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Het tracéBesluit Voor de omBouw Van 
de Zuidelijke ringweg wordt naar 
VerwacHting eind septemBer of Begin 
oktoBer Vastgesteld door de minister Van 
infrastructuur en milieu. de aanpassingen 
in Het plan Zijn nu eerst Voorgelegd aan 
de gemeenteraad Van groningen en aan 
proVinciale staten.

In augustus van 2013 zijn de plannen voor 
de ombouw van de zuidelijke ringweg 

gepresenteerd. Iedereen kon toen zijn 
reactie op de plannen geven. De afgelopen 
maanden heeft de projectorganisatie 
Aanpak Ring Zuid de plannen verder 

uitgewerkt. Half mei heeft de Stuurgroep 
Aanpak Ring Zuid (met daarin de 
gemeente Groningen, Provincie Groningen 
en Rijkswaterstaat) een voorstel met een 

aantal aanpassingen gepresenteerd. Dit 
voorstel bevat een aantal wijzigingen ten 
opzichte van de plannen van 2013. Die 
wijzigingen zijn onder andere gebaseerd 
op de vele inspraakreacties. Het definitieve 
plan voor de ombouw van de zuidelijke 
ringweg wordt waarschijnlijk in september 
of oktober 2014 vastgesteld. Meer 
informatie over het aangepaste plan leest 
u in een speciaal katern in deze krant.

Verder in deZe krant:
druk jaar Voor 
oostelijke ringweg 

extra p+r-terreinen

twee jaar groningen BereikBaar 

tunnel paterswoldseweg
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De ZuIDelIjke RInGweG vAnAf 2020, GeZIen vAnuIt Het weSten. vAnAf De HeReweG woRDt De RInGweG RuIM een kIloMeteR lAnG veRDIePt AAnGeleGD. eR bovenoP koMt Het nIeuwe ZuIDeRPlAntSoen. AfbeelDInG: vIADRuPSteen.

informatiemarkten 20 en 21 juni in martiniplaZa
meer weten oVer de plannen 
Voor de Zuidelijke ringweg en de 
inricHtingsplannen? oVer Hoe de nieuwe 
weg er uit komt te Zien, de inricHting 
Van de wijken in de omgeVing Van de 
ringweg of Hoe u in de nieuwe situatie 
uw Bestemming Bereikt? u Bent Van 
Harte welkom op de informatiemarkten 
op Vrijdag 20 en Zaterdag 21 juni in 
martiniplaZa. 

via onder andere een maquette, diverse 
informatiepanelen, interactieve bolfoto’s 
en animaties van het wegontwerp kan 
iedereen een goed beeld van het plan 

krijgen. ook draait er een film waarin de 
belangrijkste onderdelen van het project 
aan bod komen. een geluidsimulator laat 
bezoekers horen wat het geluid van de 
zuidelijke ringweg in hun eigen straat is, 
in de huidige en de toekomstige situatie. 

Medewerkers van de projectorganisatie 
staan klaar om toelichting te geven 
en vragen te beantwoorden. De 
informatiemarkt is op vrijdag geopend 
vanaf 15.00 uur tot 21.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Vrijdag 20 juni van 15.00 uur – 21.00 uur

Zaterdag 21 juni van 10.00 uur – 17.00 uur

MartiniPlaza (Leonard Springerlaan 2, Groningen)

informatiemarkt aanpak ring Zuid

de informatiekrant Van groningen BereikBaar | nr. 04 – juni 2014

groningen BereikBaar

met speciaal katern 
oVer aanpak ring Zuid
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Groninger 
Willie Wortel 
gezocht
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Wethouder Paul de Rook:

“Betere bereikbaarheid – 
ook voor fietsers - zorgt voor 
meer banen in Groningen”
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VerduBBeling reitdiepplein Voor Betere 
doorstroming tussen ring noord en ring west

de nieuwe noordZeeBrug en Het geduldige Zand

druk jaar Voor oostelijke ringweg

de aansluiting tussen de westelijke 
en de noordelijke ringweg (Het 
reitdiepplein) wordt VerduBBeld. 
daardoor stroomt Het Verkeer 
gemakkelijker en sneller Van de 
westelijke naar de noordelijke 
ringweg en Vice Versa. de 
werkZaamHeden Beginnen (onder 
VoorBeHoud) dit najaar en Zullen een 
jaar duren. de VerwacHting is dat er 
geen grote afsluitingen nodig Zijn.

In juni is er een informatiebijeenkomst 
voor omwonenden en geïnteresseerden. 
In overleg met buurtverenigingen en 
bedrijven zijn de eerder gepresenteerde 
plannen iets gewijzigd. De verwachting 
is dat omwonenden en geïnteresseerden 
begin juli meer informatie krijgen over 
de voortgang van de plannen.
De uitbreiding van de capaciteit op het 
Reitdiepplein is onder meer noodzake-

lijk in verband met de ombouw van de 
zuidelijke ringweg. Deze werkzaamhe-
den staan gepland in de periode 2015 
tot 2020. Gedurende deze periode 
maken de westelijke en de noordelijke 
ringweg deel uit van de omleidings-
routes. De werkzaamheden aan het 
Reitdiepplein zijn klaar voordat de 
zuidelijke ringweg op de schop gaat. 

noordelijke ringweg
De noordelijke ringweg krijgt deze 
zomer een grote onderhoudsbeurt. De 
middenberm krijgt een andere indeling 
en er komt nieuwe verlichting met een 
modernere uitstraling.

de Bouwput rondom de noordZeeBrug 
en de Bedumerweg Verandert 
Zienderogen. grote Hopen Zand 
omringen dit gedeelte Van de 
noordelijke ringweg en wacHten op 
Hun nieuwe functie als fundament Voor 
de nieuwe, VerHoogde weg. maar eerst 
moet de grond inklinken. dit najaar 
(onder VoorBeHoud) Verandert Hier de 
Verkeerssituatie en gaat Het Verkeer 
aan de andere kant Van de weg rijden. 
de Huidige Hoop Zand ondersteunt dan 
de nieuwe weg oVer Het eerste gedeelte 
Van de nieuwe Brug.

Het eerste gedeelte van de oude noord-
zeebrug is al gesloopt. In de komende 
maanden verdwijnen aan beide zijden 
de zogenaamde aanbruggen (de delen 
van de brug op de oever). Het overi-
ge brugdek wordt nog niet gesloopt. 
In eerste instantie wordt het nieuwe 
brugdek boven het bestaande brugdek 
gebouwd. er komen nieuwe landhoof-
den (ondersteuning van de brug). Pas 
als het nieuwe brugdek klaar is, wordt 
het oude gesloopt. Zowel de nieuwe 
noordzeebrug als het nieuwe viaduct 
bij de bedumerweg krijgt een stevige, 
karakteristieke ondersteuning met 
kolommen in de vorm van een waaier. 
tijdens de verbouwing is de weg hier 
gewoon open en kan het verkeer (over 
minder rijstroken) doorrijden.

Vaarweg lemmer - delfZijl
Aanleiding voor het vervangen van 
de noordzeebrug is de verbreding van 
de gehele vaarweg lemmer – Delfzijl. 
Deze vaarweg wordt geschikt gemaakt 
voor het vervoer van meerdere la-

gen containers, waarvoor de bruggen 
hoger moeten zijn dan nu. De nieuwe 
noordzeebrug wordt circa 3 meter 
hoger dan de huidige brug. De nieuwe 
doorvaarthoogte wordt circa 9 meter, 
de doorvaartbreedte 54 meter. De rij-
wegbreedte op de brug blijft gelijk. De 
werkzaamheden zijn eind 2015 klaar.

weBsite
voor meer informatie zie ook www.
ringgroningen.nl. op deze website treft 
u ook een toekomstbeeld aan van de 
nieuwe situatie. bij de werkzaamheden 
op de pagina noordzeebrug, treft u ge-
heel rechts de nieuwe situatie aan. wilt 
u een goed beeld van de verkeerssitua-
tie? kijk dan op de diverse websites!

de oostelijke ringweg ondergaat 
een Volledige metamorfose. alle 
VerkeerslicHten Verdwijnen en 
maken plaats Voor ongelijkVloerse 
kruisingen en nieuwe, stijlVolle 
Viaducten. 2014 is HierBij een Zeer 
druk jaar, waarBij meerdere (deel)
projecten tegelijk in uitVoering Zijn. 
en dat merkt de weggeBruiker dan ook. 
Zowel ter Hoogte Van kardinge als Bij 
Beijum-noord/groningerweg Zijn de 
werkZaamHeden Volop in uitVoering.

Sinds medio mei zijn er bij de oostelijke 
ringweg grootschalige omleidingen. Het 
was even zoeken voor zowel auto’s als 
fietsers, maar inmiddels is men gewend 
aan de nieuwe situatie en loopt het 
verkeer aardig door. De verwachting 
is dat deze omleidingen tot eind 2015 
zullen duren. In deze periode is het 
niet mogelijk om bij het kruispunt 
Groningerweg (ter hoogte van Horn-
bach) links- of rechtsaf te slaan (rood 
gearceerd). De omleiding loopt via het 
bedrijventerrein Het witte lam. verkeer 
richting Zuidwolde maakt gebruik van 
een nieuwe op- en afrit pal naast de 
Hornbach. ook voor fietsers is het even 
wennen. Het fietspad langs de Gronin-
gerweg is afgesloten. fietsers die uit de 
richting Zuidwolde komen, kunnen nog 
wel de Hornbach bereiken. vanuit de 
andere richting is het bedrijventerrein 
Het witte lam nog bereikbaar. voor de 
rest moeten de fietsers omrijden via de 
beijumerweg. voor landbouwverkeer 
gaat de omleidingsroute via de wolddijk 
en Zuidwolde.

mijlpaal
De oostelijke ringweg blijft in beide 
richtingen geopend, maar heeft tot 
het najaar van 2014 ter hoogte van 
beijum-noord beperkte rijstroken. bij 
kardinge wordt er volop gewerkt aan de 
bouw van het nieuwe viaduct (naast de 
weg) en aan de aanleg van een nieuwe 
rotonde. op zaterdag 21 juni wordt het 
dek van het nieuwe viaduct hier ingere-
den. Dit is weer een belangrijke mijlpaal 

voor dit gedeelte van de 
ringweg. van vrijdagavond 
20 juni tot maandagochtend 
23 juni is dit gedeelte van 
de Ring afgesloten. wanneer 
het nieuwe viaduct op zijn 
plaats staat, zijn nog afron-
dende werkzaamheden no-
dig tot eind september 2014. 
Het verkeer op de oostelijke 
ringweg moet er rekening 
mee houden dat in deze 
periode een beperkt aantal 
rijstroken beschikbaar is. In 
deze periode is het niet mo-
gelijk om vanaf de ringweg 
af te slaan richting de kar-
dingerweg (in beide richtin-
gen, zowel naar ulgersma-
borg als naar kardinge). Het 
verkeer wordt via lewenborg 
omgeleid. evenals bij eerdere 
werkzaamheden wordt het 
oosterhamrikbaanviaduct 
opengesteld voor auto’s 
(niet voor fietsers!).

fietsecoducten
De huidige twee fietsbrug-
gen ‘Meedenpad’ en ‘Stads-
weg’ worden eind 2014/
begin 2015 afgebroken en 
maken plaats voor nieuwe 
fietsecoducten, geheel in 
stijl van de nieuwe ringweg. 
De verwachting is dat fiet-
sers tijdens de werkzaamhe-
den gebruik kunnen maken 
van een tijdelijke fietsbrug 
en dus niet hoeven om te 
rijden.

2015
Als de werkzaamheden bij 
kardinge voltooid zijn, rest 
nog de realisatie van het 
knooppunt Groningerweg/
beijum noord. eind 2015 is 
de ‘nieuwe’ oostelijke ring-
weg volledig klaar!

ontweRP vAn Het nIeuwe ReItDIePPleIn, GeZIen vAnuIt Het ZuIDen. RecHtS De nIeuwe, Dubbele veRbInDInG Met De 
nooRDelIjke RInGweG.

Voor meer informatie Zie ook www.ringgroningen.nl 
of Volg ons op twitter: @ringgroningen

Zo ZIet De ooStelIjke RInGweG bIj kARDInGe eRuIt vAnAf SePteMbeR 2014. oP De vooRGRonD De buSbAAn (ooSteRHAMRIktRAcé) en Het fIetSPAD DAARlAnGS. vIA De RotonDe lInkS 
GAAt Het veRkeeR nAAR De kARDInGeRweG en beDRIjventeRReIn ulGeRSMAboRG-nooRD. IMPReSSIe: vIADRuPSteen.

tot Het nAjAAR vAn 2015 ZIjn eR oMleIDInGen RonD De kRuISInG vAn De ooSteRlIjke RInGweG Met De GRonInGeRweG.

IMPReSSIe vAn De nIeuwe AAnSluItInG vAn De beDuMeRweG oP De nooRDelIjke RInGweG. oP De vooRGRonD De beDuMeRweG, RecHtS De nooRDelIjke RInGweG. AfbeelDInG: vIA-
DRuPSteen.

MoMenteel woRDt HARD GeweRkt AAn De nooRDelIjke RInGweG. oP De AcHteRGRonD Het nIeuwe APPARteMenten-
coMPlex In coRtInGHboRG/De HooGte. De SPoRen In Het ZAnD veRRADen De nIeuwe lIGGInG vAn De RIjbAnen bIj De 
AAnSluItInG Met De beDuMeRweG. foto: jAn beRenDS.
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“ook in Zomer wordt Hard doorgewerkt 
aan de BereikBaarHeid Van groningen”

“Door in de rustige zomerperiode te 
werken, zorgen we ervoor dat het verkeer 
zo min mogelijk hinder van de werkzaam-
heden ondervindt. om het verkeer zo 
goed mogelijk door te laten rijden, houdt 
Groningen bereikbaar de werkzaamheden 
goed in de gaten. waar nodig worden de 
verkeersmaatregelen aangepast.”

ringwegen
Anders dan vorig jaar – toen de nadruk 
lag op de gemeentelijke projecten – wordt 
de komende maanden volop gewerkt aan 
de provinciale wegen, zoals de noordelijke 
en de oostelijke ringweg. Dit gebeurt om 
de doorstroming van het verkeer in de 
toekomst te verbeteren. “op het noordelij-
ke deel van de ring wordt bijvoorbeeld nog 
tot in 2015 gewerkt aan de vervanging van 
de noordzeebrug over het van Starken-
borghkanaal en de aansluitingen van die 
nieuwe brug op zowel de bedumerweg 
als de noordelijke ringweg (Plataanlaan). 

ook start rond de zomer de aanpak van 
de verlichting en de middenberm van de 
noordelijke ringweg.”
ook wie vanaf de noordzeebrug of de 
eemshavenweg (n46) richting het zuidoos-
ten wil, moet in de zomerperiode rekening 
houden met verschillende werkzaamhe-
den. “Dan wordt er hard gewerkt aan de 
aansluiting van de oostelijke ringweg op 
de eemshavenweg (n46) en aan de aanleg 
van een ongelijkvloers knooppunt van de 
oostelijke ringweg op de Groningerweg 
(n361). Deze werkzaamheden duren tot 
in 2015. bij de afslag beijum-noord / De 
Hunze wordt gewerkt aan de reconstructie 
van de rijbanen. Daardoor zijn daar tijdelijk 
minder rijbanen beschikbaar.”

kardinge
ook het stuk ringweg bij kardinge staat 
de komende zomerperiode in het teken 
van verschillende werkzaamheden. “In juni 
wordt het dek van het nieuwe viaduct ge-

plaatst. tot oktober wordt er nog gewerkt 
aan de nieuwe rijbaanindeling”, aldus 
nijenhuis. “ook daar zijn tijdelijk minder 
banen beschikbaar voor het autoverkeer.” 
weer iets verder naar het zuiden ligt 
de Driebondsbrug over het eemskanaal. 
“Daaraan vinden nog onderhoudswerk-
zaamheden plaats.”

rest Van de stad
In de rest van de stad staat tijdens de 
zomermaanden ook nog een aantal werk-
zaamheden gepland die vertragingen met 
zich mee kunnen brengen. “Aan de noor-
derhaven wordt gewerkt aan het riool. op 
de verlengde oosterweg, het Schuitendiep 
en de turfsingel wordt het asfalt vervan-
gen en ook de Sint Petersburgweg, de 
bakboordswal en het Hoendiep (van de 
friesestraatweg tot het spoor) zijn in deze 
periode wegens werkzaamheden tijdelijk 
gestremd”, somt nijenhuis op.

