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maar al te graag. Zo zijn er allerlei subsidies 
voor forensen die een elektrische fiets wil-
len aanschaffen. Maar niet alleen forensen, 
ook scholieren worden aangemoedigd op 
de e-bike te stappen. Zo mogen 240 mid-
delbare scholieren in Groningen en Drenthe 
die verder dan 6 kilometer van school 
wonen, de e-bike een tijdje uitproberen. 
Initiatiefnemer Regio Groningen- 
Assen hoopt dat de leerlingen uiteindelijk 
vaker de fiets pakken dan de bus. Vooral in 
Groningen zijn treinen en bussen tijdens de 
spits nu vaak overvol, vooral met jongeren. 
En daarmee ligt het gevaar op de loer dat 
het OV een minder aantrekkelijk alternatief 
is voor automobilisten. 

veiliG
Dat de elektrische fiets zo populair is, 
is niet verwonderlijk. Zonder al te veel 
inspanning behalen fietsers gemakkelijk 
snelheden van 25 kilometer per uur. En 
daarin schuilt dan ook weer een nadeel, 

vincie Groningen onlangs een campagne 
gestart om veilig fietsen te bevorderen.

De elektrische fiets worDt steeDs po-
pulairDer. er zijn Dan ook steeDs meer 
forensen Die ervoor kiezen om De auto te 
laten staan en in plaats Daarvan met een 
e-Bike naar hun werk Gaan. Dat is GoeD 
nieuws. niet alleen voor het milieu, maar 
ook voor De Drukte op De weG. want hoe 
minDer automoBilisten, hoe minDer files. 

Zowel grote werkgevers als de overheid sti-
muleren het gebruik van de e-fiets dan ook 
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want helemaal ongevaarlijk is het daarmee 
niet. Onder de noemer ‘fietswijs’ is de pro-
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“slecht weer? Daar kun je je op kleDen”
kou, reGen, sneeuw? voor ruuD schaaf 
kan het De pret niet Drukken. Door weer 
en winD Gaat hij vrijwel DaGelijks vanuit 
sauwerD op zijn e-Bike naar zijn werk in 
De staD GroninGen.

Ruud Schaaf (56) werkt vier dagen in de 
week als wmo-consulent bij de gemeente 
Groningen. Met zijn elektrische fiets kost 
het hem ongeveer een half uur om op zijn 
werk te komen. Met de auto is hij welis-
waar tien minuten sneller, maar dat levert 
hem vervolgens wel een parkeerprobleem 
op. En dat niet alleen: “Ik leg voor mijn 
werk veel huisbezoeken af, vooral in de 
binnenstad. Dat is met de auto niet te 
doen.”

tot een paar jaar geleden ging Schaaf met 
de auto naar zijn werk. hij denkt er echter 
niet aan om opnieuw elke dag achter het 
stuur te kruipen. “Ik vind het heerlijk om 
te fietsen. het is gezond en ook nog eens 
lekker.” Schaaf laat zich dan ook niet 
weerhouden door het weer. “welnee. je 
kunt je er toch op kleden? Er moet wel 
een enorm dik pak sneeuw liggen, wil ik 
mijn fiets een keer laten staan.” Schaaf 
heeft sinds augustus een nieuwe e-bike 
die hij kocht via het fiets-privé-project 
van de gemeente Groningen, wat hem 
een voordeel van 750 euro opleverde. Met 
deze fiets legt hij gemiddeld zo’n 100 kilo-
meter per week af. Mocht het nodig zijn, 
dan kan hij zijn fiets op zijn werk opladen.
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Minder Hinder. Dat is de naam van de 
succesvolle landelijke aanpak om bij 
werkzaamheden de overlast voor het ver-
keer zo veel mogelijk te beperken. Ook in 
Groningen wordt deze aanpak toegepast. 
De aanpak bestaat uit vijf soorten maat-
regelen: slim reizen, slim plannen, slim 
bouwen, verkeersmanagement en tijdig 
communiceren.

alternatieven
Onder ‘slim reizen’ vallen alle maatregelen 
die reizigers overhalen om in de spits niet 
altijd met de auto te reizen. Bijvoorbeeld 

door het openbaar vervoer en de fiets aan-
trekkelijker te maken voor het woon-werk-
verkeer. Zo neemt het aantal auto’s in de 
spits af. Wie toch met de auto gaat, heeft 
dankzij ‘slim plannen’ voldoende alterna-
tieve routes. Groningen Bereikbaar zorgt 
ervoor dat de verschillende werkzaamhe-
den goed op elkaar zijn afgestemd. ‘Slim 
bouwen’ zorgt er vervolgens voor dat het 
verkeer bij werkzaamheden aan een weg 
er zo kort mogelijk en zo weinig mogelijk 
hinder van ondervindt. Bijvoorbeeld door 
het stimuleren van nieuwe, snellere bouw-
technieken. Als bepaalde delen van een 

weg niet te gebruiken zijn, zorgt ‘verkeers-
management’ ervoor dat het verkeer zo 
goed mogelijk blijft doorstromen. Het gaat 
hierbij om maatregelen om het verkeer zo 
goed mogelijk over de beschikbare wegen 
te leiden. Hiervoor wordt bijvoorbeeld 
gebruik gemaakt van de bekende digitale 
informatieborden met de verwachte reistij-
den van twee routes. Door weggebruikers 
tijdig te informeren, kunnen zij rekening 
houden met de werkzaamheden en even-
tueel hun route of hun vervoersmiddel 
daarop aanpassen.

Minder Hinder: pakket MaatreGelen teGen onverMijdelijke overlast
de koMende jaren zijn er veel werk-
zaaMHeden aan de weG in en rond de 
stad GroninGen. Met als Meest in Het ooG 
sprinGend de aanpak van de zuidelijke 
rinGweG. Het is onverMijdelijk dat Het 
verkeer Hiervan Hinder ondervindt. Gro-
ninGen BereikBaar zorGt voor afsteMMinG 
van alle projecten en neeMt uiteenlo-
pende MaatreGelen oM de Hinder zo veel 
MoGelijk te Beperken. zo Blijft de stad 
altijd Goed BereikBaar.

als er een onGeluk GeBeurt op de zuidelij-
ke rinGweG van GroninGen, staat Binnen 
de kortste keren Het verkeer vast dat de 
stad in of uit wil. daaroM zijn er afspra-
ken GeMaakt oM Bij een incident de weG zo 
Gauw MoGelijk weer vrij te krijGen. Hoe 
sneller dat GeBeurt, Hoe veiliGer. en ook 
de doorstroMinG is GeBaat Bij snel inGrij-
pen, want elke Minuut dat de weG lanGer 
GestreMd is, Groeit de file sneller aan.

onGeluk? zo is de weG snel weer vrij

1. seintje naar verkeerscentrale
In de zuidelijke ringweg zitten detectielus-
sen die de hoeveelheid en de snelheid van 
het verkeer registreren. Als er iets onge-
woons op de weg gebeurt, bijvoorbeeld 
een opstopping of een aanrijding, dan 
registreren de lussen een lagere snelheid 
van het overige verkeer. Er gaat dan auto-
matisch een melding naar de verkeerscen-
trale in Wolfheze. De verkeerscentrale kan 
ook een seintje krijgen vanuit de meldka-
mer van de politie. Bijvoorbeeld als andere 
weggebruikers 112 hebben gebeld.

2. weGverkeersleider Beslist
De wegverkeersleider in Wolfheze kan 
dankzij de camera’s die langs en boven de 
weg hangen, zien wat er aan de hand is. 
Op basis van de beelden kan hij beslissen 
om in te grijpen. Bij een botsing kan hij 
bijvoorbeeld hulpdiensten inschakelen en 
een bergingsbedrijf bellen om de voertui-
gen weg te halen. Vaak gaat het gelukkig 
alleen om blikschade. Het bergingsbedrijf 
is altijd binnen 20 minuten na een oproep 
ter plekke, zo is afgesproken. Meestal zijn 
de bergers er binnen 14 minuten.

3. weGinspecteur Gaat de weG op
Bij een ongeval wordt ook een weginspec-
teur opgeroepen, die met zijn herkenbare 
gele auto of motor snel ter plekke is. 
De weginspecteur zorgt ervoor dat de 
hulpdiensten en de berger veilig hun werk 
kunnen doen. Ook maakt hij ter plekke een 
schatting van hoe lang het duurt voordat 
de weg weer vrij is. Verder zorgt hij ervoor 
dat het verkeer plaatselijk wordt omgeleid.

4. overiGe verkeer krijGt inforMatie
Als de werkzaamheden enige tijd gaan du-
ren, kan de verkeerscentrale het verkeer in 
de omgeving hierover informeren. Bijvoor-
beeld via de digitale informatieborden, die 
het advies kunnen geven een andere route 
te kiezen. De vertraging wordt automatisch 
doorgegeven aan de verkeersinformatie-
dienst, die de file op de radio kan melden. 
Ook gaat het bericht naar de navigatie-
systemen met actuele verkeersinformatie. 
Zo weten de automobilisten sneller waar 
ze aan toe zijn. Daarnaast kan de weg-
verkeersleider de verkeerslichten tijdelijk 
aanpassen aan de huidige verkeersomstan-
digheden om het verkeer beter te laten 
doorstromen.

5. vrij Baan!
Als alles is opgeruimd, geeft de wegin-
specteur de weg weer vrij. In de verkeers-
centrale volgt de wegverkeersleider het 
verloop op de weg totdat de situatie weer 
normaal is.
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AllE StAppEn In BEElD. DE fOtO’S ZIjn AfkOMStIG VAn VErScHIllEnDE plEkkEn In HEt lAnD. 1: DEtEctIEluSSEn In DE WEG rEGIStErEn IEtS OnGEWOOnS. 2. DE VErkEErScEntrAlE kIjkt WAt Er AAn DE HAnD IS.  
3. EEn WEGInSpEctEur IS SnEl tEr plAAtSE. 4. HEt OVErIGE VErkEEr krIjGt InfOrMAtIE. 5. DE WEG IS WEEr VrIj. BrOn fOtO 1 t/M 4: HttpS://BEElDBAnk.rWS.nl, HEnrI cOrMOnt, tInElOu VAn DEr ElSkEn, jErOEn MIES, HArry VAn rEEkEn. 

Op dit moment is het camerasysteem 
langs de zuidelijke ringweg al helemaal 
dekkend. Vanaf half 2015 is de gehele 
ringweg in beeld.

ook tijdens oMBouw
tijdens de ombouw van de zuidelijke 
ringweg (2016-2020) kan de verkeerssi-
tuatie worden gevolgd. Bijvoorbeeld als 
een rijstrook tijdelijk niet beschikbaar is. 
De detectielussen in de weg registeren de 
snelheid en de hoeveelheid verkeer. Als 
er vertraging is, komt dat automatisch 
op de digitale informatieborden op de 
toegangswegen. Automobilisten die niet 
per se op de zuidelijke ringweg hoeven te 
zijn, kunnen dan bijvoorbeeld beslissen 
de route via de westelijke en noordelijke 
ringweg te nemen. Zo neemt het aanbod 
van het verkeer op de zuidelijke ringweg 
af. Andere borden geven aan wat de 
reistijd is naar het centrum en hoeveel 
parkeerplaatsen er beschikbaar zijn op de 
p+r-terreinen.
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Directeur Bram Fetter denkt bijna dagelijks 
na over mogelijkheden om de bereik-
baarheid van de Suiker Unie optimaal te 
houden of te verbeteren. Onder andere 
door te kijken of bestaande wegen beter 
benut kunnen worden. Zo is hij lid van 
werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord en 
vormt hij samen met gedeputeerde Henk 
Brink van Drenthe en minister Melanie 
Schultz van Haegen het bestuurlijke trio 
van het programma ‘Beter Benutten’ voor 
de Regio Groningen-Assen. Daarnaast is hij 
lid van de Adviescommissie bedrijfsleven 
van Groningen Bereikbaar.

