
1 

   
  

 p/a Zwanebloemstraat 15, 9731 CH  Groningen 

 groningen@fietsersbond.nl 

 

 

Aan: Wethouder van verkeer en vervoer van de gemeente Groningen 

 Raadsleden van de gemeente Groningen 

 Gedeputeerde van verkeer en vervoer van de provincie Groningen, 

 Statenleden van de provincie Groningen 

 

 

Betreft: AanpakRingZuid 

 

 

Groningen,  6 mei 2015 

 

 

Geachte wethouder meneer De Rook, raadsleden van de gemeente Groningen, 

gedeputeerde mevrouw Gräper-Van Koolwijk en statenleden van de provincie Groningen, 

 

 

Het tijdstip nadert dat er opdracht wordt verstrekt voor AanpakRingZuid, die bedoeld is om 

een vlottere verkeersafwikkeling van het autoverkeer te bewerkstelligen. 

Dit mag niet betekenen dat de fietsinfrastructuur er slechter op wordt en dat belangrijke 

fiets- en voetgangersverbindingen worden afgesloten waardoor wijken minder goed 

bereikbaar zijn. Het mag ook niet betekenen dat – voor het realiseren van een 

verkeerslichtvrije autoroute – voorheen verkeerslichtvrije fietsroutes nu wel verkeerslichten 

krijgen. Dit doet geen goed aan ‘Groningen Fietsstad’. 

 

Op veel plekken blijft de situatie voor de fietsers gelijk of gaat deze erop vooruit, zoals bij het 

Vrijheidsplein, het Europaplein, de Oosterpoort en het Sterrebos. 

Maar op andere plaatsen verdwijnen fietsverbindingen waarvan op dit moment veel gebruik 

wordt gemaakt en worden er fietsvoorzieningen slechter. Als voorbeeld en om niet 

uitputtend te zijn worden hierna twee situaties genoemd die aanmerkelijk verslechteren bij 

doorgang van de huidige plannen. 

 

 Fietstunnel bij Papiermolen/fietsverbinding Vondellaan met Hoornsediep 

De tunnel onder de Ring Zuid voor fietsers en voetgangers bij de Papiermolen verdwijnt 

helemaal. Het voetgangersviaduct op grote hoogte over de Ring Zuid, die met de fiets aan de 

hand te belopen is, is geen alternatief voor het vele fietsverkeer. Dit voelt als 'doekje voor 

het bloeden'. Scootmobielers en rolstoelers kunnen er al helemaal geen gebruik van maken. 

Leerlingen van de scholen ten noorden en ten zuiden van de Zuidelijke Ring maken veelvuldig 
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gebruik van de huidige Papiermolentunnel. Als die verdwijnt moeten zij omrijden over het 

vrijliggende fietspad  langs de Brailleweg. 

Daarnaast verdwijnt de huidige fietsverbinding van de Vondellaan met het Hoornsediep.  
 

Bovenstaande heeft gevolgen: 
 

a) Alle Noord-Zuid fietsverkeer o.a. uit de wijken Helpman en De Wijert naar en van de 

binnenstad moet gebruik maken van de fietspaden langs Here- of Brailleweg. 

 Om het fietspad langs de Brailleweg te nemen moet in veel gevallen de op- en afrit van 

de A28 worden overgestoken. Dit worden ongelijkvloerse kruisingen met hellingen – 

lastig voor scootmobielers en rolstoelers. Ook zal veel fietsverkeer in noordelijke richting 

de met verkeerslichten geregelde oversteek over de Vondellaan moeten nemen, waar in 

2030 naar verwachting 11.000 verkeersbewegingen per dag plaats hebben. 

 

b) Het Noord-Zuid fietsverkeer en terug tussen de wijken Helpman/De Wijert en de 

Rivierenbuurt moet eveneens gebruik maken van de fietspaden langs Here- of 

Brailleweg. 

 Degenen die via de Brailleweg fietsen zullen bovendien het dan laaggelegen 

Emmaviaduct moeten oversteken, ter hoogte van de Maaslaan. Vooral veel scholieren 

van de nabijgelegen scholen zullen veelvuldig  gebruik gaan maken van deze 

fietsoversteek. Dit is dan een gelijkvloerse fietsoversteek, geregeld door verkeerslichten, 

over 2 x 2 rijstroken voor autoverkeer. Bij een in 2030 verwacht aanbod van 18.000 

verkeersbewegingen per dag is deze oversteek voor zowel fietsers als auto's een grote 

hindernis. Daarnaast zorgt de combinatie van de autodrukte en de jeugdige leeftijd van 

de scholieren ervoor dat dit een potentieel gevaarlijke fietsoversteek genoemd kan 

worden. 

