
Sontbrug over WinSchoterdiep
maakt binnenStad beter bereikbaar
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fietSerS, auto’S en buSSen kunnen vanaf 
eind 2015 over de nieuWe Sontbrug. 
met deze brug over het WinSchoterdiep 
ontStaat een verbinding tuSSen de 
ooSteLijke ringWeg (afSLag driebond) 
en de europaWeg. zo kan bijvoorbeeLd 
verkeer vanuit hoogezand makkeLijk 
naar de WinkeLS rond de SontWeg en 
het SontpLein en naar de binnenStad 
van groningen. de Werkzaamheden zijn 
onLangS geStart.

De Sontbrug verbindt de Sint 
Petersburgweg (bij de autoboulevard) met 
de Sontweg (de brandweerkazerne). Op de 
nieuwe brug komen twee rijstroken voor 
het autoverkeer, een busstrook richting 
stad en aan de noordkant een fietspad 
voor twee richtingen en een voetpad. 
De brug krijgt een doorvaarthoogte van 
3,80 meter en een doorvaartbreedte 
van 18 meter. De Sontweg en de 
Sint Petersburgweg krijgen ook een 

nieuw profiel. Zo krijgt de Sontweg 
busbanen in beide richtingen. Op de Sint 
Petersburgweg komen twee rijstroken 
voor autoverkeer, een busbaan de stad 
uit en een middenberm/linksafstrook. De 
Driebondsweg blijft fietspad. Uiterlijk eind 
2015 is alles gereed. De Sontbrug is ook 
een belangrijke alternatieve route tijdens 
de ombouw van de zuidelijke ringweg, die 
in 2016 van start gaat
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vanaf deze Week tot en met 2 juni 2014 
kan iedereen zijn mening geven over de 
pLannen voor het project groningen 
Spoorzone. in deze krant LeeSt u de 
beLangrijkSte punten van dit project 
(pagina 7 tot en met 18). voor meer 
informatie kunt u kijken op WWW.
groningenbereikbaar.nL/Spoorzone. en u 
kunt de komende maand binnenLopen op 
een van de informatiemarkten.

Het project Groningen Spoorzone bestaat 
onder meer uit forse aanpassingen aan 
sporen en perrons en het aanleggen van een 
voetgangerstunnel onder het Hoofdstation.  
Ook wordt onderzocht of hier mogelijkheden 
zijn voor een bustunnel en fietstunnel. 
Naar station Groningen Europapark komt 
een vierde spoor en het opstelterrein wordt 
verplaatst naar de gemeente Haren. Via 
onder andere een maquette, animaties 
en informatiepanelen krijgt u op de 

informatiemarkten een goed beeld van de 
nieuwe situatie. Tijdens deze bijeenkomsten 
kunt u vragen stellen aan de plannenmakers 
en uw mening over de plannen geven.  
De informatiemarkten worden gehouden 
op maandag 12 mei en dinsdag 20 mei in 
de Puddingfabriek (Viaductstraat 3-4) in 
Groningen en op 14 mei in ‘t Clockhuys 
(Brinkhorst 3) in Haren. U bent hier  
van harte welkom tussen 16.00 uur en 
20.00 uur.

uW mening gevraagd over groningen Spoorzone

Groningen Spoorzone
7 t/m 18

U kunt vanaf 25 april uw mening geven over 
het project Groningen Spoorzone.

Alle werkzaamheden 
in en rond de stad 
2
Overzicht van de projecten en werkzaamheden 
voor een betere bereikbaarheid.
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 aanpak ring zuid (2016-2020/2021)
 De zuidelijke ringweg gaat de ko-

mende jaren ingrijpend op de schop 
om de bereikbaarheid van stad en 
regio en de doorstroming op de weg 
te verbeteren.

 ooSteLijke ringWeg (2010 - 2015)
 De werkzaamheden aan de oostelij-

ke ringweg zijn vier jaar geleden van 
start gegaan. belangrijkste opgave 
was om alle kruisingen ongelijk-
vloers te maken. Zie ook pagina 20 
en 21.

 noordzeebrug (2013 - 2015)
 De Noordzeebrug over het Van 

Starkenborghkanaal wordt volledig 
vervangen. Zie ook pagina 4 en 5.

 bedumerWeg (2013 - 2015) 
 De aansluiting van de bedumerweg 

op de noordelijke ringweg wordt 
ongelijkvloers. De verkeerslichten 
verdwijnen. Zie ook pagina 4 en 5.

 Sontbrug (okt. 2013 - dec. 2015)
 Over het winschoterdiep wordt 

een brug gebouwd: de Sontbrug. 
De brug verbindt bedrijventerrein 
Driebond met de bedrijven bij de 
Sontweg, zoals de Ikea. In samen-
hang  hiermee worden ook de Sint 
Petersburgweg en de Sontweg 
gereconstrueerd. Zie ook pagina 1.

 hoogWaardige ov - aS van p+r 
 hoogkerk naar Station 
 (2e heLft 2014 -  eind 2015)
 De busbaan op de koeriersterweg 

wordt doorgetrokken tot aan het 
Hoofdstation, parallel aan het spoor. 
Daarmee ontstaat een snelle busver-
binding tussen P+r Hoogkerk en het 
Hoofdstation. Dit is fase 3 van het 
project ‘HOV-as west’.

 fietSroute pLuS groningen – 
 ten boer (2016 - 2017)
 De plannen voor een Fietsroute 

Plus, een extra breed en comforta-
bel fietspad van en naar Ten boer, 
worden momenteel uitgewerkt. De 
aanleg start op zijn vroegst in 2016. 
Zie ook pagina 6.

 fietSroute pLuS groningen – WinSum 
(2017 - 2018)

 De plannen voor een Fietsroute 
Plus, een extra breed en comforta-
bel fietspad van en naar winsum, 
worden momenteel uitgewerkt. De 
aanleg start op zijn vroegst in 2017. 
Zie ook pagina 6.

 
 hoofdStation - europapark: vierde 

Spoor (2015 - 2020)
 Er komt een vierde spoor tussen het 

nieuwe station Groningen Europa-
park en het Hoofdstation Gronin-
gen. Dat is nodig omdat er in de 
toekomst meer treinen gaan rijden 
onder meer vanwege het verplaat-
sen van het opstelterrein naar de 
rouaanstraat in de gemeente Haren. 

 Zie ook pagina 11.
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  uitbreiding p+r haren  
(2014 - medio 2015)

 wegens succes wordt het P+r ter-
rein bij Haren uitgebreid met zeker 
vijfhonderd plaatsen. Het terrein telt 
nu een kleine vierhonderd plaatsen 
en is vrijwel dagelijks helemaal vol. 
De uitbreiding komt op het terrein 
van het Nesciopark direct ten noor-
den van de Vondellaan, tegen het 
huidige parkeerterrein aan.

 tunneL heLperzoom (Start bouW 
2015)

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

 aanpak StationSgebied (2015 - 2020)
 Het Hoofdstation Groningen krijgt 

extra sporen en perrons. Ook komt 
er een voetgangerstunnel. 

 Zie pagina 10 en 11.

 extra perron europapark (2017)
 Station Europapark krijgt er een 

extra perron bij. Zie pagina 10 en 11.

 bouWWerkzaamheden forum en 
ooStWand grote markt (2011 - 2017)

 aan de oostkant van de Grote 
markt komt het Groninger Forum. 
De Oostwand zelf wordt ook geheel 
vernieuwd. Hiervoor zal in bepaalde 
periodes veel bouwverkeer af- en 
aanrijden.
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De projecten op deze kaart zijn maatre-
gelen die gepland staan om de bereik-
baarheid van Groningen de  
komende jaren te verbeteren en (bouw)
werkzaamheden die de  
bereikbaarheid beïnvloeden. Voor een 
compleet overzicht van alle projecten 
en werkzaamheden kunt u terecht op 
de website www.groningenbereikbaar.nl 
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18 aanpak rotonde hoogkerk en 
 kruiSing eemSgoLaan (2015 - 2016)
 Ten behoeve van het openbaar 

vervoer tussen Leek en Groningen 
wordt de doorstroming verbeterd 
op de rotondes bij Hoogkerk. Het 
betreft o.a. de aanleg van losliggen-
de rijbanen (bypasses) en de bouw 
van een tunnel in de Eemsgolaan ter 
hoogte van de busbaan.

 rotonde Laan corpuS den hoorn (2e 
heLft 2014)

 Ter verbetering van de doorstroming 
rondom het martiniziekenhuis wor-
den diverse maatregelen getroffen. 
Het betreft onder meer de realisatie 
van een ‘bypass’ bij de rotonde Laan 
Corpus den Hoorn/Van Swietenlaan 
en aanpassingen aan de kruising 
Paterswoldseweg/Laan Corpus den 
Hoorn.

 Leonard SpringerLaan 
 (2e heLft 2014)
 Tussen de westelijke ringweg en de 

Paterswoldseweg wordt de riolering 
vernieuwd en het wegdek gerecon-
strueerd.

 boterdiep en bLoemStraat 
 (eind 2014 - 2015) 
 Vervangen riolering en reconstructie 

wegverharding van het boterdiep en 
de bloemsingel.

 noordeLijke ringWeg
 (jun. – aug. 2014)
 Verbeteren van de middenberm van 

de noordelijke ringweg door onder 
meer nieuwe verlichting en een 
geleiderail.

 aanLeg p+r reitdiep 
 (voor Start aanpak ring zuid)
 bij reitdiep komt een P+r-ter-

rein. De uitbreiding van het aantal 
P+r-terreinen verbetert de bereik-
baarheid van de stad.

 aanLeg p+r meerStad (voor Start 
aanpak ring zuid)

 bij meerstad komt een P+r-ter-
rein. De uitbreiding van het aantal 
P+r-terreinen verbetert de bereik-
baarheid van de stad.

 aanLeg opSteLterrein rouaanStraat 
(2015 - 2017)

 Het opstelterrein voor treinen 
aan de zuidzijde van het Hoofd-
station wordt verplaatst naar de 
rouaanstraat in de gemeente Haren. 
Zie ook pagina 10 en 11.

Deze kaart is voortdurend in
ontwikkeling. Versie: april 2014.
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 hereWegviaduct (pLanning nog  niet 
bekend)

 Het Herewegviaduct is aan 
 vervanging toe. Onderzocht wordt 

hoe het viaduct kan worden  
vernieuwd en wanneer dit het 
beste kan plaatsvinden.

 

 reitdieppLein- ring noord en WeSt 
(2014 - 2015)

 Tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden aan de zuidelijke 
ringweg wordt het verkeer deels 
omgeleid via andere delen van de 
ringweg. Voor een goede doorstro-
ming wordt de verbinding tussen de 
noordelijke en de westelijke ring-
weg, het reitdiepplein, verbeterd. 
Zie ook pagina 4 en 5. 

 onderdoorgang paterSWoLdSeWeg 
(voorjaar 2016 - najaar 2017)

 Vanaf 2017 rijdt op het traject Gronin-
gen-Leeuwarden elk uur een extra snel-
trein. Daardoor wordt de spoorwegover-
gang bij de Paterswoldseweg vervangen 
door een onderdoorgang. Samen met 
betrokkenen en omwonenden wordt 
onderzocht hoe deze onderdoorgang en 
de aansluiting van de wegen hierop voor 
alle verkeer verantwoord kan worden 
ingepast in de omgeving.
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de noordeLijke ringWeg iS aL grotendeeLS ongeLijkvLoerS. de Werkzaamheden aan 
deze ringWeg concentreren zich tot nu toe aan de uiteinden. aan de ooStzijde 
Wordt geWerkt bij de noordzeebrug en de kruiSing met de bedumerWeg. aan de 
WeStzijde Wordt de doorStroming verbeterd door de aanSLuiting met de WeSteLijke 
ringWeg te verdubbeLen. omStreekS deze zomer vindt er groot onderhoud pLaatS 
aan de middenberm. verLichting en geLuidSSchermen Worden dan ook vervangen.

noordeLijke ringWeg Werkt aan uiteinden

verkeerSLichten Weg bij kruiSing bedumerWeg
tegeLijk met de bouW van de 
noordzeebrug Wordt de kruiSing met de 
bedumerWeg aangepakt. de kruiSing met 
verkeerSLichten maakt pLaatS voor onder 
meer een rotonde en een fLy-over. dit 
paSt binnen de gezamenLijke viSie van de 

gemeente groningen, rijkSWaterStaat en 
provincie groningen om de geheLe ringWeg 
ongeLijkvLoerS te maken. dit zorgt 
voor een betere doorStroming en meer 
verkeerSveiLigheid.

