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gezamenlijk de zomerwerkzaamheden 
aan de noordelijke en oostelijke ringweg 
uitvoeren (zie ook pagina 2 en 3). “Daarmee 
willen we ons visitekaartje afgeven. We 
willen laten zien dat we met oog voor de 
omgeving willen en kunnen werken.”

De aanpak van De zUiDeLiJke rinGweG (2017-
2021) zorGt niet aLLeen voor een Betere 
BereikBaarheiD, maar ook voor veeL extra 
werkGeLeGenheiD in het noorDen. “aLs reGio 
komen we hier sterker Uit.” Dat zeGt peter 
westra namens ComBinatie herepoort, het 
ConsortiUm Dat De aanBesteDinG heeft 
Gewonnen.

Volgens Westra is de ombouw van de zui-
delijke ringweg het grootste infrastructuur-
project ooit in het Noorden. Westra kan 
het weten. Hij is directeur van Oosterhof 
Holman Infra BV, een van de vier noordelij-
ke bedrijven binnen Combinatie Herepoort. 
“We zijn al heel wat jaren in het Noorden 
actief. De laatste jaren zijn we eigenlijk 
permanent aan het werk aan de oostelij-
ke en noordelijke ringweg, voor zowel de 
gemeente als de provincie Groningen. We 
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werkgelegenheid voor werkzoekenden, 
zij-instromers en de sociale werkvoorzie-
ningen. en voor extra stageplekken voor 
mbo en hbo.”

eerLiJk
Bij de werkzaamheden aan de oostelijke en 
noordelijke ringweg hebben de wegenbou-
wers van Combinatie Herepoort veel ge-
leerd wat bij ring zuid goed van pas komt. 
“Bij wegwerkzaamheden in stedelijk gebied 
is het onvermijdelijk dat er hinder ontstaat 
voor de omwonenden. Daar moet je eerlijk 
over zijn. al doen we er natuurlijk alles aan 
om de overlast te beperken. kijk, voor ons 
is het belangrijk dat we de relaties met ie-
dereen in de omgeving goed houden. Want 
ook in de toekomst willen we hier weer 
werken. Dus hebben we bij de oostelijke 
ringweg veel gedaan aan communicatie en 
afstemming met omwonenden en bedrij-
ven. Ook hebben we omwonenden tijdens 
een wegafsluiting een gezamenlijk ontbijt 
op de ringweg aangeboden. Verder hebben 
we een goede band opgebouwd met Gro-
ningen Bereikbaar. Begrip en respect voor 
elkaars belangen is een voorwaarde voor 
een optimale samenwerking.”

visitekaartJe
De wegenbouwers van Combinatie Here-
poort hebben de smaak van de samenwer-
king goed te pakken, want ze gaan ook  
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De projecten op deze kaart bestaan uit maatregelen om de bereikbaarheid van 
Groningen de komende jaren te verbeteren en (bouw-)werkzaamheden die de 
bereikbaarheid beïnvloeden. Voor een compleet overzicht van alle projecten en 
werkzaamheden kunt u terecht op de website www.groningenbereikbaar.nl
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PROJECTENKAART: WERKZAAMHEDEN IN EN ROND GRONINGEN1 2013 - 2016

Bedumerweg
Aansluiting op noordelijke ringweg is 
ongelijkvloers gemaakt. De verkeerslichten 
zijn weggehaald en het asfalt vervangen.

Sontbrug en Sontwegtracé
De nieuwe Sontbrug verbindt de binnenstad 
met Meerstad en industrieterrein Euvelgunne.

Noordzeebrug
De Noordzeebrug over het Van Starkenborgh-
kanaal is volledig vervangen.

Uitbreiding P+R Haren
Wegens succes is het P+R-terrein bij Haren 
uitgebreid met ruim vijfhonderd plaatsen.

Herewegviaduct
Het Herewegviaduct is opgeknapt in de zomer 
van 2015.

Omgeving rotonde Laan Corpus den 
Hoorn
Ter verbetering van de doorstroming rondom 
het Martiniziekenhuis zijn diverse maatrege-
len getroffen.

Boterdiep
Vervangen riolering en reconstructie weg-
verharding van het Boterdiep.

Fietsroute plus Groningen Bedum
Tussen Groningen en Bedum is een Fietsroute 
Plus aangelegd. Dit is een extra breed en 
comfortabel fietspad.

Rijksweg N360
De kruispunten zijn aangepakt en er is een 
keerlus voor bussen aangelegd.

Reitdiepplein - Ring Noord en West
Voor een goede doorstroming op de ring is 
het knooppunt Reitdiepplein verbeterd.

Oostelijke ringweg
Alle kruisingen zijn ongelijkvloers gemaakt en 
er zijn fietsecoducten aangelegd.

Oostersingel
De Oostersingel is heringericht om fietsverkeer 
en openbaar vervoer beter te faciliteren.

Westelijke ringweg
Het asfalt van de westelijke ringweg is 
vernieuwd rondom het viaduct over de
Peizerweg.

Hoogwaardige OV-as van P+R Hoogkerk 
naar station Groningen
De busbaan op de Koeriersterweg is doorge-
trokken tot aan het Emmaviaduct, parallel 
aan het spoor. Daarmee ontstaat een snelle 

Aanpak Ring Zuid
De zuidelijke ringweg gaat de komende jaren 
ingrijpend op de schop om de bereikbaarheid 
van stad en regio en de doorstroming op de 
weg te verbeteren.

Helperzoomtunnel
In het verlengde van de Helper Brink komt 
een tunnel die Helpman en het Europapark 
met elkaar verbindt.

Onderdoorgang Paterswoldseweg
Vanaf 2019 rijdt op het traject Groningen-
Leeuwarden elk uur een extra sneltrein. 
Daarom wordt de spoorwegovergang bij de 
Paterswoldseweg vervangen door een 
onderdoorgang. 

Aanleg opstelterrein ‘de Vork’
Het opstelterrein voor treinen aan de zuid-
zijde van het Hoofdstation Groningen wordt 
verplaatst naar de Vork in de gemeente Haren.

Aanpak Hoofdstation
Het Hoofdstation Groningen krijgt meer spo-
ren en perrons. Ook worden er nieuwe tunnels 
aangelegd voor voetgangers, fietsers en 
bussen en komt er een nieuwe ondergrondse 
fietsenstalling aan de zuidkant van de sporen.

Aanpassing sporen tussen Hoofdstation 
Groningen en opstelterrein ‘de Vork’
Er komt een vierde spoor tussen het nieuwe 
station Groningen Europapark en Hoofd-
station Groningen. Dat is nodig omdat er in 
de toekomst meer treinen gaan rijden.

Extra zijperron Europapark
Station Europapark krijgt een extra zijperron.

Aanleg P+R-terreinen
Bij Reitdiep en Meerstad komen P+R-terrei-
nen. De uitbreiding van het aantal P+R-ter-
reinen verbetert de bereikbaarheid van de 
stad.

Fietsroutes plus
De plannen voor een aantal Fietsroutes Plus, 
extra brede en comfortabele fietspaden 
tussen stad en regio, worden momenteel 
uitgewerkt. Het gaat om routes van en naar 
Ten Boer (start op zijn vroegst 2016), Haren 
(vanaf 2016), Winsum (vanaf 2018) en Leek 
(vanaf 2018).

Schuitendiep en Turfsingel
In combinatie met groot onderhoud wordt 
onderzocht of de diepenring beter ingericht kan 
worden.

Gerrit Krolbrug
De oude Gerrit Krolbrug wordt vervangen 
door een nieuwe brug.

busverbinding tussen P+R Hoogkerk en het 
Hoofdstation Groningen.

Bouwwerkzaamheden Forum en oost-
wand Grote Markt
Aan de oostkant van de Grote Markt komt het 
Groninger Forum. Dit zorgt voor bouwverkeer. 
Er worden een overdekte fietsenstalling en 
een parkeergarage onder het gebouw 
aangelegd.

Kabels en leidingen Aanpak Ring Zuid
Op diverse plaatsen langs het traject worden 

kabels en leidingen verlegd ter voorbereiding 
op de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Verkeersmaatregelen Helpman
In het kader van de ombouw van de zuidelijke 
ringweg wordt de verkeerssituatie in 
Helpman/Coendersborg aangepast.

Aanpak rotonde Hoogkerk en kruising 
Eemsgolaan
Ten behoeve van het openbaar vervoer tussen 
Leek en Groningen wordt de doorstroming 
verbeterd op de rotondes bij Hoogkerk. 

Oostelijke- en noordelijke ringweg
De noordelijke en oostelijke ringweg worden  
voorzien van een deklaag (asfalt) en langs de 
noordelijke ringweg komen nieuwe geluids-
schermen. Daarnaast wordt de Plataanbrug 
geconserveerd.

UMCG-Noord/Bloemsingel
Aan de Noordkant van het UMCG wordt een 
busknooppunt gerealiseerd.

Bloemstraat en Kolendrift
Vervangen riolering en reconstructie wegver-
harding van de Bloemstraat en herinrichting 
Kolendrift.

Griffebrug
Er wordt groot onderhoud verricht aan de 
Griffebrug.

Kraneweg
De Kraneweg wordt gereconstrueerd.

Binnenstadsvisie westzijde
De herinrichting van de westzijde van de 
binnenstad maakt dit gebied veiliger en 
toegankelijker voor voetgangers en fietsers.

Verbeteringen slimme fietsroute
De Slimme Route voor fietsers richting 
Zernike wordt aangepast en veiliger gemaakt.

Fietspad langs noordelijke ringweg
Door de aanleg van dit fietspad worden de 
Fietsroutes Plus vanuit Winsum en Zuidhorn 
verbonden met de stedelijke routes en de 
Zernike Campus.

Fietspad langs spoorlijn
Groningen - Sauwerd
Mede door de aanleg van dit fietspad 
ontstaan er rechtstreekse fietsverbindingen 
tussen de dorpen ten noorden van Groningen 
en tussen de noordwestelijke stadswijken.
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konden het ons niet voorstellen dat we bij 
deze klus geen rol zouden spelen.

maar als regionaal bedrijf zijn we eerlijk 
gezegd een maatje te klein voor deze op-
dracht. Daarom ben ik een rondje gaan bel-
len. Ik heb contact gezocht met drie andere 
noordelijke bedrijven, normaal gesproken 
onze concurrenten: koninklijke sjouke 
Dijkstra BV uit leek, roelofs Wegenbouw 
BV uit Den Ham en jansma Drachten BV. 
maar alle vier hebben we weinig ervaring 
met proces- en projectmanagement voor 
dit soort grote projecten, simpelweg omdat 
dergelijke grote klussen in het Noorden niet 
voorkomen. Daarvoor hebben we max Bögl 
Nederland BV en züblin Nederland BV be-
naderd. met hen werken we vaker samen, 
bijvoorbeeld bij de spoorbrug van zuidhorn 
en de tunnel bij Werpsterhoek bij leeu-
warden. zij hebben als visie dat ze gebruik 
maken van lokale en regionale bedrijven. 
We vullen elkaar dus perfect aan.”

