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Samenvatting
1 Inleiding
Binnen de bebouwde kom op wegen met een snelheidsregime van 50 km/u
in Nederland valt het grootste percentage aan verkeersslachtoffers (29%).
Al enkele jaren komt in de politiek en bij verkeersinstanties de discussie
terug om de snelheid binnen de bebouwde kom te verlagen van 50 naar 30
km/u. In oktober 2020 is dan ook een motie in de Tweede Kamer
aangenomen om 30 km/u als nieuwe norm te laten gelden binnen de
bebouwde kom. Vanuit eerdere onderzoeken en aanbevelingen van
verkeersorganisaties als het SWOV en het CROW, zal een nieuw
snelheidsregime binnen de bebouwde kom gepaard gaan met een nieuwe
wegcategorie: de gebiedsontsluitingsweg 30 (GOW30).
De gemeente Groningen wil anders omgaan met de openbare ruimte.
Ruimte in de stad moet meer gericht worden op beleving, lopen, fietsen en
klimaatadaptatie (groen). Daarbij wordt afscheid genomen van de
autologica (het maximaal faciliteren van de auto). De sterk groeiende
gemeente kent dagelijks zo’n 375.000 verkeersbewegingen tussen de
gemeente en de regio, en dat worden er in de toekomst alleen maar meer.
Dat betekent dat zonder maatregelen de verkeersveiligheid op, en de
leefkwaliteit aan wegen binnen de bebouwde kom verder onder druk
komen te staan. Met een nieuwe mobiliteitsvisie laat de gemeente
Groningen weten hoe zij de komende 20 jaar om wil gaan met verkeersdruk
en de behoefte aan meer ruimtelijke kwaliteit. De aangenomen motie in de
Tweede Kamer biedt als het ware een handreiking om de openbare ruimte
in de stad anders in te delen en daarmee de verkeersveiligheid en de
leefkwaliteit te verbeteren.

3 Ervaringen uit het buitenland
De Oostenrijkse stad Graz en de Finse hoofdstad Helsinki, hebben sinds de
jaren ’90 een verlaging van de snelheid binnen de bebouwde kom
ingevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Met succes. De
toegepaste middelen om die lagere snelheid te bewerkstelligen worden in
hoofdstuk 3 onderzocht om lering op te doen voor het omgaan met het
introduceren van een lagere maximumsnelheid, zonder in eerste instantie
de openbare ruimte anders in te richten. In Graz en Helsinki is dit
voornamelijk samengegaan met investeringen in campagnes en
handhaving. Verschil is er met de twee andere onderzochte steden Oslo en
Brussel, die pas vanaf 2015 en 2021 ervaring hebben met de maatregel.
Deze steden combineren een verlaging van de snelheid met een andere
indeling van de ruimte. Weliswaar speelt handhaving een rol, maar in het
denkbeeld van nu, waarbij ruimte voor verkeer ook voor andere
bestemmingen kan gelden, wordt de infrastructuur fysiek onaantrekkelijk
gemaakt voor de auto. Met het voorkomen van verkeersslachtoffers gelden
campagne en handhaving als werkende tussentijdse matregelen. Het doel
uiteindelijk moet het anders inrichten van de openbare ruimte zijn.
4 Nieuwe knelpunten
Met het uiteindelijk anders inrichten van wegen in Nederland die onder de
GOW30-categorie komen te vallen om positieve gevolgen voor
verkeersveiligheid en leefkwaliteit te bewerkstelligen, zullen er zich ook
knelpunten voordoen. In hoofdstuk 4 worden voorogen knelpunten
aangekaart. Hier wordt gekeken naar openbaar vervoer, nood- en
hulpdiensten en verkeersintensiteiten. In de beschikbare literatuur komt
naar voren dat die knelpunten naar waarschijnlijkheid geen grote
belemmeringen opleveren. Zo lijken verloren reistijden goed compenseerbaar aan de hand van een nieuw verkeer- en vervoersbeleid.
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5 Kansen voor de Groningse openbare ruimte