In de nieuwe situatie (vanaf eind 2015) 
rijdt het verkeer op de noordelijke ringweg 
over een viaduct. Eén niveau lager komt 
aan het einde van de bedumerweg een 
nieuwe rotonde. Via deze rotonde kan het 
verkeer zonder verkeerslichten vanaf de 

bedumerweg en industrieterrein De Hoogte 
naar de ringweg. De bestaande fietstunnels 
worden vervangen door nieuwe tunnels 
met een lichte en open uitstraling. Deze 
fietstunnels komen samen op het 
Soendaplein.

ImPrESSIE VaN DE NIEUwE aaNSLUITING VaN DE bEDUmErwEG OP DE NOOrDELIjkE rINGwEG. OP DE VOOrGrOND DE bEDUmErwEG, rECHTS DE NOOrDELIjkE rINGwEG. aFbEELDING: VIaDrUPSTEEN
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noordeLijke ringWeg Werkt aan uiteinden

Voor meer informatie over deze projec-
ten kunt u kijken op www.ringgroningen.
nl. Hier vindt u ook webcams met actuele 
beelden van de bouwwerkzaamheden en de 
verkeerssituatie. Op Twitter krijgt u infor-
matie via @ringgroningen

De aansluiting tussen de westelijke en de 
noordelijke ringweg (het reitdiepplein) 
wordt verdubbeld. Door deze aanpassingen 
stroomt het verkeer gemakkelijker en snel-
ler van de westelijke naar de noordelijke 
ringweg en vice versa. De werkzaamheden 

beginnen in juni of juli van dit jaar. Het 
nieuwe reitdiepplein is medio 2015 klaar, 
dus voordat de werkzaamheden aan de 
zuidelijke ringweg beginnen. In de volgen-
de uitgave van deze krant meer informatie 
over dit project.

nieuWe noordzeebrug 
biedt ruimte voor grotere Schepen
SindS februari 2014 Wordt geWerkt aan 
het vervangen van de noordzeebrug. dit 
iS de brug in de noordeLijke ringWeg over 
het van StarkenborghkanaaL. de nieuWe 
brug Wordt circa drie meter hoger, zodat 
over dit kanaaL grotere Schepen kunnen 
varen. tegeLijkertijd Wordt de kruiSing 
van de ringWeg met de bedumerWeg 
ongeLijkvLoerS gemaakt. daarmee komen de 
verkeerSLichten te vervaLLen.

De aanpak van de Noordzeebrug maakt 
onderdeel uit van het verbeteren van de 
vaarweg Lemmer – Delfzijl. Deze vaarweg, 
die bestaat uit het Prinses margrietka-

naal, het Van Starkenborghkanaal en het 
Eemskanaal, is de belangrijkste vaarroute 
van Noord-Nederland. Deze route wordt 
onder meer gebruikt door de binnen-
vaart richting Groningen en Fryslân en de 
beroepsvaart tussen Noord-Duitsland en de 
havens van amsterdam en rotterdam. De 
vaarweg levert een belangrijke bijdrage aan 
de economische groei in het Noorden. Door 
het verbeteren van deze vaarweg kunnen 
hier in de toekomst grotere schepen gaan 
varen, met meerdere lagen containers.

Werkzaamheden
De bestaande Noordzeebrug wordt volledig 

gesloopt en vervangen door een nieuwe 
vaste brug. Deze is 9,10 meter hoog en de 
doorvaartbreedte wordt 54 meter. De nieu-
we brug wordt in twee gedeelten gebouwd. 
begin februari 2014 is de aannemer gestart 
met de bouw van het westelijk gedeelte 
van de nieuwe Noordzeebrug. Voor het 
verkeer verandert er hier dit jaar niets. Het 
blijft op de huidige (oostelijke) helft van de 
brug rijden. Vanaf november 2014 gaat het 
verkeer op de andere (nieuwe) zijde rijden. 
Eind 2015 is de brug klaar.

ImPrESSIE VaN DE NIEUwE NOOrDZEEbrUG.

WebcamS 
van de 
verkeerS-
Situatie

de Werkzaamheden aan de noordeLijke ringWeg zorgen voor overLaSt voor het 
verkeer en omWonenden. de aannemer en de opdrachtgever Spannen zich Samen in 
om de overLaSt zo veeL mogeLijk te beperken. actueLe informatie vindt u op 
WWW.ringgroningen.nL en op WWW.groningenbereikbaar.nL.

verkeerSoverLaSt

betere doorStroming op ring 
door verdubbeLing reitdieppLein
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nieuW vervoerSbeLeid gaSterra SLaat aan

fietSroute pLuS: SneL naar Werk of SchooL

gaSterra, een bedrijf met 200 WerknemerS, 
verhuiSde een jaar geLeden van hoogkerk 
naar het vroegere gebouW van de abn 
amro bank naaSt het hoofdStation in 
het centrum van groningen, op de hoek 
van de StationSWeg en de hereWeg. het 
nieuWe onderkomen heeft SLechtS enkeLe 
parkeerpLaatSen beSchikbaar. “een 
beWuSte keuze”, zegt bart WeStmaaS, 
hoofd perSoneeL en organiSatie bij 
gaSterra. “naaSt een aantaL andere 
redenen om te verhuizen, WiLden We een 
ander, duurzamer vervoerSbeLeid voeren.”

Het oude kantoor in Hoogkerk was met 
het openbaar vervoer erg slecht bereik-
baar. “bijna iedereen kwam daarom met 

de provincie groningen WiL het fietSen 
aantrekkeLijker en veiLiger maken. 
daarom Wordt een aantaL drukke 
fietSrouteS in onze provincie extra 
breed en comfortabeL. er iS aL een 
‘fietSroute pLuS’ tuSSen zuidhorn en de 
Stad groningen. de route tuSSen bedum en 
groningen Wordt momenteeL aangeLegd. 
verder zijn er pLannen voor fietSrouteS 
pLuS vanuit de Stad groningen naar ten 
boer, WinSum en Leek.

Een Fietsroute Plus is een fietspad dat bre-
der en comfortabeler is dan een gewoon 
fietspad. Door de aanleg van deze fietsrou-
tes moet het fietsen prettiger en veiliger 
worden, waardoor op afstanden tot vijftien 
kilometer meer mensen voor de fiets kie-
zen in plaats van de auto. 

bedum
De Fietsroute Plus vanuit bedum die nu 
aangelegd wordt, loopt langs de Gronin-

gerweg, deels langs de westkant en deels 
langs de oostkant ervan. bij de oprit naar 
de N46 is een rotonde aangelegd, waar de 
fietsers de Groningerweg op een veilige 
manier kunnen oversteken. Het fietspad 
wordt 3,5 meter breed, van beton en 
komt op de meeste plekken op 6 meter 
van de weg te liggen. Hierdoor hebben 
fietsers minder last van het autoverkeer. 
Deze fietsroute is bijna gereed. alleen het 
gedeelte bij de stad Groningen (rondom de 

oostelijke ringweg) moet nog gerealiseerd 
worden.

ten boer, WinSum, Leek
De provincie maakt ook plannen voor 
een Fietsroute Plus naar de stad Gronin-
gen vanuit Ten boer, winsum en Leek. bij 
het uitwerken van de plannen werkt de 
provincie samen met belangenorganisaties 
en fietsers die veel gebruik maken van de 
huidige routes. Eind dit jaar komt de pro-
vincie met een besluit over de route van 
de Fietsroutes Plus in Ten boer en winsum. 
De plannen voor Leek moeten nog worden 
ontwikkeld. 

de auto”, vertelt westmaas. Daar wilde 
GasTerra iets aan doen. “Door deze locatie-
keuze stimuleren we onze werknemers om 
met het openbaar vervoer of met de fiets 
te komen”, vertelt het hoofd P&O. 

zeLf verantWoordeLijk
Het vernieuwde kantoor van GasTerra 
beschikt slechts over vijftien parkeerplek-
ken. Deze zijn gereserveerd voor bezoekers. 
Per trein, bus of op de fiets is het kantoor 
echter goed bereikbaar. “De verhuizing was 
wel een beetje een dwangmiddel voor onze 
werknemers”, zegt westmaas. “maar we 
hebben er goed over nagedacht. Niemand 
heeft zijn eigen parkeerplek, ook onze 
hoofddirecteur Gert-jan Lankhorst niet. 

we hebben onze werknemers zelf verant-
woordelijk gesteld voor het organiseren 
van hun woon-werkverkeer.”

goede reactieS
aanvankelijk leverde het besluit nogal wat 
discussie op, zegt westmaas. “maar nu 
horen we goede reacties op ons beleid. Een 
aantal van onze mensen maakt gebruik 
van de Transferia net buiten de stad. we 
vergoeden de kosten daarvan ook. En het 
overige personeel komt met de fiets, trein 
of met de bus.”

e-bike
Speciaal voor de fietsers is er bij GasTerra 
een full-service rijwielstalling aanwe-

zig. Dit betekent dat de fietsen veilig en 
droog in de parkeerkelder kunnen wor-
den achtergelaten. Voor de e-bikers is er 
de mogelijkheid om de batterij voor de 
terugreis weer op te laden. “we hebben 
onze mensen voor de verhuizing de gele-
genheid geboden om een e-bike te testen 
en we zien dat diverse werknemers, die 
tussen de vijftien en twintig kilometer van 
het werk wonen, hier gebruik van maken. 
alle werknemers kunnen gebruik maken 
van een fietsenplan. Uiteraard hebben we 
ook onze werknemers uit de stad gesti-
muleerd om op de fiets te komen”, vertelt 
westmaas. “En gelukkig slaat dat aan. Ook 
onze directieleden komen zo veel mogelijk 
gewoon met de fiets.”

SCHOLIErEN OP DE FIETSrOUTE PLUS TUSSEN GrONINGEN EN ZUIDHOrN. FOTO: aLEx wIErSma.

Tijdens de ochtend- en de avondspits 
passeert iedere vier seconden een 
fietser op weg naar Zernike de kruising 
met de noordelijke ringweg. Dat levert 
problemen op voor de doorstroming 
van het autoverkeer. automobilisten 
moeten fietsers voorrang geven en 
het lukt hen daardoor moeilijk om 
links- of rechtsaf de Zonnelaan op te 
rijden. De gemeente Groningen keek 
in overleg met de rijksuniversiteit, de 
Hanzehogeschool, een aantal studenten 
en de Fietsersbond naar alternatieve 
fietsroutes. Onder het motto ‘Slimme 
route naar Zernike’ startte tijdens de 
kEI-week van 2013 een proef met het 
promoten van de fietsroutes langs het 
reitdiep en via Park Selwerd. In de 
stad werd opvallende bewegwijzering 
geplaatst. De proef is geslaagd. Het 
aantal fietsers naar Zernike steeg, maar 
daalde op de Zonnelaan. Daarmee werd 
de Zonnelaan ontlast van de dagelijkse 
stroom fietsers van en naar Zernike. 
Vooral de alternatieve route via Park 
Selwerd bleek populair. Ook dit jaar 
worden tijdens de kEI- week eerstejaars 
studenten gewezen op de alternatieve 
routes.

