
Vereniging Groningen Verdient Beter
Hondsruglaan 13, 9722 SB Groningen • groningenverdientbeter@gmail.com
www.GroningenVerdientBeter.nl
Bank: NL32INGB0001944876 t.n.v. E. Glastra, o.v.v. GVB
Kamer van Koophandel: 63175215

Groningen
Verdient Beter

Aan:
De Staten van de Provincie Drenthe

Groningen, 8 juli 2016

Onderwerp: toegankelijkheid Stad Groningen via de A28

Zeer Geachte Leden van de Provinciale Staten Drenthe,

Het zal u niet ontgaan zijn dat er plannen zijn voor de aanpak van de Ringweg Zuid in 
Groningen. De kern van deze plannen is: Het verbeteren van de doorstroming op de 
A7 van Drachten naar Hoogezand en verder. De doorstroming op de A28 vanuit Assen 
naar Groningen was en is geen onderdeel van deze plannen. Helaas is inmiddels 
volstrekt duidelijk, dat de doorstroming van verkeer op de A28 uit de richting Assen 
slechter wordt bij de uitvoering van de huidige plannen.

De Antea Groep, voorheen Oranjewoud, heeft een rapport uitgebracht over de 
gevolgen van de plannen voor de Ringweg Zuid voor de doorstroming op de A28. 
Hieruit blijkt dat de files op de A28 zullen toenemen en niet afnemen bij uitvoering van 
de huidige plannen.

Hiervoor zijn een aantal verklaringen. Bij het maken van de plannen voor de Ringweg 
Zuid is de A28 in het geheel niet meegenomen. Wat de gevolgen waren van de 
plannen voor het verkeer op de A28 is bij het maken van de plannen niet onderzocht. 
Thans, als gevolg van de aanpassingen eerste fase van het kruispunt Julianaplein, de 
kruising van de A28 met de A7, zijn onderdoorgangen gemaakt voor het verkeer van 
en naar Assen onder de A7 door. Deze ongelijkvloerse verbinding gaat in de huidige 
plannen verloren. Alles gaat hier weg. Het verkeer van en naar Assen zal op het 
Julianaplein drie tot vijf stoplichten moeten passeren op weg van en naar het centrum 
van Groningen. 

De Stad gaat voor de forensen vanuit het zuiden, qua toegankelijkheid,  sterk op 
achteruit.  Van de 4 huidige toegangspoorten zuidzijde, blijven er 2 over.
Het omzetten van de huidige Ringweg in een Snelweg, klieft de Stad doormidden en 
vormt daarmee een schijdings-muur voor stadjers en forensen.

Een en ander wordt duidelijk uitgelegd in bijgevoegd rapport van Ir. J. Wittenberg, 
stedebouwkundige. 

Een andere verklaring is, dat de huidige plannen, volgens drie rapporten over de 
verkeersveiligheid op de nieuw aan te leggen Ringweg, te complex zijn voor een kleine 
ruimte. Daardoor neemt de kans op ongelukken aanzienlijk toe. Op- en afritten worden 
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gevaarlijk. Dit beperkt de doorstroming op de weg. Overblijvende op- en afritten 
worden overbelast met opstoppingen als gevolg.

Met nadruk willen wij U erop wijzen, dat er veel betere plannen voor de Ringweg zijn. 
Plannen die wel rekening houden met het verkeer op de A7 en zorgen voor een goede 
verbinding van Assen met het centrum van Groningen. Deze plannen zijn bekend bij 
het college van Gedeputeerde Staten van Groningen en het Gemeente Bestuur van 
Groningen. Helaas houden zij vast aan de huidige, slechte, plannen. 

Bij deze vragen wij U vriendelijk, maar ook dringend, Uw invloed aan te wenden de 
bestuurderen in Groningen ervan te overtuigen, dat eerst onderzocht moet worden of 
de bestaande alternatieven beter zijn dan de huidige plannen, ook voor de 
doorstroming van het verkeer van en naar de richting Assen, alvorens voortgang 
gemaakt wordt met de huidige plannen.

