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Rivierenbuurt tegen
stationsplannen
FRITS POELMAN

GRONINGEN Bewoners van de Ri-
vierenbuurt in Groningen zijn
vooralsnog tegen de verplaat-
sing van de bussen naar de zuid-
zijde van het Hoofdstation en
een bustunnel onder het spoor.

De buurtvereniging en een aantal
bewoners reageren daarmee
schriftelijk op het voorontwerp
van het nieuwe bestemmings-
plan Hoofdstation. Hun tegen-
stem heeft vooral betrekking op
de procedure.

Volgens de vereniging had de
gemeente het bestemmingsplan
moeten combineren met het sta-
tionsgebied Zuid. Dat grenst aan
de buurt. Door het overgangsge-
bied buiten het plan te houden,
weet de wijk niet wat de gevolgen
zijn van de veranderingen rond
het station.

Bij eerdere schets- en studie-
voorstellen werden beide gebie-
den nog wel gecombineerd. Nu
volgt pas later een apart plan voor
het gebied tussen Hoofdstation
en Parkweg. Dat gaat dan uit van
voldongen feiten uit het eerste
bestemmingsplan.

een bustunnel onder het spoor.

‘De plannen hadden gecombi-
neerd moeten worden’, stellen
bestuursleden en bewoners. ‘Na-
tuurlijk hebben een volwaardige
zuidentree van het Hoofdstation,
met een nieuw busstation, een
grote fietsenstalling en drie tun-
nels gevolgen voor onze woon-
en leefomgeving. Maar niemand
weet nog hoe, waar en in welke
mate. Dat is raar. Zolang wij bij-
voorbeeld niet weten hoe de bus-
sen straks van het Emmaviaduct
bij het busstation komen, valt
van ons geen zinvolle reactie te
verwachten.’

Dat de gemeente pas geluids-
berekeningen over de bustunnel
maakt nadat er een voorkeursva-
riant is gekozen, vinden de buurt-
bewoners evenmin correct. Ze
menen dat geluidoverlast mee
moet wegen bij het maken van
die keuze.

Overigens ontbreekt volgens
de wijkvereniging een integrale
afweging voor de hele stad. ,,Dit
gaat ook over de intensivering
van het verkeer op de Trompsin-
gel. Groningen lost problemen
heel lokaal op, een afweging met
alle positieve en negatieve gevol-
gen ontbreekt.”
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Onderwerp: inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Hoofdstation

Geacht College,

Met belangstelling hebben wij, het bestuur van de wijkvereniging De Rivierenbuurt, het Voorontwerp 
bestemmingsplan Hoofdstation doorgenomen. Onze inspraakreactie op dit plan willen we graag in 
deze brief aan u uit een zetten. Hieraan vooraf willen we de gang van zaken tot nu toe vanuit ons 
perspectief kort toelichten

De gang van zaken tot nu toe
Na onze aanvankelijk enthousiasme over de initiatieven ter verbeteringen van de nationale, regionale 
en stedelijke infrastructuur, hebben zich daarnaast ook bedenkingen ontwikkeld die zich betrekken op 
de (negatieve) effecten die deze verbeteringen hebben op de stedelijke verschijningsvorm. Een 
afweging van de voor- en nadelen is nergens inzichtelijk gemaakt.

Reagerend op onze vragen omtrent een dergelijke afweging wordt in het reactierapport 
'Mogelijkheden postnl-locatie' (november 2015) de verplichting van een maatschappelijke kosten 
baten-analyse (MKBA) ontkent (p.43) – ons ging het echter om de wenselijkheid ervan. (Verder zij 
hier opgemerkt dat het o.i. onbetamelijk om als projectgroep voor de financiële paragraaf door te 
verwijzen naar de gemeenteraad en Provinciale Staten – waren we eerst bij het spreekwoordelijke 
kastje, komen we later bij de Muur.)

Onze vraag is echter ruimer: Is de inpassing van het project in de stedelijke structuur niet een 
onderwerp van onderzoek? In de bijeenkomsten van zgn. klankbordgroep hebben we ad nauseam op
dergelijk onderzoek aangedrongen en bij het uitblijven van een antwoord (“Oh, we wisten niet dat uw 
vraag een verzoek was” - sic) hebben we ons pas de laatste keren beperkt dan wel toegespitst op de 
wenselijkheid van een maatschappelijke kosten baten-analyse (MKBA). Ons uitgangspunt voor een 
dergelijke analyse is de vraag of de inzet hoe de stad verder kan profiteren van de ingrepen die met de 
verbetering van de rail- en busverkeer te maken hebben (in hun onderlinge afhankelijkheid).