SLimme 
fietSroute 
naar zernike
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het gebruik van de buS in en rond groningen 
iS de afgeLopen maanden toegenomen, 
hoeWeL het geen koude Winter WaS. 
WaarSchijnLijk iS dit mede te danken aan de 
inzet van de nieuWe, comfortabeLe buSSen 
van Qbuzz.

Dat zegt de Groningse gedeputeerde voor 
Verkeer en Vervoer mark boumans (VVD). 
Volgens hem gaat het duidelijk merkbaar de 
goede kant op met het openbaar vervoer in 
Groningen. De bussen zijn comfortabeler en 
rijden vaker, en het overstappen van trein 
naar bus en omgekeerd gaat veel gemakke-
lijker.
“Daar zijn we heel blij mee!”, zegt hij. “Het 
lijkt erop dat het beleid om het openbaar 
vervoer te stimuleren, effect begint te 
krijgen. maar het kan ook zijn dat mensen 
zich er steeds meer bewust van worden dat 
niet iedereen meer tegelijk met de auto naar 
z’n werk kan. Zeker vanaf 2015, wanneer de 
werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg 
van start gaan. Daarom is het veelbelovend 
dat de nieuwe bussen van Qbuzz nu al 
vaker worden gebruikt”, aldus gedeputeerde 
boumans.
Positief vindt de gedeputeerde het ook dat 
er binnen Groningen bereikbaar goed wordt 
samengewerkt tussen alle betrokken partijen 
en dat er slimme alternatieven voor de auto 
worden bedacht. “Pas in 2015 zullen we echt 
zien of ons beleid om het autoverkeer af te 
remmen werkt. maar het lijkt er op dat we 
op de goede weg zijn!”

groningen Spoorzone maakt
ruim baan voor trein en buS

groningSe gedeputeerde mark boumanS
‘We zijn op goede Weg om gebruik 
van buS en trein te bevorderen in groningen’

de provincie groningen, gemeente 
groningen, proraiL, nS en het miniSterie 
van infraStructuur en miLieu WiLLen het 
gebruik van de trein StimuLeren. dat doen 
zij door de dienStregeLing te verbeteren, 
de treinen vaker te Laten rijden, Station 
noord en europark optimaaL te gebruiken 
en te zorgen voor een SoepeLe overStap 

tuSSen trein en buS. dit aLLeS onder de 
naam groningen Spoorzone.

De regio, de stad en economische toplo-
caties moeten door dit plan vanaf 2020 
beter met elkaar worden verbonden 
via bus en trein. belangrijke woon- en 
werkgebieden worden rechtstreeks of met 

slechts één overstap bereikbaar. bus en 
trein worden hiervoor zo veel mogelijk aan 
elkaar gekoppeld, via bijvoorbeeld stati-
ons en P+r-locaties. Treinreizigers vanuit 
het noorden en het oosten kunnen straks 
zonder overstap zowel het Hoofdstation, 
station Groningen Europapark als station 
Groningen Noord bereiken. reizigers uit 

het zuiden en westen kunnen rechtstreeks 
naar station Groningen Europapark en 
het Hoofdstation. Dit betekent dat alle 
drie stations nog belangrijker worden als 
knooppunt en verdeelpunt. 

C 100% - M 5% - Y 0% - K20%
R 0% - G 131% - B 187%

GRONINGEN
SPOORZONE

GEDEPUTEErDE mark bOUmaNS (GrONINGEN): “NIET mEEr aLLEmaaL TEGELIjk mET DE aUTO Naar HET wErk”. FOTO: jErOEN VaN kOOTEN.
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Vandaag de dag rijden er ieder uur overdag:

•  twee intercity’s tussen de Randstad  
en Groningen;

•  twee stoptreinen tussen Zwolle en Groningen;
•  twee stoptreinen tussen Veendam  

en Groningen;
•   twee stoptreinen tussen Nieuweschans/ 

Leer en Groningen;
•  twee stoptreinen tussen Delfzijl en Groningen;
•  twee stoptreinen tussen Roodeschool en Gro-

ningen;
•  twee stoptreinen tussen Leeuwarden en Gronin-

gen;
•  een sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen;
•  een spitspendel tussen Zuidhorn en Groningen;
•  en een spitspendel tussen Warffum en Gronin-

gen.

Daar komen tot 2020 de volgende treinen bij:

•  twee spitsstoptreinen tussen 
Assen en Groningen;

•  een sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen;
•  een spitssneltrein van Leer/Winschoten naar 

Groningen;
•  en een sneltrein tussen Bremen en Groningen.

 

En per 2020 ook: 

•  doorkoppeling Leeuwarden – Hoofdstation Gro-
ningen – Groningen Europapark 

•  doorkoppeling Roodeschool – Groningen Noord 
- Hoofdstation Groningen – Groningen  
Europapark – Nieuweschans/Leer

•  doorkoppeling Delfzijl – Groningen Noord – 
Hoofdstation Groningen – Groningen Europa-
park - Veendam

kijk ook op: 
WWW.groningenbereikbaar.nL/Spoorzone

tWitter: @gronSpoorzone
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groningen Spoorzone

AAnPAssinG HoofDstAtion 
tot 2020
Het Hoofdstation wordt aangepast 
voor extra treindiensten en om het 
doorrijden van treinen mogelijk te 
maken. Treinen vanuit Veendam 
bijvoorbeeld rijden vanaf 2020 via 
de drie stations in de stad door naar 
Delfzijl (en vice versa). En de treinen 
vanuit roodeschool rijden straks door 
naar Nieuweschans/Leer.
Dit vraagt bij het Hoofdstation om 
aanpassingen aan sporen en perrons. 
Om de nieuwe sporen te kunnen 
bereiken, komt er een voetgan-
gerstunnel. De ingang hiervan komt 
op een plein recht achter de hal van 
het monumentale Hoofdstation. Dit 
heeft als voordeel dat het historische 
stationsgebouw weer een belangrijke 
functie krijgt. De treinen stoppen 
straks allemaal midden boven de 
voetgangerstunnel. Daardoor hoeven 
overstappers minder ver te lopen 
naar hun aansluitende trein. mogelijk 
krijgt de tunnel ook een entree aan 
de zuidzijde, waardoor een extra ver-
binding ontstaat tussen de binnen-
stad en de zuidelijke woonwijken. Zie 
ook pagina 10.
 
ontwikkelinG stAtionsGeBieD 
ZUiDZijDe
aan de zuidkant van het station kan 
op termijn een volwaardige tweede 
entree van het Hoofdstation komen. 
Die is er nog niet meteen. De entree 
zal meegroeien met het ontwikke-
lingstempo van de zuidelijke stati-
onsomgeving. Dit deel van de stad 
biedt de komende decennia kansen 
voor een integrale en duurzame 
gebiedsontwikkeling. Gestreefd wordt 
naar een intensieve mix van stede-
lijke functies, zodat een waardevolle 
aanvulling op de binnenstad ont-
staat. Het gebied ten zuiden van de 
sporen heeft veel potentie en kan 
door zijn ligging uitgroeien tot een 
belangrijke ontmoetingsplaats. 
Zie ook pagina 17.

HerinriCHtinG stAtionsomGe-
VinG noorDZijDe 
De komende jaren worden ingrepen 
gedaan op het voorplein bij het 
Hoofdstation, om het gebied aan-
trekkelijker te maken. Ook wordt 
gestreefd naar het ontwarren van de 
verschillende verkeersstromen bij de 
Stationsweg en de werkmanbrug. 
Verder zal de looproute tussen de 
hoofdentree van het station en de 
werkmanbrug worden verbeterd.

VerkenninG BUstUnnel 
en fietstUnnel
De geplande ingrepen aan de sporen 
maken het relatief eenvoudig om 
ook een bustunnel en een fietstunnel 
onder de sporen door aan te leggen.
De bustunnel kan komen tussen het 
busstation en de zuidzijde van het 
station. Deze bustunnel sluit aan op 
de busbaan koeriersterweg – Hoofd-
station. Hiermee ontstaat een snelle 
en betrouwbare busverbinding. met 
een bustunnel hoeven er aanzienlijk 
minder bussen over de Stationsweg 
en kunnen bussen aan de zuidzij-
de van het station bij een nieuwe 

halte stoppen. Dit maakt een snelle 
overstap tussen bus en trein mogelijk. 
momenteel wordt dit plan  
onderzocht, net als de mogelijk- 
heden voor een fietstunnel.  
Daarbij wordt onder andere gelet op 
de sociale veiligheid, de meerwaarde 
in het fietsnetwerk en de relatie met 
fietsenstallingen. Zie ook pagina 17.

AAnleG VierDe sPoor nAAr 
stAtion eUroPAPArk
Tussen de Esperantostraat en station 
Groningen Europapark komt een vier-
de spoor. Dit is nodig voor de extra 
treinen die op dit traject gaan rijden. 
Het vierde spoor wordt aangelegd in 
2016-2017. Zie ook pagina 11.

AAnPAssinG stAtion  
eUroPAPArk
Voor de extra treinen en de door-
koppeling van treinen naar station 
Europapark is hier een extra spoor en 
zijperron nodig. met de extra ruimte 

die hiervoor nodig is, is bij de bouw 
van dit station al rekening gehouden.
Zie ook pagina 17.

AAnleG keerVoorZieninG
Tussen station Groningen Europapark 
en de bestaande fietstunnel in het 
verlengde van de bloemersmaborg 
komt een aantal wissels en een 
‘tussenspoor’, waarop de treinen uit 
Leeuwarden kunnen keren.

oPstelterrein roUAAnstrAAt 
(Gemeente HAren)
aan de zuidkant van het Hoofdsta-
tion blijft door de aanleg van meer 
sporen en perrons te weinig ruimte 
over voor het opstelterrein. Ook zijn 
voor de dienstregeling meer treinen 
nodig, die allemaal een parkeerplaats 
nodig hebben. Daarom is gezocht 
naar een nieuwe plek. Uit onderzoek 
kwam de locatie aan de rouaanstraat 
in de gemeente Haren als beste plek 
naar voren. met het verplaatsen 
van het opstelterrein verdwijnen de 

huidige wissels parallel aan de Lode-
wijkstraat. Deze lagen daar voor het 
rangeren van de treinen van en naar 
het opstelterrein. Zie ook pagina 10.

verbeteringen aan het Spoor in vogeLvLucht1

2

3

4
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8
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overige projecten

Er gebeurt de komende jaren veel 
meer in Groningen om het openbaar 
vervoer te verbeteren. Een kort over-
zicht van andere belangrijke projec-
ten aan of nabij het spoor.

AAnleG onDerDoorGAnG 
PAterswolDseweG
Vanaf 2017 rijdt op het traject Gro-
ningen-Leeuwarden elk uur een extra 
sneltrein. Gevolg hiervan is dat de 
spoorwegovergang bij de Paterswold-
seweg wordt vervangen door een 
onderdoorgang. Samen met betrok-
kenen en omwonenden wordt onder-
zocht hoe deze onderdoorgang en de 
aansluiting van de wegen hierop voor 
alle verkeer verantwoord kan worden 
ingepast in de omgeving.

AAnleG BUsBAAn koerierster-
weG – HoofDstAtion (HoV-As 
west)
De busbaan op de koeriersterweg 
wordt doorgetrokken tot aan het 
Hoofdstation, parallel aan het spoor. 
Daarmee ontstaat een snelle bus-
verbinding tussen P+r Hoogkerk en 
het Hoofdstation. Dit is fase 3 van 
het project ‘HOV-as west’. De aanleg 
is gepland van oktober 2014 tot no-
vember 2015. Omdat de tunnel bij de 
Paterswoldseweg dan nog niet gereed 
is, komt er een tijdelijke brug over 
de Paterswoldseweg, parallel aan het 
spoor.