6 Van visie naar Ontwerp

In combinatie met speerpunten uit de mobiliteitsvisie van de gemeente
Groningen en de aanstaande nieuwe wegcategorie, kunnen er twee vliegen
in één klap worden geslagen: een verbetering van de verkeersveiligheid en
een verbetering van de leefkwaliteit. Er komen (inrichtings-)kansen vrij
voor de openbare ruimte. Daarvoor is in hoofdstuk 5 een drietal locaties
onder de loep genomen waar het schuurt tussen verkeer en leefkwaliteit,
en waar een hoge prioritering ligt om deze locaties meer als belevingsplek
of verblijfsplek in te richten. Aan de hand van een globale berekening is er
voor deze locaties gekeken wat de potentie is op gebied van
ongevallenreductie. De globale benadering laat zien dat de lat hoog reikt
wanneer het aantal ongevallen, dat plaatsvindt op 30 en 50 wegen, naast
elkaar worden gelegd (ongevallenreductie van 28%). Het praktijkvoorbeeld
van een heringericht Haren biedt extra perspectief, waar ongevallen na
herinrichting aanzienlijk hoger afnamen dan wat uit de benadering van de
ongevallenreductie komt (ongevallenreductie Haren van 46%). Wat naar
voren komt in de analyse van de drie gebieden is dat de helft van de
openbare ruimte is ingericht op de auto, en dat de aanwezigheid van groen
een ontzettend klein deel uitmaakt van de ruimte (soms maar 1%). Een
lagere snelheid betekent mogelijkheid tot meer maatwerk. Het aandeel
groen zou sterk kunnen toenemen. Door anders om te gaan met het
huidige ruimtebeslag kunnen er visies en ontwerpen worden opgesteld
waarbij de ruimte inspeelt op de toekomst door klimaatadaptatie, de
bezoeker, en de fietser de (veilige) ruimte te geven.

Zo’n ontwerp wordt aan de hand van een opgestelde visie in hoofdstuk 6
ontwikkeld. Hierbij staat de stedenbouwkundige methode “Functional
Ambiance” aan ten grondslag. Deze methode wordt toegepast op een – in
hoofdstuk 5 geanalyseerde – locatie. Met het toepassen van deze methode
is naar voren gekomen waar de winst valt te halen op gebied van
leefkwaliteit in het gekozen gebied aan de Verlengde Hereweg te Helpman
(Groningen). Eisen, referenties en schetsen sluiten daarbij aan op
opgestelde visies en hebben tot een ontwerp geleid van dit stadsdeel. De
op verkeers-ingerichte ruimte is ingericht tot een belevingsplek waar de
auto onderschikt is aan de openbare ruimte. Voetgangers en fietsers
hebben meer bewegingsvrijheid en er is meer belevingswaarde.
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1 Inleiding
De gemeente Groningen is één van de snelst groeiende gemeentes op
gebied van inwonersaantal in Nederland en de banenmotor van het
noorden. Naar verwachting breidt de stad tot 2035 uit tot 250.000
inwoners met 15.000 nieuwe arbeidsplaatsen waarbij 20.000 nieuwe
woningen gerealiseerd zullen worden. Waar de bevolking in de stad groeit,
blijft krimp in de regio zich aanhouden. Hierdoor worden de voorzieningen
in de stad belangrijker dan dat ze al zijn en nemen de nu al 375.000
dagelijkse verkeersbewegingen toe. De huidige verkeersdruk leidt nu al tot
opstoppingen op de weg, drukke fietspaden en gevaarlijke situaties
(Groningen Goed op Weg, gemeente Groningen, 2021).

uitgangspunt in de discussie berust zich op het aantal verkeersslachtoffers
dat te hoog ligt op de wegen waar nu een snelheidslimiet van 50 km/u
geldt. 29% van de verkeersdoden uit 2018 is binnen de bebouwde kom
gevallen op, of aan wegen waar een snelheidslimiet van 50 km/u geldt.
Dit deel van de verkeersdoden is het grootste aandeel op het totaal aantal
verkeersdoden in Nederland (SWOV, 2020):