Die algemene vraag naar de inpassing van het project in de stad is gestoeld op de (negatieve) effecten 
die de vermeerdering van het aantal sporen naar het Zuiden, de intensivering van het trein- en 
busverkeer in het algemeen en de verplaatsing van het busstation naar de Zuidzijde zal hebben op de 
verkeerstechnische en ruimtelijke structuur van de stad. 

Zonder daarin volledig te willen zijn, vallen een aantal veranderingen op.

– De oost-westverbinding tussen de zuidelijke wijken in Groningen worden verstoord door het 
wegvallen van spoorwegovergang Esperantostraat tussen Meeuwerderbaan (De Oosterpoort) 
en Waterloolaan.(Herewegbuurt). Van het Hereweg-viaduct tot aan de nieuwe 
Helperzoomtunnel is in de stad géén oost-westverbinding meer mogelijk. En met het 
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wegvallen van de aansluiting van de Hereweg op de snelweg A7 is het gebruik van de A7 als 
alternatief twijfelachtig. Dit zal daarom leiden tot een intensivering van het verkeer op de 
Trompsingel-Griffestraat. 

– Aan de westkant van de stad is de ondertunneling van de Paterswoldseweg en evt. ook later de
Peizerweg een effect op stedelijke schaal van de intensivering van het trein- en busverkeer.

– De voorgenomen verplaatsing van het busstation heeft z'n effecten op de routing van het 
busverkeer, m.n. aan de zuidkant gaat e.e.a. veranderen zonder dat er zicht is op de 
mogelijkheid en wenselijkheid ervan. Inzicht in in ieder geval de mogelijkheid zou volgens 
ons dan ook nu al bekend moeten zijn. 

Deze veranderingen rechtvaardigen een ruimtelijke analyse op stedelijke schaal waarvan de conclusie 
kán zijn dat voorliggend Voorontwerp bestemmingplan Hoofdstation een verantwoorde keuze is 
geweest. In dit Voorontwerp ontbreekt een integrale afweging als ondersteuning van een dergelijke 
conclusie. Bovenstaand genoemde veranderingen geven al aan dat óók negatieve effecten te voorzien 
zijn. De vraag en de inzet moet natuurlijk zijn hoe de stad verder kan profiteren van de ingrepen die 
met de verbetering van de rail- en busverkeer te maken hebben.

Ook ten aanzien van het ontbreken van een samenhang in de diverse plannen – het voorliggende 
Voorontwerp bestemmingsplan én de nog komende plannen voor de rest van het gebied ten Zuiden en 
ten Noorden van het Hoofdstation, net zoals met andere plannen zoals de Aanpak Ring Zuid 
(Reactierapport, blz.35) – kunnen we zeggen dat de volgorde van eerst een concentratie op “alle 
maatregelen die nodig zijn voor de nieuwe dienstregelingen” en daarna een “aanpakken van de 
omgeving”, de inrichting van die gebieden in de omgeving opzadelt met voldongen feiten die 
voortvloeien uit het Voorontwerp bestemmingsplan Hoofdstation. M.n. de geprojecteerde fiets- en 
voetgangerstunnel maar ook de geïmpliceerde voorzieningen voor bus- en autoverkeer maken het 
Voorontwerpbestemmingsplan meer dan alleen de “maatregelen die nodig zijn voor de nieuwe 
dienstregelingen.” Dan is de volgorde van afhandeling niet in overeenstemming van een verstandig 
omgaan met de gegeven problematiek, getuigt anders gezegd niet van een werkwijze ten bate van een 
goede ruimtelijke ordening. De keuze van de modus operandi wordt echter als gegeven gepresenteerd. 

Die effecten van een misplaatste 'piecemail-engineering', zoals we de aanpak willen typeren,  is ook in
het Voorontwerp bestemmingsplan Hoofdstation aan te wijzen, daarover hieronder meer. 

Voorontwerp bestemmingsplan Hoofdstation 
Als eerste willen we - om verwarring te voorkomen - nadrukkelijk de juridisch-planologische status 
van het nieuwe busstation in het voorontwerpbestemmingsplan benoemen.(1)
Vervolgens wordt onze belangrijkste kritiekpunt toegelicht. (2)
Tenslotte worden hoofdstuksgewijs uiteenlopende reacties gegeven en vragen gesteld. (3)

