Gebiedsontwikkeling Oosterhamrikzone
Onderbouwing plan de Groene Oosterhamrikkade

31 augustus 2020

Onderbouwing plan de Groene Oosterhamrikkade

1

Colofon
Titel

:

Gebiedsontwikkeling Oosterhamrikzone

Projectcode

:

2020016GEM

Omschrijving :

Onderbouwing plan de Groene Oosterhamrikkade

Datum versie :

31-08-2020

Versie

Definitief

:

Opdrachtgever :

Gemeente Groningen

Auteurs

Damin Booiman BSc. Projectcoördinator

:

Sacha Verhulst BSc.
Jacko Korporaal BSc.
Lara Ann van Burgsteden BSc.
Contact

:

info@sacgroningen.nl
www.sacgroningen.nl

Binnen de Student Advies Commissie Groningen, kortweg SAC, voeren studentadviseurs
zelfstandig onderzoek uit en adviseren over ruimtelijke vraagstukken in en rondom de stad
Groningen. Daarnaast krijgen studentadviseurs de kans ervaring op te doen in de praktijk en
wordt opgedane kennis doorgegeven aan nieuwe studentadviseurs. Ook verbindt de SAC partijen
in de velden onderwijs, wetenschap en praktijk. De SAC is een initiatief van studentadviseurs en
wordt gesteund door samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar en de Faculty of Spatial
Sciences van de Rijksuniversiteit Groningen.
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Samenvatting
In dit rapport dat voor u ligt is het plan de Groene Oosterhamrikkade uitgewerkt en ex ante
geëvalueerd. Het plan de Groene Oosterhamrikkade is ontstaan op initiatief van de
bewonersorganisaties van de Oosterparkwijk, de Professorenbuurt-Oost en de
woonschepenbewoners in samenspraak met verschillende betrokken buurtbewoners. De
bewonersorganisaties hebben bezwaren tegen de beoogde ontwikkelingen van de gemeente
Groningen voor de Oosterhamrikzone. De belangrijkste kritiek die hieruit voortvloeit is de komst
van de auto-ontsluitingsweg die volgens de bewonersorganisaties negatieve effecten voor de
leefbaarheid in het plangebied met zich meebrengt. In dit rapport is plan de Groene
Oosterhamrikkade verder onderbouwd, uitgewerkt en gevisualiseerd.
De kernelementen van de Groene Oosterhamrikkade zijn een robuuste, toekomstbestendige fietsen ov-verbinding langs de Oosterhamrikkade Noordzijde en een groenstructuur met looppad
rondom het Oosterhamrikkanaal. De grootste afwijking met de toekomstplannen van de gemeente
voor de Oosterhamrikzone is dat er geen auto-ontsluitingsweg gerealiseerd wordt op de locatie
van de huidige busbaan en dat het busverkeer op deze plek behouden blijft.
Door te kiezen voor een fietsstraat naast de busbaan op de Oosterhamrikkade Noordzijde ontstaat
er een robuuste fietsverbinding tussen Kardinge en het centrum. In de voorkeursvariant van de
gemeente is er gekozen voor een auto-ontsluitingsweg op deze plaats. De fietsstraat draagt bij aan
de visie van de gemeente die inzet op wandelen, fietsen en OV als hoofdmodaliteit.
De groenstructuur om het Oosterhamrikkanaal heeft een positief effect op de leefbaarheid in het
plangebied. Daarnaast is de groenstructuur een verbindende schakel tussen de Korrewegwijk en
de Oosterparkwijk. De ex ante evaluatie van dit plan laat zien dat de Groene Oosterhamrikkade
ruimtelijk ingepast kan worden. Ook sluit het plan goed aan op de gemeentelijke beleidskaders en
is het beleidsklimaat gunstig.
Plan de Groene Oosterhamrikkade gaat uit van het behoud van de huidige locatie van de
busbaanbrug in het verlengde van de Oosterhamrikkade Noordzijde. Dit is voor de afwikkeling
van de fiets- en busverkeerstromen in het plan het meest ideaal. Desondanks bestaat de
mogelijkheid dat de busbaanbrug uiteindelijk verplaatst wordt naar het verlengde van de
Vinkenstraat. Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen hebben deze intentie uitgesproken voor
de uitwerking van de voorkeursvariant. De uiteindelijke plaats van de nieuwe busbaanbrug staat
echter nog niet vast en zal mede afhangen van nader onderzoek. Om te anticiperen op de
mogelijkheid dat de busbaanbrug in het verlengde van de Vinkenstraat wordt geplaatst, zijn in dit
rapport drie alternatieve scenario’s opgenomen.
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1. Aanleiding
De gemeenteraad van de gemeente Groningen heeft in juni 2016 besloten dat er een nieuwe
autoverbinding nodig is tussen de oostelijke ringweg en de binnenstad van Groningen door de
Oosterhamrikzone: het Oosterhamriktracé . In februari 2018 heeft het college van B&W
verschillende varianten vergeleken, waarna het college heeft vastgesteld dat de voorkeursvariant
‘splitsing’ is voor de auto-, bus- en fietsverbinding. In deze variant krijgen de bus en auto elk een
eigen route. Naast het Oosterhamriktracé bestaan er plannen om de Korreweg te veranderen in
een fietsstraat waar fietsers, auto’s en bussen de weg delen (gemeente Groningen, 2018).
De bewonersorganisaties van de aangrenzende wijken van de Oosterhamrikzone: de
Oosterparkwijk, de Professorenbuurt-Oost en de woonschepenbewoners van het
Oosterhamrikkanaal, zijn echter bang dat dit besluit negatieve gevolgen heeft op de leefbaarheid
van de wijken. Cruciaal volgens de bewonersorganisaties is dat er geen nieuwe auto-ontsluiting
komt vanaf de oostelijke ringweg over het Van Starkenborghkanaal. In de Oosterparkwijk wordt
vooral de verplaatsing van de huidige busverbinding naar de Vinkenstraat en E. Thomassen à
Thuessinklaan door bewoners ingeschat als een knellend onderdeel van de splitsingsvariant. Dit
komt onder andere door de verwachte toename in verkeersstromen. De bewoners zijn ook van
mening dat het effect van de ontsluitingsweg op de verkeersdoorstroming niet opweegt tegen de
belasting van de woonomgeving op het gebied van luchtkwaliteit, geluid en ruimtelijke inpassing.
Daarom hebben deze bewonersorganisaties in samenspraak met verschillende betrokken
buurtbewoners gezamenlijk een alternatief plan, ‘de Groene Oosterhamrikkade’, ontwikkeld. Dit
plan bestaat uit een aantal maatregelen die volgens de betrokken bewonersorganisaties bijdragen
aan zowel de bereikbaarheid van de stad, als de leefbaarheid van de Oosterhamrikzone.
Vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties hebben, op advies van de gemeente Groningen,
de SAC Groningen benaderd met verzoek tot ondersteuning van de onderbouwing en
ontwikkeling van plan de Groene Oosterhamrikkade. Onderbouwd plan de Groene
Oosterhamrikkade wordt vervolgens namens de bewonersorganisaties aangeboden aan de
gemeente Groningen als alternatief om in overweging te nemen binnen het
besluitvormingsproces voor de gebiedsontwikkeling van de Oosterhamrikzone.

1.1 Doelstelling
Doel van dit onderzoek is het analyseren, uitwerken en visualiseren van plan de Groene
Oosterhamrikkade. De analyse omvat een ex ante evaluatie van verkeerskundige, ruimtelijke en
juridische aspecten. Daarnaast wordt gekeken naar aanvullingen op het plan met betrekking tot
leefbaarheid, hierbij wordt de focus gelegd op groenontwikkeling en sociale interactie.

1.2 Processituatie
De plannen en het projectproces omtrent het Oosterhamriktracé kent een relatief lange historie.
De eerste schetsen en plannen dateren uit de beginjaren van deze eeuw. Zoals reeds benoemd
heeft de gemeenteraad van Groningen in 2016 besloten dat er een nieuwe autoverbinding nodig
is tussen de oostelijke ringweg en de binnenstad. Hierbij zijn drie varianten vastgesteld, te weten
bundeling, splitsing en circuit. Op 20 februari 2018 heeft het College van B&W bij besluit de
variant splitsing als voorkeursvariant vastgelegd (gemeente Groningen, 2018).
De gemeenteraad van Groningen heeft echter toegezegd dat alternatieven voor de
Oosterhamrikzone serieus onderzocht dienen te worden voor de daadwerkelijke implementatie
van de splitsingsvariant. Daarnaast diende ook de noodzaak van de auto-ontsluitingsweg
nogmaals te worden herzien met specifieke aandacht voor leefbaarheid in het plangebied.
Leefbaarheid wordt door de gemeenteraad van Groningen gebruikt als belangrijke indicator in
gebiedsontwikkeling (gemeente Groningen, s.a.). In 2021 neemt de gemeenteraad van Groningen
haar besluit over de implementatie van de nieuwe mobiliteitsvisie voor Groningen die op dit
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moment in ontwikkeling is. Voor het besluit omtrent de nieuwe mobiliteitsvisie moeten de
alternatieven in het najaar van 2020 te worden ingediend bij de gemeente Groningen. Tevens
verkent het college van B&W of de autoverbinding in de nieuwe mobiliteitsvisie een andere
functie krijgt dan tot nu toe voorzien met specifieke focus op leefbaarheid en bereikbaarheid.

1.3 Positie SAC Groningen
De SAC Groningen is zich er terdege van bewust dat de ontwikkeling van de Oosterhamrikzone
raakvlakken heeft met de politieke dimensie. Binnen dit onderzoek heeft de SAC Groningen een
objectieve positie ingenomen en zich afzijdig gehouden van politieke aspecten. Dit houdt in dat de
evaluatie van de maatregelen in plan de Groene Oosterhamrikkade op objectieve wijze zijn getest.
De aanvullingen gebaseerd op later benoemde leefbaarheid zijn gefocust op aspecten waar de
bewonersorganisaties waarde aan hechten.
De studentadviseurs die werkzaam zijn bij de SAC Groningen beschikken over kennis uit de
academische wereld op universitair niveau, maar staan aan het begin van hun carrière. Vanuit de
tot nu toe opgedane kennis, in combinatie met inbreng van een viertal experts, is dit onderzoek
aangevlogen.

1.4 Positie gemeente Groningen
Dit onderzoek is uitgevoerd voor en in samenwerking met de reeds benoemde
bewonersorganisaties gesitueerd in de Oosterhamrikzone. De gemeente Groningen is de
opdrachtgever van dit onderzoek en heeft de bewonersorganisaties verwezen naar de SAC
Groningen. Echter heeft de gemeente Groningen, om hun objectiviteit te waarborgen, inhoudelijk
geen rol gespeeld in de ontwikkeling van onderbouwd plan de Groene Oosterhamrikkade. Er
hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de SAC en de gemeente Groningen, maar dit betrof
grotendeels een uitleg van de processituatie en het aanleveren van benodigde data voor het
uitvoeren van het project. De experts van de gemeente Groningen hebben wel inhoudelijk
feedback gegeven op het conceptplan, dit hebben zij gedaan vanuit hun expertise niet vanwege
hun rol als werknemer van de gemeente Groningen.