aanvoerroutes
Vooral tijdens de suikerbietencampag-
ne, van september tot november, is het 
belangrijk dat de fabriek goed te bereiken 
blijft. Hoe komen de suikerbieten straks bij 
de Suiker Unie als er wordt gewerkt aan 
de zuidelijke ringweg? “In principe gaat 
Suiker Unie er vanuit dat er qua aanvoer 
niet veel verandert. De bieten komen 
ook dan gewoon per vrachtwagen 
naar de fabriek.” Zo’n 45 procent 
van de vrachtwagens komt vanuit 
het westen of het noorden de stad 
binnen. Circa 30 procent rijdt vanuit 
het oosten en 25 procent is afkomstig 
vanuit het zuiden, aldus Fetter.
Bereidt de Suiker Unie zich nog op andere 
wijze voor op de aanstaande werkzaam-
heden aan de zuidelijke ringweg? “Suiker 
Unie onderhoudt in elk geval intensieve en 
goede contacten met de projectleiders van 
het project. We kunnen nu nog niet goed 
inschatten wat per jaar de ‘overlast’ is. De 
komende vier jaar gaan we elk voorjaar 
bekijken of we aanpassingen moeten doen 
in de aanvoerroutes van de bieten”, zegt 
de directeur. “We zitten er bovenop en blij-
ven het ook de komende jaren scherp in de 
gaten houden.”

olievlek
Volgens Fetter onderkennen steeds meer 
werkgevers het grote belang van maatre-
gelen ter verbetering van de bereikbaar-
heid van de stad, en van de bereikbaarheid 
van hun eigen bedrijven. “De ‘sense of 
urgency’ is duidelijk merkbaar toegeno-
men. Nu dat gevoel er begint te komen, 
moeten we dat als een olievlek zien uit te 
breiden. Ik denk dat dat zeker zal lukken, 
want we werken momenteel aan een 
aantal nieuwe maatregelen ter verbetering 
van de bereikbaarheid die veel werkgevers 
en werknemers zal aanspreken.”

suiker unie Blijft BereikBaar in BietencampaGne, 
ook tijdens weGwerkzaamheden
elke daG sinds de start van de Bieten-
campaGne is het een komen en Gaan van 
vrachtwaGens. auto’s Beladen met ton-
nen suikerBieten komen van alle kanten 
uit de reGio naar hooGkerk, en verlaten 
korte tijd later leeG het faBrieksterrein. 
meestal GeBeurt dat soepel, zonder Grote 
files of proBlemen. dat wil men Bij suiker 
unie GraaG zo houden, ook tijdens de 
weGwerkzaamheden die de komende jaren 
op stapel staan. maar dat er daarvoor 
veel moet GeBeuren, daar is men zich in 
de Grootste suikerfaBriek van GroninGen 
Goed van Bewust.

BRAM FetteR (SUIkeR UNIe): “We BlIjVeN De BeReIkBAARHeID De kOMeNDe jAReN SCHeRp IN De GAteN HOUDeN.” FOtO: jeROeN VAN kOOteN.

carpoolen
Ook bij het ‘eigen’ bedrijf van Fetter is 
bereikbaarheid dus een belangrijk thema 
geworden. “er werken bij ons 150 mensen. 
Wij stimuleren hen om zo veel mogelijk te 
gaan carpoolen, dat scheelt weer autorit-
ten in Groningen. een vaste groep mensen 
komt op de fiets en we kunnen proberen 
de rest van de mensen één dag per week 
met de fiets te laten komen. Maar onze 
grootste uitdaging betreft toch wel het 
vrachtverkeer. tijdens de bietencampagne 
rijden er 900 vrachtwagens per dag naar 
onze fabriek. Hier geldt dus de wet van 
de grote aantallen. Door de logistiek nog 
verder te optimaliseren kun je bijdragen 
aan Beter Benutten”, aldus Fetter.

De naam zegt het al: het plan Beter 
Benutten is erop gericht beter gebruik 
te maken van de bestaande infrastruc-
tuur in Nederland. lang is gedacht dat 
de verkeersdrukte en files het beste op 
te lossen zijn door nieuwe wegen aan 
te leggen. Dit plan van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu gaat ervan 
uit dat files vooral ontstaan doordat 
iedereen op hetzelfde moment de weg 
op gaat. Naast het aanleggen van nieu-
we wegen, om de grootste knelpunten 
op te lossen, is het dus ook nodig om 
het verkeer in de spits te beperken. en 
er moet meer gebruik worden gemaakt 
van spoor en waterwegen.

In de regio Groningen-Assen zijn al veel 
plannen uitgevoerd om de wegen beter 
te benutten. Mede hierdoor waren er 
in 2013 al 17 procent minder spitski-

lometers dan in 2011. Dit is te danken 
aan het feit dat meer werknemers van 
grote organisaties als Gasterra, het 
UMCG en DUO op de (elektrische) fiets 
komen, de bus of trein nemen of buiten 
de spits om naar hun werk gaan. Verder 
komen er meer p+R-terreinen aan de 
randen van de stad Groningen, waar 
de automobilisten kunnen overstappen 
op een comfortabele bus. Ook komen 
er nieuwe manieren om automobilisten 
te informeren over de verkeersdrukte, 
zodat ze ervoor kunnen kiezen een an-
dere route te nemen. langs steeds meer 
wegen staan digitale informatiepanelen 
met de verwachte reistijden. De Regio 
Groningen-Assen heeft voor deze en 
andere maatregelen bijna 15 miljoen 
euro beschikbaar. Het maatregelenpak-
ket is onderdeel van het landelijke plan 
Beter Benutten.

wat is ‘Beter Benutten’?“elk jaar Bekijken we
of we aanpassinGen 
moeten doen 
in de aanvoerroutes”
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Op 7 maart 2013 werd de eerste themadag 
Onderwijs en Bereikbaarheid gehouden, 
naar aanleiding van een werkbezoek van 
de minister van Infrastructuur en Milieu 
aan de stad. In Groningen, waar ruim 
55.000 studenten wonen, is het nog een 
hele opgave om al die jonge mensen zo ef-
fectief mogelijk door de stad te loodsen. In 
de discussie die die dag over dit onderwerp 
plaatsvond, mengden zich ook vier studen-
ten planologie: Jasper Homrighausen, Luuk 
van Dijk, Klaas Hommes en Robin Neef. 

“Ze kwamen er daar achter dat wij best 
wat wisten”, lacht Homrighausen, die 
momenteel voorzitter van de Student 
Advies Commissie is. “En aangezien het 

“Voor studenten is de fiets het slimste VerVoersmiddel”

extra VerdiepinG op fietsflat Bij hoofdstation

op het hoofdstation in GroninGen wordt 
nu hard Gewerkt aan het uitBreiden Van 
het aantal fietsparkeerplekken. 

De ‘Fietsflat’, achter het Stadsbalkon, krijgt 
een derde verdieping met ruimte voor 
370 fietsen. Daarmee beschikt de Fietsflat 
straks over ruim 1.300 plekken voor fiet-
sen. De werkzaamheden zijn voor het eind 

van het jaar afgerond. Tot die tijd is de 
Fietsflat niet in gebruik. Reizigers kunnen 
hun fiets of brommer tijdelijk stallen op 
het aangrenzende parkeerterrein.

de e-Bike wint ook onder werknemers 
Van het uniVersitair medisch cen-
trum GroninGen (umcG) steeds meer 
aan populariteit. sinds de start Van 
een e-Bike-project schaften al 150 
medewerkers een elektrische fiets aan. 
het ziekenhuis zorGt Voor de BenodiGde 
faciliteiten, zoals oplaadpunten in de 
fietsenstallinGen.

Het UMCG had al jaren een fietsplan, 
maar is in het eerste kwartaal van 2013 
ook een e-bike-project gestart in sa-
menwerking met Ga Slimmer Werken & 
Reizen van de Regio Groningen-Assen. 
Werknemers kunnen via het project een 
e-bike kopen en krijgen dan een bedrag 
van 250 euro terug. Voorwaarde is dat 
ze in principe twee keer per week op 
hun e-bike naar hun werk gaan.

Het UMCG heeft in de verschillende 
fietsenstallingen voor de werknemers 
oplaadpunten geplaatst. Vooral voor 
personeelsleden die van ver komen, kan 
het noodzakelijk zijn de fiets weer op te 
laden.

uitproBeren
Ook in de leenfietsen die het UMCG 
voor haar medewerkers heeft, is nu een 
e-bike opgenomen. Op die manier kun-
nen werknemers een e-bike uitproberen 
als ze ergens in de stad een afspraak 
hebben. Het ziekenhuis verwacht dat 
de komende tijd meer medewerkers 
gebruik gaan maken van het e-bike- 
project. 

LEDEN VAN DE STUDENT ADVIES COMMISSIE. FOTO: GEMEENTE GRONINGEN.

hoe krijG je zo Veel moGelijk studenten 
op de fiets naar colleGe en hoe maak 
je GroninGen klaar Voor deze nieuwe 
fietserstromen? dat is heel in het kort 
de onderzoeksVraaG die Vier studen-
ten, Voor de GeleGenheid omGedoopt 
tot student adVies commissie (sac), zo’n 
anderhalf jaar Geleden meekreGen Van 
GroninGen BereikBaar. het resultaat 
is een uitGeBreid onderzoeksrapport 
met als titel ‘de student op de fiets’ én 
een BlijVende functie Voor de sac als 
adViesorGaan Bij GroninGse BereikBaar-
heidsVraaGstukken.

DE FIETSFLAT BIJ HET STATION VAN GRONINGEN. FOTO: GEMEENTE GRONINGEN.

150 werknemers 
Gaan op hun e-Bike 
naar het umcG
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bij Groningen Bereikbaar nog ontbrak aan 
een visie van de studenten zelf, raakten 
we met deze organisatie in gesprek over 
een adviesfunctie.” Het resultaat daarvan 
was de oprichting van het zelfstandig 
opererende adviesorgaan SAC in september 
2013. Homrighausen, Van Dijk, Hommes en 
Neef gingen vervolgens aan de slag met 
hun onderzoek. Na een jaar van inten-
sief onderzoekswerk presenteerden zij in 
september 2014 het lijvige rapport ‘De 
student op de fiets’.

Stampvolle BuSSen
Een belangrijke onderzoeksvraag voor de 
leden van de SAC was hoe ervoor gezorgd 
kan worden dat zo veel mogelijk van 
hun medestudenten de fiets pakken in 
plaats van de bus. “De bussen vanaf het 
Hoofdstation richting Zernike zitten altijd 
stampvol studenten”, zo zegt Homrig-
hausen. “En dat terwijl de fiets pakken 
slimmer is. Tenminste, als je als student 
de slimste route neemt.” Veel studenten 
denken volgens de onderzoekers dat het 
Zernike-complex recht ten noorden van 
het centrum ligt. Daarom nemen ze een 
route dwars door de stad, beginnend bij 
de zwaar overbelaste Werkmanbrug, recht 
tegenover het station. “Maar de campus 
ligt eigenlijk een stuk westelijker. Je kunt 
dus veel betervanaf het Hoofdstation links 
om de stad heen fietsen.”

aanBevelinGen
In zijn rapport komt de SAC met een 
aantal opvallende aanbevelingen. “Nu het 
Stationsgebied wordt aangepakt, heb je de 
kans om de studentenstromen een andere 
kant op te geleiden”, aldus Homrighausen. 
“Zorg er bijvoorbeeld voor dat wanneer 
reizigers op het station uitstappen, ze 
eerder bij de fietsen dan bij de bussen 
zijn. Dan zullen veel meer studenten voor 
de fiets kiezen. Vervolgens kun je ervoor 
zorgen dat op het station al aangegeven 
wordt wat de snelste route naar het Zer-
nike is. Door aanpassingen te doen in de 
verkeerssituatie kun je ervoor zorgen dat 
die route ook natuurlijker aanvoelt.”
Het rapport telt meer van dergelijke 
praktische adviezen en maatregelen die 
voor een betere doorstroom van het 
studentenverkeer kan zorgen. Zo roept de 
SAC de gemeente ook op om de bekende 
‘slimme fietsroutes’ naar het Zernike-ter-
rein door te trekken naar het Hoofdstation. 
“Die routes zijn een groot succes, maar ze 
beginnen en eindigen aan de rand van het 
centrum. Als je ze doortrekt naar het stati-
on, kun je een belangrijke slag slaan.”

“voor Studenten iS de fietS het SlimSte vervoerSmiddel”

e-biker peter de Boer wil nooit meer anders

“ik zou echt nooit meer anderS willen”, 
zeGt peter de Boer StelliG over zijn 
e-Bike. “van wind heB ik Geen laSt en ik 
Ben vanuit roden Binnen 35 minuten Bij 
het umcG. dat iS Sneller dan alS ik met de 
auto of het openBaar vervoer zou Gaan.”

