
GroninGers kunnen nu meninG
Geven over plan rinG Zuid

de informatiekrant van GroninGen bereikbaar | nr. 02 - sept 2013

iedereen kan de komende weken reaGeren 
op de voorstellen van rijk, provincie en 
Gemeente om te komen tot verbeterinG 
van de Zuidelijke rinGweG. u wordt van 
harte uitGenodiGd om in de komende weken 
uw ZienswijZe te Geven. dit nummer van 
GroninGen bereikbaar toont en beschrijft 
het plan en de effecten.

Het plan bestaat onder andere uit het 
ongelijkvloers maken van het Julianaplein. 
De verkeerslichten verdwijnen. Opvallend 
aan het plan is verder dat een deel van 
de zuidelijke ringweg verdiept wordt 
aangelegd. Hier overheen komen ‘deksels’, 
met daarop een nieuw groen gebied: het 
Zuiderplantsoen. Het plan moet niet alleen 
zorgen voor een betere bereikbaarheid van 

de belangrijke bestemmingen in de stad, 
maar leidt ook tot een betere doorstroming 
van het verkeer, meer veiligheid en een 
betere leefbaarheid.Van 30 augustus tot en 
met 10 oktober 2013 is de inspraakperiode. 
Er worden vier inspraakbijeenkomsten 
gehouden in MartiniPlaza (op 9, 10, 18 en 
19 september). Wie zich verder in de 
plannen wil verdiepen, kan terecht op 

de website www.aanpakringzuid.nl.
Daar is ook te vinden hoe en waar 
zienswijzen kunnen worden ingediend.
In de loop van 2014 wordt het plan 
definitief gemaakt. De werkzaam- 
heden staan gepland voor de periode 
2015-2020. Extra maatregelen moeten 
ervoor zorgen dat de stad ook in die 
periode goed bereikbaar is.
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Het plan voor de zuidelijke ringweg houdt 
de gemoederen in met name Helpman 
en De Wijert flink bezig, zo constateert 
projectdirecteur Jos Hillen van de project-
organisatie Aanpak Ring Zuid. ‘We begrijpen 
dat mensen in deze wijken zich zorgen 
maken over de veiligheid en de leefbaarheid 
in hun buurt. Dat is ook onze zorg. Een 
veilige en leefbare omgeving is voor ons 
een belangrijke doelstelling. De afgelopen 
twee jaar, bij het uitwerken van het plan, 
hebben we voortdurend de dialoog gevoerd 
met de omgeving, zoals wijkbewoners, 
scholen en bedrijven. Dat zullen we ook de 
komende tijd blijven doen.’

Zie ook paGina 2

plan rinGweG houdt
Gemoederen beZiG

Milieueffecten in beeld
6 & 7
De gevolgen van de ombouw van de ringweg 
voor geluid, natuur, verkeer en lucht onder-
zocht.

Inspreken op plannen ringweg 
3
Van 30 augustus tot en met 10 oktober is
de inspraakperiode voor het plan voor de
zuidelijke ringweg.

IMPREssIE VAn DE nIEuWE sItuAtIE VAn DE ZuIDElIJkE RIngWEg bIJ DE HEREWEg En HEt stERREbOs. DE RIngWEg WORDt VERDIEPt AAngElEgD WAARDOOR HEt stERREbOs kAn WORDEn DOORgEtROkkEn tOt AAn DE HEREWEgbuuRt. ZO OntstAAt EEn 

nIEuW ZuIDERPlAntsOEn.

afstemminG projecten door
GroninGen bereikbaar
Het aanpakken van de ringwegen, 
nieuwe busbanen en fietspaden, 
meer treinen, veranderingen aan 
spoorwegovergangen en stations, de 
bouw van tunnels en uitbreiding van 
de p&r-terreinen: er gaat tot 2020 veel 
gebeuren in en om groningen. Om al 
deze grote en kleine initiatieven op 

elkaar af te stemmen is de samen-
werkingsorganisatie groningen 
bereikbaar opgericht. Daarin werken de 
gemeente groningen en de provincies 
groningen en Drenthe samen met 
Rijkswaterstaat, ProRail en werkgevers.

www.groningenbereikbaar.nl



plannen maken vanachter een bureau, dat 
is niet meer van deZe tijd. Zo ontwikkelde 
het plan voor de Zuidelijke rinGweG Zich 
sinds 2009 vooral door Gesprekken met 
omwonenden en belanGhebbenden.

Projectdirecteur Jos Hillen: ‘Op basis 
daarvan zijn we in het projectbureau 
Aanpak Ring Zuid met de technici, 
rekenmeesters en ontwerpers aan de slag 
gegaan. We verwachten dat we met onze 
plannen in de gewenste richting zitten. 
Dat zal blijken uit de zienswijzen die 
iedereen nu kan indienen. Dat is spannend, 
maar ik weet zeker dat we er in gesprekken 
met elkaar zo goed mogelijk uitkomen.’

aanpassinGen
Hillen vervolgt: ‘We leggen graag uit 
hoe we tot bepaalde keuzes komen en 
staan open voor ideeën. Dat heeft al 
tot diverse aanpassingen van het plan 
geleid, en daar is het plan beter door 
geworden. Het ontwerp van het nieuwe 
Zuiderplantsoen is daar een voorbeeld 
van. We gaan kijken naar een betere 
inpassing van de Verbindingsweg die 
de nieuwe aansluiting wordt met de 
Hereweg. We willen op verzoek van de 
fietsers, buurtbewoners en scholen veilige 
ongelijkvloerse kruisingen maken met de 
A28 in het fietspad tussen de Vondellaan 
en het noord-Willemskanaal. Ook gaan 

we met de inspraakreacties op zoek naar 
een definitieve keuze uit de drie varianten 
voor de inrichting van de Vondellaan. Daar 
waar het speelt, gaan we met bewoners 
om de tafel om te praten over de manier 
waarop we de geluidsbelasting in hun 
woning kunnen verminderen.’

voortGanG
‘Om mensen te helpen bij het indienen 
van zienswijzen, geven we zoveel mogelijk 
informatie. Deze krant is er een voorbeeld 
van. Als je wilt inspreken, wil je alles van 
de voorstellen weten. soms tot in detail. 
Waar mogelijk geven we die. Dat helpt in 
de gesprekken die we met elkaar hebben 
om het plan zo goed mogelijk te  
maken. Ik wijs ook op de website  
www.aanpakringzuid.nl en nieuwsbrieven 
voor bewoners in de vier wijken rond  
de zuidelijke ringweg.’

enerGie
Honderden individuele bewoners en onder-
nemers hebben contact gezocht met de 
projectorganisatie. Hillen: ‘In de afgelopen 
twee jaar spraken en correspondeerden 
zij met ons. We moedigen hen en anderen 
opnieuw aan om daar de komende tijd mee 
door te gaan. naarmate het plan verder 
wordt uitgewerkt en de uitvoering van de 
werkzaamheden dichterbij komt, wordt dat 
steeds belangrijker. laat u dus horen als u 
denkt dat het beter, veiliger of mooier kan.’

plannenmakers voortdurend in dialooG 
met de omGevinG

PROJEctDIREctEuR JOs HIllEn: ‘DAnkZIJ gEsPREkkEn MEt bEWOnERs WORDEn DE PlAnnEn bEtER’. 

Het plan voor de zuidelijke ringweg bestaat 
juridisch gezien uit drie onderdelen. De 
aanpassingen aan de ringweg zelf en de 
effecten hiervan op de omgeving vallen 
onder het Ontwerp-tracébesluit (Otb) en 
het Milieueffectrapport (MER). Hierover 
neemt de minister van Infrastructuur en 
Milieu een beslissing. Zienswijzen voor 
dit onderdeel moeten daarom worden 
ingediend bij het Rijk, via het centrum 
Publieksparticipatie in Den Haag.
De Ontwerp-Inrichtingsplannen, voor 
het Zuiderplantsoen, de Vondellaan, de 
Maaslaan en Helpman, zijn plannen van 
de gemeente. Inspraakreacties hierop 

moeten naar de gemeente worden 
gestuurd. tot slot is er een aparte status 
voor de Helperzoomtunnel. Deze valt 
buiten het plangebied van het Otb/MER. 
Voor de aanleg hiervan is het nodig dat 
de gemeente een omgevingsvergunning 
afgeeft. De aanvraag voor de omgevings-
vergunning is eind augustus gepubliceerd. 
Over enkele weken begint hiervan de 
zienswijzenperiode. De exacte datum 
maakt de gemeente bekend via de rubriek 
stadsberichten (groninger gezinsbode) en 
haar eigen website. Meer informatie over 
het indienen van zienswijzen vindt u op de 
website www.aanpakringzuid.nl.

van 30 auGustus tot en met 10 oktober 2013 is de inspraakprocedure voor het plan voor 
de Zuidelijke rinGweG. in deZe periode kan iedereen Zijn reactie op het plan Geven, diGitaal, 
schriftelijk of mondelinG. op 9, 10, 18 en 19 september Zijn er inspraakbijeenkomsten in 
martiniplaZa. iedereen kan hier binnenlopen om meer informatie over het plan te vinden.

OP DE VIER InfORMAtIEAVOnDEn In MARtInIPlAZA kunnEn DE bEZOEkERs VRAgEn stEllEn OVER HEt PlAn

En Hun MEnIng gEVEn.

VERkEERsDRuktE bIJ HEt JulIAnAPlEIn, EEn stEEDs VAkER VOORkOMEnD bEElD.

inspraakbijeenkomsten
Voor alle belangstellenden zijn er in 
september vier inspraakbijeenkomsten 
in Martiniplaza, op 9, 10, 18 en 19 
september, steeds van 16.00 tot 22.00 
uur. Deze bijeenkomsten bestaan 
uit een informatiemarkt met onder 

andere een film, waarin het project 
wordt gepresenteerd. Via onder andere 
informatiestands, panelen en een 
enorme maquette kan iedereen bekijken 
wat het plan inhoudt. Medewerkers van 
projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 
zijn aanwezig om vragen van bezoekers 
te beantwoorden.

de Zuidelijke rinGweG is cruciaal voor 
een Goede bereikbaarheid van de stad en 
de reGio. bijna al het verkeer dat vanuit 
het westen, het Zuiden of het oosten de 
stad nadert, komt op de Zuidelijke rinGweG 
terecht. vooral in de spitsuren staat het 
verkeer steeds vaker vast. bottleneck is 
het julianaplein, waar de a7 en de a28 
elkaar kruisen. de aanpak van de Zuidelijke 
rinGweG richt Zich op een bereikbare stad 
en reGio, nu en voor toekomstiGe Generaties. 
het plan komt ook de leefbaarheid en  
de veiliGheid ten Goede.

Ongeveer 80% van het verkeer dat gebruik 
maakt van de zuidelijke ringweg, is op weg 
naar of komt uit de stad groningen.  
De rest van het verkeer passeert 
groningen, op weg richting Drachten, 
Assen of Hoogezand. De zuidelijke ringweg 
is daarmee een belangrijke schakel in 
de verbinding van noord-nederland 
met de Randstad en noord-Duitsland. 
Vooral in de spitsuren komt de zuidelijke 

ringweg capaciteit tekort. Dit leidt 
tot files en een slechte doorstroming 
van het (internationale) wegverkeer. 
Daardoor nemen de reistijden toe en de 
bereikbaarheid van stad en regio af. Ook 
ontstaat er vertraging op de wegen in 
de stad zelf. Een belangrijke doelstelling 
van het plan is het verbeteren van de 
bereikbaarheid van de stad en de regio. 
Dankzij nieuwe aansluitingen, extra 

rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen 
kan de zuidelijke ringweg straks meer 
verkeer verwerken. Wijken, kantoren, 
winkels, bedrijventerreinen en scholen 
worden gemakkelijker en sneller te 
bereiken. De weg wordt compact en 
krijgt een groene uitstraling.
Verder bevat het plan verschillende 
maatregelen om de veiligheid te 
verhogen, ook in de omgeving.

waarom is het plan nodiG?

platformbijeenkomsten
Voor bewonersorganisaties, individuele 
bewoners/belangstellenden, weg-
gebruikers en bedrijven zijn in 2011 
vier platforms opgericht. Zij krijgen 
van de projectorganisatie drie à vier 
keer per jaar informatie over de 
voortgang van de planuitwerking. De 
projectorganisatie vraagt daarbij steeds 
naar knelpunten die zich aandienen en 
naar suggesties. De bewonersorganisaties, 
individuele bewoners/belangstellenden, 
weggebruikers en bedrijven kwamen in 
totaal 25 keer bijeen.

informatiebijeenkomsten
Voor de bewoners van de Maaslaan, 
de Vondellaan en de Helperzoom en 
omgeving organiseerde de project-
organisatie tot nu toe veertien centrale 
en decentrale informatiebijeenkomsten. 
Reden hiervoor is dat voor deze bewoners 
bijzondere omstandigheden ontstaan 
door de plannen voor de zuidelijke 
ringweg. Ze verdienen extra aandacht en 
zorg en worden zo dicht mogelijk bij de 
planontwikkeling betrokken. Daarnaast 
is er soms ook behoefte aan gesprekken 
met individuele bewoners.

werkGroepbijeenkomsten met 
bewonersorGanisaties/bewoners
Vertegenwoordigers van bewoners-
organisaties en individuele wijk-
bewoners kwamen tijdens zestien 
werkgroepbijeenkomsten samen om de 
Ontwerp-Inrichtingsplannen te bespreken.

overleGGen met scholen en 
woninGcorporaties
langs de zuidelijke ringweg liggen 
verschillende scholen en staan veel
huizen van woningcorporaties.
scholen en woningcorporaties 
vertegenwoordigen veel mensen

en hun belangen, en voeren 
daarom geregeld overleg met de 
projectorganisatie over wensen en 
ontwikkelingen.

top-15 Grote stakeholders
grote organisaties in de buurt van de 
zuidelijke ringweg, zoals de gasunie, 
het uMcg, Martini Ziekenhuis, DuO, 
Ziggo, fc groningen en IkEA hebben 
enkele keren per jaar overleg met de 
projectorganisatie over hun wensen 
en belangen.