1.5 Leeswijzer
In het eerste hoofdstuk is een aanleiding en processituatie gegeven omtrent dit onderzoek. In het
volgende hoofdstuk wordt de huidige situatie uitvoerig omschreven waarin specifiek aandacht
wordt gegeven aan de splitsingsvariant en de belangrijkste bezwaren van de
bewonersorganisaties op deze variant. Alvorens wordt in het derde hoofdstuk de gebruikte
methodologie met belangrijke aantekeningen gegeven. Hoofdstuk vier omvat een uitgebreide
omschrijving van onderbouwd plan de Groene Oosterhamrikkade. De drie hoofdelementen in dit
hoofdstuk zijn de verkeerskundige evaluatie, de ruimtelijke inpassing en de juridische inpassing.
Hoofdstuk vijf bevat een beknopte omschrijving van meerdere alternatieve scenario’s bij een
potentiële implementatie van een alternatieve toekomstige locatie van de busbaanbrug. In het
laatste hoofdstuk worden de samenvattende overwegingen gegeven met daarin de belangrijkste
aspecten voortvloeiend uit dit onderzoek.
Binnen dit onderzoek wordt het plan van de bewonersorganisaties hoofdzakelijk omschreven als
plan de Groene Oosterhamrikkade. Met andere benamingen als ‘de bewonersvariant’ en ‘het plan
van de bewoners’ wordt ook plan de Groene Oosterhamrikkade bedoeld. Het onderzoeksgebied
wordt aangeduid als ‘de Oosterhamrikzone’ of ‘het plangebied’. Als laatste wordt de
voorkeursvariant van de gemeente Groningen benoemd als ‘splitsingsvariant’ of
‘voorkeursvariant’. In dit rapport wordt de auto-ontsluitingsweg als onderdeel gezien van de
voorkeursvariant, zoals de gemeente Groningen dit zelf weergeeft in de communicatie over haar
plan (gemeente Groningen, 2018).
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2. Huidige situatie
2.1 Plangebied
In figuur 1 is het plangebied van plan de Groene Oosterhamrikkade aangegeven. De belangrijkste
straten en bruggen zijn hierin uitgelicht. Een grotere versie van dit figuur is te vinden in bijlage 1.
Dit plangebied bevindt zich aan de oostkant van het centrum van Groningen. Voor het plan de
Groene Oosterhamrikkade is met name de Oosterhamrikkade Noordzijde (NZ) van belang. De
huidige busbaan loopt parallel langs deze straat en gaat bij punt 2 het Van Starkenborghkanaal
over. Voor de voorkeursvariant van de gemeente spelen daarnaast de Vinkenstraat en de E.
Thomassen à Thuessinklaan een grote rol. Ook de Korreweg is van belang aangezien deze straat
momenteel de belangrijkste fietsontsluiting is van de stad Groningen (gemeente Groningen,
2016). De Professorenbuurt is gesitueerd tussen de Oosterhamrikkade Noordzijde en de
Korreweg. De Oosterparkwijk ligt op deze kaart rechts van de Oosterhamrikkade Zuidzijde (ZZ)
en de Woonschepen liggen aan de kade van het Oosterhamrikkanaal, tegen de kant van de
Oosterhamrikkade Zuidzijde.

Figuur 1: Overzichtskaart plangebied inclusief belangrijke wegen en bruggen.

2.2 Voorkeursvariant gemeente
2.2.1 Belangrijkste wijzigingen splitsingsvariant
Het college van B&W heeft in februari 2018 de variant Splitsing als voorkeursvariant vastgesteld
(gemeente Groningen, 2018). Figuur 2 geeft de grote mobiliteitsstromen van de variant splitsing
weer. Kenmerkend aan de voorkeursvariant splitsing is dat bus en de auto ieder een eigen route
krijgen (gemeente Groningen, 2018). De belangrijkste wijzigingen van de voorkeursvariant van
de gemeente ten opzichte van de huidige situatie is dat de bus niet langer over de busbaan langs
het Oosterhamrikkanaal rijdt, maar door de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan.
Parallel aan deze nieuwe busbaan komt een woonstraat voor bewoners en hun bezoek. Ter hoogte
van de Oliemuldersbrug steekt het busverkeer het Oosterhamrikkanaal over. De locatie van de
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brug Oosterhamrikbaan (de busbaanbrug) staat hier nog gesitueerd op de huidige locatie. Het is
nog onzeker waar deze brug in de toekomst komt te liggen, hier wordt later in dit rapport verder
op ingegaan.
Tevens komt op de plek van de huidige busbaan aan de Oosterhamrikkade een nieuwe
autoverbinding. Het voornemen is dat voor de woningen gelegen aan de Oosterhamrikkade
Noordzijde een brede stoep komt en eveneens een woonstraat (gemeente Groningen, 2018).

Figuur 2: Voorkeursvariant gemeente Splitsing (gemeente Groningen, 2018).

2.2.2 Overwegingen gemeente Groningen
Er is behoefte aan een nieuwe verbinding voor auto’s, fietsers en bussen vanwege de toenemende
verkeersstroom richting de stad (Goudappel Coffeng, 2013; Arane, 2016). Door de aanpak van het
Oosterhamriktracé wil de gemeente een nieuwe verbinding tussen de oostelijke ringweg en de
binnenstad faciliteren (gemeente Groningen, 2018a). De doelstellingen van dit project zijn
daarnaast het verkeer door de wijken verminderen, de bereikbaarheid van de binnenstad, het
UMCG, en de oostelijke stadswijken verbeteren en een betrouwbaar wegennetwerk faciliteren in
de oostkant van de stad, dat beter in staat is om incidenten op te vangen (gemeente Groningen,
2018b).

2.3 Bezwaren voorkeursvariant
De overwegingen van de gemeente Groningen vinden echter weinig bijval onder de bewoners van
de verschillende wijken aan de oostkant van de stad. De bewoners hebben met name zorgen om
de auto-ontsluitingsweg over de Oosterhamrikkade. Als gevolgen van deze auto-ontsluitingsweg
benoemen de bewoners een forse uitstoot van fijnstof, koolstofdioxide en stikstof, het overlast
van lawaai, het ontstaan van een onprettig aanzicht en het gebrek aan plaats voor ontmoeting
tussen bewoners. Ook draagt een auto-ontsluitingsweg volgens de bewoners niet bij aan een
verbindend karakter tussen de Korrewegwijk en de Oosterparkwijk.
Tegen het beoogde busverkeer door de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan hebben
de bewoners ook hun bezwaren. Het zou zorgen voor verkeersoverlast (vanwege de interactie van
bussen met andere verkeersstromen), een onprettig aanzicht en zodoende een afname van de
leefbaarheid. Verder beargumenteren de bewoners dat de splitsingsvariant van de gemeente
Groningen weinig tot geen aansluiting vindt op meerdere beleidsdocumenten van de gemeente
zelf. Bijvoorbeeld op de ambitie om meer in te zetten op duurzame transportmethodes en
groenontwikkeling. Als laatste benoemen de bewoners het verlies van een groot aantal
parkeerplaatsen aan de Oosterhamrikkade, de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan
als bezwaar tegen de voorkeursvariant.
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Daarnaast plaatsen de bewoners belangrijke kanttekeningen bij de noodzaak van de
autoverbinding. Zij beargumenteren dat het verwachte positieve effect van de auto-ontsluiting op
de verkeersintensiteit in het plangebied en de omgeving slechts gering is en niet opweegt tegen
de bovengenoemde negatieve effecten. Ter onderbouwing van de bedenkingen zijn in tabel 1 de
verwachte verkeersintensiteiten voor zowel de referentiesituatie in 2030 (zonder fysieke
ingrepen in het plangebied) als de splitsingsvariant van de gemeente Groningen weergegeven
(gemeente Groningen, 2018). In deze tabel valt te zien dat de verkeersintensiteit (het aantal auto’s
per etmaal) op een aantal gebiedsontsluitingswegen (wijkverzamelstraten en omgeving) daalt
met 1-4% ten opzichte van de referentiesituatie. De effecten van de voorkeursvariant van de
gemeente Groningen op de verkeersdoorstroming en reistijd, die gerelateerd zijn aan de
verkeersintensiteit, zullen dan ook waarschijnlijk gering zijn. Dit is het geval op de Europaweg, de
Petrus Campersingel, de Sontweg en de Bedumerweg (Gemeente Groningen, 2018). Dit komt door
het aantrekken van nieuw autoverkeer als gevolg van het aanleggen van een nieuwe weg.
Autogebruik wordt immers aantrekkelijker door het aanleggen van een nieuwe weg (Santos et al.,
2010).
De relatie tussen verkeersintensiteit en verkeersdoorstroming en reistijd, zoals hierboven
benoemd, behoeft verdere uitleg. Wanneer de intensiteit op een bepaald traject stijgt, wordt het
drukker qua verkeer op dit traject. Ondanks dat het niet een recht evenredige verband is, is het
over het algemeen zo dat dit de verkeersdoorstroming op hetzelfde traject benadeelt (Zheng et
al., 2017). Immers, met veel drukte is het lastiger om van het ene punt naar het andere punt te
verplaasten. Aangezien dit lastiger is, duurt het over het algemeen ook langer om je te bewegen
tussen deze punten. De reistijd wordt zodoende ook hoger (Zheng et al., 2017).
Wat verder opvalt in tabel 1 is dat de splitsingsvariant een aanzienlijk positief effect heeft op de
Korreweg ten opzichte van de referentiesituatie (gemeente Groningen, 2018). Dit zal de
verkeersdoorstroming en reistijd weer ten goede komen. Echter, dit positieve effect is
waarschijnlijk grotendeels toe te schrijven aan de intentie van de gemeente Groningen om van de
Korreweg een fietsstraat te maken en naar verwachting in mindere mate aan de komst van een
auto-ontsluitingsweg (gemeente Groningen, 2018). Op een fietsstraat is de fiets immers de
dominante modaliteit, wat de betreffende route minder aantrekkelijk maakt voor autoverkeer
(Mansvelder et al., 2013).
Onderstaande tabel is gebaseerd op enkele hoofdwegen binnen het plangebied en enkele
belangrijke wegen in de omgeving. Echter is onbekend wat het potentiële afwentelingseffect van
de splitsingsvariant is op andere delen van de stad Groningen. De SAC beschikt niet over de
modellen en berekeningen om het effect van de wijzigingen op stedelijk niveau en andere hogere
schaalniveaus te beschouwen.
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Zaagmuldersweg/Damsterdiep
Oliemuldersweg/Damsterdiep
Floresstraat
Molukkenstraat
Omgeving
Petrus Campersingel
J. C. Kapteynlaan
Bedumerweg
Damsterdiep
Europaweg

Verwachte
verkeersintensiteit
Referentie
jaar
2030

Verwachte
verkeersintensiteit
voorkeursvariant
gemeente
‘Splitsing’