VerVAnGinG HereweGViADUCt
Het Herewegviaduct moet op termijn 
worden vervangen. Het huidige via-
duct over het spoor is bijna honderd 
jaar oud en voldoet niet meer. mo-
menteel wordt onderzocht hoe het 
viaduct kan worden vernieuwd en 
wanneer dit het beste kan plaatsvin-

den. Omdat het Herewegviaduct een 
belangrijke toegang is tot de stad, 
wordt bij de planning van de bouw 
rekening gehouden met andere weg-
werkzaamheden, zoals de ombouw 
van de zuidelijke ringweg.

slUitinG sPoorweGoVerGAnG 
esPerAntostrAAt
Door de uitbreiding van het aantal 
passerende treinen moet de spoor-
wegovergang bij de Esperantostraat 
om veiligheidseisen dicht voor 
wegverkeer. Deze overgang wordt 
vervangen door de Helperzoomtunnel 
(zie E). als de aanbesteding van de 
zuidelijke ringweg het toelaat, komt 
bij de Esperantostraat een tunnel 
voor fietsers en voetgangers. De Es-
perantokruising wordt gesloten zodra 
de Helperzoomtunnel klaar is. Fietsers 
en voetgangers kunnen nu al gebruik 
maken van de onderdoorgang bij 
station Europapark.

AAnleG HelPerZoomtUnnel
Voor auto’s en fietsers komt er een 
tunnel onder het spoor tussen de 
Helperzoom en het Europapark, ter 
hoogte van de Helper brink. De nieu-
we tunnel is nodig om na het sluiten 
van de Esperantokruising (zie D) een 
autoverbinding te houden tussen 
Helpman en de wijken aan de andere 
kant van het spoor: Europapark, De 
Linie en de Oosterpoort. Naar ver-
wachting start de bouw in 2015.

verbeteringen aan het Spoor in vogeLvLucht het verbeteren van het hoogWaardig openbaar vervoer vraagt onder meer om een 
grootSchaLige aanpak van de Sporen in en om groningen. op de kaart een overzicht 
van de meeSt in het oog Springende Spoorprojecten in de komende jaren.

a

b

c

d

e
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project groningen Spoorzone maakt het
de treinreizigerS makkeLijker én aangenamer

het hoofdStation van groningen gaat 
ruimte bieden aan méér treinen en 
voor het eerSt in de geSchiedeniS ook 
aan doorgaande reizigerStreinen. 
daarvoor zijn meer Sporen en perronS 
nodig en een nieuWe reizigerStunneL. 
dit aLLeS gaat ten koSte van het 
opSteLterrein voor treinen aan 
de zuidkant van het Station. dat 
verhuiSt naar de gemeente haren. 
de monumentaLe StationShaL, die nu 
Weinig gebruikt Wordt, krijgt voor 
treinreizigerS een prominente functie.

Het Hoofdstation van Groningen is 
altijd een ‘kopstation’ geweest. Het was 
altijd het begin- of het eindpunt van 
een treinreis. Nu is het de bedoeling 
dat er doorgaande treinen gaan rijden. 
Dat vraagt om forse ingrepen. In de 
nieuwe situatie telt het Hoofdstation vier 
perronpleinen met zeven sporen waar 
treinen aankomen en vertrekken. De 
noordelijke drie sporen zullen gebruikt 
worden voor de regionale treinen (op dit 
moment: arriva). De zuidelijke vier sporen 

gaan gebruikt worden door de landelijke 
vervoerder (op dit moment: NS).

voetgangerStunneL
aangezien de nieuwe perrons achter de 
doorlopende sporen komen te liggen 
(gezien vanaf het hoofdgebouw), is het 
niet meer mogelijk de perrons gelijkvloers 
te bereiken, zoals in de huidige situa-
tie. Daarom komt er een reizigerstunnel, 
recht achter de hal van het monumentale 
Hoofdstation. Dit heeft als voordeel dat 

het historische stationsgebouw en de 
ontvangsthal weer meer gebruikt gaan 
worden. De treinen stoppen straks allemaal 
midden boven de reizigerstunnel, waardoor 
overstappers minder ver hoeven te lopen 
naar hun aansluitende trein. Hiermee  
vervalt de reizigersfunctie van de ‘blauwe 
brug’ die nu over de sporen loopt. Of deze 
brug een functie behoudt als verbinding 
tussen de wijken, wordt de komende tijd in 
overleg met betrokkenen bepaald.

opSteLterrein 
verhuiSt 
naar haren

bij het hoofdStation van groningen bLijft 
door aLLe ingrepen te Weinig ruimte over 
voor het opSteLterrein. dat iS het deeL 
van het Station aan de zuidzijde Waar 
de treinen ‘S nachtS en overdag Staan 
Wanneer ze niet gebruikt Worden voor 
de dienStregeLing. de treinen Worden 
hier onder andere gereinigd en getankt. 
het pLan iS om het opSteLterrein te 
verpLaatSen naar de rouaanStraat, in de 
gemeente haren.

Het nieuwe opstelterrein komt in het ge-
bied in de splitsing van de sporen richting 

winschoten en Zwolle, net in de gemeente 
Haren. Deze locatie geniet de voorkeur, 
onder andere omdat deze relatief dicht bij 
het station ligt. Zowel de treinen van de 
NS als de treinen van arriva kunnen hier 
gemakkelijk komen. Het nieuwe opstelter-
rein komt tegen het huidige bedrijventer-
rein Zuidoost aan te liggen. Dat biedt de 
kans om het nieuwe opstelterrein zo in te 
passen dat het zicht op het industrieter-
rein vanuit de omgeving voor het grootste 
deel wordt beperkt. In samenspraak met 
de omwonenden wordt de inpassing ver-
der uitgewerkt.

C 100% - M 5% - Y 0% - K20%
R 0% - G 131% - B 187%

GRONINGEN
SPOORZONE

aanpaSSing hoofdStation groningen met reSpect voor monumentaLe karakter

ImPrESSIE VaN DE mOGELIjkE INPaSSING VaN HET NIEUwE OPSTELTErrEIN GEZIEN VaNUIT HET ZUID-wESTEN. 
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project groningen Spoorzone maakt het
de treinreizigerS makkeLijker én aangenamer

PErrONPLEIN
Direct achter het monumentale stations-
gebouw ontstaat een ruim perronplein 
voor reizigers. Dit plein wordt een aange-
name plek om te verblijven, met een ruim 
aanbod aan voorzieningen. Het plein heeft 
een monumentale sfeer en biedt uitzicht 
op de treinen. De reiziger vindt hier actu-
ele informatie over het openbaar vervoer, 
maar kan ook genieten van een kopje 
koffie met Groninger koek.

meer treinen, makkeLijker overStappen, 
betere aanSLuitingen. dat iS de kern 
van het project groningen Spoorzone. 
met dit project StimuLeren de provincie 
groningen, de gemeente groningen,  
proraiL, nS en het miniSterie van 
infraStructuur en miLieu de groei 

van het treinverkeer. de ambitieuze 
dienStregeLing voor 2020 vraagt om drie 
beLangrijke ingrepen: aanpaSSing van 
het hoofdStation, het verpLaatSen van 
het opSteLterrein en een extra Spoor 
naar Station groningen europapark.

het traject tuSSen het hoofdStation 
en Station europapark Wordt geheeL 
vierSporig. de huidige drie Sporen 
zijn nameLijk niet toereikend voor de 
nieuWe dienStregeLing. ook rijden er 
StrakS Lege treinen van en naar het 
nieuWe opSteLterrein. dit betekent 

dat er een extra Spoor komt vanaf de 
eSperantokruiSing tot en met Station 
europapark.

Het huidige station Europapark wordt 
uitgebreid met een vierde perronspoor, aan 
de kant van de Helperzoom. bij de bouw 

van het station is hiermee al rekening 
gehouden. Het extra spoor en de naast-
liggende perrons moeten nog wel worden 
aangelegd. In het station worden ook een 
aansluitende lift en trap ingepast. Het ge-
luidsscherm dat onlangs is geplaatst, staat 
al op de goede plek.

extra Spoor naar
groningen europark

ImPrESSIE VaN DE mOGELIjkE INPaSSING VaN HET NIEUwE OPSTELTErrEIN GEZIEN VaNUIT HET ZUID-wESTEN. 

aFbEELDING: mOVarES

SCHETS VaN DE OPGaNG VaN HET NIEUwE ZIjPErrON. aFbEELDING: mOVarES
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‘Staande aLS 
beeSten’ zijn in 
dezeLfde WagenS 
‘ook eenige 
dameS’ vervoerd.’
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reageren op de pLannen
van vrijdag 25 apriL tot en met maandag 
2 juni 2014 kunt u uW reactie geven op 
de pLannen voor het project groningen 
Spoorzone. uW reactie Wordt meegenomen 
bij de verdere beSLuitvorming en kan 
Leiden tot aanpaSSing van de pLannen. 
We zijn erg benieuWd naar uW mening en 
SuggeStieS.

Waarop reageren?
U kunt uw reactie geven op alle aanpas-
singen aan het spoor (en de maatregelen 
die daaraan gerelateerd zijn) vanaf het 
Hoofdstation tot en met het beoogde 
opstelterrein bij de rouaanstraat (Haren). 
De belangrijkste onderdelen zijn:
•  Aanpassing Hoofdstation (inclusief aan-

leg van een voetgangerstunnel onder de 
sporen door);

•  Aanleg vierde spoor tussen Hoofdstation 
en station Groningen Europapark;

•  Aanpassing station Groningen Europa-
park, inclusief een extra perron;

•  Aanleg ‘keervoorziening’ tussen station 
Groningen Europapark en het nieuw aan 
te leggen opstelterrein;

•  Aanleg van een nieuw opstelterrein op 
de locatie ‘rouaanstraat (Haren)’, bij de 
splitsing van de spoorlijnen naar assen/
Zwolle en Veendam/bad Nieuweschans.

Daarnaast wordt uw reactie gevraagd op:
•  De voorgenomen aanleg van een bustun-

nel, met bijbehorende weginfrastructuur 
en bushaltes, aan de zuidzijde van het 
spooremplacement van het Hoofdstation. 
Deze verbindt de HOV-as west met het 
huidige busstation aan de Stationsweg;

•  De mogelijke aanleg van een fietstunnel 
onder de sporen door ter hoogte van het 
Hoofdstation;

•  De toekomst van de blauwe  
voetgangersbrug.

In uw reactie kunt u bijvoorbeeld ingaan 
op de volgende vragen:
•  Wat vindt u van de voorgestelde  

plannen?
•  Wat vindt u de voor- en nadelen van de 

plannen?
•  Waarmee moet volgens u rekening  

worden gehouden?

meer weten?
In deze krant leest u al het een en ander 
over deze projecten. meer informatie vindt 
u op de website www.groningenbereikbaar.
nl/spoorzone. Daar is ook een bibliotheek 
met alle plandocumenten. Hier vindt u bij-
voorbeeld de ontwerpverantwoording van 
de aanpassingen op het spooremplacement 
bij het Hoofdstation en de afwegingen 
die hierbij een rol speelden. Verder kunt u 
hier het rapport van het geluidonderzoek 
downloaden en informatie vinden over de 
wettelijke procedures die voor een aantal 
planonderdelen nog gevolgd moeten wor-
den. Op de informatiemarkten in mei 2014 
(zie kader) kunt u vragen stellen over de 
plannen en ook uw mening geven.

hoe reageren?
Per post
Groningen Spoorzone
t.a.v. mevr. a. v.d. meer
Postbus 610
9700 aP GrONINGEN

Digitaal
E-mail: spoorzone@groningenbereikbaar.nl
Of u vult het reactieformulier in op de 
website www.groningenbereikbaar.nl/
spoorzone

Wat gebeurt er met uW reactie?
alle reacties worden opgenomen in een 
rapport dat bij de besluitvorming wordt 
betrokken. Op basis van de reacties kan 
ook worden besloten de plannen aan 
te passen. In de tweede helft van 2014 
wordt de gemeenteraad van Groningen en 

Provinciale Staten gevraagd in te stem-
men met de plannen en te starten met de 
volgende fase, de realisatiefase.