Groei
Het binnenhalen van deze grote klus voelt 
voor Westra als het behalen van de Cham-
pions league. “’We gaan europa in’, dat 
gevoel. alle vier noordelijke bedrijven zijn 
familiebedrijven, met een geleidelijke groei. 
Dit werk rechtvaardigt een groeistuipje. 
Niet alleen wij worden er beter van, ook 
onze toeleveranciers. We zorgen voor extra 

verDer in Deze krant:

interview wethoUDer paUL De rook  11

fietsenD naar Je werk in De staD  12 

BUitenLanDse stUDenten over De fiets  16 

speCiaaL katern 
over De fiets 

peter Westra VaN COmBINatIe HerepOOrt BIj Het 
VrIjHeIDspleIN, met Op De aCHterGrOND De zuIDelIjke 
rINGWeG. FOtO: jerOeN VaN kOOteN.

“omBoUw zUiDeLiJke rinGweG maakt het noorDen sterker”

GroninGen BereikBaar

vervoLG
Na de zomer komen aanpak ring zuid 
en Combinatie Herepoort naar buiten 
met informatie over de fasering, de 
planning en het ontwerp. Ook gaan ze 
bepalen hoe ze de bewonersorganisaties, 
bedrijven en andere belanghebbenden 
erbij kunnen betrekken.



GroninGen BereikBaar 2

Deze zomer zet De provincie GroninGen 
De puntjes op De i op De noorDelijke en 
oostelijke rinGweG van GroninGen. vanaf 
het knooppunt reitDiep tot aan knooppunt 
DrieBonD krijGen De rinGweGen een nieuwe 
(stille) asfaltDeklaaG, nieuwe BelijninG 
en nieuwe BeBorDinG. lanGs De noorDelijke 
rinG worDen BovenDien De GeluiDsscher-
men vervanGen. De weGGeBruikers moeten 
in juli en auGustus rekeninG houDen met 
hinDer.

De afgelopen vijf jaar hebben de noordelijke 
en oostelijke ringweg een ware metamor-
fose ondergaan. De verkeerslichten zijn 
verdwenen en er zijn nieuwe op- en afritten 
gemaakt. Ook is de capaciteit vergroot. 
Sluitstuk van deze operatie is het ver-
vangen van het asfalt. Daarna kunnen de 
noordelijke en oostelijke ringweg er weer 
flink wat jaren tegenaan. Dat is nodig ook, 
want tijdens de ombouw van de zuidelijke 
ringweg wordt hier extra verkeer verwacht. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door 
vier regionale aannemers die ook betrok-
ken zijn bij de ombouw van de zuidelijke 
ringweg.

alert
De asfalteringswerkzaamheden zijn ge-
pland in de zomer, als er minder verkeer is. 
Ze worden gefaseerd uitgevoerd. Daardoor 
zijn er tijdelijk minder rijstroken beschik-

baar, op steeds wisselende plaatsen. Soms 
moet het verkeer worden omgeleid. De 
provincie vraagt de weggebruikers om 
alert te zijn en de snelheid aan te passen.
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Asfaltonderhoud 15 juli tot 18 juli

Plataanbrug (en daarmee de noordelijke Ringweg) gesloten

- noordelijke Ringweg in beide richtingen tussen Ring West en Zonnelaan (is afgesloten)

- de opritten en afritten Zonnelaan zijn afgesloten

- de verbindingslus van de westelijke Ringweg van de noordelijke Ringweg (is afgesloten)

- de oprit en afrit Iepenlaan (is afgesloten)
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Asfaltonderhoud 3 augustus tot 4 augustus

Verbindingslus van de Oostelijke Ringweg naar de Noordelijke Ringweg (is afgesloten)

Noordelijke Ringweg vanaf de afrit van de Eemshavenweg naar de Oostelijke Ringweg
en de oprit vanuit Noorderhogebrug (is afgesloten)

1
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Ring Groningen (Noord - Oost)

Korrewegwijk

Noorderhogebrug

Selwerd

De Hunze

1

2

Asfaltonderhoud 

Afrit van de Noordelijke Ringweg naar de Bedumerweg (is afgesloten 30 juli tot 4 augustus)

Oprit van Noorderhogebrug naar de Noordelijke Ringweg (is afgesloten 30 juli tot 4 augustus)

Ring Groningen (Noord)

2

1

zomerwerkzaamheDen rinG noorD 
en rinG oost zorGen voor hinDer

De nOOrDelijke ringweg van De StaD grOningen krijgt DeZe ZOmer een nieuwe aSfaltlaag. De geluiDSSchermen wOrDen vervangen. fOtO: jerOen van kOOten.

De data genoemd op deze pagina zijn 
onder voorbehoud. Kijk voor de definitieve 
data en het complete overzicht van de 
zomerwerkzaamheden aan de ringwegen 
op www.ringgroningen.nl
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Werkzaamheden Noordelijke Ringweg 20 juni tot 22 juli
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Van 20 juni tot 22 juli verkeershinder in verband met verminderde rijstroken.
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GrondiGe renovatie voor GriffeBruG

Beijum

De Hunze

1

2

Asfaltonderhoud 5 augustus tot 6 augustus

Verbindingslus van de Noordelijke Ringweg naar de Oostelijke Ringweg (is afgesloten)

Westelijke oprit van de Groningerweg naar de Oostelijke Ringweg (is afgesloten)

Ring Groningen (Noord - Oost)

1

2
Beijum

1

3

2

Asfaltonderhoud 6 augustus tot 8 augustus

Afrit van de Eemshavenweg naar de Oostelijke Ringweg (is afgesloten)

Afrit van de Oostelijke Ringweg naar de Groningerweg (is afgesloten)

Afrit van de Oostelijke Ringweg naar de Eemshavenweg (is afgesloten)

Ring Groningen (Noord)

2
3

1

De GriffebruG over het ouDe WinschoterDiep WorDt GerenoveerD. foto: Jeroen van Kooten.

De opvallende brug in de Griffeweg is in 
1995 ontworpen door stadsarchitect Maar-
ten schmitt. De brug wordt onder andere 
voorzien van nieuwe delen, een nieuwe 
coating en een verse slijtlaag. ook krijgt de 
brug een nieuwe lik verf.

om de werkzaamheden mogelijk te maken, 
moet de brug af en toe worden gedemon-
teerd. tijdens de demontage van de brug-

delen is de Griffebrug volledig gestremd 
(zie tabel). De rest van de periode is slechts 
één rijbaan beschikbaar. het verkeer dat 
richting het centrum rijdt, zal dan een 
andere route moeten kiezen. De werk-
zaamheden geven beperkte hinder voor de 
omwonenden. Zij kunnen enige geluids-
overlast ondervinden van heen en weer 
rijdend bouwverkeer.

van BeGin juli tot half septemBer 
wordt in de stad GroninGen de 
GriffeBruG over het winschoterdiep 
Gerenoveerd. het verkeer richtinG 
het centrum moet in die periode een 
andere route kiezen. op drie zonda-
Gen is de BruG vollediG Gestremd.

zondaG 3 juli van 06.00 tot 19.00 uur

zondaG 7 auGustus van 06.00 tot  
maandaG 8 auGustus 06.00 uur

zondaG 11 septemBer van 06.00 tot 19.00 uur

Data onDer voorbehouD. 

checK WWW.GroninGenbereiKbaar.nl.

vollediGe stremminG 
GriffeBruG



Verdwijnen PostnL-gebouw maakt 
kortere busonderdoorgang mogeLijk

groningen bereikbaar 4

De geplanDe busonDerDoorgang bij het hoofDstation. het gebouw van postnl moet hiervoor verDwijnen. 
illustratie: groningen spoorzone.
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onder de sPoren bij het hoofdstation Van 
groningen komt de korte Variant Van 
de busonderdoorgang. dat is mogeLijk 
omdat het gebouw Van PostnL oP termijn 
Verdwijnt. met de omwonenden Van de 
riVierenbuurt wordt bekeken hoe het PLan 
het beste kan aansLuiten oP de buurt.

het project groningen spoorzone voor-
ziet in een busonderdoorgang onder het 
hoofdstation door. hiervoor waren twee 
varianten in beeld. gekozen is nu voor de 
variant waarin de onderdoorgang meer 
haaks onder de sporen doorgaat (zie de 
kaart). het gebouw van postnl moet hier-
voor verdwijnen.

Lange bushaLte
“het voordeel van deze oplossing is dat 
achter het hoofdstation een gestrekt 
busstation kan komen", zegt elise Koning 
namens groningen spoorzone. “zie het 
als een lange halte, waar meerdere bussen 
achter elkaar kunnen stoppen. in de toe-
komst kunnen alle reizigers direct vanuit 
het hoofdstation het busstation betreden. 
niemand hoeft de route van de bussen te 
doorkruisen. Dat is goed voor de veilig-

heid.” in de plannen voor het hoofdstation 
zijn vooralsnog zes bushaltes opgenomen.

bestemmingsPLan
voor het hoofdstation is een nieuw 
bestemmingsplan opgesteld dat ook 
de korte busonderdoorgang mogelijk 
maakt. tot woensdag 27 juli 2016 ligt het 
ontwerp-bestemmingsplan ter inzage. 
hierin is ook rekening gehouden met 
een mogelijke verplaatsing van het hele 
busstation naar de zuidzijde. of dat ook 
echt gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. 
naar verwachting doet de gemeenteraad 
hierover later dit jaar een uitspraak. De 
verwachting is dat het bestemmingsplan in 
het najaar definitief wordt. Dan begint ook 
het maken van plannen voor de zuidzijde 
van het hoofdstation.

omwonenden
groningen spoorzone betrekt omwonen-
den bij de planvorming. “we gaan onder 
andere kijken hoe we bomen en groen 
kunnen inpassen. ook is het streven om 
het huidige aantal parkeerplaatsen te 
behouden. De geluidseffecten van de 
busonderdoorgang worden zo veel moge-
lijk beperkt, onder meer door geluids-
absorberende wandplaten.”
De planning is dat in 2018 wordt begon-
nen met de bouw van de busonderdoor-
gang en de stationsvoorzieningen aan de 
zuidkant van het station. op 1 juni van 
dat jaar moet ook het postnl-gebouw leeg 
zijn. tot die tijd wordt het pand, genaamd 
the big building, bevolkt door startende 
bedrijven. “in 2021 moet het gehele pro-
ject zijn afgerond”, aldus Koning.

groningen sPoorzone
het project groningen spoorzone 
bestaat onder meer uit forse aanpas-
singen aan sporen en perrons. treinen 
kunnen straks via het hoofdstation 
doorrijden, bijvoorbeeld van veendam 
naar groningen noord. onder het 
station komt een voetgangerstunnel 
zodat alle sporen goed te bereiken 
zijn. ook komt er een busonder-
doorgang onder de sporen door. een 
nieuwe fietstunnel verbindt het stads-
balkon met een nieuwe ondergrondse 
fietsenstalling aan de zuidkant van 
het hoofdstation. station groningen 
europapark krijgt een vierde spoor en 
een extra perron. het opstelterrein 
voor treinen wordt verplaatst naar 
’De vork’ in de gemeente haren. het 
project is een samenwerking van  
gemeente groningen, provincie  
groningen, het ministerie van infra-
structuur en milieu, prorail en ns.

