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Ook alternatieve systemen van vervoer 
maken deel uit van het pakket maat
regelen. Werken aan bereikbaarheid  
gaat hand in hand met aandacht voor 
leefbaarheid en veiligheid. Alle ingrepen 
samen vergen ruim een miljard euro aan 
investeringen. De werkzaamheden gaan 
door tot 2020. Het Rijk betaalt het over
grote deel van dit geld, ter compensatie 
van het afblazen van de Zuiderzeelijn. 
 
Deze grootste klus op het gebied van  
bereikbaarheid uit de geschiedenis  
van Groningen is noodzakelijk omdat  

het verkeer op diverse plaatsen rond  
de stad anders vast zal komen te staan.  
Dat komt doordat de stad Groningen  
blijft groeien, in tegenstelling tot veel 
andere plaatsen in de regio. De 200.000ste 
inwoner van Groningen komt in zicht en 
steeds meer werkgelegenheid en voor
zieningen concentreren zich in de stad. 
Zonder maatregelen zouden wegen en  
openbaar vervoer te weinig capaciteit 
hebben voor het groeiende aantal  
reizigers. De stad werkt hierbij samen  
met de provincies Groningen en Drenthe,  
Rijkswaterstaat en ProRail. Bijzonder  

groningen is begonnen met een grote operatie ter verbetering van De bereikbaarheiD.  
Dat gebeurt met een breeD pakket aan grote en kleinere maatregelen voor een betere  
Doorstroming van auto’s, treinen en bussen. en Door De aanleg van nieuwe wegen,  
bruggen, spoor- en busliJnen en fietspaDen.

De inspraakperiode wordt op 29 augustus 
officieel aangekondigd in een publicatie in 
de regionale media en in de Staatscourant. 
In de loop van de maand september wordt 
een aantal inspraakbijeenkomsten gehou
den. Centraal staat het Ontwerp Tracébe
sluit en het bijbehorende Milieueffectrap
port (OTB/MER), waarin het plan voor de 
ombouw is vastgelegd. Behalve over het 
OTB/MER voor de zuidelijke ringweg gaat 

de inspraakperiode ook over vier zoge
naamde ontwerp inrichtingsplannen. 
Dat zijn plannen voor de herinrichting 
van straten en buurten in de omgeving 
van de ringweg. De resultaten van 
de inspraak worden verwerkt in het 
definitieve Tracébesluit, dat de basis 
vormt voor de ombouw van de zui
delijke ringweg. En ook in definitieve 
inrichtingsplannen voor de omringende 

inspraak aanpak ring ZuiD vanaf 30 augustus
het grootste bereikbaarheiDsproJect 
voor De komenDe Jaren is De ombouw  
van De ZuiDeliJke ringweg.  
De inspraakperioDe voor De ombouw  
van De ZuiDeliJke ringweg begint op  
vriJDag 30 augustus en Duurt tot  
vriJDag 11 oktober 2013. 

Samenwerken aan  
bereikbaarheid 2

Projectenkaart met  
werkzaamheden 10 & 11

Alles over de zuidelijke 
ringweg 13 t/m 19

HET JulIAnAPlEIn IS HET GROOTSTE En DRukSTE vERkEERSknOOPPunT vAn nOORDnEDERlAnD. BEREkEnInGEn WIJZEn uIT DAT HET ER STEEDS DRukkER WORDT. OnDER AnDERE DOOR  
DE vERPlAATSInG vAn vOORZIEnInGEn nAAR DE STAD nEEMT HET AAnTAl REIZIGERS STEEDS MEER TOE. DE BEREIkBAARHEID vAn GROnInGEn IS DAARMEE OOk vAn STEEDS GROTER  
BElAnG vOOR DE REGIO.

verDer in DeZe krant:

investering milJoenen tot 2020

hoofDstation kriJgt tunnel 
of loopbrug

extra perron europapark  

tunnel paterwolDseweg

tunnel helperZoom

groningen bereikbaar online

nieuwe weg naar toekomst umcg

werkZaamheDen komenDe Jaren

oosteliJke ringweg in groene vallei

ZuiDeliJke ringweg op schop 

in De buurt van De ringweg

verkeerslichten Julianaplein 
verDwiJnen 

evenementenkalenDer

is dat ook bedrijven en instellingen  
nauw zijn betrokken bij die samenwerking.  
Zij beslissen mee in de samenwerkings
organisatie Groningen Bereikbaar, dat  
alle werkzaamheden coördineert.

‘werken aan  
bereikbaarheiD 
gaat hanD in hanD 
met aanDacht voor  
leefbaarheiD en  
veiligheiD’

groningen bereikbaar

wijken, zoals De Wijert, de omgeving  
van het Sterrebos, de Rivierenbuurt  
en Helpman. 

Op de pagina’s 13 t/m 19 vindt u  
meer informatie over het project  
Aanpak Ring Zuid. Meer informatie  
volgt na de zomervakantie, ondermeer  
via een extra krant, nieuwsbrieven  
en internet.

Groningen en Drenthe werken samen aan  
betere bereikbaarheid. Ook werkgevers,  
Rijkswaterstaat en ProRail doen mee.

Overzicht van de projecten en werkzaamheden 
voor betere bereikbaarheid.

Eind augustus start de inspraak over het  
project Aanpak Ring Zuid. In deze krant  
de achtergronden.

grote ingrepen voor betere  
bereikbaarheiD groningen
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treinverkeer groeit 
niet alleen het autoverkeer rond 
Groningen neemt toe. Ook het aantal 
treinreizigers is de afgelopen jaren 
flink gestegen. Ineke van Gent, regio
directeur van de nS, kwam recentelijk 
met het bericht dat het treinverkeer 
tussen Groningen en Zwolle in een 
jaar met zo’n 10% gestegen is. Dit 
komt door een extra trein op dat tra
ject en het nieuwe station Europapark 
in de buurt van o.a. de rijkskantoren 
van DuO.

Het bereikbaar houden van Groningen 
vergt een investering van meer dan 
een miljard euro, gaat vele jaren duren 
en vergt voortdurend overleg met de 
Groningse bevolking, ondernemers en 
instellingen. Wethouder Joost van keulen 
van verkeer en vervoer van Groningen, 
gedeputeerde Mark Boumans van  
Groningen en gedeputeerde Henk Brink 
van Drenthe worden daar niet nerveus  

van en zijn overtuigd van de (economische) 
noodzaak en de enorme nieuwe kansen. 

verbetering voor staDJers en beZoekers
Wethouder Joost van keulen: ‘Er gaat  
veel veranderen in Groningen de komende 
jaren op tal van plekken. Dat is een flinke 
klus. Maar wel een klus waarvoor ik graag 
de mouwen opstroop, in de overtuiging  
dat voor de bezoekers van deze stad,  
maar zeker ook voor de Stadjers zelf,  
de veranderingen ook verbeteringen zijn.’ 
 
Hij werd in oktober 2012 wethouder  
na een crisis in het vorige college van  
B en W. Die crisis werd veroorzaakt door 
verschil van mening over de komst van  
de RegioTram. In het nieuwe college van 
B en W is afgesproken dat er geen tram 
komt. volgens van keulen blijkt het heel 
goed mogelijk om de bereikbaarheid op 
een andere manier aan te pakken, door  
verschillende vormen van vervoer listig  
op elkaar aan te sluiten.  
 
‘We richten ons nu meer op een groei
model van verschillende vormen van  
vervoer, die we ook nog eens slim met 
elkaar combineren. Een voorbeeld daarvan 

is dat we bij de aanleg van een weg of  
een busbaan nu niet alleen kijken naar  
wat daar in de nabije toekomst overheen 
rijdt. We zorgen ervoor dat we, als dat 
nodig is, ook nog kunnen opschalen.  
Zonder transport staat alles stil: niet  
alleen mensen, maar ook goederen.  
Investeren in de bereikbaarheid houdt  
de stad in beweging!’

economische betekenis bereikbaarheiD 
Gedeputeerde Mark Boumans wijst op  
de enorme economische betekenis van  
het bereikbaar houden van Groningen.  
‘We zien een toenemende groei van het 
aantal inwoners in Groningen en omgeving 
en al die mensen moeten bij of in de stad 
kunnen komen om naar hun werk te gaan. 
Door die groei komt het dat we een pro
bleem hebben, met name aan de zuid en 
westkant van de stad. Om dat probleem  
op te lossen, dat wordt een hele opgave. 
Maar het is ook een kans en een uitdaging!’ 

belang voor De regio
De bereikbaarheid van Groningen is dus  
niet alleen een zaak die de Stadjers en  
de Ommelanders aangaat. Dat vindt ook  
de Drentse gedeputeerde Henk Brink. 

De staD groningen is begonnen met De meest 
ingriJpenDe aanpak ter verbetering van  
De bereikbaarheiD uit haar geschieDenis.  
DaarbiJ ZiJn De provincies groningen  
en Drenthe Zeer nauw betrokken. een 
DergeliJke samenwerking tussen lokale 
en provinciale overheDen is niet alleen 
biJZonDer, maar ook onmisbaar. want De 
bereikbaarheiD van groningen is een Zaak 
Die ÓÓk van groot belang is voor De regio. 

DE PROvInCIES GROnInGEn En DREnTHE WERkEn SAMEn MET DE GEMEEnTE GROnInGEn AAn BETERE BEREIkBAARHEID vAn DE STAD. vAn lInkS nAAR RECHTS DE vERkEERSWETHOuDER  
JOOST vAn kEulEn vAn DE GEMEEnTE GROnInGEn, DE GROnInGSE GEDEPuTEERDE vAn vERkEER En vERvOER MARk BOuMAnS En ZIJn DREnTSE COllEGA HEnk BRInk.

bestuurDers groningen en Drenthe: samen mouwen
opstropen om staD en ommelanD bereikbaar te houDen

‘Duidelijk is dat er sterke relaties zijn 
tussen Drenthe en Groningen. Groningen 
is één van de belangrijkste economische 
pijlers van noordnederland. veel inwoners 
wonen in de ene provincie en werken in 
de ander en passeren daarom dagelijks de 
zuidelijke ringweg Groningen. Het is dan 
ook een groot Drents belang dat er de  
komende jaren maatregelen genomen  
worden zoals het opknappen van het  
Groninger Hoofdstation, dat een belang 
rijke overstap plek binnen de regio is.’  
De drie bestuurders zijn het er hartgrondig 
over eens dat níets doen geen optie is. 

‘De bereikbaarheiD 
van groningen is 
een Zaak Die ÓÓk 
van groot belang 
is voor De regio’

Han de Ruiter namens de Groninger  
werkgevers, lid van de stuurgroep  
Groningen Bereikbaar: ‘De stad is een  
banenmotor voor het hele noorden  
en daarom is het noodzakelijk om die  
motor zo goed mogelijk te laten draaien. 
Wij denken dat het voor de Groningse  
economie van groot belang is dat mensen 
niet langer dan tien minuten in de file 
staan. Daar moeten alle inspanningen  
op gericht zijn: van het werk aan de  
zuidelijke ringweg tot het openbaar  
vervoer. We letten er daarbij wel  
scherp op dat de afstemming van al  
die afzonderlijke projecten niet in  
de knel komt.’

‘niet langer Dan
tien minuten in De file’

groninger werkgevers:

Sieben Poel, hoofdingenieurdirecteur  
van Rijkswaterstaat noordnederland: 
‘voor Groningen is de zuidelijke  
ringweg een levensader, net als de A28.  
De zuidelijke ring moet daarom goed  
functioneren. Dat is de kern van het  
werk van Rijks waterstaat. Het is bijzonder 
dat twee rijkswegen dwars door de stad 
lopen. voor Rijkswaterstaat is de samen
werking in Groningen Bereikbaar daarom 
volstrekt logisch. Ik ben er blij mee dat  
die nu al tot stand is gekomen, ook al  
begint het werk aan de ringweg pas  
in 2015. Een goede voor bereiding  
is het halve werk.’ Rijkswaterstaat  
is de beheerder van de zuidelijk  
ringweg en de A28.