 

De conclusie over de tunnel bij de Papiermolen kan niet anders zijn dan dat het niet 

acceptabel is dat deze fietstunnel verdwijnt. Hier dient een fiets-/voetgangersverbinding 

tussen Helpman en Rivierenbuurt gerealiseerd te worden die gelijkwaardig is aan de huidige 

tunnel. 

 

 Helperzoom/Helperzoomtunnel 

In de Nota van Antwoord van de Omgevingsvergunning Helperzoomtunnel wordt vermeld 

dat er een studie plaatsvindt naar verbetering van de fietsroute tussen Groningen en Haren. 

Die is inmiddels ook als Fietsroute Plus in de Fietsstrategie van de gemeente Groningen 

opgenomen. Er wordt echter niet zeker gesteld dat deze route gereed is als de 

Helperzoomtunnel in gebruik wordt genomen. En wij hebben twijfels bij de voorgestelde 

uitvoering voor zover die bekend is. 

Om de fietsproblemen op de Helperzoom op te lossen zou er alles voor pleiten dat 

voornoemde studie leidt tot een volwaardige (dus fietsers in de voorrang) Fietsroute Plus 

Groningen-Haren, waarvan het deel Helperzoom gereed is voordat de Helperzoomtunnel in 

gebruik wordt genomen. 

Ter informatie: bij de Omgevingsvergunning Helperzoomtunnel heeft de Fietsersbond 

beroep aangetekend tegen de voorgestelde situatie op de kruising van de Helperzoom met 
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de Helperbrink-Helperzoomtunnel. Op die kruising zouden fietsers op de Helperzoom in 

noordelijke richting voorrang moeten verlenen aan afslaand autoverkeer naar en van de 

Helperzoomtunnel. Als er tijdig een goede Fietsroute Plus wordt gerealiseerd zou daarmee 

het door de Fietsersbond ingediende beroep ook kunnen worden opgelost. 

 

Tot slot 

Er maken tegenwoordig zeer veel fietsers en mensen met aan de fiets verwante 

vervoermiddelen gebruik van het fietsnetwerk. Hierbij te denken aan: fietsen met 

aanhangers, bakfietsen, E-bikes, ligfietsen, scootmobielen en niet te vergeten de zeer 

vervuilende snorfietsen (indien niet elektrisch). Voor dit omvangrijke gebruik zijn bredere en 

veiligere fietspaden nodig. 

Goede en veilige fietsroutes nodigen uit tot meer fietsen. Dit heeft als positief effect dat er 

minder brandstof verbruikt wordt door het gemotoriseerde verkeer en het draagt 

dientengevolge bij aan een schoner milieu. 

Minder brandstofverbruik levert ook een bijdrage aan het eerder bereiken van een 

‘energieneutrale stad’ waar Groningen naar streeft. Bovendien wijzen studies uit dat 

investeringen in de fietsinfrastructuur minder maatschappelijke kosten met zich 

meebrengen. 

 

Wij verzoeken u alles in het werk te stellen om de fietsinfrastructuur, die ten gevolge van de 

AanpakRingZuid moet worden aangepast, zodanig uit te voeren dat deze voldoet aan een 

toekomstbestendig fietsnetwerk. 

 

Hoewel de voorbereiding voor AanpakRingZuid al in een vergevorderd stadium is geldt altijd 

de volgende raad: ’beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’. Vooral voorzieningen die 

nadien niet meer kunnen worden ingepast (o.a. tunnels bij Papiermolen en 

Esperantokruising) dienen voordat de opdracht wordt verstrekt zeker te zijn gesteld. Ook 

voor andere punten die nu nog gemakkelijk kunnen worden meegenomen is het raadzaam 

dat te doen.  

Als dat later zou moeten worden gedaan zijn de kosten zo hoog dat het achterwege blijft en 

dan moeten weggebruikers het tot in lengte van jaren doen met een infrastructuur die beter 

had gekund... 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Fietsersbond afdeling Groningen, 

 

Foppe Nieuwenhuis 
 