EEn bEWOOnstER stElt EEn VRAAg OP DE InfORMAtIEAVOnD OVER DE ZuIDElIJkE RIngWEg In nOVEMbER 2012.

inspreken kan tot en met 10 oktober
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1    extra rijstrook
 vanaf hooGkerk 
tussen Hoogkerk en de dubbele rotonde bij 
de afslag corpus den Hoorn komt een extra 
rijstrook. Daardoor kan het verkeer veilig 
in- en uitvoegen.

2   extra op- en afrit bij
 corpus den hoorn
tussen corpus den Hoorn en het Vrijheids-
plein komt een extra op- en afrit. Verkeer 
van en naar de westelijke ring hoeft dan 
niet meer via de rotondes bij corpus den 
Hoorn en het stadspark. Daar staat het 
verkeer nu vaak vast.

3   vrijheidsplein wordt 
onGelijkvloers

Het Vrijheidsplein (bij de gasunie) wordt 
volledig ongelijkvloers. Het verkeer 
stroomt beter door van en naar de 
westelijke ringweg. Zo wordt deze route 
aantrekkelijker om het westen van de 
stad te bereiken.

4   onderdoorGanG bij 
leonard sprinGerlaan

De leonard springerlaan krijgt een 
onderdoorgang bij de westelijke ringweg. 
bezoekers van de bedrijven ter plaatse en 
het drukbezochte MartiniPlaza kunnen zo 
sneller de stad in en uit.

5   extra rijstrook
 westelijke rinGweG
Vanaf de leonard springerlaan krijgt de 
westelijke ringweg in noordelijke richting 
een extra rijstrook tot de aansluiting bij 
de Peizerweg.

6   beweeGbare bruG
 bij julianaplein
 verdwijnt
bij het Julianaplein verdwijnt de beweeg-
bare brug over het noord-Willemskanaal. 

Hiervoor in de plaats komt een vaste 
brug die hoger ligt, zodat de schepen er 
ongehinderd onderdoor kunnen varen. 
Het autoverkeer hoeft hier niet meer te 
wachten.

7   Geen verkeerslichten
 meer op julianaplein
Het Julianaplein wordt ongelijkvloers. Het 
passerende verkeer op de A7/n7 en de A28 
kan hier ongehinderd doorrijden, richting 
Drachten, Assen of Hoogezand.

8   directe verbindinG van 
julianaplein naar de

 binnenstad

Het verkeer op de A7/n7 uit de richting 
Hoogkerk krijgt op het Julianaplein een 
directe verbinding met de binnenstad en 
het stationsgebied.

9   nieuwe aansluitinG
  vondellaan- 

julianaplein

Op de A28 krijgt het verkeer naar 
het centrum een nieuwe afrit tussen 
groningen-zuid en het Julianaplein. 
De zuidelijke stadswijken krijgen via de 
Vondellaan een nieuwe aansluiting op de 
zuidelijke ringweg/A7. De Vondellaan krijgt 
een andere inrichting om de toename van 
het verkeer veilig te verwerken.

10   nieuwe aansluitinG
 hereweG 

De Hereweg krijgt een andere aansluiting 
op de zuidelijke ringweg, via een nieuwe 
verbindingsweg, in twee richtingen. Deze 
loopt van de Hereweg tot de brailleweg. 
Via de brailleweg rijdt het verkeer naar 
de A7/n7 (richting Hoogkerk of richting 
Hoogezand) en de A28. De nieuwe 
verbindingsweg vervangt de bestaande 
aansluiting van de Hereweg op de 
zuidelijke ringweg en zorgt ervoor dat het 
verkeer vanuit de zuidelijke stadswijken 
via de Hereweg de zuidelijke ringweg en 
de A28 kan blijven bereiken.

11
 inrichtinG maaslaan

De Maaslaan blijft een 30km/uur-woon-
straat. De parkeerplaatsen liggen niet 
meer haaks op de straat, maar langs 
de straat, aan beide kanten. Er komen 
geluidsschermen tussen de Maaslaan en de 
nieuwe verbindingsweg langs de Maaslaan.

12   extra rijstroken 
tussen julianaplein en 
europaweG

De zuidelijke ringweg krijgt extra rijstroken 
tussen het Julianaplein en de Europaweg, 

in beide richtingen. Ook komt er een extra 
rijstrook op de noordelijke baan (van oost 
naar west) tussen knooppunt Euvelgunne 
en de aansluiting Europaweg.

13
  verdiepte liGGinG

tussen de Hereweg en het Oude 
Winschoterdiep wordt de zuidelijke 
ringweg verdiept aangelegd. De verdiepte 
weg is op drie plekken overdekt (met 
daartussen twee openingen). De huidige 
op- en afritten bij de Oosterpoort en de 
Hereweg verdwijnen. Aan de noordzijde 
van de H.l. Wichersstraat moet een rij 
huurwoningen worden afgebroken.

14   nieuw park:
 het Zuiderplantsoen
Waar de weg verdiept gaat en deksels 
worden aangelegd, ontstaat ruimte voor 
een groot, nieuw park: het Zuiderplantsoen. 
Dit bestaat uit het herstelde sterrebos, 
de kantoortuin van DuO/belastingdienst 
en een nieuwe, groene ruimte tussen de 
Oosterpoortbuurt en De linie.

15
  helperZoomtunnel

Er komt een nieuwe tunnel onder het 
spoor naar Assen en Hoogezand door, ter 

hoogte van de Helper brink. Deze tunnel 
vervangt de gelijkvloerse kruising bij de 
Esperantostraat en herstelt de verbinding 
tussen de wijken Helpman/coendersborg 
en Europapark/Oosterpoortwijk/De linie.

16   verkeersplan
 helpman
De gemeente neemt verschillende 
verkeersmaatregelen in Helpman om het 
verkeer evenwichtig over de zuidelijke 
stadswijken te verspreiden, en zo de 
leefbaarheid en verkeersveiligheid in de 
wijk te behouden. Een groot deel van 
Helpman/coendersborg wordt 30 km/uur-
gebied.

17   aansluitinG bij 
europaweG

De nieuwe afrit bij de Europaweg haalt 
twee belangrijke verkeersstromen uit 
elkaar. Aan het eind van de afrit kan het 
verkeer rechtsaf via de Europaweg het 
oostelijk deel van de binnenstad en het 
uMcg bereiken. Verkeer dat richting de 
sontweg e.o. moet (Ikea), rijdt via de 
bornholmstraat. Door het splitsen van de 
verkeerstromen is het oostelijke deel van 
de stad beter te bereiken.

18   nieuwe oprit vanaf
 bornholmstraat
De bornholmstraat krijgt in westelijke 
richting een aansluiting op de zuidelijke 
ringweg. Zo kan het verkeer vanaf de 
sontweg sneller de zuidelijke ringweg op.

19   op- en afrit voor
 eemspoort en driebond
De zuidelijke ringweg krijgt een extra 
aansluiting op de bedrijventerreinen 
Eemspoort en Driebond. Het verkeer uit 
het westen, naar bijvoorbeeld de Makro 
en de autoboulevard, kan langer op de 
ringweg blijven en hoeft niet meer over 
de parallelwegen met de lage bruggen 
over het Winschoterdiep. 

het beschikbare budGet is voldoende om 
het voorGestelde plan uit te voeren.
als de aanbestedinG Goedkoper 
uitvalt, Zijn er drie extra wensen 
(in willekeuriGe volGorde):

A
 extra ruimtelijke kwaliteit

  Aan het plan kan een extra 
pakket maatregelen worden 
toegevoegd die de ruimtelijke 
kwaliteit, de vergroening en 
de duurzaamheid ten goede 
kunnen komen.

B
  fiets- en voetGanGerstunnel bij 

esperantostraat
  Deze tunnel in het nieuwe 

Zuiderplantsoen kan de parkdelen 
aan weerszijden van het spoor 
met elkaar verbinden. fietsers en 
voetgangers kunnen via de tunnel 
direct van de Oosterpoort naar de 
Herewegbuurt.

C
  realiseren vollediGe aansluitinG

  In het plan is bij de Europaweg 
een halve aansluiting gemaakt op 
de zuidelijke ringweg. De wens is 
hiervan een volledige aansluiting 
te maken, met ook een afrit voor 
het verkeer vanuit het oosten en 
een oprit voor het verkeer richting 
het oosten.

optimalisaties: extra wensen in de aanbestedinG

de Zuidelijke rinGweG is in totaal twaalf kilometer lanG en loopt van hooGkerk tot 
euvelGunne. op vrijwel het hele traject staan vanaf 2015 werkZaamheden Gepland.
ook in de omGevinG van de rinGweG wijZiGt het een en ander. op deZe paGina’s een
overZicht van wat verandert.het plan in hoofdlijnen

wat 
verandert
er voor u?

Op de website www.aanpakringzuid.nl 
kunt u zien hoe u van A naar b komt 
in het nieuwe plan.
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15Ringweg ten opzichte van de stad

leGenda: wat Ziet u op deZe kaart?

  onderdelen uit het ontwerp-tracébesluit (rijk).

  onderdelen uit de Gemeentelijke ontwerp-inrichtinGsplannen.

  omGevinGsverGunninG voor de helperZoomtunnel.

wat vindt ú van het plan?
Denkt u dat het beter, mooier of veiliger 
kan? u kunt tot en met 10 oktober uw 
mening over het plan geven door een 
zienswijze in te dienen. De bestuurders 

bekijken alle zienswijzen en beslissen 
dan of ze het plan laten aanpassen.
kijk voor meer informatie op
www.aanpakringzuid.nl.
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welke GevolGen heeft het plan voor de 
Zuidelijke rinGweG? leidt het plan echt tot 
een betere doorstrominG van het verkeer? 
neemt door het plan de GeluidsbelastinG af 
of juist toe? blijft de luchtkwaliteit wel 
op peil? en wat betekent het plan voor de 
natuur? op deZe en andere vraGen Geeft het 
milieueffectrapport antwoord.

Een Milieueffectrapport (MER) is verplicht 
bij activiteiten en projecten die belangrijke 
effecten op het milieu kunnen hebben. 
naar deze effecten worden verschillende 
onderzoeken gedaan. Het MER doet 
verslag van deze onderzoeken. Voordat 
de overheid een besluit neemt, wordt het 
Milieueffectrapport openbaar gemaakt.

Op deze manier krijgen de overheid, die 
het besluit moet nemen, en de burgers 
vooraf inzicht in de gevolgen van het 
besluit.

situatie in 2030
Voor de aanpak van de zuidelijke ringweg 
is onder andere onderzocht wat de 

gevolgen zijn voor het verkeer, de natuur, 
het water, de bodem, de cultuurhistorie, 
het geluid en de luchtkwaliteit. Daarbij 
is steeds een vergelijking gemaakt tussen 
de situatie in 2030 als het plan wél wordt 
uitgevoerd en de situatie in 2030 als het 
plan niet doorgaat.

onderZocht is wat het plan betekent 
voor het Geluid in het omliGGende Gebied. 
conclusie: als het plan wordt uitGevoerd, 
inclusief alle GeluidsmaatreGelen, daalt 
het aantal woninGen dat Geluidhinder 
ondervindt van het verkeer.

Het plan voor de zuidelijke ringweg bevat 
verschillende maatregelen om geluidhinder 
zo veel mogelijk te beperken. Op de 
zuidelijke ringweg zelf en op wegen in 
de stad die opnieuw worden ingericht, 
komt geluidsreducerend (stiller) asfalt. 
Verder worden geluidsschermen geplaatst 
op plekken waar woningen staan. In de 
verdiepte ligging wordt het geluid gedempt 
met geluidsabsorberende wanden. uit 
berekeningen blijkt dat het plan bij geen 
enkele woning leidt tot het overschrijden 
van de wettelijke maximale geluidsgrenzen. 
Ook neemt de geluidbelasting op de 
woningen over het algemeen af.

binnenwaardeonderZoek
niet overal treedt echter een positief effect 
op. Doordat verkeersstromen veranderen, 
zijn er woningen waar de geluidsoverlast 
toeneemt. bij circa 120 woningen wordt 
de streefwaarde voor geluid niet gehaald. 
Deze woningen komen in aanmerking 
voor een ‘binnenwaardeonderzoek’. Zodra 
het tracébesluit onherroepelijk is, wordt 
bepaald in welke woningen zo’n onderzoek 
noodzakelijk is. Dat gebeurt op basis van 
de bouwkundige staat van de woning en 
de isolerende werking van de gevel. blijkt 
uit een binnenwaardeonderzoek dat in 
de woning de geluidsbelasting te hoog 
is, dan worden maatregelen voorgesteld 
om de gevel te isoleren. De bewoners van 
de woningen waarbij de geluidswaarde 
hoger wordt dan de streefwaarde, hebben 
inmiddels een brief ontvangen met meer 
informatie.

de kwaliteit van de lucht rond de 
Zuidelijke rinGweG voldoet Zowel nu als 
in de toekomst, als het plan is uitGevoerd, 
ruimschoots aan de Grenswaarden.

De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit 
overal in nederland aanzienlijk verbeterd. 
Industrie, landbouw en verkeer stoten 
steeds minder verontreinigende stoffen 
uit. Het is de verwachting dat deze trend 
zich de komende jaren doorzet. In het 
noorden is de lucht bovendien schoner 
dan gemiddeld in nederland.

GerinG effect
Het effect dat het plan heeft op de 
luchtkwaliteit rond de zuidelijke ringweg, 
is gering. uit het onderzoek blijkt dat in 
2021 en in 2030 de lucht rond de 
zuidelijke ringweg in het algemeen 
beter is dan nu. bij de openingen 
rond de deksels neemt de hoeveelheid 
stikstofdioxide en fijn stof licht toe. 
Er tussenin (bij de deksels) wordt de 
lucht juist iets schoner. De luchtkwaliteit 
voldoet overal ruimschoots aan de 
(strengere) grenswaarden. Extra 
maatregelen om de luchtkwaliteit te 
verbeteren, zijn dan ook niet nodig.

het plan voor de Zuidelijke rinGweG is 
erop Gericht om de stad en de reGio beter 
bereikbaar te maken en het verkeer vlotter 
te laten doorstromen. dit Geldt niet alleen 
voor het verkeer op de rinGweG Zelf, maar 
ook voor het verkeer op de weGen in de 
stad. uit berekeninGen blijkt dat het plan 
deZe doelen realiseert.