Toename/afname

0
3.200
3.300
800
3.200

10.900
11.200
13.100
300
300

Toename
Toename
Toename
Afname
Afname

3.500
5.800
5.000

700
1.900
2.900

Afname
Afname
Afname

2.900
2.300
8.000
600
7.500
3.100
1.800
1.200

4.100
3.500
7.400
1.700
5.100
2.800
2.800
1.500

Toename
Toename
Afname
Toename
Afname
Afname
Toename
Toename

1.4900
12.900
15.600
13.400
31.300

14.100
13.000
16.600
10.400
29.700

Afname
Toename
Toename
Afname
Afname

Tabel 1: Cijfers verkeersintensiteiten (gemeente Groningen, 2018).
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3. Methodologie
Naar aanleiding van de vraag van de bewonersorganisaties, om plan de Groene Oosterhamrikkade
te evalueren, uit te werken en te visualiseren, heeft de SAC een plan van aanpak opgesteld om het
projectproces te bepalen. Alvorens zijn de volgende stappen ondernomen: literatuurstudie,
verkeerskundige, ruimtelijke, en juridische evaluatie van de voorgestelde maatregelen, het
optimaliseren van de bewonersvariant, feedbackgesprekken met experts, feedback ophalen via
klankbordgroep bestaande uit bewoners van het plangebied en het uitwerken van verschillende
scenario’s. In de paragrafen 3.1 tot en met 3.6 worden de verschillende fases van het onderzoek
kort toegelicht.
De SAC heeft ten tijde van het gehele projectproces een objectieve houding aangenomen.
Daarnaast werden alle evaluaties van de bewonersvariant, op enkele uitzonderingen nagelaten,
geëvalueerd ten opzichte van de referentiesituatie zonder de splitsingsvariant van de gemeente
Groningen. Als laatste dient gezegd te worden dat besluitvorming omtrent de implementatie van
plan de Groene Oosterhamrikkade een politieke afweging is.

3.1 Literatuurstudie
Door een selectie te maken van relevante documenten heeft de SAC zich ingelezen over de situatie
omtrent het Oosterhamriktracé. De nadruk lag hierbij op de historie en context omtrent de
ontwikkelingen van de Oosterhamrikzone. Daarnaast heeft de SAC zich verdiept in de
geografische ligging van het gebied en de belangrijkste wijkkenmerken. Ook heeft er een site visit
plaatsgevonden in het plangebied om de huidige groenstructuur en andere opvallendheden te
inventariseren.

3.2 Verkeerskundige ruimtelijke en juridische evaluatie
Het plan dat de bewoners voor het Oosterhamriktracé hebben opgesteld bestaat uit verschillende
verkeerskundige en ruimtelijke ingrepen. Deze zijn op basis van het kennen en kunnen van de SAC
geëvalueerd op verkeerskundig, ruimtelijk en juridisch gebied.

3.2.1 Verkeerskundige evaluatie
Het voorgestelde plan is verkeerskundig geëvalueerd aan de hand van de aspecten doorstroming,
verkeersveiligheid en reistijd. Dit is gedaan voor de modaliteiten auto-, bus-, voet- en fietsverkeer
en hulpdiensten. Belangrijke voetnoot hierbij is dat de SAC hiervoor enkel de verkeerskundige
aspecten die in het plangebied liggen in acht genomen heeft. De SAC beschikt niet over de
modellen en de berekeningen om het effect van de wijzigingen op stedelijk niveau en andere
hogere schaalniveaus te evalueren. Het plan heeft vermoedelijk een afwentelingseffect op de rest
van het stedelijk verkeer. Vanwege bovenstaande argumentatie is het echter niet mogelijk om hier
in deze evaluatie rekening mee te houden. De evaluatie van de verkeerskundige aspecten is
gedaan op basis van een vergelijking met de referentiesituatie in 2030 zonder fysieke ingrepen in
het plangebied. Dit is gedaan om een objectieve evaluatie te kunnen neerzetten. Desondanks
wordt plan de Groene Oosterhamrikkade soms vergeleken met de splitsingsvariant van de
gemeente Groningen als dit nodig wordt geacht, dit wordt dan aangegeven.
Een andere belangrijke opmerking is dat de SAC niet over de expertise beschikt om kruispunten,
of andere locaties waar verkeersstromen bij elkaar komen, in detail uit te werken. De focus in het
onderzoek is gelegd op de ruimtelijke inpassing van verkeersstromen, met de bijbehorende
normen, en de afwegingen op basis van de aspecten doorstroming, verkeersveiligheid en reistijd.

3.2.2 Ruimtelijke inpassing
Het plan van de bewoners is vervolgens ruimtelijk geëvalueerd. Hierbij is gekeken of de
voorgestelde maatregelen, die impact hebben op de fysieke ruimte, inpasbaar zijn in het
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plangebied. Er is hierbij gekeken naar mogelijke frictie tussen de bestaande ruimtelijke structuur
en de voorgestelde maatregelen, evenals de voorgestelde maatregelen onderling.

3.2.3 Juridische inpassing
De voorgestelde maatregelen zijn daarnaast getest op juridische inpassing door te kijken naar het
vigerende bestemmingsplan. Tevens is er een beleidscheck gedaan om te kijken hoe coöperatief
het beleidsklimaat van de gemeente Groningen is voor het plan van de bewoners.

3.3 Optimaliseren plan
In het originele plan waren meerdere potentiële varianten voor de fiets gegeven. Deze zijn alle
drie op basis van de stappen in paragraaf 3.2 geëvalueerd. In overleg met de vertegenwoordigers
is er voor gekozen om één fietsvariant verder uit te werken. De SAC heeft vervolgens de inhoud
van de bewonersvariant aangevuld met andere potentiële maatregelen. Specifieke aandacht is
daarbij uitgegaan naar het versterken en potentieel verbreden van de huidige groenstructuur
binnen het plangebied. Daarnaast is er gekeken naar de inpasbaarheid van maatregen die sociale
interactie stimuleren. Alvorens is het gehele plan verder uitgewerkt en zijn er verschillende
kaarten en visualisaties opgemaakt.

3.4 Feedbackgesprekken met experts
Nadat het plan van de bewoners verder is geoptimaliseerd, zijn verschillende experts benaderd
om feedback te geven op het plan. Met behulp van hun expertise en waardevolle inbreng is het
plan aangepast en verder uitgewerkt. De experts die hierbij hebben geholpen, zijn afkomstig
vanuit verschillende werkvelden. Zo zijn er gesprekken geweest met twee academici werkzaam
bij de Faculty of Spatial Sciences, onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is er
gesproken met een verkeerskundige en een landschapsarchitect, beide werkzaam bij de gemeente
Groningen. De feedback van de experts is verwerkt door het gehele rapport, zowel inhoudelijk als
methodologisch. Soms wordt expliciet gerefereerd naar de experts.

3.5 Feedback via klankbordgroep
Naast de feedback van experts is er ook feedback opgehaald van bewoners van het plangebied
middels twee klankbordsessies. Deze feedback is eveneens gebruikt om het plan verder te
optimaliseren en beter aan te laten sluiten bij de wensen van de bewoners. Dit heeft geleid tot het
uiteindelijke plan en de verschillende deelscenario’s, die in dit rapport zijn uiteengezet. De
feedback van de klankbordgroep is verwerkt door het gehele rapport, zowel inhoudelijk als
methodologisch. Soms wordt expliciet gerefereerd naar de klankbordgroep.

3.6 Uitwerken van verschillende scenario’s
Een relatief grote factor van onzekerheid is de locatie van de toekomstige busbaanbrug over het
Van Starkenborghkanaal. De locatie van deze brug heeft namelijk invloed op de locatie van
toekomstige verkeersstromen en andere ruimtelijke ingrepen in het plangebied. In de uitwerking
van plan de Groene Oosterhamrikkade wordt uitgegaan van het behoud van de busbaanbrug op
de huidige locatie, waarvoor later de argumentatie wordt gegeven. Echter dient het plan ook
implementeerbaar te zijn wanneer er gekozen wordt voor de andere locatie van de busbaanbrug.
Vanwege deze reden zijn er meerdere deelscenario’s uitgewerkt waarbij de busbaanbrug is
gesitueerd op de andere locatie. De bijbehorende voor- en nadelen zijn opgesteld in vergelijking
met de situatie in 2030 mét de splitsingsvariant. De reden hiervoor is dat in de voorkeursvariant
de andere locatie van de busbaanbrug gewenst is, dit is niet het geval van de referentiesituatie
zonder fysieke ingreep.
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4. De bewonersvariant: de Groene Oosterhamrikkade
4.1 Overzicht plan

Figuur 3: Overzichtskaart de Groene Oosterhamrikkade.

Het plan van de bewoners, de Groene Oosterhamrikkade, zet in op het realiseren van een robuuste
fiets en ov-verbinding langs de Oosterhamrikkade en het vergroten van de leefbaarheid. Het plan
van de bewoners omvat de volgende hoofdelementen: een groene invulling voor de
Oosterhamrikkade, een fietsstraat Oosterhamrikkade Noordzijde en het behouden van een
busbaanbrug op de huidige locatie die niet toegankelijk is voor autoverkeer. Voor de leesbaarheid
van de kaart is het looppad aan de Oosterhamrikkade Noordzijde in dit figuur achterwegen
gelaten. In verdere detailkaarten wordt het looppad wel weergegeven.
Door een nieuwe busbaanbrug met fietsstrook aan te leggen op de huidige locatie van de
busbaanbrug ontstaat er een robuuste fietsverbinding tussen Kardinge (en de achterliggende
wijken) en de Oosterhamrikkade. Langs de busbaan zal een brede fietsstraat worden aangelegd,
welke via een fietspad in verbinding staat met de Korreweg. Langs de kade van het
Oosterhamrikkanaal zal een groene invulling worden gegeven met een looppad, waardoor er
voldoende ruimte is voor buurtbewoners om elkaar buiten te ontmoeten. Figuur 3 geeft een
totaaloverzicht van plan de Groene Oosterhamrikkade. Een grotere weergave is te vinden in
bijlage 1.

