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GRONINGEN GOED OP WEG

NAAR EEN LEEFBARE, SCHONE EN GEZONDE GEMEENTE
Hoe zien we in de gemeente Groningen de toekomst van het verkeer? Hoe richten we de stad tot 2040 in?
Hoe blijft Groningen aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers? Moet je overal met de auto kunnen komen?
Of kunnen we beter ruim baan maken voor de fietsers en voetgangers? Zijn er extra treinstations nodig?
En welke kansen bieden deelmobiliteit en nieuwe ICT-toepassingen? Antwoord op zulke vragen geeft
de nieuwe mobiliteitsvisie van de gemeente Groningen: ‘Groningen goed op weg’. Deze visie is nog niet
definitief. Het is nog een discussiestuk. Tot 7 juni 2021 kan iedereen een zienswijze hierop insturen. In dit
magazine leest u meer over de nieuwe visie en hoe u kunt reageren.

Wethouder Verkeer & Vervoer
Philip Broeksma:

‘De nieuwe
mobiliteitsvisie geeft
ons richting bij het
aanpakken van de
knelpunten van nu en
in de toekomst’

‘De druk van het autoverkeer in de gemeente neemt toe.
Omdat de auto binnen de bebouwde kom 50 km/uur mag,
hebben we voor de veiligheid iedere verkeerssoort een
aparte plek gegeven. Dat neemt veel ruimte in. Ook staan
veel straten vol met geparkeerde auto’s. Kortom: in onze
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‘De fiets of de e-bike is een uitstekend alternatief voor de
auto. Daarom gaan we het fietsnetwerk in en om de stad
nog verder verbeteren. Het scheelt enorm als mensen die
bijvoorbeeld in Leek of Winsum wonen, niet met de auto
naar de stad reizen, maar op de e-bike of speed pedelec.
We moeten forenzen dus verleiden om hiervoor te kiezen.
Verder willen we minder auto’s geparkeerd in de straten, en
meer op parkeerterreinen en P+R’s of garages. Daardoor
komt er in de straat ruimte vrij, die we anders kunnen
inrichten. Bijvoorbeeld met meer bomen, groen, bankjes,
speelplekken, ruimte om te lopen en dergelijke. Hoe we die
straten dan gaan inrichten, bepalen we natuurlijk in overleg
met de bewoners.’

EEN OPVALLENDE MAATREGEL IN DE
MOBILITEITSVISIE IS DAT OP VEEL WEGEN IN
DE STAD DE AUTOSNELHEID OMLAAG GAAT
VAN 50 NAAR 30 KM/UUR. WAAROM?
‘Als het autoverkeer langzamer rijdt, heeft dat veel voordelen.
Auto’s hebben dan minder ruimte nodig, we kunnen onze
straten anders en vriendelijker inrichten. Het verkeer wordt
veiliger. Het verkeerslawaai wordt ook minder. En het is
prettiger buiten te zijn als het verkeer niet continu om je
heen raast. Je kunt straks overal nog komen, maar met de
auto gaat het minder snel dan nu. We verwachten dat dit
er toe leidt dat men minder snel voor de auto kiest. Als
je met de auto langer dan nu onderweg bent, wordt het
aantrekkelijker om bijvoorbeeld de fiets of een deelscooter
te pakken.’

‘Elke dag gaan 180.000 mensen de gemeente in en ook weer uit’, zegt wethouder Philip Broeksma. De komende
jaren wordt dit alleen maar meer. Op sommige plekken in de stad wordt het te druk. Lossen we zo’n individuele
situatie op, dan is er kans dat we het probleem vooral verschuiven. We hebben een toekomstbeeld nodig om
alles in samenhang te kunnen bekijken. In onze nieuwe mobiliteitsvisie ‘Groningen goed op weg’ hebben we
gezegd: ‘dáár willen we naar toe.’ Dat geeft ons ook richting bij het aanpakken van de knelpunten van nu en in
de toekomst.’
WAT IS VOLGENS U HET BELANGRIJKSTE
MOBILITEITSKNELPUNT IN ONZE GEMEENTE?

WAT BETEKENT DAT VOOR DE WIJKEN
EN DE DORPEN?

openbare ruimte is de auto dominant. Dat is jammer, want
de openbare ruimte is van ons allemaal. We zoeken naar
manieren om de ruimte voor het autoverkeer te beperken,
maar daarbij wel bereikbaar te blijven. We willen daarom
mobiliteit stimuleren die minder ruimte inneemt, zoals
lopen, fietsen en het OV.’