Peter en zijn vrouw Hilda werken beiden 
in het UMCG. Hilda (61) werkt parttime 
op Orthopedie en Peter (ook 61) is full-
time werkzaam bij Arbeid en Gezondheid. 
Beiden maakten gebruik van het e-bike- 
project van het UMCG. “Eigenlijk stuitten 
we met toeval op de regeling”, legt hij 
uit. “Toen we voor mijn vrouw een nieuwe 
fiets wilden kopen, attendeerde de verko-
per ons op het project bij het UMCG. We 
konden allebei 250 euro terugkrijgen op 
de aanschaf van onze e-bikes. Fantastisch 
natuurlijk. Het kan voor sommige mensen 
net de drempel zijn om een e-bike aan te 
schaffen of te kijken naar een fiets in een 
hogere prijsklasse.”
Het elektrisch fietsen bevalt Peter uit-
stekend. “Parkeren is bij het UMCG een 

probleem en met de bus ben je lang 
onderweg. Fietsen, ook inclusief een 
elektrisch duwtje, is hartstikke gezond. 
Ik ben nooit meer ziek. En als we beiden 
werken, fietsen we samen. Dat is ook 
nog eens gezellig.”

oplaadpunten
De faciliteiten in het UMCG voor e-bikers 
zijn volgens De Boer goed. “Hoewel dat 
wel even heeft geduurd. Ik had als een 
van de eersten een e-bike en aanvanke-
lijk waren er geen oplaadpunten. Ik heb 
meteen gezegd dat ze dat voor elkaar 
moesten hebben, want er komen steeds 
meer e-bikers. Nu zijn er veel laadpunten 
en is het ook mogelijk om op het werk te 
douchen.”
“Heel soms ga ik met de bus, als er bij-
voorbeeld ijs of sneeuw ligt. Maar in weer 
en wind stap ik op de fiets. Ik heb in een 
jaar al 7.000 kilometer op de teller staan. 
Je spaart heel wat benzine uit en op die 
manier verdien je een groot deel van de 
aanschaf van de fiets wel weer terug.” 

De gemeente Groningen gebruikt het 
onderzoeksrapport van de Student Ad-
vies Commissie bij het opstellen van het 
nieuwe fietsbeleid.

PETEr DE BOEr: “JE SPAArT HEEl WAT BENZINE UIT.” FOTO: rONNy BENJAMINS.

Mark van den Hof heeft net zijn fiets gestald in 
de fietsenkelder. De derdejaars student Ac-
countancy aan de Rijksuniversiteit gebruikt zijn 
stadsfiets een paar keer in de week en zet hem 

dan altijd in de stalling bij het Hoofdstation. 
Mark woont in Zuidwolde en reist meerdere keren 

per week met het openbaar vervoer naar de stad.

“Ik vind het ontzettend handig om een fiets in 
de stad te hebben”, zegt Mark. “Dit is verder 
een ontzettend nette stalling en er is ook 
eigenlijk altijd wel een plekje vrij. Omdat 
de stalling zo groot is, is het soms na een 
weekend wel eens lastig om je fiets terug te 
vinden. Ik zet daarom meestal in mijn tele-

foon in welk gangpad ik m’n fiets heb 
neergezet.”

Volgens Mark is het eigenlijk alleen 
op vrijdagen echt druk in de stalling. 

“Maar dan ben ik vrij. Mijn fiets staat een 
dag eerder al in de stalling, dus voor mij is het 
geen probleem.”

De 15-jarige Havo-scholiere Meike 
Meijer is net vrij van school en zet haar 
fiets, met fleurige bloemetjes op het 
stuur, in een van de bovenste rekken. 
Ze stapt zo in de trein naar Hoogezand, 
waar ze woont. 
Ondanks dat er nog plek genoeg is, zet 
Meike haar fiets doelbe-
wust in het bovenste rek. 
“Ik vind het veel makke-
lijker. Mijn fiets is niet zo 
zwaar en je tilt het rek 
zo weer omhoog. Boven-
dien hoef ik mijn rugtas 
niet af te doen.” Want 
daarmee zou ze wel klem 
kunnen komen te zitten 
tussen de lage fietsen-
rekken. 
Meike gebruikt de kelder 
elke dag en is er blij mee. 
“Ik probeer mijn fiets 
altijd zo veel mogelijk in 

hetzelfde gangpad te zetten. Vaak is er 
nog wel een plek vrij in een van de pa-
den die wat meer afgelegen zijn. Maar 
op vrijdagen lukt het niet altijd. Soms 
moet je je fiets toch ergens op de stoep 
kwijt. Maar ik laat hem ook wel eens op 
school staan.”

Martijn Veffer rijdt net weg met een 
studiegenootje. Hij hoefde vandaag niet 
lang te zoeken naar zijn fiets. De eerste-
jaars student rechtsgeleerdheid (ruG) 
pendelt elke dag heen en weer tussen 
Groningen en leeuwarden, de stad waar 
hij woont. 
“De universiteit is niet zo ver van het 
station, maar het is lekker om in Gro-
ningen een fiets te hebben. Als je even 
ergens anders heen moet, dan ben je er 
veel sneller.”
Martijn vindt de fietsenkelder mooi en 
ruim. “Ik kom hier nog maar een weekje 
of zes, maar dit is echt ideaal. Het is ook 
ontzettend dichtbij het station. En vol-
gens mij staat je fiets hier ook heel veilig, 
want ik zie altijd bewakers rondlopen.”
last van drukte heeft Martijn niet. Ook 
op de vrijdagen vindt hij altijd wel een 
plekje. Een tip heeft hij nog wel. “Ik zet 
mijn fiets altijd in de bovenste rekken. 
Daar is sowieso meer plek en je kunt je 

fiets ook veel gemakkelijker terugvinden. 
Zeker omdat mijn fiets geen spatbord 
heeft, herken ik hem zo.”

“ontzettend handiG om een fietS in de Stad te heBBen”

“op vrijdaG moet ik mijn fietS SomS op de Stoep zetten”

“mijn fietS Staat hier heel veiliG”

in de fietSenkelder Bij het hoofdStation



Wat is de rol van rijksWaterstaat bij de 
ombouW van de zuidelijke ringWeg van 
groningen?
“Die relatie zal misschien niet voor ieder-
een bekend zijn. Rijkswaterstaat (RWS) is 
de uitvoeringsorganisatie van het Minis-
terie van Infrastructuur en Milieu. RWS 
beheert de rijks(snel)wegen en -vaarwegen 
en de hoofdwatersystemen. In de regio 
Groningen zijn dat onder andere het Van 
Starkenborghkanaal, het Eemskanaal, de 
Waddenzee en de Eems/Dollard en ook de 
rijkswegen A7 en A28. RWS draagt daarbij 
zorg voor de veiligheid, de bereikbaarheid 
en de leefbaarheid. We zorgen ervoor 
dat de infrastructuur zo goed mogelijk 
wordt onderhouden en gebruikt en waar 
nodig passen we die aan. Bij de zuidelijke 
ringweg in Groningen werken we samen 
met de gemeente en de provincie aan het 
terugdringen van de files op de doorgaan-
de wegen. Daarmee zorgen we ook voor 
een betere bereikbaarheid van de stad en 
de regio en een betere verbinding met 
Duitsland. We letten er goed op dat de 
weg veilig is en goed wordt ingepast en 
dat het project betaalbaar en uitvoerbaar 
is. Daarbij hebben we ook oog voor de 
leefbaarheid, denk bijvoorbeeld aan de 
natuur, het geluid, de luchtkwaliteit en de 
waterkwaliteit.”

Hoe ziet u uW eigen rol daarin?
“Normaal gesproken ben ik vanuit mijn 
functie niet direct betrokken bij projecten. 
Dit omvangrijke en complexe project is 
echter ook voor ons van bijzondere orde. 
De zuidelijke ringweg wordt in een groot 
stedelijk gebied aangepakt, in een periode 
waarin ook veel andere projecten aan de 
wegen en het spoor worden uitgevoerd. 
Zeker hier in deze regio met dit project 
kunnen we als RWS laten zien een be-
trouwbare partner te zijn. Daarom zit ik 
zelf als vertegenwoordiger van de minis-
ter in de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid, 
maar ook in de Stuurgroep Groningen 
Bereikbaar. Daarin werken naast gemeente 
Groningen, provincie Groningen en RWS 
ook ProRail, werkgevers en de provincie 
Drenthe samen. Dat geeft wel aan hoe be-
langrijk we het vinden om ervoor te zorgen 
dat de stad tijdens de werkzaamheden aan 
de ringweg voor iedereen goed bereikbaar 
blijft. Voor mij vraagt dat naast interne 
afstemming heel veel overleg op allerlei 
niveaus. In Den Haag, met de landelijke 
politiek en het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu. En daarnaast in de regio, 
waar gemeente, provincie en omwonenden 
hun eigen wensen hebben. Bij de ombouw 
van de zuidelijke ringweg gaat samenwer-
king boven alles.”

Wat Heeft dat overleg opgeleverd?
“Er is de afgelopen jaren veel tijd en 

sieben poel van rijksWaterstaat voelt zicH een ecHte groninger 

“samenWerking boven alles bij ombouW ringWeg”
sieben poel (bellingWolde, 1953) is al 
meer dan 30 jaar in dienst bij rijksWa-
terstaat en sinds 2012 algemeen direc-
teur in noord nederland. zijn kantoor 
staat in leeuWarden, maar rijksWater-
staat Heeft ook elders vestigingen in Het 
noorden, onder andere in assen en grou. 
een vraaggesprek met deze geboren gro-
ninger over de zuidelijke ringWeg.

SIEBEN PoEl (RIjkSWAtERStAAt): “SAMEN SlIMME MAAtREGElEN BEDENkEN oM DE oVERlASt tE BEPERkEN.” Foto: jERoEN VAN kootEN.

energie besteed aan het zoeken naar de 
beste oplossingen om het plan verder te 
optimaliseren. We hebben geluisterd naar 
kritische geluiden en uiteenlopende opvat-
tingen, adviezen en wensen. Samen met 
de provincie en de gemeente hebben we 
gewikt en gewogen. Het plan is er beter en 
rijker van geworden. Maar we hebben het 
niet iedereen naar de zin kunnen maken. 
Ik verwacht zeker dat er bezwaren zullen 
komen en ben benieuwd naar de opvatting 
van de Raad van State.”

Wat is bij dit project voor u de grootste 
uitdaging?
“Zelf ben ik nu twee jaar in het Noor-
den werkzaam. De eerdere fasen van het 
project en de bereikbaarheidsopgave heb 
ik alleen van een afstand meegekregen. Nu 
kan ik meer direct bijdragen. Voor mij is de 
grootste uitdaging de projectorganisatie 

zo te faciliteren dat de uitvoering, die nu 
steeds dichterbij komt, goed wordt voorbe-
reid. Bij projecten als deze geldt zeker dat 
een goede voorbereiding het halve werk 
is. Want het is niet niks: in een stedelijke 
omgeving een dergelijk grote verbou-
wingsopgave uitvoeren, waarbij de overlast 
voor gebruikers en omwonenden niet te 
vermijden is. Recent was ik te gast bij de 
Adviescommissie bedrijfsleven van Gronin-
gen Bereikbaar, samengesteld uit diverse 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. 
De impact voor de bedrijven kan groot zijn 
als we niet samen slimme maatregelen 
bedenken om de overlast te beperken. Dat 
is een echte uitdaging en ik ben positief 
verrast door de deskundigheid en de crea-
tiviteit van die enthousiaste groep.”

Waarop mogen Wij u aanspreken?
“De overheid hoort transparant en uni-
form te werken. Rijkswaterstaat heeft 
die opgave ook. Dat mogen gebruikers, 
belanghebbenden, maar ook de leveran-
ciers en aannemers die voor ons werken 
van ons verwachten. Wij hebben daarom in 
onze bedrijfsfilosofie als credo: denken en 
handelen vanuit één RWS! Maar we willen 
ook samen optrekken met de provincie en 
de stad. Zij hebben andere systemen en 
een andere werkwijze. De kunst is deze 

werkwijzen bij elkaar te brengen en daar 
een goed evenwicht in te vinden. Daar zal 
ik me persoonlijk voor inzetten.”

tot slot. de ombouW van de zuidelijke 
ringWeg zal veel impact Hebben. Wat Wilt 
u Hierover tegen de groningers zeggen?
“De aanpak van de zuidelijke ringweg is 
vergelijkbaar met een verbouwing van uw 
huis terwijl u er gewoon in blijft wonen. 
Dat vraagt aanpassingsvermogen en 
geduld. Het plan dat er nu ligt, besteedt 
veel aandacht aan de bereikbaarheid, 
veiligheid, inpassing en leefbaarheid. De 
uitvoering gaat zeker niet zonder slag of 
stoot. De doorstroming zal zo nu en dan 
wat minder zijn, er is bouwverkeer en het 
bouwen gaat niet geheel zonder stof en 
lawaai. We zullen zorgen voor betrouwba-
re informatie over wat er gaat gebeuren. 
Samen met Groningen Bereikbaar informe-
ren we u over de doorstroming en alter-
natieve routes. En misschien wordt u door 
uw bedrijf of opleiding uitgedaagd uw 
reispatroon wat aan te passen. We hopen 
dat de Groningers ook de tijd nemen om 
deze verbouwing van dicht bij te volgen. 
Daar zullen we zeker goede gelegenheid 
voor bieden.”

groningen bereikbaar 6

“Het plan is er 
beter en rijker 
van geWorden”
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De 17-jarige Wendy Dijk zit op een 
van de betonblokken in de fleurige, 
maar bitterkoude, wachtruimte bij het 
P+R-terrein in Hoogkerk te wachten 
op haar bus naar Drachten. Wendy 
woont in Roden en is elke dag minstens 
anderhalf uur op weg naar Leeuwar-
den. Ze doet daar de opleiding Sport, 
Recreatie en Toerisme. 