4.2 Verkeerskundige evaluatie
4.2.1 Uitgangspunten
Met betrekking tot de verkeerskundige situatie in het plangebied wordt tijdens de
verkeerskundige evaluatie van de volgende uitgangspunten uitgegaan:
•

Plan de Groene Oosterhamrikkade gaat uit van het behoud van de busbaanbrug op de
huidige locatie. Dit is in contrast met de gemeentelijke splitsingsvariant. Bij de
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splitsingsvariant is het wenselijk om de nieuwe oeververbinding ter vervanging van de
busbaanbrug in het verlengde van de Vinkensstraat aan te leggen. In hoofdstuk 5 wordt
hier verder op ingegaan. Voor de verkeersdoorstroming van verschillende modaliteiten
en de ruimtelijke invulling in het plangebied is echter het behoud van de busbaanbrug op
de huidige locatie het meest ideaal. Wij menen dat de fietsstraat het best tot zijn recht
komt bij het behouden van de busbaanbrug op de huidige locatie en dient het zodoende
als aantrekkelijk alternatief voor de Korreweg. Hier wordt verder op ingegaan in
paragraaf 4.2.6. Ook blijft er bij het behoud van de huidige locatie meer ruimte
beschikbaar in de Oosterparkwijk voor alternatieve invullingen dan wanneer de
busbaanbrug verplaatst wordt.
•

Een ander actueel punt betreft de vervanging van de Gerrit Krolbrug. Deze brug, die op het
einde van de Korreweg is gesitueerd, dient vervangen te worden vanwege het niet voldoen
aan de huidige eisen van een hoofdvaarweg (Rijkswaterstaat, 2020). Het ontwerp en
specifiek de hoogte van deze brug staan echter nog niet vast. Er is echter wel een
bestuurlijk voorkeursalternatief vastgesteld. De gemeenteraad heeft het college van B&W
verzocht een variant uit te werken waarin de nieuwe Gerrit Krolbrug de raad niet verder
beperkt in andere verkeerskundige keuzes (gemeente Groningen, 2020). De nieuwe Gerrit
Krolbrug mag een nieuwe auto-ontsluiting door de Oosterhamrikzone zodoende niet
noodzakelijk maken zo staat in stukken van de gemeenteraad. In het plan de Groen
Oosterhamrikkade wordt daarom uitgegaan dat aan deze wens tegemoet wordt gekomen,
zodat in de toekomstige situatie de Gerrit Krolbrug, en dus de Korreweg, toegankelijk blijft
voor auto- en fietsverkeer in die mate dat de huidige verkeerscapaciteit op zijn minst
gehandhaafd blijft.

Verder omvat plan de Groene Oosterhamrikkade op hoofdlijnen de volgende verkeerskundige
voorstellen:
•

Een fietsstraat over de Oosterhamrikkade, overgaand in een fietspad die samen met de
busbaanbrug over het Van Starkenborghkanaal gaat voor een directe fietsverbinding met
Kardinge.

•

Een overhangend voetpad langs het Oosterhamrikkanaal waar bewoners elkaar kunnen
ontmoeten en waar ze kunnen ontspannen.

•

Een voetgangersbrug over het Oosterhamrikkanaal om de verbinding tussen de
Professorenbuurt en Oosterparkwijk te verbeteren.

•

De Korreweg blijft beschikbaar voor zowel auto- als fietsverkeer. De fietspaden aan de
Korreweg staan via een fietsontsluiting in de Oosterhamriklaan in directe verbinding met
de fietsstraat aan de Oosterhamrikkade.

Verder vormen binnen het plangebied de Kapteynbrug, Zaagmuldersbrug en Oliemuldersbrug een
belangrijke verbindende schakel voor auto’s, voetgangers en fietsers tussen de Professorenbuurt
en de Oosterparkwijk. Het is voorstelbaar dat de Oliemuldersbrug in de toekomst uitsluitend
toegankelijk is voor voet- en fietsverkeer om zo de verkeersveiligheid op dit knooppunt te
verhogen. Echter is onbekend wat hiervan het afwentellingseffect is op de rest van het plangebied.
Dit is derhalve niet meegenomen in de verkeerskundige evaluatie van plan de Groene
Oosterhamrikkade en het is een punt dat nader onderzoek behoeft. Binnen het plangebied lopen
ook de Korreweg en de J.C. Kapteynlaan, die als ontsluitingsweg voor het plangebied dienen.
Figuur 4 (bijlage 2) geeft een overzicht van de verbindingen binnen het plangebied en
verbindingen met het plangebied.
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Figuur 4: Verkeersstromen in plan de Groene Oosterhamrikkade.

4.2.2 Criteria
Om de bewonersvariant verkeerskundig te evalueren, wordt het plan de Groene
Oosterhamrikkade op drie criteria beoordeeld:
•

Verkeersdoorstroming: Het gemak waarmee een bepaalde modaliteit zich kan
verplaatsen binnen het plangebied, gelet op de intensiteit van deze modaliteit en
mogelijke opstoppingen/knelpunten.

•

Reistijd: De gemiddelde tijd die een bepaalde modaliteit erover doet om zich tussen twee
punten binnen het plangebied te verplaatsen.

•

Verkeersveiligheid: De kans dat een bepaalde modaliteit heeft op het krijgen van een
ongeluk dan wel de kans op een ongeluk voor andere weggebruikers bij het gebruik van
deze modaliteit.

De definities hierboven zijn opgesteld door de SAC Groningen en worden bij de beoordeling van
elk van de modaliteiten onderbouwd met relevante literatuur.
De criteria verkeersdoorstroming en reistijd werden zowel door de betrokken
bewonersorganisaties als in eerdere evaluatierapporten van de splitsingsvariant, waaronder
bijvoorbeeld de multicriteria-analyse Oosterhamriktracé (Sweco, 2018), benoemd als twee
belangrijke indicatoren voor het bepalen van de verkeerskundige haalbaarheid.
Verkeersveiligheid is hieraan toegevoegd door de SAC welke ook in lijn is met de benoemde
multicriteria-analyse. De criteria worden gemeten ten opzichte van de referentiesituatie in 2030
waar zowel de splitsingsvariant van de gemeente Groningen als plan de Groene
Oosterhamrikkade niet zijn gerealiseerd. De data van deze referentiesituatie zijn afkomstig van
de onderzoeken van Goudappel Coffeng (2013) en Arane (2016) en al eerder weergegeven in tabel
1.
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4.2.3 Autoverkeer
Figuur 5 geeft een overzicht van de meest belangrijke autoverbindingen binnen het plangebied en
autoverbindingen met het plangebied. Deze komen vanzelfsprekend overeen met de
verkeersstromen zoals weergegeven in figuur 4.
Verkeersdoorstroming en reistijd
In plan de Groene Oosterhamrikkade is er geen auto-ontsluitingsweg over de Oosterhamrikkade.
Het bewonersalternatief zet hoofdzakelijk in op mobiliteitsmanagement door het openbaar
vervoer, fietsen en wandelen verder te stimuleren. Doordat openbaar vervoer, fietsen en
wandelen aantrekkelijker worden gemaakt, wordt er een licht positief effect verwacht op de
verkeersdoorstroming en reistijd voor auto’s ten opzichte van de referentiesituatie in 2030
zonder fysieke ingrepen. Desondanks valt voor de bewonersvariant te verwachten dat zowel de
verkeersdoorstroming als de reistijd voor het autoverkeer in het oosten van de stad minder goed
zijn dan de verkeersdoorstroming en reistijd in de voorkeursvariant van de gemeente Groningen.
Een nieuwe auto-ontsluiting zorgt namelijk voor meer routeopties voor het autoverkeer en zo
voor een betere verkeersdoorstroming (Zheng et al., 2017).
Doordat er geen auto-ontsluitingsweg in het plan van de bewoners is opgenomen, zijn er minder
terugvalopties voor automobilisten als er een verstoring in het wegennet plaatsvindt. Met andere
woorden, het wegennet in de bewonersvariant is minder robuust dan het wegennet in de
voorkeursvariant van de gemeente (Korteweg & Rienstra, 2010). Daardoor is de
reistijdbetrouwbaarheid in de bewonersvariant lager dan in de voorkeursvariant van de
gemeente (Korteweg & Rienstra, 2010). Ten opzichte van de referentie in 2030 waar er geen
verkeerskundige veranderingen in het plangebied worden aangebracht, worden er echter geen
significante veranderingen in reistijdbetrouwbaarheid verwacht, omdat het autonetwerk
nagenoeg ongewijzigd blijft.

Figuur 5: De meest belangrijke autoverbindingen in plan de Groene Oosterhamrikkade.
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Verkeersveiligheid
In plan de Groene Oosterhamrikkade komen geen extra kruispunten. Er wordt echter wel meer
autoverkeer verwacht dan in de huidige situatie, maar minder dan in de referentiesituatie in 2030
door het aantrekkelijker maken van duurzamere mobiliteitsvormen. De daadwerkelijke
ontwikkeling van de verkeersveiligheid is echter ook afhankelijk van aanvullende maatregelen,
zoals het plaatsen van drempels en verlichting (SWOV, 2016; 2018). Nader onderzoek is nodig om
uitspraken te doen over het netto-effect van plan de Groene Oosterhamrikkade op de
verkeersveiligheid. Ook dient de oversteek van fietsverkeer naar de overkant van de J.C.
Kapteijnlaan, aan het einde van de Oosterhamrikkade Noordzijde, nadere uitwerking om de
verkeersveiligheid te waarborgen. Door de komst van de fietsstraat, zoals wordt uitgelegd in
paragraaf 4.2.6, wordt hier namelijk een toename van fietsverkeer verwacht wat meer interactie
tussen het fiets- en autoverkeer als gevolg heeft.
Variant éénrichtingsweg auto
In plan de Groene Oosterhamrikkade is er gekozen voor een fietsstraat waarop auto’s in twee
richtingen zijn toegestaan. Een variant op dit plan kan zijn dat de fietsstraat auto’s slechts in één
richting toestaat. De fietsstraat zal dan voor fietsen een tweerichtingsweg zijn en voor auto’s een
eenrichtingsweg. Deze variant heeft als voordeel dat het aantal auto’s op de fietsstraat afneemt,
waardoor de Oosterhamrikkade Noordzijde meer het karakter van een fietsstraat krijgt. Een
nadeel, zoals benoemd door een van de benaderde experts, is dat een éénrichtingsweg een groot
effect kan hebben op de circulatie van verkeer door de wijk en een afwentelingseffect kent op
andere straten. In sommige gevallen moeten auto’s immers omrijden om op hun bestemming te
komen, omdat ze maar vanaf één kant de straat mogen inrijden.

4.2.4 Busverkeer
Figuur 6 geeft een overzicht van de meest belangrijke busverbindingen met het plangebied. Deze
komen vanzelfsprekend overeen met de verkeersstromen zoals weergegeven in figuur 4.

Figuur 6: De meest belangrijke busverbindingen in plan de Groene Oosterhamrikkade.
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Wat betreft het openbaar vervoer worden in plan de Groene Oosterhamrikkade geen voorstellen
voor fysieke ingrepen gedaan. Het gaat enkel om intensivering van het huidige busverkeer. Bussen
maken in de bewonersvariant nog steeds gebruik van een separate busbaan (Oosterhamrikbaan).
Bussen zullen daar geen hinder ondervinden van ander verkeersstromen. De
verkeersdoorstroming, reistijd en verkeersveiligheid op de busbaan blijven in de
bewonersvariant dus ongeveer gelijk ten opzichte van de referentie in 2030. Doordat het
openbaar vervoer, fietsen en wandelen aantrekkelijker worden gemaakt in de bewonersvariant,
is de verwachting dat de verkeersintensiteit van auto’s afneemt ten opzichte van de referentie in
2030. Dat komt met name de verkeersdoorstroming en reistijd van het openbaar vervoer ten
goede op plekken waar de bus de weg deelt met andere voertuigen.

