine dieren. 
In het voorjaar van 2016 zijn de fietseco-
ducten helemaal klaar.

ontwerp
De vernieuwde oostelijke ringweg heeft 
een opvallende vormgeving gekregen, die 
bij veel mensen in de smaak valt. De via-
ducten hebben afgeronde vormen en zijn 
voorzien van gemetseld natuurgevelsteen. 
Het ontwerp is van architect Nol Molenaar.

rinGweGen

DE OOSTELIjKE rINGwEG TEr HOOGTE vAN SpOrTCENTrUM KArDINGE. FOTO: jErOEN vAN KOOTEN.



GroninGen BereikBaar 9

MetaMorfose rinGweG GroninGen
De werkzaaMheDen aan De rinGweGen ronDoM De staD in De afGelopen jaren BeGinnen hun vruchten af te werpen. wie nu over rinG noorD of rinG oost rijDt, Merkt Dat het verkeer Beter 
DoorstrooMt. De weGen zijn BovenDien veiliGer GeworDen en ook Beter inGepast in De oMGevinG. rinG zuiD en rinG west zijn later aan De Beurt.

De GroninGerweG loopt nu onDer De oostelijke rinGweG Door. Via Deze weG kun je Vanuit GroninGen in De  
richtinG Van winsum of (lanGs bouwmarkt hornbach) naar zuiDwolDe. foto: jeroen Van kooten.

De westelijke rinGweG staat als 
laatste op het lijstje. eerst Moet De 
oMBouw van De zuiDelijke rinGweG 
klaar zijn. Deze staat GeplanD voor 
De perioDe van 2017 tot onGeveer 
2020/2021. zolanG Daar Gewerkt 
worDt, is De westelijke rinGweG harD 
noDiG als oMleiDinGsroute.

het ligt voor de hand dat ook op de 
westelijke ringweg op termijn alle 
verkeerslichten verdwijnen. De komen-
de jaren gaat de provincie hiervoor 
plannen maken.

westelijke 
rinGweG als 
sluitstuk

Deelproject start afGeronD

a. lewenBorG DeceMBer 2010 oktoBer 2012

B. karDinGe noveMBer 2012 oktoBer 2014

c. BeijuM-zuiD Mei 2012 oktoBer 2013

D. BeijuM-noorD / GroninGerweG januari 2014 septeMBer 2015

e. fietsecoDucten staDsweG en MeeDenpaD januari 2015 voorjaar 2016

aansluitinG 2010 2020

lewenBorG 43.000 59.000

karDinGe 28.000 35.000

BeijuM-zuiD 35.000 44.000

BeijuM-noorD /GroninGerweG 33.000 41.000

uitvoerinG

verwachte Groei in aantal auto’s per etMaal

laatste looDjes Bij werk aan noorDelijke rinGweG

Bij De noorDelijke rinGweG naDeren 
De werkzaaMheDen hun einDe. Bij het 
reitDiepplein koMen extra rijstroken oM 
De verBinDinG Met De westelijke rinGweG 
te verBeteren. ter hooGte van De BeDu-
MerweG zijn De verkeerslichten op De 
rinG verDwenen. hier worDt De laatste 
hanD GeleGD aan De op- en afritten. op De 
noorDzeeBruG zijn noG niet alle rijstro-
ken BeschikBaar voor het verkeer. De 
planninG is Dat Deze Drie projecten voor 
De kerstvakantie van 2015 klaar zijn.

a. reitdiepplein
het reitdiepplein is de verbinding voor 
auto’s tussen de noordelijke en westelijke 

ringweg. in september is hier begonnen 
met het verdubbelen van de rijstroken, in 
beide richtingen. Daarmee stroomt het 
verkeer hier straks beter door. Dat is nodig 
omdat bij de ombouw van de zuidelijke 
ringweg (vanaf begin 2017) de ringwegen 
als belangrijkste omleidingsroute dienen. 
in overleg met de omwonenden heeft de 
provincie besloten om de verkeerslichten 
aan het begin van de westelijke ringweg 
voorlopig te handhaven. De verkeerslich-
ten worden wel anders afgesteld.

b. bedumerweg
De kruising van de ringweg met de bedu-
merweg, richting centrum, is de afgelopen 

jaren ongelijkvloers gemaakt. Daarmee zijn 
de verkeerslichten vervallen. het afslaande 
verkeer op de ringweg komt via afritten 
uit op een nieuwe rotonde aan het einde 
van de bedumerweg. andersom kan het 
verkeer vanaf de bedumerweg zonder ver-
keerslichten de ringweg en industrieterrein 
De hoogte bereiken. ook voor fietsers is de 
situatie veranderd. De bestaande fietstun-
nels zijn vervangen door nieuwe tunnels 
met een lichte en open uitstraling.

c. noordzeebrug
De noordzeebrug over het Van star-
kenborghkanaal is belangrijk voor het 
wegverkeer en de scheepvaart rond de 

stad Groningen. De brug was de laagste 
in de hoofdvaarweg lemmer-Delfzijl. De 
aannemer heeft de nieuwe brug over 
de oude heen gebouwd. het afgelopen 
najaar is de oude brug gesloopt. Daar-
mee is de doorvaarthoogte van de brug 
verhoogd van 6,50 meter naar 9,10 meter. 
tegelijk is de doorvaartbreedte van 30 
meter verruimd tot 54 meter. met deze 
aanpassingen wordt de scheepvaartroute 
toegankelijk voor grotere schepen met een 
grotere lading. Dat is goed nieuws voor de 
noordelijke economie.

het DoorGaanDe Verkeer op De noorDelijke rinGweG komt al Geen Verkeerslichten meer teGen bij De aansluitinG met De beDumerweG. foto: jeroen Van kooten.
in 2016 zijn er nog afrondende werk-
zaamheden aan de oostelijke en noor-
delijke ringweg. in de zomermaanden 
krijgt het hele stuk – van reitdiepplein 
tot Driebond – een nieuwe asfalt- 
deklaag. ook komt er meer groen langs 
de weg. het geluidsscherm en de oude 
lichtmasten langs de noordelijke ring-
weg worden vervangen.

2016: nieuw asfalt

rinGweGen
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dingsplan vervaardigt, is de weg nog niet 
aangelegd. Zij nemen het tracé grotendeels 
over, maar verlengen de weg dwars door 
het Sterrebos. Een belangrijk verschil tus-
sen beide plannen is dat Schut en Berlage 
de stad, met uitzondering van het oosten, 
een dubbel stelsel van ringwegen willen 
geven. De weg door het Sterrebos is on-
derdeel van de binnenring. De huidige De 
Savornin Lohmanlaan en de Modderman-
laan vormen onderdelen van de buitenring.

Julianaplein
In 1950, als er alleen in het oosten met de 
Oliemuldersweg en de Oosterhamriklaan 
al een flink stuk ringweg ligt, verschijnt er 
een Structuurplan waarin voor het eerst 
het Julianaplein en het Europaplein zijn 
opgenomen. In het volgende Structuur-
plan, dat van 1960-’62, staat de verbin-
dingsweg tussen beide knooppunten als 
zuidelijke ringweg aangegeven. In 1962 

gaat daar de eerste spade de grond in. 
Twee jaar later worden in een deel van het 
Sterrebos de bomen gekapt en weer twee 
jaar later ligt het talud van de weg er. Het 
duurt tot 1971 voor deze Weg der Verenig-
de Naties wordt opengesteld voor auto’s. 
Volgens het inmiddels gemaakte Struc-
tuurplan 1969 zal de weg in de toekomst 
onderdeel zijn van een zogeheten ‘verdeel-
ring’, zoals voorgesteld in het Verkeersplan 
Goudappel. De ‘echte’ zuidelijke ringweg 
komt volgens dit Structuurplan te liggen 
tussen het aan te leggen Hoornse Meer 
en het Paterswoldsemeer. Ook de andere 
ringwegen zijn dan veel verder van de stad 
gedacht dan voorheen.

prullenBak
Het in 1972 aantredende linkse stadsbe-
stuur verwijst, onder andere op basis van 
nieuwe bevolkingsprognoses, de ambitieu-
ze verkeersplannen echter naar de prullen-

bak. De Weg der Verenigde Naties wordt 
toch weer ‘gewoon’ zuidelijke ringweg. 
Ook de Laan 1940-1945 – waarvoor de 
plannen in 1967 al zijn goedgekeurd – is 
in de visie van de PvdA niet langer een 
onderdeel van de ‘verdeelring’, maar dé 
westelijke ringweg. Het lukt de PvdA 
alleen om een meerderheid voor dit plan 
te krijgen door aan de wensen van de twee 
zittende D’66-raadsleden tegemoet te 
komen en de weg tussen het Hoendiep en 
de Friesestraatweg ‘buitenom’ te leggen. 
Op 4 augustus 1972 valt het raadsbesluit 
en ruim zeven jaar later is de weg door het 
Stadspark gereed. Minder problemen geeft 
in 1977 het besluit tot aanleg van het 
noordelijke deel van de ring, volgens het 
oorspronkelijke tracé van Schut en Berlage 
uit 1928. In 1982 wordt dit deel ringweg 
in gebruik genomen, met aansluiting op de 
pas aangelegde Noordzeeweg en Eemsha-
venweg (N46).

oosteliJke rinGweG
De noordelijke ringweg heeft ook een 
aansluiting op de Oosterhamriklaan. In het 
plan van Schut en Berlage zou dit de oos-
telijke ringweg moeten worden (inclusief 
Berlagebrug). Hoewel deze weg nog wel 
in het Structuurplan van 1969 staat, zijn 
in dat plan ook twee oostelijker gelegen 
nieuwe ringwegen opgenomen. Uitein-
delijk wordt gekozen voor de middelste 
van de drie: de ringweg tussen de stad en 
de nieuwe wijken Lewenborg en Beijum. 
Daarmee is de oostelijke ringweg het 
enige onderdeel van de hele ring dat niet 
zijn oorsprong heeft in het Uitbreidings-
plan van Schut en Berlage. In 1986 wordt 
deze weg geopend en daarmee is de ring 
eindelijk ‘rond’. En in 2010 wordt met de 
opening van de Berlagebrug en de verbin-
ding met de Bornholmstraat alsnog ook de 
oude ring gesloten.

HET UITBrEIDINGSPLAN VAN ScHUT EN BErLAGE UIT 1928, WAArIN VOOr HET EErST EEN 
rINGWEG rOND DE STAD IS GETEkEND. DE NOOrDELIJkE, WESTELIJkE EN ZUIDELIJkE rING UIT 
DIT PLAN ZIJN VELE JArEN LATEr DAADWErkELIJk AANGELEGD.