‘ZuiDeliJke ringweg is
levensaDer voor groningen’

riJkswaterstaat:

Jan Mulder, directeur van ProRail regio 
noordOost: ‘Dagelijks verzorgt ProRail  
het spoor waarover vervoerders reizigers  
en goederen veilig en op tijd kunnen ver
voeren. Dat is iets waar miljoenen mensen 
iedere dag op moeten kunnen rekenen.  
Het is goed dat er in Groningen veel 
geïnvesteerd wordt om de infrastructuur 
van zowel spoor als weg de komende jaren 
te verbeteren. Het is van groot belang dit 
gezamenlijk goed af te stemmen zodat we 
een goed product leveren aan de bewoners 
en bezoekers van Groningen.’

‘op het spoor moet Je
kunnen rekenen’

prorail:

behalve De gemeente groningen en  
De provincies groningen en Drenthe  
hebben ook prorail, riJkswaterstaat  
en De groninger werkgevers een plaats  
in het bestuur van De samenwerkings-
organisatie groningen bereikbaar.

investering van honDerDen milJoenen tot het Jaar 2020
in en biJ groningen Zal tot 2020 voor  
honDerDen milJoenen euro’s worDen  
geïnvesteerD in De bereikbaarheiD.  
maar waarom is Dat eigenliJk noDig?

Er wordt flink geïnvesteerd omdat  
Groningen een functie heeft voor een 
wijde regio. Het inwonerstal en het  
aantal voorziening neemt in de stad  
Groningen nog steeds toe, terwijl de regio 
krimpt. Dat betekent dat zelfs in crisistijd 
het verkeer in en om de stad toeneemt, 
want Groningen krijgt een steeds belang
rijkere functie voor de regio. 

regionale economie
Groningen is de economische motor voor 
heel noordnederland en die motor moet 
vooral goed blijven draaien. Dat lukt niet 
als de aan en afvoerwegen van de stad  
langzaam zouden dichtslibben.

Even een paar cijfers: dagelijks zijn er 
367.000 verkeersbewegingen tussen  
de stad Groningen en de omliggende  
regio. Alleen al op het gebied van 
woonwerkverkeer komen iedere dag  
zo’n 67.400 mensen de stad Groningen 
binnen, de helft hiervan komt uit  
de regio GroningenAssen. Andersom  
verlaten dagelijks 24.500 mensen  
de stad om elders in de regio aan  
het werk te gaan.

groei werkgelegenheiD 
Om deze economische motor draaiende  
te houden zijn snelle verplaatsingen  
van mensen en goederen essentieel.  
Eenvoudig gezegd: mensen moeten  
zo snel mogelijk in, uit en vooral door  
de stad kunnen reizen. Een slechte  
bereikbaarheid kan een blokkade  
vormen voor de werk gelegenheid, die  
in Groningen van oudsher achter blijft  
bij het landelijke gemiddelde.

Er is in en rond Groningen de afgelopen 
jaren veel onderzoek gedaan naar de  
bereikbaarheid. De eerste keer dat dat  
systematisch werd gedaan was in 2006,  
en met de resultaten daarvan werd een  
zogenaamde ‘netwerkanalyse’ gemaakt. 
Deze bevatte oplossingen voor de knel
punten in de bereikbaarheid in de hele 
regio. Op basis daarvan zijn er de afgelopen  
jaren al veel bereikbaarheidsprojecten  
uitgevoerd of in uitvoering gekomen. 

onDerZoek naar bereikbaarheiD
Maar sinds het jaar 2006 is er natuurlijk 
wel veel veranderd in de wereld. Zo zijn  
de economische omstandigheden door 
de crisis veranderd en wordt er minder 
gebouwd dan zeven jaar geleden werd 
voorzien. Dit heeft gevolgen voor de 
bereikbaarheid. Daarnaast heeft ook het 
niet doorgaan van de RegioTram gevolgen. 
Ook de krimp in gebieden rond de regio 
GroningenAssen levert vragen over de 
bereikbaarheid op. Dit allemaal vormde de 
aanleiding om die netwerkanalyse uit 2006 
te actualiseren. Dat moet leiden tot een 
nieuwe netwerk analyse 2013, die nu bijna 
klaar is. uit de eerste resultaten van deze 
netwerk analyse 2013 blijkt dat de strategie 
die sinds 2006 is ingezet, nog steeds stevig 
genoeg is om de regio de komende jaren 
bereikbaar te houden. In deze geactuali
seerde analyse komt te staan welke maat
regelen allemaal nodig zijn om Groningen 
bereikbaar te houden. 
 
investeren in De toekomst 
Hoeveel geld er precies gemoeid is met 
de enorme ingrepen is nu nog niet exact 
bekend. Dat is logisch, want nog niet alle 
projecten zijn uitgewerkt en aanbesteed. 
Maar het gaat om een bedrag met negen 
nullen: meer dan een miljard euro. Het geld 
is onder meer bestemd voor de aanpak 
van de oostelijke en de zuidelijke ringweg, 

de aanleg van de Sontbrug en de noord
zeebrug, de aanleg van een vierde spoor 
tussen Groningen en station Europapark, 
de aanleg van nieuwe busbanen en nieuwe 
fietsverbindingen met Winsum en Ten Boer. 
Deze grote overheidsinvesteringen zijn 
overigens ook een belangrijke econo mische 
impuls voor de wegenbouwsector, die het 
in deze crisistijd zwaar heeft. Het over grote 
deel van het geld is afkomstig van het Re
gio Specifiek Pakket: de compensatie gelden 
die het noorden krijgt voor het afblazen 
van de Zuiderzeelijn. verder worden er ook 
nog Europese fondsen en geld van het Rijk, 
en de Regio GroningenAssen ingezet om 
de hele klus te kunnen uitvoeren.

regio groningen-assen 
De bereikbaarheidsmaatregelen  
hebben niet alleen betrekking op  
de gemeente Groningen, maar op 
een veel groter gebied: de hele regio 
GroningenAssen, de economische 
motor van het noorden. In de Regio 
GroningenAssen werken de provin
cies Groningen en Drenthe daarom 
samen met in totaal twaalf gemeen
ten uit beide provincies.

verkeer ronD staD bliJft groeien: steeDs meer reiZigers

OOk OP HOOfDSTATIOn GROnInGEn WORDT HET STEEDS DRukkER. HET STATIOn GAAT DE kOMEnDE JAREn OP DE SCHOP,  
OM HET GROEIEnDE AAnTAl REIZIGERS TE kunnEn vERWERkEn. ZIE PAGInA 4 En 5.
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hoofDstation groningen kriJgt  
tunnel of loopbrug tussen perrons

‘In elk geval is nu al wel zeker dat  
er straks meer treinen naar het Hoofd
station zullen rijden. De provincie  
Groningen heeft daar om gevraagd.  
Bovendien wil de provincie dat treinen 
vanaf nieuweschans en veendam ook  
in één keer door kunnen rijden naar  
Groningen–noord en verder. Dat is  
nu nog niet mogelijk: nu moet je eerst 
overstappen op het Hoofdstation. Maar 
als je wilt dat passagiers straks kunnen 
blijven zitten, dan moet je het station  
wel aanpassen’, vertelt Bert kassies,  
projectmanager van ProRail.

Maar er zijn nog andere ontwikkelingen 
van belang voor het Hoofdstation.  

nieuwe plek voor busstation
Zo zal het rangeerterrein achter het  
station waar treinen nu nog geparkeerd  
en schoon gemaakt worden, verdwijnen. 
Het wordt daar straks te klein voor alle 
treinstellen en bovendien heeft de  
gemeente Groningen belangstelling  
voor dit gunstig gelegen terrein.  
Daar zou het busstation kunnen  
komen. Mogelijk kunnen de treinen in  
de toekomst dan worden geparkeerd  

of schoongemaakt in de buurt van het in
dustriegebied rondom de Duinkerken straat. 
‘Als treinen straks door kunnen rijden 
vanuit de richting Hoogezand naar 
Groningennoord zonder dat mensen  
hoeven over te stappen, betekent dit dat 
de railverbinding straks een ononderbroken 
lijn moet zijn. Daarom moeten passagiers 
van andere treinen straks onder de rails 
door kunnen lopen, of anders er overheen’, 
aldus Bert kassies.

monumentaal station 
Mocht er een tunnel of een hogere  
loopbrug komen, dan zal daar zorgvuldig  
over nagedacht moeten worden, omdat  
Groningen wel een monumentaal station 
heeft. Boven dien moet er rekening mee 
gehouden worden dat in de toekomst het 
busstation mogelijk naar het vrijkomende 
rangeerterrein gaat. En ook moet bekeken 
worden of de schitterende Stationshal in 

het hoofDstation groningen kriJgt in De toekomst mogeliJk een tunnel onDer De perrons.  
of Dat inDerDaaD een aantrekkeliJke manier is om het groeienD aantal treinreiZigers naar 
of van het station te laten komen is onDerwerp van een stuDie Die momenteel Door prorail 
worDt uitgevoerD. een anDere mogeliJkheiD is om een loopbrug op het hoofDstation te  
bouwen. einD van het Jaar moet er DuiDeliJkheiD komen over De vraag of er een tunnel  
of een verhoogDe looproute komt. De antwoorDen op De vragen maken Deel uit van een  
veel breDer onDerZoek naar De toekomst van het hoofDstation groningen.

intensiever treinverkeer gaat gevolgen kriJgen voor station

tunnel biJ paterswolDseweg

vanaf eind 2017 gaat er elk uur een  
extra sneltrein tussen Groningen en  
leeuwarden rijden. Om de veiligheid  
voor zowel automobilisten als fietsers  
te waarborgen, is een tunnel noodzakelijk. 

sneller vanaf p+r hoogkerk
Het aanpassen van de spoorweg overgang 
is ook nodig voor het realiseren van  
het laatste deel van de busbaan  
van P+R Hoogkerk naar het station.  
De busbaan moet klaar zijn voordat  
de ombouw van de zuidelijke ringweg 
begint. De busbaan biedt tijdens de  
werkzaamheden aan de ringweg een  
aantrekkelijk alternatief om de binnenstad 
snel te bereiken. De bus rijdt dan in acht  
minuten van het P+R terrein naar het 
station. nu zijn de reizigers afhankelijk  
van de drukte en het tijdstip, tien  
minuten tot een kwartier onderweg. 

Deze zomer is duidelijk of de tunnel  
er definitief komt en hoe deze in  
de omgeving wordt ingepast.  
Omwonenden en omliggende  
bedrijven worden hierbij betrokken.

DE SPOORWEGOvERGAnG BIJ DE PATERSWOlDSEWEG ZORGT nu vAAk vOOR OPOnTHOuD vOOR AuTO’S, BuSSEn, fIETSERS  
En vOETGAnGERS. ER ZIJn vERREGAAnDE PlAnnEn OM HIER EEn TunnEl OnDER HET SPOOR AAn TE lEGGEn, OMDAT ER  
In DE TOEkOMST MEER TREInEn GAAn RIJDEn TuSSEn GROnInGEn En lEEuWARDEn. AuTO’S En fIETSERS HOEvEn DAn  
nIET MEER TE WACHTEn En OOk DE BuSSEn vAn En nAAR P+R HOOGkERk kunnEn SnEllER DOORRIJDEn: OvER DE TunnEl,  
lAnGS HET SPOOR, nAAR HET HOOfDSTATIOn.

Het nieuwe perron zou aan de westkant, 
de kant van de Helperzoom, moeten 
komen. volgens ProRail, de beheerder van 
het station dat gebruikt wordt door zowel 
nS als Arriva, is een nieuw zijperron nodig 
omdat de provincie Groningen de nS heeft  
gevraagd meer treinen te laten rijden.  
In de toekomst zouden er twee perrons 
beschikbaar moeten zijn voor zowel nS  
als Arriva. Overigens gaat het om plannen 

extra perron voor station europapark

DE TREIn vAn En nAAR RODESCHOOl GAAT In DE TOEkOMST DOOR nAAR STATIOn EuROPAPARk En HOOGEZAnD. nu STAAT HIER nOG EEn STOOTBlOk.

het station europapark in groningen is nog 
niet Zo lang geleDen officieel geopenD, 
maar er is nu al een onDerZoek gestart 
naar De vraag of er op korte termiJn een 
extra perron biJ moet komen.