“Ik reis met de bus, via Drach-
ten, omdat het veel goed-
koper is dan met de trein. 
De aansluiting vanuit 
Roden naar Drach-
ten is alleen niet 
zo goed, dus zit 
ik hier altijd 
wel tien mi-
nuten. 

Ook in Drachten moet ik weer wachten 
op de volgende bus.” 
Wendy heeft het koud. “Het is allemaal 
heel erg open en de wind waait je om 
de oren. Het had van mij 

wel een dichte ruimte 
mogen zijn met een 
lekker kacheltje erbij. 
En misschien ook wel 

iets waar je iets te 
eten of drinken 
kunt krijgen.” 
Wendy is blij dat 
ze over een jaar 
18 is en dan 
een OV-jaar-
kaart krijgt. 

“Dan ga ik 
zeker met de trein, 

want ik ben nu 
elke dag minstens 
drie uur onderweg 

en moet veel 
wachten. Dat 

is helemaal 
niks.”

Agaath Draayer komt met een flinke pas 
aanlopen vanaf het P+R-parkeerterrein 
in Hoogkerk. Ze wil met lijn 3 of 4 de 
stad in. “Ik heb nog een paar minuutjes 
over”, zegt ze vastbesloten.

Ze gaat zo’n drie tot vier keer per week 
vanaf het P+R-terrein met de bus de 
binnenstad in. Haar bestemming ver-
schilt: soms stapt ze uit bij het UMCG en 
soms op de Grote Markt. 

Agaath heeft net haar auto neergezet. 
“Ik vind dit echt fantastisch. Je zet je 
auto gratis neer en je bent zomaar in de 
stad. Er is altijd een parkeerplek vrij en 
het is ook nog eens veel goedkoper dan 
parkeren in de binnenstad. Bovendien 
rijden er heel erg veel bussen, zeker in 
de wintermaanden.” 

Edzard Geertsema staat op het P+R-ter-
rein te wachten op zijn bus naar de 
Zernike Campus. Hij woont in Peize 
en werkt bij de Hanzehogeschool als 
docent Chemie en Scheikunde. 
“Ik maak niet zo veel gebruik van deze 
P+R”, moet hij meteen bekennen. “Bijna 
voor mijn deur stopt lijn 17 en 
die rijdt in één keer door naar 
Zernike. Ik moest nu echter 
even mijn zoontje met de 
auto wegbrengen en toen 
was het makkelijker om 
hier in te stappen. Heel 
soms parkeer ik hier.”
“Het is absoluut een 
uitstekende voorzie-
ning”, vindt Geert-
sema wel. “De 
busverbindingen 
zijn goed en er is 
veel parkeerruimte. 
Al met al is het een 
perfecte uitvalsbasis, 

voor iedereen die vanaf deze kant de 
stad in wil. Het is voor mij geen optie 
om met de auto naar de Zernike campus 
te gaan. Het is veel te druk en ik heb 
geen zin in files. Met de bus ben je veel 
sneller op de plek van je bestemming.”  

“ontzettend handiG om een fiets in de stad te heBBen”

“er maG van mij wel een lekker kacheltje Bij”

“veel Goedkoper dan parkeren in de Binnenstad”

“met de Bus veel sneller op plek van BestemminG”

Parkeert u uw auto op P+R Hoogkerk, Kar-
dinge, Haren A28, Euroborg/P3 of Zernike? 
Dan reist u met Q-link snel en comfortabel 
door naar bestemmingen in de stad, zoals 
het Hoofdstation, Grote Markt en UMCG. 
Q-link is een nieuw busnet tussen Gro-
ningen-stad en de grotere woonplaatsen 

daaromheen. De comfortabele bussen zijn 
voorzien van WiFi en airco en rijden met 
name in de spits zeer frequent. Voor de 
P+R-lijnen zijn speciale abonnementen te 
koop bij Qbuzz. Kijk op qbuzz.nl/gd voor 
meer informatie.

steeds meer forenzen, scholieren en an-
dere Bezoekers van GroninGen maken Ge-
Bruik van de p+r-terreinen rond de stad. 
hier kunnen ze de auto of fiets parkeren 
en snel met een comfortaBele Q-linkBus 
richtinG de stad. rond GroninGen zijn er 
nu vijf p+r-terreinen: Bij haren, hooG-
kerk, kardinGe, zernike en de euroBorG. 
vanweGe het succes liGt uitBreidinG in het 
verschiet.

Voor parkeren in de stad Groningen moet 
op steeds meer plekken worden betaald. 
En door de verkeersdrukte, vooral in de 
ochtend- en avondspits, neemt voor veel 
bezoekers de reistijd toe. Dat verklaart de 
toenemende populariteit van de P+R-ter-
reinen rond de stad. Parkeren is hier gratis 
en de bus is vaak sneller dan de auto, 
doordat de bus voorbij de files mag rijden. 
Een retourtje naar de stad, waarop maxi-
maal vijf personen kunnen reizen, kost 6 
euro. Voor regelmatige bezoekers, zoals 
forenzen, zijn er bovendien P+R-abonne-
menten.

haren en hooGkerk
Eind 2014 begint de uitbreiding van 
het P+R-terrein in Haren, langs de A28. 
Hier komen circa 500 plaatsen bij. Dit is 
nodig omdat steeds meer automobilisten 

vanuit het zuiden hier hun auto stallen. 
Het P+R-terrein Haren telt nu een kleine 
400 parkeerplekken en is dagelijks vrijwel 
helemaal vol. De uitbreiding komt op 
het terrein van het Nesciopark direct ten 
noorden van de Vondellaan, tegen het 
huidige parkeerterrein aan. In september 
2015 is de uitbreiding klaar.

Op de P+R Hoogkerk, langs de A7, is men 
begonnen met het plaatsen van fietsklui-
zen. Forenzen en scholieren kunnen hierin 
hun fiets veilig plaatsen. Met deze ‘park 
en bike’-voorziening is het nog aantrek-
kelijker geworden om op dit P+R-terrein 
de fiets te stallen en de bus te pakken 
richting de stad Groningen.

nieuwe p+r-terreinen
De komende jaren komen er twee nieu-
we P+R-terreinen bij. De eerste komt bij 
Meerstad, aan de oostelijke ringweg. Deze 
is aantrekkelijk voor bezoekers vanuit de 
richting Hoogezand. Het P+R-terrein gaat 
naar verwachting in 2016 open. Ook komt 
er een P+R-terrein bij Reitdiep, langs de 
N355, voor de bezoekers vanuit de richting 
Zuidhorn. Ook deze gaat in 2016 open. 
Verder zijn er plannen voor een P+R bij 
het Drentse De Punt, langs de A28.

vanaf p+r met Q-link naar de stad

succes p+r dwinGt tot uitBreidinG op p+r-terrein hooGkerk

P+R HAREN WORDt RUIM tWEE KEER ZO GROOt. FOtO: JEROEN VAN KOOtEN.

DE BLAUWE Q-LINK OP HEt ZUIDERDIEP IN DE StAD GRONINGEN. FOtO: PEtER tAHL.
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MetaMorfose oostelijke rinGweG Bijna voltooid

verkeerslichten reitdiepplein Blijven voorlopiG staan

de MetaMorfose van de oostelijke rinG-
weG is Bijna voltooid. eerder dit jaar 
waren de aansluitinGen Bij lewenBorG en 
BeijuM-Zuid al Gereed. sinds eind septeM-
Ber Zijn ook de aansluitinGen Bij kar-
dinGe/ulGersMaBorG en BeijuM-noord/de 
hunZe-noord klaar. de verkeerslichten 
Zijn voor het Grootste deel verdwenen. 
het verkeer kan nu al veel Beter  door-
rijden. de laatste klus is de aansluitinG 
Met de GroninGerweG (richtinG winsuM).

Enkele jaren geleden hadden de automo-
bilisten op de oostelijke ringweg te maken 
met vier kruisingen met verkeerslichten. 
Vanuit het zuiden gezien: bij Lewenborg, 
Kardinge, Beijum-Zuid en de Groninger-
weg (Winsum/Hornbach). Dit belemmerde 
de doorstroming en zorgde in de spits 
regelmatig voor opstoppingen. De afge-
lopen jaren is de oostelijke ringweg flink 
onderhanden genomen. Het resultaat: een 
betere doorstroming. 

kardinGe/ulGersMaBorG
De kruising bij Kardinge/Ulgersmaborg is 
ongelijkvloers gemaakt. Aan beide zijden 
van de ringweg is een rotonde aangelegd, 
die met elkaar verbonden zijn via een 
nieuw viaduct. Dit viaduct is toegankelijk 
voor bussen, auto’s, fietsers en wandelaars. 
Alle verkeerstromen zijn gescheiden.

BeijuM-noord
De aansluiting bij Beijum-Noord/de 
Hunze-Noord was al een ongelijkvloerse 
kruising. Hier is alleen de afrit vanuit de 
richting Eemshaven naar het zuiden ver-
plaatst. Rond deze afslag zijn tot half 2015 
nog werkzaamheden gaande vanwege de 
aansluiting met de Groningerweg.

vorMGevinG
Ook de vormgeving van de vernieuwde 
ringweg oogst veel lof. Het komende jaar 
wordt nog meer groen aangeplant.

Aanvankelijk zou de aansluiting van de 
Hoogeweg op de westelijke ringweg 
opgeheven worden. Hierdoor zouden 
ondernemers aan de Friesestraatweg hun 
aansluiting op het Reitdiep verliezen. Bo-
vendien zou het vrachtverkeer dan door de 
wijk rijden. Het is de bedoeling dat na 2020 
de westelijke ringweg volledig ongelijk-
vloers wordt gemaakt. Dan wordt opnieuw 
bekeken wat er met de verkeerslichten gaat 
gebeuren. 

verduBBelinG
Vanaf voorjaar 2015 wordt de aansluiting 
van de westelijke op de noordelijke ringweg 
aangepakt. De huidige verbindingswegen 
tussen de westelijke  en noordelijke ring-
weg worden verdubbeld. Daardoor kunnen 
de beide ringwegen worden ingezet als 
omleidingsroute tijdens de werkzaamheden 
aan de zuidelijke ringweg vanaf 2016.

de verkeerslichten op de westelijke 
rinGweG Bij het kruispunt hooGeweG 
richtinG de wijk reitdiep Blijven tot 
na 2020 Gehandhaafd. dit GeBeurt op 
verZoek van Bewoners en onderneMers 
in de oMGevinG.

DE VERNiEUWDE AANsLUitiNG VAN BEijUm-ZUiD EN DE HUNZE-ZUiD Op DE OOstELijKE RiNGWEG. FOtO: jEROEN VAN KOOtEN.

DE WEstELijKE RiNGWEG mEt DE AANsLUitiNG Op DE HOOGEWEG.  BRON: pROViNciE GRONiNGEN.

reitdiephaven

hooGew
eG

noordelijke rinGweG

friesestraatw
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MetaMorfose oostelijke rinGweG Bijna voltooid klanten weten auto 
oldeMan weer te vinden

de oostelijke rinGweG krijGt er in 2015 
twee nieuwe fietsecoducten Bij. de huidiGe 
fietsviaducten Bij het Meedenpad (ter 
hooGte van de kartBaan) en de stadsweG 
(Bij lewenBorG) worden hiervoor afGe-
Broken. naGenoeG op dezelfde plek koMen 
dan de nieuwe fietsecoducten te liGGen.