OMBOUW VAN DE FrIESESTrAATWEG TOT WESTELIJkE rINGWEG IN 1978. FOTO PErSFOTOBUrEAU D. VAN DEr VEEN, cOLLEcTIE rHc GrONINGEr ArcHIEVEN (1785-8883).

BOUW VAN HET VIADUcT IN DE BENELUxWEG, TUSSEN DE BOrNHOLMSTrAAT EN HET WINScHOTErDIEP IN 1984. HET VIADUcT HOOrDE OOrSPrONkELIJk BIJ DE OOSTELIJkE rINGWEG, MAAr WOrDT 
NU TOT DE ZUIDELIJkE rINGWEG GErEkEND. FOTO NIEUWSBLAD VAN HET NOOrDEN, cOLLEcTIE rHc GrONINGEr ArcHIEVEN (1785-21708).

IN 1977 MAAkT EEN DrAGLINE BIJ DE ZONNELAAN EEN BEGIN MET DE AANLEG VAN DE NOOrDELIJkE rINGWEG. FOTO PErSFOTOBUrEAU D. VAN DEr VEEN, cOLLEcTIE rHc GrONINGEr ArcHIEVEN (1785-8831).

HET AMBITIEUZE ‘STrUkTUUrPLAN’ UIT 1969, MET TOEGEVOEGD IN HET WIT DE HUIDIGE 
rINGWEG. IN DIT STrUkTUUrPLAN WAS EEN ExTrA rING OM DE STAD BEDAcHT, LANGS DE  
GEMEENTEGrENZEN. DEZE ZOU MOETEN LOPEN LANGS ADUArD, TUSSEN HET NOG AAN TE 
LEGGEN HOOrNSEMEEr EN HET PATErSWOLDSEMEEr DOOr, LANGS GArMErWOLDE EN 
TUSSEN ADOrP EN SAUWErD DOOr. HET PLAN VErDWEEN IN 1972 IN DE PrULLENBAk.

Drie van De vier GroninGse rinGweGen 
heBBen hun oorspronG in het uitBrei-
DinGsplan van schut en BerlaGe van 1928. 
Dat verklaart waarom ze teGenwoorDiG 
Binnen en niet Buiten De BeBouwDe kom 
liGGen, zoals Je misschien van een rinGweG 
zou verwachten.

Het ‘Plan van Uitleg’ uit 1903-1906 is niet 
alleen het eerste uitbreidingsplan van de 
stad, maar ook het eerste plan met een 
soort ringwegenstelsel. Opvallend is dat de 
zuidelijkste weg uit het plan van directeur 
Gemeentewerken J.A. Mulock Houwer 
ongeveer ligt op de plek van de huidige 
zuidelijke ringweg. Als zijn opvolger H.P.J. 
Schut in 1928 met hulp van de Amster-
dammer H.P. Berlage een nieuw uitbrei-

rinGweGen rinGweGen

Door: Beno Hofman
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dingsplan vervaardigt, is de weg nog niet 
aangelegd. Zij nemen het tracé grotendeels 
over, maar verlengen de weg dwars door 
het Sterrebos. Een belangrijk verschil tus-
sen beide plannen is dat Schut en Berlage 
de stad, met uitzondering van het oosten, 
een dubbel stelsel van ringwegen willen 
geven. De weg door het Sterrebos is on-
derdeel van de binnenring. De huidige De 
Savornin Lohmanlaan en de Modderman-
laan vormen onderdelen van de buitenring.

Julianaplein
In 1950, als er alleen in het oosten met de 
Oliemuldersweg en de Oosterhamriklaan 
al een flink stuk ringweg ligt, verschijnt er 
een Structuurplan waarin voor het eerst 
het Julianaplein en het Europaplein zijn 
opgenomen. In het volgende Structuur-
plan, dat van 1960-’62, staat de verbin-
dingsweg tussen beide knooppunten als 
zuidelijke ringweg aangegeven. In 1962 

gaat daar de eerste spade de grond in. 
Twee jaar later worden in een deel van het 
Sterrebos de bomen gekapt en weer twee 
jaar later ligt het talud van de weg er. Het 
duurt tot 1971 voor deze Weg der Verenig-
de Naties wordt opengesteld voor auto’s. 
Volgens het inmiddels gemaakte Struc-
tuurplan 1969 zal de weg in de toekomst 
onderdeel zijn van een zogeheten ‘verdeel-
ring’, zoals voorgesteld in het Verkeersplan 
Goudappel. De ‘echte’ zuidelijke ringweg 
komt volgens dit Structuurplan te liggen 
tussen het aan te leggen Hoornse Meer 
en het Paterswoldsemeer. Ook de andere 
ringwegen zijn dan veel verder van de stad 
gedacht dan voorheen.

prullenBak
Het in 1972 aantredende linkse stadsbe-
stuur verwijst, onder andere op basis van 
nieuwe bevolkingsprognoses, de ambitieu-
ze verkeersplannen echter naar de prullen-

bak. De Weg der Verenigde Naties wordt 
toch weer ‘gewoon’ zuidelijke ringweg. 
Ook de Laan 1940-1945 – waarvoor de 
plannen in 1967 al zijn goedgekeurd – is 
in de visie van de PvdA niet langer een 
onderdeel van de ‘verdeelring’, maar dé 
westelijke ringweg. Het lukt de PvdA 
alleen om een meerderheid voor dit plan 
te krijgen door aan de wensen van de twee 
zittende D’66-raadsleden tegemoet te 
komen en de weg tussen het Hoendiep en 
de Friesestraatweg ‘buitenom’ te leggen. 
Op 4 augustus 1972 valt het raadsbesluit 
en ruim zeven jaar later is de weg door het 
Stadspark gereed. Minder problemen geeft 
in 1977 het besluit tot aanleg van het 
noordelijke deel van de ring, volgens het 
oorspronkelijke tracé van Schut en Berlage 
uit 1928. In 1982 wordt dit deel ringweg 
in gebruik genomen, met aansluiting op de 
pas aangelegde Noordzeeweg en Eemsha-
venweg (N46).

oosteliJke rinGweG
De noordelijke ringweg heeft ook een 
aansluiting op de Oosterhamriklaan. In het 
plan van Schut en Berlage zou dit de oos-
telijke ringweg moeten worden (inclusief 
Berlagebrug). Hoewel deze weg nog wel 
in het Structuurplan van 1969 staat, zijn 
in dat plan ook twee oostelijker gelegen 
nieuwe ringwegen opgenomen. Uitein-
delijk wordt gekozen voor de middelste 
van de drie: de ringweg tussen de stad en 
de nieuwe wijken Lewenborg en Beijum. 
Daarmee is de oostelijke ringweg het 
enige onderdeel van de hele ring dat niet 
zijn oorsprong heeft in het Uitbreidings-
plan van Schut en Berlage. In 1986 wordt 
deze weg geopend en daarmee is de ring 
eindelijk ‘rond’. En in 2010 wordt met de 
opening van de Berlagebrug en de verbin-
ding met de Bornholmstraat alsnog ook de 
oude ring gesloten.

HET UITBrEIDINGSPLAN VAN ScHUT EN BErLAGE UIT 1928, WAArIN VOOr HET EErST EEN 
rINGWEG rOND DE STAD IS GETEkEND. DE NOOrDELIJkE, WESTELIJkE EN ZUIDELIJkE rING UIT 
DIT PLAN ZIJN VELE JArEN LATEr DAADWErkELIJk AANGELEGD.

OMBOUW VAN DE FrIESESTrAATWEG TOT WESTELIJkE rINGWEG IN 1978. FOTO PErSFOTOBUrEAU D. VAN DEr VEEN, cOLLEcTIE rHc GrONINGEr ArcHIEVEN (1785-8883).

BOUW VAN HET VIADUcT IN DE BENELUxWEG, TUSSEN DE BOrNHOLMSTrAAT EN HET WINScHOTErDIEP IN 1984. HET VIADUcT HOOrDE OOrSPrONkELIJk BIJ DE OOSTELIJkE rINGWEG, MAAr WOrDT 
NU TOT DE ZUIDELIJkE rINGWEG GErEkEND. FOTO NIEUWSBLAD VAN HET NOOrDEN, cOLLEcTIE rHc GrONINGEr ArcHIEVEN (1785-21708).

IN 1977 MAAkT EEN DrAGLINE BIJ DE ZONNELAAN EEN BEGIN MET DE AANLEG VAN DE NOOrDELIJkE rINGWEG. FOTO PErSFOTOBUrEAU D. VAN DEr VEEN, cOLLEcTIE rHc GrONINGEr ArcHIEVEN (1785-8831).

HET AMBITIEUZE ‘STrUkTUUrPLAN’ UIT 1969, MET TOEGEVOEGD IN HET WIT DE HUIDIGE 
rINGWEG. IN DIT STrUkTUUrPLAN WAS EEN ExTrA rING OM DE STAD BEDAcHT, LANGS DE  
GEMEENTEGrENZEN. DEZE ZOU MOETEN LOPEN LANGS ADUArD, TUSSEN HET NOG AAN TE 
LEGGEN HOOrNSEMEEr EN HET PATErSWOLDSEMEEr DOOr, LANGS GArMErWOLDE EN 
TUSSEN ADOrP EN SAUWErD DOOr. HET PLAN VErDWEEN IN 1972 IN DE PrULLENBAk.

Drie van De vier GroninGse rinGweGen 
heBBen hun oorspronG in het uitBrei-
DinGsplan van schut en BerlaGe van 1928. 
Dat verklaart waarom ze teGenwoorDiG 
Binnen en niet Buiten De BeBouwDe kom 
liGGen, zoals Je misschien van een rinGweG 
zou verwachten.

Het ‘Plan van Uitleg’ uit 1903-1906 is niet 
alleen het eerste uitbreidingsplan van de 
stad, maar ook het eerste plan met een 
soort ringwegenstelsel. Opvallend is dat de 
zuidelijkste weg uit het plan van directeur 
Gemeentewerken J.A. Mulock Houwer 
ongeveer ligt op de plek van de huidige 
zuidelijke ringweg. Als zijn opvolger H.P.J. 
Schut in 1928 met hulp van de Amster-
dammer H.P. Berlage een nieuw uitbrei-

rinGweGen rinGweGen

Door: Beno Hofman
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De zuiDelijke rinGweG van GroninGen Gaat De komenDe jaren op De schop om GroninGen 
Beter BereikBaar te maken. De planninG is Dat De werkzaamheDen BeGin 2017 starten. 
in 2020 moet De vernieuwDe zuiDelijke rinGweG in GeBruik worDen Genomen. een jaar 
later moeten alle werkzaamheDen voor het project klaar zijn.