HET nIEuWE STATIOn EuROPAPARk. lInkS DE RIJkSkAnTOREn vAn DuO En DE BElASTInGDIEnST En DE fIETSTunnEl TuSSEn HElPERZOOM En vERlEnGDE lODEWIJkSTRAAT. RECHTS HET GEBOuW vAn DE GEMEEnTElIJkE DIEnST SOZAWE.

waar de provincie en gemeente Groningen  
uiteindelijk nog wel een besluit over  
moet nemen. 

met De bus naar De binnenstaD 
Het station Europapark zal straks in elk 
geval wel intensiever worden benut. Ook 
in verband daarmee komt er al op korte 
termijn een geluidsscherm aan de kant  
van de Helperzoom en komt daar ook  

meer groen. Dit geluidsscherm wordt  
zodanig geplaatst, dat het extra perron  
er nog achter past. 

Aan de andere kant van het station  
Europapark  de oostzijde, dus richting 
de Euroborg  komen waarschijnlijk meer 
plekken voor bussen, die mensen dan snel 
en comfortabel richting binnenstad of 
uMCG kunnen vervoeren.

de toekomst vaker ingezet zal worden.  
‘De vraag is dan waar je een tunnel of 
loopbrug straks moet laten uitmonden:   
in de lijn van de Stationshal of juist  
meer in de richting van de looproute  
naar de Werkmanbrug’, aldus Bert kassies.

enorme puZZel 
volgens hem wordt het hoe dan ook  
een enorme puzzel om een plan voor  
het Hoofdstation te maken dat recht  
doet aan alle factoren en aan het  
historische karakter van het station. 

‘Dat is een grote uitdaging. Maar  
ik ben er van overtuigd dat het zal  
lukken om samen met gemeente en  
provincie Groningen een prachtig  
vernieuwd Hoofdstation te maken  
waar generaties Groningers straks  
nog jaren mee vooruit kunnen’, aldus  
Bert kassies van ProRail.  

verbinDing  
tussen helpman  
en europapark

Dat heeft het gemeentebestuur van  
Groningen besloten. De aanleg van een 
tunnel is noodzakelijk omdat de huidige 
spoorwegovergang bij de Oosterpoort 
verdwijnt. Dat moet om veiligheids  
redenen. Hier passeren over enkele jaren  
zoveel treinen dat de gelijkvloerse over
gang te gevaarlijk wordt.  

onDerZoek locaties
Er waren een aantal mogelijke locaties 
voor de tunnel: bij de Helper Brink,  
De Savornin lohmanlaan en de Goeman  
Borgesiuslaan. Een vierde mogelijke  
lo ca tie werd ingebracht door Wijkcomité 
Helpman en ging uit van een tunnel ten 
zuiden van Helpman, langs de Esserweg 
en de vestdijklaan. Er is ook nog gekeken 
naar een tunnel op de plek van de huidige 
spoorweg overgang, maar die bleek hier 
niet goed te passen. De locatie bij de  
Helper Brink is het goedkoopst en  
het meest geschikt voor fietsers, hulp  
 diensten en bussen. Bovendien hoeft hier 
geen bestaande bebouwing te worden 
afgebroken. In Helpman komen tal van 
verkeersmaatregelen die ervoor zorgen 
dat de situatie in de wijk veilig blijft.

in het verlengDe van De helper brink komt 
een tunnel Die helpman en het europapark 
met elkaar verbinDt.

De provincie groningen en De gemeente  
groningen willen een tunnel aanleggen 
onDer De spoorwegovergang biJ De  
paterwolDseweg.
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comfortabel fietsen naar De staD DankZiJ fietsroutes plus
wie op De fiets naar ZiJn of haar werk of 
stuDie in groningen wil reiZen, kan Dat 
steeDs comfortabeler Doen. ooit waren De 
fietspaDen naar De staD nog wel eens wat 
hobbelig of angstig Dicht gelegen naast 
De autoweg, maar langZaam maar Zeker 
neemt De kwaliteit toe. en biJ een aantal 
fietspaDen gaat De kwaliteit binnenkort 
nÓg verDer omhoog. DeZe worDen Door De 
provincie groningen nameliJk omgetoverD 
tot Driesterrenfietsroutes met De naam 
‘fietsroute plus’.

Een fietsroute Plus is een extra breed  
en comfortabel fietspad. Zo’n fietspad 
moet het nog aantrekkelijker maken om 
op de fiets naar je werk of naar school 
te gaan. Sinds de lente van 2012 ligt er 
tussen Groningen en Zuidhorn al zo’n 
fietsroute Plus. Maar daar blijft het  
niet bij: ook naar Bedum, Ten Boer en  
Winsum komen zulke ‘luxe’ fietsroutes. 

aanpak onveilig fietspaD 
In Bedum is inmiddels begonnen met  
de werkzaamheden voor de fietsroute  

Plus. Het huidige fietspad naar het  
dorp is één van de vijf meest onveilige  
fietspaden in de provincie Groningen  
en wordt dus zo snel mogelijk  
aangepakt.  
 
De fietsroute Plus komt voor het  
grootste deel op zes meter afstand  
van de Groninger weg (de weg tussen  
Groningen en Bedum) te liggen,  
waardoor fietsers minder last  
hebben van langs razend verkeer.  
Het fietspad wordt 3,5 meter breed.  

Rond de zomer wordt de verharding  
voor het fietspad gelegd en eind dit  
jaar moet het verbeterde fietspad  
klaar zijn.

ten boer en winsum 
Tussen Groningen en Ten Boer  
en Groningen en Winsum komen ook  
fietsroutes Plus. In workshops hebben 
gebruikers van de bestaande fietspaden 
meegedacht over knelpunten en  
mogelijke routes.

DE WERkZAAMHEDEn vOOR DE AAnlEG vAn DE fIETSROuTE PluS TuSSEn GROnInGEn En BEDuM ZIJn In vOllE GAnG.  
DEZE fOTO IS GEnOMEn BIJ ZuIDWOlDE. 

Zijn talent werd ooit door iemand  
ontdekt die het opvallend vond dat een 
klein kereltje op de fiets naar Groningen 

‘wiJ ZiJn De verkeersregelaar’
het aanpakken van De hele ringweg,  
nieuwe busliJnen en fietspaDen, meer 
treinen, veranDeringen aan spoorweg-
overgangen, De bouw van tunnels en 
uitbreiDingen van De p+r terreinen:  
er gaat tot 2020 heel erg veel  
gebeuren in en om groningen.
 
En daar komt nog eens bij dat er de ko
mende jaren ook veel ingrijpende bouw
projecten worden uitgevoerd, zoals aan  
de oostzijde van de Grote Markt, of nieuw
bouw van het uMCG. Om al deze grote en 
kleine initiatieven op elkaar af te stemmen 
is de samen werkingsorganisatie Groningen 
Bereikbaar opgericht. Daarin werken de 
gemeente en de provincies Groningen  
en Drenthe, ProRail, Rijks waterstaat en  
Groningse werkgevers organisaties als  
vnOnCW noord en MkB noord samen. 
 
voorkomen Dat alles tegeliJk gebeurt
Directeur van Groningen Bereikbaar is  
Wilko Huyink. ‘Er gaat ontzéttend veel 
gebeuren in Groningen de komende jaren,’ 

DIRECTEuR WIlkO HuyInk vAn GROnInGEn BEREIkBAAR: 
‘ZORGEn DAT DE WInkEl BlIJfT DRAAIEn TIJDEnS  
DE vERBOuWInG’

alles over bereikbaarheiD op 
www.groningenbereikbaar.nl

zegt Huyink. ‘Om te voorkomen dat alles 
tegelijk gebeurt en het verkeer daardoor 
vast loopt is er heel goede onderlinge 
afstemming en samenwerking nodig.  
En daar moeten wij voor zorgen. Je  
zou ons kunnen vergelijken met de  
bekende verkeersregelaars bij een school, 
in een oranje hesje. Iedereen moet z’n weg 
kunnen volgen, maar wel op een veilige 
manier, zonder ongelukken. Wij zijn die 
verkeersregelaar. Wij zeggen wanneer  
je je weg mag vervolgen en wanneer je 
even moet wachten.’ 

onDerlinge afstemming
Wilko Huyink: ‘Dat kan dus betekenen  
dat de uitvoering van een bouwproject  
later wordt uitgevoerd, als een ander 
project nog niet klaar is. Of juist eerder, 
voorafgaand aan de start van dat andere 
project. We zorgen dat weggebruikers  
en bewoners goed worden geïnformeerd 
over tijdelijke hinder en ongemak.’  
Huyink is sinds vorig jaar directeur  
en daarmee ook het gezicht van  

Groningen Bereikbaar. ‘Het echte werk 
gebeurt bij de vele, verschillende project  
 en. Wij moeten er voor zorgen dat de  
werk zaamheden onderling worden afge
stemd. We zorgen ook voor afstemming 
en samen werking op het gebied van 
communicatie. Een voorbeeld daarvan is 
deze krant, maar ook afstemming in de 
contacten met grote bedrijven. Groningen 
Bereikbaar maakt ook de verkeers plannen 
voor het bereikbaar houden van de stad 
tijdens grote evenementen.’

De moeite waarD
‘Wat wij doen is dus zeer veelzijdig.  
Eigen lijk zijn wij de organisatie die er voor 
zorgt dat tijdens de verbouwing de winkel 
(de stad) open blijft. En meer dan dat:  
ook tijdens de verbouwing is er ontzettend 
veel te beleven in Groningen. Wij doen dat 
samen met anderen: werkgevers, bedrijven 
en inwoners. Samen moeten we laten  
zien dat het de moeite waard is de stad  
te bezoeken, ook als je daar soms wat  
meer voor moet doen.’

op www.groningen bereikbaar.nl vinDt  
u alle informatie over het werk aan  
De weg in en om groningen. van DageliJks 
onDerhouD tot grote bereikbaarheiDs-
proJecten tussen nu en 2020.

Hoe komt u de komende jaren snel de  
stad in, uit en door? Hoe kunt u Groningen  
bereiken, terwijl er hard aan wegen, brug
gen, rails en busbanen wordt gewerkt? 
Daarover vindt u meer informatie op  
www.groningenbereikbaar.nl. De nieuwe 
website bevat een handige routeplanner, 
die rekening houdt met wegwerkzaam
heden. Zo weet u precies waar u aan toe 
bent en hoe u vlot op uw bestemming  
in de stad komt. 

Ook kunt u meer lezen over de verschil 
lende projecten die de bereikbaarheid  
van Groningen gaan verbeteren, zoals  
de aanpak van de zuidelijke ringweg  
en de aanleg van de Sontbrug.

informatiecentrum op grote markt 
vanaf juli kunt u ook in het informatiecentrum op de Grote Markt terecht voor 
informatie over de bereikbaarheid van Groningen. In hetzelfde gebouw vindt u 
het vvvkantoor, met het complete overzicht van alles wat er in Groningen te 
beleven is op het gebied van uitgaan en cultuur. En dat is veel, ook als de stad  
af en toe wat moeilijker te bereiken is! 

bauke mollema genoot van De breDe groninger fietspaDen
wie gewenD is aan De breDe groningse 
fietspaDen en anDere wegen, kan nog  
een heel einD komen in De wielersport.  
Dat bliJkt wel uit het voorbeelD van  
een van De beste wielercoureurs van 
neDerlanD van Dit moment, bauke  
mollema, gronings ‘wielertrots’.

zó hard kon fietsen dat hij op zijn gewone 
fiets met een schooltas achterop soms  
harder reed dan iemand met een racefiets. 