De gemeente Groningen laat met de mobiliteitsvisie weten dat de groei in
verkeersbewegingen op een andere manier dan nu moet worden
opgevangen. Er moet afgestapt worden van de “autologica” waar het
maximaal faciliteren van de auto als uitgangspunt geldt. Openbare ruimte
moet: voetgangers zich welkom laten voelen, uitnodigen tot spelen en
verblijven, meer groen faciliteren, en de historische architectuur tot zijn
recht laten komen. Om de groei op te vangen en te voldoen aan de ambities
wordt er ingezet op een mobiliteitstransitie en het anders omgaan met de
openbare ruimte (Voortgang Mobiliteitsvisie, gemeente Groningen, 2020).
In samenhang met een landelijk politiek besluit om 30 km/u binnen de
bebouwde kom als leidend te nemen om de verkeersveiligheid te
verbeteren, kan er voor een openbare ruimte worden gezorgd die minder
gericht is op verkeer, maar meer op leefkwaliteit.

1.1 Aanleiding en probleemstelling
De afgelopen jaren is er binnen de politiek de discussie ontstaan om de
algemene snelheidslimiet van 50 km/u binnen de bebouwde kom bij te
stellen naar een algemene limiet van 30 km/u. Het voornaamste

Figuur 1.1: Aandeel Nederlandse verkeersdoden per snelheidscategorie in 2018 (SWOV,
2020).

Kijkend naar de verkeersdoden onder fietsers, laat zien dat 60% van de
slachtoffers binnen de bebouwde kom valt, waarvan 65% op een kruispunt.
In de periode tussen 1996 en 2014 is bij ruim 70% van de dodelijke
fietsongevallen gemotoriseerd verkeer als tegenpartij betrokken. Bij
ongelukken waarbij fietsers zwaargewond raken komt een tegenpartij
minder vaak om de hoek kijken (éénzijdige ongevallen). De exacte aantallen
daarvan zijn echter niet bekend (SWOV, 2017).
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In oktober 2020 heeft de Tweede Kamer ingestemd op de motie van
Kamerleden Kröger (GroenLinks) en Stoffer (SGP) met het voorstel om de
maximumsnelheid binnen de bebouwde kom terug te brengen naar 30
km/u, en deze snelheid als leidend te nemen. Maatschappelijke
organisaties als Veilig Verkeer Nederland en RAI (Rijwiel en Automobiel
Industrie) hebben laten weten positief tegenover het voorstel te staan. In
2019 liet de RAI in een publicatie al weten voorstander te zijn van een
snelheidsnorm van 30 km/u binnen de bebouwde kom om het aantal
slachtoffers binnen de bebouwde kom terug te dringen. Door de toename
van mobiliteit in steden neemt de kans op ongevallen toe. Massa- en
snelheidsverschillen worden groter waarbij het van belang is om 30 km/u
als norm te stellen om de verschillen tussen kwetsbare
verkeersdeelnemers en gemotoriseerd verkeer te verkleinen (RAI, 2019).
Ook de gemeente Groningen heeft te maken met een groeiende mobiliteit
waardoor er negatieve effecten op de leefkwaliteit ontstaan. Vooral de
openbare ruimte langs 50 km/u wegen staat onder druk door
geluidsbelasting, luchtvervuiling en ruimtebeslag van de auto (Voortgang
Mobiliteitsvisie, gemeente Groningen, 2020):