1. De toekomst van het busstation
In de voorlichtingsfolders en -brochures over de plannen voor het hoofdstation wordt vermeld dat de 
verhuizing van het bestaande busstation aan de noordzijde naar de zuidzijde nog een vraag is waarover
later een besluit wordt genomen. En dat in het voorontwerpbestemmingsplan, wat vooruit loopt op 
toekomstige ontwikkelingen, rekening is gehouden met de milieueffecten van de mogelijke verhuizing
naar de zuidzijde. Er wordt uitgegaan van ca. 3.700 bus bewegingen per etmaal van en naar het 
busstation aan de zuidzijde. 
De constatering is dat de realisatie van het busstation aan de zuidzijde met dit bestemmingsplan 
planologisch mogelijk wordt. Er hoeft in de toekomst geen planologische procedure meer voor 
gevoerd te worden: het indienen van zienswijzen en het aantekenen van beroep door belanghebbenden 
over het busstation aan de zuidzijde is dan niet meer aan de orde. 
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In onze inspraakreactie gaan we er daarom van uit, en zo staat het ook in de Toelichting (blz. 18), dat 
het gehele busstation verplaatst wordt naar de zuidzijde met een volwaardig zuidelijke station entree 
en een bustunnel. 

2. De ruimtelijke effecten van het voorontwerpbestemmingsplan en de 
bestemmingsplangrenzen

De effecten van dit voorontwerpbestemmingsplan (m.u.v. van de bustunnel) op onze aangrenzende 
woon- en leefomgeving is in het voorontwerpbestemmingsplan buiten beschouwing gelaten. De 
zuidelijke bestemmingsplangrens sluit direct aan op de nieuw te bouwen perrons en de zuidelijke 
entree naar de voetgangers en fietstunnel. Het gebied tussen onze woningen langs de Parkweg en het 
plangebied Hoofdstation is niet mee genomen in het voorontwerpbestemmingsplan.

Het is voor iedereen duidelijk dat de realisatie van een volwaardige zuid-entree, de groei van het 
aantal treinreizigers met ruim een kwart (van 35.000 nu naar 45.000 per dag in de toekomst), de 
verplaatsing van het gehele busstation met 3.700 bus bewegingen per etmaal naar de zuidzijde en de 
bouw van een gratis bewaakte fietsenstalling voor 5.000 fietsen een groot effect heeft op het 
aangrenzende zuidelijke gebied. Maar hoe, waar en in welke mate dat valt buiten de reikwijdte van het
voorontwerpbestemmingsplan. 
Op onze vragen (bijvoorbeeld) op de inloopavond is het antwoord steevast dat er voor het 
Stationsgebied Zuid nog niets zeker is en dat de planvorming hierover in 2016 in overleg met de buurt 
zal aanvangen. 
Uw college heeft in het verleden verschillende schets- en studievoorstellen voor het station gebied 
zuidzijde gepresenteerd. Deze waren stuk voor stuk zeer ingrijpend voor onze woon- en leefomgeving.
Maar het Stationsgebied Zuid was een integraal onderdeel van deze plannen.

2001.  hoge toren op korte afstand van de achtertuinen             2005  overkluisde sporen, hoge en intensieve bebouwing
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2011 Busstation naar zuidzijde, ca 3000 bus bewegingen kruising Parkweg/Hoornsediep, sloop ca. 100 woningen langs de                   
Parkweg: binnen een jaar zou er duidelijkheid komen over de sloop!

Waarom wordt het Stationsgebied Zuid dan nu niet meegenomen in het voorontwerpbestemmingsplan 
Hoofdstation? Tijdsdruk lijkt ons gezien de al decennia lang durende schetserij en studie niet de reden 
en na 4 jaar zou er tenminste duidelijkheid kunnen zijn over de sloop van de 100 woningen aan de 
Parkweg.
In de voorlichtingsfolders van nu worden de 100 woningen langs de Parkweg, die in de 
voorkeursvariant uit 2011 gesloopt werden, heel precies binnen de begrenzing van het nog in te vullen 
Stationsgebied Zuid getekend. Alhoewel er nog niets zeker is over de invulling van het Stationsgebied 
Zuid, suggereert deze begrenzing dat u al een beeld heeft van de mogelijke invulling en sloop in het 
zuidelijke stationsgebied.

Doordat de effecten voor onze woon- en leefsituatie niet in het voorontwerp bestemmingsplan 
inzichtelijk zijn gemaakt en opgenomen is een inhoudelijke reactie van ons erop niet mogelijk. Pas bij 
het beloofde toekomstige overleg over de inrichting van het Stationsgebied Zuid zullen we weten wat 
onze inhoudelijke kritiekpunten hadden moeten zijn, maar dan is het te laat. 
We doelen op de volgende hoofdonderdelen;

- Hoe gaat de fietsroute vanaf de plangrens verder zuidwaarts lopen? Wordt er aangesloten op 
de Spaarnestraat of worden er woningen langs de Parkweg noordzijde gesloopt voor een 
nieuwe doorbraak?