Wat vindt Bauke Mollema van het fietsen 
in de provincie Groningen? ‘Ik woonde aan 
de noordkant van de stad en ging meestal 
via Hoogkerk of Dorkwerd de stad uit.  
Dan zette ik koers richting Winsum,  
Zoutkamp of lauwersoog. Een rondje  
lauwersoog vond ik altijd wel mooi om  

te doen. Afhankelijk van het aantal uren 
dat ik moest trainen nam ik ook wel eens 
een stukje friesland mee.’ 

‘In Drenthe zijn veel meer smalle fiets  
 paden, ook door de bossen, en daar  
houd ik niet zo van. In het noorden van 
Groningen is het landschap meer open  
en zijn meer gewone, stille wegen. Die  
zijn in het najaar vaak ook minder smerig 
door bladeren en dergelijke.  

vroeger, toen ik nog in Zuidhorn  
woonde, ging er altijd een schoolbus  
naar het kamerlingh Onnes, omdat  
er veel kinderen uit het dorp naar  
toe gingen. Dat was ideaal in  
de winter, meestal nam ik dan een  
maand abonnement. vanaf de derde  
klas begon ik fietsen leuker te vinden  
en ging ik ook in de wintertijd door  
weer en wind op de fiets naar de stad.’

fIETSROuTES PluS: OvER DE ORAnJE ROuTES MOET nOG DEfInITIEf WORDEn 
BESlOTEn. OvER DE BlAuWE ROuTES IS Al BESlOTEn, DEZE ZIJn Of WORDEn 
AAnGElEGD.

DE EERSTE fIETSROuTE PluS lIGT ER Al: TuSSEn GROnInGEn En ZuIDHORn. BAukE MOllEMA OPEnDE DIT nIEuWE fIETSPAD In 2012 SAMEn MET BuRGEMEESTER BERT SWART En GEDEPuTEERDE MARk BOuMAnS (RECHTS).

volg ons op        : @gronbereikbaar
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vrYDemalaan: nieuwe weg naar toekomst umcg

‘De weg werD  
al in vroegere  
tiJDen gebruikt  
om naar De staD  
te reiZen’

sneller met De bus  
naar umcg en Zernike

De nieuwe busbaan – twee rijstroken 
in het midden van de Europaweg  is 
nodig om de busdoorstroming tussen 
P+R Europapark en het uMCG sterk te 
verbeteren. De busbaan moet er voor 
zorgen dat bussen straks soepel en zon
der oponthoud naar het uMCG kunnen 
rijden. En andersom. De reistijd wordt 
straks gehalveerd. Daarnaast hebben  
ook alle andere (regionale) buslijnen 
profijt van deze maatregel.

korting voor busreiZigers 
voor vaste reizigers naar het uMCG is  
er een aantrekkelijke kortingsregeling: 
het P+R Citybusabonnement. Met de 
auto naar één van de vijf P+R plekken 
aan de rand van Groningen en vlot  
met de bus naar het ziekenhuis.  
voor al deze busmaatregelen zorgt  
het Ovbureau Groningen Drenthe.  
Dat is de organisatie die gaat over  
het busvervoer in het noord en.  
Het uMCG en het Ovbureau laten 
tijdelijk ook bezoekers van poliklinieken 
van het uMCG kennismaken met de 
bus. Bezoekers leveren het Eurokaartje 
van de heenreis in en krijgen gratis een 
kaartje voor de terugreis met de bus.

kieZen voor openbaar vervoer 
De samenwerking met het uMCG is  
een voorbeeld van hoe het Ovbureau 
zich met andere partijen inzet om  
de stad bereikbaar te houden. ‘Door 
nauw samen te werken met de Regio 
GroningenAssen, Groningen Bereik
baar, gemeentes en provincies, vervoer
bedrijven en belangrijke bestemmingen 
houden we de stad bereikbaar. Zeker  
als de werkzaamheden aan de zuidelijke 
ringweg starten, helpt het als een steeds 
groter deel van de bezoekers van de stad 
kiest voor het openbaar vervoer’, vertelt 

Hans vooges van het Ovbureau  
Groningen Drenthe. Een ander knel
punt in de bereikbaarheid is de spits. 
Die wordt in Groningen voornamelijk 
bepaald door studenten en scholieren. 
“Als we met grote instellingen zoals de 
Hanzehogeschool en het uMCG kun  
nen werken aan een spreiding van de 
reistijden voor medewerkers, studenten 
en bezoekers levert dat beter Ov voor 
alle reizigers op, en een besparing in  
de kosten. Wij nodigen belanghebbende 
organisaties uit om mee te werken aan 
oplossingen die Groningen bereikbaar 
houden,’ aldus vooges.

bus via ringweg naar Zernike 
Studenten, medewerkers en bezoekers 
van het Zernikecomplex in Groningen 
kunnen sinds kort comfortabeler met  
de bus vanaf het Hoofdstation naar  
de campus. naast lijn 15 die dwars  
door de binnenstad rijdt, kunnen zij  
nu ook met een lijn 115 via de westelijke 
ringweg. Makkelijker voor de reiziger,  
en plezieriger voor inwoners, bezoekers 
en winkeliers in de binnenstad, omdat  
er minder bussen rijden door de  
Oosterstraat en over de Grote Markt.

meDewerkers en beZoekers van het umcg kunnen na De Zomer veel sneller met De bus 
naar hun bestemming. in april is begonnen met De aanleg van een nieuwe busbaan  
over De europaweg. De werkZaamheDen Duren tot einD augustus.

DE WERkZAAMHEDEn AAn DE BuSBAAn OvER DE EuROPAPARk ZIJn In vOllE GAnG. In AuGuSTuS IS HET WERk klAAR. 
DAn RIJDEn DE BuSSEn OnGESTOORD TuSSEn P+R EuROPAPARk En HET uMCG. DAT SCHEElT vEEl REISTIJD.

DRukTE BIJ DE BuS nAAR ZERnIkE. SInDS kORT RIJDT 
DIE OvER DE WESTElIJkE RInGWEG.

Zo wordt aan de noordkant van  
het terrein, waar nu nog de Antonius  
Deusinglaan loopt, een geheel nieuwe  
entree gerealiseerd. Daarnaast zullen  
rond die tweede hoofdingang een aantal 
nieuwe gebouwen verrijzen. Zo zijn er 
plannen voor een nieuw pand voor  

de afdeling Psychiatrie en kinder en 
Jeugdpsychiatrie en komt er naar alle 
waarschijnlijkheid een innovatieve  
protonenbunker. In die laatste kunnen  
kankerpatiënten in de toekomst partikel
therapie ondergaan, een innovatieve  
vorm van bestraling die een stuk  
vriendelijker is voor het lichaam dan  
de gebruikelijke bestralingstherapie. 

Om al die innovatie en daaruit volgende 
bouwlust de ruimte te bieden, moet de  
Antonius Deusinglaan (die op de foto  

recht op de Martinitoren af loopt)  
verdwijnen. Een klein stukje naar het 
noordwesten wordt diens vervanger  
momenteel aangelegd: de compleet  
nieuwe vrydemalaan (rechts, met  
groenstrook in het midden). Hoewel  
deze vrydemalaan een geheel nieuwe  
weg is, werd precies dezelfde route al  
in vroegere tijden gebruikt om vanuit  
de Ommelanden naar de stad te reizen. 
Destijds werd deze de vrydemaweg  
genoemd, naar de familie die het  
aangelegen land bezat.  

De vrydemalaan gaat in juli open  
voor verkeer. Dan kunnen auto mobilisten 
vanaf het kruispunt op het Wouter van 
Doeverenplein (onder in beeld) via die 
nieuwe route de noord entree van het 
uMCG en de nieuwe ingang van  
de parkeergarage aan het Boterdiep  
bereiken. Om in het centrum te komen, 
zullen zij in de toekomst echter een  
andere route moeten nemen: alleen  
bus en fiets verkeer kan in de nieuwe  
situatie nog gebruik maken van de  
W.A. Scholtenstraat en de Bloemstraat.

De Antonius Deusinglaan is jarenlang  
één van de drukste fietsroutes van  
nederland geweest. vanuit de noord
oostelijke stadsdelen trekken dagelijks 
duizenden Stadjers richting centrum  
en een groot deel maakte gebruik  
van de weg tussen de Oosterparkwijk  
en de binnenstad. De gemeente  
Groningen heeft dan ook met het  
uMCG afgesproken dat op de plaats  
van de Antonius Deusinglaan een  
nieuwe fiets en wandelroute wordt  
gerealiseerd.

met meer Dan 1300 beDDen en ruim  
10.000 meDewerkers is het umcg één van  
De grootste ZiekenhuiZen van europa. 
geZien De uitbreiDingsplannen Zal Daar 
voorlopig geen veranDering in komen. 
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proJectenkaart: werkZaamheDen in De komenDe Jaren
 aanpak ring ZuiD (2015 - 2020)
 Om de doorstroming op de zuidelijke 

ringweg te verbeteren gaat de weg  
de komende jaren ingrijpend op  
de schop. Zie pagina 13 t/m 19.

 oosteliJke ringweg (2010 - 2015)
 De werkzaamheden aan de oostelijke 

ringweg zijn drie jaar geleden van 
start gegaan. Belangrijkste opgave  
was om alle kruisingen ongelijkvloers 
te maken. Zie pagina 12.

 noorDZeebrug (2013 - 2015)
 De noordzeebrug over het van  

Starkenborghkanaal wordt volledig  
vervangen. Zie pagina 12.

 beDumerweg (2013 - 2015) 
 De aansluiting van de Bedumerweg  

op de noordelijke ringweg wordt  
ongelijkvloers. De verkeerslichten  
verdwijnen. Zie pagina 12.

 sontweg (apr - Dec 2013)
 De Sontweg wordt opnieuw ingericht.  

Om verkeershinder zoveel mogelijk te 
beperken worden de werkzaamheden  
aan de Sontweg en de Europaweg  
zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

 sontbrug (okt 2013 - Dec 2015)
 Over het Winschoterdiep wordt een 

brug gebouwd: de Sontbrug. De brug 
verbindt bedrijventerrein Driebond  
met de bedrijven bij de Sontweg,  
zoals de Ikea.

 aanleg busbaan europaweg  
(apr - aug 2013)

 Tussen P+R Europapark en het uMCG 
wordt gewerkt aan een nieuwe bus 
baan. De nieuwe busbaan – twee rij 
stroken in het midden van de Europa 
weg  is nodig om de busdoorstroming 
tussen P+R Europapark en het zieken
huis sterk te verbeteren. De reistijd over 
en weer is straks gehalveerd. voor deze 
busbaan zal het hele wegtracé opnieuw 
worden ingericht. Zie pagina 9.

 hoogwaarDige ov-as van p+r hoogkerk 
naar station (2e helft 2014 - einD 
2015)

 Tussen P+R Hoogkerk en het stati
on wordt gedeeltelijk een nieuwe 
busbaan aangelegd. De reistijd wordt 
hierdoor aanzienlijk korter. Met in het 
achterhoofd de aanpak van de zuide
lijke ringweg en de wens de stad zo 
bereikbaar mogelijk te houden, wordt 
de busbaan vanaf de koeriersterweg, 
parallel aan de spoorbaan, doorge
trokken naar het station. De bus gaat 
nu nog via de Paterswoldseweg en  
de Parkweg naar het station. 

 fietsroute plus groningen – beDum  
(Jan - Dec 2013)

 Tussen Groningen en Bedum komt een 
fietsroute Plus, dat is een extra breed  
en comfortabel fietspad. Zie pagina 7.

 fietsroute plus groningen – ten boer 
(in onDerZoek)

 Er wordt onderzocht of een fietsroute 
Plus, een extra breed en comfortabel 
fietspad naar Ten Boer mogelijk is.  
Zie pagina 7.

 fietsroute plus groningen – winsum  
(in onDerZoek)

 Er wordt onderzocht of een fietsroute 
Plus, een extra breed en comfortabel 
fietspad naar Winsum mogelijk is.  
Zie pagina 7.