Graag zouden we uitgenodigd willen worden om e.e.a. toe te lichten.

Met vriendelijke groet, 

namens Ver. Groningen Verdient Beter, het samenwerkingsverband van alle 
wijkverenigingen in Groningen Zuid,

Prof. Pieter Sauer
Ebel Glastra
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Aanpak  Ring  Zuid  maakt    
  

Binnenstad  
UMCG  

Stationsgebied  

Kempkesberg  

Ir.  J.  Wittenberg    
Stedebouwkundig  adviseur    
oktober    2015    



  

Nu  4  invalswegen  naar  Binnenstad,  straks  2  (Hereweg  en  Oosterpoort  vervallen)

Nu  34  stoplichten  op  invalswegen,  straks  55

Nu  5  stoplichten  op  Julianaplein,  straks  12

Verkeer  op  Europaweg/  kruising  Sontweg  loopt  vast  (>verdubbeling  verkeer)

Ontsluiting  Kempkesberg/  DUO  gebouwen    problematisch

600  bussen  per  dag    via  Julianaplein  nu  stoplichtvrij,  straks  via  2  à  3  stoplichten

4  fietstunnels  verdwijnen

Verbinding  Herewegbuurt-‐Oosterpoortbuurt  geblokkeerd.



  Groningen  nu  

Binnenstad  

Stationsgebied  

Kempkesberg  

UMCG  

4  invalswegen  vanaf  Ring  Zuid:  
1. Emmaviaduct:  vanaf  A28  zonder  stoplichten  (600  bussen  per  dag  heen  en  terug)
2. Hereweg:  slagader  naar  Binnenstad
3. Oosterpoort:  ontsluiting  Oosterpoort  buurt,  de  Linie,  Europapark  -‐noord
4. Europaweg:  slagader  UMCG,  oostelijke  binnenstad
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2  

4  

3  



Binnenstad  

Stationsgebied  

Kempkesberg  

UMCG  

1.      Emmaviaduct:    toegang  wordt  slechter  met  3  stoplichten  van/  naar  A28  
2.      Hereweg:  vervalt      
3.      Oosterpoort:  vervalt  
4.      Europaweg:  slagader  UMCG  wordt  veel  drukker  (vanwege  ontsluiting  voor  Herenwegbuurt,  
Oosterpoort  buurt,  de  Linie,  Kempesberg  en  het  extra  verkeer  op  Sontweg/brug)  
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  Groningen  straks  
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Binnenstad  

Stationsgebied  

Kempkesberg  

UMCG  

1  

2  

4  

  Groningen  straks  

Gebied  dat  straks  via  de  Europaweg/  kruising  Griffeweg  ontsloten  wordt  

KNELPUNT  

3  



Toename  stoplichten  op  de  invalswegen  naar  4     binnenstad,  station,  UMCG,  Kemkesberg  
Bestaande   Tracébesluit   extra  
situatie   stoplichten  

Hoogezand   Emmaviaduct   0   1   +1  
Hoogezand   Hereweg   1   2   +1  
Hoogezand   Europaweg   1   2   +1  
Hoogezand   Kempkensberg   0   2   +2  

Drachten   Emmaviaduct   4   2   -‐2  
Drachten   Hereweg   2   3   +1
Drachten   Europaweg   2   1   -‐1
Drachten   Kemkensberg   1   3   +2

Assen   Emmaviaduct   0   3   +3
Assen   Hereweg   2   4   +2
Assen   Europaweg   2   1   -‐1
Assen   Kempkensberg   2   4   +2

Emmaviaduct   Hoogezand   1   3   +2
Emmaviaduct   Drachten   1   3   +2
Emmaviaduct   Assen   0   2   +2

Hereweg   Hoogezand   2   3   +1
Hereweg   Drachten   2   3   +1
Hereweg   Assen   2   2   0

Europaweg     Drachten   2   1   -‐1  
Europaweg   Hoogezand   1   2   +1
Europaweg   Assen   2   1   -‐1