SOMMIGE MENSEN ZULLEN ZEGGEN:
‘MAAR IK HEB EEN AUTO NODIG’
‘Hoe minder mensen de auto gebruiken, hoe meer
ruimte er is voor mensen die afhankelijk zijn van de auto.
Verder stimuleren we het gebruik van deelmobiliteit zoals
deelauto’s, zodat het gemakkelijker wordt om de auto
of de tweede auto weg te doen. Uit onderzoek blijkt dat
één deelauto zeven eigen auto’s kan vervangen. Als deze
deelauto’s bovendien emissievrij zijn, is dat ook beter voor
de luchtkwaliteit. De ondertitel van onze visie is niet voor
niets ‘Naar een leefbare, schone en gezonde gemeente’.’

WIE IN EEN VAN DE DORPEN IN DE GEMEENTE
GRONINGEN WOONT, IS MEER AFHANKELIJK
VAN DE AUTO

‘De situatie in de dorpen in Haren, Ten Boer en Ten Post is
natuurlijk anders dan in de wijken. Hier zijn de bewoners
meer afhankelijk van de auto, bijvoorbeeld om naar de
stad te gaan. Maar ‘naar de stad’ met de auto betekent
niet automatisch ‘in de stad’ met de auto. Je kunt vanuit
bijvoorbeeld Ten Boer en Ten Post parkeren op P+R
Meerstad of P+R Kardinge en dan met de bus naar het
centrum toe, of naar het UMCG. Maar ook wie geen auto
heeft, moet voldoende mogelijkheden hebben om in de
binnenstad of elders in de gemeente te komen. We willen
dus het OV in de dorpen op peil houden of waar nodig
verbeteren.’

DE GEMEENTE WIL MEER INZETTEN OP HET
LOPEN ALS VERVOERSVORM. WAAROM?

‘Als we het hebben over verkeer, wordt de voetganger
nog wel eens vergeten. Dat vind ik niet terecht. Elke
reis begint en eindigt per voet. Lopen is gezond, neemt
nauwelijks ruimte in en zorgt niet voor negatieve effecten
zoals verkeerslawaai, luchtverontreiniging en onveiligheid.
We willen mensen in Groningen veel vaker verleiden te
gaan lopen, ook na corona. Dat kan bijvoorbeeld door de
looproutes van en naar bushaltes te verbeteren. Maar denk
ook aan brede voetpaden, waarbij je met voorrang kunt
oversteken.’

IS DE NIEUWE MOBILITEITSVISIE
AL DEFINITIEF?

‘Nee. Inwoners van Groningen kunnen nu inspreken op de
mobiliteitsvisie. Ik hoop dat veel mensen van deze uitnodiging
gebruik gaan maken. Er gaat nogal wat veranderen. We
hopen dat veel mensen zich in de visie kunnen vinden. En
als iemand denkt: dat levert voor mij een probleem op, laat
het dan ook weten. Denk met ons mee! Alleen als we alles
meewegen, kunnen we het best mogelijke besluit nemen.’
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‘ALLES BEGINT MET
GOEDE RUIMTELIJKE
KEUZES’

MOBILITEITSVISIE ‘GRONINGEN GOED OP WEG’
IN ELF PUNTEN
In de mobiliteitsvisie ‘Groningen goed op weg. Naar een leefbare, schone en gezonde gemeente’ streven we
ernaar dat de auto minder dominant wordt in onze openbare ruimte. Zo ontstaat meer ruimte voor fietsers en
voetgangers, voor groen en bomen en voor plekken om te spelen en elkaar te ontmoeten. Ook streven we naar
schoner verkeer. We stimuleren dat onze inwoners en bezoekers de auto laten staan en kiezen voor fietsen,
lopen of het OV. Zo houden we onze gemeente goed bereikbaar en verhogen we tegelijkertijd de leefkwaliteit.

ZO WILLEN WE DAT BEREIKEN
1. Autosnelheid in de stad omlaag
We werken aan minder verkeer dwars door de stad en
meer via de ringweg. Op veel 50 km/uur-wegen verlagen
we de snelheid voor het autoverkeer naar 30 km/uur. Op de
ringweg en op de hoofdwegen blijft de snelheid hoger en
stroomt het autoverkeer goed door.