Hinder Beperken
volgens nijenhuis zijn al deze werkzaam-
heden zo veel mogelijk op elkaar afge-
stemd met als doel de hinder te beperken 
en het autoverkeer te laten doorstromen. 
”Desondanks moeten automobilisten 
uitgaan van enige vertraging”, zo geeft 
hij aan. “De planning en informatie wordt 
geregeld geüpdatet. voor de laatste stand 
van zaken kan men daarom het beste de 
website www.groningenbereikbaar.nl in de 
gaten houden.

groningen is druk BeZig Zijn BereikBaarHeid te VerBeteren. ook in de Zomermaanden 
gaan de BijBeHorende werkZaamHeden onVerminderd door. “grote projecten proBeren 
we met Z’n allen juist Zo Veel mogelijk in de meer Verkeersluwe Zomermaanden te 
plannen”, Vertelt macHiel nijenHuis Van groningen BereikBaar.

In julI 2013 weRDen oMwonenDen bIj De AAnSluItInG beIjuM-ZuID/De HunZe uItGenoDIGD bIj Het InRIjDen vAn Het nIeuwe vIADuct. oM De oveRlASt vAn De weRkZAAMHeDen een beetje GoeD te MAken, kReGen ZIj een ontbIjt oP De ooStelIjke 

RInGweG AAnGeboDen. foto: joS ScHuuRMAn.

dagelijks nieuws 
oVer werkZaamHeden in 

en rond de stad? Volg 
groningen BereikBaar op 

twitter: @gronBereikBaar.

wetHouder Van Verkeer en VerVoer paul de rook: 

“Betere BereikBaarHeid – ook Voor fietsers - 
Zorgt Voor meer Banen in groningen”

Hij woont in de riVierenBuurt in de stad 
groningen en kan daarom dagelijks met 
de fiets naar Zijn werk in Het stadHuis. 
paul de rook (27) is sinds mei wetHouder 
Van Verkeer en VerVoer in groningen. 
de jongste wetHouder Van groningen 
kent de fietsroutes in de Binnenstad 
Van groningen goed, want ook als 
gemeenteraadslid en student fietste Hij 
Heel wat af in de stad.

Hoe kun je ruim baan blijven bieden aan 
de fiets in de stad? Dat is voor Paul de 
Rook een van de grote uitdagingen voor 
de komende jaren. “Het is uitstekend dat 
er de laatste jaren veel is geïnvesteerd in 
betere fietsverbindingen van, naar en in 
de stad Groningen. Maar er valt nog heel 
veel te verbeteren. Zo moet je je fiets ook 
goed kunnen stallen. kennelijk lukt dat 
niet altijd, want er staan overal fietsen in 
Groningen. Dat is een van de zaken die 
aan de orde zullen komen in een nieuw 
strategisch fietsbeleid dat we de komende 
vier jaar willen gaan uitrollen”, vertelt de 
wethouder.

De afgelopen vier jaar zat Paul de Rook 
al voor D66 in de gemeenteraad. Daar-
voor was hij adjunct-secretaris bij de 
SeR noord-nederland. Hij is geboren in 
Groningen en woonde daar ook een groot 
deel van zijn jeugd. Als wethouder heeft 
hij naast verkeer & vervoer ook cultuur, 
Sport, de Grote Markt oostzijde en het 
Groninger forum in zijn portefeuille.

persoonlijke ruimte
wie de politiek ingaat, doet dat 
om idealen te realiseren. 
wat zijn de idealen van 
Paul de Rook? “wat 
mij aanspreekt, is 
persoonlijke ruimte 
en ruimte voor 
ontplooiing. voor-
zieningen moeten 
bereikbaar en 
toegan-
kelijk 

zijn. Dus niet alleen moet iedereen financi-
eel in staat zijn om naar scholen of andere 
instellingen te gaan, maar ook fysiek. 
Iemand zou zijn schoolkeuze bijvoorbeeld 
niet hoeven te laten afhangen van de we-
gen of de bereikbaarheid. Groningen is een 
bruisende en levendige stad. Dan moet je 
mensen ook fysiek in staat stellen daaraan 
deel te nemen. Ik ben verder nogal prag-
matisch en oplossingsgericht ingesteld, 
dus op die manier hoop ik wat van mijn 

idealen te kunnen verwezenlijken.”
Dat hij nieuw is als wethouder voor 

verkeer en vervoer, betekent 
niet dat hij van plan is een 
compleet nieuw beleid op het 
gebied van bereikbaarheid 
in te zetten. Integendeel: als 
raadslid steunde hij de afge-
lopen jaren al het beleid gro-
tendeels. “De komende jaren 
worden zeer grote projecten 

in uitvoering genomen. 
Zoals de verbeterin-
gen rondom het 
Hoofdstation (Gro-
ningen Spoorzo-
ne) en de aanpak 
van de zuidelij-
ke ringweg. Ik 
vind dat zeer 
belangrijke 

projecten. 

Ze vormen echt een belangrijke investering 
in de stad. Goede bereikbaarheid per auto 
en openbaar vervoer is essentieel. niet 
alleen het werk zelf is een enorme klus, 
ook het bereikbaar houden van de stad tij-
dens de grote verbouwing wordt een heel 
karwei. Daarvoor zetten we de organisatie 
Groningen bereikbaar in.”

esperantokruising
Hoewel het nieuwe college van b en w 
in grote lijnen het beleid van het vorige 
college voortzet, zijn er toch wel enkele 
accentverschillen. “Zo hebben we in het 
coalitieakkoord aangegeven dat we de 
fietsverbinding bij de esperantokruising 
willen behouden wanneer de huidige 
kruising over een paar jaar dicht moet, 
vanwege het extra spoor dat hier komt. 
Het behoud van die fietsverbinding is, 
denken wij, een duidelijke toevoeging en 
verbetering van het plan voor de zuidelijke 
ringweg.”
ook wil de wethouder zich inzetten voor 
het verbeteren van de hoofdfietsrou-
tes door Groningen. Zodat bijvoorbeeld 
mensen die in Groningen-Zuid wonen en 
op Zernike werken, goed en veilig kunnen 
fietsen. “Als je mensen wilt stimuleren om 
de auto te laten staan en op de fiets te 
stappen, moet je wel zorgen voor goede 
oplossingen. en ook voor goede fietsen-
stallingen.”

ondernemers
De wethouder ziet voor de verbetering 
van de bereikbaarheid voor de komende 
jaren ook een grote rol weggelegd voor 
ondernemers. “Mijn collega van eco-
nomische Zaken heeft al gezorgd voor 
goede contacten met de bedrijven. Maar 
wat het verkeer betreft, wil ik zelf ook 
graag uitstekende contacten houden met 
individuele ondernemers of de bedrijven-
verenigingen. Daarbij telt zeker mee dat 
groei van de economie – waar we naar 
streven – afhankelijk is van de groei van 
de omzet. Met meer omzet kun je meer 

mensen aan het werk krijgen. een betere 
bereikbaarheid zorgt voor meer banen. en 
dat is precies wat we willen.”
bedrijven in Groningen worden betrokken 
bij de planvorming. “Het bedrijfsleven in 
Groningen is vertegenwoordigd in de Ad-
viescommissie bedrijfsleven van Groningen 

bereikbaar. Ik vind het ontzettend 
belangrijk om op die manier de be-
drijven te betrekken bij het oplossen 
van de verkeersproblemen in de 
komende jaren. Zo komen we er 
zeker wel uit met z’n allen, daar 

ben ik van overtuigd.”

PAul De Rook: “Ik ben noGAl PRAGMAtIScH en oPloSSInGSGeRIcHt InGeStelD”. foto: jeRoen vAn kooten
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wijZigingen Voorgesteld 
in plannen ring Zuid

Het plan Voor de Zuidelijke ringweg 
wordt op circa twintig punten aangepast. 
dat Blijkt uit de Voorstellen Van de 
noordelijke Bestuurders, die nog moeten 
worden Vastgesteld. 

“Ik ben er dankbaar voor dat we samen 
met bewoners, organisaties en bedrijven 
de plannen verder hebben kunnen verbe-
teren”, vertelt directeur jos Hillen van de 
projectorganisatie Aanpak Ring Zuid.

“op het plan dat we in september hebben 
gepresenteerd, hebben we veel zienswijzen 
ontvangen”, aldus Hillen. “Dat was voor 
ons aanleiding om het plan nog eens goed 
tegen het licht te houden. Dat heeft ons 
gesterkt in de overtuiging dat het plan in 
grote lijnen goed in elkaar steekt. Maar 
ook bleek dat we bepaalde situaties nog 
net iets slimmer konden oplossen. we 
zijn met veel indieners van zienswijzen 
in gesprek gegaan, om te horen wat zij 
van onze oplossingen vonden. en soms 
kwamen daar ook weer nieuwe suggesties 
uit.”

wensen
“De wijzigingen die nu worden voorgesteld, 
zijn voor de omwonenden erg belangrijk. 
we komen hiermee zo veel mogelijk 
tegemoet aan de wensen die in de 
zienswijzen zijn geuit.” er waren echter 
ook veel wensen die niet in de plannen 
konden worden opgenomen. “Dat komt 

deels omdat de ligging van de zuidelijke 
ringweg weinig ruimte biedt voor 
aanpassingen zonder grote gevolgen voor 
de directe omgeving. ook kunnen bepaalde 
wensen weer leiden tot nadelige gevolgen 
op andere plekken. ook daar hebben we 
goed naar gekeken.”

grote BedrijVen op europapark Verminderen 

op slimme wijZe autogeBruik medewerkers
Vouwfietsen in e-Bike Variant; een 
fietsenmaker in de fietsenstalling die 
een fiets repareert terwijl de eigenaar 
werkt, Het ontmoedigen Van autogeBruik: 
grote BedrijVen en instellingen op Het 
europapark in groningen werken samen 
aan tal Van creatieVe oplossingen en 
plannen om Het autogeBruik Van Hun 
medewerkers te Beperken.

Die bedrijven zijn onder meer de Duo, de 
belastingdienst, het noorderpoortcollege 
en het Alfa college. Zij denken er nu al in-
tensief over na hoe hun kantoorgebouwen 
ook in de toekomst bereikbaar kunnen blij-
ven. want in 2015 begint een ingrijpende 
opknapbeurt aan de zuidelijke ringweg die 
vele jaren gaat duren. nu al is te voorzien 
dat wanneer er geen maatregelen worden 
genomen en iedereen ‘gewoon’ met de 
auto naar zijn of haar werk in het euro-
papark blijft gaan, er files ontstaan en het 
verkeer vastloopt.

geVarieerd pakket maatregelen
“niemand kan in de toekomst kijken, maar 
één ding staat wel vast: als we geen maat-
regelen nemen, dan worden we binnenkort 
onbereikbaar.” Dat zegt Piet koehorst, 
senior Manager Service en nieuwbouw bij 
Duo. “Dan zullen de auto’s elkaar verstik-
ken op de ringweg, iets wat je nu al af en 
toe op de ringweg ziet. Daarom werken 

we nu al samen aan maatregelen om dat 
te voorkomen, in samenwerking met de 
organisatie Ga slimmer reizen & werken. 
Daar zitten specialisten op het gebied van 
reisgedrag. Ik ben ervan overtuigd dat het 
ons zal lukken om een gevarieerd pakket 
maatregelen te maken, waardoor we ook 
vanaf 2016 bereikbaar zullen zijn.”

Visie op de BereikBaarHeid
Alleen al in de enorme Duo-toren wer-
ken 2400 mensen, waarvan 1600 voor 
Duo. Piet koehorst werd zes jaar geleden 
verantwoordelijk voor de nieuwbouw van 
de imposante kantoortoren, die drie jaar 
geleden in gebruik werd genomen.

een van de taken van de heer koehorst is 
om ervoor te zorgen dat de kantoortoren 
goed bereikbaar blijft. Daarvoor werkt hij 

samen met de grote andere instellingen 
op het europapark. Samen hebben ze een 
plan en een visie op de bereikbaarheid 
ontwikkeld. Dit plan is nu voorgelegd aan 
Groningen bereikbaar en het ov-bureau 
Groningen-Drenthe, die samen met Ga 
slimmer reizen & werken kijken hoe de 
visie tot uitvoering kan worden gebracht.
Duo heeft overigens al veel maatrege-
len genomen om het autogebruik af te 
remmen. “wij hebben hier een ruime 
parkeergarage met 675 plekken, waarvan 
450 voor Duo-medewerkers. Die hebben 
we uitsluitend beschikbaar gesteld voor 
medewerkers in vaste dienst die niet in de 
stad wonen”, zegt Piet koehorst.
volgens hem kan zijn organisatie me-
dewerkers nooit verbieden om met de 
auto te komen. “Maar we kunnen ze wel 
proberen te verleiden om hun auto te 
laten staan. Zo hebben we een heel mooie 
fietsenstalling. Daar hebben we nu ook een 
fietsservicepunt. Daar werken medewer-
kers van een stichting, en daar kun je je 
fiets laten repareren of onderhouden.”

ecHt Heel Veel mogelijkHeden
verder praat Duo met de gemeente over 
verdere verbetering van de fietsinfra-
structuur. “ook willen we de P+R-ter-
reinen in de omgeving van Groningen 
beter gebruiken. en we denken na over 
nieuwe P+R-plaatsen. Daar zou je ook 

betere fietsfaciliteiten kunnen realiseren 
of misschien zelfs elektrische vouwfietsen 
kunnen inzetten: er zijn echt heel veel 
mogelijkheden! Aan de rand van de stad 
zouden tijdelijk werkplekken kunnen wor-
den ingericht, zodat men daar kan werken 
tijdens de opknapbeurt van de zuidelijke 
ringweg. of mensen zouden later van huis 
kunnen gaan of vaker thuis kunnen blijven 
werken.”

“Dat is het leuke van het overleg met de 
andere bedrijven en met de organisatie 
Groningen bereikbaar: iedereen heeft in-
teressante ideeën, en zo inspireer je elkaar. 
Mochten de creatieve maatregelen uitein-
delijk te weinig zoden aan de dijk zetten, 
dan kun je altijd nog hardere maatregelen 
voorstellen, zoals de afspraak dat mensen 
slechts twee dagen per week met de auto 
mogen komen.”

“veel mensen realiseren het zich nu nog 
niet, maar over twee jaar zullen we door 
alle bouwwerkzaamheden écht alles op 
alles moeten zetten om goed bereikbaar 
te blijven. Het moet geen chaos worden, 
straks in Groningen. Ik ben dus erg blij dat 
we nu al intensief nadenken over slimmere 
manieren van reizen, die misschien voor 
later, als de werkzaamheden eenmaal zijn 
afgerond, ook kunnen blijven bestaan”, 
aldus Piet koehorst.

Bij de wijzigingen in het plan voor de 
zuidelijke ringweg gaat het om voor-
stellen. Er moet nog definitief over 
besloten worden. De minister van 
Infrastructuur en Milieu gaat over de 
zuidelijke ringweg zelf. Naar verwach-
ting stelt de minister het Tracébesluit 

in september of oktober vast. Over de 
vier inrichtingsplannen voor de omge-
ving van de zuidelijke ringweg moet het 
College van Burgemeester & Wethou-
ders van Groningen een besluit nemen. 
Ook dat staat in september of oktober 
gepland.

Besluit in oktoBer 2014

aangepaste plannen Voor ring Zuid

in deZe special leest u alles oVer de 
Voorstellen om de plannen Voor de Zuidelijke 
ringweg te wijZigen.

Het nIeuwe julIAnAPleIn, kIjkenD In ZuIDelIjke RIcHtInG. oP De vooRGRonD De bRAIlleweG en Het nooRD-wIlleMSkAnAAl. IMPReSSIe: vIADRuPSteen.
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PIet koeHoRSt (Duo): “DooR SAMen te weRken, InSPIReeR je elkAAR”. foto: jeRoen vAn kooten.

duo Verleidt 
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om de fiets
te nemen
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plan ring Zuid maakt groningen Beter 
BereikBaar, leefBaarder en Veiliger
de aanpak Van de Zuidelijke ringweg Zorgt 
Voor een BereikBare stad en regio in de 
toekomst, Voor een leefBare omgeVing en 
Voor meer VerkeersVeiligHeid.

Steeds meer mensen werken in de stad 
Groningen of komen naar de stad om 
bijvoorbeeld een dagje te shoppen. Dat is 
merkbaar aan het verkeer op de zuidelijke 
ringweg. Hier wordt het steeds drukker. 
vooral in de ochtend- en de avondspits is 
op de hele zuidelijke ringweg steeds vaker 
langzaamrijdend of stilstaand verkeer te 
zien. Daardoor zijn mensen langer onder-
weg. belangrijke bestemmingen als het 
uMcG, het Martinziekenhuis, het stati-
onsgebied en de binnenstad zijn steeds 
moeilijker te bereiken. Maar ook de bereik-
baarheid van kantoren, bedrijventerreinen 
en wijken neemt af. De problemen worden 
steeds groter doordat het verkeer in de 
toekomst verder toeneemt.
om het probleem op te lossen, is bekeken 
wat voor verkeer van de zuidelijke ringweg 
gebruik maakt. Daaruit blijkt dat onge-
veer 80% van dit verkeer vanuit de stad 
vertrokken is en/of een bestemming in de 
stad heeft. De rest van het verkeer passeert 
Groningen, op weg richting Drachten, 
Assen of Hoogezand/noord-Duitsland. Dat 
maakt duidelijk dat een alternatief waarbij 
het verkeer om de stad geleid wordt, geen 
soelaas biedt. De beste oplossing is het 
vergroten van de capaciteit van de huidige 
ringweg en het maken van goede verbin-
dingen naar de belangrijke bestemmingen 
in de stad. In 2009 is daarom besloten de 
zuidelijke ringweg op het huidige tracé 
aan te pakken.