Kempkensberg   Hoogezand   0   2   +2
Kemkensberg   Drachten   2   3   +1
Kempkensberg   Assen   2   2   0
Totaal   34   55   21  

De  prijs  voor  een  A7/  A28  zonder  stoplichten  is  21  extra  stoplichten  op  het  OWN  



Stoplichten  Julianaplein  
  
12  in  nieuwe  situatie  

5      in  bestaande  situatie  
  



Binnenstad  

Stationsgebied  

UMCG  

Ontsluiting  Kempkesberg/  DUO  gebouwen  belast  Helperzoom  /  Waterloolaan/Maaslaan  
vanwege  opheffen  af-‐opritten  Herenweg  

Nu  
Straks  

  Groningen  straks  

Kempkesberg  



Binnenstad  

Stationsgebied  

Kempkesberg  

Vervallen  fietsroutes  
Vervallen  fiets/voetgangers  tunnels  

  Groningen  straks   UMCG  

Hoornsediep  

Vondellaan  

Papiermolen  

Esperanto  straat  
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Van: GroningenVerdientBeter <groningenverdientbeter@gmail.com>

Verzonden: vrijdag 8 juli 2016 16:14

Aan: Ria Veenstra

Onderwerp: 2e ingekomen stuk A28-Groningen fotoserie

Geachte Staten Leden van de Provincie Drenthe. 

Hieronder  een fotoimpressie, vanuit het Zuiden/ Assen Emmen via de A28. 
Er zijn nu 4 toegangspoorten en er komen er  2. 

Als georganiseerde bewoners van  de Zuidelijke Ringweg (Groningen Verdient Beter) willen we 

een betere oplossing voor de Stad. 
Er zijn alternatieven, die minder kosten en veel meer op de toekomst van de Stad Groningen gericht zijn. 

Alle aandacht en publiciteit van het Projectbureau/RWS ligt op doorrijden. Maar voor wie? 
Plaatjes met doorgaande wegen, alles verdiept, vooral veel groen, geen stoplichten. 
Filmpjes op de ZRW, in de auto, routes naar de Stad volgend:  Bij de afritten van de Rijksweg houdt het
op......Stoplichten?

80% van alle verkeer op de Zuidelijke Ringweg, moet in de Stad Groningen zijn. 
Tijdens de spits tussen 8 en 9 uur komen de forensen op de Stad Groningen af. 
De Stad Groningen  is wel bereikbaar, maar hoe kom je er in?  Hoe is haar toegankelijkheid in deze 
korte tijd? 
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Hieronder een fotoverslag vanuit het zuiden. 

Route A28 Emmaviaduct-Binnenstad 
Eerste toegangspoort: 

Route Assen Emmaviaduct, 4 stoplichten

afrit A28 /Vondellaan



3

A28, af-opritten, rechts kruising Vondellaan

Jul.Pl.kn.pnt Brailleweg/Maasbaan (witte huizen)

Jul.Plein Maaslaan, Emmaviaduct
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Ombouw allemaal zeer 'vriendelijk' voor de fietsers.  De hartcore van RWS ligt niet van fietspaden.

JUl.Pln. afslag Drachten Gron. 3 stoplichten. Kruist die vanuit Assen
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Maaslaan Groningen  De Snelweg gaan een scheidingsmuur vormen in de Stad
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ZRW-Gron. JulianaPl, geen Kl.Polderpl.

Tweede toegangspoort: 

afrit Europaweg, langs Essent, voor  VW langs, rond de ski-vijver.
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Op  het verlengde van deze afrit bij de tweede toegangspoort  op de ZRW, -Europaplein- is een lange opstelstrook aangelegd voor 
de automobilisten die  
richting de Stad willen.  Griffeweg, Damssterdiep, UMCG. 
RWS parkeert hiermee de forensen van haar Snelweg. 

Afrit Europaplein, voor Centurie langs

Poster Groningen Verdient Beter