Deze nieuwe ‘viaducten’ zijn er niet alleen 
voor fietsers, maar ook voor dieren, zoals 
reeën, egels, muizen, padden, kikkers en 
vlinders. Naast een strook voor fietsers 
komt op de ecoducten een 3,5 meter brede 
groenstrook waardoor ook zij makkelijk 
en veilig kunnen oversteken. De totale 

investering voor deze nieuwe ‘viaducten’ 
bedraagt voor de Provincie Groningen 3,1 
miljoen euro. Ook de gemeente Groningen 
en het Rijk betalen mee.

oMleidinGsroute
De bouw van de nieuwe viaducten is 
onderdeel van de opknapbeurt van de 
oostelijke ringweg. Zodra de aannemer 
bekend is en er meer duidelijkheid is over 
de aanpak van de werkzaamheden, krijgt 
de omgeving informatie over de mogelijke 
omleidingsroutes voor fietsers. Eind 2015 
moet het werk klaar zijn.

nieuwe fietsecoducten voor rinG oost
hoe Moet de n361 (de weG naar winsuM) 
aansluiten op de noordelijke rinGweG van 
GroninGen? daar kijken de provincie en 
de GeMeente GroninGen naar, saMen Met 
oMwonenden en Bedrijven uit de Buurt en 
andere BelanGheBBenden.

Automobilisten uit de richting Winsum 
gaan voordat ze de stad Groningen binnen-
rijden, onder de noordelijke ringweg door. 
Willen ze naar diezelfde ringweg toe, dan 
moeten ze een behoorlijke omweg maken. 
En dat geldt ook voor de omgekeerde rou-
te. De provincie onderzoekt of deze route 
sneller en veiliger kan. Voor de aansluiting 
van de N361 op de noordelijke ringweg zijn 
drie varianten ontwikkeld. 

voorGeleGd
De drie varianten worden nu getoetst op 
onder ander verkeersveiligheid, bereik-
baarheid en geluidshinder. Eind dit jaar en 
begin volgend jaar worden bijeenkomsten 
gehouden waarin de varianten worden 
gepresenteerd. Nader onderzoek wordt 
gedaan naar de ontsluiting van bedrij-
venterrein Het Witte Lam (net buiten de 
rechterkant van de luchtfoto). Ook volgt 
er nog een inloopbijeenkomst specifiek 
voor bedrijven. Meer informatie over de 
varianten is te vinden op de website http://
www.ringgroningen.nl/noordzeebrug/ring-
noord-n361.

in Gesprek over aansluitinG n361

tijdens de werkzaaMheden aan de oostelijke 
rinGweG, die saMen zo’n twee jaar heBBen 
Geduurd, waren de aanGrenzende wijken 
tijdelijk Minder Goed BereikBaar. zoals de 
wijk ulGersMaBorG. aan de akeleiweG is auto 
oldeMan GevestiGd.

De meeste klanten van Auto Oldeman 
komen uit de directe omgeving, zoals Le-
wenborg en Beijum, vertelt Bert Oldeman. 
“Het tankstation bij ons pand heeft veel 
last gehad van de werkzaamheden. Ons 
bedrijf was op zich wel bereikbaar, maar 
mensen gaan niet zover omrijden om te 
tanken. Mensen die een gerichte afspraak 
hadden bij de werkplaats, die kwamen 
nog wel gewoon. Maar het heeft me wel 
klandizie gekost.”

eindresultaat
Oldeman is goed te spreken over het eind-
resultaat. “Het is heel mooi geworden en 
ik heb er nu ook wel voordeel van. Onze 
vaste klanten weten ons weer te vinden. 
Wat me wel stoort, is dat de bewegwijze-
ring nog niet op orde is. Vanuit zuidelijke 
richting staat Ulgersmaborg niet aan-
gegeven op de blauwe ANWB-borden. 
Wel op een geel noodbord, maar niet 
zo duidelijk. Ik hoop dat dit snel wordt 
verbeterd.”
Tot slot wil Oldeman benadrukken dat de 
communicatie vanuit het projectbureau 
Oostelijke ring en de provincie prima was. 
“We waren altijd goed geïnformeerd. En 
we konden ook meedenken over alterna-
tieven.”

DE NOORDELIjkE RINGWEG MET DAARONDERDOOR DE WEG NAAR WINsUM (N361). LINks HET VAN sTARkENBORGHkANAAL, 
REcHTsONDER HET BOTERDIEP MET WOONscHEPEN. INGETEkEND EEN VAN DE MOGELIjkE VARIANTEN VOOR DE AANsLUITING. 
DE RODE LIjN Is EEN fIETsPAD. BRON: PROVINcIE GRONINGEN.

BERT OLDEMAN: “HET HEEfT MIj WEL kLANDIZIE GEkOsT”. fOTO: RONNy BENjAMINs.
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Fietsstad GroninGen in historisch perspectieF
Fietsen is populair in GroninGen. op veel korte ritten in de stad GroninGen is de Fiets 
sneller dan de auto. de stad kent dan ook veel voorzieninGen voor Fietsers. en in 2002 
werd GroninGen zelFs onderscheiden als Beste Fietsstad van het land. wat is daaraan 
vooraFGeGaan? GroninGen Blijkt een rijke FietsGeschiedenis te heBBen, schrijFt stadshis-
toricus Beno hoFman.

Fietsen begint in Groningen net als elders 
op een loopfiets. Valentijn Krech demon-
streert zijn rijwiel zonder pedalen in 1827 
op de enkele jaren daarvoor verharde 
‘Rijksweg’ tussen de Herepoort en De Punt. 
In een advertentie laat hij het ‘geëerde 
publiek’ weten ‘giften aan hunnen beleefd-
heid’ over te laten. Hoeveel zijn demonstra-
tieritje hem oplevert, is helaas niet meer 
te achterhalen. Een groot succes wordt de 
loopfiets niet, maar anders ligt dat met het 
rijwiel met pedalen en kettingaandrijving. 
In 1869 verkoopt Leopold Huster aan de 
Vismarkt al dergelijke rijwielen. 
De eerste Groninger die zelf een ‘velocipè-
de’ maakt, is omstreeks 1880 scheepstim-
merman Rijkwert Harms Mulder in het 
gehucht Papiermolen. Smid Albert Fongers 
haalt enige jaren later voor zijn zoon Ties 
een fiets uit Engeland. Hij bestudeert het 
vehikel grondig en besluit zelf fietsen te 
gaan maken. Eerst de dan gebruikelijke met 
groot voorwiel en klein achterwieltje, maar 
na enkele jaren rijdt dochter Mechgelina 
als eerste Groningse vrouw op een door 
Fongers gemaakte fiets met twee gelijke 
wielen.

eerste Fietspad
Fongers maakt z’n fietsen van 1897 tot 
1970 in een groot complex aan de Here-
weg. In een van de fabriekshallen worden 
fietslessen verzorgd. Het is geen wonder 
dat de Hereweg de eerste Groninger straat 
is met een apart fietspad. In 1904 spreekt 
men in de gemeenteraad al over verbete-
ring ervan. Zeven jaar later heeft Gronin-
gen, met dank aan Fongers, volgens de 
Kamer van Koophandel relatief de meeste 
fietsen van het land. Overigens zijn er naast 
Fongers nog andere Groninger rijwielfabri-
kanten, zoals Bronda aan de Schoolstraat 
en Thiadens aan de Oosterstraat, maar 
zij assembleren rijwielen van grotendeels 
aangekochte onderdelen. 
Na de Hereweg krijgen ook andere uitgaan-
de wegen als de Frieschestraatweg en de 

Winsumerstraatweg fietspaden. In 1936 
krijgt de stad een eerste stoplicht, op het 
kruispunt Herestraat-Zuiderdiep, en bijna 
twee jaar later eenrichtingsverkeer in som-
mige straten, maar meer maatregelen zijn 
voorlopig niet nodig.

verkeersplan
Pas in de jaren zestig is de verkeerstoename 
dusdanig dat er een ‘verkeersplan’ komt. 
Het ingeschakelde Deventer Adviesburo 
voor Verkeersordening Goudappel en Cof-
feng wil ruim baan voor de auto, maar het 
in 1972 aantredende linkse programcollege 
denkt daar anders over. Dat wil juist, door 
middel van een Verkeerscirculatieplan 
(VCP), het autoverkeer afremmen en de 
aandacht richten op openbaar vervoer en 
fietsvoorzieningen. 
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
stelt voor het VCP 14 miljoen gulden 
beschikbaar, waarvan 6 miljoen voor 
fietsvoorzieningen. Het VCP verdeelt de 
binnenstad in vier sectoren. Deze sectoren 
zijn voor fietsers en bromfietsers van alle 
kanten toegankelijk, al dienen zij zich wel 
te houden aan het op sommige plaatsen 
ingestelde eenrichtingsverkeer. Ook andere 
plekken, zoals de nieuwe busstroken en het 
Emma- en Hereplein, zijn om veiligheidsre-
denen niet meer toegankelijk voor fietsers. 
Het VCP wordt in de nacht van 18 op 19 
september 1977 ingevoerd. Naar aanleiding 
van de discussienota Verkeer en Vervoer in 
1979, wordt begonnen met de aanleg van 
fietspaden langs de Eikenlaan, Peizerweg en 

Petrus Campersingel. En er wordt geop-
perd de Leliesingel en de Kruissingel in het 
Noorderplantsoen ‘uit de autostructuur’ 
te nemen en in te richten als fietspad, 
‘onderdeel uitmakend van de fietspaden-
structuur’. In de jaren die volgen, worden 
eveneens de wijken rondom het Stadspark 
en het Hoofdstation en de route naar 
Hoogkerk voorzien van fietsvoorzieningen. 

hooFdFietsstructuur
In de verkeersnota van 1987 stippelt de 
gemeente het fietsbeleid voor de komende 
jaren uit. Hierin staat de ontwikkeling van 
de hoofdfietsstructuur centraal. Er moet 
een netwerk van vrijliggende fietspaden 
worden aangelegd langs de belangrijkste 
autoroutes. De nieuwe fietsroutes moeten 
nauw aansluiten op de routes richting 

stadscentrum en op routes uit omliggende 
gemeentes. 
De fietsroutes krijgen een bewegwij-
zeringsysteem en voor fietsers worden 
bepaalde verkeerslichtsituaties aangepast. 
Zo mogen fietsers op sommige plekken 
‘rechtsaf door rood’. En door de aanleg 
van ‘ofossen’ (opgeblazen fietsopstelstro-
ken) kunnen fietsers voortaan vóór het 

gemotoriseerde vervoer voor een stoplicht 
wachten en hoeven ze niet meer in de 
uitlaatgassen te staan. 

FietsenstallinGen
Ook het probleem van rondslingerende 
fietsen wordt beetje bij beetje aangepakt. 
Er worden vanaf 1984 op diverse plaatsen 
in de binnenstad fietsenklemmen geplaatst 

en er komt een aantal bewaakte fietsen-
stallingen, o.a. aan de Pelsterstraat. En zo 
wordt Groningen ‘Fietsstad 2002’. Maar 
de zorg voor de Groningse fietser gaat 
ook daarna onverminderd voort. Doordat 
het aantal fietsers blijft groeien, zijn er 
bijvoorbeeld steeds meer stallingmogelijk-
heden nodig. Vooral bij het Hoofdstation 
is goed te zien dat Groningen bij de steden 

met de hoogste fietsdichtheid ter wereld 
hoort. Daarom wordt daar het huidige 
aantal van circa 10.000 stallinggelegenhe-
den nog flink uitgebreid. 

Door: Beno Hofman

RIjWIELSCHOOL FONGERS MET RIjWIELEN VOOR NEDERLANDS-INDISCHE LEGER, 1909. FOTO WWW.BEELDBANKGRONINGEN.NL 
(1300-681-1)

NIEuW FIETSVERKEERSLICHT VERLENGDE HEREWEG, OP DE KRuISING MET DE HELPER BRINK EN DE VAN IDDEKINGEWEG, 1961. FOTO FOLKERS, WWW.BEELDBANKGRONINGEN.NL (1785-8661)

smid albert Fongers 
haalt enige jaren later
voor zijn zoon ties een 
fiets uit engeland.
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RIjWIELSCHOOL FONGERS MET RIjWIELEN VOOR NEDERLANDS-INDISCHE LEGER, 1909. FOTO WWW.BEELDBANKGRONINGEN.NL 
(1300-681-1)

NIEuW FIETSVERKEERSLICHT VERLENGDE HEREWEG, OP DE KRuISING MET DE HELPER BRINK EN DE VAN IDDEKINGEWEG, 1961. FOTO FOLKERS, WWW.BEELDBANKGRONINGEN.NL (1785-8661)
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haalt enige jaren later
voor zijn zoon ties een 
fiets uit engeland.