4.2.5 Voetverkeer
Figuur 7 geeft een overzicht van de meest belangrijke loop- en fietsverbindingen binnen het
plangebied en met het plangebied. Deze komen vanzelfsprekend overeen met de verkeersstromen
zoals weergegeven in figuur 4.

Figuur 7: De meest belangrijke loop- en fietsverbindingen in plan de Groene Oosterhamrikkade.

Verkeersdoorstroming en reistijd
In plan de Groene Oosterhamrikkade wordt er naast het behouden van de huidige
looppadeninfrastructuur een voorstel gedaan voor een nieuwe looproute. De nieuwe route dient
te lopen vanaf de Kapteynbrug tot het Van Starkenborghkanaal over een nog te realiseren
overhangend looppad langs de Oosterhamrikkade Noordzijde.
De gemeente Groningen verwacht de komende jaren een stijging van het inwonersaantal en wil
daarnaast meer inzetten op het stimuleren van voetverkeer (Gemeente Groningen, 2019). Deze
twee ontwikkelingen leiden tot een verwachte stijging in het voetverkeer (Schaap et al., 2015).
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Het aanbrengen van een extra looproute wordt daarom als positief beschouwd voor de
verkeersdoorstroming van het voetverkeer in de Oosterhamrikzone ten opzichte van de
referentie in 2030 (Zheng et al., 2017). Op de reistijd van voetgangers in de Oosterhamrikzone
wordt een sterk positief effect verwacht. Voetgangers hoeven immers niet meer langs de Gerrit
Krolbrug of Oostersluisweg om Kardinge te bereiken.
Verkeersveiligheid
Door het aanbrengen van een looproute langs de huidige busbaan vindt er minder interactie plaats
tussen het voetverkeer en andere verkeersstromen. Het aantal kruispunten die voetgangers
dienen over te steken neemt immers af. Voetgangers hoeven nu alleen nog bij de bruggen te
kruisen met andere vervoersstromen, in de referentiesituatie gaat dit om meerdere straten.
Daardoor neemt de kans op een conflict met andere verkeersstromen af, waardoor de
verkeersveiligheid van voetgangers in de Oosterhamrikkade toeneemt ten opzichte van de
referentie in 2030 (SWOV, 2014; 2020).

4.2.6 Fietsverkeer
Eén van de pijlers van plan de Groene Oosterhamrikkade is de fietsstraat langs de
Oosterhamrikkade Noordzijde. De bewoners hebben aanvankelijk drie verschillende
fietsvarianten opgenomen in het plan. Voor het uiteindelijke plan is in overleg met de bewoners
gekozen om met één van de drie varianten verder te gaan, de fietsstraat langs de
Oosterhamrikkade. Zoals reeds vermeld geeft figuur 7 een overzicht van de meest belangrijke
loop- en fietsverbindingen binnen en met het plangebied.
Verkeersdoorstroming en reistijd
Een fietsstraat is een openbare weg die ingericht is als fietsroute, maar waar auto’s ook toegestaan
zijn. Echter is de uitstraling van een fietsstraat zodanig ingericht dat het autogebruik beperkt
wordt; auto’s zijn te gast (Mansvelder et al., 2013). Interactie tussen het fietsverkeer en andere
modaliteiten vindt nog wel plaats, maar fietsverkeer heeft prioriteit. Door deze prioritering wordt
de verkeersdoorstroming van fietsers positief beïnvloed ten opzichte van de huidige
fietsinfrastructuur. Er zijn immers minder knelpunten waar fietsers eventueel moeten wachten
op andere verkeersstromen, zij krijgen nu op deze punten voorrang (Schepers & Voorham, 2010;
Zheng et al., 2017). Ook de reistijd wordt positief beïnvloed door de afname van knelpunten
(Zheng et al., 2017). Figuur 8 geeft een impressie van een fietsstraat.
Ook wordt de verkeersdoorstroming en reistijd van fietsers positief beïnvloed door de realisatie
van een multimodale brug voor de bus en de fiets in het verlengde van Oosterhamrikkade
Noordzijde. Fietsers op de fietsstraat kunnen rechtdoor fietsen en komen via het fietspad op de
multimodale brug aan in Kardinge, of andersom. Fietsers hoeven in deze situatie niet meer via de
Gerrit Krolbrug of Oostersluisweg om Kardinge en de achterliggende woonomgeving te bereiken.
Als laatste dient de fietsstraat, vanwege de directe verbinding via de Oosterhamriklaan, als
aantrekkelijk alternatief voor fietsers van de Korreweg. Op deze manier kan de fietsstraat een
gedeelte van de intensiteit van het fietsverkeer van de Korreweg afnemen (Mansvelder et al.,
2013). Zo blijft de Korreweg ook een aantrekkelijke route voor fiets- en autoverkeer in de
toekomst. Anderzijds heeft dit als positief effect dat de fiets op de fietsstraat ook echt de
dominante modaliteit wordt. Auto’s zullen niet deze rol in nemen, waardoor het credo ‘de auto is
te gast’ zal opgaan (Mansvelder et al., 2013; Zheng et al., 2017).
Verkeersveiligheid
Ondanks het feit dat de fiets prioriteit heeft op een fietsstraat, blijft de interactie met
gemotoriseerd verkeer aanwezig. De kans op ongelukken is hierdoor hoger dan bij scheiding van
het fietsverkeer met andere modaliteiten, zoals bij de fietsbaan direct naast de busbaan (SWOV,
2014; 2019). Vergeleken met de referentiesituatie neemt de verkeersveiligheid van fietsers naar
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verwachting wel toe. Fietsers worden namelijk geprioriteerd ten opzichte van het andere verkeer,
bijvoorbeeld doordat fietsers voorrang hebben bij knelpunten (Mansvelder et al., 2013; gemeente
Groningen, 2016; SWOV, 2019).
Zoals reeds benoemd bij het autoverkeer, dient de oversteek van fietsverkeer naar de overkant
van de J.C. Kapteijnlaan, aan het einde van de Oosterhamrikkade Noordzijde, nadere uitwerking
om de verkeersveiligheid te waarborgen. De interactie tussen het fietsverkeer en andere
modaliteiten neemt op deze oversteek namelijk toe ten opzichte van de referentiesituatie door de
komst van de fietsstraat.

Figuur 8: Impressie fietsstraat (Dura Vermeer, 2015).

4.2.7 Hulpdiensten
Om te bepalen of hulpdiensten in plan de Groene Oosterhamrikkade hun aanrijdtijden halen, is er
contact opgenomen met een werknemer van de Veiligheidsregio Groningen. Tijdens dit gesprek
kwam naar voren dat er geen problemen worden verwacht in het halen van de aanrijdtijden van
de verschillende soorten hulpdiensten. Dit komt grotendeels omdat plan de Groene
Oosterhamrikkade geen grote fysieke ingrepen in het plangebied doorvoert. Bij veranderingen
aan de Oosterhamrikkade Noordzijde was het van belang dat de (fiets)straat voldoende breed
blijft voor zwaarder materiaal van de hulpdiensten. Denk hierbij aan een hoogwerker van de
brandweer. De breedte van fietsstraat, 6.5 meter, veroorzaakt hier geen problemen in.

4.3 Ruimtelijke inpassing
4.3.1 Minimumnormen
Om het plan ruimtelijk te evalueren is het van belang dat de minimumnormen voor de
verschillende elementen zijn vastgesteld. Hierbij zijn de normen van het CROW gehanteerd. Deze
normen zijn vastgelegd in de Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde
kom (ASVV-normen) (CROW, 2004). Deze normen hebben geen wettelijke status en kan van
worden afgeweken mits gemotiveerd. Juridisch gezien is alles wat betreft afmetingen voor wegen
en infrastructurele voorzieningen mogelijk. De aanbevelingen van CROW worden echter door
vrijwel alle wegbeheerders gevolgd (Fietsersbond, 2020).
De normen in tabel 2 geven de minimumbreedtes aan van de belangrijkste verkeerskundige
elementen in plan de Groene Oosterhamrikkade. De ruimtelijke inpassing van deze
verkeerskundige elementen zijn leidend geweest bij de precieze invulling van de
Oosterhamrikkade Noordzijde, zoals deze later gevisualiseerd wordt in de figuren 13 en 14.
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Element
Busbaan
Fietsstraat
Schrikstrook
Parkeerplaats
TOTAAL

Minimumnorm breedte
7 meter
3,8 meter
0,5 meter
2 meter
Minimaal 13,3 meter

Tabel 2: Minimumbreedtes ruimtelijke elementen (CROW, 2004).

4.3.2 Parkeerplaatsen

Figuur 9: Gevolgen parkeerplaatsen.

Parkeerplaatsen op de fietsstraat zijn ongewenst omdat geparkeerde auto’s negatieve gevolgen
hebben voor de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid (SWOV, 2019). Daarom zullen de
huidige parkeerplaatsen die aan de busbaankant zijn gesitueerd verdwijnen. Dit valt later ook te
zien in figuur 14. Aan de stoepkant blijven de parkeerplaatsen aanwezig en op sommige stukken
komen er zelfs parkeerplaatsen bij. De parkeerplaatsen vormen een belangrijke buffer tussen de
stoep en het verkeer op de fietsstraat. Deze parkeerplaatsen worden bij voorkeur verhoogd tot
dezelfde hoogte van de stoep. Zodoende ontstaat er meer ruimte voor gebruik van de stoep bij
afwezigheid van auto’s op de betreffende parkeerplaatsen en krijgt de weg nog meer het karakter
van een fietsstraat (SWOV, 2019).
Tussen het Van Starkenborghkanaal en de Zaagmuldersweg verdwijnen 27 parkeerplaatsen.
Vanaf de Zaagmuldersbrug tot aan de J. C. Kapteynlaan kunnen echter 7 plekken worden
toegevoegd. Het plan de Groene Oosterhamrikkade heeft een netto verlies van 20 parkeerplaatsen
op de Oosterhamrikkade Noordzijde, zoals te zien in figuur 9. Het verlies van de parkeerplaatsen
is daarnaast een stimulering om alternatieve vervoersmiddelen zoals de lopen, fietsen en ov te
gebruiken. Dit is in lijn met het gemeentelijk beleid op dit punt.
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4.3.3 Groenstructuur

Figuur 10: Groenstructuur plan de Groene Oosterhamrikkade.