het treinVerkeer rond groningen is de Laatste jaren sterk toegenomen. tegenwoor-
dig reizen eLke dag zo’n 33.000 mensen Per trein Van en naar groningen. dat aantaL 
stijgt naar ongeVeer 44.000 in 2030. om het groeiende aantaL reizigers te kunnen 
bLijVen VerVoeren, is het Project groningen sPoorzone oPgezet. dit omVangrijke Pro-
ject moet in 2021 zijn afgerond. om die PLanning te kunnen haLen, start binnenkort 
de aanbesteding.

het project is opgedeeld in twee grote contracten. het ene grote contract omvat 
de werkzaamheden op het hoofdstation; het andere omvat de werkzaamheden aan 
het spoor. Daarnaast is er een voorbereidend grondcontract voor de aanleg van het 
nieuwe opstelterrein ‘De vork’ in haren. volgens suzanne hinne van prorail is een 
aanbesteding in onderdelen het snelst en meest efficiënt. “bij beide grote aanbeste-
dingen wordt vooral naar de kwaliteit gekeken. Deze aanbestedingen moeten in 2016 
en 2017 worden gestart. nu leggen we de laatste hand aan de plannen. ook zijn er 
nog archeologische graafwerkzaamheden.”

megaProject groningen sPoorzone moet in 2021 kLaar zijn

zo Kan De zuiDentree van het hoofDstation van groningen er in 2020 uit zien. rechts De fietstunnel en in het miDDen De toegang tot De reizigerstunnel onDer De sporen Door. 
impressie: groningen spoorzone.
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VerleGGen kaBels en leidinGen omGeVinG 
Julianaplein en VriJheidsplein in Volle GanG

Werkzaamheden in de buurt van het vrijheidsplein. Foto: jeroen van kooten.

in de omGeVinG Van het Julianaplein en het VriJheidsplein in de stad GroninGen wordt 
sinds eind mei hard Gewerkt aan het VerleGGen Van kaBels en leidinGen. dit is nodiG 
als VoorBereidinG op de omBouw Van de zuideliJke rinGweG, die in 2017 start. het door-
Gaande Verkeer op de rinGweGen onderVindt Geen hinder Van de werkzaamheden aan 
de kaBels en leidinGen.

langs de zuidelijke ringweg liggen enorm 
veel kabels en leidingen in de grond. 
bijvoorbeeld voor water, gas, elektriciteit, 
telefonie, televisie, internet en riolering. 
dat ze op deze plek liggen, is geen toeval. 
kabels en leidingen mogen niet onder 
gebouwen worden aangelegd. ze moeten 
altijd bereikbaar zijn, zodat ze bij een 
storing kunnen worden benaderd. daar-
om liggen kabels en leidingen vaak langs 
wegen en viaducten.

omBouw
in 2017 begint de ombouw van de zuidelij-
ke ringweg. de weg blijft weliswaar onge-
veer op de huidige plek liggen, maar wordt 
op veel plekken breder. dit betekent dat 
veel kabels en leidingen in de omgeving 
van de zuidelijke ringweg moeten worden 
verlegd. vaak worden ze dan ook direct 
vervangen. het verleggen van al die kabels 
en leidingen in de buurt van de zuidelijke 
ringweg is een omvangrijke en complexe 

operatie, die enkele 
jaren duurt. in 2015 
zijn de eerste verleg-
gingen al uitgevoerd, 

onder andere 

in de Grunobuurt en bij het stadspark. in 
2016 zijn er vooral verleggingen rond het 
julianaplein en het vrijheidsplein. daar-
na zijn er nog verleggingen nodig in het 
gebied ten oosten van de hereweg.

hinder en VerkeersmaatreGelen
de werkzaamheden brengen overlast met 
zich mee voor omwonenden. hoe groot de 
hinder is, hangt vooral af van de gebruik-
te technieken. af en toe moet een deel 
van de straat worden opengebroken. alle 
huizen blijven dan bereikbaar. het ver-
keer wordt zo nodig omgeleid. sommige 
nieuwe kabels en leidingen moeten onder 
de ringweg door. dit gebeurt met een 
‘gestuurde boring’. deze techniek geeft 
veel minder overlast, omdat de straat 
niet open hoeft. de omwonenden van het 
julianaplein en het vrijheidsplein hebben 
in april een nieuwsbrief gekregen met 
een toelichting en een globale planning. 
de aannemer stuurt de omwonenden een 
brief met praktische informatie voordat hij 
daadwerkelijk aan de slag gaat.

meer weten?
op de website www.aanpakringzuid.nl 
vindt u meer informatie over het verleg-
gen van kabels en leidingen. daar staat 
ook veel meer over de plannen voor de 
ombouw van de zuidelijke ringweg, inclu-
sief interviews met betrokkenen. Wilt u op 
de hoogte blijven van het laatste nieuws, 
dan kunt u zich op de website ook aanmel-
den voor de digitale nieuwsbrief. of volg 
aanpak ring zuid op twitter of instagram.

@aanpakringzuid
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Waarom reiziGers kiezen voor de P+r

de P+r-terreinen in en om de stad GroninGen

GroninGen is lanG niet de eniGe stad 
met Park and ride-terreinen aan de 
rand van de stad. Hier kunnen reiziGers 
overstaPPen van Het ene oP Het andere 
vervoermiddel, BijvoorBeeld van de 
auto oP de Bus of oP de fiets. in Gronin-
Gen functioneren deze P+r’s oPmerkelijk 
Goed. zoWel forenzen als daGjesmensen 
Weten de P+r’s te vinden. Wat is Het 
GeHeim? vijf verklarinGen.

Zuidhorn

Haren

Hoogkerk

GRONINGEN

A28

N360

N372

N355

A7

Leek

N361

N46

600

200

900

740

800

100

300

200

400

elke 5 minuten

3, 4, 12, 40, 61, 65
163

10 min. 4,3 km

KARDINGE MEERSTAD

elke 10 minuten open vanaf 2017

5

11 min. 4 km

LEEK

elke 10 minuten open vanaf 2017

3, 85

22 min. 14,8 km

ZUIDHORN

elke 30 minuten

stoptrein Arriva
Leeuwarden-Groningen

19 min. 13 km

uitbreiding (200 pl)
vanaf 2018

EUROPAPARK

elke 10 minuten

5, 12, 171, 174, 178

10 min. 2,6 km

HOOGKERK

elke 5 minuten

3, 4, 8, 133, 85, 86
304

10 min. 4,6 km

uitbreiding (400 pl)
vanaf 2017

900

huidige capaciteit

nieuwe capaciteit

aantal parkeerplaatsen

4, 8, 133 enz.

afstand bus tot centrum

afstand trein tot centrum

afstand fiets tot centrum

buslijnen

frequentie richting centrum

fietskluis aanwezig

OV-fietskluis aanwezig

LEGENDA

elke 15 minuten open vanaf 2017

11

19 min. 5 km

REITDIEP

elke 15 minuten

9, 11, 15, 17, 171
335

19 min. 4,6 km

ZERNIKE

geen P+R meer als
Reitdiep open gaat

HAREN

elke 10 minuten

5, 312

13 min. 6,6 km

1. laGe kosten
Parkeren op een P+R-terrein in Groningen 
is gratis. Wie verder reist met de bus, kan 
met de OV-chipkaart inchecken of een 
Euro-kaartje aanschaffen (2 euro voor 
een enkele reis). Voor 6 euro koop je een 
retourtje voor maximaal vijf personen. Dit 
is goedkoper dan parkeren in het centrum.

2. snel naar de Binnenstad
De Q-linkbus rijdt vanaf het P+R-terrein 
razendsnel naar de binnenstad, het station 
of het UMCG. Als er een file staat, mag de 
bus daar langs rijden.

3. reGelmatiG een Bus
Vanaf de P+R-terreinen rijden veel bussen 
naar het centrum. Lang wachten is er niet 
bij.

4. vanuit alle Windstreken
Vanuit welke richting je ook naar de stad 
Groningen gaat, er is altijd een P+R-terrein 
in de buurt. 

5. duidelijke informatie
De P+R-terreinen zijn niet te missen. 
Wie de stad nadert via een van de grote 
uitvalswegen, komt in de buurt van het 

P+R-terrein langs een digitaal informa-
tiepaneel. Hierop staat te lezen of er nog 
parkeerplekken zijn en hoe laat de eerst-
volgende bus vertrekt.

PARkEREn En DiRECt MEt DE bUs nAAR HEt CEntRUM VAn GROninGEn: bEzOEkERs Uit DE RiCHtinG HOOGEzAnD DOEn DAt bij DE P+R bij sPORtCEntRUM kARDinGE AAn DE OOstELijkE 

RinGWEG. FOtO: GEMEEntE GROninGEn.



Bussen snel naar de stad via 
tijdelijke Brug Bij Paterswoldseweg

groningen BereikBaar 7

De tijDelijke brug voor bussen bij De PaterswolDseweg in De staD groningen. Foto: jeroen van kooten.

Het Busverkeer dat vanaf Het P+r-ter-
rein in Hoogkerk naar Het centrum van 
groningen moet, rijdt sinds 1 mei via een 
tijdelijke Brug over de Paterswoldseweg. 
dat is nodig om een onderdoorgang te 
maken onder Het sPoor door voor Het au-
toverkeer oP de Paterswoldseweg. dankzij 
de tijdelijke Brug HeBBen de Bussen een 
kortere en snellere route van en naar Het 
Hoofdstation.

De bussen hoeven nu niet meer vanaf de 
busbaan langs de koeriersterweg naar 
rechts af te slaan om via de Paterswoldse-
weg en de Parkweg het emmaviaduct op 
te draaien. “nu rijden de bussen in één 
keer rechtdoor via een nieuwe tafelbrug 
over het Hoornsediep richting het emma-
viaduct. vooral in de spits scheelt dat aan-
merkelijk, want de bussen komen minder 
verkeerslichten tegen”, zegt projectleider 
theo Zaal namens de gemeente groningen.

De brug is tijdelijk. “Het is de bedoeling 
dat in de zomer van 2018 wordt begonnen 
met de bouw van de onderdoorgang. Die 

bak wordt als het ware onder het spoor 
door geschoven. De nieuwe busbaan loopt 
daarna ook parallel aan het spoor, over de 
onderdoorgang”, zegt Zaal.

De nieuwe brug zorgt wel voor klachten in 
de wijk. Zo hebben omwonenden last van 
geluidsoverlast en trillingen. “we weten 
dat deze tijdelijke maatregel voor overlast 
zorgt. we gaan extra metingen uitvoeren 
en als het nodig is, dan kijken we wat we 
aan de geluidsoverlast en de trillingen 
kunnen doen”, aldus Zaal.

extra sneltrein
De werkzaamheden zijn onderdeel van 
het project extra sneltrein groningen 
leeuwarden (esgl). op dit moment wordt 
gewerkt aan een ontwerp-tracébesluit. er 
volgen nog verschillende inspraakmomen-
ten. “we moeten ook nog kijken hoe de 
planning van de aannemer eruit gaat zien, 
maar eind 2019 moeten de werkzaamhe-
den klaar zijn. ergens tussen zomer 2018 
en eind 2019 zal de tijdelijke brug worden 
afgevoerd”, aldus Zaal.

onderdoorgang Bij eemsgolaan verBetert BusverBinding tussen leek en stad
de BusverBinding tussen de stad en leek 
wordt verBeterd. daarvoor wordt Bij de 
eemsgolaan in de stad een onder-
doorgang aangelegd. deze moet in novem-
Ber klaar zijn. goed nieuws voor omwo-
nenden en voor iedereen die regelmatig 
vanuit leek naar de stad groningen reist.