Voor een aantal planonderdelen wordt nog 
een wettelijke planologische procedure 
gevolgd, wanneer besloten wordt ze uit 
te voeren. Deze procedures bieden ook de 
mogelijkheid om zienswijzen en beroep in 
te dienen. Het gaat om de planonderdelen 
opstelterrein rouaanstraat (Haren), aan-
passingen station Groningen Europapark, 
aanleg bustunnel en aanleg fietstunnel. 

Voor een volledig overzicht van de plano-
logische procedures verwijzen wij u naar 
de website.

Deze reactieronde is geen formele wette-
lijke procedure. Gemeente Groningen en 
provincie Groningen hechten er echter aan 
uw ideeën en standpunten te betrekken bij 
de verdere besluitvorming. Vooral voor die 
planonderdelen zonder wettelijke ver-
volgprocedure, is dit het moment om uw 
reactie kenbaar te maken.

uitnodiging
informatiemarkten

De plannen voor Groningen staan niet 
op zichzelf. Sneller, betrouwbaarder 
en veiliger treinvervoer in het noor-
den van Nederland is de kern van het 
Spoorplan Noord-Nederland. met 
Leeuwarden, Groningen en Zwolle 

als de belangrijkste knooppunten. 
Voor dit plan van de vier noordelijke 
provincies en spoorbeheerder Prorail 
is een nieuw spoornetwerk ontworpen, 
dat ruimte maakt voor meer treinver-
keer, met kortere reistijden en betere 

overstapmogelijkheden. Het Spoorplan 
Noord-Nederland bestaat uit achttien 
projecten, die een gezamenlijke inves-
tering vragen van circa 800 miljoen 
euro. Het plan maakt Noord-Nederland 
optimaal bereikbaar per spoor.

C 100% - M 5% - Y 0% - K20%
R 0% - G 131% - B 187%

GRONINGEN
SPOORZONE

U bent van harte welkom op de informatiemarkten. Via panelen, tekeningen 

en film krijgt u een goede indruk van wat de plannen inhouden. 

medewerkers van de projecten zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 

er worden ook rondleidingen georganiseerd op het Hoofdstation.

maandag 12 en 
dinsdag 20 mei 
2014
Puddingfabriek, 
Viaductstraat 3, Groningen
16.00 tot 20.00 uur

woensdag 14 mei 
2014

’t Clockhuys, 
Brinkhorst 3, Haren
16.00 tot 20.00 uur

SpoorpLan noord-nederLand

looproute naar 
Puddingfabriek
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geLuid bLijft onder de norm
extra treinen, betekent dat ook extra 
geLuidShinder voor omWonenden? 
deeLS WeL, maar deeLS ook niet. er 
komen WeLiSWaar meer treinen LangS, 
maar die maken minder LaWaai. dit komt 
door de aanLeg van nieuWe, StiLLere 
Sporen en het terugbrengen van het 
aantaL WiSSeLS. de geLuidSbeLaSting 
rond het Spoortracé Wordt daardoor 
niet hoger dan in de periode 2006-
2008. door het verpLaatSen van het 
opSteLterrein neemt bovendien het 
geLuid rond het hoofdStation af.

Het doorgaand treinverkeer tussen 
het Hoofdstation en het toekomstige 
opstelterrein aan de rouaanstraat in 
Haren gaat veranderen. Vanaf 2020 
gaan hier meer treinen rijden vanwege 
de uitbreiding van de treindienstrege-
ling en doordat treinen doorrijden naar 
station Groningen Europapark. Ook 
verschuiven de treinbewegingen op het 
huidige opstelterrein achter het Hoofd-
station naar de rouaanstraat.

geLuidSproductiepLafond
De geluidsbelasting rond dit spoortra-
ject blijft overal binnen de geluidsnorm, 
officieel het ‘geluidsproductieplafond’. 

Dit is de maximale hoeveelheid geluid dat 
het treinverkeer met zich mee mag bren-
gen. Dit productieplafond is gebaseerd 
op de berekende hoeveelheid geluid in de 
omgeving van het spoor. Daarbij gaat het 
om het gemiddelde in de jaren 2006, 2007 
en 2008, met daar bovenop een marge 
van 1,5 decibel. Onderzoek wijst uit dat 
overal langs het spoortracé de geluids-
belasting onder dit productieplafond 
blijft. Dit betekent dat de geluidssituatie 
verbetert ten opzichte van de jaren 2006 
tot en met 2008.

kedeng kedeng
Dat is mooi, maar het blijven cijfers. Ieder-
een beleeft geluid anders. Ervaring leert 
dat omwonenden zich vooral storen aan 

de voegen in de sporen (die maken het 
bekende ‘kedeng kedeng’ geluid), aan wis-
sels, aan ronkende dieselmotoren en aan 
de spoorwegovergangen. met de vernieu-
wing van het spoor verdwijnen de voegen 
grotendeels. Het aantal wissels neemt 
af (zie kader). De Provincie Groningen 
onderzoekt welke mogelijkheden er zijn 
om bij de volgende aanbesteding van het 
regionale treinvervoer eisen op te nemen 
voor schoner en stiller materieel. Dat kan 
betekenen dat vanaf 2020 de diesel- 
motoren verleden tijd zijn.

rouaanStraat
Ook is een eerste onderzoek gedaan naar 
de geluidseffecten van het nieuw aan te 
leggen opstelterrein aan de rouaanstraat 

in de gemeente Haren. Daaruit blijkt dat 
de geluidsbelasting ook hier binnen de 
geldende normen blijft. Nu het ontwerp 
en de ruimtelijke inpassing steeds verder 
worden uitgewerkt, wordt het geluidson-
derzoek de komende tijd verder verfijnd.

 Aantal wissels op het hoofdspoor

 nu straks verschil

Hoofdstation 29 14 -15

Tussen Hereweg en station Groningen Europapark 11 4 -7

Ten zuiden van station Groningen Europapark 13 23 +10

tijdenS verbouWing bLijft 
hoofdStation zo veeL mogeLijk open
In 2016 start op het Hoofdstation de verbou-
wing van de sporen en perrons en de bouw 
van de reizigerstunnel. Op dit moment is nog 
niet exact bekend wanneer wat gaat gebeu-
ren. In 2015 wordt het project aanbesteed 
en wordt er een aannemer geselecteerd. 

De aannemer stelt een planning van het 
totale project op. Het uitgangspunt bij de 
verbouwing is dat reizigers en omwonenden 
zo min mogelijk overlast ondervinden. De 
verbouwing is dus met de ‘winkel open’; het 
station blijft open en de treinen blijven zo 

veel mogelijk rijden. 
Tijdens de werkzaamheden aan het spoor 
zullen er soms geen treinen rijden. Dit kan 
gaan om enkele dagen tot een aantal weken. 
De periode waarin geen treinen rijden, wor-
den lang van tevoren gepland zodat reizigers 

er rekening mee kunnen houden. Uiteraard 
blijft dan ook de stad bereikbaar via vervan-
gend busvervoer. De periodes zonder treinen 
worden zo veel mogelijk gepland in perioden 
dat er minder reizigers zijn, bijvoorbeeld 
tijdens schoolvakanties.

TIjDENS DE wErkZaamHEDEN bLIjVEN DE TrEINEN ZOVEEL mOGELIjk rIjDEN. brON: PrOraIL
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projectLeider marceL SLijkhuiS: 
“met omWonenden en reizigerS de pLannen verrijken”

“En dat danken we toch aan het geza-
menlijk optrekken van gemeente, provin-
cie, rijk, NS en Prorail. Het idee van de 
bustunnel onder de sporen bijvoorbeeld 
opent mooie kansen voor de zuidzijde 
van het station. De geschiedenis leert 
dat op het knooppunt van infrastruc-
tuur de meeste dynamiek ontstaat. Grote 
knooppunten vormen het brandpunt voor 
economische ontwikkeling, creativiteit, 

ontmoeting en bijzondere initiatieven. En 
dat dan op deze plek midden in de stad: 
echt super! je ziet ook in andere steden – 
neem rotterdam – dat daar de vernieuwde 
stations echt visitekaartjes voor de stad 
worden.”

StationSgebouW
“we hebben de ambitie om het monumen-
tale stationsgebouw en het voorplein weer 

“Wat begon aLS een project dat uitSLuitend ging over de vernieuWing van het Spoor, zag je Langzamerhand uitbreiden tot een cadeau 
voor de Stad”. aan het Woord iS gemeenteLijk projectmanager marceL SLijkhuiS, SindS 2013 verbonden aan groningen Spoorzone.

PrOjECTLEIDEr marCEL SLIjkHUIS: “OP HET kNOOPPUNT 

VaN INFraSTrUCTUUr ONTSTaaT DE mEESTE DyNamIEk.” 

FOTO: jErOEN VaN kOOTEN.
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projectLeider marceL SLijkhuiS: 
“met omWonenden en reizigerS de pLannen verrijken”

kanSen voor zuid-entree, 
fietStunneL en buStunneL

belangrijk te maken. En we combineren dat 
met een interwijk-tunnel onder de sporen 
die de historische barrière van het spoor 
opheft. Ik hoop vooral dat de plannen de 
komende weken worden verrijkt in het ge-
sprek met omwonenden, met de wijken en 
met de reizigers. Zodat het project Spoor-
zone een project wordt van alle inwoners 
van de stad.”

de aanpaSSingen op het hoofdStation 
in groningen bieden kanSen voor het 
vervuLLen van LanggekoeSterde WenSen 
van de gemeente, zoaLS een betere zuid-
entree van het Station, een fietStunneL en 
een buStunneL.

Op de langere termijn kan het Stations-
gebied-zuidzijde zich ontwikkelen tot een 
waardevolle aanvulling op de binnenstad. 
met de ‘zuidzijde’ wordt het gebied be-
doeld tussen de sporen en de Parkweg. Dit 
gebied leent zich voor dichte bebouwing 
en een mix van functies: een dynamisch 
gebied dat als een soort stadsfoyer meer 
is dan een overstapplaats. Een aangenaam 
ontvangst- en verblijfsgebied. Nu ver-
oorzaken de sporen een barrière tussen 
noord en zuid. De reizigerstunnel kan deze 
opheffen als de tunnel ook een verbinding 
wordt tussen de binnenstad en de zuidelij-
ke woonwijken.

zuid-entree
Het ligt voor de hand dat door de aanleg 
van de reizigerstunnel er een volwaardige 
entree van het station komt aan de zuidzij-
de. Geen ‘achterdeur’, maar een nieuwe 
ontmoetingsplek met reizigersvoorzienin-
gen. Hoe deze entree eruit gaat zien, is nog 

onderwerp van studie. De gedachte is dat 
de entree meegroeit met de gebiedsont-
wikkeling ten zuiden van de sporen.

fietStunneL
De gemeenteraad van Groningen heeft de 
opdracht gegeven om te onderzoeken of 
een fietstunnel onder de sporen haalbaar 
is. De verschillende mogelijkheden worden 
onderzocht: van een aparte, vrijliggende 
tunnel tot een combinatie met de rei-
zigerstunnel. Een fietstunnel onder de 
sporen door kan een waardevolle toevoe-
ging zijn aan het fijnmazige Groningse 
fietsnetwerk. Deze tunnel kan – net zoals 
de reizigerstunnel – de binnenstad met 
de zuidelijke wijken verbinden. bovendien 
vergroot een fietstunnel de flexibiliteit in 
het stallen van fietsen. De stallingen aan 
de noordzijde worden dan immers verbon-
den met de toekomstige stallingen aan de 
zuidzijde.

buStunneL
De ingrepen aan de sporen maken het rela-
tief eenvoudig om tegelijk een tunnel voor 
bussen aan te leggen. Gedacht wordt aan 
een tunnel onder de sporen door die het 
busstation aan de noordzijde verbindt met 
de busbaan HOV-west, die via de Paters-

woldseweg en over het Noord-willemska-
naal uitkomt aan de zuidkant van het 
stationsgebied. De bustunnel zorgt ervoor 
dat bussen uit het westen van de stad op 
een snelle en veilige manier aan de noord-
kant komen, bij het huidige busstation. 
En dat geldt ook in omgekeerde richting. 
Dankzij deze tunnel vermindert het bus-
verkeer op de Stationsweg, wat weer een 
gunstig effect heeft op de doorstroming en 
veiligheid van auto, fiets en voetganger. Zo 
ontstaat een veiliger looproute tussen het 
station en de werkmanbrug. mogelijk kun-
nen ook de bussen vanuit het zuiden van 
de stad via de tunnel naar de noordzijde 
van het station, waardoor de Stationsweg 
nog verder wordt ontlast. Deze kans wordt 
op dit moment onderzocht.