BereikBaarHeid
een belangrijke doelstelling van het plan 
is het verbeteren van de bereikbaarheid. 
Dat gebeurt onder andere door nieuwe 
aansluitingen te maken en door extra 
rijstroken aan te leggen om de capaciteit 
te vergroten. Het grootste knelpunt in de 
doorstroming is nu nog het julianaplein. 
Hier verdwijnen de verkeerslichten, zodat 
het verkeer kan doorrijden.

leefBare omgeVing
De aanpak van de zuidelijke ringweg biedt 
een uitgelezen kans om de weg steden-
bouwkundig en landschappelijk beter in 
te passen. Stadswijken langs de zuidelijke 
ringweg en ook het Sterrebos zijn door-
sneden bij de aanleg van de ringweg, in de 
jaren ’60. De weg vormt een barrière door 
de stad. vanuit de wijken bestaat het aan-
zicht van de ringweg uit geluidsschermen, 
hellingen en betonnen (dam)wanden.
De vernieuwde zuidelijke ringweg krijgt 
een groenere uitstraling. tussen de Here-
weg en het oude winschoterdiep wordt 
de ringweg verdiept aangelegd. Daar is de 
weg straks niet meer te zien. bovenop de 
verdiept aangelegde weg komen ‘deksels’, 
met daarop parken, lanen en groen, die de 
stadswijken oosterpoort, De linie en de 
Herewegbuurt weer met elkaar verbinden.
bij het ontwerp van de zuidelijke ringweg 
werkt de projectorganisatie Aanpak Ring 

Zuid intensief samen met een kwaliteits-
team. Dit team bestaat uit de Rijksadviseur 
voor de Infrastructuur en de provinci-
ale en gemeentelijke bouwmeesters. Zij 
letten speciaal op een goede architectuur, 
vormgeving en ruimtelijke kwaliteit van 
het plan.

VerBetering VerkeersVeiligHeid
De aanpak van de zuidelijke ringweg is ook 
gericht op het verbeteren van de ver-
keersveiligheid. op de zuidelijke ringweg 
komen nu relatief veel ongevallen voor. 
Dat komt onder andere door het gelijk-
vloerse kruispunt julianaplein, waar het 
verkeer moet afremmen voor de verkeers-
lichten. Sommige automobilisten worden 
verrast als een van de twee bruggen in de 
zuidelijke ringweg plotseling open staat, 
met kopstaartbotsingen tot gevolg. De 
korte op- en afritten bij de oosterpoort en 
de Hereweg leiden regelmatig tot hache-
lijke situaties. Met de verwachte toename 

van het verkeer komt de verkeersveiligheid 
verder onder druk te staan, als er niets 
verandert.
Het plan bevat een mix aan maatregelen 
om de veiligheid te verhogen. Het ont-
werp van de weg, de inrichting en alle 
verkeersveiligheidsmaatregelen maken 
samen de zuidelijke ringweg veiliger. Het 
julianaplein en het vrijheidsplein worden 
ongelijkvloers. De beweegbare brug bij het 
julianaplein wordt vervangen door een ho-
gere vaste brug, zodat automobilisten hier 
niet meer hoeven te stoppen. er is meer 
ruimte om veilig in en uit te voegen. waar 
geen vluchtstroken zijn, komen pechha-
vens. boven de weg komen matrixborden 
die bij drukte een lagere snelheid aan-
geven. De weg wordt zo ingericht dat de 
automobilist de maximale snelheid van 80 
km/uur als passend ervaart en niet harder 
gaat rijden. Alle maatregelen helpen de 
weggebruiker om veilig gebruik te maken 
van de weg.

De ombouw van de zuidelijke ringweg 
brengt met zich mee dat sommige routes 
gaan veranderen. ‘Hoe kom ik straks 
vanaf mijn huis bij mijn werk? En hoe 
kom ik bij mijn familie aan de andere 
kant van de stad?’ Dit soort vragen is 

dan ook veel gesteld, ook bij informatie-
bijeenkomsten in het najaar van 2013. 
Op de website van Aanpak Ring Zuid 
staat een handige routekaart die uitgaat 
van de nieuwe situatie. Daarmee kan de 
bezoeker verschillende routes bekijken. 

Bijvoorbeeld van de Rivierenbuurt naar 
de Gasunie of vanuit Zuidhorn naar het 
Stationsgebied. Kijk op www.aanpakring-
zuid.nl/effecten/routekaart.

Hoe kom ik straks op mijn werk?

 

Ronald knegt (38) rijdt elke dag vanuit 
zijn woning in de Pegasusstraat (Padde-
poel-zuid) in Groningen naar zijn werk 
bij bAM aan De lauwers in Assen. “Ik 

vertrek tussen zeven en 
acht uur”, zegt hij. “Het 
ligt er maar net aan of 
ik de kinderen naar de 
opvang moet brengen. 
Ik rij vaak terug tussen 
half vijf en half zes. 
van deur tot deur ben 
ik een half uur onder-
weg. Het grootste deel 
van de tijd ben ik kwijt 
op de ring van Gronin-
gen.”

Het julianaplein en het overwinnings-
plein zijn voor hem de grootste knel-
punten. “Het is goed dat ze daar aan de 
slag gaan, want al het verkeer komt er 
bij elkaar en het is er druk. Zeker als je 
wat later bent en het binnenstedelijk 
verkeer op gang komt. Dan krijg je de 
forenzen en de ouders die hun kroost 
naar school brengen door elkaar. Dan 
ontstaat er ruis en vooral ook drukte.”
Dat de werkzaamheden zorgen voor 
overlast, neemt Ronald op de koop toe. 
“je zult het moeten accepteren, zeker 
omdat het verkeer straks veel beter 
gaat doorstromen. er zijn minder stops 
en dat is ook goed voor het milieu.”

 

Hendrika Smit (46) reist vrijwel dage-
lijks van haar woning in Marum naar 
haar werk aan De wege in Hooge-
zand. De Marumse werkt bij Andersom 
thuisbegeleiding als coördinerend 
Intaker. “Ik heb in Hoogezand een eigen 
kantoortje, maar ik reis eigenlijk de hele 
provincie door, van loppersum tot de 
stad Groningen zelf, om bij gezinnen op 
bezoek te komen.”
Hendrika zit dus wel wat uurtjes in de 
auto en komt vrijwel altijd langs de 
zuidelijke ringweg. “Hoe laat ik elke dag 
weg ga? Dat verschilt echt hoe laat ik 
op mijn afspraak moet zijn. Als ik mijn 
dag op kantoor begin, dan probeer ik 
daar altijd om half 10 te zijn. Dan is de 
drukte bij het julianaplein, wat toch 
wel echt het grootste knelpunt is, weer 
voorbij.” Als Hendrika kan doorrijden, 
is ze ongeveer 40 minuten onderweg. 
“Maar als ik rond 8 uur bij een gezin 
in Hoogezand moet zijn, dan trek ik er 
meer dan een uur voor uit. Soms staat 
het bij leek al vast en anders wel bij 

westpoort. Alles staat te wachten voor 
het julianaplein. Als je dat voorbij bent, 
rij je in één streep door.”
Ze is blij dat er straks wordt gewerkt 
aan een betere doorstroming van het 
verkeer. “Ik ben niet precies op de 
hoogte van de plannen, maar het is 
goed dat er iets gaat gebeuren. veel 
slechter dan nu kan haast niet. Ik ben 

Hendrika smit: “ik moet er tócH langs”

Het plan Voor de Zuidelijke ringweg is tot 
stand gekomen in gesprek met de omgeVing. 
sinds Het najaar Van 2013 Heeft de 
projectorganisatie aanpak ring Zuid Zo’n 
60 gesprekken geVoerd met indieners Van 
ZienswijZen en andere BelangHeBBenden 
oVer mogelijke aanpassingen Van de 
plannen.

De projectorganisatie zat onder andere 
om tafel met bewoners, grote en kleine 
bedrijven, scholen en andere organisa-

ties. De gesprekken met bewoners gingen 
vooral over de omgeving van de Maaslaan 
en de lekstraat, de vondellaan, de Multa-
tulistraat en de van eedenstraat. Gespro-
ken is onder andere over de hoogte en 
de vormgeving van de geluidsschermen, 
mogelijke aanpassingen in het wegont-
werp, verkeersmaatregelen en de beste 
plek voor de geplande voetgangersbrug bij 
De Papiermolen.

gesprekken met omgeVing 
oVer mogelijke aanpassingen

Vanaf september 2013 heeft
projectbureau Aanpak Ring Zuid:
-  24 gesprekken gevoerd met  

bewoners(groepen)
-  1 platformbijeenkomst gehouden voor 

bewoners en bewoners- 
organisaties

- 7 gesprekken gevoerd met scholen
-  4 gesprekken gevoerd met  

woningcorporaties
-  28 gesprekken gevoerd met  

bedrijven

benieuwd of het allemaal gaat lukken. 
Ik moet er toch langs, want een alter-
natieve route is er niet. Als het na de 
werkzaamheden echt beter wordt, dan 
neem ik de overlast wel voor lief.”

ronald knegt: “de ring kost de meeste tijd”
IMPReSSIe vAn De ZuIDelIjke RInGweG, GeZIen vAnAf Het julIAnAPleIn In ooStelIjke RIcHtInG. tuSSen De HeReweG en Het ouDe wInScHoteRDIeP koMt De weG veRDIePt te lIGGen. IMPReSSIe: vIADRuPSteen.

“Het IS GoeD DAt eR IetS GAAt GebeuRen.” foto: jeRoen vAn kooten.

“Het IS GoeD DAt eR IetS GAAt GebeuRen.” foto: jeRoen vAn kooten. In GeSPRek oveR De vonDellAAn. foto: AAnPAk RInG ZuID.
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1    op- en afrit Voor Bussen 
Bij p+r Hoogkerk

bussen van en naar P+R Hoogkerk krijgen 
een eigen oprit en afrit. Deze gaan de 
bestaande geluidswal doorsnijden. of 
hier aanvullende geluidsmaatregelen 
noodzakelijk zijn, moet blijken uit het 
nieuwe geluidsonderzoek dat nu gedaan 
wordt.

2   wens tot HandHaVen 
geluidsscHerm Bij 
stadspark

Het huidige geluidsscherm bij het 
Stadspark kan na de werkzaamheden 
toch terugkeren. De bewoners van 
Piccardthof, aan de andere kant van de 
zuidelijke ringweg, hebben echter last van 
weerkaatsing van het geluid. Daarom wordt 
onderzocht of er andere oplossingen zijn 
om het geluid terug te dringen.

3   aanpassingen tussen 
Het VrijHeidsplein en 
knooppunt corpus den 
Hoorn

tussen het vrijheidsplein en knooppunt 
corpus den Hoorn is de rijstrookindeling 
veranderd. Dit vergroot de wegcapaciteit 
en verbetert de verkeersveiligheid en de 
doorstroming. enkele weefvakken in het 
vorige plan hebben plaatsgemaakt voor 
parallelle rijbanen en een extra viaduct. bij 
het voetbalveld van velocitas 1897 komt 
een nieuwe afrit naar de rotonde.

4   westelijke ringweg 
VerHoogd

bij de leonard Springerlaan wordt de 
westelijke ringweg verder verhoogd dan in 
het vorige plan, zodat de aansluiting hier 
gelijkvloers kan blijven. ook is dit beter 
voor de bereikbaarheid van MartiniPlaza en 
de Gasunie. bovendien behoudt de leonard 
Springerlaan een directe aansluiting op de 
expositielaan.

5   keerwanden Bij martini 
trade park

bij de westelijke ringweg ter hoogte 
van Martini trade Park komen rechte 
keerwanden in plaats van (schuine) taluds. 
Dit voorkomt aantasting van het Stadspark. 
ook kan het fietspad aan de oostkant van 
de ring blijven liggen.

6   aanpassingen afritten 
Bij julianaplein

voor het verkeer uit de richting Hoogezand 
krijgt de aansluiting van de A7-afrit 
Groningen centrum op de brailleweg een 
rotonde/klein verkeersplein. Hierop sluit 
ook de nieuwe verbindingsweg aan. De 
rotonde vermindert de kans op spookrijders 
en verbetert de doorstroming. ook de 
nieuwe verbindingsboog voor verkeer 
vanuit Drachten richting het centrum is 
aangepast.

7   VijVer Bij julianaplein 
VerscHuift

bij het uitwerken van het ontwerp bleek 
dat het julianaplein meer ruimte in beslag 
neemt. Daarom is de julianavijver een 
stuk opgeschoven. Deze vijver is essentieel 
om wateroverlast in de Rivierenbuurt te 
voorkomen.

8   Veilige fietsonder-
doorgang a28 en op-  
en afritten a28

voor fietsers komt er in het verlengde 
van de vondellaan een onderdoorgang 
onder de op- en afritten van de A28. 
eerst zouden hier verkeerslichten komen. 
De fietsers gaan ook onder de A28 door. 
Hiermee ontstaat een veilige en snelle 
fietsverbinding tussen De wijert en het 
centrum.

9   Vrijliggende fietspaden 
op rotonde Vondellaan 
– Van iddekingeweg

op de rotonde vondellaan – van 
Iddekingeweg komt een vrijliggend 
fietspad. Zo worden de fietsers gescheiden 
van het overige verkeer, net als op de 
vondellaan zelf. Dit komt de veiligheid 
van fietsers ten goede en bevordert de 
doorstroming van het autoverkeer.

10   duBBelZijdig 
fietspad in 
noordelijke deel 
Vondellaan

Het meest noordelijke deel van het 
vrijliggende fietspad aan de westkant langs 
de vondellaan wordt dubbelzijdig. fietsers 
vanuit de van lenneplaan en de van 
Schendelstraat richting binnenstad hoeven 
daardoor niet twee keer de vondellaan over 
te steken.

11
 a28-afrit centrum 
opgescHoVen

De A28-afrit centrum komt verder van de 
bebouwing bij de Multatulistraat en de 
van eedenstraat te liggen dan in het vorige 
plan. Dat is mogelijk door het verdraaien 
van de as van de A28 en het compacter 
maken van het wegontwerp . Door de afrit 
sneller te laten dalen, ligt hij bovendien 
minder in het zicht.

12   langere opstelstroken 
op Van ketwicH 
VerscHuurlaan

op de van ketwich verschuurlaan komen 
langere opstelstroken voor het verkeer naar 
de A28. Hierdoor stroomt het verkeer beter 
door.

Hieronder de Belangrijkste Voorgestelde aanpassingen in de plannen Voor de Zuidelijke 
ringweg. deZe aanpassingen komen onder andere Voort uit de ingediende ZienswijZen en 
de gesprekken met omwonenden en Het BedrijfsleVen. er Zijn Zowel wijZigingen in Het 
tracéBesluit (waaroVer de minister Beslist) als in de inricHtingsplannen (waaroVer de 
gemeente Beslist). de ZienswijZen op de omgeVingsVergunning Voor de HelperZoomtunnel 

HeBBen niet tot aanpassingen geleid. naast deZe wijZigingen worden kleinere 
ontwerpwijZigingen Voorgesteld om Het ontwerp tecHniscH Verder te VerBeteren, Beter 
uitVoerBaar te maken of Beter in te passen in de omgeVing.Belangrijkste Voorgestelde wijZigingen in de plannen

De stuurgroep Aanpak Ring Zuid 
heeft nog geen volgorde bepaald 
voor de ‘optimalisaties’. Dit zijn drie 
extra wensen die misschien kunnen 
worden uitgevoerd als de aanbesteding 
van het project goedkoper blijkt dan 
verwacht. De drie wensen zijn: een 

nog groenere aankleding van de weg 
en het julianaplein, een fietstunnel bij 
de esperantokruising en een volledige 
aansluiting op de europaweg. Hierover 
wordt een besluit genomen bij de 
voorbereiding van de aanbesteding. 

extra wensen nog in Beeld

18   aansluiting 
westerBroek 
VerduBBeld

De aansluiting van de A7 op de oude 
n7 bij westerbroek wordt verdubbeld 
omdat hier extra verkeer komt vanuit de 
richting Hoogezand naar het centrum 
en omgekeerd. Dit zorgt voor een betere 
doorstroming. 