Langs het Oosterhamrikkanaal zal een groene oever worden aangelegd. Door het aantrekkelijke
karakter van groen voor sociale interactie, zal de groene oever fungeren als een belangrijkste
ontmoetingsplek en zo zorgen voor een verbindend karakter tussen beide wijken in het
plangebied (MacKerron & Mourato, 2013; Moulay et al., 2016). Tevens is de groene oever een
schakel in de parkengordel aan de oostkant van de stad zoals gevisualiseerd in figuur 10 (Bijlage
3). De groene oever strekt van de J.C Kapteynlaan tot het Van Starkenborghkanaal en een looppad
zal over dit gehele traject lopen. De oever dient als een aantrekkelijke plek voor bewoners en
bezoekers om een wandeling te maken of voor joggers en sporters om een rondje hard te lopen.
Daarnaast kan er gedacht worden aan het creëren van bijvoorbeeld zwemmogelijkheden of
vislocaties aan deze groenoever.
Aan de Oosterhamrikkade Zuidzijde is een groot gedeelte van de kade in privébezit door
woonbootbewoners. Wel ligt er op de achtergelegen openbare ruimte, wat vaak de openbare weg
is, potentie voor het creëren van meer publiek groen met ook mogelijkheden voor hoog groen.
Door het creëren van de groene oever en het ontwikkelen van de groenstructuur aan de zuidzijde,
waarbij het looppad goed bereikbaar is vanaf beide kanten van het kanaal, zal er meer uniformiteit
en verbinding ontstaan rondom het Oosterhamrikkanaal. Verder liggen er mogelijkheden voor
groenontwikkeling langs het Van Starkenborghkanaal. Indien hier groen wordt geïmplementeerd
strekt de groene oever zich verder door vanaf de Oosterhamrikkade Noordzijde naar de Gerrit
Krolbrug. Deze grond wordt nu alleen gebruikt door de betreffende bedrijven die hier zijn
gesitueerd. Nader onderzoek is nodig of op deze strook groen ontwikkeld kan worden of dat de
betreffende bedrijven het recht behouden deze grond te gebruiken.
Het looppad aansluitend aan de groene oever komt lager te liggen dan de busbaanbrug door
middel van een overhangende constructie. Figuur 11 geeft een sfeerimpressie van een
overhangend looppad. Groot voordeel van deze constructie is het creëren van extra ruimte aan de
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kade van het Oosterhamrikkanaal zonder dat hiervoor wateroppervlak voor ingeleverd dient te
worden.

Figuur 11: Impressie overhangend looppad (Verduyn, s.a.).

Onderstaande afbeelding, figuur 12, geeft een sfeerimpressie van de invulling van de groene oever
inclusief het overhangende looppad. Het wateroppervlak is eenvoudig toegankelijk via de schuin
aflopende oever die via trappen te bereiken is. Er zijn mogelijkheden voor bakken met
laag/middel groen die geplaatst kunnen worden op het looppad zelf, bijvoorbeeld aan de
waterkant. Op deze manier wordt er ook een groenstructuur op het looppad zelf ontwikkeld die
aansluiting vindt bij de groene oever. Al met al zorgt de groene oever voor uitnodigende ruimte
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en om te recreëren, wat bijdraagt aan een sterk positief
effect op de leefbaarheid (MacKerron & Mourato, 2013; Moulay et al., 2016).

Figuur 12: Impressie groene oever (Stadsoevers.nl, s.a.).
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4.3.4 Oosterhamrikkade Noordzijde
De implementatie van de verkeerstructuren zoals omschreven in paragraaf 4.2 en de andere
inpassingen uit paragraaf 4.3 hebben specifiek veel ruimtelijk impact op de Oosterhamrikkade
Noordzijde. Vanwege de samenkomst van veel ruimtelijke elementen in dit specifieke gedeelte
van het plangebied, is ervoor gekozen om voor de Oosterhamrikkade Noordzijde een
detailweergave op te maken. Deze detailkaart is gevisualiseerd in onderstaand figuur 13 en is
vergroot weergegeven in bijlage 4.

Figuur 13: Detailkaart Oosterhamrikkade Noordzijde.

Onderstaand dwarsprofiel, figuur 14 (bijlage 5), omvat een duidelijke weergave van hoe de
Oosterhamrikkade Noordzijde eruit komt te zien bij de implementatie van plan de Groene
Oosterhamrikkade.
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Figuur 14: Dwarsprofiel Oosterhamrikkade Noordzijde.

Voor de maatvoering in het dwarsprofiel zijn de normen uit tabel 2 gebruikt. De stoep en de
parkeerplaats bevinden zich op dezelfde hoogte. Zo ontstaat er meer ruimte voor het gebruik van
de stoep wanneer er geen auto op de parkeerplaats staat. De fietsstraat is lager gelegen dan de
parkpeerplaatsen. Dit zorgt voor een duidelijke scheiding tussen deze twee invullingen van de
openbare ruimte. De fietsstraat zelf is 6.5 meter breed en zo geschikt voor
tweerichtingsautoverkeer. Bovenstaande maatvoering past binnen de huidige breedtes van de
Oosterhamrikkade Noordzijde. Er is hierdoor geen aanpassing nodig aan het wateroppervlak.
Enkel op het smalste stuk van de straat, bij de kruising met de Kapteynlaan, die de groene oever
iets ingekort te worden om te passen.
Tussen de fietsstraat en de busbaan ligt een groenstrook van 4 meter breed. Hierdoor is er
voldoende plaats voor hoog groen en de wortels van deze vegetatie in de grond. Dit hoog groen
dient voldoende hoogte te hebben voor busverkeer dat er rijdt. Dit doen de bussen op de
naastgelegen busbaan van 7 meter breed, geschikt voor tweerichtingsverkeer.
Als laatste loopt er een groenstrook vanaf de busbaan naar het Oosterhamrikkanaal. Deze groene
oever loopt schuin af en maakt via trappen het overhangende looppad bereikbaar. Deze plek dient
als aantrekkelijke locatie voor recreatie van bewoners en bezoekers. Echter is het van belang te
melden dat de schuin aflopende oever een aanpassing aan de huidige kade behoeft. De huidige
kade loopt namelijk in een hoek van 90 graden het water in. De huidige damwandplaten dienen
hiervoor te worden ingekort en de busbaan dient enkele meters naar links te moeten worden
verplaatst. Het gevolg hiervan is, is dat de huidige groenstrook ook wat moet opschuiven. De
huidige bomen moeten hiervoor worden verplaatst. Er zijn echter mogelijkheden om deze bomen
te herplaatsen in de nieuwe stukken groen die ontwikkeld worden aan de Oosterhamrikkade
Noordzijde.
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4.4 Juridische inpassing
4.4.1 Bestemmingsplan
In een bestemmingsplan zijn de gebruiks- en bouwmogelijkheden vastgelegd van een gebied. In
de toelichting van het bestemmingsplan staat een beschrijving van gewenste ontwikkelingen in
een gebied en een toetsing aan relevant beleid (Bureau Verkuylen, s.a.). In sommige gevallen is
het echter nodig om ten behoeve van een project of gebiedsontwikkeling, wanneer de
bestemmingen van locaties, grond en gebouwen wijzigen, een bestemmingsplan te wijzigen
(Bureau Verkuylen, s.a.). Een bestemmingsplan kan hiervoor een wijzigingsbevoegdheid,
uitwerkingsplicht of afwijkingsbevoegdheid hebben.
Het plangebied van de Groene Oosterhamrikkade is gelegen in verschillende
bestemmingsplannen (Gemeente Groningen, 2009 & Gemeente Groningen, 2012). Zo is een deel
gelegen in het bestemmingsplan Korreweg - de Hoogte 2009 en deels in het bestemmingsplan
Oosterparkwijk 2012. Voor het plan de Groene Oosterhamrikkade geldt dat de bestemmingen niet
dusdanig gewijzigd worden dat er wijzigingen in het bestemmingsplan zijn vereist aangezien de
bestemmingen van de verschillende elementen behouden blijven. Een verkeersbesluit voor het
treffen van de fysieke maatregelen, te weten het aanleggen van een fietsstraat en het wijzigen van
parkeerplaatsen, is hierbij voldoende. Een verkeersbesluit is een besluit van een wegbeheerder
om een bepaalde fysieke maatregel te treffen of een verkeersteken te plaatsen of wijzigen
(Noordland Juristen, s.a.).

4.4.2 Beleidscheck
Naast het bestemmingsplan kan het beleid van de gemeente ook relevant zijn voor de juridische
inpassing van een plan. Beleid is in juridische zin relevant wanneer uit het beleid kan worden
afgeleid wat in een concreet geval rechtens is (Tollenaar, 2008). Burgers kunnen aanspraak jegens
een bestuursorgaan ontlenen aan beleidsregels. In normale gevallen behoort een bestuursorgaan
niet van beleidsregels af te wijken. Beleidsregels komen echter zelden in aanmerking voor
rechtstreekse toepassing door de rechter. Wel kunnen de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur meebrengen dat naleving van deze regels door een bestuursorgaan een rechtsplicht is
(Van der Hoeven, 1966).

4.4.3 Gemeentelijk beleid en speerpunten de Groene Oosterhamrikkade
Niet elke vorm van beleid kan aangemerkt worden als beleidsregels en daarom heeft niet elke
vorm van beleid dezelfde hardheid en juridische binding. De bewoners beroepen zich op
verschillende soorten beleid van de gemeente welke in lijn zijn met hun plan en verminderd in lijn
met de voorkeursvariant van de gemeente. Dit beleid kan niet aangemerkt worden als harde
beleidsregels. Het is echter waardevol om te kijken in hoeverre het beleidsklimaat coöperatief is
voor het plan van de bewoners. Het beleid waar de bewoners zich op beroepen, omvat het
volgende:
•

Gemeente heeft een streven naar weinig barrières voor fietsers en voetgangers (Gemeente
Groningen, 2019).
o Door een fietsstraat wordt het fietsen optimaal gefaciliteerd. Daarnaast zijn er
minder barrières voor fietsers wanneer het parkeren op straat verdwijnt. Door
een groenstructuur aan te leggen en een brede stoep te behouden worden veel
obstakels voor voetgangers weggenomen.

•

Gemeente heeft een streven naar meer duurzame mobiliteit met lopen, fietsen en OV als
hoofdvervoerwijze (Gemeente Groningen, 2019).
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o

De bewonersvariant zet sterk in op de fietsverbinding en de busbaan blijft in stand
waardoor OV beter gefaciliteerd blijft. Door geen auto-ontsluitingsweg aan te
leggen is de focus van dit plan gelegen op de duurzame vervoerswijzen: lopen,
fietsen en het ov. Dit is in hoge mate in overeenstemming met het gemeentelijk
beleid.

•

De gemeente streeft naar een hogere verblijfskwaliteit en meer ontmoetingsruimte in de
openbare ruimte (Gemeente Groningen, 2019).
o Het plan de Groene Oosterhamrikkade bevat veel groen met ruimte voor
bewoners om elkaar in en rondom de groene ruimte te ontmoeten. Daarom zou
gesteld kunnen worden dat dit plan een hoge verblijfskwaliteit bevat.

•

De gemeente heeft de ambitie om de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk met elkaar te
verbinden (Gemeente Groningen, 2020-1 & Gemeente Groningen, 2012).
o Door een groenstructuur aan te leggen om het Oosterhamrikkanaal wordt een
verbinding gemaakt in de parkengordel aan de oostkant van de stad. Daarnaast is
de groenstructuur aan het water een aantrekkelijke plek voor bewoners uit beide
wijken. De voorkeursvariant van de gemeente is lastiger te verenigen met het idee
van verbinding tussen beide wijken.