De zuidelijke ringweg is de belangrijkste 
toegangsroute naar de stad Groningen. In 
de ochtend- en avondspits komen op de 
zuidelijke ringweg steeds vaker opstoppin-
gen voor. Naar verwachting wordt het hier 
in de toekomst alleen maar drukker. De 
hoogste tijd dus om de zuidelijke ringweg 
klaar te maken voor morgen.

aanpak rinG zuiD
Rijk, provincie en gemeente hebben 
hiervoor de handen ineengeslagen. Onder 

de naam Aanpak Ring Zuid hebben zij 
in overleg met omwonenden en organi-
saties een plan opgesteld. In 2014 is het 
plan voor de ombouw van de zuidelijke 
ringweg vastgesteld door de minister van 
Infrastructuur Melanie Schultz van Hae-
gen. Tegelijk heeft de gemeente plannen 
vastgesteld voor straten en buurten in de 
omgeving van de ringweg. Die moeten 
ervoor zorgen dat de vernieuwde ringweg 
goed wordt ingepast in de omgeving. De 
Raad van State heeft beslist dat het plan 

IMpReSSIe vAN HeT NIeuwe JulIANApleIN, GeZIeN uIT ZuIDelIJke RIcHTING. HeT veRkeeR uIT De RIcHTING ASSeN (A28) kAN ZONDeR veRkeeRSlIcHTeN DOORRIJDeN IN De RIcHTING DRAcHTeN Of HOOGeZAND. AfbeelDING: vIADRupSTeeN.

zuiDelijke rinGweG vanaf BeGin 2017 op De schop
rinGweGen
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nog op enkele punten moet worden aan-
gepast, naar aanleiding van de beroepen 
die tegen het plan zijn ingediend.

Hoofdlijnen
In het plan verdwijnen de verkeerslichten 
op het Julianaplein, om de doorstro-
ming te verbeteren. De verkeersstromen 
krijgen elk hun eigen rijbaan. Ook op 
het Vrijheidsplein (bij de Gasunie) hoe-
ven de auto’s elkaar straks niet meer te 
kruisen. Tussen de Hereweg en het Oude 

Winschoterdiep wordt de weg over een 
afstand van circa 1,2 kilometer verdiept 
aangelegd. De weg verdwijnt hier dus uit 
het straatbeeld. Over de verdiept liggende 
weg komen drie brede deksels, waarop een 
nieuw park wordt aangelegd: het 
Zuiderplantsoen. Een andere belangrijke 
verandering is dat er een nieuwe weg 
komt tussen de Hereweg en het Juliana-
plein, aan de noordzijde van de ringweg. 
Deze weg is voor verkeer in beide richtin-
gen en vervangt de directe op- en afritten 

bij de Hereweg die door het plan verdwij-
nen.

UitvoerinGsperiode
De uitvoering van het plan gaat onvermij-
delijk voor overlast zorgen voor omwo-
nenden en voor het verkeer. Toch blijft 
Groningen goed te bereiken. Uitgangspunt 
is dat op de zuidelijke ringweg tijdens de 
werkzaamheden in beide richtingen twee 
rijstroken beschikbaar blijven. De wes-

telijke, noordelijke en oostelijke ringweg 
worden ingezet als omleidingsroute. Op de 
website van Groningen Bereikbaar komt 
deze maand een ‘slimme kaart’ waarop 
u kunt zien hoe u zo snel mogelijk van A 
naar B komt.

voorBereidinGen voor 
aanpak rinG ZUid Gestart

BlIkVAnGEr VAn HET plAn Is HET ZUIDErplAnTsOEn. DIT nIEUWE pArk kOmT Op DE DEksEls OVEr DE VErDIEpT lIGGEnDE 
rInGWEG. Op DE VOOrGrOnD DE HErEWEG. IllUsTrATIE: WEsT8.

ImprEssIE VAn HET nIEUWE JUlIAnAplEIn, GEZIEn UIT ZUIDElIJkE rIcHTInG. HET VErkEEr UIT DE rIcHTInG AssEn (A28) kAn ZOnDEr VErkEErslIcHTEn DOOrrIJDEn In DE rIcHTInG DrAcHTEn Of HOOGEZAnD. AfBEElDInG: VIADrUpsTEEn.

om Geen kostBare tijd te verlieZen, is al 
een BeGin Gemaakt met de voorBereidinG-
en voor de omBoUw van de ZUidelijke 
rinGweG.

Voordat de ombouw in 2017 van start 
gaat, moeten er vele kabels en leidingen 
worden omgelegd die in de omgeving 
van de weg onder de grond liggen. 
Het gaat om kabels en leidingen voor 
bijvoorbeeld elektriciteit, gas, telefonie 
en riolering. Vanaf september 2015 
wordt hieraan gewerkt op verschillende 
plekken nabij de zuidelijke ringweg. Zo 
is in oktober in opdracht van Enexis 
onder de grond een gat geboord tussen 
de Hereweg en de kempkensberg, onder 
het sterrebos door. Via deze ‘gestuurde 
boring’ is een buis aangelegd waar elek-
triciteitskabels doorheen kunnen worden 

getrokken. De boorkop ging diep genoeg 
onder de grond door, zodat de bomen 
hiervan geen schade ondervonden.

Het verleggen van kabels en leidingen 
gaat ook in 2016 door. De werkzaam-
heden kunnen hinder opleveren voor de 
omgeving. Voor het verkeer is de hinder 
doorgaans beperkt.

aanBestedinG
Eind 2014 is de aanbesteding van de 
weg begonnen. Drie gegadigden zijn 
nog in de race om de vernieuwde zuide-
lijke ringweg te bouwen. Het is de ver-
wachting dat het project in het tweede 
kwartaal van 2016 wordt gegund. De 
aannemer stelt dan het definitieve ont-
werp vast en bepaalt ook de volgorde en 
de planning van de werkzaamheden.

ZUidelijke rinGweG vanaf BeGin 2017 op de scHop

In OkTOBEr VAn DIT JAAr VOErDE EnExIs EEn ‘GEsTUUrDE BOrInG’ UIT OnDEr HET sTErrEBOs. DE BOOrkOp GInG BIJ 
DE HErEWEG DE BODEm In En GInG 14 mETEr OnDEr DE GrOnD DOOr. fOTO: JErOEn VAn kOOTEn.

rinGweGen

Kijk voor meer informatie over de  
plannen voor de zuidelijke ringweg op 
www.aanpakringzuid.nl.
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Samen de drukte in de SpitS teruGdrinGen

Zeker, veel menSen Gaan teGenwoordiG al 
op de fietS naar hun werk. en SteedS meer 
forenZen GeBruiken een e-Bike of pakken 
de BuS. maar noG SteedS iS het rond de 
SpitS druk op de GroninGSe rinGweGen. dat 
roept de vraaG op hoe het kan dat Zoveel 
menSen noG SteedS het liefSt met de auto 
naar hun werk Gaan. we leGden die vraaG 
voor aan de GroninGSe verkeerpSycholooG 
prof. dr. karel BrookhuiS, verBonden aan 
de faculteit GedraGS & maatSchappij- 
wetenSchappen van de rijkSuniverSiteit 
GroninGen (ruG).

Volgens Brookhuis zijn er meerdere ver-
klaringen voor. Om te beginnen is het een 
kwestie van gewenning, zegt hij. “Wij zijn 
als mensen gewoontedieren. Als je op een 
bepaalde manier naar school of naar je 
werk gaat, waarom zou je dat zomaar ver-
anderen als iemand anders dat voorstelt?”, 
aldus prof. Brookhuis.

Ook denken veel mensen dat het wel goed 
is om zonder auto te reizen, maar vinden 

ze dat dit niet voor hen geldt, aldus de 
verkeerspsycholoog. “Velen denken dat ze 
zelf niet zonder auto kunnen. Maar soms is 
dat ten onrechte.”

nut
Betekent dit dat we somber moeten zijn of 
het lukt om mensen uit de auto te krijgen? 
“Nee, zeker niet. Uit onderzoek is gebleken 
dat mensen wel minder vaak de auto willen 
gebruiken, maar dat het noodzakelijk is dat 
ze eerst persoonlijk overtuigd worden van 
het nut daarvan. Daarvoor moet je mensen 
zo individueel mogelijk benaderen en aan-
spreken. Dat is zeer bewerkelijk, maar het 
geeft aanzienlijk meer kans op succes dan 
algemeenheden”, aldus de verkeers- 
psycholoog.

Volgens Brookhuis moet er een uitge- 
kiende strategie komen, waarbij mensen zo 
individueel mogelijk worden aangesproken. 
“Het kan, maar het kost wel moeite. Zo 
moeten er ook aantrekkelijke alternatieven 
worden aangeboden. Zoals kortingen op 

de aanschaf van e-bikes en kortingen op 
busabonnementen. Al zou maar 5 tot 10 
procent van de automobilisten anders gaan 
reizen, dat zou al grote winst zijn.”

De organisatie Groningen Bereikbaar heeft 
Brookhuis en zijn collega’s gevraagd om 
wetenschappelijke adviezen over manieren 
om mensen uit de auto te lokken. “Daar 

werken we graag aan mee. Omdat de 
grote bedrijven al benaderd zijn, gaan wij 
ons richten op medewerkers van kleinere 
bedrijven. Wanneer we er hard aan werken, 
en ook de publiciteit goed gebruiken, zal 
het zeker lukken om het autogebruik terug 
te dringen. Want echt: als we dat niet 
doen, loopt Groningen vast, en dat is slecht 
voor de economie!”