16  geen Botenterras
Aan de rand van het Zuiderplantsoen, 
bij het oude winschoterdiep, komt geen 
botenterras, maar een parkinrichting 
met gras en bomen. wel wordt het voor 
kanovaarders mogelijk gemaakt om met de 
boot over te steken (‘klunen’).

17   kruising afrit 
europaweg – 
Herningweg Veranderd

verkeer uit de richting Drachten dat straks 
de afrit bij de europaweg neemt, komt 
eerst uit op de Herningweg. De indeling 
van dit kruispunt en de aansluiting op 
parkeerterrein P3 is aangepast. Dat zorgt 
voor een betere doorstroming en een 
betere aansluiting op het busstation.

13   tweericHtingsVerkeer 
in Zuidelijkste deel 
BeetHoVenlaan

In het meest zuidelijke deel 
van de beethovenlaan blijft het 
tweerichtingsverkeer gehandhaafd. Dat 
garandeert de bereikbaarheid en de 
bevoorrading van het autobedrijf en de 
supermarkt die hier zijn gevestigd. De rest 
van de straat krijgt, net als in het vorige 
plan, eenrichtingsverkeer.

14   stil asfalt goeman 
Borgesiuslaan

op de Goeman borgesiuslaan, waar het 
verkeer toeneemt, komt stil asfalt waar dat 
nog niet ligt. Dat beperkt de geluidshinder 
voor de omwonenden.

15   VerBindingsweg 
opgescHoVen

De nieuwe verbindingsweg naast de 
Maaslaan wordt ongeveer 5 meter naar 
het zuiden opgeschoven en iets smaller 
gemaakt. Daardoor ontstaat er meer ruimte 
tussen de Maaslaan en deze verbindingsweg. 
De groenstrook wordt breder en de 
omwonenden hebben minder last van geluid.

3 4 8
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Vrijliggende fietspaden Voor de Vondellaan

Het plan Voor de Zuidelijke ringweg 
VoorZiet in een nieuwe aansluiting op 
de Zuidelijke ringweg Voor Bewoners 
Van de wijert. Via deZe aansluiting op 
de Vondellaan kunnen de wijkBewoners 
snel in de ricHting Van dracHten of 
HoogeZand. de Vondellaan wordt 
opnieuw ingericHt om de extra 
HoeVeelHeid Verkeer Veilig te kunnen 
Verwerken. Voor de inricHting Van de 
Vondellaan waren drie Varianten in 
Beeld. naar aanleiding Van de ontVangen 
reacties is gekoZen Voor de Variant, met 
de Vrijliggende fietspaden. Het nieuwe 
plan BeVat Verder twee aanpassingen 
Voor Het fietsVerkeer.

Door de nieuwe aansluiting op de 
ringweg wordt het behoorlijk drukker op 
het noordelijke deel van de vondellaan 
(ten noorden van de rotonde op de van 
Iddekingeweg). De huidige weg is daar nu 
niet goed op ingericht. Daarom is er een 
inrichtingsplan gemaakt om het verkeer 
op de vondellaan veilig in te passen. er 
worden maatregelen genomen die zorgen 
voor een goede en veilige doorstroming 
van het auto- en fietsverkeer, waarbij 
de weg veilig kan worden overgestoken. 
om het geluid voor de omwonenden te 
beperken, komt er stil asfalt op de gehele 
vondellaan.

Veiliger Voor fietsers
voor de inrichting van de vondellaan 
zijn drie varianten bedacht. tijdens de 
inspraakperiode zijn hierop verschillende 
reacties binnengekomen. Aan de hand 
daarvan heeft Stuurgroep Aanpak Ring 
Zuid gekozen voor de variant met aan 
weerszijden vrijliggende fietspaden (variant 
b). veel bewoners vinden deze variant het 
meest verkeersveilig.

Aansluitend op deze keuze is het plan op 
twee punten aangepast. op de rotonde 

vondellaan – van Iddekingeweg worden de 
fietsers gescheiden van het overige verkeer 
door vrijliggende fietspaden, net als op 
de vondellaan zelf. Dit komt de veiligheid 
van fietsers ten goede en bevordert de 
doorstroming van het autoverkeer. verder 
wordt het meest noordelijke deel van het 
vrijliggende fietspad aan de westkant 
langs de vondellaan een fietspad in 
twee richtingen. fietsers vanuit de van 
lenneplaan en de van Schendelstraat 
richting binnenstad kunnen dan aan 
de westzijde blijven fietsen. Ze hoeven 
daardoor niet twee keer de vondellaan over 
te steken.

ruim 400 ZienswijZen ingediend
ruim 400 inwoners, organisaties en 
BedrijVen HeBBen Hun mening gegeVen 
oVer de plannen Voor de Zuidelijke 
ringweg door een ZienswijZe in te dienen. 
de ZienswijZen Zijn geBruikt om Het plan 
Verder te VerBeteren.
op het ontwerp-tracébesluit voor de 
zuidelijke ringweg kwamen in totaal 
291 zienswijzen binnen. Deze reacties 
zijn ingediend namens 792 personen en 
organisaties. van de 291 reacties zijn 228 
zienswijzen afkomstig van particulieren, 15 
van buurt-/bewonersverenigingen, 24 van 
ondernemers, 7 van belangenorganisaties, 
5 van overheidsinstanties, 2 van natuur- 
en milieuorganisaties en 10 van overige 
organisaties.
Daarnaast zijn bij de gemeente in totaal 
73 zienswijzen ingediend over de vier ont-
werp-inrichtingsplannen: voor de vondel-
laan, de Maaslaan, Helpman/coendersborg 
en het toekomstige Zuiderplantsoen. Dit 
zijn gebieden buiten het plangebied waar 
als gevolg van de aanpak van de ringweg 
het verkeersgebruik of de inrichting van 

de openbare ruimte verandert. In deze 
plannen staat hoe de verschillende vormen 
van verkeer (auto’s, fietsers en voetgan-
gers) worden ingepast en hoe de openbare 
ruimte wordt ingericht (met bijvoorbeeld 
groen, bomen en parkeerplaatsen).
verder hebben 52 mensen gereageerd op 
de ontwerp-omgevingsvergunning voor de 
Helperzoomtunnel. Deze tunnel vervangt 
de huidige spoorwegovergang bij de 
esperantostraat die om veiligheidsredenen 
moet sluiten.

Handtekening
wanneer de plannen voor de zuidelijke 
ringweg definitief zijn (waarschijnlijk begin 
oktober 2014), worden ook de ‘nota’s 
van Antwoord’ openbaar. Hierin zijn alle 
zienswijzen opgenomen, voorzien van een 
reactie. Iedereen die een zienswijze heeft 
ingediend, krijgt persoonlijk bericht zodra 
de nota’s beschikbaar zijn.

a28-afrit centrum minder dicHt 
Bij BeBouwing multatulistraat
Verkeer uit de ricHting assen dat op weg 
is naar de Binnenstad, krijgt op de a28 
een nieuwe afrit. omwonenden Hadden 
BeZwaren tegen Het plan dat in Het najaar 
werd gepresenteerd. Zij Vonden dat de 
afrit te dicHt langs de BeBouwing aan de 
multatulistraat en de Van eedenstraat 
kwam. in Het nieuwe Voorstel komt de 
nieuwe afrit Verder Van de woningen af.

De plannenmakers hebben nog eens 
kritisch gekeken naar de ruimte die de 
nieuwe A28-afrit innam en stellen drie 
aanpassingen voor. ten eerste is de A28 
ten noorden van de van Iddekingebrug 
iets opgeschoven naar het westen door 
de as van de weg te verdraaien. verder 

zijn bij het geluidsscherm de bomen langs 
de afrit verdwenen. tot slot daalt de afrit 
sneller naar maaiveldniveau, zodat de afrit 
minder in het zicht ligt.

Door deze aanpassingen komt er meer 
ruimte tussen het geluidsscherm en de 
Molukse evangelische kerk, de flat aan 
de Multatulistraat en de woningen op de 
hoek van de van eedenstraat. Het talud 
van de weg loopt nu niet meer over het 
terrein van de kerk. Het wandelpad blijft 
behouden.

 
“Het is een verbetering dat er straks 
alsnog gescheiden fietspaden komen op 
de rotonde vondellaan/van Iddekinge-
weg. Dat zegt Henk Huisinga, directeur 
van cbs De tamarisk, met vestigingen 
aan de coendersweg, de van ketwich 
verschuurlaan en de canadalaan. De 
eerste twee locaties gaan over twee jaar 
verhuizen naar nieuwbouw aan de van 
Iddekingeweg, bij de bibliotheek.
“Ik denk dat die rotonde er in de 
beleving van onze leerlingen en hun 
ouders zeker veiliger op wordt. Aan-
vankelijk zou de rotonde niet worden 
aangepast, maar we zijn heel tevreden 
dat de projectorganisatie naar ons heeft 
geluisterd en nu wel een aanpassing 
voorstelt.”
De verkeerssituatie in Helpman en De 

wijert is iets waar de school uiteraard 
goed op let. Zeker nu besloten is dat De 
tamarisk over twee jaar gaat verhuizen, 
hebben we extra scherp meegekeken 
naar de ontwikkeling van de verkeers-
plannen.
ook met het besluit voor vrijliggende 
fietspaden aan beide kanten van de 
vondellaan is de school erg blij. “wij 
doen er als school alles aan om de route 
veilig te krijgen. nu er ook nog een 
zebrapad wordt aangelegd op de van 
Iddekingeweg tussen de twee kruisin-
gen, zijn we helemaal tevreden”, laat de 
directeur weten. “veilige schoolroutes 
zijn essentieel en met deze maatregelen 
heeft de projectorganisatie duidelijk de 
mogelijkheden benut om die veiligheid 
te vergroten.”

“gescHeiden fietspaden op rotonde
Van iddekingeweg geVen Veilig geVoel”

BasisscHool tamarisk Blij met aanpassingen Van plan

“Ik ben nog steeds niet echt blij dat er 
een afslag vlakbij mijn woning komt, 
maar ik kan me wel vinden in de voor-
gestelde aanpassingen in het plan”, zegt 
emile Diekstra. Hij woont al dertien 
jaar in de Multatulistraat en stelde, 
net als veel van zijn buurtgenoten, een 
zienswijze op de plannen op. “Ik vind 
het wel prettig dat de afslag nu een 
paar meter verder komt te liggen en dat 
de weg wat verlaagd wordt. Ik denk dat 
ik daardoor minder last krijg van het 
verkeerslawaai. en dat de geluidswal 
mee omlaag gaat, scheelt ook nogal 
qua uitzicht. Ik ben dan ook blij dat ze 
bij het planbureau nog eens – met alle 
zienswijzen in het achterhoofd – zijn 

 
emile diekstra (multatulistraat): 

“ik kan me Vinden in de aanpassingen”
gaan nadenken over de plannen en hier 
en daar aanpassingen hebben gedaan.”

De nIeuwe AfRIt vAn De A28 RIcHtInG StAtIon en bInnenStAD. RecHtSonDeR De flAt AAn De MultAtulIStRAAt, eRboven De MolukSe evAnGelIScHe keRk. IlluStRAtIe: vIADRuPSteen.

IMPReSSIe vAn De vonDellAAn In 2020, Met AAn weeRSZIjDen vAn De weG vRIjlIGGenDe fIetSPADen. IlluStRAtIe: weSt8

“wIj Doen eR AlS ScHool AlleS AAn oM De RouteS veIlIG te MAken” foto: jeRoen vAn kooten.
“Ik kRIjG MInDeR lASt vAn Het veRkeeRSlAwAAI”. 
foto: jeRoen vAn kooten.
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VerBindingsweg 
Verder Van 
maaslaan af
de nieuwe VerBindingsweg tussen de 
Hereweg en de Brailleweg loopt parallel 
aan de maaslaan. ZienswijZen Van 
omwonenden HeBBen ertoe geleid dat de 
nieuwe weg iets Verder Van de maaslaan 
komt te liggen: ongeVeer 5 meter.

In het plan wordt de Hereweg op een 
andere manier dan nu aangesloten op 
de zuidelijke ringweg. De directe op- en 
afritten komen te vervallen. In plaats 
hiervoor komt er een verbindingsweg, in 
twee richtingen, tussen de Hereweg en 
de brailleweg, die aangesloten is op het 
julianaplein. omwonenden vonden dat in 
het plan van augustus de nieuwe verbin-
dingsweg te dicht langs de huizen aan de 
Maaslaan lag.

de aanleg Van de HelperZoomtunnel 
Heeft geVolgen Voor Het Verkeer in de 
wijken Helpman en coendersBorg. om de 
Veranderingen in de Verkeersstromen 
goed op te Vangen, is Voor deZe wijken 
een inricHtingsplan gemaakt. ZienswijZen 
HeBBen ertoe geleid dat een stukje Van 
de BeetHoVenlaan tweericHtingsVerkeer 
BeHoudt en dat de goeman Borgesiuslaan 
oVeral stil asfalt krijgt.

Het inrichtingsplan zorgt ervoor dat het 
verkeer zich evenwichtig over de wijk 
verspreidt. Het wijzigen van rijrichtingen 
ontmoedigt onnodig verkeer in de straten 
waar veel scholen staan. bovendien wordt 
het overgrote deel van de wijk 30 km/
uur-gebied. Het plan bevat ook maatre-
gelen waardoor fietsers en voetgangers 
gemakkelijker en veiliger kunnen overste-
ken. Met dit samenhangende pakket aan 
maatregelen wordt de verkeersveiligheid in 
de wijk en de leefbaarheid gewaarborgd.

twee aanpassingen
De inspraakreacties hebben geleid tot twee 
kleine aanpassingen in het inrichtings-
plan voor Helpman/coendersborg. op de 
Goeman borgesiuslaan komt stil asfalt. 
Hier is voor gekozen om de geluidsoverlast 
voor de bewoners van deze straat verder te 
beperken. De Goeman borgesiuslaan is een 

van de straten in de wijk waar het verkeer 
toeneemt.
De andere aanpassing is dat het meest 

zuidelijke deel van de beethovenlaan (tot 
de Schubertlaan) tweerichtingsverkeer 
behoudt. Zo blijft de bevoorrading van 

supermarkt Poiesz en garagebedrijf traas 
gegarandeerd.

Het voorstel is nu om het plan op twee 
punten aan te passen om aan deze be-
zwaren tegemoet te komen. De weg wordt 
enkele meters naar het zuiden opgescho-
ven en wordt ook iets smaller. De nieuwe 
verbindingsweg komt nu zo ver mogelijk 
van de bebouwing aan de Maaslaan te 
liggen, en zo dicht mogelijk tegen de zui-
delijke ringweg aan. De groenstrook tussen 
de Maaslaan en de verbindingsweg wordt 
hierdoor verbreed.

onderdeel Van Het plan aanpak ring Zuid 
is de aanleg Van de HelperZoomtunnel. dit 
is een doorgang onder Het spoor tussen 
de HelperZoom en de duinkerkenstraat. de 
spoorwegonderdoorgang ligt ter Hoogte 
Van de Helper Brink. Voor de aanleg Van 
de tunnel is een omgeVingsVergunning 
nodig. Het ontwerpBesluit oVer de 
omgeVingsVergunning lag Vanaf 4 oktoBer 
2013 Zes weken ter inZage. er Zijn in 
totaal 52 ZienswijZen ingediend.