2. Verkeersveilige leefomgeving
“Groningen kent een hoge leefkwaliteit en heeft de gezondste leefomgeving van Nederland. Dat bleek uit een recent onderzoek
naar alle grote steden in ons land. We willen deze leefkwaliteit nog beter krijgen. Of ons dat lukt, hangt af van de plek die
gemotoriseerd verkeer in onze gemeente inneemt. Ik ben dan ook blij dat we in Groningen alles op alles zetten om ervoor
te zorgen dat lopen, fietsen, het gebruik van deelauto’s en openbaar vervoer groeien. Zo kunnen we onze openbare ruimtes
mooier en aantrekkelijker maken omdat auto’s daar te gast zijn.

Verkeersonveilige plekken pakken we aan. Het verlagen
van de autosnelheid is al een eerste stap. Auto’s horen
bijvoorbeeld niet thuis in de directe omgeving van scholen.

Alles begint met goede ruimtelijke keuzes, zodat de afstanden in onze gemeente klein blijven. Immers: hoe korter de afstanden,
hoe meer mensen fietsen of lopen. Daarom is Groningen al een compacte stad, waarin winkels, scholen en bedrijven altijd
dichtbij zijn. Ondanks onze groei willen we een compacte stad blijven. Grote ruimtelijke ontwikkelingen willen we combineren
met uitstekend openbaar vervoer, dat vaak rijdt. De belangrijkste bestemmingen en de grote publiekstrekkers willen we
het liefst op de best bereikbare plekken. En dan komen de stations in beeld: het Hoofdstation, station Europapark, het
Noorderstation en op termijn nieuwe stations, onder andere in De Suikerzijde, aan de westkant van de stad.”

We willen de groei in geparkeerde auto’s op straat stoppen.
We streven naar minder geparkeerde auto’s op straat.
Betaald parkeren breiden we uit. Bezoekers parkeren op
een P+R of in een garage.

Roeland van der Schaaf
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling

3. Terugdringen geparkeerde voertuigen in de
openbare ruimte

4. Voetganger van bij- naar hoofdzaak
Lopen is gezond en vraagt weinig ruimte. We geven
voetgangers meer de ruimte. We verbeteren de routes voor
voetgangers. Ook van en naar de bushaltes lopen moet
aantrekkelijker worden.

5. 050 Fietsstad
We verbeteren de belangrijkste fietsroutes in en naar de
gemeente. Ook leggen we waar nodig nieuwe fietspaden
aan. Waar auto’s langzamer rijden, kan de fiets meer ruimte
krijgen. En we bieden meer dan genoeg stallingsruimte aan.

7. Versterken ketenmobiliteit en hubs
We maken het aantrekkelijker om op je reis verschillende
vervoersvormen te combineren. Dus bijvoorbeeld thuis
vertrekken met je auto, maar op je werk aankomen op de
fiets. We zorgen voor aantrekkelijke overstapplekken (hubs).

8. Anders reizen
In de ochtend en de avond is het verkeer in en om de stad
op zijn drukst. Deze verkeersdrukte willen we terugdringen.
We stimuleren thuis werken en reizen buiten de spits.

9. Vergroten deelmobiliteit
Iedereen in onze gemeente moet makkelijk gebruik kunnen
maken van deelauto’s, -fietsen en scooters. We stellen
hiervoor onder andere parkeerplekken en oplaadpunten
beschikbaar.

10. Ruime-efficiënt en schone logistiek
In gebieden met veel voetgangers krijgen vrachtwagens
een vast tijdvak om hun goederen af te leveren. Vanaf 2025
moet al het logistiek verkeer in de binnenstad ‘schoon’
(zero-emissie) zijn.

11. Stimuleren elektrisch rijden
We zorgen voor ruim voldoende oplaadpunten. Het streven
is dat vanaf 2030 de binnenstad alleen nog toegankelijk is
voor emissievrije voertuigen. Zo stimuleren we de aanschaf
van elektrische auto’s.