SCHETS VaN EEN mOGELIjkE rOUTE VOOr DE FIETSTUNNEL. brON: GEmEENTE GrONINGEN.

WWW.groningen
bereikbaar.nL

/Spoorzone
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Hannelore Duynstee (46) woont in de 
korrewegwijk in Groningen en reist 
tweemaal per week naar Leeuwarden, 
omdat ze daar werkt bij keunstwurk, 
een Friese projectorganisatie voor de 
kunsten. Ze doet dat vaak rond kwart 
voor zeven ’s ochtends en 
haalt dan wel eens een 
bak koffie bij een van 
de horecapunten op het 
station.
“Ik fiets altijd op m’n 
vouwfiets van huis naar 
het station”, zegt ze. “Ook 
in Leeuwarden fiets ik 
naar m’n werk, want ik 
neem de vouwfiets mee 
in de trein. ja, door weer 
en wind!”
reizen met het openbaar vervoer vindt 
ze erg prettig. “je kunt al flink wat werk 
in de trein doen. als ik ergens in de pro-
vincie een afspraak heb, probeer ik dat 

katya Tokunova (21) reist bijna elke 
dag op en neer tussen haar woonplaats 
Veendam en Leeuwarden, waar ze 
Communicatie en multimedia Design 
aan de Noordelijke Hogeschool studeert. 
De van oorsprong russische is elke keer 
wel twee uur onderweg. “je raakt er aan 
gewend”, zegt ze. 

De 63-jarige Harry Schol-
ten reist als forens elke 
dag op en neer tussen 
winschoten en Gronin-
gen. De verbinding tussen 
winschoten en de stad 
is volgens Harry “prima”. 
“De trein rijdt tweemaal 
per uur en sluit prima aan 
op mijn werktijden.”
Harry Scholten stapt thuis 
in de auto en parkeert die 
ergens in de buurt van 
het station in winscho-
ten. In Groningen hoeft 
hij maar een klein stukje 
te lopen, want hij werkt bij het UwV, 
vlakbij het station.
Omdat hij vaak doorwerkt totdat hij 
zijn trein moet halen, gebruikt Harry 

de faciliteiten op het station weinig. 
“Heel soms haal ik nog even snel een 
boodschap, maar meestal ga ik snel naar 
huis.”

Tokunova stapt thuis op de fiets, zit 
ongeveer een half uurtje in de trein 
tussen Veendam en Groningen en moet 
dan vaak een half uurtje wachten op het 
station. “De aansluiting is niet zo goed. 
Soms moet ik een half uur op de trein 
naar Leeuwarden wachten omdat ik net 
iets te laat aankom. Het zou mooi zijn 
als ze daar iets aan kunnen veranderen, 
want ik moet de komende drie jaar nog 
die kant op voor mijn studie.”
katya brengt heel wat tijd door op het 
station. “af en toe haal ik een kop koffie 
bij de Starbucks of doe ik een bood-
schap bij de albert Heijn”, besluit ze.

moniek kuiter (16) zit al eventjes in het 
zonnetje te wachten op een bankje op 
het hoofdstation. Ze woont in Onst-
wedde en gaat elke dag met de trein 
naar haar school in Groningen. “meestal 
hoef ik niet zo lang te wachten en dat 
is maar goed ook, want het is best saai”, 
zegt ze meteen. “Vaak pak ik mijn tele-
foon er bij om de tijd wat te doden.”
af en toe maakt ze gebruik 
van de faciliteiten op het 
station. “Het toilet gebruik ik 
eigenlijk nooit, want daar hou 
ik niet zo van. wel haal ik af 
en toe een broodje of iets te 
drinken bij de albert Heijn of 

“Groningen heeft echt een geweldig 
station”, zegt de flamboyante muzikant 
rod Niangandoumou (55) meteen. “Hij 
scoorde ooit met ‘Shake it Up’ een flinke 
hit en reist nu door heel Europa om 
muziek te maken. “Dat van die hit moet 
je wel opschrijven hoor!”, zegt hij. 
Niangandoumou woont in Groningen en 

is altijd blij als hij weer thuis is. Omdat 
hij veel op pad is, heeft hij al ontzet-
tend veel andere stations gezien. “Dit 
station is een mooie plek. Het is open en 

lekker rustig. Het enige 
dat ik mis, is een plek 
om te roken. Verder zijn 
de faciliteiten erg goed. 
je kunt hier lekker eten 
en boodschappen halen. 
Overal werken ook nog 
eens ontzettend vrolijke 
mensen.”
“Formidable”, zingt hij uit 
volle borst. “ja, station 
Groningen is echt Formi-
dable!”

Drie keer per week neemt michiel worst 
(21) vanuit wezep de trein naar Gro-
ningen. Hij studeert rechten aan de 
rijksuniversiteit, maar hoeft niet elke 
dag naar de stad. “Ik kan gelukkig ook 
veel thuisstudie doen”, zegt hij.
michiel woont vlakbij het station in zijn 
woonplaats en gaat in Groningen vaak 
lopend of met de fiets 
de stad in. Van deur tot 
deur is hij een uur en 
tien minuten onderweg. 
“Dat valt best mee”, 
vindt hij. “De verbinding 
is eigenlijk super.” De 
tijd in de trein gebruikt 
hij om wat bij te slapen 
en te whatsappen. “En 
natuurlijk ga ik af en toe 
aan de studie.”
Soms eet hij een hapje 
op het station of haalt 
hij een tijdschrift bij de 

bruna. “maar meestal heb ik haast en 
kan ik net de trein halen.”

ook altijd zoveel mogelijk met de trein te 
doen. bovendien is het ook nog eens goed 
voor het milieu.”

Voor wat betreft haar woon-werkverkeer 
zou Hannelore Duynstee graag zien dat er 
meer sneltreinen komen. “Dat scheelt toch 
een hoop tijd.” 

de kiosk. bij andere winkels kom ik niet, 
want verder heb ik niets nodig. Ik mis hier 
dan ook niets.”

hanneLore duynStee:
 “je kunt in de trein aL fLink Wat 
Werk doen!”

moniek kuiter:

“het iS hier beSt Saai”

katya tokunova: 
“hopeLijk kunnen ze die aanSLuiting 
verbeteren”

rod niangandoumou: 
“er Werken hier ontzettend vroLijke 
menSen”

harry SchoLten: 
“de trein SLuit prima aan op mijn 
Werktijden”

michieL WorSt: 

“meeStaL heb ik haaSt”

met het openbaar vervoer naar 
Werk of Studie

Wat doe je nog meer op het Station?
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verkeerSmanager aLex Smienk: 
‘de reiziger Staat voorop’

“Het verkeer rond de stad staat voor ingrij-
pende werkzaamheden, daarom zijn we nu 
bezig om bepaalde projecten eerder uit te 
voeren. Zo plannen we de werkzaamheden 
na elkaar”, vertelt verkeersmanager alex 
Smienk van Groningen bereikbaar.

verkeerSmanagement
Groningen bereikbaar zorgt ervoor dat bij 
evenementen, calamiteiten en werkzaam-
heden het verkeer zo goed mogelijk wordt 
geïnformeerd en eventueel wordt omge-
leid. “Dat doen we onder andere door mid-
del van infopanelen langs de weg en via 

internet en in de toekomst ook via apps. 
we doen reistijdmetingen en we hebben 
camera’s langs de weg staan om hulpdien-
sten aan te kunnen sturen bij ongelukken. 
Ook proberen we de verkeersstromen in 
goede banen te leiden door verkeerslich-
ten op elkaar af te stemmen.” Dat gebeurt 
bijvoorbeeld tijdens een drukke spits, bij 
grote evenementen in de stad of als er 
gevoetbald wordt in de Euroborg, zegt 
Smienk. “Zo nodig bieden we weggebrui-
kers alternatieven. Hetzelfde geldt voor 
calamiteiten. Stel dat er een ongeluk op 
het julianaplein gebeurt, dan hebben we 

vaste omleidingroutes waar we op terug 
kunnen vallen.”

grip
Om Groningen bereikbaar te houden, wor-
den de verschillende projecten op elkaar 
afgestemd. Smienk: “we hanteren een 
slotverdeling op de werkzaamheden. Dat 
betekent dat een project in een vastgestel-
de periode maar een bepaalde hoeveelheid 
hinder mag veroorzaken. Zo proberen we 
dus grip te houden op de vervoersstromen 
en beperken we de overlast. De reiziger 
staat voorop.”

het Wordt een heLe uitdaging om de Stad 
groningen in de komende jaren bereikbaar 
te houden, terWijL er hard Wordt 
geWerkt aan bijvoorbeeLd de zuideLijke 
ringWeg. daarom Worden Werkzaamheden 
zo goed mogeLijk op eLkaar afgeStemd en 
Wordt het verkeer continu gemonitord 
om SneL in te kunnen grijpen aLS het 
vaStLoopt. 

Het aanbieden van alternatieven aan 
automobilisten gebeurt steeds vaker 
via een dynamisch route-informatie-
paneel (drip). Dat is een elektronisch 
bord langs de weg met informatie over 

routes en reistijden. Een drip gebruikt 
actuele verkeersgegevens die afkomstig 
zijn van lussen in het wegdek. Daarmee 
kan de drip bijvoorbeeld de reistijden 
van twee routes met elkaar vergelijken. 

De automobilist krijgt dan de standaard 
reistijd getoond (de tijd die men er over 
doet als er geen sprake is van vertraging) 
en ook de vertragingstijd. Afhankelijk van 
zijn bestemming kan de weggebruiker 

dan tijdig zijn route wijzigen. Het gebruik 
van drips verbetert de doorstroming, ver-
kleint de kans op files en voorkomt dat 
mensen onnodig lang onderweg zijn.