De zienswijzen gingen onder andere over 
het verkeer, de verkeersveiligheid, de 
luchtkwaliteit, het geluid en de uitvoe-
ringsperiode. De zienswijzen hebben geen 
aanleiding gegeven tot wijzigingen. Het 
college van burgemeester & wethouders 
is van plan de omgevingsvergunning te 
verlenen op het moment dat ook het 
tracébesluit wordt vastgesteld (eind sep-
tember, begin oktober). Als het collegebe-
sluit is genomen, wordt dat gepubliceerd, 
tezamen met een nota van Antwoord met 
een reactie op de zienswijzen. Iedereen die 
een zienswijze heeft ingediend, kan daarna 
gedurende zes weken bij de rechtbank 
beroep aantekenen.

spoorwegoVergang esperantostraat
De Helperzoomtunnel wordt aangelegd als 
vervanging van de huidige spoorwegover-
gang bij de esperantostraat. Deze spoor-
wegovergang moet over een aantal jaren 
dicht omdat er meer treinen gaan rijden. 
De Helperzoomtunnel is bedoeld om een 
autoverbinding in stand te houden tussen 

de wijken ten westen van het spoor (Help-
man/coendersborg) en de wijken aan de 
oostkant (europapark/oosterpoortwijk/De 
linie). De tunnel gaat ook gebruikt worden 
door bussen en hulpdiensten. vrachtwa-

gens mogen niet door de tunnel.
Het is de bedoeling dat de Helperzoomtun-
nel klaar is voordat de spoorwegovergang 
bij de esperantostraat dicht gaat. volgens 
de voorlopige planning van ProRail is dat 

in 2017. tijdens de ombouw van de zuide-
lijke ringweg wordt de tunnel niet ingezet 
als omleidingsroute.

kleine aanpassingen in Verkeersplan 
Voor Helpman en coendersBorg

52 ZienswijZen oVer HelperZoomtunnel

woningcorporatie Patrimonium, 
eigenaar van de woningen aan de 
Maaslaan, heeft een advocaat een 
zienswijze laten opstellen. Dat is ge-
beurd in nauwe samenspraak met een 
delegatie van bewoners en de huur-
dersvereniging. De zienswijze heeft er 
tot het genoegen van Patrimonium-di-
recteur Auke de vries toe geleid dat de 
Stuurgroep voorstelt het plan aan te 
passen. “Dat de ver-
bindingsweg nu enkele 
meters zuidelijker komt 
te liggen, en daarmee 
verder van de woningen 
af, komt de woonkwali-
teit ten goede”, reageert 
hij. “Dat leidt tot minder 
luchtvervuiling en, zeker 
in combinatie met het 
stille asfalt, tot minder 
geluidsoverlast. en daar 
zijn we natuurlijk heel 
blij mee.”
ook als het gaat om de 
aanpassingen van de 
plannen voor de nieuwe 
afrit van de A28, in de 
buurt van de Multatulis-
traat, is De vries tevre-
den. Patrimonium heeft 
weliswaar geen woningen 

 

auke de Vries (directeur patrimonium): 

“allemaal geBaat Bij goede leefBaarHeid”
in het gedeelte van de Multatulistraat 
waar de nieuwe afrit gepland staat, 
maar wel in de van eedenstraat. “De 
wijzigingen in de plannen komen de 
hele buurt ten goede en zijn daarmee 
ook in het voordeel van Patrimonium 
en onze huurders. we zijn allemaal 
gebaat bij een goede leefbaarheid en zo 
min mogelijk leegstand.”

“De veRAnDeRInGen In Het PlAn koMen De woonkwAlIteIt ten GoeDe.”
foto: jeRoen vAn kooten.

IMPReSSIe vAn De nIeuwe HelPeRZooMtunnel, GeZIen vAnAf De kAnt vAn HelPMAn. IlluStRAtIe: GeMeente GRonInGen

IMPReSSIe vAn Het toekoMStIGe uItZIcHt vAnAf een bAlkon AAn De MAASlAAn. AcHteR De eeRSte RIj boMen en Het GeluIDSScHeRM lIGt De nIeuwe veRbInDInGSweG. DAAR weeR AcHteR lIGt De ZuIDelIjke RInGweG. IlluStRAtIe: vIADRuPSteen

In De Hele GoeMAn boRGeSIuSlAAn In HelPMAn koMt StIl ASfAlt, oM Het veRkeeRSGeluID te DeMPen. foto: jeRoen vAn kooten.
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Zuiderplantsoen: afwisseling Bos, plantsoenen en open ruimten

Marijke winkel komt net thuis van col-
lege. De 18-jarige studente taalweten-
schap woont in de nieuwstraat en ziet 
de plannen voor het Zuiderplantsoen 
helemaal zitten. “Inspiratiebron is het 
noorderplantsoen? Dat is wel fijn, want 
dan hoef ik daar niet altijd meer heen 
te gaan.”
Marijke gaat nu ook heel af en toe naar 
het Sterrebos. “Heel veel groen is hier 
niet in de buurt. Als ik met vrienden de 
deur uit ga, dan zitten we vaak in het 
noorderplantsoen. Dat zou ik straks na-
tuurlijk hier vlakbij kunnen gaan doen. 

“Pure geldverspilling, dat hele plan met 
de nieuwe ringweg en het Zuiderplant-
soen”, zegt wim Hesseling meteen. De 
65-jarige Groninger werkt bij onder-
houdswinkel oosterpoort, pal naast 
de fietstunnel onder de ringweg door. 
Hesseling woont in de jacobsstraat en 
krijgt straks dus ook te maken met de 
werkzaamheden.

Hesseling is goed op de hoogte van de 
plannen. “en ik trek er mijn mond ook 
wel over open. Ik ben van mening dat 
onze wijk een beetje een vergeten oord 

 

 

marijke winkel: “wat fijn dat Ze Het 
noorderplantsoen als inspiratieBron geBruiken”

wim Hesseling  “ik Vind Het pure geldVerspilling”

Het zou wel leuk zijn als we er kunnen 
rondhangen.”
ondanks dat Marijke veel op de fiets zit, 
is bereikbaarheid van de stad voor haar 
belangrijk. “ook omdat ik niet weet 
waar ik straks ga werken. Mijn ouders, 
die in Paterswolde wonen, komen hier 
ook wel eens heen. op zich is de bereik-
baarheid van deze wijk wel goed, maar 
ze komen hier dan ook nooit naartoe 
als het spitsuur is. op dit moment zijn 
er allemaal wegwerkzaamheden in Pa-
terswolde, dat is dan wel weer lastig.”

wordt. Als je straks met de auto weg 
wilt, moet je ook veel verder rijden. we 
raken echt een beetje geïsoleerd.”
“Drie jaar geleden hebben ze deze 
fietstunnel voor 3 miljoen euro ge-
maakt. en nu zijn er weer totaal andere 
plannen. we zitten jarenlang met over-
last en ik zie absoluut het nut van de 
plannen niet in. De gevolgen van de 
overlast en de kosten wegen niet op 
tegen het plezier.” volgens Hesseling 
is er in de buurt ook al genoeg groen. 
“Zo’n plantsoen is een beetje veel van 
het goede”, vindt hij.

tussen de Hereweg en Het oude 
winscHoterdiep wordt de Zuidelijke 
ringweg Verdiept aangelegd. Hier 
oVerHeen komen drie ‘deksels’. op de 
deksels ontstaat ruimte Voor een nieuw, 
groot park: Het Zuiderplantsoen.

Het Zuiderplantsoen gaat bestaan uit 
het herstelde Sterrebos, de kantoortuin 
van DUO/Belastingdienst en een nieu-
we, groene ruimte tussen de Ooster-
poortbuurt en De Linie. Het verbindt de 
stadswijken Oosterpoort, De Linie, de 
Herewegbuurt en Helpman met elkaar. 
In het Zuiderplantsoen gaan bos, plant-
soenen en open ruimten elkaar afwis-
selen. Zo wordt het gebied aantrekkelijk 
voor jong en oud. Het Zuiderplantsoen 

zelf is alleen toegankelijk voor voet-
gangers en fietsers. Er komen verschil-
lende fiets- en wandelroutes door het 
park. Dit groene gebied kan uitgroeien 
tot de tegenhanger van het populaire 
Noorderplantsoen, met ruimte voor een 
picknick met vrienden, sport en spel en 
wellicht een openluchtconcert.

Buurtpark in oVerleg met omwonenden
Op de plek waar nu het ringwegvia-
duct tussen de Oosterpoortbuurt en 
De Linie ligt, komt straks een grote 
openbare ruimte vrij. Hier kan een 
buurtpark komen, als onderdeel van het 
Zuiderplantsoen. De inrichting van het 
buurtpark gebeurt in overleg met de 
omwonenden.

Arik vlaanderen pakt net zijn fiets als 
we hem vlakbij de Meeuwerderbaan 
tegenkomen. De 26-jarige student 
Management, economie en Recht 
woont in de van Sijsenstraat en dat is 
straks op een steenworp afstand van 
het Zuiderplantsoen. “er komt daar 
echt een heel park? en dan komt de 
ringweg verdiept te liggen? Goh, dat 
wist ik helemaal niet”, zegt Arik.
Het lijkt de student wel wat. “we 
hebben hier niet zo veel groen in de 
buurt. ja, het Sterrebos, maar daar 
zul je me niet snel zien. Ik denk dat 
ik vaak naar het Zuiderplantsoen zou 
gaan. lekker barbecueën met vrienden 
bijvoorbeeld. er zit gelukkig een su-
permarkt in de buurt, waar je snel een 
boodschap kan doen.” Speciale wensen 
heeft Arik vrijwel niet. “water geeft 
altijd wel een leuke ambiance. en na-
tuurlijk wat bankjes en veel gras.”
Dat de aanpak van de ringweg voor 
veel overlast gaat zorgen, dat snapt 
Arik maar al te goed. “Als ik de plan-
nen zo hoor, dan is dat het wel waard. 
bovendien heb ik nu ook best veel 

 

arik Vlaanderen “ik Zou er Veel tijd gaan 
doorBrengen”

geluidsoverlast van de ringweg. Zeker 
als de wind deze kant opstaat. nee, laat 
dat Zuiderplantsoen maar komen. Dit is 
al een heel prettige buurt met een fijne 
sfeer. en dat kan alleen maar beter wor-
den. Ik hoop dat ik het nog ga meema-
ken en niet al ergens anders woon.”

De bekenDe koePel In Het SteRReboS HooRt oveR enkele jARen ook tot Het ZuIDeRPlAntSoen. 
foto: jeRoen vAn kooten.

bIj Het Gebouw vAn Duo en De belAStInGDIenSt IS een tuIn AAnGeleGD, Met DAARIn ook een PAvIljoen. DeZe tuIn 
MAAkt StRAkS Deel uIt vAn Het ZuIDeRPlAntSoen. foto: jeRoen vAn kooten.

IMPReSSIe vAn Het oPen velD In Het MIDDen vAn Het ZuIDeRPlAntSoen. IlluStRAtIe: GeMeente GRonInGen

“lAAt Het ZuIDeRPlAntSoen MAAR koMen!”. 
foto: jeRoen vAn kooten.

“wIj RAken ecHt een beetje GeïSoleeRD” foto: jeRoen vAn kooten.

“Heel veel GRoen IS HIeR nIet In De buuRt.” foto: jeRoen vAn kooten.

IMPReSSIe vAn Het ZuIDeRPlAntSoen, Met De ZuIDelIjke RInGweG eRonDeRDooR. oP De vooRGRonD De HeReweG. IMPReSSIe: vIADRuPSteen.
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de Historie Van de ‘ringwegen’ en Het
maar net afgewende ‘plan-goudappel’

de plannen Voor de Zuidelijke ringweg staan in een lange traditie. in Het Verleden 
Zijn VerscHillende plannen ontwikkeld om de stad Beter BereikBaar te maken. 
stadsHistoricus Beno Hofman Vertelt onder meer oVer de opmerkelijke plannen uit de 
jaren ’60 Voor een tangentenstelsel, waarVoor complete woonwijken Hadden moeten 
worden afgeBroken.

door: Beno Hofman

De middeleeuwse straatjes ‘Achter de 
muur’ kunnen met enige fantasie worden 
beschouwd als Groningens eerste ‘ringwe-
gen’. na de ontmanteling van de vesting-
werken krijgt de stad, in navolging van 
steden als wenen en Parijs, brede bou-
levards en een ring van ‘singels’. Hoewel 
er begin twintigste eeuw nog nauwelijks 
auto’s zijn, wordt de basis van de huidige 
ringwegen gelegd in het Plan van uitleg 
van 1903-’06 van directeur Gemeente-
werken Mulock Houwer. De aanleg van de 
wegen, waaronder een nieuwe verbinding 
tussen de binnenstad en de noordooste-
lijke stadsuitbreidingen, vindt overigens 
pas plaats onder Mulock Houwers opvol-
ger Schut. Samen met de Amsterdammer 
berlage maakt deze in 1928 een nieuw 
‘uitbreidingsplan Groningen’.

Het aantal auto’s in de Groningse bin-
nenstad stijgt ondertussen gestaag, wat 
in 1936 leidt tot het eerste Groningse 
verkeerslicht en in 1938 tot de invoering 
van eenrichtingsverkeer in de binnenstad. 
belangrijk onderdeel van het uitbreidings-

plan Schut-berlage vormt een dubbel 
stelsel van ringwegen. De binnenring komt 
gedeeltelijk uit het plan van Mulock Hou-
wer en volgt ongeveer het tracé van de 
huidige zuidelijke en westelijke ringweg. 
De buitenring moet volgens het plan in het 
zuiden nabij de huidige De Savornin loh-
manlaan en de van ketwich verschuurlaan 
komen en in het westen bij de tegenwoor-
dige Diamantlaan. De noordelijke ringweg 
wordt vele jaren later inderdaad volgens 
het plan van Schut en berlage aangelegd 
en aan hun plannen voor een oostelijke 
ringweg herinneren de oosterhamriklaan, 
de oliemuldersweg en de berlagebrug uit 
2010.

Half miljoen inwoners
na de oorlog hebben globalere ‘Structuur-
plannen’ de voorkeur, omdat ze sneller 
zijn vast te stellen en daardoor eerder 
woningbouw mogelijk maken. Het eerste is 
in 1950 klaar en bedoeld voor tien jaar. De 

ringwegen in het plan wijken nauwelijks af 
van die in het plan van Schut en berlage. 
Het volgende Structuurplan, dat op 19 
februari 1962 door de raad wordt vastge-
steld, en uitgaat van de (eerste) nota voor 
de Ruimtelijke ordening rekent erop dat 
Groningen groeit naar 265.000 inwoners 
in het jaar 2000. Maar volgens de in 1966 
verschijnende tweede nota Ruimtelijke 
ordening wordt het nog veel bonter: door 
landelijke bevolkingsspreiding zal de regio 
Groningen groeien naar een half miljoen!
Het stadsbestuur weet wat het te doen 
staat: het gemeentelijk grondgebied moet 
worden uitgebreid en er moet snel weer 
een nieuw Structuurplan komen. Maar 
ook de binnenstad moet aangepast en 
daarom wordt besloten daarvoor een apart 
Structuurplan op te stellen en voor het 
toenemende verkeer een verkeersplan. 
burgemeester berger neemt het voortouw 
en benadert in oktober 1965 het Deven-
ter Adviesburo voor verkeersordening 
Goudappel en coffeng. In november 1966 
krijgt de gemeenteraad tijdens een ‘infor-
mele bijeenkomst’ een soort hoorcollege 

van Ir. Goudappel. Het ontwerp-verkeers-
plan verschijnt op 10 april 1967. ’s Middags 
is er een persconferentie en ’s avonds wijdt 
de gemeenteraad opnieuw een ‘informele’ 
vergadering aan het ‘plan-Goudappel’. 
De verkeersdeskundige stelt een ‘tangen-
ten-stelsel’ op vier schaalniveaus voor .

Het tangentenstelsel is erop gericht de au-
to’s, naar de algemene ideeën van die tijd, 
zo dicht mogelijk langs het stadshart te 
leiden. via een ‘verdeelsysteem’ worden de 
auto’s die echt in het centrum moeten zijn 
daar naartoe geleid. voor de uitvoering 
zijn forse doorbraken nodig en moeten 
hele stadsdelen worden gesloopt. Zo zal 
de noordtangent – van zes rijstroken! – 
dwars door de Hortusbuurt komen, met de 
nieuwe kerk in de middenberm. ook de 
badstratenbuurt en een deel van de noor-
derplantsoenbuurt en oosterpoort zullen 
eraan moeten geloven. In mei organiseert 
het gemeentebestuur drie voorlichtings-

avonden, die volgens het nieuwsblad van 
het noorden een ‘overweldigend succes’ 
zijn. Het uiteindelijke verkeersplan, dat 
slechts op ondergeschikte punten ver-
schilt van het ontwerp-plan, verschijnt in 
december 1969. 

andere politieke wind
De gemeente begint met het aankopen 
van te slopen panden en verandert het 
Zuiderdiep alvast in een brede asfalt-
baan. Maar dan gaat er in Groningen een 
andere politieke wind waaien. In 1970 
wordt de 25-jarige Max van den berg 
wethouder cultuur, verkeer, volkshuisves-
ting en stadsontwikkeling. en de 24-jarige 
jacques wallage maakt op 1 september 
1970, in zijn eerste raadsvergadering als 
PvdA-fractievoorzitter, duidelijk dat het 
plan-Goudappel wat hem betreft op de 
lange baan wordt geschoven. Spoedig 

slaagt van den berg er bij het college van 
b&w in zowel het Structuurplan bin-
nenstad als het verkeersplan van tafel te 
krijgen. op zijn voorstel komt er in ’71 een 
‘binnenstadsteam’ dat hetzelfde jaar met 
een Doeleindennota komt waarin voet-
gangers en fietsers boven auto’s worden 
gesteld. Het volgende jaar presenteert het 
team een daarop voortbordurende nota 
‘Doelstelling binnenstad Groningen’. 
De verdeeldheid binnen b&w leidt in het 
najaar van 1972 tot de val van het college. 
nadat een lijmpoging is mislukt, wordt in 
oktober het eerste linkse meerderheids-
college van nederland gevormd. Het gaat 
verder op de door Max van den berg en 
jacques wallage ingeslagen weg en daar-
mee zijn de ‘ringwegen’ van Goudappel 
definitief van de baan en kan het herstel 
van de verschillende binnenstadsdelen 
beginnen.