De nieuwe onderdoorgang bij de eems-
golaan op bedrijventerrein kranenburg 
heeft twee belangrijke voordelen. ten 
eerste wordt de verkeerssituatie bij de 
eemsgolaan veiliger. in het verleden zijn 
er meerdere ongelukken gebeurd. Dankzij 
de onderdoorgang hoeven fietsers en au-
to’s de bussen straks niet meer te kruisen, 
want de bussen rijden over de eems-
golaan heen. vooral voor fietsers wordt de 

nieuwe situatie er veiliger op. Daarnaast 
verkleint de onderdoorgang de kans op 
vertragingen voor zowel bussen als auto’s. 
De bus wordt hier minder afhankelijk van 
ander verkeer. De aanleg van de onder-
doorgang is een gezamenlijk project van 
de provincie en gemeente groningen.

rotondes
er zitten meer maatregelen in het vat om 
de busverbinding naar leek aantrekkelij-
ker te maken. bij P+r Hoogkerk worden 
de rotondes aangepast, zodat de bus 
sneller van P+r Hoogkerk naar leek kan 
rijden. op de snelweg a7 komt bij leek 
speciaal voor de bus een nieuwe afrit. 
ook deze maatregelen maken de kans op 
vertragingen kleiner.

DankZij De tijDelijke brug Hoeven De bussen vanaF De busbaan niet meer via De PaterswolDseweg en De Parkweg 
naar Het emmaviaDuct (De oranje lijn). Ze rijDen nu langs Het sPoor, onDer Het emmaviaDuct Door en met een 
lus Het emmaviaDuct oP (De Paarse lijn). in De toekomst kan De bus Direct naar De ZuiDkant van Het treinstation 
(De stiPPellijn).
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De GroninGse waterweGen al eeuwenlanG GezichtsBepalenD

De Groningse ‘watergeschiedenis’ begint 
met een paar oerstromen aan weerszij-
den van de Hondsrug: de A en de Hunze. 
Meerdere malen verleggen zij hun bedding 
en ten noorden van Groningen vloeien ze 
samen. De A wordt onderdeel van de ver-
dedigingswerken rond de stad, die bestaan 
uit een wal en een gracht. De toenmalige 
vesting is nog herkenbaar in de huidige 
‘diepenring’.

Het Reit- en Hoornsediep ontstaan door 
kanalisatie van de A. Het Hoen- en Dam-
sterdiep hebben hun oorsprong in afwate-
ringsproblemen. Als in de veertiende eeuw 
de benedenloop van de A dichtslibt, wordt 
een oplossing gezocht naar het westen en 
ontstaat het Hoendiep. En in het oosten 
ontstaan problemen doordat de Hunze om-
streeks 1400 naar de stad wordt ‘verlegd’ 
als Winschoter-, Schuiten- en Boterdiep. 
Doordat de afwatering via de smal gewor-
den Hunze stagneert, wordt als oplossing 
het Damsterdiep gegraven. 

VestinGwerken
Als in de negentiende eeuw het scheep-
vaartverkeer op gang komt, zijn de zeven-
tiende-eeuwse vestingwerken een hinder-
lijk obstakel. In 1856 besluiten Provinciale 
Staten alle in de stad samenkomende 
kanalen met elkaar te verbinden. Hiervoor 
worden de zogeheten ‘beren’ in de grach-
ten opgeruimd. Dit zijn muren die naar 

boven toe spits toelopen en die het binnen-
varen van boten verhinderen. Ook wordt 
besloten tot de aanleg van het Eemskanaal, 
dat in 1876 gereed komt. En bij Zoutkamp 
komen sluizen, waardoor eb en vloed niet 
meer tot in de stad merkbaar zijn. De Grote 
en de Kleine Spilsluizen kunnen hierna 
worden opgeruimd.

Als gevolg van het gereedkomen van het 
Verbindingskanaal, worden Katten- en Zui-
derdiep gedempt. In 1883 wordt het eerste 
stukje Damsterdiep dichtgegooid. Met het 
oog op de stadsuitbreiding, wordt aan de 
westkant de vestinggracht gedempt. Een 
ander deel van deze gracht blijft behouden 
als Noorderplantsoen. Aan de oostkant 
wordt de vestinggracht juist verruimd om 
dienst te kunnen doen als ‘verbindingska-
naal’ tussen het Damster- en het Boterdiep.

Door de enorme toename van het aantal 
schepen op het Hoendiep en in de Wester-
havensluis, besluiten gemeente en provin-
cie een gemeenschappelijk plan te maken 
om het bochtige tracé van de Westerha-
ven te mijden. Vanwege de eendrachtige 
samenwerking, besluit de gemeenteraad de 
nieuwe verbinding op 7 september 1909 te 
dopen als het ‘Eendrachtskanaal’.

Gorechtkanaal
Ook is er een plan voor een verbinding 
tussen het Winschoter- en het Boterdiep: 

het Gorechtkanaal. Nog voor het eerste 
stuk met aftakking naar de gasfabriek 
klaar is, ligt er in 1923 een nieuw plan. Het 
Gorechtkanaal kan doorgetrokken worden 
naar het Winschoterdiep, maar er is ook 
een alternatief in de vorm van een nieuw 
kanaal op grotere afstand van de stad. 
Hoewel hoofdingenieur Kooper van Provin-
ciale Waterstaat voorkeur heeft voor het 
eerste, besluit de politiek tot het laatste.

In 1929 gaan de gravers aan de slag. Tussen 
1934 en ’36 wordt de Oostersluis gebouwd. 
In 1937 is het kanaal klaar en wordt het 
naar twee vroegere commissarissen van de 
koningin Van Starkenborghkanaal ge-
noemd. Ondertussen wordt er ook gegraven 
aan een tweede stuk Oosterhamrikkanaal. 
Dit is voor de gasfabriek van levensbelang 
doordat het Gorechtkanaal met het gereed-
komen van het Van Starkenborghkanaal op 
enkele plaatsen wordt gedempt.

DempinGen
Er wordt meer gedempt. Zo wordt de 
voormalige vestinggracht aan de noord-
oostkant in 1926 dichtgegooid, waardoor 
het Academisch Ziekenhuis uitbreidingsmo-
gelijkheid krijgt. Eerder – in 1912-1913 – is 
het Binnen Boterdiep al gedempt. In 1931 
wordt een dam gelegd tussen het Hoen-
diep en de Westerhaven. In 1938 gaat een 
volgend stukje Boterdiep dicht. Het laatste 
gedeelte Boterdiep volgt in 1953, gelijktij-

DE ZuIDERHAVEN IN cIRcA 1935 (RHc GRONINGER ARcHIEVEN 1986-6603).

GroninGen liGt als een spin in een weB 
Van waterweGen. al eeuwenlanG speelt 
het water in en om De staD een BelanGrij-
ke rol. in De staD heeft De BeroepsVaart 
teGenwoorDiG GrotenDeels plaatsGemaakt 
Voor De plezierVaart. De BruGwachters 
zullen Voor De Vaarrecreanten Deze zo-
mer onGetwijfelD weer oVeruren maken.

Door: Beno Hofman
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De GroninGse waterweGen al eeuwenlanG GezichtsBepalenD
dig met de demping van een volgend deel 
Damsterdiep. Een stukje Hoendiep wordt 
direct na de bevrijding dichtgegooid met 
puin van verwoeste panden in de binnen-
stad. Ingrijpender is de demping van de 
Westerhaven, waartoe de gemeenteraad 
in oktober 1960 besluit. In 1962 wordt de 
haven met zand gevuld, maar pas in ’64 is 
er voldoende stevigheid voor riolering en 
bestrating. Het volgende jaar wordt nog 
een stuk Hoendiep gedempt. Alle dem-
pingen hangen samen met de afnemende 
betekenis van de binnenscheepvaart en de 
toename van wegverkeer.

Grote vaarroutes
Daar staat tegenover dat de grote vaar-
routes juist worden verbeterd. Zo wordt in 
april 1952 het Nieuwe Winschoterdiep in 
gebruik genomen. En de laatste decennia 
worden het Van Starkenborghkanaal en 
het Eemskanaal verbreed en verdiept. Over 
eerstgenoemd kanaal komt in 1986 een 
hoge brug met vrije busbaan. En in 1995 
krijgt de Korrewegbrug (sinds 2005 de 
Gerrit Krolbrug) gezelschap van twee hoge 
fietsbruggen. Inmiddels zijn veel bruggen 
alweer aan vervanging toe om meer door-
vaarhoogte te creëren.

KAArt VAN DE GrONINGEr VAArWEGEN uIt cIrcA 1950 (rHc GrONINGEr ArcHIEVEN NL-GNGrA_1536_7057).

HEt BOtErDIEp IN 1877 mEt ZOGEHEtEN ‘BErEN’ IN DE VEStINGGrAcHt (fOtO fr. J. VON KOLKOW; rHc GrONINGEr ArcHIEVEN 1785-13589.JpG).
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onder de noemer ‘Binnenstad 050 – 
ruimte voor jou’ Geeft de Gemeente 
GroninGen de komende jaren een 
impuls aan de Binnenstad. een mix 
aan maatreGelen moet zorGen voor 
een Binnenstad die aantrekkelijk, 
toeGankelijk, veiliG en BereikBaar is. 
voetGanGers en fietsers krijGen fors 
meer ruimte. de Bussen Gaan daarom 
op een andere manier door de Binnen-
stad rijden. er Gaan op termijn Geen 
Bussen meer naar de Grote markt, 
maar de Binnenstad Blijft Goed per 
Bus te Bereiken.

De nieuwe busroutes lopen aan de 
westkant van de binnenstad via de 
Westerhaven en de Eeldersingel. Aan 
de oostkant van de binnenstad gaan 
de bussen via de Diepenring. De haltes 
aan het A-kerkhof verdwijnen. In 
plaats daarvan komt er op de kop van 
de Westerhaven/A-weg een nieuwe 
centrumhalte West.

Als straks de bussen de nieuwe routes 
rijden, kunnen reizigers met een kleine 
elektrische bus of een mini-taxi alsnog 
naar de Grote Markt worden gebracht. 
Met beide vervoersmiddelen kunnen 
kinderwagens, rollators of opklapbare 
rolstoelen mee, aldus de gemeente. 
Het gaat om een proef voor twee jaar. 
Daarna besluit de gemeente welke van 
deze twee vervoermiddelen ook vanaf 
andere haltes in de binnenstad naar 
de Grote Markt gaan rijden.

