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Zienswijze van de Fietsersbond afdeling Groningen

Groningen, 10 oktober 2013

Inleiding
Er maken zeer veel fietsers en aan de fiets verwante vervoermiddelen gebruik van het fiets-
netwerk. Hierbij valt te denken aan: fietsen met aanhangers, bakfietsen, E-bikes, ligfietsen, 
scootmobielen en niet te vergeten de zeer vervuilende snorfietsen (indien niet elektrisch). 
Door dit omvangrijke gebruik is een schaalsprong nodig naar bredere en veiligere fietspaden!
Ten gevolge van de ombouw van de zuidelijke ringweg wordt veel fietsinfrastructuur vervan-
gen/aangepast. Dit geeft de gelegenheid om:
1. De nieuw aan te leggen fietsinfrastructuur te laten voldoen aan de nieuwe inzichten.
2. Ook de in de nabijheid van de zuidelijke ringweg aanwezige fietsinfrastructuur zo veel als 

mogelijk te laten voldoen aan deze nieuwe inzichten.
We hebben getracht een zo goed mogelijke weergave te geven van de gewenste fietsinfra-
structuur na gereedkomen van de Aanpak Ring Zuid.

Een betere fietsinfrastructuur bevordert het fietsgebruik. Dientengevolge neemt autoverkeer 
af. En fietsen bevordert de gezondheid.

Deze zienswijze bestaat uit drie delen
Het eerste deel betreft eisen waaraan een robuuste fietsinfrastructuur moet voldoen.
Het tweede deel gaat in hoofdzaak over het weggedeelte tussen Julianaplein en Europaplein.
Het derde deel behandelt alle noord-zuidfietsverbindingen en een belangrijke oost-westfiets-
verbinding die grotendeels langs de zuidelijke ringweg loopt.

Eerste deel: eisen waaraan fietsroutes moeten voldoen
1. Comfortabel te berijden zijn
2. Zo weinig mogelijk oponthoud geven
3. Sociaal veilig zijn
4. Onderdeel zijn van een efficiënte en effectieve fietsinfrastructuur
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5. Natuurlijke, ongekunstelde, oplossingen (o.a. dat fietsers altijd goed zicht hebben; geen 
onlogisch bochtenwerk)

Daarbij te denken aan
A. Indien enigszins mogelijk: ongelijkvloerse kruisingen. Indien dat niet te realiseren is:

1) Bij VRI’s en oversteekplaatsen waarbij voorrang moet worden verleend aan andere ver-
keersdeelnemers, zijn ruime wacht- en opstelplaatsen nodig, zowel qua lengte als 
breedte.

2) Korte wachttijden voor fietsers bij VRI’s. Bij voorkeur 2 x groen per cyclus voor fietsers.
3) Fietsers zoveel als mogelijk in de voorrang.
4) Voorsignalering, ook voor fietsers, bij de VRI’s.

B. Fietspaden voldoende breed.
C. Bochtstralen voldoende groot.
D. Een vlak wegdek zonder hobbels en kuilen. Dus bijvoorbeeld geen diepe waterafvoergo-

ten die het fietsverkeer kruisen.

Tweede deel: weggedeelte van Julianaplein tot Europaplein
Op veel plekken blijft de situatie voor de fietsers gelijk of gaat deze er zelfs op vooruit, zoals 
bij het Vrijheidsplein, bij het Europaplein, bij de Oosterpoort en het Sterrebos.

Echter, vooral in het middengedeelte van het traject, tussen Julianaplein en Europaplein, 
dreigen fietsers er door de voorgestelde Aanpak Ring Zuid op achteruit te gaan. Dit wordt in 
het OTB erkend. De fietsverbinding bij de Papiermolen dreigt te verdwijnen, evenals de oost-
westfietsverbinding bij de huidige spoorovergang Esperantolaan. Dit terwijl aan het begin 
van het project toegezegd is dat de situatie er voor fietsers niet op achteruit zou gaan. De 
Fietsersbond vindt dit een onaanvaardbare achteruitgang voor de fietsers.
Wij vragen u de fietstunnel bij de Esperantostraat onderdeel te laten uitmaken van de Aan-
pak Ring Zuid, net zoals met de Helperzoomtunnel is gebeurd. Als dat niet lukt dan dient 
deze fietsverbinding bij de drie voorgestelde wensen de hoogste prioriteit te krijgen. Bij de 
Papiermolen dient gezocht te worden naar een oplossing waardoor de fietsverbinding ge-
handhaafd kan worden.