Scholieren en Studenten
Dagelijks reizen ongeveer 25.000 studenten 
en 13.500 scholieren naar de stad. Veel 
studenten en scholieren doen dat met het 
openbaar vervoer. Mede hierdoor zitten 
de treinen en bussen in de ochtendspits 
overvol. Groningen Bereikbaar wil de druk 
op het OV verlichten zodat er ook plaats 
overblijft voor forensen. “Samen met 
onderwijsinstellingen hebben we gekeken 
naar mogelijke oplossingen”, zegt Paulien 
van Noort van Groningen Bereikbaar. “Zo 
stimuleren we het gebruik van de e-bike. 
We laten scholieren en studenten zelf cam-
pagnes opzetten. Ook zijn we in gesprek 

met scholen om het lesrooster beter af te 
stemmen op de dienstregeling en anders-
om. Verder zien we kansen in ‘leren op 
afstand’, waarbij je les krijgt via internet. Er 
zijn al scholen waar de leerlingen op loca-
ties in de provincie de lessen volgen die in 
de stad worden gegeven. En de universiteit 
biedt al online colleges aan. Je hoeft dan 
minder vaak te reizen. Of iets later, zodat je 
de spits vermijdt. We onderzoeken samen 
deze mogelijkheden in de vorm van pilot-
projecten. Als ze succesvol zijn, gaan we 
ermee door of we breiden ze uit.”

werknemerS
Bij de grootste werkgevers in de stad, zo’n 
tachtig in totaal, werken in totaal zo’n 
50.000 mensen. Als een deel hiervan de 
spits wil mijden of bereid is de auto (deels) 
te laten staan, scheelt dat in de spits al 
een flinke slok op een borrel. Daarom heeft 
Groningen Bereikbaar de afgelopen tijd 
veel grote bedrijven in de stad benaderd. 
En met succes. Vijftig grote bedrijven en 
organisaties in de stad gaan meewerken 
aan maatregelen die de drukte in de spits 
moeten verminderen. De grote werkgevers 
reageerden stuk voor stuk enthousiast. 
“Het mes snijdt voor hen aan twee kan-

ten”, zegt Hans Vooges van Groningen 
Bereikbaar. “Het kan bedrijven bijvoorbeeld 
helpen om hun duurzaamheiddoelstellin-
gen te behalen. Hoe meer werknemers de 
auto laten staan, hoe duurzamer. Werk-
gevers kunnen hun werknemers bijvoor-
beeld stimuleren om op de fiets of met 
het OV te gaan. Of ze kunnen thuiswerken 
aantrekkelijker maken. Of ze maken het 
voor hun medewerkers aantrekkelijker om 
de P+R-terreinen te gebruiken. Er zijn tal 
van maatregelen denkbaar die zorgen voor 
minder drukte op de weg.”

elke werkdaG Gaan Zo’n 200.000 menSen naar de Stad GroninGen voor werk, School of Studie. per auto, per fietS, per BuS en per trein. hoe ZorG je ervoor
dat tijdenS de omBouw van de Zuidelijke rinGweG de ochtendSpitS niet vaStloopt? GroninGen BereikBaar wil eraan BijdraGen dat ook in de toekomSt 
alle werknemerS, Scholieren en Studenten tijdiG, Snel en veiliG op hun plek Zijn.

waarom heBBen we met Z’n allen toch 
Zo’n moeite om uit de auto te komen?

VERkEERSPSycHOlOOG kAREl BROOkHUiS PAkt ZElf GRAAG DE fiEtS. “Al ZOU MAAR 5 tOt 10 PROcENt VAN DE AUtOMOBi-
liStEN ANDERS GAAN REiZEN, DAt ZOU Al GROtE WiNSt ZiJN.” fOtO: JEROEN VAN kOOtEN.

OM DE OVERVOllE BUSSEN iN DE SPitS tEGEN tE GAAN, StiMUlEERt GRONiNGEN BEREikBAAR ScHOliEREN OM BiJVOORBEElD 
MEt DE fiEtS Of DE E-BikE tE GAAN. fOtO: AlEx WiERSMA.

rinGweGen

GRONiNGEN BEREikBAAR VERlEiDt WERkNEMERS DE SPitS OP DE WEG tE MiJDEN. ZE kUNNEN BiJVOORBEElD EEN ANDER  
VERVOERMiDDEl kiEZEN, OP EEN ANDER MOMENt REiZEN Of tHUiS WERkEN. fOtO: OV-BUREAU GRONiNGEN DRENtHE.
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Manuela Roose staat voor het eerst op 
station Europapark. “Ik was model voor 
een kappersexamen van een kennis die 
haar opleiding volgt bij het Noorder-
poort”, zegt ze. Roose komt zelf uit Leek 
en besloot op het Hoofdstation een trein 
richting Europapark te pakken. “Die 
verbinding is het snelst en het makkelijkst. 
Althans, dat zei de OV-app op mijn smart-
phone. En inderdaad, vanaf het Hoofd-
station ben je hier snel. Er zijn ook veel 

verbindingen. Het is me goed bevallen. 
Als ik hier weer heen moet, reis ik zeker 
weer op deze manier”, zegt Roose terwijl 
haar trein al komt aanrijden. Ze kan nog 
net kwijt dat het station er mooi verzorgd 
uitziet. “Er wordt ook veel gebruik van 
gemaakt. Op de heenreis, vanochtend, was 
het echt druk. Nu valt het wel mee.” En 
het examen? “Ik vind m’n nieuwe kapsel 
meer dan geslaagd. En mijn kennis is ook 
geslaagd”, lacht Roose. 

“De volGenDe keer pak 
ik weer Deze trein”

Bijna aan het einde van het perron 
zit Boudewijn Gibcus rustig te 
wachten op de trein die hem te-

rugbrengt naar het Hoofdsta-
tion. “Ik moest vandaag bij 
een cursus bij de gemeente 

zijn. Ik woon in de 
Korrewegwijk en 

vind het ge-
makkelijk 

om 

met de trein te gaan. Dat gaat het 
snelste.” Gibcus reisde al vaker naar 
het Europapark, bijvoorbeeld voor 
een wedstrijd van FC Groningen. “Het 
station ziet er strak uit, maar als het 
zo koud is als nu, word je er niet echt 
warm van. Er is niet een plekje waar 
je even beschut kunt zitten of een 
warme drank kunt halen”. Ook beti-
telt hij het station als ‘een oerwoud’. 
Dan heeft Gibcus het vooral over de 
looproutes. “Kijk eens om je heen. 
Weet jij waar je heen moet als je aan 
de andere kant van het perron moet 

zijn? Dat mogen ze wel duidelij-
ker maken.”

Jameson Sambre komt met een lekker 
muziekje in zijn oren station 

Europapark opgelopen. Hij 
volgt de koksoplei-

ding van het Noor-
derpoort en heeft  

er een 
ochtendje 

lessen op zitten. 
Nu wacht hij op z’n trein 

naar Hoogezand. Het relatief 

nieuwe station is voor hem echt een 
uitkomst. “Er rijdt geloof ik elk kwar-
tier een trein tussen hier en Hooge-
zand”, zegt hij. “Dat is voor mij perfect, 
want ik moet elke dag naar school. Je 
hoeft altijd maar heel kort te wachten. 
En met de trein ben ik supersnel weer 
thuis.” Het station vindt hij best wel 
mooi en vooral ook netjes. “Het is wel 
balen dat de trein soms zo vol is. Die 
mensen zijn allemaal ingestapt op het 
Hoofdstation. En ik mis ook wel dat 
je even de stad in kunt lopen. Maar 
als ik dat wil, pak ik gewoon de trein 
richting het centrum.”



“Groningen staat bekend als dé fietsstad 
van Nederland, en misschien van Europa”, 
vertelt Jaap Valkema van de gemeente 
Groningen. “Dat is prachtig. Maar als we 
dat zo willen houden, moet er echt weer 
veel nieuws gebeuren.” De nieuwe plannen 
staan in de ‘Fietsstrategie’ die dit voorjaar 
door de gemeenteraad werd vastgesteld. 
“De nieuwe fietsstrategie is nodig omdat er 
veel nieuwe ontwikkelingen op ons afko-
men. En we hebben natuurlijk ambities.”

Verwarmde fietspaden
De komende vijf jaar staan tal van (ingrij-
pende) maatregelen op het programma, 
waarvoor de gemeente, provincie, het Rijk 
en ProRail maar liefst 85 miljoen euro 
beschikbaar hebben gesteld. “Dat geld zal 
onder meer worden gebruikt voor inno-
vatieve maatregelen, zoals verwarmde 
fietspaden voor de wintermaanden, en 
anti-diefstalplannen. Bij het Hoofdstation 
komen nieuwe stallingen en een fietstun-
nel. Verder gaan we proberen gedrag posi-
tief te beïnvloeden. Zo willen we een cam-
pagne opzetten om fietsers meer bewust te 
maken van de regels. En het zou mooi zijn 
wanneer mensen nóg trotser worden op 
Groningen als fietsstad. Ze moeten denken: 
‘Wauw! Het is wel gaaf zeg, wat er hier 
allemaal gebeurt op fietsgebied!’”

Om de fietsroute van Haren naar Groningen aantrekkelijker te maken, komt er een vrijlig-
gend fietspad langs de Helperzoom. Nu moeten fietsers hier nog op een fietsstrook langs 
de weg fietsen. Het vrijliggende fietspad, dat bedoeld is voor fietsers in beide richtingen, 
gaat deel uitmaken van de ‘Fietsroute Plus’ tussen Groningen en Haren. ‘Fietsroutes Plus’ 
zijn snelle, veilige en comfortabele fietsverbindingen naar de stad, bijvoorbeeld van-
uit Bedum, Zuidhorn, Ten Boer, Winsum en Leek. Wanneer het nieuwe fietspad langs de 
Helperzoom wordt aangelegd is nog niet bekend. Vermoedelijk in 2017/2018. Hiervoor 
moet eerst nog een precies plan worden gemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met 
de Helperzoomtunnel, die naar verwachting wordt aangelegd in 2017/2018. Ook wordt het 
plan afgestemd op de verkeersmaatregelen die in 2016 in de wijk Helpman/Coendersborg 
worden genomen.

Koploper
Daarnaast wil de gemeente inspelen op het 
toenemende gebruik van de e-bike en zijn 
grotere broer de ‘speed-pedelec’. “Al met 
al hopen we dat we onze koploperspositie 
blijven behouden. En mogelijk kunnen 
we zelfs nog verder voorop gaan lopen. 
En daarna zullen we weer nieuwe maat-
regelen moeten verzinnen om Groningen 
de beste fietsstad van Nederland te laten 
blijven’, aldus Jaap Valkema.