Als er geen maatregelen zouden worden 
genomen, stroomt het verkeer op de 
zuidelijke ringweg in 2030 niet meer goed 
door. Dit blijkt uit het onderzoek naar 
de verkeerseffecten van het plan. Zowel 
in de ochtend- als de avondspits komen 
er lange files te staan. De bottleneck 
wordt vooral het Julianaplein, maar het 
verkeer komt ook vast te staan bij onder 
andere het Vrijheidsplein, op de A28 en 
tussen het Julianaplein en de Europaweg 
(in beide richtingen). Het plan dat nu is 
gemaakt, vergroot de capaciteit van de 

zuidelijke ringweg. Daardoor kan de weg 
de toename van het verkeer gemakkelijker 
verwerken. Zowel in de ochtend- als de 
avondspits stroomt het verkeer beter 
door. De knelpunten bij het Julianaplein 
en het Vrijheidsplein worden opgelost. 
De files zijn nagenoeg verdwenen. De 
reistijd van Hoogkerk naar Westerbroek (en 
omgekeerd) neemt met bijna een derde af.

betere verdelinG
Het plan heeft ook gevolgen voor de 
hoeveelheden verkeer op de wegen in 

de stad. Op sommige plekken wordt het 
drukker; op andere rustiger. De meeste 
knelpunten verdwijnen. Het plan zorgt 
namelijk voor een betere verdeling 
van het verkeer over de verschillende 
toegangswegen van de stad. Het verkeer 
naar de binnenstad wordt minder 
afhankelijk van het drukke Emmaviaduct. 
Voor het westen van de stad wordt de 
route Hoendiep/Peizerweg aantrekkelijker. 
Verkeer richting het oosten van het 
centrum krijgt een snellere toegang 
via de Europaweg/bornholmstraat.

ook in de stad komt natuur voor. voor 
het mer is onder andere onderZocht wat 
de GevolGen van het plan Zijn voor de 
dichtbijGeleGen natuurGebieden, de dieren 
en planten en de bomen en het Groen 
rondom de Zuidelijke rinGweG.

uit het onderzoek blijkt dat het 
plan voor de zuidelijke ringweg 
weinig gevolgen heeft voor de twee 
belangrijke natuurgebieden in de 
buurt: het leekstermeergebied en 
het Zuidlaardermeergebied. (natura 
2000-gebieden). Het plan leidt niet tot een 

verslechtering van natuurlijke leefgebieden 
en ook niet tot meer overlast van geluid of 
licht. Daarvoor zijn de afstanden te groot.

planten en dieren
In het gebied rond de zuidelijke ringweg 
komen diverse beschermde plant- en 
diersoorten voor, blijkt uit het onderzoek. 
bij het uitvoeren van het plan wordt 
hier rekening mee gehouden. Als er 
bijvoorbeeld werkzaamheden nodig 
zijn op groeiplaatsen van beschermde 
plantensoorten, dan moet de aannemer 
van te voren de aanwezige planten laten 

milieueffectrapport brenGt    alle effecten in beeld luchtkwaliteit
in 2021 beter 
dan nu

betere doorstrominG verkeer

effecten op natuur blijven beperkt

GeluidsbelastinG neemt af

uitsteken en verplaatsen. bomenrijen 
worden gespaard of worden opnieuw 
aangeplant om te voorkomen dat 
vliegroutes van vleermuizen onderbroken 
worden. De aannemer mag bij het 
bouwen van viaducten, tunnels en 
bruggen niet met lichtbronnen werken 
in de periode waarin vleermuizen actief 
zijn (maart-november). Vanwege de 
aanwezigheid van broedvogels mag de 
aannemer de werkzaamheden aan of 
in de buurt van bosschages, bomen en 
ruigtes die niet worden verwijderd, alleen 
buiten het broedseizoen uitvoeren.

bomen en Groen
Rond de zuidelijke ringweg staan veel 
bomen. langs de ringweg, in aangrenzende 
woonstraten, in groenstroken en in parken. 
bij de aanpak van de zuidelijke ringweg is 
het de bedoeling om de bestaande bomen 
en houtopstanden zo veel mogelijk te 
behouden, maar dat zal lang niet altijd 
gaan. Voor elke boom die moet verdwijnen, 
wordt een nieuwe geplant. Of de boom 
wordt verplaatst, wanneer dit mogelijk is. 
Het streven is dit zo veel mogelijk in het 
plangebied te doen.

Ook voor omwonenden zal de uitvoering 
van de werkzaamheden overlast met zich 
meebrengen. Zij moeten rekening houden 
met verschillende vormen van bouwhinder, 
zoals bouwverkeer, geluid, een slechtere 
luchtkwaliteit en trillingen. bouwverkeer 
en geluid gaan naar verwachting voor de 
meeste hinder zorgen. Waar welke overlast 
gaat optreden, is nog niet bekend. 
De aannemer wordt uitgedaagd om 

de overlast van de werkzaamheden zo 
veel mogelijk te beperken. Hiervoor zijn 
verschillende maatregelen mogelijk, 
zoals het weren van bouwverkeer in 
de woonwijken. Alle werkzaamheden 
worden nauwkeurig op elkaar afgestemd 
door groningen bereikbaar, het samen-
werkingsverband van noordelijke 
overheden en werkgevers en ProRail.

bouwhinder:
niet te voorkomen, 
wel te beperken

lAngs DE ZuIDElIJkE RIngWEg stAAn gEluIDsscHERMEn OP DE PlEkkEn WAAR WOnIngEn stAAn. DAt blIJft ZO. ER kOMt EEn ExtRA scHERM tussEn DE MAAslAAn En DE nIEuWE 

VERbInDIngsWEg lAngs DE MAAslAAn. 

bERMblOEMEn gROEIEn OOk lAngs DE RIngWEg. bIJ DE uItVOERIng VAn HEt PlAn WORDt REkEnIng gEHOuDEn MEt bEscHERMDE PlAntEn En DIEREn.

OP DE ZuIDElIJkE RIngWEg blIJVEn tIJDEns DE WERkZAAMHEDEn AltIJD In bEIDE RIcHtIngEn tWEE RIJstROkEn 

bEscHIkbAAR.
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‘rond het sterrebos 
is de rinGweG nu 
een harde scheidinG’

het plan voor de Zuidelijke rinGweG 
ZorGt voor een betere oplossinG voor 
automobilisten die naar de westelijke 
rinGweG moeten of daar vandaan komen. 
voor hen Zijn de aanpassinGen bij het 
vrijheidsplein (de Grote rotonde bij de 
Gasunie) (…) en de aansluitinG corpus den 
hoorn (de minirotondes onder in beeld) 
van Groot belanG. 

Automobilisten uit de richting Drachten 
kunnen straks eenvoudiger en sneller de 
westelijke ring op. nu moet dit verkeer al 
vroeg de ringweg af, bij de afslag corpus 
den Hoorn. Via een minirotonde moet 
het verkeer over een parallelweg naar het 
Vrijheidsplein. Op de minirotonde staat 
het verkeer vaak vast. In het nieuwe 
plan kunnen de auto-mobilisten langer 

IMPREssIE VAn DE tOEkOMstIgE sItuAtIE OP DE ZuIDElIJkE RIngWEg, gEZIEn VAnuIt DE RIcHtIng HOOgkERk. lInks DE 

gAsunIE. HEt VRIJHEIDsPlEIn Is HIER VOllEDIg OngElIJkVlOERs.

DE HuIDIgE sItuAtIE.

op de zuidelijke ringweg doorrijden. Vlak 
voor het Vrijheidsplein nemen ze de afslag 
voor de westelijke ringweg. Zonder ander 
verkeer te kruisen, komen ze op de westelijke 
ringweg uit. Ze hoeven straks ook niet 
meer te wachten bij de verkeerslichten 
bij MartiniPlaza, want die kruising wordt 
ongelijkvloers. Ook voor het verkeer dat 
vanaf de westelijke ring in de richting 

Drachten gaat, verbetert de situatie. Het 
verkeer gaat bij het Vrijheidsplein rechtsaf 
en kan direct de zuidelijke ringweg op. 
De minirotondes bij laan corpus den 
Hoorn en het stadspark worden door deze 
aanpassingen ontlast. Daardoor zijn wijken 
als corpus den Hoorn en Piccardthof en 
bestemmingen zoals het stadspark en 
Martini Ziekenhuis beter bereikbaar.

betere aansluitinG op 
westelijke rinG

‘hoe kom ik per fiets vanaf de
Gasunie naar de donderslaan?’

vraaG en antwoord ‘het is nu verre van ideaal’, ZeGt sannette 
de Groes als we haar vraGen naar de 
verkeerssituatie bij het vrijheidsplein 
in GroninGen. sannette (26) werkt bij de 
Gasunie en woont ‘aan de overkant’ van 
het plein in de donderslaanflat. ‘maar ik 
moet ontZettend omfietsen als ik naar 
huis wil. en dan kom ik onderweG ook noG 
eens een paar onveiliGe oversteekplaatsen 
teGen’, ZeGt Ze. 

sannette studeert nog en werkt nu 
drie jaar op de cateringafdeling van de 
gasunie. ‘Het is een wat onzinnige route 
naar huis. Eerst moet ik al met fiets en 
al over de trappen van het fietstunneltje 
richting MartiniPlaza. Als het donker is, 
geeft me dat niet een prettig en veilig 
gevoel. gelukkig staat er vanuit de 
gasunie een camera op de tunnel gericht 
en houden ze het in de gaten.’

‘na het tunneltje moet ik twee keer de 
afrit van de ringweg oversteken’, vervolgt 
ze. ‘Dat is behoorlijk gevaarlijk. bovendien 
moet ik meestal lang wachten voordat 
ik veilig kan oversteken, zeker als het 
spitsuur is. Het is daar oppassen geblazen.’ 
sannette is benieuwd hoe de situatie voor 
fietsers en voetgangers gaat worden. ‘Voor 
mij kan het alleen maar beter worden.’

antwoord
Je route wordt niet korter, maar wel 
veiliger. Het tunneltje met traptreden 
bij de westelijke ringweg verdwijnt. In 
plaats hiervan komt een volwaardige 
fietsverbinding onder de westelijke 
ringweg door. Ook de route van de 
Leonard Springerlaan naar de Laan van 
de Vrijheid wordt beter. Je hoeft hier 
straks niet meer de op- en afritten van 
de ringweg over te steken, maar je kunt 
er onderdoor rijden.

‘aanpak Zuidelijke 
rinGweG lost meerdere 
problemen in één klap op’
‘GroninGen is beGonnen aan een van de 
Grootste inGrepen ter verbeterinG van 
de bereikbaarheid. de manier waarop 
dat Gebeurt, is uitZonderlijk. niet alleen 
vanweGe de omvanG, maar ook door de 
intensieve samenwerkinG tussen het rijk, 
de Gemeente en de provincie GroninGen. een 
aantal structurele problemen wordt in één 
keer aanGepakt.’

Dat zegt de groningse gedeputeerde voor 
verkeer en vervoer, Mark boumans (VVD). 
Hij is namens de provincie betrokken bij 
de plannen voor de verbetering van de 
bereikbaarheid van de stad groningen.
Volgens Mark boumans is de ongekend 
ingrijpende aanpak van de zuidelijke 
ringweg van groot belang voor de 
héle regio. groningen is namelijk de 
economische motor voor een zeer groot 
deel van noord-nederland en alles moet 

er aan gedaan worden om te voorkomen 
dat die motor gaat pruttelen, of zelfs tot 
stilstand zou komen.

veel oplossinGen
Onder verantwoordelijkheid van de 
provincie is eerst al de oostelijke ringweg 
opgeknapt, waardoor er een fraaie ringweg 
is gekomen nabij lewenborg en beijum in 
een ‘groene vallei’, waar het verkeer nu 
soepel doorheen rijdt. nu is de zuidelijke 
ringweg aan de beurt en ook hiervan 
heeft gedeputeerde boumans hoge 
verwachtingen. ‘Dankzij de aanpak wordt 
de stad groningen straks niet alleen goed 
bereikbaar, maar doordat de weg straks 
deels ondergronds komt te liggen, komt 
er weer eenheid in het gebied rond het 
sterrebos. De ringweg is daar nu nog 
een soort harde scheiding. Die verdwijnt 
straks, waardoor er nieuw stedelijk gebied 

ontstaat en het sterrebos als eenheid 
wordt hersteld.’ ‘bovendien verdwijnen de 
stoplichten bij het Julianaplein, waardoor 
je straks in één keer kunt doorrijden. Ik ben 
dus heel blij met dit project, de grootste 
investering van noord-nederland. Maar 
je krijgt daar heel veel oplossingen en 
een nieuwe toevoeging voor terug’, aldus 
gedeputeerde boumans.

gEDEPutEERDE MARk bOuMAns bIJ HEt VRIJHEIDsPlEIn: ‘IngRIJPEnDE AAnPAk VAn bElAng VOOR HélE REgIO.’ 

sAnnEttE DE gROEs: ‘VOOR MIJ kAn HEt AllEEn MAAR bEtER WORDEn.’
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IMPREssIE VAn HEt tOEkOMstIgE JulIAnAPlEIn, gEZIEn VAnuIt ZuIDElIJkE RIcHtIng. HEt JulIAnAPlEIn Is HIER VOllEDIg 

OngElIJkVlOERs.

DE HuIDIgE sItuAtIE.

verkeerslichten julianaplein verdwijnen

Het Julianaplein wordt steeds meer 
de ‘bottleneck’ voor het verkeer in 
noord-nederland. In de ochtend- en de 
avondspits staan er bijna altijd files.
Dit is niet alleen ergerlijk voor mensen 
die naar hun werk gaan of naar huis 
willen, het leidt er ook toe dat het verkeer 
andere routes gaat zoeken. Ook leidt het 
remmende, wachtende en optrekkende 
verkeer tot veel lawaai en uitlaatgassen. 