•

De gemeente streeft naar het inrichtingen van ontwikkelgebieden als loop-, fiets, en ovwijken, met lage autoparkeernormen (Gemeente Groningen, 2019).
o De bewonersvariant levert parkeerplaatsen in ten opzichte van de huidige situatie.
Dit is in overeenstemming met gemeentelijk beleid. De voorkeursvariant van de
gemeente zal echter zorgen voor nog minder parkeerplaatsen.
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5. Alternatieve scenario’s
Plan de Groene Oosterhamrikkade gaat uit van het behoud van de busbaanbrug op de huidige
locatie. Het busverkeer behoudt dezelfde routes als in de huidige situatie. Busverkeer gaat dus
niet door de Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan. Zoals reeds benoemd is dit het meest
ideale uitgangspunt voor de verkeersstromen in plan de Groene Oosterhamrikkade. Specifiek
komt de fietsstraat zo het best tot zijn recht en blijft er meer ruimte beschikbaar voor alternatieve
invullingen in de Oosterparkwijk dan bij de verplaatsing van de busbaanbrug.
De gemeente Groningen gaat echter in de splitsingsvariant wel uit van een verplaatsing van de
busbaanbrug in het verlengde van de Vinkenstraat (gemeente Groningen, 2018). Het busverkeer
kan dan via de E. Thomassen à Thuessinklaan en de Vinkenstraat de busbaanbrug en zodoende de
oostkant van Groningen bereiken of andersom. Fietsverkeer kan dezelfde route als het busverkeer
volgen (gemeente Groningen, 2018). Om de beoogde hellingsgraad te bereiken, dient de
busbaanbrug te beginnen in de Vinkenstraat volgens één van de experts. Het is nog onduidelijk
welke route het autoverkeer dient te volgen bij de implementatie van de potentiële nieuwe
busbaanbrug (gemeente Groningen, 2018).
Een belangrijke reden voor de gemeente Groningen om de busbaanbrug te verplaatsen is de wens
van Rijkswaterstaat om de huidige brug te veranderen van locatie (Rijkswaterstaat, 2020). De
huidige busbaanbrug is, zo beargumenteert Rijkswaterstaat, vanwege richtlijnen voor de vaarweg
te laag en de doorvaarbreedte is te smal voor (toekomstig) binnenvaartverkeer. Tevens zorgt de
te lage busbaanbrug voor een relatief hoge frequentie van het openen van de brug wat niet in het
voordeel werkt voor het openbaar vervoer en andere modaliteiten (Rijkswaterstaat, 2020).
Ondanks het feit dat het behoud van de plaats van de huidige busbaanbrug in plan de Groene
Oosterhamrikkade het meest ideaal is, willen de bewonersorganisaties dat het plan ook
aansluiting vindt bij een mogelijke toekomstige situatie waarin de busbaanbrug wél van locatie
verandert. Vanwege de sterke wens van de gemeente Groningen en Rijkswaterstaat is dit immers
een reële mogelijkheid. Daarom zijn er in samenspraak met de bewoners meerdere scenario’s
ontwikkeld met als uitgangspositie de nieuwe locatie van de busbaanbrug.
De volgens de SAC Groningen belangrijkste voor- en nadelen van elk scenario zijn opgemaakt ten
opzichte van de situatie in 2030 waarin de splitsingsvariant van de gemeente wél is
geïmplementeerd. De splitsingsvariant van de gemeente gaat, ondanks dat dit geen
randvoorwaarde is, er namelijk vanuit dat de busbaanbrug is veranderd naar het verlengde van
de Vinkenstraat in 2030. Dit werd aangegeven door één van de experts. Omdat de
voorkeursvariant de verplaatsing van de busbaanbrug als toekomstige uitgangspositie heeft,
vallen de alternatieve scenario’s hiermee te vergelijken.
Een belangrijk verschil tussen de opgestelde scenario’s en de splitsingsvariant van de gemeente
Groningen is dat in de scenario’s de Oosterhamrikkade Noordzijde geen auto-ontsluitingsweg
wordt. Een precieze invulling van de autostromen in de splitsingsvariant van de gemeente is nog
onzeker gaf één van de experts aan. Vanwege de onzekerheid is een volledige één-op-één
vergelijking tussen de opgestelde scenario’s en de gemeentelijke splitsingsvariant niet mogelijk.
De voor- en nadelen zijn desondanks zo volledig mogelijk opgesteld en geformuleerd.
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5.1 Busverkeer via Oliemuldersbrug
5.1.1 Bus- en fietsverkeer via Oliemuldersbrug

Figuur 15: Overzichtskaart alternatief scenario bus- en fietsverkeer via Oliemuldersbrug.

In figuur 15 is het eerste alternatieve scenario gevisualiseerd waar de busbaanbrug in het
verlengde van de Vinkenstraat ligt. In bijlage 6 is een grotere weergave gegeven. Zowel het fietsals busverkeer passeert ter hoogte van de Oliemuldersbrug het Oosterhamrikkanaal en vervolgt
zijn route via Oosterhamrikkade Noordzijde. Het autoverkeer kan op dezelfde manier gebruik
blijven maken van de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan. Aan dit alternatief zijn
voor- en nadelen verbonden ten opzichte van de splitsingsvariant van de gemeente Groningen:
Voordelen:
•

•

•

Geen verhoging en verbreding van de Vinkenstraat nodig. Ter hoogte van de
Oliemuldersbrug begint de stijging van de busbaanbrug. Uit gesprekken met de experts
blijkt dit mogelijk te zijn.
Geen busverkeer en minder fietsverkeer door de Vinkenstraat en E. Thomassen à
Thuessinklaan. Dit zorgt voor een verminderde verkeersintensiteit van deze modaliteiten
in deze straten.
De fietsstraat aan de Oosterhamrikkade Noordzijde dient als aantrekkelijk alternatief voor
fietsverkeer afkomstig van de Korreweg. Dit zorgt voor een afname van de
verkeersintensiteit van de Korreweg.

Nadelen:
•

Het bus- en fietsverkeer dient twee bochten extra te maken om het Oosterhamrikkanaal
over te steken ter hoogte van de Oliemuldersbrug. Met name voor het busverkeer kan dit
problematisch zijn, omdat het extra reistijd kost en hier kosten aan verbonden zijn. Om
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•
•

deze extra reistijd te compenseren dient er gekeken te worden naar mogelijkheden voor
het boeken van tijdwinst op andere locaties van de betreffende trajecten. Ook is de
omleiding met twee bochten onlogisch voor het fietsverkeer. Maatregelen dienen te
worden genomen om te zorgen dat fietsers niet rechtdoor gaan bij de bocht en zodoende
toch de Vinkenstraat naar het centrum nemen.
Autoverkeer door de E. Thomassen à Thuessinklaan en de Vinkenstraat. Dit zorgt voor een
verhoogde verkeersintensiteit van deze modaliteit in deze straten.
Meer interacties tussen het bus- en fietsverkeer. Door de oversteek over het water van het
busverkeer komen er extra punten waar bus- en fietsverkeer met elkaar kruist. Dit heeft
een nadelige werking voor de verkeersdoorstroming en reistijd van beide modaliteiten.
Ook kan het een potentieel negatief effect hebben op de verkeersveiligheid.

5.1.2 Busverkeer via Oliemuldersbrug, fietsverkeer via Vinkenstraat en E. Thomassen à
Thuessinklaan

Figuur 16: Overzichtskaart alternatief busverkeer via Oliemuldersbrug, fietsverkeer via Vinkenstraat en E. Thomassen à
Thuessinklaan.

Het tweede alternatieve scenario, te zien op figuur 16 en bijlage 7, is in grote lijnen hetzelfde als
het eerste alternatief. Het verschil tussen beide is dat in dit scenario het fietsverkeer, via een
fietsstraat, wel door de Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan gaat. De helling voor de
busbaanbrug wordt ingezet ter hoogte van de Oliemuldersbrug. Het busverkeer maakt nog steeds
de afslag via de Oliemuldersbrug naar de Oosterhamrikkade Noordzijde. Het autoverkeer maakt
gebruik van de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan via de fietsstraat. De voor- en
nadelen van deze variant zijn:

Voordelen:
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•

•
•

Geen verhoging en verbreding van de Vinkenstraat nodig. Ter hoogte van de
Oliemuldersbrug begint de stijging van de busbaanbrug. Uit gesprekken met de experts
blijkt dit mogelijk te zijn.
Geen busverkeer door de Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan. Dit zorgt voor
een verminderde verkeersintensiteit van deze modaliteit in deze straten.
Door het creëren van een fietsstraat via de Vinkenstraat en de E. Thomassen à
Thuessinklaan ontstaat er een aantrekkelijk fietsklimaat voor fietsers hoofdzakelijk
afkomstig vanuit de Oosterparkwijk.

Nadelen:
•

•

•

Het busverkeer dient twee bochten extra te maken om het Oosterhamrikkanaal over te
steken ter hoogte van de Oliemuldersbrug. Hier zijn extra reistijd en kosten aan
verbonden. Om deze extra reistijd te compenseren dient er gekeken te worden naar
mogelijkheden voor het boeken van tijdwinst op andere locaties van de betreffende
trajecten. Ook is de omleiding met twee bochten onlogisch voor het fietsverkeer.
Maatregelen dienen te worden genomen om te zorgen dat fietsers niet rechtdoor gaan bij
de bocht en zodoende toch de Vinkenstraat naar het centrum nemen.
Autoverkeer door de E. Thomassen à Thuessinklaan en de Vinkenstraat. Dit zorgt voor een
verhoogde verkeersintensiteit van deze modaliteit in deze straten. Echter zullen fietsers
vanwege het karakter van de fietsstraat de dominante modaliteit zijn (SWOV, 2019).
Meer interacties tussen het bus- en fietsverkeer. Door de oversteek over het water van het
busverkeer komt er een extra punt waar bus- en fietsverkeer met elkaar kruist. Dit heeft
een nadelige werking voor de verkeersdoorstroming en reistijd van beide modaliteiten.
Ook kan het een potentieel negatief effect hebben op de verkeersveiligheid.

5.2 Busverkeer via Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan

Figuur 17: Overzichtskaart alternatief busverkeer via Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan.
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In het laatste alternatieve scenario, gevisualiseerd in figuur 17 en bijlage 8, beweegt het bus- en
fietsverkeer zich, net zoals in de splitsingsvariant, door Vinkenstraat en E. Thomassen à
Thuessinklaan. Ook het autoverkeer beweegt zich door deze straten. Optioneel is het plaatsen van
een fiets- en loopverbinding via de Oliemuldersbrug zodat deze modaliteiten zich gemakkelijk
tussen beide wijken kunnen verplaatsen. Echter dient hier wel ruimte voor te zijn om de op en
afritten van de busbaanbrug te faciliteren. De voor- en nadelen van deze variant zijn:
Voordelen:
•

•

Het belangrijkste voordeel van deze variant is de relatief grote ruimte voor
groenontwikkeling en recreatie aan de Oosterhamrikkade Noordzijde. In deze variant is
er immers geen busbaan, of in de gemeentelijke variant een autobaan, meer aan deze zijde
en kan de fietsstraat versmald worden naar een normale woonstraat. Dit zorgt voor een
verminderde verkeersintensiteit en hogere leefbaarheid aan deze zijde van het plangebied
(MacKerron & Maurato, 2013).
Door het creëren van een fietsstraat via de Vinkenstraat en de E. Thomassen à
Thuessinklaan ontstaat er een aantrekkelijk fietsklimaat voor fietsers hoofdzakelijk
afkomstig vanuit de Oosterparkwijk.

