
 

 

 

 

Geachte bewoner, 

 

Binnenkort wordt in de Groenesteinlaan eenrichtingsverkeer voor auto’s ingevoerd. Dit betekent dat 

het autoverkeer in deze straat straks nog wel vanaf de Haydnlaan naar de Coendersweg kan rijden, 

maar niet meer omgekeerd. De aanpassing van de rijrichting komt er op verzoek van bewoners. 

 

Verkeersmaatregelen Helpman/Coendersborg 

Afgelopen najaar is het verkeersplan voor Helpman/Coendersborg uitgevoerd. Daarbij is het grootste 

deel van de wijk 30-km/uurzone geworden. Ook is in verschillende straten de rijrichting veranderd, 

om doorgaande verkeer te weren. 

 

Sluipverkeer 

Na de invoering van het verkeersplan kregen wij van bewoners van de Groenesteinlaan meldingen 

over sluipverkeer. Het bleek te gaan om automobilisten die vanaf de Verlengde Hereweg naar de 

Helperzoom reden via de Helper Oostsingel, Coendersweg, Groenesteinlaan, Haydnlaan en Helper 

Brink. Om deze sluiproute te voorkomen, hebben bewoners verzocht om in de Groenesteinlaan 

eenrichtingsverkeer in te voeren. 

 

  

Aan de bewoners en omwonenden 

van de Groenesteinlaan 

  

Groningen,  19 april 2017   
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Verkeersbesluit 

De gemeente heeft ingestemd met het verzoek van de bewoners en heeft hiervoor een 

verkeersbesluit genomen en gepubliceerd. Daartegen zijn geen bezwaren binnengekomen. Dat 

betekent dat deze maatregel nu kan worden ingevoerd. Binnenkort zal de gemeente de bijbehorende 

verkeersborden plaatsen. Samen met projectbureau Aanpak Ring Zuid zal zij deze aanpassing verder 

bekend maken. 

 

Gevolgen voor autoverkeer 

Met de invoering van eenrichtingsverkeer in de Groenesteinlaan wordt de sluiproute vanaf de 

Verlengde Hereweg door de Helperoostsingel en de Groenesteinlaan voorkomen. Dat betekent 

uiteraard dat ook de bewoners van de Groenesteinlaan zelf die route niet meer kunnen gebruiken 

om bij hun woning te komen. Dat geldt ook voor de bewoners van de Haydnlaan en de Mozartstraat. 

 

Vanaf de Verlengde Hereweg zijn de meest voor de hand liggende routes om per auto bij deze 

straten te komen: 

 via de Kempkensberg, Helperzoom, Haydnlaan; 

 via de De Savornin Lohmanlaan, Beethovenlaan, Helper Brink, Haydnlaan; 

 via de Goeman Borgesiuslaan, Beethovenlaan, Haydnlaan. 

 

Zie ook de actuele kaart met de verkeersmaatregelen Helpman/Coendersborg, die we als bijlage 

meesturen. 

 

Gevolgen voor fietsers 

Het eenrichtingsverkeer geldt niet voor fietsers. Voor hen heeft deze maatregel geen gevolgen. 

 

Meer informatie 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Heeft u toch nog vragen over deze 

brief, dan kunt u mij bereiken op 06-5244 3586. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Henk Jan de Noord 

Projectleider 