Het nieuwe plan zorgt ervoor dat het 
verkeer bij het Julianaplein veel beter kan 
doorstromen. Het verkeer hoeft niet meer 

te wachten. Dat maakt de ringweg 
weer een snelle en aantrekkelijke route 
die bovendien veiliger is. De stad wordt 
beter bereikbaar en het doorgaande 
verkeer loopt minder vertraging op.
De geluidshinder van het Julianaplein 
neemt af, ook doordat er geluids-
reducerend asfalt komt. Een ander 
obstakel dat verdwijnt, is de beweegbare 
brug bij het Julianaplein. Hiervoor in de 
plaats komt een vaste brug die hoger 
ligt, zodat de schepen er ongehinderd 
onderdoor kunnen varen. Het autoverkeer 
hoeft hier niet meer te wachten.

verkeerslichten op een rijksweG Zijn in nederland uiterst ZeldZaam Geworden. het 
knooppunt julianaplein, waar de a7 en de a28 elkaar kruisen, is een van de laatste 
uitZonderinGen. in het nieuwe plan verdwijnen ook hier de verkeerslichten, Zodat het 
verkeer onGehinderd en veiliG kan doorrijden.

aantrekkelijke route’ 
‘een snelle en

‘Ook voor Rijkswaterstaatbegrippen 
is dit een omvangrijk en complex 
project’, vertelt sieben Poel. ‘Vooral de 
inpassing van dit tracé, in het eigen 
karakter van de stad groningen en 
de samenhang met aanpassingen van 
het onderliggend wegennet, maken 
dit project bijzonder. In het verlengde 
daarvan heb ik ook waardering voor 
de integrale aanpak van groningen 
bereikbaar.’ bij het project Aanpak Ring 
Zuid is direct vanaf het begin onderzoek 
gestart naar hoe tijdens de bouw de 
vertragingen voor het verkeer zoveel 
mogelijk beperkt kunnen worden. leidend 
daarbij zijn begrippen als slim bouwen, 
slim plannen, verkeersmanagement, 
mobiliteitsmanagement, alternatieven 
bieden voor vervoer en communicatie.

impact
‘De huidige zuidelijke ringweg in 
groningen heeft te weinig capaciteit om 
de toenemende verkeersdruk goed te 
kunnen verwerken. Als we hier nu niets 
aan doen, is dit heel slecht voor de 
economie en de werkgelegenheid in de 
stad en de regio. Doordat de ringweg dwars 
door de stad loopt, heeft de reconstructie 
impact op grote groepen betrokkenen. 

‘bewoners van de stad moeten Gemakkelijk
vanuit hun wijk de rinGweG kunnen bereiken’

‘hoe komen we straks vanuit 
assen op de Grote markt?

vraaG en antwoord

sandra spijk (22) en jorick domhof (23) 
Zijn op koopjesjacht in het centrum van 
GroninGen. Ze komen uit bovensmilde 
en Gasteren en wonen in de stad ‘op 
kamers’. meestal Gaan Ze met de trein 
vanuit assen naar GroninGen, maar Ze 
Gaan ook reGelmatiG met de auto richtinG 
GroninGen. ‘en onZe ouders komen ook 
wel eens op beZoek’, ZeGt sandra. 

‘We hebben niet veel last van de 
wegwerkzaamheden’, zeggen ze. 
‘Maar gaan ze straks met de zuidelijke 
ringweg aan de slag? Dat wisten we 
niet. Wel goed om te weten, ook als wij 

of onze ouders vanuit de Assen eens de 
binnenstad willen bezoeken. Wat gaat er 
veranderen?’

antwoord
Voor koopjesjagers die de stad vanuit 
het zuiden benaderen, verandert er niet 
veel. Je komt vanaf 2020 net als nu via 
de A28 de stad binnen. Vervolgens neem 
je de afrit Centrum. De verkeersborden 
leiden je via de Brailleweg en het Emma-
viaduct richting de binnenstad. Je kunt 
op verschillende plekken parkeren. Er is 
ruim voldoende parkeergelegenheid.
Veel shopplezier!

HOOfDIngEnIEuR-DIREctEuR sIEbEn POEl (RIJksWAtERstAAt nOORD-nEDERlAnD) bIJ DE MInIROtOnDEs bIJ

cORPus DEn HOORn: ‘DE REcOnstRuctIE HEEft IMPAct OP gROtE gROEPEn bEtROkkEnEn.’

Dit komt allemaal overeen met de situatie 
rond de aanpak van de A2 in Maastricht, 
die u wellicht kent van uw route naar 
zonnige oorden als frankrijk. Een andere 
overeenkomst met Maastricht is dat beide 
projecten zorgen voor verbetering van de 
leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van 
de directe omgeving. In Maastricht wordt 
dit gedaan door een tunnel te bouwen. 
Het verschil met de zuidelijke ringweg is 
dat in Maastricht 80% doorgaand verkeer 
is. In groningen gaat over de ringweg 
juist 80% bestemmingsverkeer voor de 
stad en ommelanden, en 20% doorgaand 
verkeer. De zuidelijke ringweg moet dus veel 
aanknopingspunten hebben, zodat de 
bewoners van de stad gemakkelijk vanuit 
hun wijk de ringweg kunnen bereiken. Een 
tunnel zou slechts voor 20% van het verkeer 
een doelmatige oplossing zijn. bij de aanpak 

van de zuidelijke ringweg wordt daarom 
een deel van de weg verdiept aangelegd. 
Dat is ook minder duur dan een tunnel.
Het spreekt voor zich dat we bij het 
ontwerp goed luisteren naar bewoners 
en belanghebbenden.’

‘huidiGe rinGweG te 
weiniG capaciteit’

de toekomstiGe enorme opknapbeurt van de Zuidelijke rinGweG is uniek in nederland. 
dat ZeGt sieben poel, hoofdinGenieur-directeur rijkswaterstaat noord-nederland. hij 
heeft veel ervarinG met inGrijpende plannen voor vernieuwinG van weGen. niet alleen 
vanuit Zijn huidiGe functie, maar ook vanuit Zijn voriGe functie, toen hij Zes jaar werkte 
bij de landelijke dienst infrastructuur van rijkswaterstaat.

sinds juli dit jaar kunt u in het informatie-
centrum op de Grote markt in GroninGen 
terecht voor informatie over de bereik-
baarheid van GroninGen. u vindt er onder 
andere een overZichtskaart van de 
verschillende projecten en een maquette 
van de Zuidelijke rinGweG.

Het informatiecentrum is zes dagen per 
week geopend en is, samen met de VVV, 

gehuisvest midden op de grote Markt. 
binnen vindt u informatie over verander-
ing  en aan de oostwand van grote Markt, 
de bouw van het forum, Meerstad en alle 
projecten van groningen bereikbaar. Er is 
veel te zien: maquettes, informatiepanelen, 
films, animaties, interactieve toepassingen 
en ander beeldmateriaal. Via een speciaal 
ontworpen 3d-animatie kunt u zelf een 
virtuele rondwandeling maken door het 

vernieuwde stadshart van groningen. 
Ook kunt u uw vragen stellen aan de 
medewerkers. 

maquette
De maquette van de zuidelijke  
ringweg verhuist voor de informatie-
bijeen komst en in september even naar 
MartiniPlaza, maar komt daarna zo  
snel mogelijk weer terug. 

kom kijken
Wilt u van dichtbij bekijken hoe groningen 
verandert de komende jaren? kom dan 
langs in het informatiecentrum!

maquette rinG Zuid in informatiecentrum
openinGstijden informatiecentrum
ma 12.00 tot 18.00 uur
di-vrij 9.30 tot 18.00 uur
zat 10.00 tot 17.00 uur

JORIck DOMHOf En sAnDRA sPIJk: ‘WE HEbbEn nIEt VEEl lAst VAn DE WEgWERkZAAMHEDEn.’
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drie varianten voor drukkere vondellaan

variant b   vrijliGGende fietspaden variant c   vrijliGGend fietspad voor twee richtinGen aan westZijde

huidiGe situatie variant a   extra brede fietsstroken met Groene middenberm

OP DIt MOMEnt lIggEn AAn bEIDE kAntEn VAn DE VOnDEllAAn fIEtsstROkEn, MEt DAARnAAst PARkEERPlEkkEn. AAn DE 

OOstZIJDE VAn DE WEg stAAn gROtE bOMEn.

In DEZE VARIAnt kRIJgt DE VOnDEllAAn EEn bREDE, gROEnE MIDDEnbERM MEt bOMEn. HIERDOOR WORDt HEt VERkEER In 

bEIDE RIcHtIngEn VAn ElkAAR gEscHEIDEn. VOOR fIEtsERs ZIJn ER ExtRA bREDE fIEtsstROkEn.

In DEZE VARIAnt kRIJgt DE VOnDEllAAn AAn bEIDE ZIJDEn EEn VRIJlIggEnD fIEtsPAD. tussEn DE WEg En DE fIEtsPADEn 

lIggEn PARkEERstROkEn.

In DEZE VARIAnt blIJft DE OOstZIJDE VAn DE VOnDEllAAn ZO VEEl MOgElIJk gEHAnDHAAfD. AAn DE WEstZIJDE VAn DE 

WEg lIgt EEn fIEtsPAD VOOR VERkEER In tWEE RIcHtIngEn. AAn DE nOORDZIJDE sluIt HEt fIEtsPAD AAn OP HEt fIEtsPAD 

bIJ HEt knOOPPunt JulIAnAPlEIn. AAn DE ZuIDZIJDE kOMt HEt fIEtsPAD uIt OP DE ROtOnDE MEt DE VAn IDDEkIngEWEg.

automobilisten uit de wijert kunnen straks 
eenvoudiGer en sneller op de Zuidelijke 
rinGweG komen, via de nieuwe aansluitinG 
bij de vondellaan. dit betekent wel dat er 
op de vondellaan (het Gedeelte tussen de 
van iddekinGeweG en de aansluitinG op het 
julianaplein) meer verkeer komt. vanweGe 
de veiliGheid en de leefbaarheid wordt de 
weG anders inGericht.

Het plan voor de zuidelijke ringweg 
zorgt in 2030 op de Vondellaan voor 
een toename van het verkeer van 3.000 

naar 11.500 auto’s per etmaal. Om de 
Vondellaan veilig te houden, vooral voor 
fietsers en voetgangers, is een andere 
inrichting van de weg nodig. In het plan 
zijn hiervoor drie varianten uitgewerkt. 
Mede aan de hand van de zienswijzen die 
in de inspraakperiode worden ingediend, 
wordt een keuze gemaakt uit een van de 
drie varianten. Daarna wordt het plan 
verder uitgewerkt.

alle varianten
In alle drie varianten blijven de 
zebrapaden bestaan en krijgen de 

bushaltes een andere plek. ter hoogte 
van de Henriëtte Roland Holststraat 
(bij het gomarus college) komt een 
verkeerslicht voor voetgangers, zodat 
scholieren die met de bus komen, veilig 
kunnen oversteken. In alle varianten 
moeten bomen worden gekapt, maar 
daar komen nieuwe bomen voor terug, 
deels in de omliggende straten. Het 
aantal parkeerplaatsen in de Vondellaan 
neemt in alle drie varianten af. Alle 
parkeerplaatsen die verdwijnen, worden 
in de buurt gecompenseerd, bij het 
gomarus college.

maaslaan via Geluidsscherm afGeschermd 
van nieuwe verbindinGsweG 

Dat betoogt wethouder Joost van keulen 
(VVD) van Verkeer en Vervoer wanneer 
we hem vragen hoe hij aankijkt tegen de 
komende, ingrijpende opknapbeurt voor 
de zuidelijke ringweg. Ook het vooruitzicht 
dat de weg deels ondergronds komt te 
liggen, stemt de wethouder tevreden. ‘Dit 
heeft als voordeel dat de twee stadsdelen 
die aan beide kanten van de weg liggen 
niet meer gescheiden worden, maar door 
het sterrebos juist met elkaar verbonden 
zullen zijn. Op die manier kan er een nieuw 
Zuiderplantsoen ontstaan. Het plan kost 
ruim 650 miljoen, dus dan mag je ook wel 
wat verwachten. Qua geluidsbelasting 
gaan we er in groningen in zijn totaliteit 
op vooruit. En ook de verkeersveiligheid en 
de doorstroming verbeteren! Al met al een 
grote vooruitgang van de leefbaarheid in 
het gebied.’

dialooG met bewoners
Van keulen is ook zeer tevreden met 
het feit dat er een open dialoog is met 
buurtbewoners. Dat heeft volgens hem 
geleid tot wezenlijke aanpassingen van de 
plannen, bijvoorbeeld bij de Helperzoom en 
de Vondellaan. Ook levert de buurt ideeën 
voor het te creëren Zuiderplantsoen. Ook 
de nieuwe aansluiting van de Hereweg 
parallel aan de Maaslaan zal in nauw 

overleg met de bewoners worden ingepast. 
‘Maar het zal niet lukken om aan alle 
wensen tegemoet te komen en soms moet 
je lastige keuzes maken. Wij zullen dan als 
bestuurders datgene kiezen wat voor de 
stad als geheel de beste oplossing is. Wat 

de zuidelijke ringweg betreft, heb ik echt 
de indruk dat we daarin slagen en ik ben 
ook zeer tevreden met de aanpassingen 
na overleg met buurtbewoners’, aldus 
wethouder Joost van keulen.

de maaslaan blijft een woonstraat 
waarin auto’s niet harder moGen dan 
30 km/uur. omdat naast de maaslaan de 
nieuwe aansluitinG op de hereweG komt, 
in de vorm van een nieuwe verbindinGs-
weG, wordt de straat wel anders 
inGericht.

De Maaslaan loopt parallel aan de 
zuidelijke ringweg. In het plan komt tussen 
deze twee wegen door een nieuwe weg. 
Dit is de verbindingsweg voor het verkeer 
tussen de Hereweg en het Julianaplein, 
in twee richtingen. De Maaslaan en de 
verbindingsweg zijn van elkaar gescheiden 
door een groenstrook met daarin een 
geluidsscherm. De inrichting van de 
groenstrook en de hoogte van de 
schermen wordt nog nader uitgewerkt 
in overleg met de bewoners.

parkeerplaatsen
De Maaslaan houdt dezelfde hoeveelheid 
verkeer als nu. In de nieuwe situatie komen 
de parkeerplaatsen lángs de straat, aan 
beide kanten. Het aantal parkeerplaatsen 
in de Maaslaan zelf daalt, maar direct om 
de hoek, op het Hoornsediep, komen er 
plaatsen bij. In totaal neemt het aantal 
parkeerplaatsen daardoor met 15 toe.

‘nieuwe Zuidelijke rinGweG Grote
verbeterinG, maar we Zijn er noG niet!’

WEtHOuDER JOOst VAn kEulEn bIJ DE sPOORWEgOVERgAng bIJ DE EsPERAntOstRAAt, AAn DE RAnD VAn HEt tOEkOMstIgE 

ZuIDERPlAntsOEn: ‘Al MEt Al EEn gROtE VOORuItgAng VAn DE lEEfbAARHEID In HEt gEbIED.’