Trein

OV knoop

Voetgangersgebied

Bushalte

HOV buslijnen

Overige buslijnen

nieuwe Busroutes door de GroninGer Binnenstad

Zo rIjDEn DE bussEn vAnAf 2017 vAn HoofDstAtIon GronInGEn nAAr DE WEstkAnt vAn DE bInnEnstAD (blAuWE lIjn). DE routE Is: HoofDstAtIon-HErEplEIn-

GEDEMptE ZuIDErDIEp-EMMAplEIn-stAtIonsWEG-EElDErsInGEl-WEstErHAvEn. ook DE bussEn DE AnDErE kAnt op rIjDEn DEZE routE.

DE busHAltEs AAn HEt GEDEMptE ZuIDErDIEp blIjvEn bEstAAn. vAnAf HIEr WAnDEl jE Zo DE HErEstrAAt In. foto: jEroEn vAn kootEn.

QBuzz Gaat de komende jaren in GroninGen 
en drenthe met schonere en zuiniGere 
Bussen rijden. ook zullen er elektrische 
Bussen op de weG komen. het streven is 
dat uiterlijk in het jaar 2025 alle nieuw 
Gekochte Bussen voor het openBaar 
vervoer in nederland Geen schadelijke 
uitstoot meer heBBen (‘zero emission’).

De eerste stap in het terugbrengen van de 
schadelijke uitstoot is het vervangen van 
45 streekbussen (uit 2009) door een nieu-
we generatie bussen. Deze bussen rijden 
nog wel op diesel, maar zijn aanmerkelijk 
zuiniger. De zuinigere bussen gaan vanaf 
eind dit jaar rijden. ook voor de nieuwe 
Q-linklijn 6 worden 15 van deze nieuwe 
generatie bussen ingezet. Deze bussen, 
met airco en wifi, rijden vanuit Delfzijl, via 
Appingedam en ten boer naar het uMCG 
en p+r Haren.

elektrisch
Echt een stap vooruit richting ‘zero emis-
sion’ zijn de elektrische bussen waarmee 
Qbuzz gaat experimenteren. vanaf eind 
dit jaar komen er twee elektrische bussen 
met een grote batterij die ‘s nachts wordt 
opgeladen. Een van deze twee bussen zal 
als stadsbus gaan rijden, vooral in de spits. 
De andere komt op de nieuwe lijn tussen 
vliegveld Groningen Airport Eelde en de 
Groninger binnenstad.

De bus van de toekomst is volgens 
deskundigen de waterstofbus. Dit is een 
elektrische bus waarbij de energie niet uit 
een batterij komt, maar uit een brandstof-
cel. Qbuzz wil twee waterstofbussen vanaf 
april 2017 in de dienstregeling opnemen. 
voorlopig zijn zulke bussen nog erg duur. 
naar verwachting worden deze de komen-
de jaren goedkoper, zodat ze op grotere 
schaal kunnen worden ingezet.

Bussen in GroninGen en drenthe steeds schoner en zuiniGer

Gedempte zuiderdiep

westerhaven

hoofdstation

hereplein Hov buslijnen

overige buslijnen
trein

ov-knoop

bushalte

voetgangersgebied
busroute Hoofdstation-
binnenstad-West



"Groningen was ook dit jaar weer geno-
mineerd voor de titel ‘Fietsstad van het 
Jaar’. We doen het dus goed, al is Nijme-
gen er dit jaar dan met de winst vandoor 
gegaan. Onze nominatie hadden we mede 
te danken aan onze ambities, een investe-
ringsprogramma ter waarde van 85 miljoen 
euro tot 2018. In die plannen zitten echt 
onderdelen die uniek zijn in de wereld”, 
vertelt de wethouder.

Volgens Paul de Rook is het om uiteen-
lopende redenen pure noodzaak om het 
fietsen in Groningen nog aantrekkelijker 
te maken. “Sinds de invoering van het Ver-
keerscirculatieplan (1977) kunnen auto’s 
niet makkelijk in de binnenstad komen. De 
fiets is sneller. Fietsen is flexibel, goedkoop 
en gezond. Hoe meer mensen er op de fiets 
komen, hoe minder de openbare ruimte 
in beslag wordt genomen door auto’s. Dat 
geeft ruimte voor bomen en bredere trot-
toirs, en er is minder uitstoot.” Maar het 
succes van de fiets heeft ook een keerzijde: 
“We willen ook voetgangers ruimte geven 

in Groningen. Maar in sommige straten, 
zoals de Brugstraat, staan wel erg veel 
geparkeerde fietsen. We kunnen daar niet 
nog meer fietsenrekken neerzetten, dus we 
moeten andere oplossingen bedenken.”

Unieke fietsenkelder Herestraat
Om meer parkeergelegenheid voor fietsen 
te scheppen in de binnenstad, denkt de 
gemeente Groningen ook aan originele 
oplossingen. “We doen nu onderzoek naar 
de haalbaarheid van een innovatieve fiet-
senkelder in de Herestraat. Boven de grond 
zie je een soort liftje. Als je hier je fiets in 
zet, wordt hij automatisch onder de grond 
geparkeerd. Je krijgt een code waarmee je 
je fiets weer terug kunt vragen. Dat zou 
een kostbare oplossing kunnen worden, 
maar wel heel mooi”, denkt de wethouder.

Woon-Werkverkeer
Maar ook denkt de Gemeente Groningen 
samen met werkgevers nog meer mensen 
uit de auto te kunnen lokken. Bijvoorbeeld 
door aantrekkelijke regelingen voor de 

e-bike. En door de actie ‘rij2op5’, waarbij 
werknemers minimaal twee van de vijf 
werkdagen op de fiets naar het werk gaan.

over vijf jaar?
Wat is de ambitie van Groningen voor de 
middellange termijn, zeg vijf jaar? “Ik hoop 
dat het fietsverkeer in en naar de stad dan 
verder is gegroeid. Tegelijk hoop ik dat we 
er dan in zijn geslaagd dat deze groei niet 
ten koste is gegaan van de leefbaarheid. 
We willen in gesprek gaan met wijken over 
te nemen maatregelen. Zo kwamen inwo-
ners van de Professorenbuurt bij de Korre-
weg met een voorstel om in de wijk auto’s 
te delen. Dat is een heel mooi voorbeeld 
van hoe de bevolking en de gemeente sa-
men initiatieven kunnen nemen. Zo zorgen 
we er samen voor dat we vrijkomende 
ruimte in de stad krijgen die we vervolgens 
kunnen gebruiken voor het vergroten van 
de leefbaarheid.”

WETHOuDER PAul DE ROOK OP DE GROTE MARKT IN GRONINGEN. FOTO: JEROEN VAN KOOTEN.

GroninGen BereikBaar fiets 11

GroninGen BeHoort tot de meest fiets-
vriendelijke steden ter Wereld. tien-
tallen jaren van investerinGen in de 
fietsinfrastrUctUUr HeBBen ervoor Ge-
zorGd dat BUitenlandse Bezoekers zicH 
Hier verBazen over de Grote rol van de 
fiets in Het verkeer. maar volGens de 
GroninGse WetHoUder voor verkeer en 
vervoer PaUl de rook (d66) moet Gro-
ninGen noG flink investeren om ook de 
komende jaren Bij de Beste fietssteden 
ter Wereld te Blijven Horen.

sPeciaal katern over fietsen in en om de stad GroninGen – jUli 2016

GroninGen fietst

onderzoek naar Unieke onderGrondse fietsenstallinG Herestraat

WetHoUder PaUl de rook: GroninGen moet 
nóG aantrekkelijker Worden voor fietsers
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OOk vOOr schOlieren zijn de brede fietspaden van en naar de stad aantrekkelijk, zelfs als het hard waait. fOtO: prOvincie GrOninGen.

op de fiets naar de stad

elke daG Gaan er vanuit de reGio zo’n 
15.000 mensen op de fiets naar hun 
werk in de stad GroninGen. in de zo-
mer zijn het er wat meer, in de winter 
wat minder. de provincie wil het 
fietsGeBruik onder forenzen stimule-
ren, onder andere door het aanleG-
Gen van aantrekkelijke fietsroutes 
zonder oBstakels.

de komende jaren gaat de provincie Gro-
ningen fors investeren in de fiets. zo wil 
de provincie bijdragen aan het bereikbaar 
houden van de stad Groningen. bovendien 
is fietsen gezond, minder vervuilend dan 
gemotoriseerd verkeer en ook duurzaam.

fietsroutes plus
voor mensen die buiten de stad wonen, 
maar in de stad werken, moet de fiets 
een goed alternatief zijn. daarvoor is de 
provincie al enige tijd bezig met het aan-

leggen van fietsroutes plus. dit zijn brede, 
comfortabele fietspaden tussen de stad en 
enkele belangrijke dorpen daaromheen. 
Op dit moment zijn er drie klaar: de routes 
van en naar bedum, zuidhorn en eelde/
paterswolde. de komende jaren komen er 
vijf bij: ten boer (planning: in 2017/2018 
klaar), haren (2017), winsum (2018/2019), 
leek (2018/2019) en assen (circa 2020). de 
eerste gebruikers zijn enthousiast. bij een 
onderzoek gaven fietsers vanuit zuidhorn 
de fietsroute plus als ‘rapportcijfer’ een 8.

meerdere vervoermiddelen
daarnaast zet de provincie in op het reizen 
met meerdere vervoermiddelen. bijvoor-
beeld eerst met de auto en het laatste stuk 
op de fiets. Op de p+r-terreinen rond de 
stad komen dan ook steeds meer voorzie-
ningen om dit te stimuleren, zoals fietsen-
stallingen en -kluizen en Ov-fietsverhuur. 
de provincie investeert hierin mee.

fiets
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op de fiets naar de stad

Met de auto richtinG de stad oM te werken, 
Maar dan het laatste stukje op de fiets. 
dat stiMuleert GroninGen BereikBaar op 
p+r hooGkerk Met park & Bike. het Be-
drijfsleven is enthousiast.

De Park & Bike op P+R Hoogkerk is in 
maart 2016 geopend. Deze afgesloten 
fietsenstallingen worden gehuurd door 
bedrijven. Hun medewerkers kunnen de 
auto op de P+R stallen en daarna voor het 
laatste stukje op hun eigen fiets stappen. 
Zo ontlopen ze de files en krijgen ze een 
gezonde portie dagelijkse beweging. Ook 
voor de werkgever biedt dit voordelen. Het 
bedrijf heeft minder parkeerplekken nodig 
bij het eigen pand. Er is meer parkeerruim-
te beschikbaar voor bijvoorbeeld klanten.