Meer weten? Kijk op www.050fietsstad.nl

FiETsERs iN DE sTAD MOGEN BiJ VERKEERsLiCHTEN VAAK iN EEN VAK VóóR DE AuTO’s WACHTEN, ZOALs HiER iN DE NiEuWE EBBiNGEsTRAAT.                            ZE KuNNEN DAN ALs EERsTE VERTREKKEN. FOTO: JEROEN VAN KOOTEN.

nieuw fietspad langs Helperzoom

groningen BereiKBaar 16

groningen is de BelangrijKste fietsstad Van nederland. maar Het Kan nog Beter. want 
juist ooK danKzij Het succesVol stimuleren Van Het fietsgeBruiK en danKzij nieuwe 
ontwiKKelingen zoals de Komst Van de e-BiKe, moet groningen maatregelen nemen om 
Het fietsen de Komende Vier À Vijf jaar eVen aantreKKelijK te Houden.

DE HELPERZOOM is EEN VAN DE DRuKsTE FiETsROuTEs iN DE sTAD. DE FiETsERs MOETEN Nu NOG OP DE WEG RiJDEN. AAN DE 
KANT VAN DE HuiZEN KOMT EEN FiETsPAD iN BEiDE RiCHTiNGEN. FOTO: JEROEN VAN KOOTEN.

Ga je lekker op de fiets naar de binnenstad van Groningen, kun je hem nergens kwijt. Veel 
mensen zullen dit herkennen. De gemeente gaat dan ook het aantal stallingsmogelijkheden 
in de binnenstad flink uitbreiden. Zo wil de gemeente bij de Vismarkt/Haddingestraat een 
kwalitatief hoogwaardige fietsenstalling aanleggen. Ook moeten er meer tijdelijke fietsen-
stallingen komen in leegstaande winkelpanden.

meer fietsenstallingen in de Binnenstad

Het klinkt als science fiction, maar in 
Groningen wordt echt nagedacht over 
het verwarmen van drukke fietspaden. 
Zo blijven ze in de winter sneeuw- en 
ijsvrij. Het kost geen extra energie, 
want de warmte komt uit de bodem 
(geothermie) of er wordt gebruik  
gemaakt van de warmte van het water 
in het riool. Dit is een duurzame oplos-
sing, want op de verwarmde fietspaden 
hoeft ’s winters geen veegwagen met 
strooizout te rijden.

Verwarmde 
fietspaden? ecHt?

groningen inVesteert 85 miljoen in 
Verdere VerBetering fietsVoorzieningen
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STaD

DeLFZiJL

op De e-Bike naar Je werk

VerkeerSpLan HeLpman VoorJaar 2016 in uiTVoerinG

De Helper Brink is een van De kwetsBare straten in Helpman/coenDersBorg omDat in en ronD Deze straat veel scHolen staan. De straat krijgt Deels eenricHtingsverkeer om DoorgaanD verkeer te ontmoeDigen. Foto: jeroen van kooten.

HiLDe Van Der 
meuLen (BeDum)

marianne BuiJS-
Brouwer (kropSwoLDe)

wienie Van DorT 
(pieTerBuren)

marianne Buijs-Brouwer rijdt drie dagen in de week op haar 
e-bike naar het Umcg. Dat is vanuit haar woonplaats kropswol-
de een tocht van zo’n drie kwartier. “in het verleden ging ik wel 
eens met de auto. maar met alle parkeertijd erbij was ik vaak 
evenveel tijd kwijt als nu.” ook had Buijs-Brouwer een scooter. 
maar toen ze de regeling voor e-bikes voorbij zag komen op het 
intranet van haar werkgever, werd de scooter in de schuur gezet. 
“scooters zijn toch niet altijd betrouwbaar. Bovendien mocht ik 
niet door het natuurgebied bij Foxhol rijden vanwege het lawaai.” 
met de e-bike mag ze nu wel door het stuk natuur, wat zo’n twee 
kilometer scheelt. en het fietsen biedt haar wat extra lichaamsbe-
weging. “Dit is een goede manier van bewegen. op een normale 
fiets ben je al bekaf voordat je op je werk komt en op de scooter 
zit je continu stil. Dit is eigenlijk fietsen zonder zweten.”

toen wienie van Dort sinds lange tijd weer eens op de fiets van 
haar dochter zat, besefte ze hoe fijn het is om te fietsen. nu 
gaat ze drie keer per week op de e-bike vanuit haar woonplaats 
pieterburen naar haar werk in groningen. “je hoeft niet meer te 
sporten”, lacht ze. “ik doe er ongeveer een uur over. Dus ik krijg 
mijn portie beweging wel. maar je kunt op de fiets ook heerlijk 
je hoofd leegmaken.” wat ook een voordeel is, is dat er steeds 
meer snelfietspaden worden aangelegd. “nu is het een lange, 
saaie weg naar het Umcg, waar ik werk. ik probeer onderweg 
vaak clubjes scholieren te ontwijken die al giebelend en lang-
zaam over het pad fietsen. gelukkig komt er een Fietsroute plus 
tussen groningen en winsum. of ik de e-bike aan zou raden? 
ik ben er zelf heel blij mee. mijn auto heb ik nog. Die bewaar ik 
even tot na de winter. Daarna gaat ‘ie naar onze oudste zoon.”

“ik ben heel tevreden met mijn e-bike”, zegt een enthousias-
te Hilde van der meulen als haar gevraagd wordt naar haar 
elektrische fiets. als communicatiemedewerker van de Hanze-
hogeschool rijdt ze dagelijks heen en weer tussen Bedum en 
haar werkgever. “Dat is zo’n veertien kilometer”, schat ze. “Dat is 
ongeveer een half uur fietsen. eerder, met een gewone fiets, was 
ik bekaf als ik aankwam. Hoe lang ik over de tocht deed, lag vaak 
aan de windrichting. maar met de e-bike ben ik gegarandeerd 
binnen een half uur op mijn werk.” ze kocht een e-bike omdat 
ze het altijd al fijn vond om te fietsen. “Bovendien heeft mijn 
vriend al een auto, dus we vonden het onzin om een tweede te 
kopen. nu fiets ik vier keer per week naar mijn werk. Dat kan ik 
iedereen aanraden.”

FieTSen naar Je werk. DankZiJ De e-Bike iS DaT Voor STeeDS GroTere aFSTanDen moGeLiJk.
Drie enTHouSiaSTe e-BikerS Die in GroninGen werken, maar Ver BuiTen De STaD wonen.

‘onZin om een TweeDe auTo Te kopen’

‘HeerLiJk Je HooFD LeeGmaken’

‘FieTSen ZonDer ZweTen’

De aanLeG Van De HeLperZoomTunneL HeeFT 
GeVoLGen Voor De VerkeerSSTromen in 
De wiJk HeLpman. VerkeerSmaaTreGeLen 
moeTen erVoor ZorGen DaT HeT VerScHuiVen 
Van De VerkeerSSTromen nieT Ten koSTe 
GaaT Van De LeeFBaarHeiD en VerkeerSVei-
LiGHeiD in De wiJk.

De Helperzoomtunnel komt in de plaats 
van de drukke overgang voor auto’s en 
fietsers bij de esperantostraat. omdat er 
extra treinen gaan rijden richting station 
europapark, moet de kruising om veilig-
heidsredenen dicht. Binnen het project 
aanpak ring zuid is hiervoor een oplossing 
gezocht en gevonden. De spoorwegover-
gang wordt vervangen door een tunnel 
onder het spoor door, in het verlengde 
van de Helper Brink. Deze Helperzoomtun-
nel is bedoeld voor auto’s en fietsers, al 
kunnen fietsers ook bij station europapark 
onder het spoor door. Doordat de Helper-
zoomtunnel zuidelijker komt te liggen dan 
de bestaande spoorwegovergang, gaan de 
verkeersstromen in Helpman en coenders-
borg verschuiven.

kweTSBare STraTen
De verschuiving van de verkeersstromen 
mag niet ten koste gaan van de verkeers-
veiligheid en het woon- en leefklimaat in 
Helpman en coendersborg. Daarom is een 
verkeersplan opgesteld dat de hoeveelheid 
verkeer in de meest kwetsbare straten 
beperkt. Het verkeer dat in de wijk moet 
zijn, wordt geleid door straten die daar 
het meest geschikt voor zijn. in die straten 
komen waar nodig extra maatregelen om 
de veiligheid te garanderen. Het overgrote 
deel van de wijk wordt 30 km/uur-gebied. 
De werkzaamheden gaan in het voorjaar 
van 2016 van start en zijn rond de zomer-
vakantie klaar. Daarmee is het verkeersplan 
uitgevoerd ruim voordat de bouw van de 
Helperzoomtunnel begint.
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werkzaamheden kunt u terecht op de website www.groningenbereikbaar.nl
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PROJECTENKAART: WERKZAAMHEDEN IN EN ROND GRONINGEN
1 2013 - 2015

Rotonde Bedumerweg
Aansluiting op noordelijke ringweg is 
ongelijkvloers gemaakt. De verkeerslichten 
zijn weggehaald.

Sontbrug en Sontwegtracé
Over het Winschoterdiep is de Sontbrug 
aangelegd. Daarnaast is de Sontweg heringe-
richt voor verbeterde doorstroming en 
verkeersveiligheid voor o.a. fietsers en OV.

Noordzeebrug
De Noordzeebrug over het Van Starkenborgh-
kanaal is volledig vervangen.

Uitbreiding P+R Haren
Wegens succes is het P+R-terrein bij Haren 
uitgebreid met ruim vijfhonderd plaatsen.

Herewegviaduct
Het Herewegviaduct is opgeknapt in de zomer 
van 2015.

Omgeving rotonde Laan Corpus den 
Hoorn
Ter verbetering van de doorstroming rondom 
het Martiniziekenhuis zijn diverse maatrege-
len getroffen.

Boterdiep
Vervangen riolering en reconstructie weg-
verharding van het Boterdiep.

Fietsroute plus Groningen Bedum
Tussen Groningen en Bedum is een Fietsroute 
Plus aangelegd. Dit is een extra breed en 
comfortabel fietspad.

Rijksweg N360
De kruispunten zijn aangepakt en er is een 
keerlus voor bussen aangelegd.

Reitdiepplein - Ring Noord en West
Tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke 
ringweg wordt het verkeer deels omgeleid via 
andere delen van de ringweg. Voor een goede 
doorstroming is het knooppunt Reitdiepplein 
verbeterd.

Oostelijke ringweg
Alle kruisingen zijn ongelijkvloers gemaakt en 
er worden fietsecoducten aangelegd.

Bouwwerkzaamheden Forum en oost-
wand Grote Markt
Aan de oostkant van de Grote Markt komt het 
Groninger Forum. Dit zorgt voor bouwverkeer. 
Er worden een overdekte fietsenstalling en 
een parkeergarage onder het gebouw 
aangelegd.

