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INLEIDING

NIEUWE VERKEERSSTRUCTUUR

Gekoppeld aan de aanleg van de Helperzoomtunnel- die onderdeel
is van het project Aanpak Ring Zuid- is een verkeersplan opgesteld
voor Helpman/Coendersborg. Dit verkeersplan bevat een pakket
verkeersmaatregelen dat de leefbaarheid en veiligheid in de wijk waarborgt.
Het is een maatregelen pakket dat na de inspraakprocedure verder op
straatniveau wordt uitgewerkt.
Voor de aanleg van de Helperzoomtunnel wordt een aparte procedure
gevolgd. Hiervoor wordt volgens de daarvoor gebruikelijke procedure een
omgevingsvergunning verleend.

De wijk Helpman/Coendersborg wordt in de huidige situatie ontsloten via
de Helperbrink, de Savornin Lohmanlaan en de Goeman Borgesiuslaan.
Deze wegen hebben een aansluiting op de Hereweg aan de westzijde en
de Helperzoom aan de oostzijde. Vanaf de Hereweg zijn er aansluitingen
op de A7 en (via de Van Ketwich Verschuurlaan) op de A28. Vanaf de
Helperzoom is er via Kempensberg een aansluiting op de N7.
In de nieuwe situatie krijgen de zuidelijke stadswijken bij de Hereweg
een andere aansluiting op de N7 (namelijk via de verbindingsweg naast
de Maaslaan). Deze verbindingsweg verbindt de Hereweg met het
Julianaplein. Vanaf het Julianaplein kan het verkeer vervolgens in aile
richtingen de N7 en de A28 op.
Daarnaast komt er voor de zuidelijke stadswijken een aansluiting van de
Vondellaan op de N7; die aansluiting is er nu niet.
De aansluiting van de Van Ketwich Verschuurlaan op de A28 blijft
ongewijzigd.
Een belangrijke wijziging is de aanleg van de Helperzoomtunnel. De nieuwe
Helperzoomtunnel- in het verlengde van de Helperbrink- zorgt voor een
verbinding tussen Helpman/Coendersborg en Europapark/Oosterpoortwijk/
De Linie. Deze tunnel vervangt de Esperanto-spoorwegovergang, die wordt
gesloten.
Door de aanleg van de tunnel zullen de verkeersstromen in de wijk
verschuiven. Deze verschuivingen mogen echter niet leiden tot
onaanvaardbare consequenties voor het woon- en leefmilieu in de wijk. De
wijk Helpman / Coendersborg bestaat voornamelijk uit woningen. Echter
juist rond de Helperbrink met name vinden we een belangrijke concentratie
van scholen; een gevoelige bestemming. Een doorgaande route is hier dan
ook ongewenst, een goede bereikbaarheid voor langzaam verkeer staat
hier voorop. De wijk als geheel moet vooral voor bestemmingsverkeer
toegankelijk zijn en dat betekent dat de verkeersveiligheid en leefbaarheid
in de wijk voorop staan.
De maatregelen zijn erop op gericht de hoeveelheid verkeer in de meest
kwetsbare straten te beperken en het verkeer zodanig te sturen dat ze door
de straten worden geleid die daar qua functie en wegprofiel het meest
geschikt voor zijn. Ook voor die straten worden overigens waar nodig
maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen.
Hieronder wordt de nieuwe verkeersstructuur in de wijk en het
verkeersplan toegelicht.
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86 Aanpak Ring Zuid

TOELICHTING VERKEERSPLAN
Inleiding
Gekoppeld aan de aanleg van de Helperzoomtunnel is een verkeersplan
opgesteld voor Helpman/ Coendersborg. Dit plan moet de leefbaarheid en
verkeersveiligheid in de wijk waarborgen.

1. Uitbreiden 30 km/uur-gebied
De Helperbrink en De Savornin Lohamanlaan vervullen binnen de wijk een
functie voor het lokale bestemmingsverkeer naar en vanuit de wijk.
De Helperbrink en De Savornin Lohamanlaan zijn het hart van een woonen verblijfsgebied en met name rondom de Helperbrink is een groot aantal
scholen geconcentreerd. Deze straten worden als gevolg daarvan veel
gebruikt door kinderen die onderweg zijn naar de scholen.
Voorgesteld wordt om in zowel de Helperbrink als de SavorninLohmanlaan
de maximum toegestane snelheid van 50 km/uur op te heffen en hier een
30 km/uur-regime in te stellen en de inrichting hier (daar waar nodig) op
aan te passen. Ook het gedeelte van de Helperzoom ten noorden van de
Helperbrink wordt volgens het verkeersplan onderdeel van een 30 km/
uur gebied. Door deze toevoegingen aan het 30km/ uur gebied wordt het
overgrote deel van de wijk Helpman/ Coendersborg 30km/ uur gebied
(‘verblijfsgebied’).
In de nieuwe verkeersstructuur van Helpman/ Coendersborg zijn de twee
hoofdwegen aan de westzijde (Hereweg/ Verlengde Hereweg) en de
oostzijde (Duinkerkenstraat) de ‘gebiedsontsluitingswegen’ van de wijk.
De Goeman Borgesiuslaan en de Helperzoom (het gedeelte ten zuiden van
de Helperbrink) zijn in het verkeersplan aangeduid als de ‘verzamelwegen’
in de wijk. Deze wegen ‘verzamelen’ het verkeer uit de wijk en ‘brengen’ dit
naar de twee gebiedsontsluitingswegen aan de rand van de wijk (Hereweg/
Verlengde Hereweg en Duinkerkenstraat).
Voorgesteld wordt hier het snelheidsregime van 50 km/uur te handhaven,
maar tegelijkertijd wel op een aantal cruciale punten maatregelen te
treffen om de oversteekbaarheid (en daarmee de verkeersveiligheid) te
waarborgen..