Samen met bedrijven en de gemeente 
Groningen bekijkt Groningen Bereikbaar 
of ook op andere plekken een Park & Bike 
kan komen. Tot nu toe stappen de forenzen 
die op een P+R parkeren, vooral in de bus. 
Met het aanbieden van de fietsenstallingen 
wil Groningen Bereikbaar hen meer keuze 
geven. Dit draagt bij aan het terugdringen 
van het autoverkeer in de stad.

park & Bike: de laatste kiloMeters op de fiets

WERknEMERS PaRkEREn Hun auTO OP P+R HOOGkERk En Gaan fiETSEnD naaR HET WERk. fOTO: JEROEn van kOOTEn.

fietsers vanuit Winsum naar de stad moeten nu gebruik maken van de smalle fietspaden 
langs de provinciale weg. De provincie wil een fietspad aanleggen dat grotendeels het 
spoor volgt en aansluit op de Walfridusbrug, de spoorbrug over het van Starkenborghka-
naal. Het nieuwe fietspad gaat vrijwel niet meer door de dorpen. fietsers hebben nauwe-
lijks nog oponthoud.

naar GroninGen vanuit…
Zuidhorn

winsuM

ten Boer

leek

haren

aantal fietsers per werkdaG
1.200

1.000

1.800

700

5.500*

* allEEn via ROuTE HElPERZOOM/kERklaan

fiets

HET SMallE fiETSPaD TuSSEn GROninGEn En WinSuM lanGS DE PROvincialE WEG. fOTO: PROvinciE GROninGEn.

fietsroute plus GroninGen-winsuM
Planning: klaar in 2018/2019

fietsroute plus GroninGen-leek
Planning: klaar in 2018/2019

fietsroute plus GroninGen-haren
Planning: klaar in 2017

Wat de exacte route wordt van de fietsroute Plus naar leek, is nog niet bekend. Het idee 
van een fietsroute ten zuiden van het leekstermeer, door natuurgebied De Onlanden, is 
van tafel. Het fietspad komt waarschijnlijk ten noorden van het leekstermeer en volgt dan 
grotendeels de a7. net als bij de andere routes is de provincie hierover in gesprek met om-
wonenden, fietsers en andere belanghebbenden. Binnenkort neemt de provincie hierover 
een besluit.

in Haren gaat de fietsroute dwars door de dorpskern. Er komen hier ‘fietsstraten’ waar-
op ook auto’s welkom zijn. Op het grondgebied van de gemeente Groningen komt een 
fietspad langs de Helperzoom. De gemeente is hierover in overleg met de omwonenden. De 
fietsroute moet in 2017 klaar zijn, zodat daarna de aanleg van de Helperzoomtunnel van 
start kan gaan.

fietsroutes plus
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rij2op5: Twee daGen per week uiT de auTo en op de fieTs
sinds maarT 2016 loopT in GroninGen de fieTscampaGne rij2op5. auTomoBilisTen worden 
uiTGedaaGd om minsTens Twee van hun vijf werkdaGen op de (elekTrische) fieTs naar hun 
werk Te reizen in plaaTs van meT de auTo. de deelnemende Bedrijven sTellen e-Bikes Be-
schikBaar aan hun werknemers, die zo de kans krijGen de voordelen van een elekTrische 
fieTs zelf Te ervaren.

“In 2015 hebben we vooral ingezet op het vergoeden van de aanschaf van een e-bike”, 
vertelt Michael Myles van Groningen Bereikbaar. “We willen nu vooral het gebruik gaan 
faciliteren en stimuleren. Hiervoor werken we samen met de landelijke fietscampagne 
rij2op5. Wij financieren de campagne, met als voorwaarde dat de deelnemende bedrijven 
één of meerdere e-bikes aan medewerkers beschikbaar stellen.”

In de eerste zes maanden van rij2op5 kan elke werknemer twee weken lang een e-bike 
uitproberen. Na die periode worden de fietsen ingezet als deelfietsen binnen de bedrijven. 
“We zijn sinds maart bezig en wat opvalt is dat mensen die de fiets twee weken meekrij-
gen, er al snel meer gebruik van maken dan enkel op de twee ‘verplichte’ dagen.”

korTinGsacTies
Groningen Bereikbaar heeft een aantal fietsenzaken in de regio bereid gevonden de 
fietscampagnes te ondersteunen. Zij bieden verschillende (kortings)acties die de aanschaf 
van een e-bike aantrekkelijker maken. Daarnaast stelt een van de winkels 
twee ‘speed pedelecs’ beschikbaar. Deze sportieve e-bikes kunnen een 
snelheid van 45 kilometer per uur bereiken en zijn door deelnemers 
van rij2op5 te reserveren.

Arjan Stuiver, onderzoeker bij de Rijksuniversiteit 
Groningen, maakte voor rij2op5 twee weken lang 
gebruik van een ‘speed pedelec’. Dat is een snelle, 
sportieve elektrische fiets met een topsnelheid van 
wel 45 kilometer per uur. Het beviel hem uitste-
kend. “Ik woon op zo’n 17 kilometer van mijn werk. 
Dat is best een eind om elke keer op een gewone 
fiets te overbruggen, dus meestal pakte ik de auto 
of de motor. Maar op de speed pedelec doe je er 
maar een half uurtje over. Dus dan wordt fietsen 
ineens een stuk aantrekkelijker.” Een dergelijke fiets 
is volgens Stuiver dan ook voornamelijk geschikt 

voor forenzen die wat verder van hun werk wo-
nen. “Op de lange rechte fietspaden die je in de 

buitengebieden veel hebt, kun je de snelheid 
van een speed pedelec goed benutten. Daar-
naast ben je goedkoper uit dan wanneer je 
met de auto gaat. Toegegeven: een speed 
pedelec is behoorlijk aan de prijs, maar 
bereken maar eens hoeveel benzine je kwijt 

bent als je altijd met de auto gaat.”

Menzis-medewerker Michiel Postema heeft 
in het kader van rij2op5 twee weken een 
e-bike tot zijn beschikking gehad. “Positief 
is dat de e-bike echt al concurreert met 
de auto wat betreft de snelheid waarmee 
je op je werk bent. Als er straks een begin 
wordt gemaakt met de werkzaamheden 
aan de zuidelijke ringweg, zal die winst 
nog wel wat groter worden.” Die snelheid 
heeft volgens Postema ook een keerzijde. 
“Omdat ik vaak mijn kinderen onderweg 
oppik, ga ik meestal met de auto. De fiets 
pakte ik vooral als ik even lekker m’n hoofd 
leeg wilde maken. Met de e-bike zit dat 
er toch niet echt in, zo merkte ik. Je moet 
constant opletten, want nog niet iedereen 
is erop bedacht dat elektrische fietsen met 
een behoorlijke snelheid langskomen.”

ARJAN STuIvER RIJDT IN 30 MINuTEN NAAR ZIJN HuIS 17 kM vERDEROP. FOTO: JEROEN vAN kOOTEN.

MIcHIEl POSTEMA MOcHT TWEE WEkEN EEN E-BIkE PROBEREN. FOTO: JEROEN vAN kOOTEN.

arjan sTuiver
rijksuniversiTeiT 

GroninGen 

michiel posTema 
menzis

fieTs

“de e-Bike concurreerT 
al echT meT de auTo”

“op de speed pedelec doe ik 
er maar een halfuurTje over”
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Samen voorranG Bepalen Bij ‘alle richtinGen Groen’

Alle fietsers krijgen tegelijk groen licht op 28 kruispunten in de stAd, zoAls hier bij de oosterbrug. foto: jeroen vAn kooten.

fietsstewArd edsel AdAmus wijst op de westerhAven een bezoekster de plek wAAr ze hAAr fiets mAg pArkeren. 

foto: jeroen vAn kooten.

her en der GeStalde fietSen in de Binnen-
Stad van GroninGen kunnen een oBStakel 
zijn, BijvoorBeeld voor hulpdienSten. de 
Gemeente Gooit haar charmeS in de Strijd.

in een compacte stad als groningen is de 
fiets het ideale vervoersmiddel. voor fiet-
sers zijn er op diverse plekken parkeerplek-
ken en gratis fietsenstallingen. maar veel 
fietsers zetten hun tweewieler het liefst 
daar neer waar ze moeten zijn. zo langza-

merhand wordt dat een probleem. de stad 
slibt dicht met geparkeerde fietsen. dat 
kan hinderlijk en soms zelfs gevaarlijk zijn. 
de fietsen belemmeren bijvoorbeeld de 
doorgang voor voetgangers en voor hulp-
diensten. boetes uitdelen past niet bij de 
manier waarop de gemeente met fietsers 
wil omgaan. liever verleidt de gemeente 
de fietsers om vanzelf het goede gedrag te 
vertonen.

een goed voorbeeld hiervan zijn de rode 
lopers die tien jaar geleden in de bin-
nenstad van groningen werden geïntro-
duceerd. deze rode matten worden voor 
winkels gelegd om het fietsparkeren op 
deze plekken te ontmoedigen. dat werkt. 
fietsers zetten hun fiets ergens anders 
neer, zodat de matten vrij blijven voor de 
voetgangers.

fietSStewardS
sinds de opening van primark op de wes-
terhaven eind mei probeert de gemeente 
het ook op een andere manier. fietsste-
wards spreken hier bezoekers aan met 
het verzoek hun fiets in de fietsvakken te 
plaatsen in plaats van vlak voor de winkel. 
dat blijkt goed te werken. de ondernemers 
zijn enthousiast. zij vinden dat het plein 
nog nooit zo netjes is geweest. onderne-
mers op andere plekken hebben intussen 
ook om fietsstewards gevraagd om het 
fietsparkeren in goede banen te leiden.

fietS

wie heeft er voorranG Bij verkeerS-
lichten alS alle fietSerS teGelijk 
Groen krijGen? alS je deze vraaG op-
werpt op een verjaardaGSfeeStje, kun 
je een lanGe diScuSSie verwachten. 
iedereen heeft wel een meninG, maar 
niemand weet het zeker. de Gemeente 
GroninGen iS een campaGne GeStart om 
fietSerS meer duidelijkheid te Geven. 
de BoodSchap: Samen loSSen we het op.

‘Alle richtingen groen’ is niet nieuw. Al in 
1989 kregen de eerste kruispunten in de 
stad deze bijzondere regel. normaal krijgen 
fietsers en auto’s uit dezelfde richting te-
gelijk groen licht. bij alle richtingen groen 
staan alle auto’s stil en mogen de fietsers 
vanuit alle richtingen tegelijk oversteken.

tegenwoordig geldt de regel op maar liefst 
28 kruispunten in de stad groningen. ook 
enkele andere steden, zoals enschede en 
deventer, kennen ’alle richtingen groen’, 
maar dan op een veel kleinere schaal. ‘Alle 
richtingen groen’ heeft enkele belangrijke 
voordelen. er kunnen veel fietsers tege-
lijkertijd door het groene licht. daarnaast 
is het erg veilig, want alle auto’s moeten 
wachten. het voorkomt bijvoorbeeld onge-
lukken met fietsers in de ‘dode hoek’ van 
afslaand autoverkeer. ook kunnen fietsers 
in één keer schuin oversteken. linksaf-
slaande fietsers hoeven dus niet twee keer 
over te steken en twee keer te wachten.

voorranG
wel is er de nodige onduidelijkheid over 
wie er voorrang heeft. dat komt omdat het 
geen landelijke verkeersregel is. het goede 
antwoord is dan ook dat niemand voor-

rang heeft bij ‘alle richtingen groen’. het is 
de bedoeling dat de fietsers goed oplet-
ten en het samen oplossen. dat gebeurt 
meestal ook. in de praktijk zijn er nauwe-
lijks aanrijdingen tussen fietsers onderling. 

de gemeente is een campagne gestart om 
fietsers meer duidelijkheid te geven. de 
boodschap is helder. zoek als fietser bij 
het oversteken oogcontact met de andere 
fietsers en bepaal samen wie er eerst mag.