Aanleg opstelterrein ‘de Vork’
Het opstelterrein voor treinen aan de zuid-
zijde van het Hoofdstation Groningen wordt 
verplaatst naar de Vork in de gemeente Haren.

Aanpak Hoofdstation
Het Hoofdstation Groningen krijgt meer spo-
ren en perrons. Ook worden er nieuwe tunnels 
aangelegd voor voetgangers, fietsers en 
bussen en komt er een nieuwe ondergrondse 
fietsenstalling aan de zuidkant van de sporen.

Aanpassing sporen tussen Hoofdstation 
Groningen en opstelterrein ‘de Vork’
Er komt een vierde spoor tussen het nieuwe 
station Groningen Europapark en Hoofd-
station Groningen. Dat is nodig omdat er in 
de toekomst meer treinen gaan rijden.

Extra zijperron Europapark
Station Europapark krijgt een extra zijperron.

Aanpak rotonde Hoogkerk en kruising 
Eemsgolaan
Ten behoeve van het openbaar vervoer tussen 
Leek en Groningen wordt de doorstroming 
verbeterd op de rotondes bij Hoogkerk. 

Aanleg P+R Reitdiep
Bij Reitdiep komt een P+R-terrein. De 
uitbreiding van het aantal P+R-terreinen 
verbetert de bereikbaarheid van de stad.

Aanleg P+R Meerstad
Bij Meerstad komt een P+R-terrein. De 
uitbreiding van het aantal P+R-terreinen 
verbetert de bereikbaarheid van de stad.

Schuitendiep en Turfsingel
In combinatie met groot onderhoud wordt 
onderzocht of de diepenring beter ingericht kan 
worden.

Verkeersmaatregelen Helpman
In het kader van de ombouw van de zuidelijke 
ringweg wordt de verkeerssituatie in 
Helpman/Coendersborg aangepast. Hierbij 
worden kruispunten veiliger gemaakt, de 
verkeerscirculatie aangepast en het 30 
km/uur gebied uitgebreid.

Fietsroutes plus
De plannen voor een aantal Fietsroutes Plus, 
extra brede en comfortabele fietspaden 
tussen stad en regio, worden momenteel 
uitgewerkt. Het gaat om routes van en naar 
Ten Boer (start op zijn vroegst 2016), Winsum 
(vanaf 2018) en Leek (vanaf 2018).

Gerrit Krolbrug
De oude Gerrit Krolbrug wordt vervangen 
door een nieuwe brug.

Hoogwaardige OV-as van P+R Hoogkerk 
naar station Groningen
De busbaan op de Koeriersterweg wordt 
doorgetrokken tot aan het Emmaviaduct, 
parallel aan het spoor. Daarmee ontstaat een 
snelle busverbinding tussen P+R Hoogkerk en 
het Hoofdstation Groningen.

Kabels en leidingen Aanpak Ring Zuid
Op diverse plaatsen langs het traject worden 
kabels en leidingen verlegd ter voorbereiding 
op de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Oostersingel en UMCG Noord
De Oostersingel wordt heringericht om fietsver-
keer en openbaar vervoer beter te faciliteren.

Fietspad langs noordelijke ringweg
Door de aanleg van dit fietspad worden de 
Fietsroutes Plus vanuit Winsum en Zuidhorn 
verbonden met de stedelijke routes en de 
Zernike Campus.

Fietspad langs spoorlijn
Groningen - Sauwerd
Mede door de aanleg van dit fietspad 
ontstaan er rechtstreekse fietsverbindingen 
tussen de dorpen ten noorden van Groningen 
en tussen de noordwestelijke stadswijken.

Bloemstraat en Kolendrift
Vervangen riolering en reconstructie wegver-
harding van de Bloemstraat en herinrichting 
Kolendrift.

Westelijke ringweg
Er vindt asfaltonderhoud plaats aan de 
westelijke ringweg rondom het viaduct 
Peizerweg.

Aanpak Ring Zuid
De zuidelijke ringweg gaat de komende jaren 
ingrijpend op de schop om de bereikbaarheid 
van stad en regio en de doorstroming op de 
weg te verbeteren.

Helperzoomtunnel
In het verlengde van de Helper Brink komt 
een tunnel die Helpman en het Europapark 
met elkaar verbindt.

Oostelijke- en noordelijke ringweg
De noordelijke en oostelijke ringweg worden  
voorzien van een deklaag (asfalt) en langs de 
noordelijke ringweg komen nieuwe geluids-
schermen.

Bedumerweg
Er wordt groot asfaltonderhoud verricht aan 
de Bedumerweg.

Onderdoorgang Paterswoldseweg
Vanaf 2019 rijdt op het traject Groningen-
Leeuwarden elk uur een extra sneltrein. 
Daarom wordt de spoorwegovergang bij de 
Paterswoldseweg vervangen door een 
onderdoorgang. 
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PROJECTENKAART: WERKZAAMHEDEN IN EN ROND GRONINGEN
1 2013 - 2015

Bedumerweg
De aansluiting van de Bedumerweg op de 
noordelijke ringweg wordt ongelijkvloers. De 
verkeerslichten verdwijnen.

Sontweg en Sint Petersburgweg
De Sontweg is heringericht ter verbetering 
van de doorstroming en verkeersveiligheid 
voor o.a. fietsers en OV.

Oostelijke ringweg
De werkzaamheden aan de oostelijke ringweg 
zijn vijf jaar geleden van start gegaan. 
Belangrijkste opgave is om alle kruisingen 
ongelijkvloers te maken.

Noordzeebrug
De Noordzeebrug over het Van Starkenborgh-
kanaal wordt volledig vervangen.

Sontbrug
Over het Winschoterdiep wordt een brug 
gebouwd: de Sontbrug. De brug verbindt 
bedrijventerrein Driebond met de bedrijven bij 
de Sontweg, zoals de Ikea.

Uitbreiding P+R Haren
Wegens succes wordt het P+R terrein bij 
Haren uitgebreid met zeker vijfhonderd 
plaatsen. Op dit moment zijn er 250 tijdelijke 
extra plekken gerealiseerd.

Bouwwerkzaamheden Forum en oost-
wand Grote Markt
Aan de oostkant van de Grote Markt komt het 
Groninger Forum. Hiervoor zal in bepaalde 
periodes veel bouwverkeer af- en aanrijden. 
Er wordt zowel een overdekte fietsenstalling 
als een parkeergarage onder het gebouw 
aangelegd.

Herewegviaduct
Het Herewegviaduct wordt opgeknapt in de 
zomer van 2015. In de maanden juli en 
augustus zal het viaduct vier weken gestremd 
zijn voor autoverkeer.

Omgeving rotonde Laan Corpus den Hoorn
Ter verbetering van de doorstroming rondom 
het Martiniziekenhuis worden diverse 
maatregelen getroffen.

Boterdiep en Kolendrift
Vervangen riolering en reconstructie wegver-
harding van het Boterdiep en herinrichting 
Kolendrift.

Hoogwaardige OV-as van P+R Hoogkerk 
naar station Groningen
De busbaan op de Koeriersterweg wordt 
doorgetrokken tot aan het Emmaviaduct, 
parallel aan het spoor. Daarmee ontstaat een 
snelle busverbinding tussen P+R Hoogkerk en 

Aanleg opstelterrein ‘de Vork’
Het opstelterrein voor treinen aan de 
zuidzijde van het Hoofdstation Groningen 
wordt verplaatst naar de Vork in de gemeente 
Haren.

Aanpak stationsgebied
Het Hoofdstation Groningen krijgt meer 
sporen en perrons. Ook worden er nieuwe 
tunnels aangelegd voor voetgangers, fietsers 
en bussen en komt er een nieuwe onder-
grondse fietsenstalling aan de zuidkant van 
de sporen.

Aanpassing sporen tussen Hoofdstation 
Groningen en opstelterrein ‘de Vork’
Er komt een vierde spoor tussen het nieuwe 
station Groningen Europapark en Hoofd-
station Groningen. Dat is nodig omdat er in 
de toekomst meer treinen gaan rijden.

Extra zijperron Europapark
Station Europapark krijgt een extra zijperron.

Aanpak rotonde Hoogkerk en kruising 
Eemsgolaan
Ten behoeve van het openbaar vervoer tussen 
Leek en Groningen wordt de doorstroming 
verbeterd op de rotondes bij Hoogkerk. Het 
betreft o.a. de aanleg van vrijliggende 
rijbanen, de bouw van een tunnel in de 
Eemsgolaan en een nieuwe busoprit en -afrit.

Aanleg P+R Reitdiep
Bij Reitdiep komt een P+R-terrein. De 
uitbreiding van het aantal P+R-terreinen 
verbetert de bereikbaarheid van de stad.

Aanleg P+R Meerstad
Bij Meerstad komt een P+R-terrein. De 
uitbreiding van het aantal P+R-terreinen 
verbetert de bereikbaarheid van de stad.

Schuitendiep en Turfsingel
In combinatie met groot onderhoud wordt 
onderzocht of de diepenring beter ingericht 
kan worden.

Fietsroutes plus
De plannen voor een aantal Fietsroutes Plus, 
extra brede en comfortabele fietspaden 
tussen stad en regio, worden momenteel 
uitgewerkt. Het gaat om routes van en naar 
Ten Boer (start op zijn vroegst 2016), Winsum 
(vanaf 2018) en Leek (vanaf 2018).

Gerrit Krolbrug
De oude Gerrit Krolbrug wordt vervangen 
door een nieuwe brug.

het Hoofdstation Groningen. Dit is fase 3 van 
het project ‘HOV-as West’.

Kabels en leidingen Aanpak Ring Zuid
Op verschillende plaatsen langs het traject 
worden kabels en leidingen verlegd ter 
voorbereiding op de Aanpak Ring Zuid.

Fietsroute plus Groningen Bedum
Tussen Groningen en Bedum wordt een 

Fietsroute Plus aangelegd. Dit is een extra 
breed en comfortabel fietspad.

Rijksweg N360
Om de verkeersveiligheid en de doorstroming 
van verkeer en openbaar vervoer te verbete-
ren worden onder meer de kruispunten 
aangepakt. Daarnaast wordt een keerlus voor 
bussen aangelegd.

Reitdiepplein - Ring Noord en West
Tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke 
ringweg wordt het verkeer deels omgeleid via 
andere delen van de ringweg. Voor een goede 
doorstroming wordt het knooppunt Reitdiep-
plein verbeterd.