 

 hoofDstation – europapark:  
vierDe spoor (2015 - 2020)

 Er komt een vierde spoor tussen het 
nieuwe station Europapark en het 
Hoofdstation Groningen. Dat is nodig 
omdat er in de toekomst meer treinen 
gaan rijden tussen Groningen en 
Assen. Zie pagina 5.

 uitbreiDing p+r haren  
(2013 - voorJaar 2014)

 Wegens succes wordt het P+R terrein 
bij Haren uitgebreid met zeker vijf
honderd plaatsen. Het terrein telt nu 
een kleine vierhonderd plaatsen en  
is vrijwel dagelijks helemaal vol.  
De uitbreiding komt op het terrein 
van het nesciopark direct ten noor
den van de vondellaan, tegen het 
huidige parkeerterrein aan.

 tunnel helperZoom  
(2015/2016)

 In het verlengde van de Helper  
Brink komt een tunnel die Helpman  
en het Europapark met elkaar  
verbindt. Zie pagina 5 en 15.

 aanpak stationsgebieD  
(2015 - 2020)

 Het Hoofdstation Groningen gaat  
de komende jaren flink veranderen. 
Zie pagina 4.

 extra perron europapark  
(in onDerZoek)

 Station Europapark krijgt  
er mogelijk een extra  
perron bij. Zie pagina 5.

 aanleg vrYDemalaan (tot Juli 2013)
 Aan de noordkant van het uMCG  

wordt gewerkt aan een nieuwe weg:  
de vrydemalaan. Zie pagina 8.

 bouwwerkZaamheDen forum en  
oostwanD grote markt (2011 - 2017)

 Aan de oostkant van de Grote Markt 
komt het forum. De Oostwand zelf 
wordt ook geheel vernieuwd.  
Inwoners van de binnenstad zullen 
het de komende bouwvakvakantie 
waarschijnlijk wel merken. Beton
wagens gaan enorme hoeveel heden 
beton aanvoeren voor de bouw van 
de parkeergarage onder het Groninger 
forum. In een paar dagen en nachten 
zullen betonwagens continu rijden 
om de benodigde hoeveelheden  
beton te brengen.

 vissersbrug (Jun - Dec 2013)
 De vissersbrug wordt voor groot  

onderhoud een langere periode  
afgesloten voor verkeer.

 herewegviaDuct  
(planning nog niet bekenD)

 Het Herewegviaduct is aan  
vervanging toe.

 tunnel paterswolDseweg  
(planning nog  niet bekenD)

 De spoorwegovergang bij de  
Paterswoldseweg wordt in de  
toekomst vervangen door een tunnel. 
Dat is nodig omdat er extra treinen 
tussen Groningen en leeuwarden 
gaan rijden. Zie pagina 5.

 van iDDekingebrug (apr - nov 2013)
 De van Iddekingebrug wordt voor  

groot onderhoud een lange periode 
afgesloten voor verkeer.

 reitDiepplein- ring noorD en west  
(voor 2015)

 Tijdens de uitvoering van de werk
zaamheden aan de zuidelijke ringweg 
wordt het verkeer deels omgeleid  
via andere delen van de ringweg. 
Hiervoor moet de verbinding tus
sen de noordelijke en de westelijke 
ringweg, het Reitdiepplein, worden 
verbeterd.

 petrus campersingel (aug - sep 2013)
 na de aanleg van de busbaan  

Europaweg wordt er groot onder 
houd gepleegd aan het asfalt op  
de Petrus Campersingel. van half 
augustus tot half september is  
de singel dan afgesloten voor  
verkeer.

Op deze kaart staan geplande  
projecten en maatregelen om  
de bereikbaarheid van Groningen  
de komende jaren te verbeteren en  
(bouw)werkzaamheden die de bereik 
baarheid beïnvloeden. voor een com
pleet overzicht van alle projecten en 
werkzaamheden kunt u terecht op de 
website www.groningenbereikbaar.nl.
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oosteliJke ringweg ingebeD in een ‘groene vallei’

De oosteliJke ringweg nabiJ lewenborg, 
beiJum en ulgersmaborg veranDert  
langZaam maar Zeker van een verouDerDe 
snelweg in een moDerne verkeersroute. 
De weg is voorZien van nieuwe viaDucten, 
het verkeer kan er nu aanZienliJk soepeler 
riJDen ZonDer last van verkeerslichten,  
er ZiJn nieuwe rotonDes aangelegD en De 
weg worDt ingebeD in een ‘groene vallei’.  

Dat deze weg onder regie van de provincie 
Groningen een opknapbeurt krijgt, is no
dig om de doorstroming van 40.000 auto’s 
per dag te bevorderen. De aanpassingen 
zorgen niet alleen voor tijdwinst, maar 

vergroten ook de verkeersveiligheid  
omdat de verkeerslichten verdwijnen. 
De werkzaamheden aan de oostelijke  
ringweg zijn drie jaar geleden van start 
gegaan. Belangrijkste opgave was om alle 
kruisingen ongelijkvloers te maken door  
ze plaats te laten maken voor nieuwe  
op en afritten, rotondes en viaducten. 

groene vallei  
uitgangspunt is om maximaal te profiteren 
van de toch al wat diepere ligging van de 
oostelijke ringweg en de grote hoeveelheid 
beplanting op de taluds en geluidswallen 
om op die manier een weg in een  
‘groene vallei’ te creëren. Er worden  

Het van Starkenborghkanaal moet  
geschikt worden gemaakt voor  
schepen die grote containers  
vervoeren. Die schepen kunnen niet  
onder de huidige brug door en daarom  
is het noodzakelijk dat er een nieuwe  
brug komt, zo vertelt projectleider  
Bart Bouma. De nieuwe brug wordt  
drie meter hoger. De bestaande brug  
wordt volledig gesloopt en vervangen  
door een nieuwe vaste brug.

Omdat de brug toch moest worden  
vervangen besloten gemeente  
en provincie om dan meteen ook  
de kruising van de ringweg met de  
Bedumerweg ongelijkvloers te maken. 

Daarmee komen dan ook de verkeers 
lichten te vervallen. Dit past goed in  
het beleid van de provincie en gemeente 
om de gehele ringweg beter te laten  
doorstromen en verkeersveiliger te  
maken. De totale kosten bedragen  
ongeveer 35 miljoen euro.

fOTO vAn DE OORSPROnkElIJkE SITuATIE vAn DE OOSTElIJkE RInGWEG, kIJkEnD In nOORDElIJkE RICHTInG. DE WEGEn  
RICHTInG kARDInGE En ulGERSMABORG WAREn DIRECT AAnGESlOTEn OP DE RInGWEG DOOR MIDDEl vAn vERkEERSlICHTEn.

bovendien nieuwe bomen geplant en  
er worden ecopassages aangebracht,  
voor zowel grote als kleine dieren.  
‘De wildtunnels zijn een wezenlijk  
onderdeel van het ontwerp en moeten 
voorkomen dat er een barrière ontstaat 
tussen beide zijden van de ringweg.  
Het wild kan dankzij die tunnels veilig  
aan de andere kant komen’, zegt  
woordvoerder Marielou Gregoire van  
de provincie Groningen. Hoewel de weg 
nog lang niet klaar is, ziet het er allemaal 
nu al een stuk beter uit. Althans: veel  

hoe Ziet De oosteliJke 
ringweg er in De  
toekomst uit? 

nieuwe noorDZeebrug en ongeliJk-
vloerse kruising biJ beDumerweg

planning van De werkZaamheDen 
In 2014 moet de groene inbedding van  
de oostelijke ringweg zijn afgerond.  

Tot de zomer 2013: 
Aanleg tijdelijke wegen en verkeerslichten 
en aanbrengen grond. 

Zomer 2013  eind 2014: 
Aanpak noordzeebrug (westzijde) en  
via duct Bedumerweg. De noordzeebrug 
bestaat uit twee helften, die apart aange
pakt worden. Het verkeer wordt over het 
brugdek geleid dat niet in uitvoering is.

Eind 2014  medio 2015: 
Aanpak noordzeebrug (oostzijde). fietsers 
kunnen dan geen gebruik maken van de 
brug. Er wordt nog gekeken of er nog  
andere mogelijkheden zijn dan ‘omfietsen’  
via de Gerrit krolbrug en de spoorbrug.

Medio 2015 tot eind 2015: 
Afrondende werkzaamheden zonder  
overlast voor het verkeer.

De noorDkant van De staD groningen kriJgt een nieuwe entree. De noorDZeebrug over het van 
starkenborghkanaal worDt nameliJk volleDig vervangen. provincie en gemeente groningen 
hebben Die gelegenheiD aangegrepen om ook De kruising met De beDumerweg te vernieuwen. 
DankZiJ De nieuwe brug en De nieuwe kruising ontstaat er straks een volleDig nieuw beelD 
voor mensen Die aan DeZe kant De staD binnenkomen, of Juist weer verlaten.

DE BEDuMERWEG (RECHTS) kRIJGT EEn OnGElIJkvlOERSE AAnSluITInG OP DE RInGWEG. DAT BETEkEnT DAT STOPlICHTEn OP 
DE RInG vERDWIJnEn En ER nIEuWE OP En AfRITTEn kOMEn vOOR vERkEER vAn En nAAR DE BEDuMERWEG.

IMPRESSIE vAn DE nIEuWE OOSTElIJkE RInGWEG In nOORDElIJkE RICHTInG MET RECHTS SPORTCEnTRuM kARDInGE.  
DE vERkEERSlICHTEn ZIJn vERDWEnEn En DE RInG HEEfT AAn TWEE ZIJDEn OP En AfRITTEn. vIA EEn vIADuCT kunnEn 
BuSSEn, AuTO’S én fIETSERS DE RInGWEG OvERSTEkEn.

omwonenden laten weten dat ze  
de opknapbeurt een verbetering vinden.  
‘Ja, we krijgen leuke reacties van omwo
nenden en bedrijven die vinden dat het  
een mooi architectonisch ontwerp is  
geworden. Ze vinden dat ze er goed  
op vooruit gaan’, aldus Gregoire.

kosten 
In 2014 moet de groene inbedding  
van de oostelijke ringweg zijn afgerond.  
De totale kosten bedragen ongeveer  
35 miljoen euro.

ZuiDeliJke ringweg tussen 2015 en 
2020 ingriJpenD op De schop

De stagnatie van verkeer op de zuide
lijke ringweg is een bedreiging voor de 
economie en de werkgelegenheid in een 
groot gebied, want een bloeiende stad is 
een bereikbare stad. Het Rijk, de provincie 
en de gemeente Groningen zijn het erover 
eens dat ingrijpende maatregelen nodig 
zijn, maatregelen die de stad beter bereik
baar maken en het verkeer veiliger en die 
bovendien de omgeving van de ringweg 
mooier en aantrekkelijker maken.

bereikbaarheiD en leefbaarheiD
Hoe doe je dat, zorgen voor een betere 
doorstroming van het verkeer en een 
betere bereikbaarheid van de stad, en 
tegelijk voor een veiliger, mooiere en aan
trekkelijk woon en leefomgeving? Dat is 
de opgave die de ontwerpers van de zui
delijke ringweg hebben gekregen van de 
besturen van gemeente, rijk en provincie. 
Het ontwerp voor een ‘nieuwe’ zuidelijke 

ringweg moest aan de volgende belangrij
ke voorwaarden voldoen: het verkeer moet 
beter doorstromen, de stad moet beter 
bereikbaar worden, maar het moet de stad 
ook aantrekkelijker maken.

ringweg verDiept aanleggen
Om aan de opgave te voldoen is besloten 
de ringweg tussen het Julianaplein en 
het Europaplein verdiept aan te leggen. 
Bovenop de verdiepte weg komen drie 
grote overkappingen (‘deksels’). Daarmee 
komt een ruimte vrij ter grootte van het 
noorderplantsoen in de stad en vormt de 
ringweg niet langer een afscheiding tussen 
de wijken de Oosterpoort en De linie.  
Samen met bewoners van deze wijken 
wordt nog gekeken hoe deze ruimte  
het beste kan worden ingericht. 
De bouw en aanleg van het verdiepte  
deel is verreweg de grootste en meest 
ingrijpende klus. Maar er staat veel meer  
te gebeuren. Om de bereikbaarheid van  
de grote en kleine economische bestem
mingen in de stad te verbeteren wordt  
de zuidelijke ringweg op verschillende 
punten aangepast.