6. Naar toekomstvast OV
Het OV moet betrouwbaar zijn en voldoende capaciteit
hebben. De Lelylijn is nodig voor een betere verbinding
met de Randstad. Met de trein moet je dichter bij je
bestemming in de stad kunnen komen. Bestaande stations
worden belangrijker als knooppunt en we willen drie nieuwe
treinstations: bij de nieuwe wijk Suikerzijde, bij Hoogkerk
en de Friesestraatweg. Bussen gaan vaker rijden en nemen
vaker een directe route.
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VISIE IN HISTORISCH PERSPECTIEF

PARKEREN OM TE WINKELEN TOEN

PARKEREN OM TE WINKELEN NU

GRONINGEN IS ‘TRADITIONEEL VOORUITSTREVEND’
De nieuwe mobiliteitsvisie ‘Groningen goed op weg’ gaat veel veranderen voor het verkeer de komende jaren
in de gemeente Groningen. De visie is vernieuwend, maar tegelijk ook een voortzetting van bestaand beleid.
Dat laten we zien aan de hand van drie voorbeelden: het Noorderplantsoen, het centrum van Haren en de P+Rterreinen aan de rand van de stad.

P+R-TERREINEN ALS SUCCESFORMULE

NOORDERPLANTSOEN TOEN

NOORDERPLANTSOEN NU

NOORDERPLANTSOEN: GROEN EN GEZELLIG

Nu is het moeilijk voor te stellen, maar tot 1994 kon je met de auto dwars door het Noorderplantsoen heen.
Plannen van de gemeente om het Noorderplantsoen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, stuitten op nogal
wat weerstand. Winkeliers in de omgeving vreesden onbereikbaar te worden. Uiteindelijk schreef de gemeente
een referendum uit. Er was een nipte meerderheid voor afsluiten. Nu is het Noorderplantsoen een aangename
oase aan de noordwestzijde van de binnenstad. Bij de eerste zonnestralen zit het plantsoen vol met mensen die
komen genieten van het groen en de gezelligheid. En festival Noorderzon had zonder deze ingreep nooit bestaan.

CENTRUM HAREN TOEN

GEDEELDE RUIMTE IN HAREN

CENTRUM HAREN NU

In 2000 begon Haren met het Komplan Haren. Dit plan moest het dorpscentrum aantrekkelijker maken. Hiervoor werden
de Rijksstraatweg, de Kerkstraat, de Molenweg, de Hortuslaan en de Kromme Elleboog heringericht. Vooral de nieuwe
Rijksstraatweg viel op, de weg die het centrum van het dorp lange tijd doormidden had gesneden. De stoepen waren verdwenen,
de weg leek smaller en er stonden weer bomen langs de kant. De verkeersdeelnemers hadden niet langer hun eigen stukje op
de weg. In plaats daarvan moest de ruimte gedeeld worden. Verkeersregels werden vervangen door gedragsregels, waarbij
oogcontact tussen de verkeersdeelnemers belangrijk werd. De snelheid van het autoverkeer ging omlaag naar 30 km/uur. De
nieuwe Rijksstraatweg werd een voorbeeld voor veel andere plaatsen in Nederland en het buitenland.
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Tot in de jaren zeventig kon je je auto parkeren op de Vismarkt. Ideaal, vlak bij de winkels. Maar toen er steeds meer auto’s
kwamen, werd het parkeren en al die auto’s op weg naar de Vismarkt een probleem. De geparkeerde auto’s namen veel ruimte
in en die ruimte was er niet in de krappe binnenstad van Groningen. Waar wel genoeg ruimte was? Aan de rand van de stad.
Zo verschenen parkeerterreinen langs de invalswegen van de stad, in goed Gronings: Park+Ride. Bezoekers van de stad
parkeren voortaan vooral daar, en stappen in de snelle, voordelige en comfortabele bussen richting het centrum en andere
drukke bestemmingen zoals het UMCG of Campus Zernike. Ook voor forenzen werden de P+R-terreinen een aantrekkelijk
alternatief, helemaal toen de bussen voorbij de files mochten rijden. De vijf P+R-terreinen Hoogkerk, Haren, Kardinge,
Meerstad en Reitdiep tellen tegenwoordig samen zo’n 3500 parkeerplaatsen. De P+R’s worden steeds aantrekkelijker en
krijgen steeds meer voorzieningen, ook voor fietsers.