De veRkeeRStAnGenten vAn GouDAPPel In Het StRuctuuRPlAn bInnenStAD 1969.

Het GeDeMPte ZuIDeRDIeP In 1967, teR HooGte vAn De GelkInGeStRAAt, vlAk nA De AAnPASSInGen. 

foto folkeRS, collectIe RHc GRonInGeR ARcHIeven (1785-2542).

De nIeuwe keRk In 1961. In DeZe PeRIoDe weRD GeDAcHt AAn een nooRDtAnGent vAn ZeS StRoken, vAn ooSt nAAR 
weSt, DwARS DooR De HoRtuSbuuRt. De nIeuwe keRk Zou In De MIDDenbeRM koMen. foto: AvIoDRoMe lelystad

Zo Zal de noordtangent – 
Van Zes rijstroken! – 
dwars door de HortusBuurt komen, met 
de nieuwe kerk in de middenBerm.

Struktuurplan binnenStad
GroninGen 1969
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alleen nieuw onderZoek nodig
naar effecten op geluid en Bomen

aanleiding geven, worden de milieu-
maatregelen aangepast.
bij het geluidsonderzoek wordt bere-
kend wat de effecten van het plan zijn 
per woning. Dit onderzoek is zo gede-
tailleerd dat het opnieuw moet worden 
uitgevoerd nu het plan wijzigingen 
heeft ondergaan. ook voor de bomen 

in het gebied is nieuw onderzoek nodig. 
Daarbij wordt opnieuw bekeken welke 
bomen kunnen blijven staan en welke 
moeten wijken. voor elke boom die 
verdwijnt wordt in de buurt een nieuwe 
boom geplant. Het bomenonderzoek 
moet ook uitwijzen wat hiervoor de 
beste mogelijkheden zijn.

de Verkeersprognoses die Voor Het 
milieueffectrapport Zijn gemaakt, laten 
Zien dat de omBouw Van de Zuidelijke 
ringweg leidt tot meer Verkeer oVer de 
Zuidelijk ringweg Zelf. dat was natuurlijk 
ook de Bedoeling. op dit moment wordt 
onderZocHt wat Het effect is Van de 
Voorgestelde wijZigingen in Het plan op 
de Verkeerscijfers. er worden geen grote 
Veranderingen VerwacHt.

niet alleen de zuidelijke ringweg wordt 
aantrekkelijker door het plan. uit de 
verkeersprognoses van september 2013 
bleek dat ook de oostelijke en westelijke 
ringweg meer verkeer gaan trekken. Dat 
geldt ook voor de europaweg: de oude A7 
tussen het europaplein en het knooppunt 
westerbroek. op de noordelijke ringweg 
wordt het daarentegen wat rustiger. Al 
met al komt er meer verkeer op de vier 
ringwegen en daardoor minder verkeer op 
de andere wegen in de stad. wel gaan de 
verkeersstromen verschuiven. Sommige 
wegen in de stad worden rustiger, andere 
drukker. een compleet overzicht van alle 
verschillen biedt de kaart verkeersprognoses 
2030. Deze is te vinden in de bibliotheek van 
de website www.aanpakringzuid.nl.

nieuwe Verkeersprognoses
In de nieuwe verkeersprognoses, die in het 
najaar bekend worden gemaakt, zijn alle 
voorgestelde wijzigingen in het plan ver-
werkt. Dat kan leiden tot kleine aanpassin-
gen in de verwachte verkeersaantallen

wat Zijn Voor fietsers de geVolgen Van 
Het plan Voor de Zuidelijke ringweg 
Voor fietsers? dat is soms Best lastig 
uit te leggen. daarom organiseert 
projectBureau aanpak ring Zuid Voor alle 
geïnteresseerden fietsrondleidingen rond 
de Zuidelijke ringweg. een deskundige 
gids laat de plekken Zien waar iets 
gaat Veranderen en legt ook uit wat de 
oVerwegingen Zijn geweest. VerHelderend, 
Vinden de deelnemers.

op vrijdagmiddag 16 mei was er een 
rondleiding voor leden van de fietsersbond. 
Zij fietsten in het kielzog van jan van de 
bospoort van Aanpak Ring Zuid langs de 
ringweg. begeleid door de voorjaarszon 
hielden de deelnemers halt bij verschillen-
de locaties, zoals de spoorwegovergang 
bij de esperantostraat, de Hereweg, het 
Hoornsediep, het vrijheidsplein en de 
vondellaan. De deelnemers waren vooral 
geïnteresseerd in veilige oversteekplekken 
en zo kort mogelijke verbindingen. op veel 

plekken bleek dat de situatie voor fietsers 
verbetert. bijvoorbeeld bij het toekomstige 

Zuiderplantsoen en het vrijheidsplein. Het 
mogelijk verdwijnen van de fietsverbinding 

bij de esperantostraat werd als een belang-
rijk nadeel ervaren.

Het plan Voor de Zuidelijke ringweg, Zoals 
dat in 2013 is gepresenteerd, Heeft niet 
alleen geVolgen Voor Het autoVerkeer. 
de omBouw leidt ook tot nieuwe situaties 
Voor de fietsers. op Veel plekken wordt 
de omBouw Benut om de situatie Voor 
fietsers te VerBeteren. op andere plekken 
wordt Het Voor fietsers juist minder. de 
Belangrijkste geVolgen Voor de fietsers op 
een rij, Van west naar oost.

Groningen is een echte fietsstad. voor de 
meeste ritten in de stad is de fiets een 
uitstekend alternatief voor de auto. fietsen 
is gezond en leidt tot minder luchtver-
ontreiniging. vandaar dat de gemeente 
en de provincie fietsers zo veel mogelijk 
ruim baan geven. Door het aanleggen van 
nieuwe, brede fietspaden bijvoorbeeld, 
door fietsers vaker groen licht te geven en 
door te zorgen voor gratis fietsenstallingen 
in de binnenstad. ook bij het plan voor de 
zuidelijke ringweg is er veel aandacht voor 
de fietser. Daarbij gaat het niet alleen om 
het zo veel mogelijk in stand houden van 
de fietsverbindingen, en waar mogelijk het 
verbeteren ervan. Het plan heeft ook oog 
voor de veiligheid en de sociale veiligheid 
van fietsers.

VrijHeidsplein
fietsers van noord naar zuid hoeven bij 
het vrijheidsplein straks niet meer de op- 
en afrit van de ringweg over te steken. 
Ze rijden er onder door. er komt ook een 
overzichtelijke fietsverbinding onder de 
(iets verhoogde) westelijke ringweg door, 
gewoon op maaiveldniveau. nu moeten 
fietsers daar nog door een onoverzichtelij-
ke tunnel met trappen, waarbij ze moeten 
afstappen.

noord-willemskanaal
Het fietsbruggetje over het noord-wil-
lemskanaal, bij de Muntinglaan, blijft lig-
gen of wordt een klein stukje opgeschoven 
in noordelijke richting.

Vondellaan
Het tunneltje tussen de vondellaan 
en de brailleweg verdwijnt. Deze tun-
nel komt uit op het fietspad langs het 
noord-willemskanaal. Het fietspad langs 
het noord-willemskanaal blijft bestaan. 
Dit fietspad wordt verbreed en is straks 
bedoeld voor fietsers in beide richtingen. 
fietsers vanuit het zuiden richting binnen-
stad moeten hier in de toekomst dus iets 
omrijden. Het fietspad gaat ter hoogte van 
de vondellaan onder de op- en afritten 
van de A28 door. naast het fietspad komt 
een wandelpad.

de papiermolen
Het fietstunneltje tussen De Papiermolen 
en de Merwedestraat verdwijnt, omdat 
de ringweg hier lager komt te liggen. een 
tunnel op deze plek zou erg lang moeten 
worden, zonder zicht op het eind. Dat is 
om reden van sociale veiligheid op deze 
plaats onaanvaardbaar. een fietsbrug is 
hier ook niet mogelijk vanwege de lange 
of te steile helling op deze plek. Hier komt 
wel een voetgangersbrug. fietsers kunnen 
straks met de fiets aan de hand over deze 
voetgangersbrug de ringweg oversteken.

Hereweg
De plek waar de zuidelijke ringweg en de 
Hereweg elkaar kruisen, wordt voor fietsers 

overzichtelijker en veiliger. De directe op- 
en afritten naar de zuidelijke ringweg ma-
ken plaats voor een verbindingsweg tussen 
de Hereweg en de brailleweg/julianaplein. 
fietsers op de Hereweg hoeven daardoor 
minder vaak het autoverkeer te kruisen.

esperantokruising
Doordat er meer treinen gaan rijden, 
moet de spoorwegovergang bij de es-
perantostraat (aan het begin van de 
Helperzoom) dicht. Hiermee verdwijnt een 
verbinding voor fietsers tussen Helpman en 
de oosterpoortwijk. eén van de extra wen-

sen in het plan voor de zuidelijke ringweg 
is om hier een tunnel aan te leggen voor 
fietsers en voetgangers. Deze wens past 
op dit moment echter niet in het budget. 
Als de aanbesteding goedkoper uitvalt dan 
gedacht, kan de tunnel er misschien toch 
komen.

Zuiderplantsoen
De zuidelijke ringweg wordt over een 
afstand van circa 1100 meter verdiept aan-
gelegd. fietsers kunnen hier de ringweg 
dus veel gemakkelijker en veiliger kruisen. 
over de verdiepte ligging komen deksels 

met daarop een nieuw, groot park: het 
Zuiderplantsoen. Dit park moet vergelijk-
baar worden met het bij fietsers populaire 
noorderplantsoen. In het Zuiderplantsoen 
komen diverse routes voor fietsers en 
wandelaars.

BornHolmstraat
vanaf de bornholmstraat komt een fiets-
pad dat uitkomt bij de boumaboulevard. 
Dit fietspad is vooral handig voor scholie-
ren van noorderpoort en het Alfa college 
en voor andere fietsers naar of uit de 
richting van de euroborg. 

meer Verkeer oVer de ringwegen, minder door de wijken

VerHelderende fietsrondleiding langs Zuidelijke ringweg 

wat Betekent Het plan Voor de fietsers?

de kwaliteit Van de lucHt rondom de 
Zuidelijke ringweg Voldoet in 2030 
oVeral ruimscHoots aan de normen 
Van de wet milieuBeHeer. ook aan de 
strengere europese normen die Vanaf 1 
januari 2015 Van kracHt Zijn. dat geldt 
Voor Zowel stikstofdioxide (no2) als 
fijn stof (pm10 en pm2,5). sterker nog: 
in 2030 is de kwaliteit Van de lucHt 
rond de Zuidelijke ringweg oVeral 
Beter dan nu.

Dat de lucht in 2030 schoner is dan nu, 
is niet zo verrassend als het in eerste in-
stantie lijkt. Dit komt namelijk doordat 
de luchtkwaliteit overal in nederland 
geleidelijk verbetert. Dat is het gevolg 

van strengere eisen in de wetgeving en 
minder uitstoot van industrie, landbouw en 
verkeer. Deze ontwikkeling is al lange tijd 
gaande. ook als de zuidelijke ringweg niet 
zou worden aangepakt, zou de luchtkwali-
teit verbeteren ten opzichte van nu.
In het luchtonderzoek is de situatie in 2030 
mét ombouw van de zuidelijke ringweg 
vergeleken met de situatie zónder ombouw. 
Daaruit blijkt dat het plan op sommige 
plekken zorgt voor verbetering, bijvoor-
beeld bovenop de deksels waar de ringweg 
onderdoor gaat. er zijn ook plekken waar 
de luchtkwaliteit door het plan minder 
is dan als er niets zou gebeuren. Aan de 
uiteinden van het verdiept aangelegde deel 
bijvoorbeeld wordt een lichte toename van 

stikstofdioxide verwacht. Hier komt de 
lucht uit het verdiept aangelegde deel 
naar boven. op alle plekken blijft de 
luchtkwaliteit ruimschoots voldoen aan 
de wettelijke normen.

geen maatregelen nodig
omdat de luchtkwaliteit overal ruim-
schoots voldoet aan de wettelijke 
normen zijn beschermende maatregelen 
niet nodig. Die maatregelen worden 
alleen genomen als wettelijk normen 
worden overschreden. Dat komt wel voor 
in andere delen van nederland, maar in 
Groningen niet.

lucHt rond ringweg in 2030 scHoner dan nu

bIj Het vRIjHeIDSPleIn Moeten fIetSeRS De oP- en AfRItten vAn De ZuIDelIjke RInGweG nu noG GelIjkvloeRS oveRSteken. StRAkS kunnen Ze eRonDeR 
DooR. foto: jeRoen vAn kooten.

oP De euRoPAweG, De ouDe A7, woRDt Het nA De oMbouw een Stuk DRukkeR. Het veRkeeR vAnuIt De RIcHtInG HooGeZAnD nAAR Het centRuM, en oMGekeeRD, GAAt DAn vIA DeZe 
Route. foto: jeRoen vAn kooten.

De fIetSRonDleIDInG voeRDe ook lAnGS Het ouDe wInScHoteRDIeP. foto: AAnPAk RInG ZuID.

Hoewel Het plan Voor de Zuidelijke 
ringweg op VerscHillende punten is 
aangepast, Zijn de Hoofdlijnen Van Het 
plan onVeranderd. daarom is Het niet 
noodZakelijk Het milieueffectonderZoek 
Helemaal opnieuw te doen.

voor de meeste onderdelen worden wel 
verschilanalyses uitgevoerd, waarin wordt 
onderzocht of de veranderingen leiden tot 
andere conclusies. twee onderzoeken wor-
den helemaal opnieuw uitgevoerd: naar 
geluid en naar de bomen. Alle resultaten 
worden gepubliceerd als bijlage van het 
tracébesluit. Als de verschillen daartoe 
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De website www.aanpakringzuid.nl biedt nog veel meer in-
formatie over de plannen voor de zuidelijke ringweg. u vindt 
hier bijvoorbeeld ‘bolfoto’s’, die vanaf verschillende posities 
een beeld geven van de huidige en de toekomstige situatie. 
ook zijn er filmpjes waarop u het verkeer kunt volgen dat over 
de toekomstige zuidelijke ringweg rijdt. Zo krijgt u alvast een 
indruk van hoe het er uit gaat zien en wat er verandert aan 
de routes die u zelf regelmatig rijdt. op de website leest u ook 
interviews met voor- en tegenstanders van de plannen.

weBsite met foto’s, 
filmpjes en meer

Zuidelijke ringweg in 
2020 open Voor Verkeer
Het plan dat in deze krant wordt gepre-
senteerd is nog niet helemaal definitief. 
Gemeente, provincie en Rijk moeten 
er nog mee akkoord gaan. Dat gebeurt 
vermoedelijk eind september/begin 
oktober dit jaar. Zodra de handtekenin-
gen worden gezet, worden de plannen 
definitief gepubliceerd. Daarna kunnen 
de indieners van de zienswijzen nog 
in beroep gaan bij de Raad van State. 

Ditzelfde geldt voor publicatie van het 
besluit op de omgevingsvergunning voor 
de Helperzoomtunnel. De termijn voor het 
indienen van een beroepschrift bedraagt 
zes weken. Het aanbestedingsproces zal 
eind dit jaar starten. Het is de ambitie van 
de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid dat 
de nieuwe zuidelijke ringweg eind 2020 
wordt opengesteld voor het verkeer.

weRkZAAMHeDen AAn De nooRDelIjke RInG, In De ZoMeR vAn 2013. bIj De weRkZAAMHeDen AAn De ZuIDelIjke RInGweG blIjven SteeDS In beIDe RIcHtInGen twee RIjStRoken 
beScHIkbAAR. foto: jeRoen vAn kooten.

Volgens de planning worden de 
werkZaamHeden aan de Zuidelijke ringweg 
uitgeVoerd Van 2015 tot 2020. Het Zal  
een Hele uitdaging Zijn om tijdens de 
Bouwperiode de stad Zo goed mogelijk 
BereikBaar te Houden. HierVoor wordt 
de minder-Hinder-aanpak toegepast. de 
sleutelwoorden HierBij: slim plannen, slim 
Bouwen, slim reiZen, Verkeersmanagement 
en tijdig communiceren.