Derde deel: alle noord-zuidfietsverbindingen en een belangrijke oost-westfietsverbinding
1. Laan Corpus den Hoorn
Deze verbinding wordt fietsvriendelijker. Wel dienen de hierbij in het eerste deel genoemde 
eisen in acht te worden genomen.

2. Laan van de Vrijheid/Leonard Springerlaan
Ook deze verbinding wordt aanmerkelijk fietsvriendelijker aangezien straks geen op-/afritten 
van de Ring Zuid meer hoeven te worden overgestoken.
Wel dient het fietspad in noord-zuidrichting zodanig te worden aangelegd dat dit een com-
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fortabele route wordt:
– Bij de aansluiting van het fietspad op de Expositielaan geen onnodige bochten, en op dat 

punt voorang voor de fietsers op het autoverkeer vanuit de Expositielaan.
– Rechte oversteek over de Leonard Springerlaan en niet dat een grote omweg moet wor-

den gemaakt. (Zie ook hieronder bij punt 3.)
– Goede aansluiting op de Concourslaan.
Zie hierbij bijlage A: Vrijheidsplein en Leonard Springerlaan/Concourslaan.

3. Leonard Springer Laan/Concourslaan  
Hier verdwijnt de huidige tunnel met trappen onder de westelijke ringweg. Dit wordt een via-
duct waardoor er nieuwe op-/afritten komen, die fietsers moeten kruisen. De Fietsersbond 
deze kruisingen graag ongelijkvloers, of, als tweede keus, de kruisingen voorzien van een 
fietsvriendelijke VRI, waarbij voor fietsers korte wachttijden gegarandeerd zijn. Met deze VRI 
kan ook fietsverkeer dat de Leonard Springerlaan kruist worden geregeld. (Dit laatste is bij 
punt 2 onder het tweede streepje genoemd.)
Zie hierbij bijlage A: Vrijheidsplein en Leonard Springerlaan/Concourslaan.

4. Paterswoldseweg/A7
Deze verbinding wordt fietsvriendelijker. Wel dienen de hierbij in deel 1 genoemde eisen in 
acht te worden genomen. Het betreft hier in hoofdzaak de breedte van het fietspad.

5. Omgeving Julianaplein
Vondellaan
Deze dient te worden voorzien van vrijliggende fietspaden. Of dat aan beide zijden moet zijn 
of een tweerichtingenfietspad aan één kant is door ons in dit stadium niet goed te beoorde-
len. Het lijkt het meest logisch om een tweerichtingenfietspad aan de westzijde van de Von-
dellaan te maken, als aansluiting op het tweerichtingenfietspad aan de westzijde bij de krui-
sing met de op-/afritten van de A28.
Brailleweg/kruising Parkweg
Het tweerichtingenfietspad Brailleweg naast het kanaal loopt tot aan de Parkweg. Bij de krui-
sing met de Parkweg moet een fietsvriendelijke VRI komen die het fietsverkeer de gelegen-
heid geeft veilig en snel de Parkweg over te steken naar en van het centrum.

6. Tunnel t.p.v. de Papiermolen
Bij de Papiermolen dient gezocht te worden naar een oplossing waardoor de fietsverbinding 
gehandhaafd kan worden, bijvoorbeeld door een fietstunnel aan te leggen. Als dat niet kan, 
dan dient hier gekeken te worden naar de mogelijkheid van een rolband of een andere inven-
tieve oplossing waardoor fietsers toch nog enigszins comfortabel over de voetbrug kunnen 
komen.

7. De Hereweg
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Deze kruising met de zuidelijke ringweg zal sterk verbeteren voor fietsverkeer omdat de hui-
dige op-/afritten hier gaan verdwijnen en daarmee ook de bij de op-/afritten aanwezige 
VRI's. Alleen fietsverkeer in zuidelijke richting, de stad uit, heeft nog te maken met VRI's 
i.v.m. het autoverkeer dat gebruik maakt van de nieuwe verbindingsweg naast de Maaslaan. 
Echter het oost-westfietsverkeer moet hier wel de Hereweg oversteken! Gezien de beschik-
bare ruimte (zie bijlage C: Maquette Hereweg) moet het mogelijk zijn direct naast de verbin-
dingsweg naast de Maaslaan een fietstunnel onder de Hereweg aan te leggen.