ZO KAN HET OOK
EUGÈNE DE MUNCK VERHUURT ZIJN
AUTO OP SNAPPCAR

‘Snappcar is een soort Airbnb voor auto’s. Zo kan ik
mijn auto verhuren aan andere mensen wanneer ik
hem zelf niet gebruik. Eigenlijk heb ik alleen een auto
nodig als ik ga windsurfen. Verder staat de auto stil.
Zo kan ik nog wat kosten terugverdienen. Dit jaar
heb ik mijn auto al dertig keer verhuurd. Het is ook
superleuk, ik kom met allerlei mensen in contact.
Ze gaan bijvoorbeeld een weekendje weg met mijn
auto. De meeste mensen zijn superaardig en netjes.
Soms spreek ik ze nog eens, als ik ze in de buurt
tegenkom. Ja, het is zeker duurzaam. Mensen die
zelf geen auto hebben, kunnen toch van een auto
gebruikmaken. Zo draag ik bij aan minder auto’s in
de binnenstad.’
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NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR BEKENDE
VERKEERSKNELPUNTEN

VEEL RUIMTE VOOR VERKEER
OP VERLENGDE HEREWEG

Met onze nieuwe visie op de mobiliteit in onze gemeente, komen we tot andere oplossingen voor bekende
verkeersknelpunten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Eikenlaan, de Korreweg en de Verlengde Hereweg bij het
winkelcentrum.

‘AUTOKNIP’ OP DE EIKENLAAN

De Eikenlaan sluit de wijken Paddepoel en Selwerd aan
op de ringweg. Dagelijks rijden hier ruim 10.000 auto’s. Op
drukke tijdstippen is de weg moeilijk over te steken voor
voetgangers en fietsers. In de ochtend komen studenten en
forenzen op weg naar de Zernike Campus massaal stil te
staan. De Eikenlaan vormt een barrière binnen Paddepoel
en Selwerd. Het drukke verkeer zet de leefbaarheid van
deze wijken onder druk.
In de mobiliteitsvisie staat dat we direct autoverkeer tussen
de wijken willen ontmoedigen. Auto’s bereiken de wijken zo
veel mogelijk via de ringweg. Daarom stelt de gemeente voor
de Eikenlaan af te sluiten voor autoverkeer ter hoogte van
Park Selwerd. Daarmee vervalt de directe autoverbinding
tussen Paddepoel en Selwerd. Via de ringweg blijven beide
wijken uitstekend bereikbaar per auto.

KORREWEG WORDT FIETSSTRAAT

De Korreweg is een van de drukste fietsroutes van de
stad. Dagelijks passeren hier bijna 15.000 fietsers. Op
piekmomenten zijn de smalle fietspaden langs de Korreweg
overvol. Met de groei van het aantal fietsers en de komst
van meer e-bikes staat de veiligheid onder druk.
We willen de fietsers hier meer ruimte, meer comfort en
meer veiligheid bieden. Daarom willen we de Korreweg
herinrichten als fietsstraat. Dat betekent dat auto’s, bussen
en fietsers de weg delen. De maximumsnelheid wordt 30 km/
uur en de weg krijgt rood asfalt. Zo kunnen we ook groene
bermen met planten, struiken en bomen maken. Tussen
de parkeerplaats en de stoep komt een groenstrook met
bomen. Ook proberen we meer ruimte voor fietsparkeren
op de hoeken van alle zijstraten met de Korreweg te maken.

Door de ‘autoknip’ op de Eikenlaan neemt hier het
autoverkeer flink af. Voetgangers en fietsers kunnen
voortaan makkelijker en veiliger oversteken. Bussen tussen
station Groningen Noord en Zernike Campus kunnen op dit
punt wel doorrijden en komen niet meer vast te staan in
het verkeer. Deze oplossing vraagt wel om maatregelen om
sluipverkeer elders in de wijken te voorkomen. Ook moet
er aandacht zijn voor een toename van het autoverkeer op
de Iepenlaan. De gemeente gaat deze oplossing verder
verkennen en hierover in gesprek met de omgeving.

LAGERE SNELHEID VOOR AUTO’S BIJ WINKELCENTRUM HELPMAN

DE KORREWEG NU

In de nieuwe mobiliteitsvisie willen we op dit soort plekken in de gemeente dat de auto zich meer aanpast aan
de omgeving. Dat zou op deze plek ook kunnen. De auto en eventueel de bus zijn hier dan ‘te gast’. De snelheid
op de Verlengde Hereweg zou voor een kort gedeelte terug kunnen naar maximaal 30 km/uur, zoals we ook in
het centrum van Haren hebben gedaan. Dat is prettiger en veiliger voor de voetgangers en de fietsers. De weg
wordt hierdoor minder een barrière en het winkelgebied wordt meer één geheel. Er ontstaat meer ruimte voor
ontmoeten, verblijven, lopen en groen.