overlast beperken
Het is onvermijdelijk dat het verkeer tij
dens de werkzaamheden overlast onder
vindt. Toch wordt er alles aan gedaan de 

hinder zoveel mogelijk te beperken. Het 
streven is dat automobilisten een maxi
male vertraging van tien minuten oplopen.  
Berekeningen met computermodellen  
hebben uitgewezen dat dit mogelijk is, 
door slim te bouwen en de dingen in  
de juiste volgorde te doen. Het is de  
bedoeling om tijdens het aanleggen van 
de verdiepte zuidelijke ringweg altijd vier 
rijstroken open te houden (twee in iedere 
richting). In de periode dat het verdiepte 
deel wordt aangelegd, kan het verkeer  
over de huidige weg blijven rijden. 

knelpunten aanpakken
Om de overlast voor het verkeer tijdens  
de werkzaamheden aan de ringweg zoveel 
mogelijk te beperken, worden eerst andere 
knelpunten aangepakt, in goed overleg 
met alle wegbeheerders: gemeente, provin
cie en rijk. Zo krijgt het verkeer de mo
gelijkheid andere routes te kiezen. Bij het 
vrijheidsplein bij de Gasunie verdwijnen 
de stoplichten en over het Winschoter
diep komt een nieuwe brug, de Sontbrug. 
Dat betekent dat verkeer van en naar het 
uMCG, de binnenstad en IkEA er een extra  
verbinding bij krijgt, voordat de zuidelijke 
ringweg op de schop gaat. Ook komen  
er op de zuidelijke ringweg nieuwe op  
en afritten bij de bedrijven terreinen  
Driebond en Euvelgunne.

planning van werkZaamheDen
De ombouw van de zuidelijk ringweg 
begint in 2015. In 2020 moet de nieuwe 
zuidelijke ringweg klaar zijn. De voorlopige 
planning is dat het werk aan het verdiepte 
deel van de ringweg gebeurt in de jaren 
2017 tot en met 2019. vóór 2015  
vinden allerlei voorbereidingen plaats.  
Het ver lenen van vergunningen bijvoor
beeld, en het verleggen van kabels  
en leidingen. 

Met bewoners en eigenaren moeten 
afspraken worden gemaakt over de  
gevolgen van de werkzaamheden voor  
hun woning of bedrijf. En  daar begint  
het mee  er moeten eerst besluiten  
worden genomen voor het werk kan  
beginnen. Dat is de verantwoordelijkheid 
van het bestuur van rijk, gemeente en 
provincie. De benodigde besluiten staan 
gepland voor 2013 en 2014. 

De ZuiDeliJke ringweg – De ring tussen 
hoogkerk en De beDriJventerreinen eems-
poort en DriebonD – worDt steeDs Drukker. 
om De staD groningen en De ommelanDen 
ook in De toekomst bereikbaar te houDen 
is het nooDZakeliJk Dat er ingriJpenDe 
maatregelen worDen genomen. en Dus gaat 
komenDe Jaren De hele ZuiDeliJke ringweg 
op De schop: een operatie ZonDer weerga.

‘betere Doorstroming 
van verkeer en een 
aantrekkeliJkere staD’

IMPRESSIE vAn DE RInG ZuID In 2020. OP DE vOORGROnD HET OuDE WInSCHOTERDIEP En DE WIJkEn OOSTERPOORT (RECHTS)  
En DE lInIE (lInkS).

DE ZuIDElIJkE RInGWEG In 2011, TER HOOGTE vAn DE OOSTERPOORT En DE lInIE.
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De aanleg van een tunnel is noodza 
kelijk omdat de huidige spoorwegover
gang bij de Oosterpoort verdwijnt.  
Dat moet om veiligheids redenen. 

Door uitbreiding van de dienstregel
ingen rijden hier over enkele jaren  

De ombouw van De ring ZuiD heeft gevolgen voor het verkeer in De omringenDe buurten en wiJken. op veel plaatsen worDt het mooier en rustiger. op sommige plaatsen worDt het Drukker,  
DoorDat verkeers stromen veranDeren. via inrichtingsplannen gaat De proJect organisatie De ringweg Zo goeD mogeliJk inpassen in De staD. groningen-ZuiD als geheel moet er op vooruit gaan. 
De piJn voor bewoners Die meer verkeer voor hun Deur kriJgen moet Zoveel mogeliJk worDen verZacht. op De pagina’s 14 t/m 17 een voorproefJe van De inrichtingsplannen Die in augustus  
worDen gepresenteerD. 

Oudere stadjers herinneren zich nog  
dat in de Oosterpoort vroeger een  
plein was. Dat komt nu terug. De huidige 
ringweg werd eind jaren zestig aangelegd 
en deelde de Oosterpoort in tweeën.  
De metershoge weg scheidt de  

Esperanto  straat en de Meeuwerderbaan 
van de H.l. Wichersstraat. Omdat de ring 
hier straks verdiept wordt aangelegd, 
verdwijnt die barrière. In plaats daarvan 
ontstaat er, bovenop de deksels, een  
nieuw plein dat bijna net zo groot is  

als de vismarkt. In overleg met buurt
bewoners, scholen en andere betrokkenen 
wordt op termijn bekeken hoe deze  
nieuwe openbare ruimte het best  
ingericht kan worden. 

mooier, stiller, groener
Het is onvermijdelijk dat de werkzaamhe
den aan de nieuwe zuide lijke ringweg voor 
de inwoners van de Oosterpoort overlast 
met zich mee zullen brengen. ‘Maar als de 

een Deel van De ZuiDeliJke ringweg worDt verDiept aangelegD, DaarDoor kriJgt De staD  
er een ruimte biJ Die qua grootte vergeliJkbaar is met het noorDerplantsoen in De staD.  
DeZe nieuwe ruimte ontstaat op De Drie overkappingen (‘Deksels’) Die worDen aangebracht 
bovenop De verDiepte ring, tussen het ouDe winschoterDiep en De hereweg. 

IMPRESSIE vAn DE nIEuWE SITuATIE vAn DE ZuIDElIJkE RInGWEG BIJ DE HEREWEG En HET STERREBOS. DE RInGWEG WORDT vERDIEPT AAnGElEGD WAARDOOR HET STERREBOS DOORGETROkkEn kAn WORDEn TOT AAn DE HEREWEGBuuRT.  
ZO OnTSTAAT EEn nIEuW ZuIDERPlAnTSOEn.

in De buurt van De ringweg
tussen hereweg en ouDe winschoterDiep komt het ZuiDerplantsoen

werkzaamheden achter de rug zijn, en er 
een nieuw plein ligt, is het gebied een stuk 
stiller, mooier en groener’, zegt projectlei
der fokke van der veer. 

historische naam
Ook het gebied tussen het Sterrebos en  
de Waterloolaan verandert de komende 
jaren ingrijpend doordat de ringweg  
verdiept wordt aangelegd. Het plan is  
om het Sterrebos een stuk groter te  
maken, zodat het gebied, net als begin  
vorige eeuw, weer een Zuiderplantsoen 
krijgt. Die historische naam is iedereen  
al lang vergeten. Maar als het aan fokke 
van der veer ligt komt het Zuiderplantsoen 
weer terug, in een moderne vorm, en wordt 
het net zo’n dierbaar stukje stad als het 
noorderplantsoen. Mogelijk verbindt een 
nieuw tunneltje de Oosterpoort en De linie 
straks met de Herewegbuurt. Zeker is dat 
nog niet. Het tunneltje (alleen voor fietsers 
en voetgangers) is wel opgenomen in de 
tekeningen, maar het geld ervoor is er nog 
niet. van der veer hoopt dat de aanbeste
ding van het hele project meevalt, zodat 
ook deze tunnel kan worden aangelegd. 
De drie deksels die bovenop de verdiepte 
ringweg worden geplaatst hebben elk een 
lengte tussen 200 en 250 meter. Tussen de 
deksels komt een opening van ongeveer 
100 meter.

nieuwe tunnel tussen helpman en europapark
in het verlengDe van De helper brink 
komt een tunnel Die helpman en het 
europapark met elkaar verbinDt.  
er ZiJn vier mogeliJke locaties voor  
De tunnel onDerZocht. DeZe locatie  
is het goeDkoopst en het meest geschikt 
voor fietsers, hulpDiensten en bussen. 
bovenDien hoeft er hier geen bestaanDe 
bebouwing te worDen afgebroken.  
in helpman worDen tal van verkeers-
maatregelen getroffen. Die moet  
voorkomen Dat De situatie in De  
wiJk minDer veilig worDt. 

zoveel treinen dat een gelijkvloerse  
overgang te gevaarlijk wordt. 

onDerZoek naar locatie 
Er was een aantal mogelijke locaties  
voor de tunnel: bij de Helper Brink, de  
De Savornin lohmanlaan en de Goeman 
Borgesiuslaan. Een vierde mogelijke locatie 
werd ingebracht door Wijkcomité Helpman: 
een tunnel ten zuiden van Helpman, langs 
de Esserweg en de vestdijklaan. Er is ook 
nog gekeken naar een tunnel op de plek 
van de huidige spoorweg overgang, maar 
die bleek hier niet goed te passen. Dat zou 
teveel overlast geven voor bewoners van  
de Waterloolaan en de Oosterpoort en  
een grote hap nemen uit het Sterrebos. 

De projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 
heeft de verschillende varianten laten 
onderzoeken op een groot aantal  

criteria. Die zijn opgesteld in overleg met 
het Wijkcomité Helpman. uit het onder
zoek blijkt dat er grote verschillen zijn in 
kosten, verkeerskundige aspecten en gevol
gen voor bebouwing, natuur en landschap.  
 
veiligheiD voorop
De tunnel gaat niet ten koste van de ver
keersveiligheid in Helpman. In een aantal 
straten wordt het juist veiliger.  
Dat komt omdat er een heel pakket aan 
verkeersmaatregelen wordt genomen. In  
de Helper Brink en De Savornin lohman
laan gaat de maximumsnelheid omlaag 
naar 30 km/uur en er komt meer ruimte  
voor het halen en brengen van school
kinderen. De Helper Brink krijgt gedeeltelijk 
eenrichtingsverkeer. Op meer veiligheids
maatregelen wordt nog gestudeerd. Onder 
meer voor de Goeman Borgesiuslaan, waar 
het drukker zal worden door de aanleg 

van de tunnel. veiligheid voorop, dat is 
daarbij het motto. 

verkeer De wiJk uit, De ring op 
De maatregelen zijn erop gericht  
doorgaand verkeer uit de wijk te weren.  
Buurtbewoners vrezen dat de tunnel  
zal worden gebruikt als sluiproute van  
de A28 naar de A7, om op die manier  
het Julianaplein te omzeilen. Project
leider fokke van der veer: ‘Ik begrijp 
die zorg volledig. Maar door de vele 
verkeerslichten en door hier drempels 
aan te leggen wordt dit voor doorgaand 
verkeer een zeer onaantrek kelijk route. 
Wie een grotere afstand moet afleggen 
kan beter de ringweg nemen. Dat gaat 
veel sneller, doordat de stop lichten bij 
het Julianaplein verdwijnen.’

‘nieuw plein  
tussen oosterpoort 
en De linie’

DE ZuIDElIJkE RInGWEG SPlITST DE WIJkEn vAn GROnInGEn ZuID In TWEEën. lInkS ZIET u DE HEREWEGBuuRT MET DE ZuIDERBEGRAAfPlAATS En RECHTS HET STERREBOS. BIJ DE OMBOuW vAn 
DE RInGWEG vERDWIJnT EEn GROOT DEEl vAn DE WEG OnDER ZOGEnAAMDE ‘DEkSElS’. DOOR DIE DEkSElS kAn HET STERREBOS WEER In ERE WORDEn HERSTElD.
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OP DE InZET HET JulIAnAPlEIn MET vERkEERSlICHTEn ZOAlS WE DIE nu kEnnEn, kIJkEnD In nOORDElIJkE RICHTInG. lInkS DE A7 nAAR DRACHTEn, RECHTS DE A7 RICHTInG WInSCHOTEn  
En AAn DE OnDERkAnT DE A28 vAnuIT ASSEn. 