IMPREssIE VAn DE nIEuWE InRIcHtIng VAn DE MAAslAAn. REcHts, AcHtER DE bOMEn, stAAt EEn gEluIDsscHERM.DE AfMEtIngEn En DE uItVOERIng HIERVAn WORDEn bEPAAlD In OVERlEg 

MEt DE bEWOnERs.

‘het vernieuwen van de Zuidelijke rinGweG is in veel opZichten een bijZonder project. Goed 
voor de bereikbaarheid van GroninGen en ook voor de ruimtelijke kwaliteit, de veiliGheid 
en de leefbaarheid. er liGt nu een heel mooi plan, maar er Zijn noG altijd Zaken die beter 
kunnen. daarom is het Goed dat er inspraak is. door te luisteren naar de buurt en andere 
betrokkenen, kunnen we het plan verder verbeteren. dat is tot nu toe Gebleken.’

‘soms moet
je lastiGe
keuZes
maken’

‘vanweGe de
veiliGheid en de 
leefbaarheid 
wordt de weG
anders inGericht’

GroninGen BereikBaar 13GroninGen BereikBaar 12AAnpAk Ring zuid speciAle editie AAnpAk Ring zuid speciAle editie



Dankzij de verdiepte ligging verdwijnt de 
zuidelijke ringweg tussen de Hereweg en 
het Oude Winschoterdiep uit het zicht. 
bovenop de verdiepte weg komen drie 
zogenaamde ‘deksels’. Op deze deksels 
wordt een groot openbaar en autoluw 
park gerealiseerd, met een afwisseling 
aan bos, planten en open ruimten: het 
Zuiderplantsoen. Door een deel van de 
weg verdiept aan te leggen, nemen de 

effecten van het verkeer op de omgeving 
af. bovendien verbinden de deksels de 
stadswijken Oosterpoort, De linie en de 
Herewegbuurt weer met elkaar. 
Ook kunnen het noordelijke en zuidelijke 
deel van het sterrebos met elkaar worden 
verenigd.

op- en afritten
Met het oog op de veiligheid vervallen 

in het verdiepte deel de huidige op- en 
afritten bij de Hereweg en de Oosterpoort. 
Het autoverkeer dat hiervan gebruik 
maakt, krijgt verschillende alternatieven. 
Helpman en de Oosterpoort blijven met 
de zuidelijke ringweg verbonden via 
een nieuwe verbindingsweg in twee 
richtingen. Deze loopt parallel aan de 
ringweg, van de Hereweg tot aan de 
brailleweg.

Zuidelijke rinGweG verdwijnt deels
uit het straatbeeld

een Groene oase met ruimte voor 
ontspanninG en recreatie, in plaats van 
een drukke verkeersweG. de verdiepte 
liGGinG van de Zuidelijke rinGweG tussen de 
hereweG en het oude winschoterdiep heeft 
Grote GevolGen voor de directe omGevinG. 
in het milieueffectrapport Zijn de effecten 
beschreven. de meeste Zijn positief.

Waar de weg aan het zicht wordt 
onttrokken, ter hoogte van de 
deksels, verbetert de luchtkwaliteit 
en neemt de geluidshinder af. bij de 
twee openingen tussen de deksels 
neemt zeer lokaal de hoeveelheid 
stikstofdioxide en fijn stof toe, maar 
de maximale waarden worden nergens 
overschreden. Voor dieren en planten 
in het sterrebos en een deel van het 
gebied rond de Papiermolen neemt 
’s nachts de overlast van licht af. De 
verdiepte ligging in het sterrebos 
wordt ‘in den natte’ aangelegd, om 
grondwaterveranderingen te beperken. 

Daarmee worden verblijfsplaatsen van 
dieren beschermd en ondervinden 
bomen geen nadelen. specifieke 
maatregelen zijn nodig om de 
verkeersveiligheid in de verdiepte 
ligging te garanderen. Aandachtspunt 
is ook de bereikbaarheid voor 
hulpdiensten. Voor fietsers ontstaan 
over de deksels aantrekkelijkere en 
veiligere fietsroutes. Dat is ook gunstig 
voor de sociale veiligheid. fietsers en 
voetgangers krijgen meer overzicht in 
het gebied. Door het doortrekken van 
fietsroutes en door de nieuwe functies 
op de deksels, trekt het gebied meer 

mensen aan, wat het gevoel van 
veiligheid vergroot.

bouwhinder
bij de aanleg van de verdiepte ligging 
wordt bouwhinder voor de omgeving 
verwacht. Hoeveel, dat is voor een 
belangrijk deel afhankelijk van de 
manier waarop de verdiepte ligging 
wordt aangelegd. Het heien of intrillen 
van damwanden leidt tot meer geluid 
en trillingen dan andere methodes, zoals 
het aanbrengen van een zogenoemde 
diepwand. In de aanbestedingsfase 
komt hier meer duidelijkheid over.

vooral positieve effecten van de verdiepte liGGinG

IMPREssIE VAn DE VERDIEPtE lIggIng, gEZIEn VAnuIt OOstElIJkE RIcHtIng. bOVEnIn HEt kAntOOR VAn DuO/bElAstIngDIEnst. OVER DE VERDIEPtE lIggIng lIggEn DRIE DEksEls, MEt DAAROP EEn nIEuW gROEn gEbIED: HEt ZuIDERPlAntsOEn.

bIJ DE OPEnIngEn tussEn DE OVERkAPPIng VAn DE RIngWEg kOMEn VEIlIgHEIDsscHERMEn En/Of bEPlAntIng. AAn DE kAnt VAn DE fROntIER (DE OnDERstE OPEnIng) kOMt bOVEnDIEn EEn gEluIDsscHERM.

tussen de helperZoom en het europapark 
komt een nieuwe verbindinG onder het 
spoor door: de helperZoomtunnel. deZe 
verbindt de wijken helpman/coendersborG 
en europapark, oosterpoortwijk en de linie 
met elkaar. de helperZoomtunnel vervanGt 
de huidiGe spoorweGoverGanG bij de 
esperantostraat en komt in het verlenGde 
van de helper brink.

De bestaande spoorwegovergang bij de 
Esperantostraat moet over enkele jaren 
dicht omdat hier een extra spoor komt en 
er meer treinen richting Zwolle gaan rijden. 
Verkeer tussen de wijken aan de oostzijde 
van het spoor (Europapark, De linie en 
De Oosterpoort) en de westzijde van 
het spoor (Helpman/coendersborg) 
kan dan gebruik gaan maken van de 
Helperzoomtunnel. De tunnel is ook 
bedoeld voor fietsers en voetgangers 
en voor bussen en hulp-diensten, zoals 
ambulances. Vrachtwagens mogen niet 
door de tunnel. 

ZienswijZen
De Helperzoomtunnel maakt onderdeel uit 
van de aanpak van de zuidelijke ringweg. 
De tunnel ligt echter buiten het plangebied 
en volgt daarom een aparte juridische 
procedure. De gemeente groningen 
moet hiervoor een omgevingsvergunning 
verlenen. Vanaf eind september kunnen 
hierop zienswijzen worden ingediend.

helperZoomtunnel houdt wijken aan
weersZijden spoor bereikbaar

de aanleG van de helperZoomtunnel 
verandert de verkeersstromen in helpman 
en coendersborG. een verkeersplan moet 
ervoor ZorGen dat de wijken leefbaarder 
en verkeersveiliGer worden. een Groot deel 
van de wijken wordt 30 km/uur-Gebied.

Het verkeersplan bestaat uit meerdere 
onderdelen. Zo wordt op en rondom de 
Helper brink, waar veel scholen liggen, de 
maximumsnelheid verlaagd tot 30 km/uur. 
De Helper brink krijgt aan de uiteinden 

eenrichtingsverkeer. Automobilisten kunnen 
de straat daardoor niet meer direct inrijden 
vanaf de Helperzoom en vanaf de Verlengde 
Hereweg. Van verschillende straten in 
de wijk wordt de rijrichting veranderd, 
zoals de coendersweg, de Haydnlaan, de 

verkeersplan houdt helpman
en coendersborG leefbaar en veiliG

‘hoe komen mijn
klanten straks naar
de meeuwerderweG?’

vraaG en antwoord

behalve winkelier is Weening ook 
voorzitter van de winkeliersvereniging 
Oosterpoort. In februari werd bekend 
dat de spoorwegovergang bij de 
Esperantostraat dicht moet, vanwege 
de uitbreiding van het treinverkeer. 
Weening niet geheel ontevreden 
met het alternatief: een tunnel 
onder het spoor bij het Europapark. 
‘tevreden is een mens nooit. We zien 
de overgang liever open blijven. Maar 
de Helperzoomtunnel is het beste 
alternatief.’

Wat de sluiting van de overgang voor 
zijn winkel gaat betekenen, weet 
hij nog niet. ‘Het autoverkeer zal 

afnemen. Maar aan de andere kant: in 
een rustige straat, met minder auto’s, 
krijg je meer wandelaars en fietsers. Dus 
minder klandizie? Daar ben ik niet bang 
voor. Maar ik wil wel graag weten hoe 
mijn klanten straks per auto naar de 
Meeuwerderweg komen.’

antwoord
De winkels aan de Meeuwerderweg 
blijven vanuit verschillende wind-
richtingen goed per auto bereikbaar. 
Je klanten uit Helpman rijden straks 
inderdaad via de Helperzoomtunnel. Zij 
gaan vanuit de tunnel linksaf, richting 
NS-station Europapark. Via de Verlengde 
Lodewijkstraat en de Esperantostraat 

komen ze bij de Meeuwederweg.
Klanten uit de oostelijke stadswijken 
zoals Beijum en Lewenborg nemen op de 
oostelijke ringweg de afslag Driebond. 
Zij komen via de nieuwe Sontbrug op 
de Sontweg. Bij de kruising met de 
Europaweg gaan ze rechtdoor, en slaan 
linksaf richting Meeuwerderweg.
Je klanten die vanuit de richting 
Hoogkerk (A7) of de richting Assen (A28) 
komen, rijden via de nieuwe zuidelijke 

ringweg. Ze gaan door de verdiepte 
ligging en nemen dan de afslag 
Europaweg. Op het kruispunt met de 
Griffeweg/Sontweg (bij de Rabobank) 
kunnen ze linksaf, om vanaf daar de 
Meeuwederweg in te rijden. Wie vanuit 
de richting Hoogezand komt, neemt bij 
knooppunt Westerbroek de afrit naar 
de oude A7. Ook dit verkeer gaat bij de 
Griffeweg/Sontweg linksaf, om vanaf 
daar de Meeuwederweg te nemen.

rienk weeninG is eiGenaar van doe-het-ZelfZaak hubo aan de meeuwerderweG in de 
oosterpoort. veel van Zijn klanten wonen in de buurt, maar er Zijn ook klanten die 
verderweG wonen en met de auto komen.

chopinlaan, de beethovenlaan en de 
Helper Oostsingel. Zo ontstaan meerdere 
kleine verkeerscirculaties rondom de 
scholen in de wijk. In de Haydnlaan en 
de beethovenlaan worden ‘kiss-and-
ride’-stroken aangelegd. Hier kunnen 

ouders hun kinderen rustig en veilig uit 
de auto laten stappen. De Helper brink 
wordt daardoor veilig voor fietsers en 
voetgangers. Verder worden de kruis-
punten in de wijk waar veel fietsers en 
voetgangers oversteken, veiliger ingericht.

IMPREssIE VAn DE HElPERZOOMtunnEl, gEZIEn VAnuIt DE RIcHtIng VAn DE HElPER bRInk.

RIEnk WEEnIng, EIgEnAAR VAn DE HubO AAn DE MEEuWERDERWEg: ‘HElPERZOOMtunnEl Is HEt bEstE AltERnAtIEf.’

de aanpak van de Zuidelijke rinGweG biedt 
kansen om de weG beter in de stad in te 
passen. tussen de hereweG en het oude 
winschoterdiep wordt de weG bijvoorbeeld 
verdiept aanGeleGd. daardoor loopt de 
rinGweG straks niet meer als een fysieke en 
visuele barrière dwars door de stad.
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de ombouw van de Zuidelijke rinG levert het 
Zuiden van de stad een Groot, nieuw park 
op: het Zuiderplantsoen. 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.

een nieuw Groen Gebied met een oude 
naam. straks moeten de kantorentuin 
kempkensberG, het herstelde sterrebos 
en de nieuwe openbare ruimte boven 
de verdiepte rinGweG GeZamenlijk het 
Zuiderplantsoen Gaan heten. hoe Zit het 
eiGenlijk met die oude naam?

Door Beno Hofman.