FIETSERS STEKEN IN GROTE AANTALLEN
DE EIKENLAAN OVER

DE KORREWEG STRAKS ALS FIETSSTRAAT
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Bij de winkelcentra Helpman, Hereweg, Overwinningsplein, Paddepoel en Zonnelaan zijn de wegen zo ingericht
dat de rijbaan voor het autoverkeer centraal staat. Bij winkelcentrum Helpman is dat de Verlengde Hereweg.
De auto mag hier nu 50 km/uur. Rond het winkelcentrum is veel reuring. Aan beide zijden van de straat liggen
winkels, waar mensen in en uit lopen. Ook zijn er meestal veel fietsers.

Fietsers kunnen dan op deze plek meer ruimte krijgen. Ook zorgen we dan voor betere fietsroutes naar het
winkelcentrum, goede oversteekmogelijkheden en voldoende mogelijkheden om de fiets te parkeren op een
logische plek.
9

Van wie is de straat? Het recht van de snelste lijkt een
grondrecht te zijn geworden. Het comfort van de gehaaste
forens komt op de eerste plaats. We komen in een situatie
waarin kinderen alleen nog onder begeleiding hun eigen
straat op kunnen, omdat het daar gevaarlijk is geworden. Het
verkeer moet door.
Van wie is de straat? Voor onze straten kun je ook andere
keuzes maken. Als stad kun je ervoor kiezen dat ‘buiten’ een
ontspannen omgeving moet zijn. Niet alleen voor spelende
kinderen, maar voor al je inwoners. Zo ga je automatisch
anders nadenken over de openbare ruimte. Dan plooit de
stad zich daaromheen.

COLUMN
GEEF ONS DE STRAAT TERUG!

Marco te Brömmelstroet is hoogleraar Stedelijke
mobiliteitstoekomsten aan de Universiteit van Amsterdam
en medeauteur van het boek ‘Het recht van de snelste’.

Van wie is de straat? In de laatste honderd jaar zijn we de
straat steeds meer gaan beschouwen als een pijpleiding. De
straat dient daarbij vooral om mensen zo efficiënt mogelijk
van A naar B te verplaatsen, en dan vooral van wonen naar
werk. De straat is het exclusieve domein geworden van de
gehaaste forens. Die zien we nu ook op onze gloednieuwe
fietssnelwegen. En in onze woonstraten, vol met blik. En zelfs
rondom scholen. Wat leer je als kind van vier jaar? Kijk links,
rechts, links. Loop niet op straat! Speel niet met een bal op
de stoep! Veel te gevaarlijk. Het verkeer moet immers door.
Van wie is de straat? Geef je het kind de ruimte of de
verkeersdeelnemer? Dat is een dilemma waar we het met
zijn allen voortdurend over zouden moeten hebben. Maar
dat hebben wij als samenleving en in het bijzonder de
ontwerpers van onze straten afgeleerd. Ik heb zelf in mijn
woonwijk gewerkt aan een alternatief voor een kiss & ride
bij de school van mijn kinderen. U weet wel, zo’n stuk van
de straat waar lopende en fietsende kinderen tussen de
stroom aan oudertaxi’s door een veilige route naar school
proberen te vinden. Bij dat ontwerpproces zaten alle
belanghebbenden aan tafel: de schooldirecteur, de eigenaar
van het gebouw, ouders. En één expert: de stedenbouw- en
verkeerskundige. Dat vinden wij heel normaal, maar waar
zijn de kinddeskundige, de ecoloog, de pedagoog? Die zitten
niet aan tafel, omdat we de discussie over de straat hebben
vertechnocratiseerd tot een verkeersvraagstuk. De straat is
een plek om te rijden en te parkeren. Alsof er verder niets te
kiezen is.
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Van wie is de straat? Een van de lessen uit ons boek ‘Het
recht van de snelste’ is dat je deze vraag juist wél moet
stellen. Je moet er ruzie over durven maken, strijd durven
voeren. We hebben afgeleerd om erover na te denken. Zoals
we de straat nu hebben ingericht, zó moet het. Maar dat is
niet zo, er zitten keuzes achter. En vergeet niet, de straat is
ónze openbare ruimte, daar vindt óns leven plaats. Het zou
moeten beantwoorden aan veel van onze behoeften: groen,
zonlicht, ontmoeten, buitenspelen. En inderdaad ook – maar
zeker niet alleen – verplaatsen.

