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Geachte heer/mevrouw,
Afgelopen voorjaar is de verkeerssituatie in de Herewegbuurt aangepast om sluipverkeer door de
wijk te voorkomen. Zo zijn rijrichtingen aangepast, is de kruising Sterrebosstraat – Waterloolaan
afgesloten voor autoverkeer en zijn er bij de kruising Waterloolaan – Helperzoom stroken voor
fietsverkeer aangelegd.
Hoewel de wijzigingen hebben bijgedragen aan het terugdringen van het sluipverkeer, zijn deze niet
op alle vlakken geslaagd: bewoners en het wijkcomité Herewegbuurt geven aan dat er nu teveel
(bestemmings)verkeer langs het speeltuintje aan de Sterrebosstraat gaat. Dat levert volgens
bewoners gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties op. Samen met de bewoners, het wijkcomité en
de gemeente Groningen hebben we hiervoor een oplossing gevonden door enkele rijrichtingen
(weer) aan te passen.
De oplossing bestaat uit de volgende wijzigingen (zie de kaartjes in de bijlage):
-

-

-

In de Tweede Willemstraat wordt de rijrichting tussen de Hereweg en de
Sterrebosstraat omgedraaid, zodat vanaf de Hereweg tot aan de Verlengde Oosterweg
dezelfde rijrichting geldt.
In de Anna Paulownastraat wordt de rijrichting tussen de Sterebosstraat en de Hereweg
omgedraaid, zodat vanaf de Verlengde Oosterweg tot aan de Hereweg dezelfde
rijrichting geldt.
De parkeervakken aan de het begin van de Anna Paulownastraat worden aangepast.

Op deze manier rijdt het verkeer vanaf de Hereweg via de Tweede Willemstraat de wijk in en via de
Verlengde Oosterweg/Waterloolaan en Anna Paulownastraat weer terug naar de Hereweg. Deze
straten zijn geschikter voor verkeer dan de smalle Sterrebosstraat. Zo voorkomen we dat verkeer
onnodig langs het speeltuintje aan de Sterrebosstraat rijdt en ontmoedigen we tegelijkertijd
sluipverkeer. De gemeente Groningen heeft de voorgestelde wijzigingen van de rijrichtingen
voorgelegd aan Regiopolitie Groningen. Zij heeft een positief advies gegeven waarmee zij aangeeft
dat de rijrichtingen goed te handhaven zijn.
Planning
De gemeente Groningen publiceert binnenkort het verkeersbesluit over de aanpassingen van de
rijrichtingen. Belanghebbenden kunnen hier bezwaar tegen maken. Afhankelijk van eventuele
bezwaren en met voorbehoud van weersomstandigheden, kunnen de werkzaamheden eind januari
2021 worden uitgevoerd.
Toekomst
De situatie rond de Hereweg verandert met de ombouw van de zuidelijke ringweg. Aan het einde van
het project zijn de op- en afritten op deze plek verdwenen en ligt er een verbindingsweg langs de
Maaslaan. Ook krijgt de Waterloolaan dan een nieuwe inrichting en komen er nieuwe
fietsverbindingen door het Zuiderplantsoen.
Actuele informatie
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en
de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden.
Met vragen of klachten kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of
loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl of via de website www.aanpakringzuid.nl. Op de hoogte
blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Zuiderplantsoen of blijf op de
hoogte via ons SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden

Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

Bijlage: Huidige en toekomstige rijrichtingen
De huidige situatie
waarbij het verkeer
dat in de wijk wil zijn,
via de speeltuin aan de
Sterrebosstraat moet
rijden.

De toekomstige
rijrichtingen.
Het verkeer kan via de
Tweede Willemstraat
de wijk in en via de
Anna Paulownastraat
en de Verlengde
Oosterstraat de wijk
uit.
In oranje de plekken
waar de rijrichtingen
veranderen.