- Hoe komen auto’s vanaf de Parkweg en bussen vanaf de Parkbrug bij de zuidzijde van het 
station?
Gaan deze over het Hoornsediep of via de Parkweg en de Spaarnestraat rijden of via een klein 
stukje Parkweg en een doorsteek, die mogelijk wordt door de sloop van woningen aan de 
noordzijde van de Parkweg, naar het Station Zuidzijde?

- Hoe rijden straks de vele bussen op het Park- en Emmaviaduct naar het Station zuidzijde? 
Gaan deze rijden over de Brailleweg, dan wel het Hoornsediep of via een klein stukje Parkweg
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en met een doorsteek, die mogelijk wordt door de sloop van woningen aan de noordzijde van 
de Parkweg, naar het Station?

Voor de korte termijn, zo zeggen uw medewerkers, zullen er tijdelijke voorzieningen aangelegd 
worden, zoals een tijdelijk fietspad tussen de uitgang van de fietstunnel en de Spaarnestraat of 
tijdelijke voetpaden van parkeerterreinen naar de zuid-entree. Maar deze voorzieningen zijn niet te 
realiseren binnen het geldende bestemmingsplan1 ter plekke. En die zin is het voorgestelde 
bestemmingsplan Hoofdstation niet direct uitvoerbaar.

Aangezien de effecten en de ingrepen in onze woon- en leefomgeving niet bekend zijn, zijn we 
tegen de verplaatsing van het busstation en de aanleg van een bustunnel.
Wij vinden dat de zuidelijke plangrens verder zuidwaarts moet opschuiven, zodat de effecten en 
ingrepen van uw Stationsplan op onze woon- en leefsituatie in één bestemmingsplan procedure 
worden ondergebracht.

3. Puntsgewijze reacties en vragen

Toelichting
3.1. laatste alinea:
De bebouwing direct grenzend aan de zuidzijde van het stationsgebied wordt getypeerd als 
kleinschalige woonbebouwing. Wij vinden onze aan aaneengesloten, seriematige woonblokken van 
100 m en 250 m lengte en ca. 12 m hoog geen kleinschalige woonbebouwing

3.2 
Dynamo, laatste regel:
“een fiets- en voetgangersverbinding tussen Rivierenbuurt, Station en Binnenstad is essentieel”
De Rivierenbuurt heeft op dit moment drie verbindingen met het Station en de Binnenstad. Een vierde 
verbinding is o.i. comfortabel, maar niet essentieel. Dit is in de klankbordgroep meerdere keren 
ingebracht.

3.3 
kaartje toekomstige situatie stationsgebied blz. 17
Op deze kaart zijn de toekomstige verkeersmodaliteiten ingetekend. 
Waarom wordt voor het autoverkeer de Parkweg, die buiten het plangebied ligt ingetekend terwijl het 
voetgangers en fietsverkeer aan de zuidzijde stopt bij de plangrens?
Waarom wordt de Parkweg, die tussen Het Hoornsediep en de Rabenhauptstraat een 30 km weg is 
ingetekend alsof het zoals het Park- en Emmaviaduct en de Stationsweg een hoofdverkeersweg is?

Interwijkverbinding
Zie ook reactie op 3.2. Een derde fietsverbinding en vierde voetgangersverbinding met het Station is 
voor ons comfortabel maar niet noodzakelijk.
Het belang dat u toekent aan een nieuwe fietsverbinding tussen Rivierenbuurt, Station en Binnenstad 
is niet te rijmen met het feit dat u met de ombouw van de ringweg zuid de fietstunnel onder de A7 en 
daarmee een fietsroute tussen de Rivierenbuurt en Helpman schrapt. De door u gewenste nieuwe 
fietsroute Binnenstad, Station en de Rivierenbuurt had in combinatie met de bovengenoemde 
fietsroute Rivierenbuurt /Helpman een lange, doorgaande fietsroute kunnen worden.