IMPRESSIE vAn HET JulIAnAPlEIn In 2020: ZOnDER vERkEERSlICHTEn. lInkS DE A7 nAAR DRACHTEn, RECHTS DE A7 RICHTInG WInSCHOTEn En AAn DE OnDERkAnT DE A28 vAnuIT ASSEn.  
DE WEGEn kRuISEn ElkAAR nIET MEER GElIJkvlOERS. HET knOOPPunT JulIAnAPlEIn kRIJGT DAARDOOR DRIE lAGEn.

Julianaplein kriJgt Drie lagen: De verkeerslichten verDwiJnen

Om de doorstroming te verbeteren  
gaat het Julianaplein flink op de schop.  
De grootste veranderingen zijn dat het een 
ongelijkvloerse kruising wordt, bestaande 
uit drie lagen. Dat is één laag meer dan 
nu. De verkeerslichten verdwijnen.  
Het hart van het plein wordt bijna vijf  
meter hoger dan in de huidige situatie. 
Het verkeer dat over de zuidelijke ringweg  
van oost naar west en vice versa rijdt,  
gaat over de bovenste rijbaan. Alle  
verbindingen van de ringweg met de  
A28 liggen lager of gaan onder de ring
weg door. Over het noordWillems kanaal 
komt een nieuwe, vaste brug, die hoger 
komt te liggen dan de huidige, beweeg
bare brug. De nieuwe brug is hoog genoeg 
voor de scheepvaart. Het autoverkeer 
hoeft daardoor nooit meer voor de brug 
te wachten vanwege passerende schepen. 
Deze maatregelen moeten ertoe leiden  
dat het verkeer in de toekomst op het  
Julianaplein niet meer vast komt te staan, 
maar gewoon door kan rijden.

vanuit Drachten en assen naar  
De binnenstaD
nieuw bij het Julianaplein is de directe 
verbinding vanuit de richting Drachten 
met het stationsgebied en de binnen
stad. Die is er nu niet. verkeer voor het 
stations gebied moet op dit moment nog 
via de op en afritten bij de Hereweg. 
 
voor het verkeer naar de binnenstad  
uit de richting van Assen komt bij  
de vondellaan een nieuwe afslag.  
Hier komen wél verkeerslichten.  
Maar die worden zo ingesteld dat  
het verkeer nooit lang hoeft te wachten. 

het Julianaplein is het grootste en  
Drukste verkeersknooppunt van het  
noorDen. vooral in De spits staat het hier 
regelmatig vast, omDat het plein De grote 
verkeersstromen op De a7 en a28 niet  
kan verwerken. 

Dat blijkt uit verkeerssimulaties: computer
modellen die laten zien hoeveel verkeer  
het wegennet kan verwerken zonder dat  
er files ontstaan.

verbinDing met helpman en De wiJert
naast de Maaslaan, pal ten noorden  
van de ringweg, komt de nieuwe  
verbindingsweg tussen de Hereweg en  
het Julianaplein. Deze verbindingsweg 
dient als vervanging van de huidige  
op en afritten bij de Hereweg. 

Ten slotte: verkeer van en naar  
de vondellaan krijgt bij het Julianaplein 
wél een verbinding met de zuidelijke  
ringweg, maar niet met de A28.  
De van ketwich verschuurlaan blijft  
de aansluiting van de zuidelijke  
stadswijken op de A28. Ook de nieuwe  
verbindingsweg naast de Maaslaan  
verbindt straks de A28 met het zuiden  
van de stad.

De bewoners kijken nu al uit op  
de zuidelijke ringweg, die parallel  
aan de Maaslaan loopt. In de  
nieuwe situatie komt de ringweg  
iets zuidelijker te liggen, en daarmee  
verder van de woningen af.

geluiDsschermen 
De afgelopen tijd is flink gesleuteld  

aan de plannen voor dit gebied. Zo wordt 
onderzocht of de verbindings weg gedeel
telijk verdiept (tot twee meter lager) kan 
worden aangelegd. Tussen de nieuwe  
verbindingsweg en de Maaslaan komen  
geluidsschermen. Ook de ringweg zelf  
krijgt geluidsschermen. na de zomer
vakantie krijgen de bewoners een uit
nodiging om te reageren op de plannen  
en te helpen zoeken naar de beste  
oplossing voor het beperken van geluids
overlast. Ook de materiaal keuze en  
de kleur van de geluidsschermen is  
dan onderwerp van discussie.

De grootte van de openbare ruimte voor 
de woningen in de Maaslaan verandert 
nauwelijks. De enige echte verandering  

is dat auto’s in de straat in de toekomst 
niet meer dwars geparkeerd kunnen  
worden, maar parallel langs de weg  
komen te staan. Om de hoek, langs  
het Hoornsediep komen nieuwe  
parkeerplaatsen. Het aantal parkeer
plaatsen in de buurt neemt daardoor  
iets toe. Hoe het vernieuwde Julianaplein 
er precies uit komt te zien is nog niet  
bekend. De gemeente wil een zo groen  
en aantrekkelijk mogelijk plein. Hoe  
dat eruit gaat zien wordt de komende 
maanden nog verder uitgewerkt.

voetgangersbrug
De huidige fietstunnel onder de  
ringweg  tussen de Maaslaan en  
zwembad De Papiermolen – verdwijnt,  

uitZicht bewoners maaslaan veranDert ingriJpenDvonDellaan Drukker Door nieuwe op- en afrit ring ZuiD

De komst van de nieuwe op en afrit 
van de zuidelijke ringweg bij de  
vondellaan heeft consequenties voor 
deze straat in de wijk De Wijert. volgens 
projectleider fokke van der veer van  
het project Aanpak Ring Zuid wordt  
het in de toekomst aanzienlijk drukker 
op de vondellaan. 

biJ De vonDellaan in De wiJert komt  
een nieuwe op- en afrit voor De ZuiDe-
liJke ringweg. verkeer uit De ZuiDeliJke 
wiJken van De staD kan via DeZe oprit 
linksaf richting Drachten of rechtsaf  
in De richting van hoogeZanD. niet naar 
De a28: Daarvoor bliJft De op- en afrit 
biJ groningen-ZuiD De aangeweZen 
aansluiting.

‘Zonder die aansluiting zouden er volgens 
computerprognoses in 2030 per etmaal 
ongeveer 3.000 auto’s rijden door de von
dellaan ten noorden van de rotonde met de 
van Iddekingeweg. Met die nieuwe aanslui
ting kunnen dat er 11.500 worden’, zegt hij. 
‘Bijna vier keer zo veel. We zijn ons ervan 
bewust dat bewoners daar niet blij mee 
zijn. Maar we gaan de vondellaan daarvoor 
anders inrichten en veiliger maken. Er zijn 
meer straten waar ruim 10.000 auto’s per 
etmaal rijden. De Eikenlaan bijvoorbeeld, 
in Selwerd. Dat is een vergelijkbare straat, 
met scholen, een winkelcentrum en een 
zwembad. Wat daar op een goede manier 
kan, kan in de vondellaan ook.’

scholen en bewoners betrokken biJ plan 
De projectorganisatie maakt een 

inrichtings plan voor de vondellaan van  
de toekomst. Scholen in de omgeving van 
de vondellaan, waaronder het Gomarus 
College, zijn hier nauw bij betrokken.  
‘Op het Gomarus College zitten veel  
leerlingen uit de regio die met de bus  
of de trein naar school gaan en lopend 
vanaf het station naar school’, aldus  
van der veer. ‘Het Goma rus College  
maakte zich zorgen om de veiligheid  
van deze kinderen nu het op de  
vondellaan straks zoveel drukker wordt.’

De scholieren kunnen straks niet meer door 
de huidige tunnel onder de ringweg, die de 
vondellaan in een rechte lijn verbindt met 
het Hoornsediep en het station. Die tunnel 
verdwijnt. fietsers en voetgangers die naar 
het stationsgebied en de binnenstad willen, 

moeten in de nieuwe situatie onder  
de A28 door, langs het noordWillems
kanaal. Het inrichtingsplan zal eind 
augustus worden gepresenteerd. Er zijn 
drie va rianten voor de nieuwe inrich
ting van de vondellaan in de maak. 
‘We hadden hier eerst twee varianten 
voor gemaakt, maar op verzoek van 
de betrokkenen is er een derde variant 
ontwikkeld.’ Samen met be woners en de 
schoolbesturen wordt bekeken welke va
riant het meest geschikt is. De gemeente 
besluit daar uiteindelijk over.

Meer over de omgeving van de vondel
laan in de volgende krant van Groningen  
Bereikbaar. Die verschijnt omstreeks  
1 september.

omdat de ringweg hier juist een  
paar meter lager komt te liggen  
dan nu. In plaats van de huidige  
fietstunnel komt er een voetgangers  
brug. fietsers kunnen hun fiets  
aan de hand meenemen. 

Meer over de omgeving van de Maaslaan  
in de volgende krant van Groningen  
Bereikbaar. Die verschijnt omstreeks  
1 september.

De ombouw van De ZuiDeliJke ringweg  
heeft gevolgen voor bewoners van  
De maaslaan in De rivierenbuurt.  
het Julianaplein komt hoger te liggen  
Dan nu. tussen hun straat en het  
Julianaplein komt een nieuwe weg, Die  
De hereweg verbinDt met De brailleweg.

weetJe:  
De verkeerslichten 
biJ het Julianaplein 
ZiJn De enige  
verkeerslichten  
op De DoorgaanDe 
route tussen  
amsterDam  
en bremen.
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van hoogkerk tot euvelgunne: De nieuwe ring ZuiD in De volle lengte
De ZuiDeliJke ringweg is in totaal twaalf kilometer lang en loopt van hoogkerk tot euvelgunne. op vriJwel het  
hele traJect staan komenDe Jaren werkZaamheDen geplanD. op DeZe pagina’s een overZicht van De belangriJkste  
veranDeringen.

Tussen Hoogkerk en de dubbele rotonde 
bij de afslag Corpus den Hoorn komt  
een extra rijstrook. Die is nodig voor het 
in en uitvoegende verkeer. De breedte 
van de weg blijft gelijk: de extra rijstrook 
komt op de plaats van de huidige  
vluchtstrook. De maximumsnelheid is  
vanaf Hoogkerk 100 kilometer per uur  
en wordt ten oosten van Corpus den 
Hoorn 80 kilometer per uur.

Er komt een extra op en afrit tussen  
Corpus den Hoorn en het vrijheidsplein. 
Dat ontlast de dubbele rotonde aan  
weerszijden van de A7, bij Corpus den 
Hoorn en het Stadspark. Die rotondes 
worden een stuk minder druk: goed voor 
de bereikbaarheid voor onder meer het 
Martini Ziekenhuis en de Gasunie. Want bij 
de rotondes staat het verkeer nu vaak stil 
in de spits. na de ombouw niet meer.

Het vrijheidsplein bij de Gasunie wordt 
volledig ongelijkvloers. Daarnaast komt  
er een onderdoorgang bij de westelijke 
ringweg, die de leonard Springerlaan 
aansluit op de weg naar Drachten. Dat is 
gunstig voor de bereikbaarheid van het 
omringende gebied, met zijn vele bedrijven 
en het drukbezochte MartiniPlaza.