WeLke route iS SneLLer?

deze drip Staat op de a7 ter hoogte van hoogkerk. het verkeer vanuit drachten krijgt actueLe informatie 
over de verkeerSSituatie op de ring en kan daardoor de SneLSte route kiezen. foto: jeroen van kooten.
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ooSteLijke ringWeg krijgt SteedS meer nieuW gezicht
de ooSteLijke ringWeg van de Stad 
groningen iS de afgeLopen jaren 
aL fLink onder handen genomen. 
deze ringWeg Wordt heLemaaL 
ongeLijkvLoerS gemaakt. zo zijn de 
verkeerSLichten bij LeWenborg/
uLgerSmaborg en beijum-zuid/de hunze 

aL verdWenen. een heLe vooruitgang 
voor de automobiLiSt, die nu niet meer 
teLkenS hoeft te Stoppen! maar de kLuS 
iS nog niet gekLaard. ook in 2014 Staan 
enkeLe ingrepen gepLand, nameLijk aan 
het kruiSpunt kardinge en de aanSLuiting 
beijum-noord/groningerWeg.

eigenLijk zijn het tWee aparte kruiSingen, 
maar omdat ze zo dicht bij eLkaar Liggen, 
vormen ze Samen één project: de afSLag 
beijum-noord en de kruiSing van de 
ooSteLijke ringWeg met de groningerWeg 
(bij de hornbach). het project beStaat uit 
het verpLaatSen van afritten bij beijum-

noord en de eemShavenWeg (n46) en het 
ongeLijkvLoerS maken van de kruiSing 
groningerWeg. in mei 2014 beginnen hier 
de Werkzaamheden, die tot eind 2015 
duren.

afrit beijum-noord en kruiSing groningerWeg op de Schop
ImPrESSIE VaN DE NIEUwE krUISING VaN DE OOSTELIjkE rINGwEG mET DE GrONINGErwEG. LINkS bOVENIN DE HOrNbaCH. DE rINGwEG LOOPT IN DE NIEUwE SITUaTIE OVEr DE GrONINGErwEG. HET VErkEEr VaNaF DE OOSTELIjkE rINGwEG GaaT DUS EErST OVEr DE brUG EN kaN DaN DE aFrIT Naar DE GrONINGErwEG NEmEN. DE aaNSLUITINGEN ZIjN VOOr EEN DEEL ZICHTbaar.

vanaf mei 2014 tot eind 2015 iS het niet mogeLijk om vanaf de ooSteLijke ringWeg 
LinkS- of rechtSaf te SLaan bij het kruiSpunt groningerWeg. dit iS het kruiSpunt ter 
hoogte van hornbach. om bedrijventerrein het Witte Lam (LinkSaf) en de hornbach 
(rechtSaf) bereikbaar te houden, zijn er gedurende ongeveer een jaar de voLgende 
aanpaSSingen:

•  Er komen twee tijdelijke verkeerslichten op de Noordzeeweg/Eemshavenweg (ter 
hoogte van bedrijventerrein Het witte Lam en ter hoogte van Hornbach). Het ver-
keer wordt deels omgeleid via bedrijventerrein Het witte Lam (eenrichtingsverkeer).

•  Op de oostelijke ringweg zijn minder rijstroken en smallere rijstroken beschikbaar 
vanaf het viaduct bij beijum-Zuid tot aan de brug over het boterdiep.

•  De Groningerweg wordt afgesloten tussen de inrit van Het Witte Lam en de Horn-
bach. Het verkeer wordt omgeleid via tijdelijke verkeerslichten en Het witte Lam.

•  Voor fietsers geldt gedurende de bouwperiode van het viaduct bij het Boterdiep 
een omleidingsroute via de beijumerweg. Het fietspad bij de Groningerweg is dan 
afgesloten.

• Voor landbouwverkeer gaat de omleidingsroute via de Wolddijk en Zuidwolde.

tijdeLijke Situatie vanaf 25 apriL
Vanaf 25 april zijn de verkeerslichten op de Eemshavenweg al in gebruik. Het verkeer 
wordt dan deels via bedrijventerrein Het witte Lam omgeleid. Het kruispunt ter 
hoogte van de Hornbach blijft open tot 12 mei.

Meer informatie vindt u op www.ringgroningen.nl.

grootSchaLige omLeidingen vanaf 
eemShavenWeg  en ooSteLijke ringWeg

bij kardinge komt een nieuw viaduct over 
de oostelijke ringweg. De voorbereidin-
gen hiervoor zijn volop gaande. Net als 
bij beijum-Zuid wordt het viaduct eerst 

langs de ringweg gebouwd. als het viaduct 
klaar is, wordt het op zijn plaats ingereden. 
Naar verwachting gebeurt dat omstreeks 
juli 2014.

viaduct kardinge in aanbouW
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ooSteLijke ringWeg krijgt SteedS meer nieuW gezicht

bij de kruising met de Groningerweg (de 
weg richting winsum) verdwijnen de 
verkeerslichten. In de nieuwe situatie gaat 
de Groningerweg onder de ringweg door 
(door middel van een tunnelbak), waardoor 
een ongelijkvloerse kruising ontstaat. Het 
verkeer op de oostelijke ringweg krijgt een 

afrit richting de Groningerweg (richting 
winsum) en een directe aansluiting met 
de N46 (richting de Eemshaven). Vanaf de 
noordelijke ringweg (Noordzeeweg) blijft 
er een directe aansluiting op de oostelijke 
ringweg bestaan.

beijum-noord
beijum-Noord is nu al een ongelijkvloerse 
kruising. Omdat het kruispunt met de Gro-
ningerweg verandert, wordt de afrit uit de 
richting van de Eemshavenweg verplaatst. 
De nieuwe afrit komt aan de zuidzijde van 
het bestaande viaduct te liggen. Daarvoor 

wordt de kruising deels omgebouwd tot 
een kwart klaverblad (aan de zijde van de 
wijk De Hunze). aan de zijde van beijum-
Noord verandert het ontwerp van de 
wegen niet.

afrit beijum-noord en kruiSing groningerWeg op de Schop
ImPrESSIE VaN DE NIEUwE krUISING VaN DE OOSTELIjkE rINGwEG mET DE GrONINGErwEG. LINkS bOVENIN DE HOrNbaCH. DE rINGwEG LOOPT IN DE NIEUwE SITUaTIE OVEr DE GrONINGErwEG. HET VErkEEr VaNaF DE OOSTELIjkE rINGwEG GaaT DUS EErST OVEr DE brUG EN kaN DaN DE aFrIT Naar DE GrONINGErwEG NEmEN. DE aaNSLUITINGEN ZIjN VOOr EEN DEEL ZICHTbaar.

GroninGen BereikBaar 21



drentSe gedeputeerde henk brink over 
SucceSvoLLe aanpak ‘beter benutten’

bedrijven SLagen er in SpitSverkeer van medeWerkerS Sterk te verminderen 

groningen en aSSen zijn SucceSvoL met 
het beLeid om menSen er toe te beWegen 
niet in de SpitS met de auto naar het Werk 
te reizen. bij de grootSte noordeLijke 
bedrijven iS dankzij een gerichte aanpak 
het aantaL ‘SpitSkiLometerS’ bij de 
medeWerkerS forS omLaag gebracht. met 
nieuWe initiatieven, en ook door SchoLen 
er bij te betrekken, zaL het zeker Lukken 
om gevreeSde grote fiLeprobLemen rond 
groningen te voorkomen. dat zegt de 
drentSe gedeputeerde voor verkeer en 
vervoer henk brink. hij iS vanuit het 
SamenWerkingSverband regio groningen-
aSSen betrokken bij het beLeid om 
te voorkomen dat groningen StrakS 
muurvaSt komt te zitten. 

De gedeputeerde vertelt vol enthousiasme 
over de vele initiatieven om mensen te be-
wegen niet met z’n allen in de file te gaan 
zitten. “Positief informeren werkt volgens 
mij het beste. Door te benadrukken dat het 
niet alleen goed is voor de bereikbaarheid, 
maar dat ze zelf frisser, uitgeruster en 
goedkoper uit zijn wanneer ze buiten de 
file om reizen’, zo betoogt hij.

beter benutten
Volgens gedeputeerde brink is er door 
minister Schultz een einde gemaakt aan 
het automatisme dat er telkens nieuw as-
falt moet worden aangelegd in Nederland 
wanneer ergens files ontstaan. Zij is beleid 
gestart onder het motto: ‘beter benut-
ten’. Dat betekent dat bestaande wegen 
beter worden benut en dat het gedrag 
van reizigers wordt beïnvloed. “als regio 
Groningen-assen hebben we in dat kader 
ook plannen gemaakt, en daarvoor hebben 
we twaalf miljoen euro gekregen voor de 
periode van 2014 tot en met 2017. Zelf 

hebben we een even groot bedrag er bij 
gelegd, zodat er 24 miljoen euro beschik-
baar is.”

minder SpitSkiLometerS
Het geld wordt onder meer gebruikt voor 
het stimuleren van het fietsgebruik of voor 
intelligente transportsystemen met senso-
ren zoals in assen. “En samen met werk-
gevers werken we aan mobiliteitsmanage-
ment, om werknemers te bewegen de auto 
te laten staan”, aldus de gedeputeerde. 
Dit laatste project is zeer succesvol, want 
bij veertig bedrijven met in totaal 40.000 
medewerkers is het aantal spitskilometers 
met zeventien procent verminderd. “Dat 
is een mooi resultaat, dat we ook konden 
bereiken in samenwerking met organisaties 
als Groningen bereikbaar en Ga Slimmer 
reizen & werken.”

ideeën
De gedeputeerde heeft ideeën genoeg 
om de drukte in de spits nog verder terug 
te dringen. “Groningen gaat straks op 
de schop. Dan wéét je dat er problemen 
komen. Dus moet je het verkeersaanbod 
over de dag verdelen. je kunt ook denken 
aan andere aanvangstijden van scholen. 
En je moet voorkomen dat mensen met 
tegenzin in de bus of op de fiets gaan. De 
boodschap die je moet uitstralen is: ‘Het 
is gewoon leuk in de bus!’ Het gaat erom, 
dat je mensen en bedrijven weet 
te verleiden tot ander 
verkeersgedrag. En ik ben 
ervan overtuigd dat we met 
zo’n positieve boodschap 
echt een heel eind zullen 
komen!”, besluit gedepu-
teerde brink.

Op de website van Groningen bereikbaar 
vindt u een handige routeplanner die 
rekening houdt met alle actuele wegwerk-
zaamheden in en rond de stad Groningen. 

Zo komt u onderweg nooit voor verras-
singen te staan. Op deze website vindt u 
ook actueel nieuws over alle werkzaam-
heden en achtergrondinformatie over alle 

projecten. Groningen bereikbaar is een 
samenwerkingsorganisatie gericht op het 
bereikbaar houden van de stad.
www.groningenbereikbaar.nl

verdubbeLing n33 

bijna voLtooid

De verdubbeling van de N33 (as-
sen-Gieten-Zuidbroek) ligt voor op 
schema. De werkzaamheden waren 
gepland tot maart 2015, maar mogelijk 
is de klus al in oktober 2014 geklaard. 
Dit is voor een deel te danken aan het 
gunstige weer. De N33 verbindt de 
a28 met de a7 richting Duitsland. De 
verdubbelde N33 is een aantrekkelijke 
route voor het verkeer vanuit Zwolle 
richting het oosten van de provincie of 
Duitsland. Dit verkeer hoeft niet meer 
via de stad Groningen. Ook draagt de 
verdubbelde N33 bij aan het terug-
dringen van overlast van vrachtverkeer 
in dorpen als Glimmen en Haren. De 
bewoners hier maken zich al enige tijd 
zorgen over het vrachtverkeer.

aan het eind van het tweede kwartaal 
hoopt projectorganisatie aanpak ring 
Zuid de plannen voor de ombouw van de 
zuidelijke ringweg definitief te maken. 
De minister kan dan na de zomervakantie 
het officiële Tracébesluit nemen. rond 

dezelfde tijd stelt de gemeente de inrich-
tingsplannen vast en wordt beslist of voor 
de aanleg van de Helperzoomtunnel een 
omgevingsvergunning wordt afgegeven. 
Nu, in de periode februari tot juni, voert 
de projectorganisatie aanpak ring een 

groot aantal gesprekken met bewoners, 
scholen en bedrijven rondom de zuidelijke 
ringweg. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld 
om van gedachten te wisselen over de 
ingediende zienswijzen en mogelijke aan-
passingen in het plan.

actueLe reiSinformatie en 
WegWerkzaamheden 
op WebSite groningen bereikbaar

pLan voor zuideLijke ringWeg eind juni definitief
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zeLfS verStokte automobiLiSten kijken 
WeL eenS met enige afgunSt naar de Luxe 
buSSen die op SteedS meer pLekken in en 
rond de Stad groningen rijden. vooraL de 
nieuWe Q-LinkS trekken veeL bekijkS.