“SomS moet ik wel even tot tien tellen”
“Goedemorgen mevrouw, u kunt uw fiets daar neerzetten”, wijst Edsel Adamus. Hij is een 
van de vier fietsstewards bij de Westerhaven. De stewards spreken fietsers aan die hun 
tweewieler willen neerzetten op een plek die vrij moet blijven voor hulpdiensten. Er zijn 
ook grote gele borden waarop staat dat fietsparkeren hier niet is toegestaan, maar daar 
trekken veel mensen zich weinig van aan. “Mijn taak is ervoor zorgen dat hier geen fietsen  
en scooters komen te staan. Ik spreek de mensen vriendelijk aan. Meestal werkt dat. Al 
zijn er ook mensen die zich afvragen waar ik me mee bemoei. Soms moet ik wel even tot 
tien tellen. Ik kan ze geen boete geven. Dat zou ik ook niet willen, want dat leidt alleen 
maar tot agressie. Veel mensen hebben begrip voor ons verzoek. En we bedanken de men-
sen ook die hun fiets netjes parkeren.”

Gemeente verleidt fietSerS op juiSte plek te parkeren
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Pre-doctoraal geschiedenisstudent Manish 
Kumarm (28) uit India heeft zelf geen fiets. 
“Ik woon midden in de binnenstad, dus ik 
heb geen fiets nodig. De universiteit, het 
station, de winkels: alles zit op loopafstand 
van mijn huis.” In Leiden, waar Manish 
eerder een jaar studeerde, had hij wel een 
fiets. Als het gaat om fietsen, kunnen de 
verschillen tussen zijn thuisland India en 
Nederland bijna niet groter zijn, vertelt hij. 

“Hier in Nederland fietst iedereen: jong en 
oud, arm of rijk. In India zijn het vooral de 
arme mensen die fietsen. Het is in India ook 
eigenlijk te warm om op de fiets te stappen 
en ook de afstanden zijn langer. Als het 40 
graden is, is het geen doen om 10 kilome-
ter te fietsen om naar je werk of de winkel 
te gaan. Daarom heeft bijna iedereen die 
het kan betalen, een auto of een motor.”

“in india fietsen  
vooral de arme mensen”

“Het lijkt wel alsof 
iedereen Hier fietst”

Nikolai Klitzing (25) en Jeff Harris (24) komen allebei uit 
Berlijn en studeren psychologie in Groningen. Tussen de 

colleges door genieten ze even van het zonnetje op 
de trappen van het Academiegebouw. “Ongelofelijk 
hoeveel fietsers je hier ziet”, vindt Nikolai. “Het is soms 

echt oppassen geblazen! “De eerste keer dat je al die 
fietsers ziet, denk je: ‘wát een chaos’”, vult Jeff hem aan. 
“Maar uiteindelijk went het wel en blijkt het vooral een 
georganiseerde chaos te zijn.” Of ze zelf ook veel fietsen? 
“Als je in Groningen komt studeren, ga je eerst op zoek 
naar een kamer. En meteen daarna op zoek naar een fiets”, 
lacht Nikolai. Ook Jeff pakt altijd de fiets als hij ergens heen 
moet. In Berlijn is dat wel anders. “Daar ga je met de auto of 
het openbaar vervoer. Fietsen deed ik alleen om bijvoorbeeld 
naar het meer te gaan.”

Anna Elisa Stümpel (26) komt uit Hannover en studeert archeologie aan de Rijksuni-
versiteit. Ze is er inmiddels aan gewend, maar toen ze nog maar net in Groningen 
woonde, verbaasde ze zich over al die fietsers in de stad. “Het zijn er zó veel. En het 
lijkt wel alsof iedereen hier fietst. Niet alleen studenten, maar ook oudere mensen 
en ouders met jonge kinderen.” Anna Elisa houdt van de Nederlandse fietscultuur, 
zegt ze. “Veel grote straten hebben een eigen fietspad. Fietsen is daarom de snelste 

en meest comfortabele manier om je te verplaatsen.” Of ze zelf ook een fiets 
heeft? “Nee, die is een paar dagen geleden gestolen. Heel verdrietig: die 

fiets is nog van mijn oma geweest. Ze had hem gekregen toen ze net 
zo oud was als ik nu.” Zo zonder fiets, vindt ze maar niks. “Binnenkort 
kun je bij de gemeente weer tweedehands fietsen kopen. Ik denk dat 
ik dat maar ga doen.”

Buitenlandse studenten over de fiets
“Het Blijkt vooral een 
GeorGaniseerde cHaos”

fiets
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Wie na 9 uur met de bus reist, kan 40 procent korting krijgen. Foto: oV-bureau groningen drenthe.

Wie niet per se ’s ochtends vroeG hoeft te 
reizen met de Bus, kan nu eenvoudiG  
kortinG krijGen. QBuzz Biedt een 40/4- 
kortinGsaBonnement aan WaarBij de Bus-
reiziGer elke keer automatisch 40 procent 
kortinG ontvanGt als hij na 9 uur instapt. 
het 40/4-kortinGsaBonnement kost vier 
euro per maand. QBuzz hoopt hiermee de 
drukte in de spits te verminderen.

de ochtendspits bestaat niet alleen in 
het autoverkeer. ook bussen zitten in de 
ochtend vaak erg vol. Vooral reizigers die 

niet op het beginpunt instappen, kunnen 
hier last van hebben. soms moeten ze 
staan. dat maakt het openbaar vervoer 
minder aantrekkelijk. Qbuzz zet op sommi-
ge trajecten al extra bussen in of bussen 
met meer zitplaatsen. maar dat helpt niet 
altijd.

voordeliGer
met het 40/4-kortingsabonnement 
stimuleert Qbuzz het busreizen buiten 
de spits. uitgeslapen busreizigers reizen 
voordeliger. Zo komt er in de spits meer 

ruimte voor wie echt al zo vroeg op zijn 
plaats van bestemming moet zijn. het 
40/4-kortingsabonnement is geldig in alle 
bussen die in groningen en drenthe rijden 

en werkt alleen in combinatie met een 
persoonlijke oV-chipkaart.
het abonnement is te koop in de webshop 
van Qbuzz: https://webshop.qbuzz.nl.

de hanzehoGeschool is door de orGanisatie van het 'loW car diet' uitGeroepen tot het 
'schoonst reizende Bedrijf van nederland'. het loW car diet is een landelijke Wed-
strijd WaarBij in totaal zo'n 1200 medeWerkers van 27 Bedrijven en orGanisaties een 
maand lanG zo WeiniG moGelijk met de auto reisden. in plaats daarvan maakten zij 
voor hun Woon-Werkverkeer GeBruik van milieuvriendelijkere vervoersmiddelen.

groningen was met 400 deelnemers bij 11 bedrijven en instellingen goed vertegen-
woordigd bij de landelijke wedstrijd. Van hen bleken de 21 deelnemers van de hanze-
hogeschool de schoonst reizende van alle deelnemende organisaties. Zij veroorzaakten  
per kilometer slechts 24 gram co2-uitstoot. bouwbedrijf strukton werd de algemene 
winnaar omdat het de grootste besparing realiseerde.
de medewerkers van de hanzehogeschool reisden tijdens het ‘dieet’ 58 procent scho-
ner en bespaarden daarmee 278 kilo co2. in totaal hebben de deelnemende bedrijven 
in de spits 50 procent minder met de auto gereden, 17 ton minder co2 uitgestoten en 
16 procent minder reiskosten gemaakt.

in groningen werd het Low car diet ondersteund door groningen bereikbaar. door 
zich te verbinden aan dit soort initiatieven wil de organisatie andere manieren van 
reizen stimuleren. anders reizen en werken leidt tot minder drukte op de weg en een 
betere bereikbaarheid van groningen tijdens grote projecten zoals de ombouw van de 
zuidelijke ringweg.

hanzehoGeschool GroninGen schoonst 
reizende Bedrijf van nederland

nieuW loket verkeer & Werkzaamheden
Wie vraGen heeft over Werkzaamheden, verkeersprojecten en de BereikBaarheid in en om 
GroninGen, kan sinds 16 juni contact opnemen met het nieuWe loket verkeer & Werkzaam-
heden. dit is een Gezamenlijk loket van GroninGen BereikBaar, aanpak rinG zuid, GroninGen 
spoorzone, de Gemeente GroninGen en de provincie GroninGen.

bij dit loket kunnen inwoners en bedrijven bijvoorbeeld terecht met vragen over omleidin-
gen en grote projecten zoals de ombouw van de zuidelijke ringweg en de ingrepen bij het 
hoofdstation. Ze hoeven 
niet eerst op zoek naar de 
organisatie die daarvoor 
verantwoordelijk is.

de dienstverlening van 
Loket Verkeer & Werkzaam-
heden is in handen van het 
klant contact centrum van 
de gemeente groningen. de 
medewerkers beantwoor-
den de vragen telefonisch 
en per mail. als dat nodig is, schakelen ze 
door naar de betrokken organisaties. 
het loket Verkeer & Werkzaamheden is tijdens
kantooruren bereikbaar op (050) 367 89 89 
en loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl.

kort nieuWs
40% kortinG voor uitGeslapen BusreiziGers

“even Wachten met inchecken”
Roel Menke uit Gieten reist vier dagen per week vanuit zijn woonplaats Gieten naar 
het Zernikepark in Groningen. “Meestal met de bus. Een gewoon abonnement kan niet 
uit. Dit kortingsabonnement is voor mij voordeliger. Eens per maand laad ik het abon-
nement op op het Hoofdstation van Groningen. Daar kom ik toch langs. Ik moet altijd 
wel even opletten als ik lijn 305 neem op het OV-knooppunt bij Gieten. Die vertrekt om 
09.01 uur. Als ik te vroeg incheck, moet ik het volle pond betalen." 

OMLEIDING
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Verlengde Hereweg

4

PROJECTENKAART: WERKZAAMHEDEN IN EN ROND GRONINGEN1 2013 - 2016

Bedumerweg
Aansluiting op noordelijke ringweg is 
ongelijkvloers gemaakt. De verkeerslichten 
zijn weggehaald en het asfalt vervangen.

Sontbrug en Sontwegtracé
De nieuwe Sontbrug verbindt de binnenstad 
met Meerstad en industrieterrein Euvelgunne.

Noordzeebrug
De Noordzeebrug over het Van Starkenborgh-
kanaal is volledig vervangen.

Uitbreiding P+R Haren
Wegens succes is het P+R-terrein bij Haren 
uitgebreid met ruim vijfhonderd plaatsen.

Herewegviaduct
Het Herewegviaduct is opgeknapt in de zomer 
van 2015.

Omgeving rotonde Laan Corpus den 
Hoorn
Ter verbetering van de doorstroming rondom 
het Martiniziekenhuis zijn diverse maatrege-
len getroffen.

Boterdiep
Vervangen riolering en reconstructie weg-
verharding van het Boterdiep.

Fietsroute plus Groningen Bedum
Tussen Groningen en Bedum is een Fietsroute 
Plus aangelegd. Dit is een extra breed en 
comfortabel fietspad.