Het Julianaplein is het drukste knooppunt 
van noordnederland. Hier gaat veel ver
anderen. Het Julianaplein wordt onge
lijkvloers; de verkeerslichten verdwijnen. 
Daardoor kan het verkeer hier ongestoord 
doorrijden. De lange wachtrijen en het 
eindeloze afremmen en optrekken van  
het verkeer behoort dan tot het verleden. 
Ook komt er vanaf het nieuwe Juliana plein 
straks een directe verbinding met  
het stationsgebied en de binnenstad. 

extra op- en afrit biJ 
corpus Den hoorn

vriJheiDsplein worDt 
ongeliJkvloers

geen verkeerslichten 
meer biJ Julianaplein

Het is de meest in het oog springende 
ingreep en ook de grootste klus: tussen 
de Hereweg en het Oude Winschoterdiep 
gaat de zuidelijke ringweg ondergronds, 
over een lengte van ongeveer 1.200 meter. 
De verdiepte ring wordt afgedekt met drie 
grote overkappingen, ‘deksels’. De deksels 
zijn net geen 250 meter lang. Tussen de 
deksels komt een ruimte van 100 meter. 
Deze getallen zijn niet toevallig gekozen: 
als de weg over een afstand van 250 me
ter of meer zou worden overkapt zijn extra 

ringweg verDwiJnt biJ herewegbuurt onDer  
nieuw ZuiDerplantsoen

voor de bereikbaarheid van de stad worden 
bij het Europaplein een aantal ingrijpende 
maatregelen getroffen. Er worden twee 
grote verkeersstromen uit elkaar getrokken, 
namelijk van/naar de Europaweg  
(richting de binnenstad Oost en uMCG)  
en van/naar de Bornholmstraat (richting 
o.a. IkEA). vanuit het westen (Julianaplein) 
kan het verkeer dat in de stad moet zijn  
na de afslag van de ringweg een keuze 
maken tussen de Europaweg en de  
Bornholmstraat. 

voor het verkeer dat vanuit de stad weer 
richting het westen de ring op wil, worden 
de verkeersstromen ook uit elkaar gehaald. 
De Bornholmstraat krijgt namelijk een 
nieuwe aansluiting op de ringweg.  
Het verkeer hoeft dus niet meer via  
de Europaweg de ring op. 

Dat betekent een flinke verbetering voor  
de tientallen bedrijven in dit gebied,  
waaronder IkEA, met zijn grote stroom  
bezoekers. Maar ook voor de bereikbaar
heid van het uMCG en de binnenstad is  
dit pure winst. Ook betekent dit een  
ontlasting van de drukke Europaweg  
en het kruispunt met de Griffeweg.

splitsing verkeer  
biJ europaplein

De nieuwe zuidelijke ringweg krijgt een 
extra aansluiting op de bedrijventerreinen 
Driebond en Eemspoort. Momenteel zijn 
die alleen via parallelwegen aangesloten 
op de ringweg. De lage bruggen over het 
nieuwe Winschoterdiep zorgen voor veel 
oponthoud, doordat ze vaak open staan. 
Dat oponthoud is straks een stuk minder. 
De ring tussen de Europaweg en het 
knooppunt Euvelgunne krijgt er in  
westelijke richting een rijstrook bij,  
waarmee er dan vijf rijbanen zijn.

op- en afrit voor  
DriebonD en eemspoort

veiligheidsmaat regelen nodig. Dat schrijft 
de tunnelwetgeving voor. Daarmee zou het 
project veel duurder worden. Dat extra geld 
is er niet. Door met ‘deksels’ en ‘gaten’ te 
werken is een ontwerp mogelijk dat bijna 
net zo aantrekkelijk is en veel goedkoper.

De verdiepte ligging is essentieel voor  
het hele plan. voor de gemeente, de  
provincie en het Rijk is het een voorwaarde  
dat een nieuwe zuidelijke ringweg  
de leefbaarheid in de stad verbetert.  
Met de drie overkappingen wordt aan  
die wens voldaan. Door de ringweg  
ondergronds te leggen verdwijnt  
de barrière die hij nu in dit deel van  
de stad vormt. De stadswijken Oosterpoort,  
De linie, de Herewegbuurt en Helpman 
worden weer met elkaar verbonden en  
het noordelijk en zuidelijk deel van  
het Sterrebos worden weer met elkaar  
verenigd. Op de drie deksels wordt een 
groot openbaar park gerealiseerd, met  
een afwisseling aan bos, plantsoen en  
open ruimten. Het park omvat het  
Sterrebos, de toekomstige kantoortuin  
van DuO/Belastingdienst en een  
plantsoen tussen de Oosterpoort  
en De linie.

extra riJstrook  
vanaf hoogkerk 

1 2 3 4 5 6 7

De eerste optimalisatie is  
de aanleg van een fiets en  
voetgangerstunnel onder het  
spoor, tussen de Oosterpoort en  
de Herewegbuurt. Die is gewenst 
omdat de huidige spoorwegover
gang op die plaats dicht moet.

De derde optimalisatie is een  
oostelijke aansluiting van de 
Europaweg op de ringweg. In het 
plan is nu alleen geld opgenomen 
voor een op en afrit in weste lijke 
richting. Het is mogelijk dat het 
wensen lijstje nog wordt aange
past. Gemeente, provincie en rijk 
zijn dit nog aan het bestuderen. 
na de zomer is hier meer over 
bekend.

De tweede optimalisatie is  
het openhouden van het  
Oude Winschoterdiep, aan  
de oostrand van de wijken  
de Oosterpoort en De linie.  
Dat kost extra geld, omdat  
de weg daarvoor dieper moet 
worden uitgegraven en kostbare 
aanpassingen nodig zijn aan  
het Europawegviaduct.

voor de uitvoering van de werkzaam
heden op deze kaart is voldoende geld 
beschikbaar. Ook aanpassingen aan 
wegen in de omgeving kunnen worden 
betaald uit het beschikbare budget. 
Maar er zijn ook wensen waarvoor  
in de project begroting nog geen geld  
is gevonden. 

Rijk, provincie en gemeente hebben 
drie van die wensen een officieel tintje 

optimalisaties: extra wensen in De aanbesteDing
a b cgegeven. Dat zijn de zogenaamde  

optimalisaties. De drie overheden  
verwachten dat die geheel of gedeeltelijk 
kunnen worden gerealiseerd als de aanbe
steding meevalt en aannemers het werk 
voor minder geld kunnen uitvoeren dan  
is begroot. Dat komt gebeurt vaak voor  
de laatste jaren.

‘aanpak ring ZuiD 
goeD voor  
bereikbaarheiD 
van Zowel  
martiniZiekenhuis 
als umcg’

1

2 3
4

5
a

b

c

6

7

6
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evenementenkalenDer groningen
groningen werkt aan De weg De komenDe tiJD. Dat leiDt hier en Daar tot wat oponthouD voor het verkeer. maar het is ook DeZe 
Zomer Zeker De moeite waarD om De staD te beZoeken. hieronDer Diverse muZikale en culturele reDenen om naar groningen te gaan.

In het Groninger Museum is van 26 mei tot en met 17 november de expositie  
‘fuCk Off part II’ te zien. In 2000 maakt en Ai Weiwei en feng Boyi de tentoon stelling 
fuCk Off. De tentoonstelling bevatte rauwe en controversiële werken van jonge  
Chinese kunstenaars. De tentoonstelling fuCk Off part II gaat over het China na  
de millennium wisseling, een periode van grote veranderingen. Het accent ligt op  
de individuele en onafhankelijke manier waarop kunstenaars omgaan met de sociale, 
culturele en politieke situatie in China en op het individu ten opzichte van de  
globalisering. www.groningermuseum.nl

26 mei t/m 17 nov: expositie ‘fuck off part ii’ in groninger museum

De bekende Groningse schilder Henk Helmantel gaat aankomende zomer exposeren  
in de Martinikerk. De expositie is te zien van 4 juli tot en met 29 augustus. Het is 
voor het eerst in dertig jaar dat er in de gemeente Groningen een expositie van  
Helmantel te zien is. www.helmantel.nl

colofon

13 t/m 14 Juni: JubileumeDitie van JaZZfestival swingin’ groningen
Een festival waar Jazz, Soul & Jazzdance de boventoon voeren. Dat is het festival 
Swingin’ Groningen dat op 13, 14, 15 juni alweer voor de 20e keer plaatsvindt in  
de binnenstad van Groningen. Op het programma staan onder andere lou Donaldson, 
Jazzanova live feat. Paul Randolph, Hidden Orchestra, Electro Deluxe en Timo lassy. 
www.swingingroningen.nl

21 t/m 30 Juni: tuin & kunst tienDaagse: kunst en cultuur in De natuur
Groningen zet komende zomer voor de derde keer de tuindeuren open voor het  
publiek tijdens het evenement Tuin & kunst Tiendaagse. Tijdens het evenement staan 
er uiteenlopende exposities, voorstellingen en rondleidingen op het programma.  
Ook zijn er speciale wandel en fietsroutes. www.tuinen.groningen.nl

4 Juli t/m 29 aug: expositie henk helmantel in martinikerk

24 t/m 26 Juli: poËZiefestival: Dichters in De prinsentuin
In Groningen vindt van 24 tot en met 26 juli het poëziefestival Dichters in de  
Prinsentuin plaats. ‘land der Horizonten: dichters uit Hanzeland’ is de titel van de  
16e editie van dit poëziefestival. Tijdens het jaarlijkse evenement treden tientallen 
dichters – van jong tot oud en van aanstormend talent tot P.C Hooftprijswinnaar – 
naast elkaar op. In de Prinsentuin, maar ook op andere locaties in de stad.  
www.DichtersinDeprinsentuin.nl

15 t/m 25 aug: JaarliJks festival in noorDerplantsoen: noorDerZon
van 15 tot en met 25 augustus is het idyllische noorderplantsoen in Groningen  
het decor van het jaarlijkse festival noorderzon. Elf dagen lang verandert het  
noorderplantsoen in een vrij toegankelijk, sfeervol festivaldorp waar theater, dans,  
muziek, literatuur en beeldende kunst hand in hand gaan met eten, drinken en  
ontmoetingen. www.noorDerZon.nl

31 aug t/m 1 sept: grachtenfestiJn: Zomers feestJe aan het water
Het Grachtenfestijn vindt dit jaar voor de eerste keer plaats, op zaterdag 31 augustus  
en zondag 1 september. De festiviteiten gebeuren op diverse locaties in en rondom  
de Diepenring. Het Grachtenfestijn biedt allerlei muzikale en culturele 
bezienswaardig heden, voor jong en oud. www.grachtenfestiJn.nl

groningen ontZet: 28 augustus, diverse locaties in Groningen

Zienemaan & sterren: 30 augustus t/m 1 september, Ebbingekwartier, Groningen

ZomerJaZZfietstour: 31 augustus, Reitdiepdal, Groningen

proeven in groningen: 31 augustus en 1 september, Harmonieterrein, Groningen

meer evenementen in groningen:

Deze krAnt iS een uitgAve vAn De SAmenwerkingSorgAniSAtie groningen bereikbAAr, 1e eDitie, juni 2013. SAmenwerkingSorgAniSAtie groningen bereikbAAr, ooSterStrAAt 56A,  
9711 nx groningen, telefoon: (050) 316 43 70, e-mAil: info@groningenbereikbAAr.nl, webSite: www.groningenbereikbAAr.nl.  
einDreDActie: groningen bereikbAAr - reDActie: PerSbureAu tAmmeling - ontwerP en oPmAAk: lA comPAgnie - foto’S: Drone meDiA, jAn buwAlDA, jeroen vAn kooten, HAnS moSSel,  
Alex wierSmA e.A. - kAArtmAteriAAl: jooP nijHof, lA comPAgnie, weSt8 - imPreSSieS: viADruPSteen, weSt8 - oPlAge: 265.000 exemPlAren - Druk en verSPreiDing: nDc meDiAgroeP.  
DiSclAimer: De AfbeelDingen oP De PAginA’S 12, 13, 14, 15 en 16 geven een imPreSSie vAn De toekomStige SituAtie. De werkelijke SituAtie kAn Hier en DAAr Afwijken.

voor een uitgebreid overzicht van  
de evenementen kijkt u op de website  
van het Groninger uitburo:  
www.groningenuitburo.nl.  
Alle genoemde data en locaties  
zijn onder voorbehoud.