De Minder Hinder-aanpak bestaat uit 
samenhangende maatregelen die ervoor 
moeten zorgen dat ook in de uitvoerings-
periode de stad goed bereikbaar blijft. 
Dankzij maatregelen op het gebied van 
slim reizen worden mensen overgehaald 
niet altijd met de auto te reizen, en niet 
altijd in de spits. bus en trein worden 
bijvoorbeeld aantrekkelijker gemaakt. 
ook krijgen automobilisten meer moge-
lijkheden om hun auto te stallen op een 
P+R-terrein aan de rand van de stad en 
verder te reizen via een luxe, snelle en 
goedkope bus.
wie toch met de auto gaat, heeft dankzij 
‘slim plannen’ voldoende alternatieve rou-
tes. De komende jaren zijn er in en rond de 
stad veel projecten gaande die gericht zijn 
op het verbeteren van de bereikbaarheid. 
Dit vraagt om een goede afstemming. Door 
de projecten slim te plannen, kunnen de 
projecten elkaar versterken in plaats van 
tegenwerken. De samenwerkingsorganisa-
tie Groningen bereikbaar speelt hierin een 
belangrijke rol.
verkeersmanagement zorgt ervoor dat de 
automobilisten de alternatieve routes ook 

gaan benutten. bijvoorbeeld door actu-
ele verkeersinformatie aan te bieden. via 
digitale informatieborden langs de weg of 
via speciale apps die individuele reisadvie-
zen geven.

stad Blijft BereikBaar
‘Slim bouwen’ zorgt er voor dat het 
verkeer dat toch op de zuidelijke ring-
weg moet zijn, er zo min mogelijk hinder 
van ondervindt. uitgangspunt is in ieder 
geval dat op de zuidelijke ringweg tijdens 
de gehele bouwperiode in beide rich-
tingen steeds minimaal twee rijstroken 
beschikbaar blijven. Daardoor blijven alle 

bestemmingen in de stad bereikbaar. De 
opdrachtnemer krijgt verder als eis mee 
dat belangrijke kruisende verbindingen 
blijven functioneren, zowel voor auto, fiets 
en openbaar vervoer als voor hulpdien-
sten. wanneer stremmingen noodzakelijk 
zijn, moeten deze zo veel mogelijk worden 
gepland in verkeersluwe periodes, zoals 
vakanties. bouwverkeer wordt zo veel 
mogelijk uit woonstraten geweerd.
tijdig en duidelijk communiceren ten slotte 
zorgt ervoor dat verkeersgebruikers tijdig 
op de hoogte zijn van werkzaamheden en 
omleidingen. Zo kunnen ze daar bij het 
plannen van de reis rekening mee houden.

minder Hinder-aanpak Beperkt oVerlast
tijdens werkZaamHeden aan ringweg

extra p+r-terreinen, meer plekken 

omdat Het wegennet rond groningen 
komende jaren BeHoorlijk op de scHop 
gaat, wordt Het aantal p+r-terreinen 
rondom groningen uitgeBreid. de al 
Bestaande terreinen krijgen een 
opknapBeurt en een deel Van de terreinen 
krijgt er extra parkeerplaatsen Bij. 
Het doel Van deZe maatregelen is om 
de Verkeersstroom ricHting de stad te 
Verminderen. 

Het P+R-terrein in Haren, pal aan de A28, 
krijgt er 500 plekken bij, waarmee hier 
uiteindelijk plaats is voor 900 auto’s. De 
uitbreiding moet halverwege volgend jaar 
gerealiseerd zijn, zo vertelt Marcel Meijer, 
beleidsadviseur parkeren bij de gemeente. 
er komen ook nieuwe P+R-terreinen bij, 
waaronder eentje aan de oostkant van 
de stad: P+R Meerstad. Dit terrein komt 
in de buurt van de Driebondsweg, bij de 
aansluiting met de oostelijke ringweg. er 
komt hier plek voor 400 auto’s.

Zernike campus
Het P+R-terrein bij de Zernike campus, 
dat 100 plekken telt, wordt verplaatst naar 
het Reitdiep en biedt daarmee uitkomst 
voor automobilisten uit de richting van 
Zuidhorn en buitenpost. Het nieuwe 
terrein krijgt 300 parkeerplaatsen. ook 
langs de A7 bij leek komt een P+R-terrein. 
Hier kunnen in de toekomst 200 automo-
bilisten hun auto kwijt. De al bestaande 
parkeerplaats bij het station van Zuidhorn 
wordt vergroot. “Pal naast het station is 
hier straks plek voor 200 extra auto’s. De 

automobilisten kunnen hun reis dan, 
zonder files, voortzetten met de trein”, 
zegt Meijer. “Alle nieuwe P+R-terrei-
nen zijn klaar in de loop van 2016, 
vóór de start van de werkzaamheden 
aan de zuidelijke ringweg dus. naar 
een P+R-terrein bij De Punt wordt nog 
onderzoek gedaan.”

fiets
De bestaande P+R-terreinen rondom de 
stad – Hoogkerk, Haren en kardinge – 
krijgen komende tijd meer en verbeter-
de fietsfaciliteiten. Daarbij gaat het om 
overdekte fietsenstallingen, fietskluizen 
en de mogelijkheid tot het huren van 

een ov-fiets. tegelijkertijd worden de 
terreinen onder handen genomen. Za-
ken als verlichting, bewegwijzering en 
uitstraling worden verbeterd. ook heeft 
straks elk terrein de beschikking over 
toiletten en een overdekte halte.

vAnAf Het P+R-teRReIn In HARen, lAnGS De A28, bent u Snel bIj StAtIon euRoPAPARk, De GRote MARkt of Het uMcG. P+R HARen IS In 2015 MeeR DAn veRDubbelD. foto: jeRoen vAn kooten.

extra plaatsen op 
p+r-terreinen in en om de stad

 2014 2016

Hoogkerk 600 600
Haren 385 900
euroborg/P3 740 740
Driebond/Meerstad 0 400
kardinge 800 800
Zernike/Reitdiep 100 300
leek 0 200
De Punt      in onderzoek 
Zuidhorn 200 400

 2.825 4.340

ZuidHorn

leek
Hoogkerk

Zernike/reitdiep

de punt

Haren

euroBorg/p3

drieBond/meerstad

kardinge

nieuw
Bestaand
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samenwerkingsorganisatie groningen BereikBaar Bestaat twee jaar

oproep aan groningse BedrijVen: 
“denk mee oVer BereikBaarHeid!”

‘Beter Benutten’ wil ook ict inZetten Voor BereikBaarHeid groningen

geZocHt: groningse willie wortel met 
slimme oplossingen Voor BereikBaarHeid

Groningen bereikbaar is de organisatie 
waarin de gemeente Groningen, provincies 
Groningen en Drenthe, Rijkswaterstaat, 
Prorail en de Regio Groningen-Assen 
samenwerken. ook het bedrijfsleven denkt 
mee middels de Adviescommissie bedrijfs-
leven. De organisatie heeft ten doel het 
enorme aantal projecten ter verbetering 
van de bereikbaarheid van Groningen 
op elkaar af te stemmen en om overlast 
van de werkzaamheden zo veel moge-
lijk te voorkomen. Dat doet Groningen 
bereikbaar door het verkeer goed over 
de bereikbare wegen te leiden. en door 

weggebruikers aan te moedigen de spits te 
mijden, meer thuis te werken en alterna-
tieve manieren van vervoer te kiezen.

Verkeersregelaar
De organisatie Groningen bereikbaar 
bestaat nu twee jaar. wat heeft Groningen 
bereikbaar inmiddels bereikt? “we zijn 
opgericht om de hinder van de werkzaam-
heden zo veel mogelijk te voorkomen en 
als een soort verkeersregelaar te fungeren 
tussen de vele projecten”, vertelt Huyink. 
“want er moet zó ontzettend veel gebeu-
ren in Groningen dat coördinatie cruciaal 
is. er zouden grote verkeersproblemen 

kunnen komen wanneer er onvoldoende 
afstemming is.”

Momenteel wordt er intensief gewerkt 
aan de oostelijke ringweg, bij Hornbach, 
de noordzeebrug en op tal van andere 
plaatsen. “er zijn nu zo’n veertig projecten 
in uitvoering of in voorbereiding. vele 
moeten eind 2015 klaar zijn: dan begint de 
aanpak van de zuidelijke ringweg. tijdens 
al deze klussen moeten er alternatieve 
routes zijn, anders loopt het verkeer vast, 
met alle economische schade van dien.”

Bewustwording
behalve met afstemming houdt Groningen 
bereikbaar zich bezig met planning en 
monitoring (toezicht op het verloop van de 
werkzaamheden en projecten). bij calami-
teiten moet er worden opgetreden. en van 
vitaal belang is ook de communicatie en 
voorlichting. “De bewustwording van het 
thema bereikbaarheid begint gelukkig te 
komen in Groningen, maar het is nog niet 
goed genoeg. Grote bedrijven en instellin-
gen zoals Gasterra, het uMcG en de Han-
zehogeschool weten inmiddels precies wat 
er gebeurt en stimuleren hun medewerkers 
om de auto te laten staan en slimmer te 
gaan reizen. nu gaat het er om na deze 
voorlopers ook de kleinere bedrijven uit 
het mkb te bereiken. want we willen niet 
dat die zich straks overvallen voelen door 
onze plannen. Integendeel: suggesties en 
ideeën zijn hartstikke welkom!”

tour de france
“je kunt de activiteiten rond de bereik-
baarheid misschien beschouwen als de 

tour de france. we zijn met z’n 
allen als renners goed uit de 
startblokken vertrokken. we lig-
gen op koers. Maar: de bergen 
moeten nog komen!”

“Het gaat goed met de aandacHt 
Voor Het tHema ‘BereikBaarHeid’ in 
groningen. steeds meer instellingen 
en ondernemingen Beseffen dat Hier de 
komende jaren ontZettend Veel gaat 
geBeuren. maar we Zijn er nog lang 
niet: ook de kleinere mkB-BedrijVen in 
de stad moeten gaan nadenken oVer dit 
tHema. ik doe graag een appèl op alle 
BedrijVen om met ons mee te denken, 
Hun suggesties Zijn meer dan welkom!” 
dat Zegt wilko Huyink, directeur Van de 
samenwerkingsorganisatie groningen 
BereikBaar.

behalve dat er geld is voor de werkzaam-
heden zelf, is er in onze regio ook geld 
beschikbaar om bestaande wegen beter te 
benutten. Dat geld is bedoeld voor concrete 
maatregelen die er samen voor zorgen dat 
er minder auto’s in de spits rijden. De Regio 
Groningen-Assen heeft hiervoor van het Rijk 
24 miljoen euro gekregen. Hoe dit geld in 
onze regio precies zal worden ingezet, is nog 
niet exact duidelijk: dat zal dit najaar bekend 
zijn. Maar te denken valt aan extra fietsen-
stallingen, het bevorderen van (elektrische) 
fietsen of bakfietsen of mobiliteitsma-
nagement. Met het laatste wordt bedoeld 
het stimuleren van alternatieve manieren 
van vervoer, spreiding van reistijden en het 

bevorderen van thuiswerken. “tot nu toe is 
er veel geld ingezet om bestaande wegen 
beter te benutten, dus het aanpassen van 
de ‘hardware’. Maar nu willen we letterlijk 
meer aandacht aan de software geven en 
een deel van het geld beschikbaar stellen 
voor het stimuleren van slimme technologie 
of originele apps. op landelijk niveau zijn in 
dit kader inmiddels vijf informatiediensten 
ontwikkeld die op basis van actuele verkeers-
informatie reisadviezen op maat geven”, 
zegt Huyink. “we roepen slimme Groningers 
daarom van harte op om na te denken hoe 
zij Ict in kunnen zetten om ons te helpen de 
stad bereikbaar te houden.”

“wie groningen BereikBaar wil Houden, moet niet alleen nadenken oVer nieuwe wegen 
en fietspaden, maar Zeker ook oVer de Vraag Hoe we de Bestaande wegen Beter kunnen 
Benutten”, Zegt groningen BereikBaar-directeur wilko Huyink. “dat is aanZienlijk 
goedkoper dan Het aanleggen Van telkens maar nieuwe infrastructuur. daarBij Zou Het 
Helemaal mooi Zijn als de nieuwste tecHnologie kan worden ingeZet om Van groningen 
een ‘liVing laB’ te maken op Het geBied Van BereikBaarHeid.”

De beDIenZAAl vAn De veRkeeRScentRAle In wolfHeZe. De coöRDIneRenD weGveRkeeRSleIDeR Heeft HIeR oveRZIcHt oP Het totAle veRkeeRSnetweRk en kAn onDeR AnDeRe veRkeeRSlIcHten en cAMeRA’S beDIenen. foto: GRonInGen beReIkbAAR. 

wIlko HuyInk bIj De RotonDe In De boeRHAAvelAAn In GRonInGen-ZuID. nu IS DIt een GRoot knelPunt, In 2016 koMen HIeR extRA RIjbAnen. foto: jeRoen vAn kooten.

Verkeersmanagement is een sleutelBegrip 
in Het werk Van groningen BereikBaar. 
dat wil Zeggen: Het sturen Van Verkeer 
oVer Het BescHikBare wegennet en Het 
VerwijZen Van en naar parkeerplaatsen en 
parkeergarages.

Dat gebeurt via elektronische informatie-
panelen langs de weg, die worden bediend 
door de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat 
in wolfheze, die daarvoor onder meer 
gebruik maakt van camera’s. Deze 
verkeerscentrale gaat ook de verkeerslichten 
in en rond de stad Groningen bedienen. Zo 
nodig kunnen stoplichten langer op groen 

worden gezet, als de camera’s laten zien dat 
ergens opstoppingen ontstaan.

informatiepanelen
Het aantal informatiepanelen langs de 
invalswegen van Groningen wordt in 2014 
en 2015 flink uitgebreid. Straks staan er 
20 panelen en borden die verwijzen naar 

parkeergarages en P+R-terreinen, aangeven 
waar nog parkeerplaatsen beschikbaar zijn 
en de reizigers helpen de stad in en uit te 
komen. nog eens 8 panelen geven ook in-
formatie over openbaar vervoer. In de zomer 
van 2015 moet deze operatie zijn afgerond. 
Dat is ruim op tijd voor de ombouw van de 
zuidelijke ringweg, die in 2015 start.

Verkeer slim sturen met nieuwe tecHnieken
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83 reacties op 
plannen groningen 
spoorZone

beZoekeRS oP De InfoRMAtIeMARkt In De PuDDInGfAbRIek kReGen PeRSoonlIjke uItleG oveR De PlAnnen. foto: jeRoen vAn kooten.

op de weBsite Van groningen 
spoorZone Vindt u meer 

informatie oVer de plannen. 
kijk op 

www.groningenBereikBaar.nl/
spoorZone.

Voorkeursontwerp tunnel spoorweg-
oVergang paterswoldseweg Vastgesteld

De tunnel bij de spoorwegovergang Paters-
woldseweg wordt in de eerste plaats ge-
bouwd vanwege de extra sneltrein die vanaf 
eind 2017 tussen Groningen en leeuwarden 
gaat rijden. Door deze extra treindienst zijn 
de overwegbomen bij de Paterswoldseweg 
en Peizerweg straks vaker dicht. Dit vergroot 
de kans op onveilige situaties en ongevallen. 
Het Rijk wil spoorwegovergangen veiliger 
maken en eist daarom dat de provincie en 
de gemeente Groningen in samenwerking 
met ProRail maatregelen nemen. een twee-
de aanleiding voor de bouw van de tunnel is 
de nieuwe busbaan vanaf de kruising Paters-
woldseweg/koeriersterweg langs het spoor 
naar het Hoofdstation. De busbaan mag de 
Paterswoldseweg, omwille van de veiligheid, 
niet gelijkvloers kruisen.
De beste oplossing hiervoor is een ongelijk-
vloerse kruising met daarin een tunnel voor 
alle wegverkeer, op de plek van de huidige 
spoorwegovergang. Dat is gebleken uit on-
derzoek naar overwegveiligheid, bereikbaar-
heid van de stad, inpassing in de omgeving, 
toekomstvastheid en kosten.

oVerleg met de Buurt
bij het ontwerpen van de tunnel is de buurt 
betrokken geweest. ongeveer 40 bewo-
ners en vertegenwoordigers van betrokken 
bedrijven hebben plaatsgenomen in een 
klankbordgroep. Deze klankbordgroep heeft 
de afgelopen maanden meegepraat over het 
ontwerp en de inpassing van de tunnel. op 
basis van de reacties van de klankbordgroep 
is het voorkeursontwerp van de tunnel aan-
gepast. In dit ontwerp komt aan de noord-
kant van de tunnel een ventweg. via deze 
ventweg zijn de supermarkt en het parkeer-
terrein aan de theodorus niemeyerstraat te 
bereiken. Dwars over de tunnel loopt straks 
een 30-km/uur-weg tussen laanhuizen 
en de Grunobuurt. Daarmee behoudt de 

koeriersterweg zijn ontsluiting richting de 
Paterswoldseweg.

groei
De aanleg van de tunnel maakt dus extra 
sneltreinen tussen Groningen en leeuwar-
den mogelijk. Momenteel rijden er op dit 
traject per uur twee stoptreinen en één 
sneltrein. veel mensen maken gebruik van 
deze treinen, met name in de spits. Door het 
inzetten van een extra sneltrein ontstaat op 
dit traject een hoogwaardige openbaarver-
voerverbinding met elk kwartier een trein. 
Dit zorgt voor betere aansluitingen met de 
overige treinen en de bussen. ook wor-
den op het traject langere treinen ingezet. 
Daarmee kan de verdere groei van het 
aantal reizigers, vooral in de spits, worden 
opgevangen.