Het valt niet te ontkennen: het begint 
allemaal met bommen berend. Het 
gebied dat straks Zuiderplantsoen 
heet, is in 1672 een krijgstoneel. Als 
de bisschop van Münster de stad dat 
‘rampjaar’ niet wekenlang had bestookt 
vanaf onder andere de kempkensberg, 
dan was er wellicht nooit een sterrebos 
gekomen. Om een herhaling in de 
toekomst te voorkomen, besluit men de 
heuvels namelijk af te graven en er een 
vooruitgeschoven ‘linie van Helpen’ aan 
te leggen. De ‘niuwe werken’ worden 
in 1698 bedacht door de vermaarde 
vestingbouwer Menno van coehoorn. 
Rond 1800 krijgt de Helperlinie nog 
een opwaardering. Voor de drie puntige 
schansen wordt, op ruime afstand, het 
Helperdiepje gegraven. De aanleg begint 
in 1786, maar door langdurige stagnatie 
is het werk pas in 1806 klaar. 

sterrebos
Aan de groningse zijde van de linie wordt 
in het midden van de achttiende eeuw 
gewerkt aan verfraaiing van de Hereweg. 
Hierbij past de aanleg van het sterrebos in 
1765. stadshovenier becker maakt, volgens 
de dan heersende mode, een vierkant bos 
met acht rechte lanen vanuit een open 
ruimte in het midden. Omdat dit op een 
ster lijkt, ligt de naam sterrebos voor de 
hand. tegenover de middelste laan laat 
de provinciale belastingontvanger De 
Ranitz in 1818, aan de westzijde van de 

Hereweg, een theekoepel bouwen. na 
de ontmanteling van de vestingwerken 
krijgt het bos in 1882-’83 een uitbreiding 
naar het zuiden. De Haarlemse gebroeders 
Zocher geven het geheel dan een ander 
aanzien. Volgens de Engelse landschapsstijl 
worden de rechte lanen vervangen door 
kronkelende paden en het sterrebos krijgt 
heuvels en een vijver. 

noorderplantsoen
De ontmantelde vestingwerken in het 
noordwesten van de stad worden in 
dezelfde tijd eveneens omgetoverd tot 
een plantsoen. Ook daar gaat het in fasen: 
in ‘79-’80 wordt het gedeelte tussen de 
nieuwe boteringestraat-Moesstraat en 
grote kruisstraat-kerklaan als eerste 
aangelegd en in ‘81-’82 volgen twee 
uitbreidingen (jaren later – rond 1920 – 

bovenop de verdiepte ligging ontstaat 
middenin de stad ruimte voor een 
groot, aaneengesloten nieuw park: het 
Zuiderplantsoen. Dit bestaat uit het 
herstelde sterrebos, de kantoortuin van 
DuO/belastingdienst en een nieuwe, 
groene ruimte tussen de Oosterpoortbuurt 
en De linie. Het Zuiderplantsoen verbindt 

de stadswijken Oosterpoort, De linie, de 
Herewegbuurt en Helpman met elkaar.

afwisselinG
In het Zuiderplantsoen gaan bos, 
plantsoenen en open ruimten elkaar 
afwisselen. Zo wordt het plan aantrekkelijk 
voor jong en oud. Het Zuiderplantsoen zelf 

is alleen toegankelijk voor voetgangers en 
fietsers. Er komen verschillende fiets- en 
wandelroutes door het park.

buurtpark
Op de plek waar nu het ringwegviaduct 
tussen de Oosterpoortbuurt en De linie ligt, 
komt straks een grote openbare ruimte vrij. 

Hier kan een buurtpark, als onderdeel van 
het Zuiderplantsoen, komen. De inrichting 
van het buurtpark gebeurt in overleg met 
de bewoners.

komt er nog een gedeelte bij). Omdat er 
nu ook in het noorden van de stad sprake 
is van een plantsoen, bedenkt een uitgever 
van prentbriefkaarten dat het er nu wel 
van een noorder- en een Zuiderplantsoen 
mag worden gesproken. En zo gaat 
het sterrebos enige tijd door voor het 
Zuiderplantsoen! 

plannen voor een rinGweG
In het ‘uitbreidingsplan 1928’ van directeur 
gemeentewerken H.P.J. schut en diens 
Amsterdamse adviseur H.P. berlage is voor 
het eerst sprake van een doorsnijding van 
het sterrebos. Overigens zien zij dit niet 
als onderdeel van een ‘zuidelijke ringweg’, 
want die ligt volgens hun plan nabij de 
huidige De savornin lohman- en Van 
ketwich Verschuurlaan. In het globalere 
‘structuurplan’ van 1950 wijkt het wegen-
plan nauwelijks af van dat van schut en 
berlage. In het volgende ‘structuurplan’, 
van 1960-’62, heeft de weg door het 
sterrebos ineens wel het karakter van een 
ringweg omdat de nieuwe wegen naar 
friesland en Assen erop aansluiten. 

aanleG
Vanwege de aanleg van de weg worden 
in 1964 de bomen van een deel van het 
oudste stukje sterrebos gekapt. twee jaar 
later ligt het talud er. De theekoepel, die 
als atelier in gebruik is, wordt daarbij 
van de west- naar de oostkant van de 
Hereweg verplaatst. Hoewel volgens een 
volgend ‘structuurplan’ veel zuidelijker 
een echte ringweg zal komen, blijft deze 
uit en groeit het autoverkeer ondertussen 
meer en meer. In 2009 ligt het huidige 
plan tot verbetering van de ringweg er. 
Met de verdieping van de weg wordt het 
mogelijk het sterrebos weer uit te breiden. 
En samen met alle andere nieuwe groen in 
de omgeving keert dan ook een oude naam 
terug: het Zuiderplantsoen! 

het Zuiderplantsoen:
een park voor jonG en oud

de historie van het 
Zuiderplantsoen

kAP VAn bOMEn stERREbOs I.V.M. DE AAnlEg VAn DE ZuIDElIJkE RIngWEg, 1964

(fOtO fOlkERs, cOllEctIE RHc gROnIngER ARcHIEVEn; 1785-2269)

IMPREssIE VAn HEt tOEkOMstIgE ZuIDERPlAntsOEn, tussEn DE OOstERPOORt En DE lInIE.

HEt stERREbOs, ‘ZuIDERPlAntsOEn’, OMstREEks 1900 (PREntbRIEfkAARt cOllEctIE RHc gROnIngER ARcHIEVEn; 1986-5569)

jonG en oud’
‘aantrekkelijk voor
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GroninGen krijGt er een belanGrijke 
weGverbindinG bij tussen de wijk meerstad 
en de GroninGer binnenstad. dat is te 
danken aan een noG te bouwen nieuwe 
sontbruG en een herinrichtinG van de 
sontweG. 

De nieuwe sontbrug komt in het verlengde 
van de sint Petersburgweg, bij de Deense 
Haven, en sluit aan op de bornholmstraat. 
De brug wordt voor fietsers, auto’s en 
bussen de belangrijkste invalsroute 
vanuit Meerstad naar de binnenstad van 
groningen.

busbanen
De sontweg en de sint Petersburgweg 
krijgen ook een nieuw profiel. Zo krijgt 

de sontweg busbanen in beide richtingen 
en de sint Petersburgweg een busbaan de 
stad uit. De totale kosten voor dit project 
zijn 65 miljoen euro. Het is de bedoeling 
dat de uitvoering van de werkzaamheden 
begint voor januari 2014. Het gehele 
sontwegtracé zal dan uiterlijk eind 2015 
gereed zijn. De nieuwe verbinding is 
namelijk een belangrijke alternatieve route 
voor de bereikbaarheid van de stad, tijdens 
de aanpak van de zuidelijke ringweg.

enerGieZuiniG
De vormgeving van de brug is bescheiden, 
maar zorgvuldig. De constructie en de 
materialen die worden gebruikt zijn erop 
gericht om energiegebruik zowel tijdens de 
bouw als in de gebruiksfase te reduceren. 
Zo krijgt de brug twee brugklappen, 
waardoor er minder contragewicht en 
minder bedieningsenergie nodig is. 

nieuwe sontbruG en vernieuwde sontweG:
al in 2015 alternatief voor Zuidelijke rinGweG

IMPREssIE VAn DE nIEuWE sOntbRug gEZIEn VAnAf DE st.PEtERsbuRgWEg In DE RIcHtIng VAn DE bORnHOlMstRAAt.

de europaweG is een belanGrijke toeGanGs-
weG voor de stad. vooral verkeer uit 
westelijke richtinG maakt veel Gebruik 
van deZe route. om de drukke europaweG te 
ontlasten, worden in het nieuwe plan twee 
Grote verkeersstromen uit elkaar Gehaald.

bij de afslag Europaweg op de zuidelijke 
ringweg staat het verkeer, vooral in de 
spits, steeds vaker vast. uit onderzoek blijkt 
dat het hier gaat om twee belangrijke 
verkeersstromen: mensen die richting het 
uMcg of het oosten van de binnenstad 
gaan en mensen die naar de bedrijven 
en winkels gaan bij de sontweg en het 
sontplein (o.a. Ikea en saturn).

In het nieuwe plan worden deze twee 
verkeersstromen uit elkaar gehaald. Aan 
het eind van de afrit (die iets opschuift 
naar het oosten) kan het verkeer rechtsaf 
via de Europaweg naar het oostelijk deel 
van de binnenstad en het uMcg (zie kaart). 
Verkeer dat richting de sontweg e.o. moet, 
gaat linksaf en rijdt via de bornholmstraat. 
Door het splitsen van deze verkeerstromen 
wordt de bereikbaarheid van het oostelijke 
deel van de stad verbeterd. Ook op de 
terugweg blijven deze twee stromen 
uit elkaar. De bornholmstraat krijgt in 
westelijke richting een eigen aansluiting 
op de zuidelijke ringweg. Zo kan het 
verkeer vanaf de sontweg en het 
sontplein sneller de zuidelijke ringweg op.

nieuwe route naar ikea

boer dijkhuis is in al die jaren niks 
veranderd, maar dat Geldt niet voor de 
wereld om hem heen. thies dijkhuis werd 
Geboren op de boerderij euvelGunnerheem, 
die teGenwoordiG midden op het GroninGse 
industrieterrein eemspoort staat.

De weilanden hebben door de jaren 
heen plaatsgemaakt voor industrie en 
de snelweg A7, met zijn knooppunt 
Euvelgunne en de afrit Zuid-Oost. De 
boerderij zou gesloopt worden, maar dat 
ging door een administratieve fout niet 
door. nu heet het land van boer Dijkhuis 
‘de Hunzezone’, een groen stuk land waar 
de Hunze zich doorheen kronkelt.

vooruitGanG
Dijkhuis heeft in zeventig jaar de omgeving 
drastisch zien veranderen. Vooral de dag 
in 1986 waarop de ringweg werd geopend, 
kan hij zich nog goed herinneren. ‘Er 
stond een noordwestenwind waardoor er 
extra lawaai van de weg kwam’, zo vertelt 
hij, ‘Dat was wel even slikken. gelukkig 
houden de bedrijfsgebouwen dat lawaai 
tegenwoordig tegen.’ 

Dijkhuis kijkt vanaf zijn land recht tegen 
een filiaal van een groothandel en een 
verpakkingsfabriek aan. Vooruitgang houd 
je niet tegen, vindt de boer. ‘Maar jammer 
is het wel. Vroeger kon je in alle richtingen 
dorpen en kerktorens zien.’ Als Dijkhuis 
er niet meer is, dan komt de boerderij 
in beheer van het groninger landschap. 
‘Ik heb er wel vertrouwen in dat dit 
authentieke stuk land blijft bestaan.’ 

‘de wereld om  
de euvelGunnerheem  
is drastisch veranderd’

de bedrijventerreinen eemspoort (o.a. makro) 
en driebond (o.a. de autoboulevard) Zijn 
straks veel beter te bereiken door een extra 
aansluitinG. dit onderdeel van het plan Zal 
met enthousiasme worden ontvanGen door de 
honderden bedrijven die hier GevestiGd Zijn. 
en ook door hun klanten en leveranciers, 
vooral uit westelijke richtinG.

stel: je hebt een bedrijf aan de kielerbocht, 
op bedrijventerrein Eemspoort. leg dan 
maar eens uit aan je klanten die in leek of 
Assen wonen, hoe ze moeten rijden: afslag 
Europaweg, dan een heel stuk rechtdoor via 
de parallelweg (bergenweg), dan over de 
lage bruggen over het Winschoterdiep (die 
hopelijk niet open staan) en dan bij twee 

minirotondes nogmaals rechtdoor.
En dat terwijl je bedrijf pal langs de 
ringweg ligt! En op de terugweg hetzelfde 
euvel. Het nieuwe plan voorziet in een 
nieuwe, volledige aansluiting op de 
bedrijventerreinen Eemspoort en Driebond. 
klanten en leveranciers uit westelijke 
richting kunnen dan langer op de ringweg 
blijven en rijden ‘voor de deur’ de ringweg 
af. En ook op de terugweg zitten ze veel 
sneller weer op de ringweg. Zo zijn ze 
verlost van de omslachtige routes over 
de parallelwegen. Ook vanuit oostelijke 
richting komt er een op- en afrit. Met deze 
aanpassing worden de bedrijventerreinen 
Eemspoort en Driebond veel beter te 
bereiken. tot grote opluchting van de 
honderden bedrijven die dit zetje in deze 
economisch moeilijke tijden ongetwijfeld 
goed kunnen gebruiken.

omslachtiGe routes naar
driebond en eemspoort
verleden tijd

DEtAIl VAn DE PlAnkAARt MEt DE AfRIt EuROPAWEg. HEt VERkEER kAn AAn HEt EInD VAn DE AfRIt REcHts nAAR DE

EuROPAWEg Of lInks nAAR DE bORnHOlMstRAAt.

VERkEER OP DE OslOWEg bIJ DE WInscHOtERbRug. VIA DEZE ROutE MOEtEn VEEl klAntEn En lEVERAncIERs DIE 

tERugkEREn VAn EEn bEZOEk AAn EEn VAn DE HOnDERDEn bEDRIJVEn OP DRIEbOnD En EEMsPOORt.

bOER DIJkHuIs bIJ DE ROtOnDE VAn En nAAR InDustRIEtERREIn EEMsPOORt: ‘Ik HEb DEZE OMgEVIng In ZEVEntIg JAAR DRAstIscH ZIEn VERAnDEREn.’

‘vroeGer kon je
in alle richtinGen 
dorpen en 
kerktorens Zien.’
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‘Het hoofdkantoor van de Dienst 
uitvoering Onderwijs (DuO) is gevestigd 
vlak bij het Europapark, ten zuidoosten van 
groningen. Er gebeurt veel in dit gebied. 
Zo is eind vorig jaar het nieuwe ns-
station Europapark geopend en wordt in 
2015 gestart met werkzaamheden om de 
huidige zuidelijke ringweg te verbeteren. 
Daardoor neemt de druk op het bestaande 
wegennet toe. DuO zit bij de ringweg 
om de hoek. namens de dienst zoek ik 
daarom veel contact met andere grote 
bedrijven in de omgeving waarmee we 
mobiliteitsproblematiek gemeenschappelijk 
hebben. Hoe blijven we tijdens de 
ringwerkzaamheden blijvend bereikbaar? 
En hoe kunnen we het autoverkeer 
terugdringen, ook als de werkzaamheden 
zijn afgerond? Moeten we met de ns 
in overleg om het nieuwe station beter 
te kunnen gebruiken? En wat zijn de 
mogelijkheden op het gebied van P&R?’

fietsmobiliteit
‘net als de bedrijven waarmee ik me 
over dit soort vragen buig, is DuO 
convenantpartner van ga slimmer reizen 
& werken, een samenwerkingsverband 
tussen werkgevers, werknemers en 
overheden in de regio groningen-Assen. 
DuO doet vooral veel met fietsmobiliteit. 
In onze parkeergarage, die bijna klaar is, 
komen stallingen voor 1500 tweewielers, 
oplaadpunten voor elektrische fietsen 
en een fietsreparatiepunt. En op dit 
moment werken we al met een financiële 
vergoeding voor mensen die regelmatig 

met de fiets naar kantoor komen. Ook 
voor elektrische auto’s komen overigens 
oplaadpunten in de nieuwe garage. Maar 
we blijven ons vooral focussen op fietsen.’

van 300 naar 1000 thuiswerkers
‘bij de bouw van de parkeergarage is 
trouwens ook rekening gehouden met 
de opmars van Het nieuwe Werken. 
Voor 10 ftE hebben we 8 werkplekken. 
Werknemers kunnen tokens (apparaatje 
waarmee extern ingelogd kan worden op 
een bedrijfsnetwerk) aanvragen om thuis 
te werken. In twee jaar tijd is het aantal 
uitgewezen tokens toegenomen van 300 
naar 1000!