Het project Groningen Spoorzone bestaat 
onder meer uit forse aanpassingen aan 
sporen en perrons en het aanleggen van 
een voetgangerstunnel op het Hoofdsta-
tion. Hier komt ook een bustunnel onder 
de sporen door. Onderzocht wordt of er 
ook mogelijkheden zijn voor een fi etstun-
nel met aansluiting op het Stadsbalkon. 
Naar station Groningen Europapark komt 
een vierde spoor. Het opstelterrein aan de 

zuidzijde van het station wordt verplaatst 
naar de gemeente Haren.

WERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden duren van 2016 tot 
2020. Tijdens de werkzaamheden aan het 
spoor zullen er soms geen treinen rijden. 
Dit kan gaan om enkele dagen tot een 
aantal weken. De periode waarin geen trei-
nen rijden, worden lang van tevoren inge-

pland, zodat reizigers tijdig kunnen worden 
geïnformeerd. Uiteraard blijft dan ook de 
stad bereikbaar via vervangend busvervoer. 
De periodes zonder treinen worden zo 
veel mogelijk gepland in perioden dat er 
minder reizigers zijn, bijvoorbeeld tijdens 
schoolvakanties.

HOOFDSTATION OP DE SCHOP VOOR MEER TREINVERKEER

HET HOOFDSTATION IN GRONINGEN GAAT DE 
KOMENDE JAREN OP DE SCHOP. DAT IS NODIG 
OM TEGEMOET TE KOMEN AAN DE WENSEN VAN 
DE TREINREIZIGERS EN OM DE UITBREIDING 
VAN TREINVERKEER ROND GRONINGEN MOGE-
LIJK TE MAKEN. VOOR DEZE OPGAVE HEBBEN 
DE GEMEENTE, DE PROVINCIE, HET RIJK, 
SPOORINFRASTRUCTUURBEHEERDER PRORAIL 
EN NS DE HANDEN INEEN GESLAGEN. DIT PLAN 
HEET GRONINGEN SPOORZONE.
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De plannen voor het Hoofdstation van 
Groningen staan niet op zichzelf. Snel-
ler, betrouwbaarder en veiliger trein-
vervoer in het noorden van Nederland 
is een wens van de provincies Gronin-
gen, Fryslân, Drenthe en Overijssel en 
spoorbeheerder ProRail. Leeuwarden, 
Groningen en Zwolle zijn daarbij de 
belangrijkste knooppunten. Voor het 
Spoorplan Noord-Nederland is een 
nieuw spoornetwerk ontworpen, met 
meer treinverkeer, kortere reistijden en 
betere overstapmogelijkheden. Trein-
reizigers reizen zo comfortabel binnen 
de regio én naar de Randstad. Dit plan 
bestaat uit achttien projecten en heeft 
een gezamenlijke investering van circa 
800 miljoen euro. Ook de extra sneltrein 
tussen Leeuwarden en Groningen is een 
van die achttien projecten (zie pag. 16).

SPOORPLAN 
NOORD-NEDERLANDGroei Qlinders volgt

FORENZEN EN STUDENTEN UIT GRONINGEN EN 
DRENTHE KIEZEN STEEDS VAKER VOOR DE QLI-
NER. DEZE BUS RIJDT RECHTSTREEKS TUSSEN DE 
STEDEN EN DE GROTERE KERNEN DAAROMHEEN. 

Sinds 2005, toen de comfortabele en snelle 
bus voor het eerst ging rijden, is het aantal 
reizigers meer dan verdubbeld. Dat blijkt 
uit de Trendmonitor 2013 van het OV-
bureau Groningen Drenthe.  Om het aantal 
zitplaatsen te vergroten, zijn in augustus 
2014 nieuwe, 15 meter lange Qliners gaan 
rijden. 

Emmen  - Hoogeveen

Assen - Groningen

Annen - Groningen

Roden - Groningen

Leek - Groningen

Drachten - Groningen

Veendam - Assen

Stadkanaal - Groningen/Assen

Veendam - Groningen

Emmen - Groningen

STEEDS MEER REIZIGERS KIEZEN VOOR QLINER

Hereweg

Helperzoom

Europaweg

DIT IS EEN IMPRESSIE VAN DE VERANDERINGEN OP HET HOOFDSTATION VAN GRONINGEN (TOT 2020).
LIGGING EN AFMETING VAN ONDERDELEN VAN DE IMPRESSIE WIJKEN AF VAN DE WERKELIJKHEID.

PLANONTWIKKELING NOORDZIJDE 
HOOFDSTATION VOLGT IN 2015-2016

Hier komt een perronplein met 
winkels en voorzieningen.

BUSSEN UIT DE RICHTING HOOGKERK KUNNEN STOPPEN AAN  DE 
ZUIDZIJDE VAN HET STATION. ZO ONTSTAAT EEN SNELLE OVERSTAP 

BUS-TREIN EN ANDERSOM. WENS IS BUSSEN UIT HET ZUIDEN OOK VIA 
DE BUSTUNNEL TE LATEN RIJDEN EN OP TERMIJN HET BUSSTATION TE 

VERPLAATSEN NAAR DE ZUIDZIJDE.

ONDERZOEK NAAR MOGELIJKHEID OM EEN FIETSTUNNEL MET 
AANSLUITING OP DE FIETSENSTALLING ONDER HET STADSBALKON 

AAN TE LEGGEN. OOK WORDT GEKEKEN NAAR EEN NIEUWE
 ONDERGRONDSE STALLING VOOR ZO’N 3.500 FIETSEN AAN DE 

ZUIDZIJDE VAN HET STATION.

STATIONSHAL WORDT 
WEER HOOFDENTREE 

VAN HET STATION. 

WAT WE DOEN MET DE MONUMENTALE KAPPEN EN HET SEINHUIS 
IS NOG ONDERWERP VAN STUDIE. OMDAT HET MONUMENTEN ZIJN 

ZAL DIT ZORGVULDIG GEBEUREN.

DE TOEKOMST VAN DE BLAUWE BRUG IS 
ONDERDEEL VAN DE 

PLANUITWERKING VOOR DE 
ZUIDZIJDE (2015 - 2016).

VOETGANGERSTUNNEL OM BIJ
PERRONS TE KOMEN. EN VRIJE 

DOORGANG NAAR ZUIDELIJKE WIJKEN. 

TREINEN RICHTING LEEUWARDEN/

ROODESCHOOL/DELFZIJL. TREINEN RICHTING 

EUROPAPARK/WINSCHOTEN/ 

ASSEN EN ZWOLLE.

NAAST DIE FIETSTUNNEL KOMT EEN 
APARTE BUSTUNNEL DIE DE NOORDKANT

 MET DE ZUIDKANT VERBINDT.

NIEUW STADSDEEL AAN
ZUIDZIJDE VAN HET
STATION. 35.000M2 
ONTWIKKELGEBIED.
(PLANUITWERKING

2015-2016)
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Hereweg

OP TERMIJN KOMT OOK 
AAN DE ZUIDKANT EEN 
VOLWAARDIGE ENTREE.



Nieuwe dieNstregeliNg voor de bus

vaNaf 14 december 2014 geldt voor gro-
NiNgeN eN dreNthe eeN Nieuwe dieNstrege-
liNg voor het busvervoer. op de populaire 
lijNeN gaat de bus Nog vaker rijdeN. soms 
wordeN hier ook grotere busseN iNgezet. 
eNkele kleiNere lijNeN wordeN – waar dat 
kaN – omgezet iN eeN buurt- of stadsbus 
met vrijwillige chauffeurs.

De nieuwe dienstregeling wordt beter 
afgestemd op de wensen van de reiziger. 
Dat betekent dat de populaire Q-link en de 
Qliner worden uitgebreid. De bussen gaan 
vaker rijden. Buslijnen die steeds minder 

reizigers trekken, gaan minder vaak rijden 
of gaan verder als Buurtbus. Meer infor-
matie over de nieuwe dienstregeling leest 
u in de OV-krant 2015. Deze komt als bij-

lage bij uw huis-aan-huisblad op 10 of 11 
december in uw brievenbus. Op de website 
van Qbuzz qbuzz.nl/gd vindt u de nieuwe 
tijden in de reisplanner.

groNiNgeN bereikbaar 13

Ook de bus profiteert van de vele 
maatregelen om de stad Groningen 
beter bereikbaar te maken. Denk aan 
de uitbreiding van het P+R-terrein 
in Haren, de aanleg van de Sontbrug 
en de aanpak van de ringwegen. De 
werkzaamheden kunnen tijdelijk 
echter zorgen voor hinder voor het 
openbaar vervoer. 
Groningen Bereikbaar bekijkt samen 
met de wegbeheerder, het OV-bureau 
Groningen-Drenthe en Qbuzz naar 
alternatieven om de hinder zo veel 
mogelijk te beperken. De buslijnen 
blijven zo veel mogelijk gewoon 
rijden.

stad ook voor busseN 
beter bereikbaar

De PaaRSe Q-link (lijn 5) OP Het HeRePlein in GROninGen. FOtO: PeteR taHl.

Wat de ‘tube’ is in londen, is Q-link 
in de stad Groningen. Hoogwaardig 
openbaar vervoer om snel vanuit de 
omliggende plaatsen naar hartje stad 
te reizen. Het Q-linknetwerk is daar-
om, met een knipoog, net zo getekend 
als de metrokaart van londen. Ook 
hier heeft elke lijn zijn eigen kleur. 
lijn 11, van Zuidhorn via Zernike en 
Station noord naar het Hoofdstation, 
rijdt vanaf augustus 2014 als Q-link 
groen.

Q-liNk weer 
uitgebreid
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Met de ondertekeninG van het tracéBe-
sluit door Minister Melanie schultz van 
haeGen is de aanpak van de GroninGse 
zuidelijke rinGweG een nieuwe fase 
inGeGaan. waar jos hillen de afGelopen 
jaren als directeur van het projectBu-
reau aanpak rinG zuid de planstudiefase 
heeft Geleid, is het nu de Beurt aan ton 
swanenBerG oM de volGende fase vorM 
te Gaan Geven. “het ontwerp liGt er, nu 
Breekt de tijd aan van de Beroepsproce-
dure, de aanBestedinG en de uitvoerinG 
van de GiGantische klus die voor ons 
liGt”, aldus de nieuwe projectdirecteur.

Hij is dan wel geen Groninger, maar 
Swanenberg heeft enige ervaring met 
het verkeersvraagstuk dat de zuidelijke 
ringweg al jarenlang vormt. “Een van mijn 
kinderen heeft hier gestudeerd en ook ik 
heb dus regelmatig stilgestaan in de file 

voor het Julianaplein”, aldus de uit het 
Gelderse Duiven afkomstige projectleider. 
Swanenberg woont sinds een half jaar 
door de week in een appartementje in de 
Groningse binnenstad. “Dat scheelt nogal 
in het woon-werkverkeer, 180 km heen en 
weer rijden is niet te doen. En zo leer ik 
Groningen van binnenuit kennen.”

BelanG van BereikBaarheid
Om een nog beter beeld te krijgen van wat 
de bereikbaarheid voor de Groningse eco-
nomie betekent, is Swanenberg inmiddels 
bij een aantal van Groningens grootste 
werkgevers op bezoek geweest. “Als je ziet 
wat er achter de schermen van het UMCG 
gebeurt, of je mag een kijkje nemen bij de 
suikerbietencampagne, zie je hoe belang-
rijk goede bereikbaarheid is.”

Dankzij die degelijke voorbereiding is Swa-
nenberg zich volop bewust van het belang 

van de klus waaraan hij is begonnen. “Het 
is een gigantisch project, waar enorm veel 
belangen en partijen mee gemoeid zijn. 
Maar dat is nu juist wat mij zo in deze 
baan aanspreekt. Ik heb al de nodige erva-
ring met dergelijke uitgebreide infrastruc-
turele samenwerkingstrajecten en vind het 
prachtig om daar een verbindende rol in 
te spelen. Daar komt bij dat het natuurlijk 
een enorme uitdaging is om er samen met 
Groningen Bereikbaar voor te zorgen dat 
omwonenden en weggebruikers zo weinig 
mogelijk hinder van de werkzaamheden 
gaan ondervinden.”

huis verBouwen
Want dat er hinder komt, daar laat Swa-
nenberg geen twijfel over bestaan. “Ik zou 
liegen als ik zou zeggen dat niemand er 
iets van zal gaan merken. Natuurlijk gaan 
mensen last krijgen van de werkzaam-
heden. Een belangrijk wegenknooppunt 

moet in zijn geheel worden vervangen; 
dat gaat niet zonder slag of stoot. Hinder 
is onvermijdelijk. Ik vergelijk het wel eens 
met het verbouwen van je huis; dan weet 
je ook dat je een tijdje in de rommel zult 
zitten. Maar als het klaar is, heb je er ook 
wat voor terug.”