ZO KAN HET OOK
VALENTIJN DUIJSER GAAT
DAGELIJKS OP DE SUPERSNELLE
FIETS NAAR ZIJN WERK

‘Sinds twee jaar heb ik een speed pedelec om
vanaf Roden naar mijn bedrijf aan de Peizerweg
in Groningen te gaan. Ik gebruik de speed pedelec
ongeveer drie dagen in de week. Tot die tijd ging ik
altijd met de auto. Het is gewoon veel leuker om op
hoge snelheid te fietsen. Het geeft een kick. En als
bonus mag ik elke dag door de Onlanden fietsen,
echt een cadeautje. Ik doe er 24 minuten over. Als
ik met de auto ga, ben ik vaak langer onderweg.
Daarnaast bespaar ik er natuurlijk geld mee. Het
is denk ik ook de vrijheid die je ervaart als je op de
fiets bent, je fietst je hoofd lekker leeg en je kan
nog genieten van de omgeving.’

Van wie is de straat? Van ons! Geef terug!

ZO KAN HET OOK
TEUN DE GOEDE HUURT REGELMATIG
EEN AUTO

‘Zelf heb ik nooit een auto gehad. Ik woon in de
binnenstad en ga naar mijn werk in Assen met de trein.
Twee tot vier keer per maand heb ik een auto nodig.
Dan is huren veel goedkoper dan een auto kopen.
Denk ook aan de APK en de verzekering enzo. Ik huur
een auto als ik bijvoorbeeld een dagje uit ga. Of als ik
samen met vrienden ga mountainbiken in het bos, of
hardlopen. Hiervoor maak ik gebruik van SnappCar,
MyWheels of Greenwheels. Als ik naar mijn ouders
ga, die in Frankrijk wonen, huur ik een auto bij een
autoverhuurbedrijf. Ik denk dat ik voorlopig niet zelf
een auto koop. Dat is niet praktisch. En een hele stad
vol auto’s, dat is ook geen mooi gezicht.’
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HOE IS HET VERVOLG?
De conceptvisie Groningen Goed op Weg ligt nog tot 7
juni 2021 ter inzage. Deze visie is te vinden op gemeente.
groningen.nl/groningen-goed-op-weg. Daar vindt u ook
een reactieformulier.
18 mei:
Livestream Groningen Goed op Weg. Korte interviews met
wethouder Philip Broeksma en wethouder Roeland van der
Schaaf. Voor informatie over deelname:
gemeente.groningen.nl/groningen-goed-op-weg

COLOFON

Het magazine Groningen goed op weg is een uitgave van
de gemeente Groningen en wordt verspreid als bijlage
van de Groninger Gezinsbode, Harener Weekblad en de
Noorderkrant. Oplage 99.800 stuks.
De mobiliteitsvisie Groningen goed op weg en andere
relevante documenten zijn te vinden op:
gemeente.groningen.nl/groningen-goed-op-weg.

7 juni:
Einde ter inzage legging.
Juni/begin juli:
De reacties worden verwerkt in een reactienota.
Najaar:
De gemeenteraad neemt een besluit over de visie en de
reactienota.

MOBILITEITSVISIE IN GEMEENTERAAD

De gemeenteraad wil ook graag horen wat u van de conceptmobiliteitsvisie vindt. Op woensdagavond 19 mei is er
vanaf 20.00 uur een digitale sessie waarin u uw gedachten
hierover met de gemeenteraadsleden kunt delen. U kunt
zich hiervoor aanmelden (tot uiterlijk 24 uur van tevoren) via
griffie@groningen.nl.

Teksten: Brouwer Communiceert.
Foto’s: Henk Tammens, Jeroen van Kooten, Deborah Roffel,
Siese Veenstra, Zeemering Media, Groninger Archieven,
OV-bureau Groningen Drenthe, gemeente Groningen.
Ontwerp en opmaak: Brand Creatives.
Druk: NDC Media.
Mei 2021.