Rijksweg N360
De kruispunten zijn aangepakt en er is een 
keerlus voor bussen aangelegd.

Reitdiepplein - Ring Noord en West
Voor een goede doorstroming op de ring is 
het knooppunt Reitdiepplein verbeterd.

Oostelijke ringweg
Alle kruisingen zijn ongelijkvloers gemaakt en 
er zijn fietsecoducten aangelegd.

Oostersingel
De Oostersingel is heringericht om fietsverkeer 
en openbaar vervoer beter te faciliteren.

Westelijke ringweg
Het asfalt van de westelijke ringweg is 
vernieuwd rondom het viaduct over de
Peizerweg.

Hoogwaardige OV-as van P+R Hoogkerk 
naar station Groningen
De busbaan op de Koeriersterweg is doorge-
trokken tot aan het Emmaviaduct, parallel 
aan het spoor. Daarmee ontstaat een snelle 

Aanpak Ring Zuid
De zuidelijke ringweg gaat de komende jaren 
ingrijpend op de schop om de bereikbaarheid 
van stad en regio en de doorstroming op de 
weg te verbeteren.

Helperzoomtunnel
In het verlengde van de Helper Brink komt 
een tunnel die Helpman en het Europapark 
met elkaar verbindt.

Onderdoorgang Paterswoldseweg
Vanaf 2019 rijdt op het traject Groningen-
Leeuwarden elk uur een extra sneltrein. 
Daarom wordt de spoorwegovergang bij de 
Paterswoldseweg vervangen door een 
onderdoorgang. 

Aanleg opstelterrein ‘de Vork’
Het opstelterrein voor treinen aan de zuid-
zijde van het Hoofdstation Groningen wordt 
verplaatst naar de Vork in de gemeente Haren.

Aanpak Hoofdstation
Het Hoofdstation Groningen krijgt meer spo-
ren en perrons. Ook worden er nieuwe tunnels 
aangelegd voor voetgangers, fietsers en 
bussen en komt er een nieuwe ondergrondse 
fietsenstalling aan de zuidkant van de sporen.

Aanpassing sporen tussen Hoofdstation 
Groningen en opstelterrein ‘de Vork’
Er komt een vierde spoor tussen het nieuwe 
station Groningen Europapark en Hoofd-
station Groningen. Dat is nodig omdat er in 
de toekomst meer treinen gaan rijden.

Extra zijperron Europapark
Station Europapark krijgt een extra zijperron.

Aanleg P+R-terreinen
Bij Reitdiep en Meerstad komen P+R-terrei-
nen. De uitbreiding van het aantal P+R-ter-
reinen verbetert de bereikbaarheid van de 
stad.

Fietsroutes plus
De plannen voor een aantal Fietsroutes Plus, 
extra brede en comfortabele fietspaden 
tussen stad en regio, worden momenteel 
uitgewerkt. Het gaat om routes van en naar 
Ten Boer (start op zijn vroegst 2016), Haren 
(vanaf 2016), Winsum (vanaf 2018) en Leek 
(vanaf 2018).

Schuitendiep en Turfsingel
In combinatie met groot onderhoud wordt 
onderzocht of de diepenring beter ingericht kan 
worden.

Gerrit Krolbrug
De oude Gerrit Krolbrug wordt vervangen 
door een nieuwe brug.

busverbinding tussen P+R Hoogkerk en het 
Hoofdstation Groningen.

Bouwwerkzaamheden Forum en oost-
wand Grote Markt
Aan de oostkant van de Grote Markt komt het 
Groninger Forum. Dit zorgt voor bouwverkeer. 
Er worden een overdekte fietsenstalling en 
een parkeergarage onder het gebouw 
aangelegd.

Kabels en leidingen Aanpak Ring Zuid
Op diverse plaatsen langs het traject worden 

kabels en leidingen verlegd ter voorbereiding 
op de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Verkeersmaatregelen Helpman
In het kader van de ombouw van de zuidelijke 
ringweg wordt de verkeerssituatie in 
Helpman/Coendersborg aangepast.

Aanpak rotonde Hoogkerk en kruising 
Eemsgolaan
Ten behoeve van het openbaar vervoer tussen 
Leek en Groningen wordt de doorstroming 
verbeterd op de rotondes bij Hoogkerk. 

Oostelijke- en noordelijke ringweg
De noordelijke en oostelijke ringweg worden  
voorzien van een deklaag (asfalt) en langs de 
noordelijke ringweg komen nieuwe geluids-
schermen. Daarnaast wordt de Plataanbrug 
geconserveerd.

UMCG-Noord/Bloemsingel
Aan de Noordkant van het UMCG wordt een 
busknooppunt gerealiseerd.

Bloemstraat en Kolendrift
Vervangen riolering en reconstructie wegver-
harding van de Bloemstraat en herinrichting 
Kolendrift.

Griffebrug
Er wordt groot onderhoud verricht aan de 
Griffebrug.

Kraneweg
De Kraneweg wordt gereconstrueerd.

Binnenstadsvisie westzijde
De herinrichting van de westzijde van de 
binnenstad maakt dit gebied veiliger en 
toegankelijker voor voetgangers en fietsers.

Verbeteringen slimme fietsroute
De Slimme Route voor fietsers richting 
Zernike wordt aangepast en veiliger gemaakt.

Fietspad langs noordelijke ringweg
Door de aanleg van dit fietspad worden de 
Fietsroutes Plus vanuit Winsum en Zuidhorn 
verbonden met de stedelijke routes en de 
Zernike Campus.

Fietspad langs spoorlijn
Groningen - Sauwerd
Mede door de aanleg van dit fietspad 
ontstaan er rechtstreekse fietsverbindingen 
tussen de dorpen ten noorden van Groningen 
en tussen de noordwestelijke stadswijken.
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busknooppunt gerealiseerd.

Bloemstraat en Kolendrift
Vervangen riolering en reconstructie wegver-
harding van de Bloemstraat en herinrichting 
Kolendrift.

Griffebrug
Er wordt groot onderhoud verricht aan de 
Griffebrug.

Kraneweg
De Kraneweg wordt gereconstrueerd.

Binnenstadsvisie westzijde
De herinrichting van de westzijde van de 
binnenstad maakt dit gebied veiliger en 
toegankelijker voor voetgangers en fietsers.

Verbeteringen slimme fietsroute
De Slimme Route voor fietsers richting 
Zernike wordt aangepast en veiliger gemaakt.

Fietspad langs noordelijke ringweg
Door de aanleg van dit fietspad worden de 
Fietsroutes Plus vanuit Winsum en Zuidhorn 
verbonden met de stedelijke routes en de 
Zernike Campus.

Fietspad langs spoorlijn
Groningen - Sauwerd
Mede door de aanleg van dit fietspad 
ontstaan er rechtstreekse fietsverbindingen 
tussen de dorpen ten noorden van Groningen 
en tussen de noordwestelijke stadswijken.

2 oktober 2013 - najaar 2015

11 2010 - 2015

3 2013 - 2015

4 2014 - medio 2015

15 2011 - 2019

5 mei - september 2015

6 april - zomer 2015

7 mei - december 2015

14 2015 - begin 2016

16 2015 - 2017

8 2013 - 2015

9 zomer 2015

10 najaar 2015

26 2016 - 2017

27 2016 - 2017

34 2017 - 2018

18 mei 2016 - november 2017

35 2016 - 2017

37 2016/2017

17 mei - augustus 2016

38 2018 - 2020

23 tweede helft 2016

24 2016 - 2017

12 september - december 2015

20 2016 - medio 2017

28 2017 - 2020/2021

29 2017 - 2018

31 2016 - 2018

32 2018 - 2021

33 2017 - 2018

30 2017 - 2019

19 zomer 2016

13 1e helft 2016

21 2016 - medio 2017

36 vanaf 2016

25 najaar 2016

22 zomer 2016

.
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noG t/m 23 oktoBer: nieuwe wilden in GroninGer museum 
Onder de noemer ‘Nieuwe Wilden’ is in het Groninger Museum een expositie 
te zien die in het teken staat van het Duitse neo-expressionisme uit de 
jaren ’80. Zoals de punk ooit de wereld van de popmuziek opschudde, zo 
deed het ‘neo-expressionisme’ dat in de wereld van de beeldende kunst. De 
internationale kunst werd in de jaren zestig en zeventig gedomineerd door 
abstracte en conceptuele tendensen, en bijna niemand had verwacht dat de 
figuratieve, expressionistische schilderkunst met zo’n grote kracht terug zou 
komen. Dat gebeurde wel, in meerdere landen tegelijk, en nergens op zo’n 
brede schaal als in (toenmalig West-) Duitsland. 
www.GroninGermuseum.nl/nieuwe-wilden

27 juli t/m 6 auGustus: Peter de Grote festival 
Van 27 juli tot en met 6 augustus staat het grootste kamermuziekfestival van 
het Noorden op het programma: het Peter de Grote Festival. In de elf dagen 
dat het festival duurt, worden er zo’n 50 kamermuziekconcerten gegeven. De 
concerten vinden plaats op bijzondere locaties, variërend van een restaurant tot 
een eeuwenoude kerk en van het Universitair Medisch Centrum (UMCG) tot de 
Gasunie. www.PeterdeGrotefestival.nl 

27-28 auGustus: GroninGens ontzet  
Het Groningens Ontzet, in de Groningse volksmond ook wel ‘Bommen Berend’ 
genoemd, wordt dit jaar niet op 28 augustus, maar een dag eerder, op zater-
dag 27 augustus, gevierd. De Grote Markt krijgt voor het eerst sinds jaren 
weer een centrale plek in de activiteiten. Het feest barst daar vrijdagavond 
al los met een muziekprogramma. Zaterdag is de paardenkeuring op de Grote 
Markt, en daarna is de markt het decor van een kinderfeest en muziek. De 
Westerhaven staat in het teken van sport en spel. Zaterdag wordt afgesloten 
met een vuurwerkshow. Op zondag 28 augustus verzorgt het NNO een concert 
op de Grote Markt en op de Vismarkt vindt het Mega Blubber Power Festival 
plaats. www.feestinstad.nl

18 t/m 28 auGustus: noorderzon  
Het is een van de populairste festivals van het Noorden: Noorderzon. Het 
festival vindt dit jaar plaats van 18 tot en met 28 augustus in het Noor-
derplantsoen. Op het programma staat traditioneel veel theater, muziek, 
dans en film. Het zijn vooral veel internationale artiesten die jaarlijks spe-
ciaal voor Noorderzon naar Groningen afreizen. Er vinden bijna doorlopend 
voorstellingen plaats, maar ook zonder een voorstelling te bezoeken, is het 
tijdens Noorderzon goed toeven in het Noorderplantsoen. Zowel nationaal 
als internationaal staat het festival bekend om z’n goede sfeer, gezellige 
terrassen en heerlijke eettentjes. Niet voor niets trekt het festival jaarlijks 
zo’n 135.000 bezoekers uit Groningen, de rest van het land en de rest van de 
wereld. www.noorderzon.nl

IN het GroNINGer MUseUM Is tot eN Met 23 oktober De exPosItIe ‘NIeUwe wIlDeN’ te zIeN.