Fietspad langs noordelijke ringweg
Door de aanleg van dit fietspad worden de 
Fietsroutes Plus vanuit Winsum en Zuidhorn 

verbonden met de stedelijke routes en de 
Zernike Campus.

Fietspad langs spoorlijn
Groningen - Sauwerd
Mede door de aanleg van dit fietspad 
ontstaan er rechtstreekse fietsverbindingen 
tussen de dorpen ten noorden van Groningen 
en tussen de noordwestelijke stadswijken.

Oostersingel en UMCG Noord
De Oostersingel wordt heringericht om 
fietsverkeer en openbaar vervoer beter te 
faciliteren.

Aanpak Ring Zuid
De zuidelijke ringweg gaat de komende jaren 
ingrijpend op de schop om de bereikbaarheid 
van stad en regio en de doorstroming op de 
weg te verbeteren.

Tunnel Helperzoom
In het verlengde van de Helper Brink komt 
een tunnel die Helpman en het Europapark 
met elkaar verbindt.

Onderdoorgang Paterswoldseweg
Vanaf 2018 rijdt op het traject Groningen-
Leeuwarden elk uur een extra sneltrein. Daarom 
wordt de spoorwegovergang bij de Paterswold-
seweg vervangen door een onderdoorgang. 
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PROJECTENKAART: WERKZAAMHEDEN IN EN ROND GRONINGEN
1 2013 - 2015

Rotonde Bedumerweg
Aansluiting op noordelijke ringweg is 
ongelijkvloers gemaakt. De verkeerslichten 
zijn weggehaald.

Sontbrug en Sontwegtracé
Over het Winschoterdiep is de Sontbrug 
aangelegd. Daarnaast is de Sontweg heringe-
richt voor verbeterde doorstroming en 
verkeersveiligheid voor o.a. fietsers en OV.

Noordzeebrug
De Noordzeebrug over het Van Starkenborgh-
kanaal is volledig vervangen.

Uitbreiding P+R Haren
Wegens succes is het P+R-terrein bij Haren 
uitgebreid met ruim vijfhonderd plaatsen.

Herewegviaduct
Het Herewegviaduct is opgeknapt in de zomer 
van 2015.

Omgeving rotonde Laan Corpus den 
Hoorn
Ter verbetering van de doorstroming rondom 
het Martiniziekenhuis zijn diverse maatrege-
len getroffen.

Boterdiep
Vervangen riolering en reconstructie weg-
verharding van het Boterdiep.

Fietsroute plus Groningen Bedum
Tussen Groningen en Bedum is een Fietsroute 
Plus aangelegd. Dit is een extra breed en 
comfortabel fietspad.

Rijksweg N360
De kruispunten zijn aangepakt en er is een 
keerlus voor bussen aangelegd.

Reitdiepplein - Ring Noord en West
Tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke 
ringweg wordt het verkeer deels omgeleid via 
andere delen van de ringweg. Voor een goede 
doorstroming is het knooppunt Reitdiepplein 
verbeterd.

Oostelijke ringweg
Alle kruisingen zijn ongelijkvloers gemaakt en 
er worden fietsecoducten aangelegd.

Bouwwerkzaamheden Forum en oost-
wand Grote Markt
Aan de oostkant van de Grote Markt komt het 
Groninger Forum. Dit zorgt voor bouwverkeer. 
Er worden een overdekte fietsenstalling en 
een parkeergarage onder het gebouw 
aangelegd.

Aanleg opstelterrein ‘de Vork’
Het opstelterrein voor treinen aan de zuid-
zijde van het Hoofdstation Groningen wordt 
verplaatst naar de Vork in de gemeente Haren.

Aanpak Hoofdstation
Het Hoofdstation Groningen krijgt meer spo-
ren en perrons. Ook worden er nieuwe tunnels 
aangelegd voor voetgangers, fietsers en 
bussen en komt er een nieuwe ondergrondse 
fietsenstalling aan de zuidkant van de sporen.

Aanpassing sporen tussen Hoofdstation 
Groningen en opstelterrein ‘de Vork’
Er komt een vierde spoor tussen het nieuwe 
station Groningen Europapark en Hoofd-
station Groningen. Dat is nodig omdat er in 
de toekomst meer treinen gaan rijden.

Extra zijperron Europapark
Station Europapark krijgt een extra zijperron.

Aanpak rotonde Hoogkerk en kruising 
Eemsgolaan
Ten behoeve van het openbaar vervoer tussen 
Leek en Groningen wordt de doorstroming 
verbeterd op de rotondes bij Hoogkerk. 

Aanleg P+R Reitdiep
Bij Reitdiep komt een P+R-terrein. De 
uitbreiding van het aantal P+R-terreinen 
verbetert de bereikbaarheid van de stad.

Aanleg P+R Meerstad
Bij Meerstad komt een P+R-terrein. De 
uitbreiding van het aantal P+R-terreinen 
verbetert de bereikbaarheid van de stad.

Schuitendiep en Turfsingel
In combinatie met groot onderhoud wordt 
onderzocht of de diepenring beter ingericht kan 
worden.

Verkeersmaatregelen Helpman
In het kader van de ombouw van de zuidelijke 
ringweg wordt de verkeerssituatie in 
Helpman/Coendersborg aangepast. Hierbij 
worden kruispunten veiliger gemaakt, de 
verkeerscirculatie aangepast en het 30 
km/uur gebied uitgebreid.

Fietsroutes plus
De plannen voor een aantal Fietsroutes Plus, 
extra brede en comfortabele fietspaden 
tussen stad en regio, worden momenteel 
uitgewerkt. Het gaat om routes van en naar 
Ten Boer (start op zijn vroegst 2016), Winsum 
(vanaf 2018) en Leek (vanaf 2018).

Gerrit Krolbrug
De oude Gerrit Krolbrug wordt vervangen 
door een nieuwe brug.

Hoogwaardige OV-as van P+R Hoogkerk 
naar station Groningen
De busbaan op de Koeriersterweg wordt 
doorgetrokken tot aan het Emmaviaduct, 
parallel aan het spoor. Daarmee ontstaat een 
snelle busverbinding tussen P+R Hoogkerk en 
het Hoofdstation Groningen.

Kabels en leidingen Aanpak Ring Zuid
Op diverse plaatsen langs het traject worden 
kabels en leidingen verlegd ter voorbereiding 
op de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Oostersingel en UMCG Noord
De Oostersingel wordt heringericht om fietsver-
keer en openbaar vervoer beter te faciliteren.

Fietspad langs noordelijke ringweg
Door de aanleg van dit fietspad worden de 
Fietsroutes Plus vanuit Winsum en Zuidhorn 
verbonden met de stedelijke routes en de 
Zernike Campus.

Fietspad langs spoorlijn
Groningen - Sauwerd
Mede door de aanleg van dit fietspad 
ontstaan er rechtstreekse fietsverbindingen 
tussen de dorpen ten noorden van Groningen 
en tussen de noordwestelijke stadswijken.

Bloemstraat en Kolendrift
Vervangen riolering en reconstructie wegver-
harding van de Bloemstraat en herinrichting 
Kolendrift.

Westelijke ringweg
Er vindt asfaltonderhoud plaats aan de 
westelijke ringweg rondom het viaduct 
Peizerweg.

Aanpak Ring Zuid
De zuidelijke ringweg gaat de komende jaren 
ingrijpend op de schop om de bereikbaarheid 
van stad en regio en de doorstroming op de 
weg te verbeteren.

Helperzoomtunnel
In het verlengde van de Helper Brink komt 
een tunnel die Helpman en het Europapark 
met elkaar verbindt.

Oostelijke- en noordelijke ringweg
De noordelijke en oostelijke ringweg worden  
voorzien van een deklaag (asfalt) en langs de 
noordelijke ringweg komen nieuwe geluids-
schermen.

Bedumerweg
Er wordt groot asfaltonderhoud verricht aan 
de Bedumerweg.

Onderdoorgang Paterswoldseweg
Vanaf 2019 rijdt op het traject Groningen-
Leeuwarden elk uur een extra sneltrein. 
Daarom wordt de spoorwegovergang bij de 
Paterswoldseweg vervangen door een 
onderdoorgang. 
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De projecten op deze kaart zijn maatregelen die gepland staan om de bereikbaar-
heid van Groningen de komende jaren te verbeteren en (bouw-)werkzaamheden die 
de bereikbaarheid beïnvloeden. Voor een compleet overzicht van alle projecten en 
werkzaamheden kunt u terecht op de website www.groningenbereikbaar.nl
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PROJECTENKAART: WERKZAAMHEDEN IN EN ROND GRONINGEN
1 2013 - 2015

Bedumerweg
De aansluiting van de Bedumerweg op de 
noordelijke ringweg wordt ongelijkvloers. De 
verkeerslichten verdwijnen.

Sontweg en Sint Petersburgweg
De Sontweg is heringericht ter verbetering 
van de doorstroming en verkeersveiligheid 
voor o.a. fietsers en OV.

Oostelijke ringweg
De werkzaamheden aan de oostelijke ringweg 
zijn vijf jaar geleden van start gegaan. 
Belangrijkste opgave is om alle kruisingen 
ongelijkvloers te maken.

Noordzeebrug
De Noordzeebrug over het Van Starkenborgh-
kanaal wordt volledig vervangen.

Sontbrug
Over het Winschoterdiep wordt een brug 
gebouwd: de Sontbrug. De brug verbindt 
bedrijventerrein Driebond met de bedrijven bij 
de Sontweg, zoals de Ikea.

Uitbreiding P+R Haren
Wegens succes wordt het P+R terrein bij 
Haren uitgebreid met zeker vijfhonderd 
plaatsen. Op dit moment zijn er 250 tijdelijke 
extra plekken gerealiseerd.

Bouwwerkzaamheden Forum en oost-
wand Grote Markt
Aan de oostkant van de Grote Markt komt het 
Groninger Forum. Hiervoor zal in bepaalde 
periodes veel bouwverkeer af- en aanrijden. 
Er wordt zowel een overdekte fietsenstalling 
als een parkeergarage onder het gebouw 
aangelegd.

Herewegviaduct
Het Herewegviaduct wordt opgeknapt in de 
zomer van 2015. In de maanden juli en 
augustus zal het viaduct vier weken gestremd 
zijn voor autoverkeer.