Nadelen:
•

•

Drukke verkeerssituatie Vinkenstraat, E. Thomassen à Thuessinklaan en het
Wielewaalplein. Door de bundeling van meerdere verkeersstromen hier wordt de
verkeersdrukte hoger. Specifiek voor het busverkeer is dit nadelig ten opzichte van de
splitsingsvariant van de gemeente Groningen. In de splitsingsvariant beweegt het
busverkeer zich namelijk over een vrije busbaan zonder interactie met andere
modaliteiten. De verkeersdrukte heeft naar alle waarschijnlijkheid negatieve effecten voor
de verkeersdoorstroming en leefbaarheid in dit gedeelte van het plangebied.
Potentieel afwentellingseffect van autoverkeer in de rest van het plangebied vanwege de
relatief drukke verkeersituatie op de Vinkenstraat, E. Thomassen à Thuessinklaan en het
Wielewaalplein.

Bovenstaande scenario’s zijn kort omschreven en gevisualiseerd. Ze geven in grote lijnen een
indruk van de mogelijkheden, met hun voor- en nadelen, bij de andere locatie van de
busbaanbrug. Een uitgebreidere analyse en uitwerking van de alternatieve scenario’s zijn
suggesties voor een vervolgonderzoek.
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6. Resumerende overwegingen
6.1 Hoofdelementen plan de Groene Oosterhamrikkade

Figuur 18: Plankaart de Groene Oosterhamrikkade.

Plan de Groene Oosterhamrikkade is een plan dat is ontstaan door de betreffende
bewonersorganisaties in samenspraak met verschillende betrokken buurtbewoners. Het plan is
verder onderbouwd en uitgewerkt door de SAC Groningen. In figuur 18 is nogmaals de plankaart
van het plan de Groene Oosterhamrikkade weergeven. De Groene Oosterhamrikkade zet in op een
robuuste, toekomstbestendige fiets- en ov-verbinding langs de Oosterhamrikkade Noordzijde.
Daarnaast is een belangrijke kracht van dit plan de groenstructuur rondom het
Oosterhamrikkanaal, wat naast de positieve effecten op de leefbaarheid in het plangebied ook
zorgt voor een verbindend karakter tussen de twee wijken. De drie hoofdelementen van het plan
zijn derhalve: een groene invulling Oosterhamrikkade, een fietsstraat aan de Oosterhamrikkade
Noordzijde en het behouden van de busbaanbrug op de huidige locatie die niet toegankelijk is
voor autoverkeer.

6.1.1 Verkeerskundige evaluatie
De verwachting is dat plan de Groene Oosterhamrikkade voor zowel auto-, bus-, voet- en
fietsverkeer op het schaalniveau van het plangebied overwegend positieve effecten heeft op de
verkeersdoorstroming, reistijd en verkeersveiligheid ten opzichte van de referentie in 2030. Deze
positieve effecten zijn het meest uitgesproken voor de groene modaliteiten, voet- en fietsverkeer,
onder andere door extra loop- en fietsverbindingen te realiseren.
Er wordt een licht positief effect verwacht op de verkeersdoorstroming en reistijd voor
autoverkeer doordat openbaar vervoer, fietsen en wandelen aantrekkelijker worden gemaakt.
Door licht afgenomen verkeersintensiteiten op doorgaande wegen wordt ook een licht positief
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effect verwacht op de verkeersdoorstroming en reistijd voor busverkeer ten opzichte van de
referentie in 2030.
Als laatste zorgt de fietsstraat aan de Oosterhamrikkade Noordzijde voor een aantrekkelijk
fietsklimaat in het plangebied maar ook voor de stad Groningen als geheel. Doormiddel van de
multimodale brug wordt er een hoogwaardige fietsverbinding gerealiseerd met de oostkant van
Groningen. Deze fietsstraat dient ook als aantrekkelijk alternatief voor fietsers van de Korreweg
waardoor deze straat ook in de toekomst een goed functionerende weg blijft voor zowel auto- als
fietsverkeer.

6.1.2 Ruimtelijke evaluatie
De ruimtelijke inpassing van de groenstructuur zorgt voor een positief effect op de leefbaarheid
in het plangebied. De groene oever rondom het Oosterhamrikkanaal biedt bewoners en bezoekers
de mogelijkheid om te recreëren langs het water. Zo draagt de groene oever ook in positieve zin
bij aan de leefbaarheid van de gehele stad Groningen. Daarnaast zorgt de groene invulling voor
meer woongenot van de direct omwonenden. Als laatste zorgt de groenstructuur rondom het
Oosterhamrikkanaal voor een verbindend karakter tussen de Professorenbuurt en de
Oosterparkwijk.
Veel ruimtelijke elementen uit plan de Groene Oosterhamrikkade hebben impact op de
Oosterhamrikkade Noordzijde. Figuur 19 toont nogmaals het dwarsprofiel van deze straat. Hierin
zijn de locaties van de fietsstraat en de busbaan gevisualiseerd. Tevens is de groene, schuin
aflopende, oever te zien met het overhangende looppad. Zoals aangegeven zijn voor de
implementatie van deze oever aanpassingen aan de huidige damwand nodig.

Figuur 19: Dwarsprofiel Oosterhamrikkade Noordzijde.

6.1.3 Juridische evaluatie
Juridisch gezien lijkt het nemen van een verkeersbesluit te voldoen om de gewenste situatie
juridisch inpasbaar te maken. Daarnaast is het plan de Groene Oosterhamrikkade in lijn met veel
gemeentelijk beleid, waarin gesteld wordt dat het faciliteren van wandelen, fietsen en ov de
voorkeur krijgt boven het faciliteren voor de automobilist. Ook sluit de Groene Oosterhamrikkade
aan op de ambitie van de gemeente Groningen om een hogere verblijfskwaliteit en meer
ontmoetingsruimte te creëren in de openbare ruimte.
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6.2 Scenario’s
Plan de Groene Oosterhamrikkade heeft als uitgangspositie het behouden van de busbaanbrug op
de huidige plek. Dit is het meest ideale scenario voor de verkeersstromen en specifiek de
fietsstraat in het plan. Dit is in contrast met splitsingsvariant waar de gemeente Groningen in
samenspraak met Rijkswaterstaat ervan uitgaat dat de nieuwe busbaanbrug ter hoogte van de
Vinkenstraat komt. Echter staat de uiteindelijke plek van de busbaanbrug tot op heden nog niet
vast.
Om ook aansluiting te creëren op de toekomstige situatie waar toch de busbaanbrug wordt
verplaatst, zijn hiervoor drie scenario’s uitgewerkt. De voor- en nadelen zijn opgesteld ten
opzichte van de situatie in 2030 mét splitsingsvariant van de gemeente Groningen. In het eerste
alternatief steekt het bus- en fietsverkeer de Oliemulderbrug over om de busbaanbrug te
bereiken. Voordeel hiervan is dat er geen verbreding en verhoging van de Vinkenstraat nodig is.
Een nadeel is de aanwezigheid van twee lastige afslagen die het bus- en fietsverkeer moeten
nemen, waardoor de afwikkeling van het bus- en fietsverkeer niet efficiënt verloopt. In het tweede
alternatief steekt het busverkeer de Oliemuldersbrug over en gaat het fietsverkeer door de E.
Thomassen à Thuessinklaan en de Vinkenstraat. Dit alternatief omvat dezelfde voor- en nadelen
als het eerste alternatief. Het verschil tussen de twee alternatieven is dat het eerste alternatief
aantrekkelijker is voor fietsers van de Korrewegwijk, terwijl het tweede alternatief
aantrekkelijker is voor fietsers van de Oosterparkwijk.
Als laatste scenario gaan zowel het bus- en fietsverkeer door de E. Thomassen à Thuessinklaan en
de Vinkenstraat. Voordeel hiervan is de relatief grote ruimte voor groenontwikkeling aan de
Oosterhamrikkade Noordzijde, nadeel is de hoge verkeersintensiteit in de E. Thomassen à
Thuessinklaan en de Vinkenstraat.
De drie alternatieve scenario’s laten zien dat de uitgewerkte hoofdvariant voor een optimale
afwikkeling van bus-, fiets-, en voetverkeer de voorkeur heeft. De drie alternatieve scenario’s
bevatten immers enkele belangrijke nadelen. Daarom is het van belang dat de nieuwe
busbaanbrug op de huidige locatie gesitueerd blijft.

6.3 Vervolgstappen
Dit rapport omvat de onderbouwing en uitwerking van plan de Groene Oosterhamrikkade. Een
plan afkomstig van de betreffende bewonersorganisaties met een andere invulling van de
Oosterhamrikzone dan de gemeente Groningen beoogt met haar voorkeursvariant. Het is aan de
bewonersverenigingen zelf wat zij verder met dit plan willen ondernemen. De invulling hiervan
wordt verder onderzocht. Echter biedt dit rapport geen garantie voor daadwerkelijke
implementatie van de bewonersvariant.
Dit plan is geen blauwdruk waar de gemeente Groningen direct mee aan de slag kan. De
onderbouwing en uitwerking biedt grotendeels hoofdlijnen, soms al meer op detailniveau, en
daarmee een indruk van hoe plan de Groene Oosterhamrikkade geïmplementeerd kan worden in
de openbare ruimte tezamen met het effect op bepaalde indicatoren. Om meer duidelijkheid te
krijgen over de mogelijkheden en verkeerskundige inpasbaarheid van het plan de Groene
Oosterhamrikkade is het van belang dat knelpunten worden uitgewerkt en de precieze
verkeersdoorstroming wordt berekend. Dit laatste dient zowel voor het plangebied zelf, als voor
de gehele stad Groningen, vanwege het potentiële afwentelingseffect, gedaan te worden.
Daarnaast zijn er verschillende kansen en mogelijkheden die aansluiten op het plan de Groene
Oosterhamrikkade, die niet in dit rapport zijn uitgewerkt, maar welke wel in het uiteindelijke plan
kunnen worden meegenomen. Zo werd in de klankbordgroep met bewoners de mogelijkheid
benoemd om een fietspad aan te leggen langs het Van Starkenborghkanaal welke in verbinding
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staat met de fietsstraat en groenstructuur om het Oosterhamrikkanaal. Daarnaast kan de
recreatieve groene oever wellicht in verbinding worden gebracht met de recreatieve zone bij het
staddstrand. Deze voorbeelden en andere mogelijkheden hebben potentie om onderzocht te
worden in toekomstige onderzoeken.
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