Vanaf 5 januari 2014 rijden in Groningen 
en Drenthe nieuwe bussen onder de naam 
Q-link. Q-link is een nieuw en snel busnet. 
Q-link bestaat uit vier duidelijk herkenbare 
lijnen die vanuit de regio, via de P+r-ter-
reinen, direct naar belangrijke bestemmin-

gen in de stad Groningen gaan. Zo zijn er 
al Q-links die met een grote frequentie 
rijden vanuit Leek, roden en Zuidlaren. 
Ook is er een snelle lijn met extra lange 
bussen van Groningen Hoofdstation naar 
de Zernike Campus Groningen. Na de zo-

mer worden nieuwe (groene) Q-linkbussen 
ingezet op lijn 11 tussen Zuidhorn en het 
Hoofdstation. Dit zijn drie dubbelgelede 
hybride bussen (24 meter lang) die plaats 
bieden aan ongeveer 200 passagiers. Daar-
naast worden twee enkelgelede bussen 
omgebouwd tot (groene) Q-linkbussen.

metrokaart
Het gebruik van kleuren en lange lijnen 
doet denken aan een metrokaart. Dat is 
ook de bedoeling. Het Q-linknetwerk is 
eenvoudig en de routes en bussen zijn 
herkenbaar aan de kleuren van de lijnen op 
de kaart.

forenSen
Vooral voor forensen is Q-link interessant. 
Zij kunnen vanuit de regio of de P+r-ter-
reinen snel, comfortabel en rechtstreeks 
naar de stad Groningen reizen. Daarnaast 
zijn de belangrijkste bestemmingen aan de 
rand van de stad beter bereikbaar. Door de 
inzet van nieuwe comfortabele bussen met 
airco en wiFi begint werken al onderweg. 
De reis- en wachttijden zijn kort, dankzij 
hoge frequenties, snelle en directe routes, 
handige opstapplaatsen en het gebruik van 
busbanen en vluchtstroken. De gekozen 
routes bieden naast een korte reistijd ook 
de mogelijkheid om altijd midden in de 
stad uit te stappen. Vanuit de regio of 
vanaf een P+r-terrein.

p+r buS
met de auto naar een P+r-locatie reizen 
en vervolgens met Q-link verder reizen, 
is ook een goede optie. De Q-linkbussen 
rijden vanaf de P+r-terreinen via snelle 
routes en mogen bij files over de vlucht-
strook rijden. Hierdoor hebben ze minder 
last van het drukke verkeer in de spits en 
kunnen ze een betrouwbare reistijd bieden.

Q-Link: Langere buSSen met meer comfort

fLexibeL reiSbudget aLternatief voor de LeaSeauto
SteedS meer bedrijven, groot en kLein, 
denken na over SLimme aLternatieven 

voor het 
zakeLijk 

verkeer. StandaardopLoSSingen 
aLS de LeaSeauto Lopen niet aLLeen 
behoorLijk in de papieren, maar 
komen ook SteedS minder tegemoet 
aan de WenSen van de WerknemerS. 
die WiLLen niet Langer ‘verpLicht’ 

zijn de auto te nemen, maar WiLLen 
kunnen kiezen uit verSchiLLende 
vervoerSvormen. het invoeren 

van fLexibeLe reiSbudgetten kan 
uitkomSt bieden.

Het idee is simpel. met een 
flexibel reisbudget krijgen de 
werknemers een jaarbudget 
voor al het zakelijke verkeer. 

Het bedrijf vergoedt niet 
meer achteraf de kilometers 

die de werknemers maken (wat 
autorijden eigenlijk beloont), 
maar stelt vooraf een budget 
beschikbaar (wat het kritisch 
gebruik van reizen stimuleert). 
De werknemers beheren zelf 
het budget waaruit hun kosten 
worden betaald. Dit motiveert 
werknemers kritisch naar hun 
reisgedrag te kijken, met als 
gevolg veel minder reisbewe-
gingen en autokilometers. En 

vaak met minder kosten. bedrijven die het 
flexibel reisbudget al hebben ingevoerd, 
zien dat hun werknemers bewuste keuzen 
maken en meer geld in hun portemonnee 
overhouden. Voordeel voor de bedrijven is 
dat zij de mobiliteitskosten beter kunnen 
budgetteren en beheersen. Het idee werkt: 
In een pilot in Vlaanderen daalde het aan-
tal autokilometers met liefst 37 procent.

gratiS Quick Scan
wilt u weten of het flexibele reisbudget 
ook een oplossing is voor uw organisatie? 
maak dan gebruik van het speciale aanbod. 
Deze coupon geeft u recht op een gratis 
quick scan door een onafhankelijke specia-
list, ter waarde van € 350!

Quick Scan fLexibeL reiSbudget
binnen een paar uur de mogelijkhe-
den voor uw bedrijf ´rondom flexibel 
reisbudget´ in kaart! Heeft uw bedrijf 
meer dan 20 werknemers? Dan ont-
vangt u een gratis quick scan inclusief 
concrete handvatten. Ga slimmer 
reizen & werken biedt u dit traject 
(ter waarde van € 350) kosteloos aan. 
wanneer u meedoet, wordt u ook au-
tomatisch gratis Partner van Ga slim-
mer reizen & werken. Dit houdt in dat 
u van alle acties en maatregelen van 
Ga slimmer reizen & werken gebruik 
kunt maken, zoals de regeling ‘€ 250 
retour bij aanschaf e-bike’.

aanvragen
aanvragen kan door een mail te sturen 
naar: 
•  info@gaslimmerreizen.nu o.v.v. 

Quick scan reisbudget
•  Graag ontvangen we in de mail uw 

bedrijfsnaam en plaats, uw naam, 
e-mailadres en uw telefoonnummer.

kunt u ook koSten beSparen? vraag nu gratiS aan!

kijk voor de dienStregeLing 
en andere informatie op 

WWW.Qbuzz.nL
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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 GroninGen Spoorzone. SAmenwerkinGSorGAniSAtie GroninGen 
BereikBAAr, ooSterStrAAt 56A, 9711 nX GroninGen, telefoon: (050) 316 43 70, e-mAil: info@GroninGenBereikBAAr.nl, weBSite: www.GroninGenBereikBAAr.nl. GroninGen Spoorzone, www.
GroninGenBereikBAAr.nl/Spoorzone.
reDActie: GroninGen BereikBAAr i.S.m. GroninGen Spoorzone. - met BijDrAGen vAn: perSBureAu tAmmelinG  -  ontwerp en opmAAk: lA compAGnie - foto’S: jeroen vAn kooten, henk tAmmenS, 
prorAil en AleX wierSmA - impreSSieS: viADrupSteen en movAreS - SchetS: Gemeente GroninGen  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 het Groninger Uitburo: www.groningeruitburo.nl.  
alle genoemde data en locaties zijn onder voorbehoud.

meer evenementen in groningen:  
Terug naar het Begin: 10 mei Appingedam
Swingin’ Groningen: 19, 20 en 21 juni
Zienemaan & Sterren: 27 juni en 6 juli
Zomer Jazz fietstour: 29 en 30 augustus
Grachtenfestijn: 12 tot en met 14 september

26 apriL: eerSte koningSdag 
Op zaterdag 26 april wordt er in Nederland voor het eerst koningsdag gevierd. 
In Groningen gebeurt dat met een programmering van koninklijke allure. De 
festiviteiten gaan de avond ervoor, op 25 april, al van start met de Nacht van Oranje 
met tal van optredens op podia verspreid over de binnenstad. Op koningsdag gaat 
het feest onverminderd voort. Op allerlei plekken in de binnenstad zijn activiteiten, 
zowel voor jong als oud.
WWW.oranjegroningen.nL 

5 mei: bevrijdingSfeStivaL  
Op bevrijdingsdag, 5 mei, is het Stadspark in Groningen traditioneel het toneel van 
het bevrijdingsfestival: een gratis festival met zes muziekpodia. De ambassadeur van 
de Vrijheid – de helikopteract – is dit jaar Douwe bob, de winnaar van de De beste 
Singer Songwriter. Op de de ‘main stage’ staan optredens gepland van onder andere 
The Hives, Douwe bob, Chet Faker, kakkmaddafakka, augustines, Eli Paperboy reed, 
bo Saris en mahala rai banda.  
WWW.bevrijdingSfeStivaLgroningen.nL

15 mei t/m 15 juni: 400 jaar rijkSuniverSiteit groningen 
De Rijksuniversiteit Groningen bestaat in 2014 maar liefst 400 jaar en dat moet 
gevierd worden. Een maand lang is er in Groningen een feestelijk programma voor 
stadjers, (oud-)studenten, (oud-)medewerkers, overheden en bedrijven rond het 
thema ‘For Infinity’. Er zijn tentoonstellingen, exposities, sportieve onderdelen, een 
Maskerade en op 14 juni een groot slotfeest op de Grote Markt en de Vismarkt
WWW.rug400.nL

24 mei: nacht van kunSt & WetenSchap 
In de binnenstad van Groningen wordt op 24 mei voor de vijfde keer de Nacht van 
kunst & wetenschap gehouden. Het festival biedt het publiek tot in de late uurtjes 
verrassende combinaties van kunst en wetenschap op een groot aantal uiteenlopende 
locaties. De Nacht van kunst & wetenschap staat dit jaar in het teken van het 400-ja-
rig bestaan van de rijksuniversiteit Groningen (rUG). Het programma van De Nacht 
bevat talloze voorstellingen, optredens, lezingen, muziek, dans en bijzondere experi-
menten waar bezoekers in veel gevallen zelf aan kunnen deelnemen. Dit kan onder 
meer in de Der aa-kerk, die net als vorig jaar weer ‘kerk der wetenschappen’ is. In 
totaal zullen er dit jaar zo’n tweehonderd acts te bewonderen zijn op allerlei locaties 
WWW.denachtvankunStenWetenSchap.nL 

nieuWe expoSitie in groninger muSeum  
In het Groninger museum is een nieuwe, semipermanente tentoonstelling te zien. De 
expositie toont onder andere een portret van arts en feministe aletta jacobs, de mar-
tinitoren als zilveren miniatuur, een schilderij van rubens, een vuistbijl uit de steen-
tijd en een servies van museumarchitect alessandro mendini. Ook zijn er schilderijen, 
tekeningen en prenten van de Groninger kunstenaarsvereniging De Ploeg te zien. 
alles is afkomstig uit de eigen collectie van het museum. De expositie is te zien in het 
Ploegpaviljoen. Elke zaal in het paviljoen krijgt een apart thema en een eigen sfeer.   
WWW.groningermuSeum.nL 

21 t/m 31 auguStuS: noorderzon  
Het Noorderplantsoen staat van 21 tot en met 31 augustus weer in het teken van 
het jaarlijkse festival Noorderzon, één van de meest populaire evenementen van 
Noord-Nederland. Op het elfdaagse programma staat veel theater, dans en muziek, 
maar ook film, video en circus. Ook zonder een voorstelling te bezoeken is het tijdens 
Noorderzon goed toeven in het Noorderplantsoen. Zowel nationaal als internationaal 
staat het festival bekend om z’n goede sfeer, gezellige terrassen en heerlijke eet-
tentjes. Niet voor niets trekt het festival jaarlijks dan ook zo’n 135.000 bezoekers uit 
Groningen, de rest van het land en de rest van de wereld. 
WWW.noorderzon.nL

20 t/m 29 juni: tuin & kunSt tiendaagSe
Groningen zet van 20 tot en met 29 juni voor de vierde keer de tuindeuren open voor 
het publiek tijdens de Tuin & kunst Tiendaagse. Heel bijzondere tuinen die in Gronin-
gen te vinden zijn, dienen tijdens dit evenement als podium voor kunst en cultuur. 
bezoek één van de vele slingertuinen, geniet van bloeiende rozen of bekijk een 
borg- of boerderijtuin. Of sluit aan bij één van de workshops, gegeven door kwekers, 
tuinarchitecten en andere experts.
WWW.tuinen.groningen.nL 

NIEUwE ExPOSITIE IN GrONINGEr mUSEUm. aFbEELDING: LUCaSSEN – DE SPHINx
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