Omgeving rotonde Laan Corpus den Hoorn
Ter verbetering van de doorstroming rondom 
het Martiniziekenhuis worden diverse 
maatregelen getroffen.

Boterdiep en Kolendrift
Vervangen riolering en reconstructie wegver-
harding van het Boterdiep en herinrichting 
Kolendrift.

Hoogwaardige OV-as van P+R Hoogkerk 
naar station Groningen
De busbaan op de Koeriersterweg wordt 
doorgetrokken tot aan het Emmaviaduct, 
parallel aan het spoor. Daarmee ontstaat een 
snelle busverbinding tussen P+R Hoogkerk en 

Aanleg opstelterrein ‘de Vork’
Het opstelterrein voor treinen aan de 
zuidzijde van het Hoofdstation Groningen 
wordt verplaatst naar de Vork in de gemeente 
Haren.

Aanpak stationsgebied
Het Hoofdstation Groningen krijgt meer 
sporen en perrons. Ook worden er nieuwe 
tunnels aangelegd voor voetgangers, fietsers 
en bussen en komt er een nieuwe onder-
grondse fietsenstalling aan de zuidkant van 
de sporen.

Aanpassing sporen tussen Hoofdstation 
Groningen en opstelterrein ‘de Vork’
Er komt een vierde spoor tussen het nieuwe 
station Groningen Europapark en Hoofd-
station Groningen. Dat is nodig omdat er in 
de toekomst meer treinen gaan rijden.

Extra zijperron Europapark
Station Europapark krijgt een extra zijperron.

Aanpak rotonde Hoogkerk en kruising 
Eemsgolaan
Ten behoeve van het openbaar vervoer tussen 
Leek en Groningen wordt de doorstroming 
verbeterd op de rotondes bij Hoogkerk. Het 
betreft o.a. de aanleg van vrijliggende 
rijbanen, de bouw van een tunnel in de 
Eemsgolaan en een nieuwe busoprit en -afrit.

Aanleg P+R Reitdiep
Bij Reitdiep komt een P+R-terrein. De 
uitbreiding van het aantal P+R-terreinen 
verbetert de bereikbaarheid van de stad.

Aanleg P+R Meerstad
Bij Meerstad komt een P+R-terrein. De 
uitbreiding van het aantal P+R-terreinen 
verbetert de bereikbaarheid van de stad.

Schuitendiep en Turfsingel
In combinatie met groot onderhoud wordt 
onderzocht of de diepenring beter ingericht 
kan worden.

Fietsroutes plus
De plannen voor een aantal Fietsroutes Plus, 
extra brede en comfortabele fietspaden 
tussen stad en regio, worden momenteel 
uitgewerkt. Het gaat om routes van en naar 
Ten Boer (start op zijn vroegst 2016), Winsum 
(vanaf 2018) en Leek (vanaf 2018).

Gerrit Krolbrug
De oude Gerrit Krolbrug wordt vervangen 
door een nieuwe brug.

het Hoofdstation Groningen. Dit is fase 3 van 
het project ‘HOV-as West’.

Kabels en leidingen Aanpak Ring Zuid
Op verschillende plaatsen langs het traject 
worden kabels en leidingen verlegd ter 
voorbereiding op de Aanpak Ring Zuid.

Fietsroute plus Groningen Bedum
Tussen Groningen en Bedum wordt een 

Fietsroute Plus aangelegd. Dit is een extra 
breed en comfortabel fietspad.

Rijksweg N360
Om de verkeersveiligheid en de doorstroming 
van verkeer en openbaar vervoer te verbete-
ren worden onder meer de kruispunten 
aangepakt. Daarnaast wordt een keerlus voor 
bussen aangelegd.

Reitdiepplein - Ring Noord en West
Tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke 
ringweg wordt het verkeer deels omgeleid via 
andere delen van de ringweg. Voor een goede 
doorstroming wordt het knooppunt Reitdiep-
plein verbeterd.

Fietspad langs noordelijke ringweg
Door de aanleg van dit fietspad worden de 
Fietsroutes Plus vanuit Winsum en Zuidhorn 

verbonden met de stedelijke routes en de 
Zernike Campus.

Fietspad langs spoorlijn
Groningen - Sauwerd
Mede door de aanleg van dit fietspad 
ontstaan er rechtstreekse fietsverbindingen 
tussen de dorpen ten noorden van Groningen 
en tussen de noordwestelijke stadswijken.

Oostersingel en UMCG Noord
De Oostersingel wordt heringericht om 
fietsverkeer en openbaar vervoer beter te 
faciliteren.

Aanpak Ring Zuid
De zuidelijke ringweg gaat de komende jaren 
ingrijpend op de schop om de bereikbaarheid 
van stad en regio en de doorstroming op de 
weg te verbeteren.

Tunnel Helperzoom
In het verlengde van de Helper Brink komt 
een tunnel die Helpman en het Europapark 
met elkaar verbindt.

Onderdoorgang Paterswoldseweg
Vanaf 2018 rijdt op het traject Groningen-
Leeuwarden elk uur een extra sneltrein. Daarom 
wordt de spoorwegovergang bij de Paterswold-
seweg vervangen door een onderdoorgang. 
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noG t/m 13 deCemBer: wereld pers foto in der aa-kerk
De Der Aa-Kerk in de binnenstad van Groningen vormt nog tot en met 13 december 
het decor van de fototentoonstelling World Press Photo. De tentoonstelling toont 
foto’s van 41 prijswinnaars uit 17 landen in acht verschillende categorieën. 
De Deense fotograaf Mads Nissen is de jaarwinnaar van deze internationale 
persfotowedstrijd met een intiem portret van een mannelijk Russisch koppel. De 
fototentoonstelling is in meer dan negentig wereldsteden te zien. De expositie toont 
de mooiste en meest indrukwekkende foto’s van het afgelopen jaar. 
www.wpfGroninGen.nl 

noG t/m 17 januari ‘the next Call’ in heropende Grid GrafisCh museum 
GRID Grafisch Museum is verhuisd naar de Sint Jansstraat in de binnenstad van 
Groningen. Het museum is heropend met de expositie ‘The Next Call - H.N. Werkman 
en de internationale avant-garde’. De tentoonstelling vindt plaats in het kader van 
het Werkmanjaar. Centraal staan de internationale kunstenaarstijdschriften uit de 
avant-garde die de inspiratie vormden voor H.N. Werkmans ‘The Next Call’. Historisch 
foto- en filmmateriaal en geluidsopnamen nemen de bezoeker mee naar de tijd van 
de avant-garde en de periode tussen de beide wereldoorlogen. Hoe zag Europa er in 
deze tijd uit, hoe kleedden mensen zich, wat voor literatuur en muziek verscheen er en 
wat voor kunst werd er gemaakt? En wat waren de verschillen tussen landen en steden 
onderling? www.GridGroninGen.nl/exposities

vanaf 11 deCemBer: ‘david Bowie is’ in GroninGer museum  
In het Groninger Museum is vanaf 11 december de tentoonstelling ‘David Bowie is’ 
te zien. De expositie biedt een overzicht van Bowie’s uitzonderlijke carrière. Hij is 
een van de meest baanbrekende en invloedrijke artiesten uit deze tijd. De exposi-
tie toont meer dan driehonderd objecten uit het David Bowie Archief, waaronder 
handgeschreven songteksten, originele kostuums, foto’s en ontwerpen van bijvoor-
beeld albums. ‘David Bowie is’ was eerder te zien in onder meer Toronto, Parijs en 
Melbourne. De expositie heeft al meer dan een miljoen bezoekers getrokken.  
www.GroninGermuseum.nl en Citytrip.GroninGen.nl/Bowie

13 t/m 16 januari: eurosoniC noorderslaG 
Groningen is van 13 tot en met 16 januari volgend jaar weer het centrum van de 
muziekindustrie. Tijdens Eurosonic, op woensdag-, donderdag- en vrijdagavond, staat 
Groningen in het teken van nieuw Europees talent: de meest veelbelovende acts in 
hun thuisland, maar vaak nog onbekend buiten hun landsgrenzen. Eurosonic, het 
grootste showcasefestival van Europa, zet elk jaar een ander land centraal. Deze keer 
zijn het landen uit Centraal-Oost-Europa: Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Honga-
rije, Letland, Litouwen, Polen, Macedonië, Roemenie, Servië, Slowakije en Slovenië. Op 
zaterdagavond vindt Noorderslag plaats, de belangrijkste staalkaart van de Nederlandse 
popmuziek. www.eurosoniC-noorderslaG.nl  

18 t/m 17 deCemBer: panorama mesdaG naar GroninGen  
‘Moving Mesdag’ is een digitale variant van Mesdags grootste werk, het echte ‘Pano-
rama Mesdag’ in Den Haag. Veertien gebogen televisieschermen vormen samen een 
panorama van 10 meter. De schermen worden op het Waagplein of op de Grote Markt 
in een speciale dome geplaatst. In het digitale panorama zien bezoekers de vier jaar-
getijden aan zich voorbij trekken. Hendrik Willem Mesdag werd op 23 februari 1831 
geboren in een herenhuis aan het Hoge der A in Groningen. Groningen is de tweede 
stad waar Moving Mesdag neerstrijkt. In Amsterdam trok de digitale variant zo’n 
28.000 bezoekers.

GroninGen werkt aan de weG de komende jaren. dat leidt hier en daar tot oponthoud voor het verkeer. maar het is ook deze winter 
zeker de moeite waard om de stad te Bezoeken. hieronder diverse Culturele en Creatieve redenen om naar GroninGen te Gaan.

18 t/m 20 deCemBer: sfeervol winterwelvaart lanGs der a’s   
Het is inmiddels bijna een traditie: het laatste weekend voor kerst liggen de kades 
van de Hoge en Lage der A bomvol met oude charterschepen tijdens het sfeervolle 
evenement WinterWelvaart. Zowel op de schepen zelf als op de kades is van alles 
te zien en te doen. De schepen zijn het decor van intieme concerten, exposities en 
voorstellingen en op de wal zijn proeverijen, een kerstmarkt en kinderactiviteiten. 
Net als voorgaande edities is er ook dit jaar weer een Kunstroute, waaraan vele 
galeries rondom de A meedoen. Ook in het Noordelijk Scheepvaartmuseum zijn 
activiteiten. www.winterwelvaart.nl

VANAf 11 DECEMBER: ‘DAVID BOWIE IS’ IN GRONINGER MUSEUM. fOTO: BRIAN DUffy. © DUffy ARCHIVE & THE DAVID BOWIE ARCHIVE 