Geen openbare parkeerGaraGe
‘naast thuiswerken en fietsen naar 
kantoor speelt natuurlijk ook het nieuwe 
ns-station een rol bij het verbeteren 
van de bereikbaarheid van de groningse 
Zuidas. We stimuleren klanten om met het 
openbaar vervoer naar ons hoofdkantoor 
te komen en benadrukken dat onze 
parkeergarage geen openbare garage is. 
Externen en mensen uit de stad kunnen er 
met hun auto niet bij.’ ‘Het is wel bijzonder 
om te zien hoe opvattingen in korte tijd 
kunnen veranderen. Zes jaar geleden werd 
de vraag om een nieuwe parkeergarage 
al gesteld. nu zou ik vanuit het oogpunt 
van duurzaamheid de omvang van de 
parkeergarage hebben gehalveerd (voor 
DuO van 450 naar 220). Maar met onze 
fietsfaciliteiten in de garage proberen we 
dit aspect alsnog voorop te stellen.’

duo: ‘fietsmobiliteit
staat voorop’

PIEt kOEHORst, sEnIOR MAnAgER sERVIcE En nIEuWbOuW VAn DuO: ‘WE stIMulEREn klAntEn OM MEt HEt OPEnbAAR 

VERVOER nAAR Ons HOOfDkAntOOR tE kOMEn’

piet koehorst, senior manaGer service en nieuwbouw, vertelt hoe duo (dienst uitvoerinG 
onderwijs) omGaat met het thema mobiliteit. een thema dat met de naderende aanpak van 
de Zuidelijke rinGweG steeds belanGrijker wordt. 

focussen op fietsen’

piet koehorst:
‘we blijven ons vooral 

Ga slimmer reiZen & werken
DuO is partner van ga slimmer reizen 
& werken; een samenwerking zonder 
winstoogmerk van en tussen werkgevers, 
werknemers en lokale overheden in 
de regio groningen-Assen. tal van 
werkgevers in onze regio – met ruim 
40.000 werknemers – hebben zich 
al aangemeld en profiteren van de 
voordelen. Ook kunnen zij gebruik 
maken van de slimmerPas, een pas 

waarmee werkgevers en werknemers 
verscheidene ‘slim reizen en werken 
– producten’ kunnen uitproberen of 
aanschaffen. benieuwd geworden?
kijk op www.gaslimmerreizen.nu 

in GroninGen wordt hard Gewerkt aan 
nieuwe weGen en voorZieninGen om het 
verkeer Zo soepel moGelijk af te wikkelen. 
maar het is beslist niet altijd nodiG om voor 
een Goede doorstrominG nieuwe weGen aan 
te leGGen. soms is het juist veel voordeliGer 
en verstandiGer om de bestaande 
infrastructuur beter te benutten.

Dat is de gedachte achter het Programma 
‘beter benutten’ in de regio groningen – 
Assen. Dat programma is een aanvulling 
op het grote pakket aan maatregelen die 
de komende jaren worden uitgevoerd 
om onze regio bereikbaar te houden. 
Het programma ‘beter benutten’ lijkt 
een beetje op het ei van columbus: door 

bestaande infrastructuur slimmer te 
benutten kun je al heel veel verbeteren 
aan de bereikbaarheid.

uit de spits
kees Anker weet er alles van. Hij is 
Programmaleider bereikbaarheid bij de 
Regio groningen-Assen. ‘Als je er voor kunt 
zorgen dat het verkeer zich over de dag 
spreidt en het rustiger wordt in de spits 
dan zijn je investeringen in de wegen en 
spoorwegen rendabeler!’

Om de spits te ontlasten zouden 
werkgevers hun medewerkers kunnen 
stimuleren thuis te werken of anders de 
drukste momenten van de dag te mijden. 

Hiervoor zijn de afgelopen tijd afspraken 
gemaakt met groningse werkgevers in 
zogenaamde convenanten. Het doel is 
uiteindelijk om het aantal werknemers 
dat tijdens de spits in de auto zit met 10 
procent te verminderen. De resultaten 
van een onderzoek naar de haalbaarheid 
daarvan worden binnenkort bekend 
gemaakt. 

fietsenstallinGen
Maar er zijn nog veel meer manieren 
om mensen te stimuleren niet in de 

spits te reizen. Zo komen er betere 
stallingfaciliteiten voor fietsen met 
oplaadpunten voor elektrische fietsen, 
onder andere bij P+R-terreinen. Voor het 
verbeteren van de fietsenstallingen is een 
bedrag van 1,6 miljoen euro beschikbaar. 
Daarnaast wordt ook reizen met het 
openbaar vervoer aantrekkelijker gemaakt.

Het programma beter benutten loopt tot 
1 januari 2015. Er wordt nog gewerkt aan 
een vervolg op dat programma.

efficiencywinst door beter 
benutten bestaande weGen

landelijk proGramma beter benutten

Het programma beter benutten Regio 
groningen-Assen maakt onderdeel 
uit van een het landelijke programma 
beter benutten van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. beter benutten 
staat voor minder files, groei op het 
spoor en meer gebruik van vaarwegen, 
zodat de economie kan groeien. Rijk, 

regio en bedrijfsleven nemen samen in de 
drukste regio’s innovatieve maatregelen 
die de bereikbaarheid verbeteren. 
Daarnaast worden landelijke maatregelen 
getroffen op het gebied van fiscaliteit en 
Intelligente transport systemen(Its). Het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu 
trekt in totaal 794 miljoen euro uit voor 
beter benutten. slimme keuzes, sterke 
combinaties.

makkelijk, snel en voordeliG
naar de stad met de p+r citybus
de p+r citybus: voor beZoekers van buiten 
GroninGen dé manier om drukte en hoGe 
parkeertarieven te mijden. parkeer uw 
auto Gratis op één van de vijf strateGisch 
GeleGen p+r-terreinen, koop een kaartje 
bij de kaartautomaat of de chauffeur 
en voor u het weet staat u op de Grote 
markt, voor het umcG of op een andere veel 
beZochte locatie.

Vanaf welke richting u de stad ook nadert, 
u wordt altijd naar het dichtstbijzijnde 
P+R-terrein geleid. Vanuit het noorden 
kunt u terecht op P+R Zernike of P+R 
kardinge; wie de stad vanuit het oosten 
nadert, vindt altijd wel een plekje op P+R 
Euroborg; bezoekers uit westelijke richting 
kunnen hun auto kwijt op P+R Hoogkerk 
en voor bezoekers die groningen naderen 
via de A28 vanuit het zuiden is er P+R 
Haren.

kaartje kopen
Is de auto eenmaal geparkeerd dan koopt 
u bij de kaartautomaat of de chauffeur 
een kaartje voor de citybus. bent u alleen, 
dan volstaat een Eurokaartje of je OV-
chipkaart. komt u echter met de kinderen 
of met vrienden naar groningen voor een 
gezellige dag, dan kunt u voor 6 euro een 
speciaal P+R citybus-kaartje aanschaffen 
waarop maximaal vijf personen van en 
naar het centrum kunnen reizen.

abonnement
Voor wie vaker dan zeven keer per maand 
gebruikt maakt van de P+R citybus is er 
een maand- of zelfs een jaarabonnement 
verkrijgbaar. Voor de eerste betaalt u 
40 euro en voor een vol jaar 400 euro. 
Al met al is de P+R citybus goedkoper 
en sneller dan parkeren in het centrum. 

Voor meer informatie over de 
dienstregelingen van de verschillende 
P+R citybus-locaties kunt u terecht 
op qbuzz.nl/gd
of bij de klantenservice van Qbuzz via
0900-728 99 65 (lokaal tarief).

spelreGels Gratis
probeerkaartje
•  Geldig als retour met overstaprecht: 

2x één uur reizen met alle 

P+R citybussen en alle bussen in 

de stad groningen.

• Geldig t/m 31 december 2013.

•  Geldig voor maximaal vijf 

gelijktijdig instappende en 

samenreizende personen.

•  Geldig op de dag van afstempeling.

•  Alleen gestempelde en  

onbeschadigde kaarten zijn geldig.

• Bij controle overhandigen.

•  Bij het gebruik van deze uitprobeerkaart 

voor P+R Euroborg/P3 moet u wel betalen 

voor het parkeren.

Zo werkt
de Gratis
probeeractie 
voor de p+r
ontdek nu Zelf het Gemak van de p+r citybus
met dit Gratis probeerkaartje ter waarde 
van €6.

neem onderstaand kaartje uitgeknipt mee 
een laat het P+R citybusprobeerkaartje op 
de heen- en terugreis afstempelen bij de 
chauffeur. u reist dan gratis met maximaal 
5 personen naar hartje stad en weer terug! 
leuk voor een middagje shoppen met 
vriendinnen of om ‘s avonds een terrasje 
te pakken. 

Stempel heen

Stempel terug

Alstublieft, 
uw gratis
P+R CITYBUS
probeerkaartje

Stempel heen

Stempel terug

Geldig t/m 31-12-2013 z.o.z.

‘sAMEn MEt VRIEnDInnEn sHOPPEn Of MEt HEt HElE 

gEZIn nAAR DE fIlM: WE bEtAlEn MEt Z’n AllEn MAAR 

VOOR één P+R cItybuskAARtJE. OOk bEst gEZEllIg HOOR, 

sAMEn EVEn EEn RItJE MEt DE bus MAkEn.’
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2013 Eerste bus heen vanaf P+R terrein Laatste bus terug vanaf UMCG/ Grote Markt

P+R terrein Lijnnummer Naar Frequentie Ma-vr Za Zo Ma-wo-vr Do Za Zo
Zernike Grote Markt/ A-Kerkhof 2 - 10 x per uur 6.21 7.20 8.20 0.26 0.26 0.28 0.26

Kardinge 317 Grote Markt 4 - 14 x per uur 5.49 6.42 7.42 0.40 0.40 0.40 0.40

Euroborg/P3 Grote Markt/ UMCG 2 - 6 x per uur 6.10 8.46 11.10* 21.43 21.58 21.43 18.41*

Haren/A28 Grote Markt/ UMCG 2 - 6 x per uur 6.22 8.57 11.35* 21.39 21.39 21.39 18.09*

Hoogkerk 4 306 316 317 Grote Markt/ UMCG 4 - 12 x per uur 6.06 7.35 8.36 22.53 22.53 22.53 22.53

*Rijdt alleen op koopzondag Kijk voor de volledige dienstregeling op qbuzz.nl/gd

Autoluw/autovrij

P+R Citybushalte

Lijnnummer en rijrichting

Busstation

Treinstation

VVV (halte Grote Markt)
P+R HAREN/A28
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z.o.z.

Gratis probeerkaartje 
voor de P+R Citybus

Stempel heen

Stempel terug

P+R CITYBUS

probeerkaartje

Stempel heen

Stempel terug

Gratis

‘hoe kom ik vanuit roden bij het umcG?
en tijdens de uitvoerinGsperiode?’

vraaG en antwoord

jeanette van houten (51) is al 12 jaar 
verpleeGkundiGe op de afdelinG obstetrie 
in het universitair medisch centrum 
GroninGen. Ze woont in roden en rijdt 
meerdere malen per week naar het 
Ziekenhuis. jeanette draait verschillende 
diensten. ‘bij een daGdienst parkeer 
ik altijd op de p+r bij hooGkerk en met 
avond- en nachtdiensten rij ik de auto in 
de parkeerGaraGe onder het Ziekenhuis.’

‘Het is nu een ellende’, zegt Jeanette. 
‘Elke week zijn ze wel weer ergens anders 
bezig. Het kost me extra tijd. Ik weet nu 
soms al niet eens hoe ik bij het uMcg 
moet komen en ik vraag me af hoe dat 
is als ze ook nog eens met de zuidelijke 
ringweg aan de slag gaan.’

antwoord
Als de nieuwe zuidelijke ringweg klaar 
is, ga je net als nu via Peize en de 

N372 naar de aansluiting op de A7 bij 
Hoogkerk. In de ochtendspits staan 
hier geen files meer. Bij het Julianaplein 
kun je doorrijden zonder dat je hoeft te 
stoppen voor de verkeerslichten. Je gaat 
door de verdiepte ligging en neemt dan 
de afslag Europaweg. Via een directe 
lus kom je op de Europaweg. Vanaf daar 
kun je net als nu rechtdoor, over het 
kruispunt Griffeweg/Sontweg en het 
kruispunt Damsterdiep. Op de Petrus 
Campersingel kun je linksaf richting 
de parkeergarage. Tijdens de 
uitvoeringsperiode zal deze route niet 
veel wijzigen. De ombouw gebeurt 
in fases. De zuidelijke ringweg wordt 
stukje bij beetje vernieuwd. Belangrijke 
bestemmingen in de stad, zoals het 
UMCG, blijven daarbij altijd goed 
bereikbaar. Het streven is in elke richting 
altijd twee rijbanen open te houden en 
eventuele vertraging binnen de perken 
te houden. Werk ze!

bezoekers, patiënten en medewerkers van 
het uMcg kunnen zich nu comfortabel 
vanaf het nieuwe treinstation Europapark 
naar de binnenstad laten vervoeren. 
Maar behalve dat de nieuwe busbaan 
zeer efficiënt is, ziet hij er volgens velen 
ook mooi uit. In elk geval wel in de ogen 
van wethouder Van keulen. ‘De nieuwe 
busbaan ziet er niet alleen mooi uit, maar 
heeft ook een grootstedelijke uitstraling.
Je hebt echt het gevoel: ik kom in een 
grote stad!’, aldus een zeer tevreden 
wethouder.

reistijd Gehalveerd
De nieuwe busbaan – twee rijstroken 
in het midden van de Europaweg - was 
nodig om de busdoorstroming tussen 
P+R Europapark en het uMcg sterk te 
verbeteren. nu de aanleg is afgerond, 
is de reistijd over en weer gehalveerd. 
Daarnaast hebben ook de overige 
(regionale) buslijnen profijt van de 
nieuwe baan.