De kersverse projectdirecteur ziet het als 
een van zijn kerntaken om de bouwrommel 
zo beperkt mogelijk te houden. “Met z’n 
allen gaan we ons stinkende best doen om 
Groningen tijdens de verbouwing bereik-
baar en leefbaar te houden.” Dat betekent 
vooral heel veel overleggen om de deelpro-
jecten en werkzaamheden goed op elkaar 
te laten aansluiten. “Het is ook niet voor 
niks dat we pas met de zuidelijke ringweg 
gaan beginnen als de werkzaamheden aan 
de oostelijke en noordelijke ringweg zijn 
voltooid.”

‘stinkende Best doen oM hinder te Beperken’
projectdirecteur ton swanenBerG over oMBouw rinG zuid
TON SWANENBErG (AANpAk rING zUID) BIJ DE SpOOrWEGOvErGANG BIJ DE ESpErANTOSTrAAT IN GrONINGEN. fOTO: JErOEN vAN kOOTEN. 
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VeiliGheid 
Om alles zo soepel mogelijk te laten ver-
lopen, zal eind 2015 worden gestart met 
het leggen en vervangen van kabels in het 
gebied. “Het echt grote werk zal pas eind 
2016 beginnen”, aldus Swanenberg. “Maar 
hoe de planning er precies uit gaat zien, 
weten we pas als we een aannemer heb-
ben. Vooruitlopend daarop gaan we wel-
licht al iets doen op kleine schaal. Zo zijn 
we nu in gesprek met bewoners, scholen en 
bedrijven in Helpman. Het is de bedoeling 
om de verkeersmaatregelen die nodig zijn 
voor de aanleg van de Helperzoomtun-
nel al te nemen voordat de bouw van die 
tunnel begint. Dat is in het belang van de 
wijk. Voor de veiligheid van schoolkinderen 
bijvoorbeeld.”
Swanenberg: “Daarnaast werken we aan 
mogelijke optimalisaties van het plan. De 
aanleg van een fietstunnel onder het spoor 
bij de Verlengde Lodewijkstraat bijvoor-
beeld, en een volledige aansluiting van de 
ringweg op de Europaweg. Die maken geen 
deel uit van het basisplan, maar als de aan-
besteding meevalt, kunnen we die verbete-
ringen ook realiseren. Of dat lukt weten we 
nog niet, maar we zetten wel alles op alles 
om dat voor elkaar te krijgen.”

StrenGe Voorwaarden
De omvang en de complexiteit van de om-
bouw van de ringweg vereist slimheid en 
creativiteit van de  toekomstige aannemer, 
zo geeft Swanenberg aan. “Daar zijn we in 
de aanbesteding dan ook erg streng op. De 
aannemer die dit project wil uitvoeren, zal 
bijvoorbeeld met een plan moeten komen 
hoe je straks, ook tijdens erg complexe 
werkzaamheden, in beide richtingen steeds 
twee rijstroken op de ringweg openhoudt. 
En dat is slechts een van de vele voorwaar-
den die we stellen.”

Achter de schermen wordt dus zowel door 
projectbureau Aanpak Ring Zuid, als door 
Groningen Bereikbaar en allerlei andere 
betrokken organisaties en bedrijven al hard 
gewerkt aan misschien wel de grootste 
infrastructurele ingreep die de stad ooit 
heeft gezien. “En als we uiteindelijk kun-
nen bereiken dat de bewoners naderhand 
naar hun stad en het nieuwe Zuiderplant-
soen kijken en als echte Groningers zeggen 
‘het kon minder’, dan ben ik een tevreden 
man”, zo kijkt Ton Swanenberg richting de 
toekomst.

Groen licht Voor aanpak rinG Zuid

Stad Blijft BereikBaar tijdenS werkZaamheden

Belangrijke doelen van het project zijn het verbeteren van de bereikbaarheid, de doorstro-
ming, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. In het oog springende veranderingen zijn 
onder andere het ongelijkvloers maken van het Julianaplein en het Vrijheidsplein. Verder 
wordt de ringweg verdiept aangelegd tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep, over 
een afstand van ruim een kilometer. Hier bovenop komt een nieuw park: het Zuiderplant-
soen. Het plan bestaat ook uit maatregelen voor omliggende wijken waar door het plan de 
verkeersstromen veranderen. 

De zuidelijke ringweg is van groot belang voor de bereikbaarheid van de stad. De werk-
zaamheden moeten daarom zo worden uitgevoerd dat de hinder voor het verkeer en 
de omwonenden zo veel mogelijk beperkt blijft. Bij de aanbesteding moeten de kandi-
daat-aannemers duidelijk maken hoe zij de hinder denken te beperken. Dat kan bijvoor-
beeld door te kiezen voor nieuwe bouwtechnieken en door de werkzaamheden slim te 
plannen. Om deze reden is de precieze planning van de werkzaamheden aan de zuidelijke 
ringweg nog niet bekend.
Daarnaast neemt samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar maatregelen om het 
verkeer in de spits terug te dringen. Bijvoorbeeld door automobilisten te informeren over 
alternatieve routes en door het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets of de e-bike 
te stimuleren.

op 29 SeptemBer Zette miniSter melanie SchultZ Van haeGen haar handtekeninG onder het tra-
céBeSluit Voor de Zuidelijke rinGweG Van GroninGen. het project wordt eind 2014 of BeGin 2015 
aanBeSteed. de jaren erna Gaat de Zuidelijke rinGweG oVer een afStand Van 12 kilometer Stukje 
Bij Beetje op de Schop. eind 2020 moet de Gehele Zuidelijke rinGweG weer open Zijn Voor Verkeer. 
daarna iS de aannemer noG één tot twee jaar BeZiG met afrondende werkZaamheden.

elke daG rijden er oVer de Zuidelijke rinGweG tienduiZenden auto’S. hoe moet dat in de periode 
2015 tot 2020 alS de Zuidelijke rinGweG op de Schop Gaat? VolGenS het projectBureau aanpak 
rinG Zuid BlijVen tijdenS de werkZaamheden aan de Zuidelijke rinGweG altijd twee rijStroken in 
Beide richtinGen BeSchikBaar. Samen met andere maatreGelen moet dit erVoor ZorGen dat de Stad 
BereikBaar Blijft en het Verkeer Blijft doorrijden.

MInISTER MELAnIE ScHuLTZ VAn HAEGEn OnDERTEkEnT HET TRAcÉBESLuIT VOOR AAnpAk RInG ZuID. 
FOTO: JEROEn VAn kOOTEn

OOk TIJDEnS WERkZAAMHEDEn MOET HET VERkEER BLIJVEn DOORRIJDEn. FOTO: JEROEn VAn kOOTEn
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Per jaar maken maar liefst 4 miljoen 
treinreiziGers GeBruik van het traject 
GroninGen – leeuwarden. dit aantal zal 
naar verwachtinG de komende 15 jaar 
alleen maar Gaan Groeien. om de trein-
verBindinG te verBeteren, zijn aanPas-
sinGen aan het sPoor nodiG. in oPdracht 
van het ministerie van infrastructuur 
en milieu en de Provincies GroninGen en 
fryslân Gaat Prorail hiermee vanaf 2016 
aan de slaG. als alles klaar is, naar 
verwachtinG halverweGe 2018, kunnen 
er elk uur twee sneltreinen rijden 
tussen Beide Provinciehoofdsteden. de 
reistijd van de sneltrein wordt teruG-
GeBracht van 35 tot 31 minuten.

op dit traject diverse sporen en perrons 
worden aangepast. Het project Extra Snel-
trein Groningen-Leeuwarden bestaat uit de 
volgende maatregelen.

1  Aanpassing station Leeuwarden
Het bestaande spoor 5b/8 wordt verlengd, 
zodat ook de treinen met drie treinstel-
len (met een lengte van 168 meter) hier 
kunnen stoppen. Verder wordt het perron 
verbreed, zodat er meer ruimte is voor de 
reizigers. Als gevolg van het verlengen 
van het perron krijgt de overweg bij De 
Schrans twee sporen. De weg wordt hierop 
aangepast.

2  Rijtijdverkorting
Op de trajecten Leeuwarden – Veenwou-
den en Grijpskerk – Hoogkerk gaan de 
treinen sneller rijden. Dit vraagt aanpassin-
gen aan seinen en sporen.

3   Dubbel spoor tussen Zuidhorn en 
Hoogkerk

Tussen Zuidhorn en Hoogkerk komt er 
over 8 kilometer een spoor bij. Het spoor 
bij Hoogkerk krijgt een aanpassing zodat 
er later eventueel een station kan worden 
gebouwd. 

4  Keerspoor station Zuidhorn
Bij station Zuidhorn wordt een keerspoor 
gebouwd, zodat er in de spits treinen 
heen en weer kunnen blijven rijden tussen 
Zuidhorn en Groningen. Het keerspoor 
wordt aangelegd aan de noordkant van het 
huidige spoor en perron. Bij het keerspoor 

De huidige sneltrein tussen Groningen en 
Leeuwarden rijdt eens per uur en stopt 
in Buitenpost. Verder rijden er per uur 
twee stoptreinen. Het is de bedoeling 
dat de extra sneltrein om het andere half 
uur gaat rijden. Deze trein zal stoppen 
in Veenwouden. Per uur rijden er dan 
dus vier treinen tussen Leeuwarden en 
Groningen, waarvan twee sneltreinen. In 
de spits gaan bovendien langere treinen 
rijden: drie treinstellen in plaats van twee. 
Nu moeten reizigers in de spits vaak staan, 
straks zijn er veel meer zitplekken. Ook de 
overstap op de aansluitende treinen wordt 
verbeterd. 

maatreGelen
Voordat de extra sneltrein in de dienstre-
geling opgenomen kan worden, moeten 

komt een nieuw perron, dat via een trap 
en een hellingbaan verbonden wordt met 
het toekomstige transferium in Zuidhorn.

5   Aanleggen onderdoorgangen onder 
het spoor

Op twee plekken is het om veiligheidsre-
denen nodig om de spoorwegovergang te 
vervangen door een onderdoorgang. Dat is 
bij de Paterswoldseweg in Groningen en bij 
de Rijksstraatweg in Hurdegaryp. Dank-
zij de onderdoorgangen kan het overige 
verkeer ongehinderd blijven rijden en is de 
veiligheid gewaarborgd.

maatreGelen voor het Gehele traject
Verder worden alle perrons op de stations 
tussen Groningen en Leeuwarden verlengd, 
zodat ook hier de langere treinen kunnen 
stoppen. Onderzocht wordt wat het effect 
van de nieuwe dienstregeling is op het 
geluid in de omgeving. Waar nodig worden 
geluidsmaatregelen genomen, zoals het 
plaatsen van geluidsschermen of raildem-
pers.

Plan
Het project wordt uitgevoerd in opdracht 
van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu en de provincies Groningen en 
Fryslân. Het plan wordt uitgewerkt door 
ProRail, in samenwerking met de pro-
vincies en alle tussengelegen gemeentes. 
Voor de extra sneltrein tussen Groningen 
en Leeuwarden is circa 166 miljoen euro 
beschikbaar. Dit geld komt deels uit het 
Regiospecifiek Pakket, dat zijn de compen-

sPoorPlan noord-nederland
De extra sneltrein tussen Leeuwarden en 
Groningen is een van de achttien pro-
jecten van Spoorplan Noord-Nederland 
(zie ook pagina 12).

extra sneltrein tussen GroninGen en leeuwarden

satiegelden voor het niet doorgaan van de 
Zuiderzeelijn. Verder hebben de provincies 
een aanvullende bijdrage gedaan.
Op dit moment wordt een ontwerp-tra-
cébesluit gemaakt. Ook wordt onderzocht 
wat de effecten van het plan zijn op de 
omgeving (milieueffectrapport). Wanneer 
het tracébesluit definitief is, worden aan-
nemers gecontracteerd, waarna de bouw 
van start kan gaan. Als alles voortvarend 
verloopt, kan de extra sneltrein rijden 
vanaf zomer 2018.

overlast BePerken door samenwerkinG
Het project Extra Sneltrein Gronin-
gen-Leeuwarden wil zo weinig mogelijk 
overlast veroorzaken voor reizigers en 
omwonenden. Daarom is het streven om 
het treinverkeer zo min mogelijk stil te 
leggen en tegelijkertijd zo weinig moge-
lijk ‘s nachts te werken. Bij de uitvoering 
wordt nauw samengewerkt met Gronin-
gen Bereikbaar. Wanneer delen van een 
weg afgezet moeten worden, bekijkt deze 
organisatie hoe het verkeer in Groningen 
het beste kan worden omgeleid. En door 
de planning van verschillende projecten op 
elkaar af te stemmen, houdt het verkeer 
voldoende alternatieven.
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Werkzaamheden SontBruG op Schema

Vanaf 2017 met de trein naar Borkum

de Werkzaamheden aan de SontBruG liGGen 
keuriG op Schema. het iS de BedoelinG dat 
de nieuWe BruG in SeptemBer 2015 open 
Gaat Voor Verkeer.