Het project Extra Sneltrein Gronin-
gen-Leeuwarden is een samenwer-
king van de provincies Groningen en 
Fryslân, de gemeenten Leeuwarden, 
Groningen, Zuidhorn, Achtkarspelen, 
Kollumerland, Dantumadiel en Tyt-
sjerksteradiel en ProRail. De aanpas-
singen die voor dit project nodig zijn, 
worden gefinancierd uit het zogeheten 
Regiospecifiek Pakket. Dat bestaat uit 
de compensatiegelden voor het niet 
doorgaan van de Zuiderzeelijn.

extra sneltrein 
groningen-leeuwarden

ed van der Graaf, penningmeester van de 
wijkraad laanhuizen, is goed te spreken 
over de aanpassingen in het plan voor de 
ondertunneling van de spoorwegover-
gang in de Paterswoldseweg. “er is dui-
delijk erg goed geluisterd naar de zorgen 
van de buurtbewoners”, zo zegt hij. “Zo 
zijn de kolommen in de tunnel verdwe-
nen en komt er een vide tussen het spoor 
en het nieuwe stuk koeriersterweg. Het 
geheel krijgt daardoor een veel opener 
en dus veiliger karakter. Dat is ook beter 
voor de sociale veiligheid. je kunt eigen-
lijk amper meer spreken van een tunnel, 
maar meer van een onderdoorgang.”

enige goede oplossing
De wijkraad laanhuizen is naar eigen 
zeggen nooit tegen het plan geweest 
om een tunnel onder het spoor door te 
leggen. “Al jaren geleden zagen we in dat 
dat hoogstwaarschijnlijk de enige goede 
oplossing voor de toenemende verkeers-
stromen zou kunnen zijn”, aldus van 
der Graaf. “Maar in het plan zoals dat 
afgelopen november naar buiten werd 
gebracht, werd wel erg weinig rekening 
gehouden met de wensen van de buurt-
bewoners. we zijn dan ook erg blij dat 

we de kans hebben gekregen om mee te 
denken over het oplossen van de knel-
punten in dat plan.”

toeZegging
een ander heikel punt voor veel buurt-
bewoners was het verdwijnen van de 
aansluiting van de koeriersterweg op 
de Paterswoldseweg. “Dat is nu goed 
ondervangen door de aanleg van een 
30-kilometerweg over de tunnel, tussen 
laanhuizen en de Grunobuurt. en ik weet 
dat ook veel bewoners blij zijn met de 
toezegging dat er geen veranderingen 
komen in de parallelweg langs de Paters-
woldseweg, tussen de koeriersterweg en 
de verzetsstrijderslaan.”

over het algemeen zegt van der Graaf 
dan ook behoorlijk tevreden te zijn over 
de aanpassingen. “we wachten natuurlijk 
nog even het definitieve ontwerp af en 
je zult altijd mensen houden die gewoon 
helemaal geen tunnel willen. Maar zoals 
het er nu uitziet, denk ik dat het over-
grote deel van de buurtbewoners wel 
ziet dat het om een toekomstbestendige 
verbetering van de situatie gaat.”

Het was in november 2013 even schrik-
ken voor sommige bewoners van de 
Groningse badstratenbuurt. tijdens een 
bijeenkomst werden destijds de plannen 
voor ondertunneling van de spoor-
wegovergang in de Paterswoldseweg 
bekendgemaakt. volgens Annemarij van 
der Ploeg en Helen tubben, beide woon-
achtig in de badstratenbuurt, werd in 
die eerste plannen geen enkele rekening 
gehouden met de wensen van de buurt-
bewoners.
“De aansluiting van de theodurus nie-
meyerstraat op de Paterswoldseweg zou 
verdwijnen en de kleine badhuisstraat 
zou een drukke verkeersader zonder 
parkeerplaatsen voor bewoners worden. 
De theodorus niemeyerstraat is van 
groot belang voor de ontsluiting van 
de wijk. niet alleen voor de bewoners, 
maar bijvoorbeeld ook voor de medewer-
kers van bAt niemeyer, die hun auto’s 
parkeren op het terrein tussen het spoor 
en het badhuisplein, en natuurlijk voor 
de vrachtwagens die de coop Supermarkt 
bevoorraden. In het eerste plan werd dat 
allemaal onmogelijk. Daarnaast zou ook 
nog eens het weinige groen dat we in de 
wijk hebben, op het badhuisplein, komen 

te verdwijnen”, geeft van der Ploeg aan.

alternatieVen
om de weerstand tegen de plannen 
kenbaar te maken en zelf alternatieven 
te ontwikkelen, werd het buurtinitiatief 
tunnel Paterswoldseweg Groningen op-
gericht. ook nodigden ze lokale politici 
uit om ter plekke een kijkje te komen ne-
men. “je zag dat ze erg onder de indruk 
waren van wat de plannen met de buurt 
zouden doen.”
De oplossing komt nu in de vorm van 
een ventweg voor de coop, door ge-
bruik te maken van het terrein van bAt 
niemeyer, een plan uit de koker van het 
buurtinitiatief. “bij niemeyer stelden ze 
zich gelukkig ook erg behulpzaam op’, 
zegt van der Ploeg. “Door de aanleg 
van de ventweg blijft de theodorus 
niemeyerstraat nu gewoon bereikbaar; 
daar zijn we natuurlijk erg blij mee. en 
daarnaast hebben we de toezegging 
gekregen dat het groen op het badhuis-
plein niet verdwijnt. natuurlijk zijn we 
erg blij dat er nog eens goed naar de 
plannen gekeken is, maar we hebben nog 
steeds een beetje zoiets van ‘eerst zien, 
dan geloven!’

ScHetS vAn De nIeuwe SItuAtIe bIj De PAteRSwolDSeweG. De StIPPellIjn IS Het SPooR tuSSen GRonInGen en leeu-
wARDen. De PAteRSwolDSeweG GAAt HIeR onDeRDooR. De veRlenGDe buSbAAn lIGt AAn De ZuIDkAnt vAn Het SPooR. 
bRon: GeMeente GRonInGen

Bij de spoorwegoVergang paterswoldseweg komt een tunnel Voor alle Verkeer. de 
stuurgroep extra sneltrein groningen leeuwarden (esgl) Heeft HierVoor Begin juni Het 
Voorkeursontwerp Vastgesteld. de tunnel wordt aangelegd onder de Huidige sporen, 
die ongeVeer 75 cm worden VerHoogd. in de tunnel komt een weg met aan Beide Zijden een 
fiets- en Voetpad. de gemeenteraad Van groningen neemt in septemBer 2014 een Besluit 
oVer Het ontwerp Van de plannen.

Bewoners laanHuiZen: 
“er is goed naar ons geluisterd”

Bewoners BadstratenBuurt: 
“eerst Zien, dan geloVen”

groningen spoorZone Heeft 83 reacties 
ontVangen op de plannen Voor Het 
stationsgeBied. in totaal Heeft Het project 
in die reacties ruim 200 Vragen, suggesties 
en opmerkingen gekregen. circa 450 
Belangstellenden kwamen een kijkje nemen 
Bij de informatiemarkten die Het project in 
mei organiseerde.

 Alle ontvangen reacties worden nu bestu-
deerd en samengebracht in een reactierap-
port. waar het kan, worden de plannen op 
grond hiervan aangepast en verbeterd. naar 
verwachting wordt het reactierapport voor 
de zomer afgerond en ter besluitvorming 
voorgelegd aan Gemeenteraad en Provinciale 
Staten.

Bijeenkomsten
De meeste bezoekers aan de informatie-
markten waren vooral nieuwsgierig naar de 

plannen. Zij kregen in woord en beeld te zien 
wat de plannen inhouden en konden hun 
vragen stellen aan de plannenmakers. Daar-
naast werden er rondleidingen gegeven op 
het station, zodat mensen ter plaatse uitleg 
kregen over de geplande aanpassingen.
op de twee bijeenkomsten in Groningen 
hadden omwonenden met name vragen over 
de verdere ontwikkeling van de zuidzijde van 
het station en het plan voor de bustunnel en 
de fietstunnel. vooral ook in relatie tot ande-
re plannen in de omgeving. verder waren er 
wisselende reacties op de vraag of de huidige 
‘blauwe loopbrug’ al of niet behouden moet 
blijven. In Haren ging het overwegend  over 
de inpassing van het nieuwe opstelterrein, 
waarbij geluid en uitzicht de twee belang-
rijkste thema’s waren.

forse aanpassingen
Het project Groningen Spoorzone bestaat in 

deze fase onder meer uit forse aanpassingen 
aan sporen en perrons en het aanleggen van 
een voetgangerstunnel op het Hoofdstation. 
De ingang hiervan komt achter het monu-
mentale stationsgebouw, waardoor reizigers 
net als vroeger door de mooie stationshal 
worden geleid. Achter het stationsgebouw 
ontstaat ruimte voor een groot plein met 
een ruim aanbod aan voorzieningen. Gronin-
gen Spoorzone onderzoekt ook de mogelijk-
heden voor de aanleg van een bustunnel en 
een fietstunnel onder het Hoofdstation door. 
verder bestaat het project uit een vierde 
spoor naar station Groningen europapark 
en op datzelfde station de aanleg van een 
extra zijperron. Door de aanpassingen op het 
Hoofdstation blijft er te weinig ruimte over 
voor het opstelterrein dat aan de zuidkant 
ligt. Het opstelterrein wordt verplaatst naar 
de Rouaanstraat in de gemeente Haren. De 
aanpassingen zijn nodig om het treinverkeer 
in en rond de stad te verbeteren en uit te 
breiden.

BesluitVorming
naar verwachting stellen de Gemeenteraad 
en Provinciale Staten de plannen in het 
najaar vast. voor sommige onderdelen van 
het plan zijn nog planologische procedures 
nodig, zoals een Provinciaal Inpassingplan 
voor het nieuwe opstelterrein. De planning 
is dat in 2016 de eerste werkzaamheden 
starten. In 2020 moet deze fase van het 

plan helemaal zijn uitgevoerd en kan de 
verbeterde dienstregeling ingaan. tijdens de 
uitvoeringsperiode blijft het Hoofdstation zo 
goed mogelijk functioneren, zodat reizigers 
en omwonenden zo weinig mogelijk overlast 
ervaren.

ZuidZijde
De komende jaren gaat Groningen Spoor-
zone ook de plannen voor het gebied aan 
de zuidzijde van het station verder uitwer-
ken. een belangrijk vraagstuk hierbij is het 
eventueel verplaatsen van het gehele bussta-
tion naar deze kant. ook het aantrekkelijker 
maken van het voorplein is onderwerp van 
nadere studie.

AnneMARIj vAn DeR PloeG en Helen tubben: “tHeoDoRuS nIeMeyeRStRAAt blIjft beReIkbAAR”. foto: jeRoen vAn kooten. eD vAn DeR GRAAf: “blIj Met AAnPASSInGen In tunnelPlAn.” foto: jeRoen vAn kooten.
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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
Deze kRant is een uitGave van De saMenWeRkinGsoRGanisatie GRoninGen BeReikBaaR in saMenWeRkinG Met het PRoject aanPak RinG zuiD. saMenWeRkinGsoRGanisatie GRoninGen BeReikBaaR, 
oosteRstRaat 56a, 9711 nX GRoninGen, telefoon: (050) 316 43 70, e-Mail: info@GRoninGenBeReikBaaR.nl, WeBsite: WWW.GRoninGenBeReikBaaR.nl. aanPak RinG zuiD, WWW.aanPakRinGzuiD.nl.

einDReDactie: GRoninGen BeReikBaaR i.s.M. aanPak RinG zuiD. - ReDactie: PeRsBuReau taMMelinG - ontWeRP en oPMaak: la coMPaGnie - foto’s: jeRoen van kooten, jan BeRenDs, jos schuuRMan, 
aanPak RinG zuiD, Rhc GRoninGeR aRchieven - iMPRessies en PlatteGRonDen: viaDRuPsteen, nol MolenaaR, West8 - oPlaGe: 250.250 eXeMPlaRen - DRuk en veRsPReiDinG: nDc MeDiaGRoeP
DisclaiMeR: De iMPRessies in Deze kRant Geven een inDRuk van De toekoMstiGe situatie. Dit kan afWijken van De WeRkelijkheiD.

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.

26 t/m 29 juni 2014 en 2 t/m 6 juli 2014: Voorstelling:‘drama 
acHter de geVel’ 
In de bijzondere voorstelling ‘Drama achter de gevel’ komen negen Groningse, 
historische drama’s tot leven. Het gaat om stadse drama’s uit de zestiende tot en met 
twintigste eeuw. tijdens een spannende stadswandeling langs vijf geheime locaties 
in en om het noordelijk Scheepvaartmuseum komen deze tragedies voorbij. Het 
gaat niet alleen om theater, maar ook om muziek, films en poëzie. In de Groninger 
Archieven is tot en met augustus een tentoonstelling over de negen verhalen uit 
‘Drama achter de Gevel’ te zien. www.dramaacHterdegeVel.nl 

6 juli: koopZondag: dieZijn leuk!-markt  
koopzondag 6 juli is de vismarkt in Groningen het decor van de Diezijn leuk!-markt. 
De markt bestaat uit zo’n zeventig kraampjes waar allerlei unieke, originele en soms 
ook handgemaakte producten te koop zijn. ook zijn er demonstraties, workshops en 
muziek.  www.dieZijn-leuk.nl

16 t/m 26 juli: peter de grote festiVal  
Het Peter de Grote festival is het grootste kamermuziekfestival van noord-nederland. 
en niet voor niets: in tien dagen tijd vinden er ongeveer 50 concerten plaats. De 
concerten worden omlijst met cultuurtoeristische arrangementen zoals wandelingen, 
lezingen, museabezoek, diners en rondvaarten. Aan de concertserie is een Summer 
Academy gekoppeld voor jonge, getalenteerde musici van 12 tot 30 jaar. 
www.peterdegrotefestiVal.nl 

18 t/m 20 juli: dicHters in de prinsentuin 
De historische Prinsentuin is van vrijdag 18 tot en met zondag 20 juli het decor van 
het Groningse poëziefestival ‘Dichters in de Prinsentuin’. vele tientallen dichters uit 
nederland en ver daarbuiten dragen voor uit eigen werk.
Dichters in de Prinsentuin doet elk jaar weer precies wat de naam belooft: in de weel-
derige en historische Prinsentuin in het hart van Groningen houden talloze dichters 
een voordracht. De helft van hen is professional, de andere helft bestaat uit geta-
lenteerde amateurs die zichzelf hebben ingeschreven. Het festival opent op vrijdag-
middag 18 juli met een spectaculaire voorstelling in de voormalige Suikerfabriek in 
Groningen. www.dicHtersindeprinsentuin.nl

30 augustus: ZomerjaZZfietstour 
Zaterdag 30 augustus is het de dag van de Zomerjazzfietstour. Deze tocht is een 
combinatie van een prachtige fietstocht door het Reitdiepdal en intieme jazzcon-
certen in Middeleeuwse kerkjes en boerenschuren. Het is alweer de 28e editie van de 
Zomerjazzfietstour. jazzliefhebbers kunnen kiezen uit één van de fietsroutes door het 
Reitdiepdal. onderweg kunnen ze genieten van verschillende concerten. ook zijn er 
punten waarop kan worden overgestapt op een andere route. op de vrijdag vooraf-
gaand aan het festival staat traditioneel de proloog op het programma, waarbij de 
bezoekers alvast een voorproefje krijgen van wat hen te wachten staat. www.Zjft.nl

21 t/m 31 augustus: noorderZon   
Het noorderplantsoen barst van donderdag 21 tot en met zondag 31 augustus zo on-
geveer uit zijn voegen tijdens het zomerfestival noorderzon. Het festival trekt jaarlijks 
zo’n 135.000 bezoekers uit Groningen, de rest van het land en de rest van de wereld. 
op het programma staat traditioneel veel theater, muziek, dans en film. Het zijn 
vooral internationale artiesten die speciaal voor noorderzon naar Groningen afreizen. 
ook zonder een voorstelling te bezoeken is het bijzonder goed toeven op noorderzon. 
Het festival staat landelijk bekend om zijn unieke sfeer, gezellige terrasjes en lekkere 
eettentjes. www.noorderZon.nl

nooRDeRZon
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