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D: Deelgebied woonschepen Groningen 

 

Deelnemers: 

1. Groep bewoners van de woonschepen 

2. Dhr. Toxopeus, provincie Drenthe 

3. Dhr. Valkema, gemeente Groningen 

 

De bewoners hebben voorafgaand aan de werksessie al bij elkaar gezeten en toen een aantal 

varianten (1 t/m 3) uitgedacht. Tijdens de werksessie ontstond het idee voor een 4
e
 variant. Deze zijn 

allemaal besproken. 

 

Een variant waarbij het huidige fietspad wordt verbreed, is voor de bewoners geen optie. Momenteel 

ligt het fietspad strak tussen de woonschepen en de schuurtjes in. Als de bewoners van de 

woonschepen afstappen staan ze bijna gelijk op het fietspad. Het fietspad is momenteel een 

onverplicht fietspad (bord G13/langwerpig) wat betekent dat er alleen gefietst mag worden en niet 

met de bromfiets gereden mag worden. Echter, door het fietspad aan de zuidzijde van de Van 

Ketwich Verschuurlaan waar wel bromfietsen mogen rijden zie je dat er veel bromfietsen doorrijden. 

 

 
 

Variant 1: 

FSW langs de westzijde van het Noord Willemskanaal. Door op beide bruggen over te steken kan de 

FSW ter plaatse van de woonschepen aan de westzijde komen te liggen. Oversteek is echter niet 

ideaal. Eventueel aanleg nieuwe bruggen om vloeiender over te steken. Het bestaande fietspad langs 

de woonschepen wordt voetpad. Bij deze variant dient er in ieder geval aan de zuidzijde een fysieke 

stop (bijvoorbeeld voetgangerssluis) te komen om te voorkomen dat fietsers en bromfietsers als nog 

rechtdoor gaan langs de woonschepen aan de oostzijde. 
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Variant 2: 

De FSW komt strak langs de A28 te liggen aan de oostkant van het Noord-Willemskanaal. De FSW 

wordt gekoppeld aan de viaducten over de Van Ketwich Verschuurlaan en Van Iddekingeweg, 

hierdoor ontstaat een ongelijkvloerse kruising. Ter plaatse van de toe- en afritten van de A28 zal de 

FSW deze bovenlangs kruisen. FSW komt buiten de geluidsschermen van de A28 te liggen. Ter 

plaatse van  de woonschepen ligt de FSW dan verhoogd en buiten het zicht van de woonschepen. 

Ook zal het zicht vanaf de FSW niet op de schepen zijn. Dit kan door bijvoorbeeld groen. Deze variant 

kan tegelijk worden opgepakt met werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg Groningen om werk 

met werk te maken. 

Verlichting langs fietspad dient zo te zijn dat de woonschepen niet volledig worden verlicht. Het 

bestaande fietspad langs de woonschepen wordt voetpad. 

 

Variant 3: 

De FSW komt aan de oostzijde van de A28 te liggen. Fietsverkeer zal bij de Van Ketwich 

Verschuurlaan de A28 kruisen middels de VRI om vervolgens direct na het viaduct af te buigen naar 

het noorden. Langs de oostzijde van de A28 ligt bijna overal een voetpad waar het fietspad langs kan 

komen te liggen. Ter plaatse van  de kruising met de Van Ketwicht Verschuurlaan staat momenteel 

een bedrijf en een bushalte welke een doorsteek voor de FSW lastig maakt, hier moet worden 

gezocht naar een goede oplossing. Grond aankoop van het bedrijf of eventueel verleggen bushalte. 

Ter plaatse van  de Van Iddekingeweg kan de FSW bovenlangs kruisen door de FSW in het talud van 

de A28 omhoog te laten lopen en het viaduct te verbreden. De FSW loopt aan de oostzijde door tot 

aan de Brailleweg. Het bestaande fietspad langs de woonschepen wordt voetpad. Bij deze variant 

dient er in ieder geval aan de zuidzijde een fysieke stop (bijvoorbeeld voetgangerssluis) te komen om 

te voorkomen dat fietsers en bromfietsers als nog rechtdoor gaan langs de woonschepen aan de 

oostzijde. 

 

Variant 4: 

De FSW komt gelijkvloers te liggen aan de oostzijde van het Noord Willemskanaal. Om ruimte te 

krijgen en de bewoners niet gelijk op het fietspad te laten uitkomen vanuit de woonschepen wordt 

de FSW en de schuurtjes/tuintjes omgewisseld. De FSW komt tegen het talud van de A28 aan te 

liggen en de bewoners krijgen de schuurtjes/tuintjes direct aan de kade/woonschepen. De meest 

zuidelijke woonschepen liggen dichter op de A28 doordat de afrit hier naast de A28 ligt. Het is 

eventueel te bespreken (indien mogelijk) dat het zuidelijkste woonschip naar het noorden verhuisd. 

De kruising met de Van Iddekingeweg kan ongelijkvloers door de FSW te koppelen aan het viaduct 

van de A28. De kruising met de Van Ketwich Verschuurlaan is lastiger. Of gelijkvloers middels 

voorrang in de VRI, een tunnel? Of ook via het viaduct zoals omschreven bij variant 2. Door FSW 

tussen de schuurtjes/tuintjes en het talud van de A28 te leggen wordt het fietspad wel enigszins 

verstopt waardoor het wellicht minder aantrekkelijk is. Langs het fietspad  dient een voetpad te 

komen voor bereikbaarheid woonschepen. Tevens dient er vrijstelling te komen voor gebruik 

fietspad met auto voor de bewoners van de woonschepen om te kunnen laden en lossen 

(bijvoorbeeld boodschappen). 

 

Er kan tevens worden gekeken naar een verbinding van de FSW richting de nieuwe tunnel onder de 

zuidelijke ringweg door ter hoogte van  de Papiermolen en door richting fietstunnel station.  

 

Binnen de plannen van de provincie Groningen voor het aanbrengen van het fietspad op de nieuwe 

kade/dijk vanaf de Van Ketwich Verschuurlaan naar de fietstunnel bij het transferium Haren zouden 

de bewoners al graag zien dat er een fysieke stop (bijvoorbeeld voetgangerssluis) komt om te 

voorkomen dat bromfietsers doorrijden langs de woonschepen (het is nu al een probleem, en ze 

verwachten dat dit groter wordt na aanleg van dit nieuwe deel). 

 