2. Aanbrengen kruispuntplateaus en uitritconstructies
Op de kruispunten waar veel wordt overgestoken door fietsers en/of
voetgangers wordt voorgesteld kruispuntplateaus aan te leggen en de
oversteeklengte te verkorten.
De kruispuntplateaus en uitritconstructies dragen bij aan een betere
oversteekbaarheid en dwingen een lage snelheid van het autoverkeer af.
De voorgestelde locaties van de kruispuntplateaus en uitritconstructies zijn
weergegeven op de kaart van het verkeersplan.

3. Wijziging rijrichtingen Helperbrink
De Helperbrink is veruit de kwetsbaarste straat binnen het gehele
verblijfsgebied. De Helperbrink wordt in de huidige situatie veel gebruikt
door schoolgaand verkeer en bewoners van het verzorgingstehuis
Coendershof. In deze straat zijn verkeerstoenames als gevolg van de
gewijzigde verkeersstructuur niet acceptabel.
Als aanvulling op het instellen van een 30 km/uur-regime en de aanleg van
kruispuntplateaus wordt hier voorgesteld éénrichtingsverkeer in te stellen
tussen de Haydnlaan en de Hereweg (richting Hereweg) en tussen de
Beethovenlaan en Helperzoom (richting Helperzoom). Met deze maatregel
wordt afgedwongen dat alleen lokaal verkeer dat een bestemming heeft
aan of in de nabijheid van het Helperbrink hier zal rijden. Dit draagt ook in
belangrijke mate bij aan de verkeersveiligheid voor fietsers.

4. Wijziging rijrichtingen in het gebied tussen Helperink en De Savornin
Lohmanlaan
Omdat het verkeer op de Helperbrink alleen maar het gebied ‘uit’ kan,
zullen aansluitende straten zoals de Coendersweg en de Beethovenlaan
gebruikt worden om de Helperbrink te bereiken. Om het verkeer in het
gebied tussen Helperbrink en De Savornin Lohmanlaan, met name tijdens
de schoolspitsen, te reguleren wordt voorgesteld een aantal rijrichtingen te
wijzigen.
Daarmee wordt voorkomen, dat in deze smalle straten met name tijdens
de schoolspits problemen ontstaan, als hier tegelijkertijd veel auto’s
worden geparkeerd en de straten in twee richtingen worden bereden.
Door de rijrichtingen voor autoverkeer te veranderen in de Coendersweg,
Haydnlaan, Chopinlaan en Beethovenlaan ontstaan meerdere kleine
verkeerscirculaties rondom de scholen gelegen aan de Sweelincklaan
zonder dat het autoverkeer elkaar tegemoet rijdt.
Daarmee ontstaan de volgende verkeerscirculaties richting de scholen:
Naar scholen met ingang aan Sweelincklaan:
1. Vanaf Hereweg: De Savornin Lohmanlaan - Van Houtenlaan –
Coendersweg - Sweelincklaan – Chopinlaan - De Savornin Lohamanlaan
– Hereweg.
2. Vanaf Helperzoom: De Savornin Lohamanlaan – Beethovenlaan –
Helperbrink – Helperzoom.
Naar scholen met ingang aan Haydnlaan / Groenesteinlaan:
1. Vanaf Hereweg of Helperzoom: De Savornin Lohmanlaan - Van
Houtenlaan – Coendersweg – Haydnlaan – Helperbrink (en/of
Groenesteinlaan) – Hereweg / Helperzoom.
Naar scholen met ingang Coendersweg:
2. Vanaf Hereweg: Helper Oostsingel – Coendersweg - Helperbrink
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5. Parkeren tijdens schoolspits
In de huidige situatie is het parkeren tijdens de schoolspitsen al een groot
probleem. De Gemeente Groningen streeft ernaar om het halen en brengen
van kinderen per auto te ontmoedigen en parkeren voor de ingang van
scholen zo veel mogelijk te weren om de ingang van de school en/of het
schoolplein zo veilig mogelijk te houden. Zo is inmiddels een Kiss + Ride
- strook aangelegd in de Beethovenlaan om het halen en brengen per auto
zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen.
Voorstel is om ook in de Haydnlaan Kiss + Ride stroken aan te leggen
(ten noorden en zuiden van de Helperbrink). Voor de Helperbrink zelf
wordt voorgesteld juist geen Kiss + Ride stroken aan te leggen, zodat
deze weg zo optimaal mogelijk kan functioneren als belangrijke en veilige
fietsverbinding naar de verschillende scholen.
De plannen voor Kiss + ride worden samen met de scholen verder
uitgewerkt.

6. Wijziging rijrichting Helperoostsingel
De Helperoostsingel heeft nu tweerichtingsverkeer. Dat leidt in deze
straat tot veel verkeer. In de nieuwe situatie wordt voorgesteld hier
eenrichtingsverkeer in te voeren (richting vanaf Verlengde Hereweg).
Daarnaast wordt voorgesteld een ‘knip’ aan te brengen op het kruispunt
bij de Helperoostsingel / Coendersweg. Daarmee wordt voorkomen dat
verkeer vanuit DUO/ Belastingdienst door dit deel van de wijk rijdt. Voor dat
verkeer is de route via de Helperzoom- noodzijde en de Helperzoomtunnel
de aangewezen route.
Het aanbrengen van deze ‘knip’ betekend voor de bewoners in dit deel
van de wijk dat bewoners ten westen van het kruispunt Helperoostsingel
/ Coendersweg vanaf de Verlengde Hereweg en Helperoostsingel de wijk
inrijden en via de Helperbrink weer verlaten. Bewoners ten oosten van dit
kruispunt hebben een aan- en afvoerroute vanaf de Helperzoom.
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