Volgens wethouder Van keulen speelt 
de busbaan een belangrijke rol in 
alle openbaar vervoersplannen. ‘De 
ingebruikname van de busbaan is een 
mooie mijlpaal. De werkzaamheden 
hebben voor overlast gezorgd, maar er zijn 
gelukkig weinig klachten gekomen.
bijna alles is goed gegaan: dat mag ook 
wel eens gezegd!’

sontweG en sontbruG
De wethouder benadrukt dat met de 
ingebruikname van de busbaan de 
werkzaamheden in dit deel van de stad 
nog lang niet klaar zijn. ‘Voorafgaand aan 
de aanpak van de zuidelijke ringweg gaan 
we straks eerst de sontweg en sontbrug 
aanpakken. Dat is nodig om de stad goed 
bereikbaar te houden tijdens de ombouw 
van de zuidelijke ringweg.’ 

beZoekers nu twee keer Zo snel bij umcG
door nieuwe busbaan europaweG
de busbaan op de europaweG, die op maandaG 12 auGustus officieel in Gebruik Genomen werd 
door wethouder joost van keulen van verkeer en vervoer, betekent een forse verbeterinG 
van de bereikbaarheid van de binnenstad met het openbaar vervoer.

visserbruG Gestremd
tot en met 1 november 2013
de visserbruG, de bruG over de diepenrinG 
die visserstraat en verlenGde visserstraat 
met elkaar verbindt, is toe aan een fikse 
opknapbeurt. het bruGdek en aan de 
centrumkant het landhoofd waarop het 
bruGdek rust, worden Gerenoveerd of 
vervanGen. dit betekent dat de bruG door 
alle verkeer een kleine vijf maanden niet 
Gebruikt kan worden. 

omleidinGen en noodbruG
Voor fietsers en voetgangers wordt een 
tijdelijke brug geplaatst. Voor auto- en 

vrachtwagenverkeer zijn er omvangrijke 
omleidingsroutes. Deze zijn tijdig met 
borden aangegeven. Alles is bereikbaar, 
het kost alleen wat extra moeite.
De belangrijkste tijdelijke maatregelen
De noorderhaven wordt tweerichting 
verkeer. Maar géén doorgaande route. 
Dat betekent dat het verkeer moet keren 
of achteruit moet rijden. De Visserstraat 
wordt een doorgaande route voor 
autoverkeer. Voor de scheepvaart gelden 
aangepaste bedieningstijden. Raadpleeg 
hiervoor scheepvaartberichten of teletekst.

de provincie GroninGen Gaat de verbindinG tussen GroninGen en leer noG verder verbeteren. 
eind voriG jaar werd het aantal treinen tussen GroninGen en leer uitGebreid. in de toe-
komst moet er tussen GroninGen en leer een sneltrein Gaan rijden. op de lanGere termijn 
moet het moGelijk worden om binnen anderhalf uur van GroninGen naar bremen te reiZen. 

Vanaf 9 december rijdt er dagelijks 
elk uur een trein tussen groningen 
en leer. Door de week en op zaterdag 
rijden er vijftien treinen per dag. 
Eerder waren dat er acht. Op zondag 

rijden acht treinen per dag in plaats 
van zeven. Een treinrit van groningen 
naar leer duurt ruim een uur. Door de 
uurverbinding kunnen reizigers beter 
overstappen op een trein naar andere 

bestemmingen in Duitsland.
Ook de overstap richting groningen is 
hierdoor verbeterd. Om deze ambitie 
kracht bij te zetten, stellen Provinciale 
staten 85 miljoen euro beschikbaar. 

De provincie onderzoekt samen met het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
ProRail en Arriva of er tussen groningen, 
Winschoten en leer een sneltrein kan 
gaan rijden en hoe dit gefinancierd moet 

worden. ProRail komt met een voor- 
stel welke maatregelen nodig zijn. 

reistijd GroninGen-bremen
Voor de langere termijn is het de 
bedoeling dat een treinreis van 
groningen naar bremen minder dan 
anderhalf uur duurt. Het komende 
jaar gaat de provincie onderzoeken 
welke maatregelen er nodig zijn om 
dit voor elkaar te krijgen. Hiervoor 
zijn in nederland en Duitsland forse 
investeringen nodig. De provincie 
onderzoekt ook hoeveel de maat- 
regelen gaan kosten. 

verdere verbeterinG treinverbindinG GroninGen-leer

snEl En cOMfORtAbEl REIZEn MEt DE bus VAn HEt EuROPAPARk nAAR DE bInnEnstAD, DAnkZIJ DE nIEuWE busbAAn OVER 

DE EuROPAWEg.

VIA DIgItAlE InfORMAtIEbORDEn kRIJgEn DE WEggEbRuIkERs ActuElE VERkEERsInfORMAtIE.

als het nieuwe plan voor de Zuidelijke 
rinGweG snel wordt GoedGekeurd, kunnen 
de werkZaamheden in 2015 van start. naar 
schattinG duurt het Zo’n vijf jaar voordat 
de hele klus Geklaard is. het is een hele 
uitdaGinG om ook in deZe periode de stad 
Zo Goed moGelijk bereikbaar te houden. 
GroninGen kiest hierbij voor de landelijke 
aanpak ‘minder hinder’, die elders in het 
land succesvol is Gebleken.

slim bouwen, slim reizen, slim omleiden en 
vroegtijdig informeren. Dat zijn belangrijke 
pijlers van het succesvolle Minder Hinder 
Plan. Deze landelijke aanpak helpt mee 
om verkeershinder bij wegwerkzaamheden 
te beperken. Ook bij de aanpak van de 
zuidelijke ringweg wordt deze aanpak 
toegepast.

slim bouwen
slim bouwen betekent onder meer dat 
op de zuidelijke ringweg tijdens de 
bouwperiode in beide richtingen altijd 
minimaal twee rijstroken beschikbaar 
blijven. Dat uitgangspunt moet ervoor 
zorgen dat alle bestemmingen in de 
stad bereikbaar blijven. Als tijdelijke 
omleidingsroutes worden wegen ingezet 
die daarvoor geschikt zijn, zoals de gehele 
ring rond groningen. gewone wegen en 
straten worden zo veel mogelijk ontzien.
 Daarnaast blijven belangrijke kruisende 
verbindingen functioneren, zowel 
voor auto, fiets, openbaar vervoer als 
hulpdiensten. Wanneer stremmingen 
noodzakelijk zijn, worden deze zo veel 
mogelijk gepland in verkeersluwe periodes.

stad blijft bereikbaar tijdens
werkZaamheden Zuidelijke rinGweG
slim reiZen
Een ander belangrijk onderdeel 
van de ‘Minder Hinder’-aanpak is 
mobiliteitsmanagement, oftewel het 
organiseren van ‘slim reizen’. Wie 
niet per se met de auto hoeft, wordt 
geprikkeld alternatieven te kiezen, 
zoals de fiets of het openbaar vervoer. 
forenzen kunnen hun auto bijvoorbeeld 
buiten de stad parkeren op een van 
de P+R-terreinen. Of ze kunnen wat 
vaker thuis werken, of een keer een 
uur later beginnen. Het helpt allemaal 
mee om het verkeersaanbod, vooral in 
de spits, terug te dringen. Overheden, 
werkgevers, publiekstrekkers en 
vervoersondernemingen moeten er 
samen voor zorgen dat de alternatieven 
voor de auto aantrekkelijker worden.

verkeershinder beperken
Verkeersmanagement omvat alle 
maatregelen om de hinder van het 
werken aan de weg voor het verkeer 
te beperken. In de praktijk gaat het 
vooral om omleiden en informeren. 
bijvoorbeeld door het inzetten van 
tekstkarren met reistijdinformatie. Of 
door de wachttijden bij verkeerslichten 
aan te passen, als door omleidingen de 
hoeveelheid verkeer tijdelijk verandert.

tijdiG communiceren
goed en vroegtijdig communiceren 
over werken aan de weg en verwachte 
vertragingen, is een effectieve maatregel 
om hinder te voorkomen of te beperken. 
Wie van te voren weet dat hij de kans 
loopt in een file te belanden, kan 
bewust kiezen voor bijvoorbeeld een 
alternatieve route. Of neemt de file voor 
lief. Als mensen zelf een keuze kunnen 
maken, heeft dat een positief effect op 

hun beleving. De communicatie over de 
wegwerkzaamheden is een taak voor 
groningen bereikbaar, één organisatie 
waarin noordelijke overheden en de 
groninger werkgevers samenwerken. 
groningen bereikbaar zet een brede 
mix van communicatiemiddelen in, 
van advertenties en een website 
(www.groningenbereikbaar.nl) tot 
middelen op en langs de weg.

JEAnEttE VAn HOutEn WERkt In HEt uMcg. bElAngRIJkE bEstEMMIngEn In DE stAD, ZOAls HEt uMcg, blIJVEn gOED 

bEREIkbAAR.
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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 I.s.M. het project aanpak rIng zuID, 2e eDItIe, septeMBer 2013. saMenwerkIngsorganIsatIe gronIngen 
BereIkBaar, oosterstraat 56a, 9711 nX gronIngen, telefoon: (050) 316 43 70, e-MaIl: Info@gronIngenBereIkBaar.nl, weBsIte: www.gronIngenBereIkBaar.nl. project aanpak rIng zuID, 
verlengDe MeeuwerDerweg 11, 9723 zM gronIngen, telefoon: (050) 311 5883, e-MaIl: Info@aanpakrIngzuID.nl, weBsIte: 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 
kaartMaterIaal: west8 - IMpressIes: vIaDrupsteen, west8 - oplage: 265.000 eXeMplaren - Druk en verspreIDIng: nDc MeDIagroep. DIsclaIMer: De afBeelDIngen op De pagIna’s 1, 8 en 11 t/M 18
geven een IMpressIe van De toekoMstIge sItuatIe. De werkelIjkheID kan hIer en Daar afwIjken.

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.

16 november - intocht sinterklaas – binnenstad 
De landelijke intocht van sinterklaas is dit jaar in groningen. 
www.volksvermakenGroninGen.nl

1 september t/m 13 oktober - noorderlicht:
internationale fotomanifestatie 2013: twenty – suikerfabriek 
De twintigste editie van de noorderlicht fotomanifestatie viert de hedendaagse 
fotografie. Het fotografisch event met vijf tentoonstellingen en twintig 
internationale presentaties vindt plaats op een indrukwekkende nieuwe culturele 
locatie: de oude suikerfabriek. Om de twintigste editie te vieren, vroeg noorderlicht 
twintig instellingen van over de hele wereld zich te presenteren in 20|20. Zij tonen 
zichzelf én een fotograaf die model staat voor de fotografische ontwikkelingen in het 
land van herkomst. De titel 20|20 verwijst niet alleen naar het jubileum, maar is ook 
een verwijzing naar ‘20|20 vision’, de scherpe blik op de wereld die noorderlicht en 
de andere twintig instellingen nastreven. www.noorderlicht.nl  

13 september – Zienemarkt – Grote markt 
Deze zomer presenteren het groninger forum en VERA Zienemarkt, een open-
luchtbioscoop op het dak van het informatiecentrum/VVV op de grote Markt. Het 
openluchtfilmseizoen wordt afgesloten met een vrijdag de dertiende special. Er kan 
genoten worden van de intelligente, maar tergende film Resolution. 
www.GroninGerforum.nl

13 t/m 15 september - davis cup – martiniplaZa  
nadat het nederlands Davis cupteam eerder dit jaar van Roemenië heeft gewonnen 
is ze dicht bij promotie naar de Wereldgroep. Om dit te bereiken moeten ze in 
september winnen van Oostenrijk tijdens het driedaagse tennisfestijn in Martiniplaza. 
www.knltb.nl/daviscup

14 september, 12 oktober, 9 november 
ommelander markt - ebbinGekwartier 
Een markt met de meest verse producten uit de regio, direct verkocht door de boer. 
www.ommelandermarkt.nl 

oktobermaand kindermaand 
Elk weekend in oktober kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan 
allerlei activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.  
www.kindermaand.nl

21 november t/m 15 december – clear fotofestival - binnenstad  
tijdens het clear fotofestival wordt de World Press Photo tentoonstelling getoond in 
Der Aa-kerk in groningen. Daarnaast zijn er verschillende randactiviteiten, zoals een 
lezing, een fotomarathon en een extra tentoonstelling. 
www.clearfotofestival.nl 

13 t/m 15 november GroninGer studenten cabaret festival
stadsschouwburG  
Zes halve finalisten strijden om de juryprijs, persoonlijkheidsprijs en publieksprijs.  
www.Gscf.nl

13 oktober - 4 mijl van GroninGen – haren/GroninGen 
Eén van de grootste hardloopevenementen van nederland. De route van 6,437 km 
voert van de Hortus in Haren naar de Vismarkt in groningen. www.4mijl.nl 

22 t/m 30 november
jonGe harten theaterfestival – diverse locaties  
Hét theaterfestival voor de jonge theaterliefhebber, boordevol internationale top-
voorstellingen, spannende performances, veel jong talent en allerlei extra’s. Een 
negendaags theaterfestival dat plaatsvindt in zo’n beetje alle theaters in groningen. 
Een festival om te ontdekken. Met veel jonge makers, beeldend en fysiek theater, per-
formance, dans, muziek en een bruisend festivalhart. Voor jonge mensen die iets meer 
willen. En durven. www.jonGeharten.nl

3 november - walk in concerts – binnenstad  
In 25 winkels in de binnenstad vinden kleinschalige huiskamerconcerten plaats.  
www.facebook.com/walkinconcerts

19 t/m 25 oktober - cinekid GroninGen – forumimaGes  
Pocketeditie van het film- en nieuwe Mediafestival voor  kinderen van 4 tot 14 jaar.
www.GroninGerforum.nl 

nOORDERlIcHt: tO HAVE AnD HAVE nOt - fOtOgRAAf: AnnA sklADMAnn
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