8. Helperzoom/Verlengde Lodewijkstraat en Esperantostraat/Waterloolaan
De huidige noord-zuidroute Helperzoom/Verlengde Lodelijkstraat voor fietsers over het 
spoor bij de Esperantostraat gaat verdwijnen. Het noord-zuidfietsverkeer wordt verplaatst 
naar de nieuwe tunnel bij het NS-station Europapark. Deze heeft als nadeel dat fietsers ko-
mend uit de tunnel voorrang moeten verlenen aan het verkeer op zowel de Helperzoom als 
het Helperpark.
Maar dat de oost-westfietsverbinding Esperantostraat/Waterloolaan over het spoor hele-
maal verdwijnt is voor fietsers het slechtste onderdeel van het plan Aanpak Ring Zuid. Het 
verdwijnen van deze spoorwegovergang voor fietsers is niet acceptabel. Zie hiervoor ook het 
tweede deel van deze zienswijze waarin wordt gevraagd de fietstunnel bij de Esperantostraat 
onderdeel te laten uitmaken van de Aanpak Ring Zuid.

9. Europaweg/A7 en Bornholmstraat/A7
Bij de Europaweg komt nu een fietsverbinding die er voorheen niet was. Dat is dus een ver-
betering. Bij de rotondes van de Bornholmstraat wordt de situatie ook beter. Wel dienen bij 
beide situaties de hierbij in deel 1 genoemde eisen in acht te  worden genomen.

10. Bedrijventerrein Groningen Zuid Oost
Dit betreft nieuw te maken op-/afritten van de Kielerbocht naar de ring.
Hier doet zich de situatie voor om de fietsvoorzieningen aanmerkelijk te verbeteren (zie hier-
bij bijlage B: Gotenburgerweg en Kielerbocht):
Het tweerichtingenfietspad aan noordzijde Kielerbocht in westelijke richting tot onder het vi-
aduct doortrekken tot aan de Osloweg en daar een fietsoversteekplaats aanleggen die aan-
sluit op het fietspad langs de Osloweg. Hierdoor hoeven fietsers die van Osloweg naar Kieler-
bocht en v.v. gaan alleen nog maar de Osloweg over te steken, en zijn er geen vier of vijf 
oversteken zoals in voorgesteld plan!
Ook is het zeer gewenst om het tweerichtingenfietspad Kielerbocht met een tunnel onder de 
toegangsweg naar de op-/afritten van de Zuidelijke Ring door te voeren.

11. Oost-westfietsverbinding ten noorden van ringweg zuid
De Fietsersbond richt zich hier vooral op het deel tussen Meeuwerderbaan en Muntingalaan.
– Esperantostraat/Waterloolaan. Deze fietsverbinding is niet zeker gesteld. Zie tweede deel 

van deze zienswijze en derde deel punt 8.
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– Oversteek over Hereweg. Zie bij derde deel punt 7.
– Maaslaan/Emmaviaduct/fietsburg: op de Maaslaan moet voldoende ruimte voor fieters 

komen. In het verlengde hiervan moet de oversteek over het Emmaviaduct met fietsvrien-
delijk afgestelde VRI's worden uitgevoerd. Weer in het verlengde daarvan dient de fiets-
brug nabij de kruising van de A7 over het Noord Willemskanaal recht tegenover het fiets-
pad vanuit de Maaslaan te komen.

– Brug over Hoornsediep:  zie bij derde deel punt 5.

Resumé
En wij zijn ons er als Fietsersbond van bewust dat er bij de verdere uitwerking en detaillering 
van de plannen nog diverse situaties zullen ontstaan waarbij uit meerdere mogelijkheden 
een keus moet worden gemaakt. 
Wij hopen en verwachten dat u bij de behandeling van de Aanpak Zuidelijke Ringweg aan-
dacht zult besteden aan onze bovengenoemde probleempunten.
Wij zijn bereid om in stadia waarbij de tekeningen c.a. in vergevorderd stadium zijn maar nog 
niet definitief, hier een kritische blik op te werpen om eventueel (kleine) aanpassingen te be-
werkstelligen. Soms kunnen kleine aanpassingen de kwaliteit aanmerkelijk verbeteren.

Met vriendelijke groet,

Foppe Nieuwenhuis,
Fietsersbond afdeling Groningen

Bijlagen
Bijlage A: Vrijheidsplein en Leonard Springerlaan/Concourslaan
Bijlage B: Gotenburgerweg en Kielerbocht
Bijlage C: Maquette Hereweg
Deze bijlagen zijn foto’s van de op de inloopavond op 09-09-2013 getoonde maquette en te-
keningen.
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