Vanaf september 2015 kunnen fietsers, 
auto’s en bussen over de nieuwe Sont-
brug. Deze brug over het Winschoterdiep 
verbindt de Bornholmstraat met de Sint 
Petersburgweg. Daarmee ontstaat een 
verbinding tussen Meerstad en de Gro-
ninger binnenstad. De nieuwe brug is ook 
handig voor automobilisten die vanuit de 
richting Hoogezand naar de winkels aan de 
Sontweg en het Sontplein willen gaan.

BetonWerkzaamheden
In de afgelopen periode zijn de palen voor 
de brug geheid en de damwanden ge-
plaatst. Op dit moment is aannemer BAM 

volop bezig met het daadwerkelijk maken 
van de onderbouw van de Sontbrug. Deze 

zogenaamde ‘betonwerkzaamheden’ duren 
ongeveer tot februari 2015.

Een van de grote trekkers van het inspira-
tiefestival Let’s Gro in Groningen was dit 
jaar de Fietsambassade. In een tot ambas-
sade omgebouwde winkel konden bezoe-
kers op 21 en 22 november meedenken en 
dromen over hoe de stad er in de toekomst 

uit moet zien op het gebied van fiets en 
fietsen. Naar schatting meer dan vijfhon-
derd mensen waren bereid mee te denken 
en te dromen rond dit thema. Wat opviel 
was hoe positief er wordt gedacht over de 
fiets in Groningen.   

de proVincie GroninGen Wil de trein Van 
GroninGen naar roodeSchool Vanaf 2017 
een aantal keren per daG laten doorrij-
den naar de eemShaVen. in de eemShaVen 
moet de nieuWe trein aanSluiten op de 
Boot naar Borkum. hierVoor moet de Be-
Staande GoederenSpoorlijn Worden aan-
GepaSt en 3 kilometer Worden VerlenGd. 
het Station Van roodeSchool Wordt 
VerplaatSt naar de hooilandSeWeG en in 
de eemShaVen komt een nieuW Station.

Om voldoende ruimte te bieden aan 
de bus, wordt vanaf begin 2015 in 
Groningen het kruispunt Damster-
diep – Oostersingel aangepast. Voor de 
parkeergarage komt een bussluis, zodat 
de bus vanaf het Damsterdiep naar de 
Oostersingel kan gaan. In het ver-
lengde hiervan wordt vanaf het eerste 
kwartaal van 2015 ook de Oostersingel 
heringericht. Dit moet zorgen voor een 
betere doorstroming van de bus en 
meer veiligheid, vooral voor de fiets. 
Onder andere de paarse Q-link (lijn 5) 
komt hier langs. Alle werkzaamheden 
duren tot het derde kwartaal van 2015.

nieuWe inrichtinG 
ooSterSinGel

onderdoorGanG paterSWoldSeWeG
Voor de onderdoorgang bij de Paters-
woldseweg zijn verschillende varianten 
gemaakt. De gemeenteraad van Gronin-
gen heeft uiteindelijk de voorkeursvari-
ant vastgesteld. Deze variant is voorge-
steld door buurtbewoners en is door de 
projectgroep Paterswoldseweg verder 
uitgewerkt. De onderdoorgang bestaat 
in deze variant uit een weg voor auto-
verkeer met aan beide zijden fiets- en 
voetpaden. Niet alleen de trein, ook de 
bus gaat over de onderdoorgang heen. 
Daarmee ontstaat een veel snellere 
route voor het openbaar vervoer tussen 
het Hoofdstation en P+R Hoogkerk. De 
precieze inpassing is nog in ontwikke-
ling. Dit wordt in hoofdlijnen uitge-
werkt in het Ontwerp-Tracébesluit, dat 
naar verwachting in het derde kwartaal 
van 2015 wordt gepubliceerd.

moGelijk treinStation in hooGkerk
Onderzocht wordt of in Hoogkerk een 
station kan worden gebouwd. Dit ver-
betert de verbinding van Hoogkerk en 
de westelijke stadswijken met Fryslân, 
het Hoofdstation en station Groningen 
Europapark. De eventuele bouw van een 
station valt niet binnen het project Extra 
Sneltrein Groningen Leeuwarden, maar 
er wordt wel rekening mee gehouden. 
Zo komt er binnen dit project een ver-
dubbeling van het spoor die aansluit op 
de mogelijke stationslocatie (direct ten 
oosten van de Zuiderweg). Verder wordt 
bekeken of bij Hoogkerk maatregelen 
nodig zijn om het geluid van de treinen 
te beperken. De overweg aan de Zui-
derweg wordt beperkt aangepast. Daar 
komen fietsstroken en een middenberm 
om de fietsers en auto’s te scheiden.

oVerWeGen in zuidhorn aanGepaSt
Voor de extra sneltrein tussen Gronin-
gen en Leeuwarden zijn ook aanpas-
singen bij Zuidhorn nodig. Naast de in 
het artikel al genoemde maatregelen 
worden de overweg ’De Gast’ en de 
overweg bij de Hogeweg aangepast. Het 
overpad bij het station krijgt een andere 
inrichting.

extra Sneltrein tuSSen GroninGen en leeuWarden

Met het doortrekken van het spoor wordt 
de Eemshaven beter bereikbaar. Hier wordt 
momenteel volop gebouwd, waardoor elke 
dag duizenden werknemers naar de haven 
reizen. Ook het Waddeneiland Borkum 
wordt met de personentrein ontsloten, 
zowel voor toeristen als eilandbewoners. 
Dit moet het toerisme naar Borkum en van 
Borkum richting Groningen bevorderen.

planninG
Voor het plan moet nog wel een bestem-
mingsplanprocedure worden doorlopen. De 
planning is dat eind 2015 de werkzaamhe-
den van start gaan. De eerste trein kan dan 
in juni 2017 over het nieuwe spoor naar de 
Eemshaven rijden. 

DE TREIN VAN ROODEScHOOL RIjDT VANAF 2017 DOOR NAAR DE EEMSHAVEN. FOTO: PROVINcIE GRONINGEN.

OP DIT MOMENT WORDT VOLOP GEWERkT AAN DE ONDERBOuW VAN DE SONTBRuG. OP DE AcHTERGROND DE TASMANTOREN. 
FOTO: HENk TAMMENS.

kort nieuWS

meedenken oVer fietS in de Stad tijdenS let’S Gro

BEZOEkERS IN DE FIETSAMBASSADE TIjDENS LET’S GRO. FOTO: Luuk HAjEMA.
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evenementenkalender GroninGen
GroninGen werkt aan de weG de komende jaren. dat leidt hier en daar tot oponthoud voor het verkeer. maar het is ook dit najaar zeker 
de moeite waard om de stad te Bezoeken. hieronder diverse culturele, creatieve en sportieve redenen om naar GroninGen te Gaan.

colofon
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Voor een uitgebreid overzicht van de 
evenementen kijkt u op de website van 
Uit Groningen: www.uit.groningen.nl. 
Alle genoemde data en locaties zijn onder 
voorbehoud.

world press photo reist af naar GroninGen 
In de Der Aa-kerk is nog tot en met 7 december de foto-expositie World Press 
Photo te zien. World Press Photo 2014 toont een overzicht van de mooiste en 
meest indrukwekkende nieuwsfoto’s van afgelopen jaar, gemaakt door de beste 
fotojournalisten. De tentoonstelling reist over de hele wereld en is in meer dan 
negentig wereldsteden te zien. De World Press Photo tentoonstelling toont 
intrigerende beelden uit het dagelijks leven, natuur, sport en kunst & cultuur uit 
vele delen van de wereld. Onder de noemer ‘Clear Fotofestival’ is er tijdens de 
expositie nog meer te doen en te zien. Zo is er in de Der Aa-kerk een nevenexpositie 
te bekijken van de winnende foto’s van de Clear Fotocompetitie en de Clear 
Fotomarathon. Ook is er een documentaireavond en vinden er lezingen plaats. 
www.stichtinGclear.com

elke zondaG koopzondaG 
Vanaf zondag 30 november is het elke zondag koopzondag in de binnenstad van Gro-
ningen. De winkels mogen dan tussen 12.00 en 17.00 uur de deuren openen voor het 
publiek. Vanwege de feestdagen zijn er de komende periode ook extra koopavonden. 
De laatste Sinterklaasinkopen kunnen worden gedaan op woensdagavond 3 december. 
Donderdag 4 december is het reguliere koopavond. Ook vanwege de kerstdagen en de 
jaarwisseling zijn er extra koopavonden. Het gaat dan om zaterdag 20 december en 
dinsdag 23 december. Die zaterdag zijn de winkels open tot 19.00 uur; die dinsdag tot 
21.00 uur. Op woensdag 24 december en dinsdag 31 december gaan de winkels juist 
wat eerder dicht, om 17.00 uur. shoppinG.GroninGen.nl

eurosonic noorderslaG verovert GroninGen  
De stad Groningen is van 14 tot en met 17 januari volgend jaar het centrum van de 
Europese muziekindustrie tijdens het jaarlijkse festival Eurosonic Noorderslag. De 
focus ligt deze 29e editie op IJsland. 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 landsgren-
zen. Eurosonic is het grootste showcasefestival van Europa. Op zaterdagavond vindt 
Noorderslag plaats, de belangrijkste staalkaart van de Nederlandse popmuziek. Er zijn 
al enkele namen bekend van IJslandse artiesten die sowieso naar Groningen afreizen, 
waaronder Kaleo, Kiasmos, Rökkurró en Samaris. www.eurosonic-noorderslaG.nl

‘het Geheim van dresden’ in GroninGer museum  
In het Groninger Museum is vanaf 13 december de tentoonstelling ‘Het geheim van 
Dresden – Van Rembrandt tot Canaletto’ te zien. De expositie toont werken uit de 
wereldberoemde collectie van de Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. De tentoon-
stelling vertelt het verhaal van de rijke cultuur in Saksen in de achttiende eeuw onder 
August de Sterke (regeerperiode 1694-1733) en zijn zoon August III (regeerperiode 
1733-1763). Beiden waren behalve Keurvorst van Saksen ook Koning van Polen. Zij 
zagen het belang van een hoogstaand cultureel leven voor de bloei en welvaart van 
Saksen. Daarom verzamelden zij een enorme hoeveelheid kunst; een kunstverzameling 
die tot de belangrijkste in Europa zou gaan behoren. De expositie toont meesterwerken 
van onder andere Rembrandt, Velasquez, Titiaan en Canaletto.  
www.GroninGermuseum.nl 

winters GroninGen    
In de weekenden rondom de feestdagen is het extra gezellig in de binnenstad van 
Groningen. Net als voorgaande jaren krijgt Groningen ook nu weer een ijsbaan, waar 
jong en oud naar hartenlust kunnen schaatsen. Ook komen er muzikale optochten, 
straattheateroptredens en worden er ijssculpturen gebouwd. De winterse activiteiten 
staan op de agenda voor 20 en 21 december, 27 en 28 december en 2,3 en 4 januari. 
Het weekend van 19 tot en met 21 december is het bovendien WinterWelvaart. Tijdens 
dit evenement liggen de Hoge en Lage der A in de binnenstad van Groningen bomvol 
met tientallen historische charterschepen die voor het publiek toegankelijk zijn. Aan 
boord van de schepen vinden allerlei activiteiten plaats zoals kunsttentoonstellingen, 
poëzie- en literatuuroptredens en kinderactiviteiten. 
www.winterwelvaart.nl - winter.GroninGen.nl

WINTERWELVAART IN 2013. FOTO: STEPHAN KEEREWEER.