1

 In uw digitale bestemmingsplankaart is voor het gebied tussen het station en de Parkweg slechts het bestemmingsplan 
woningsplitsing aangeven. Navraag bij uw dienst leerde dat het bestemmingsplan Station e.o. vastgesteld in 1985 er van kracht is. Graag 
herstel van deze omissie. 
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Stadsentree
“Met de transformatie van de zuidelijke ring vormen de Brailleweg, het Parkwegviaduct en het 
Emmaviaduct de nieuwe stadsentree van het centrum van Groningen voor de auto. Dit wordt een 
entree met allure en een nieuw elan.” 
U vindt dus dat de bestaande situatie weinig tot geen allure heeft? En hoe wilt u een entree met allure 
en nieuw elan bereiken; de route van het Julianaplein tot aan het Verbindingskanaal is ca. 1 km lang. 
Er ligt ca. 150 m1 onbebouwd Stationsgebied Zuid aan deze route. Dat is wel heel weinig om uw 
ambitie te kunnen realiseren (van de onbebouwde terreinen aan de overzijde van het water, de 
Grunobuurt, is het beeld in grote lijnen bekend) Of vindt u dat bebouwing en infrastructuur die 
volgens u niet bijdragen aan een entree met allure en een nieuw elan gesloopt moeten worden om deze
ambitie te kunnen realiseren?

“Een fysieke relatie tussen Parkweg en het station is noodzakelijk maar dit hoeft niet samen te vallen 
met de ontsluiting voor auto's en bussen”
Er zijn op dit moment twee fysieke relaties tussen de Parkweg en het gebied ten zuiden van het station:
het Hoornsediep/Zaanstraat en de Spaarnestraat. Vanwaar uw noodzakelijkheid? Of doelt u op de 
noodzakelijkheid van sloop van woningen aan de noordzijde van de Parkweg (tussen het Hoornsediep 
en Rijnstraat) om een grote fysieke relatie te maken ? 
Wij vinden het ongewenst als de ontsluiting voor auto’s en bussen voor het station zuidzijde via de 
woonstraat Parkweg zou plaatsvinden; u geeft gelukkig aan dat dit ook niet hoeft.

4.5
4.5.1
Beoordeling
Het voorontwerp biedt voor de situering van de aanrijroutes naar de bustunnel binnen de bestemming 
verkeer nog veel ruimte. De geluidsberekening in de bijlage voor de korte busonderdoorgang toont een
aanrijroute die op grotere afstand van de Achterweg ligt dan de zuidelijke grens van de 
verkeersbestemming en de aanduiding busonderdoorgang.
Ons verzoek is om de aanrij-routes naar de tunnel conform de aanrij-routes in de geluidsberekeningen 
in te bestemmen.

tekening behorende bij de geluidsberekening bustunnels met daarop gemonteerd de bestemmingsvlakken
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Het is ons niet duidelijk waarom bij de korte busonderdoorgang bij de noorduitgang de aanrij- en uitrij
route gesplitst wordt. Het levert voor meer woningen geluidsoverlast op en bussen komende uit zuid 
(Hereweg) kunnen geen gebruik maken van de aanrijroute vanaf de kruising Hereweg/Stationsweg.

Cumulatie van geluid 
“In het vervolgtraject voor het ontwerpbestemmingsplan wordt voor de voorkeursvariant de cumulatie 
van geluid van busstation, wegen en spoorwegen beschouwd “
Wij begrijpen niet waarom dit pas na de keuze van de voorkeursvariant gebeurt; veel van de woningen
waar volgens de berekening door de aanleg van de busonderdoorgang de grenswaarde van 48 dBa 
wordt overschreden liggen ook op korte afstand van de sporen. Door de sloop van het PostNL gebouw 
zal het spoorweggeluid op de gevels groter worden. De cumulatieve geluidsbelasting zal daardoor 
hoger worden en wellicht wordt de grenswaarde voor meer woningen dan nu aangegeven 
overschreden. Dit kan de keuze voor de lange of de korte bustunnel beïnvloeden. 

Regels
5.23 en 6.2.3 Bouwwerken geen gebouw zijnde
De overkappingen ten behoeve van het openbaar vervoer mogen met uitzondering van de bestaande 
stationsoverkappingen (die een monumentale status hebben) tot 20 m hoog worden.
Overkappingen mogen gebouwd worden binnen de gehele bestemming verkeer en verkeer-railverkeer.
(deze bestemmingen beslaan ca. 75% van het plangebied)
Wij begrijpen niet dat er voor nagenoeg het gehele stationsgebied er overkappingen tot 20 m hoogte 
gebouwd mogen worden. Dit is veel hoger dan het bestaande stationsgebouw en
het Emmaviaduct. Helemaal onbegrijpelijk is de afwijkingsbevoegdheid die gegeven wordt om de 
bestaande monumentale perronkappen te veranderen of te vervangen door nieuwe perronkappen tot 
een hoogte van 20m. 

Met vriendelijke groet,

Geert Hovingh
namens het bestuur van de wijkvereniging De Rivierenbuurt
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