Negatieve effecten op de leefkwaliteit ontstaan ook door een veranderend
klimaat. Er vinden vaker confrontaties plaats met hoge temperaturen,
extreme neerslag en harde stormen. Aandacht voor leefkwaliteit binnen de
gemeente Groningen draagt bij aan het klimaatbestendig maken van de
gemeente (Omgevingsvisie, gemeente Groningen, 2018). Met het
beperken van deze negatieve effecten ontstaan kansen om de openbare
ruimte te herwinnen ten gunste van de leefkwaliteit en de
verkeersveiligheid. Met het instellen van een nieuwe maximumsnelheid
van 30 km/u kan er over een hulpmiddel worden beschikt om de negatieve
effecten aan te pakken. Echter, de bestaande categorisering van 30 km/u
wegen is niet toe te passen op het hele stedelijke wegennetwerk. Daarvoor
blijft de stromingsfunctie van de huidige 50 km/u wegen te belangrijk. Het
SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) pleit in
2019 al voor een nieuwe wegcategorisering waarbij het stromen en het
verblijven op een veilige manier gecombineerd kan worden: “GOW30”.
De gemeente Groningen heeft als één van de koplopergemeenten dit
onderwerp, waar landelijk nog weinig ervaring mee is opgedaan, omarmd.
Voor de gemeente Groningen ontstaan er vragen over de invulling van
nieuwe openbare ruimte, functionaliteit en geloofwaardigheid met de
toepassing van een nieuwe wegcategorie wat resulteert in een
probleemstelling “waar de leefkwaliteit en de verkeersveiligheid van de
gemeente Groningen (langs wegen met een snelheidslimiet van 50 km/u)
onder druk staat door een toename van de mobiliteit, het ruimtebeslag van
de auto en een veranderend klimaat. GOW30 kan een bijdrage leveren in
het verbeteren van de leefkwaliteit en de verkeersveiligheid. Door de
onbekendheid van de nieuwe wegcategorie is het nog onbekend hoe de
vormgeving van de wegcategorie er uit ziet en op welke manier de
wegcategorie toegepast kan worden”.

Figuur 1.2 Ruimtebeslag per persoon in Groningen (gemeente Groningen, 2021)
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1.2 Doelstelling
Doel van het onderzoek is om op basis van onderzoeken en referenties uit
binnen- en buitenland, vertaald in een stedenbouwkundig ontwerp, de
gemeente Groningen een advies te geven over de wijze waarop GOW30 bij
kan dragen aan het realiseren van de ambities van de gemeente Groningen
op gebied van leefkwaliteit en verkeersveiligheid.

2 Methode
In dit hoofdstuk worden de onderdelen benoemd en beschreven waar dit
onderzoek zijn fundament krijgt. Vanuit de – in de aanleiding – geschreven
relevante problematiek wordt de vraagstelling geformuleerd waar dit
rapport antwoord op zal geven. Hoe hier antwoord op wordt gegeven
wordt beschreven in het onderzoeksontwerp, waarna er een theoretische
verkenning uiteen wordt gezet, bestaande uit een literatuurstudie en
begrip definities.

2.1 Vraagstelling
Het onderzoek wordt aan de hand van de onderstaande geformuleerde
vraagstelling behandeld:

Deelvragen
• Wat wordt er binnen Europa, en op landelijk niveau gedaan op het
gebied van verlaging van de maximumsnelheid binnen de
bebouwde kom, en welke leerpunten zijn hieruit te halen?
• Welke verkeers-gerelateerde knelpunten ontstaan er bij een
toepassing van “GOW30” op grotere schaal?
• Welke kansen biedt het instellen van een lagere maximumsnelheid
binnen de bebouwde kom voor de gemeente Groningen?
• Op welke manier kan de nieuwe openbare ruimte, aan de hand van
een opgestelde visie, worden vormgegeven?

2.2 Onderzoeksontwerp
Voor het uitvoeren van het onderzoek en het beantwoorden van de
deelvragen worden verscheidene onderzoeksmethoden toegepast. Door
de behoefte van de gemeente Groningen aan informatie uit binnen- en
buitenland omtrent de verlaging van de snelheidslimiet binnen de
bebouwde kom, zal de basis van het onderzoek bestaan uit
literatuurstudies. Vanuit de gewonnen informatie uit de literatuur wordt in
latere fasen ook gebruik gemaakt van stedenbouwkundige methodieken.
Dit maakt dat het eindproduct van het rapport zich vertaalt in een
onderzoeksrapport gevolgd door een stedenbouwkundig ontwerpadvies:

Hoofdvraag
“Op welke manier kan de nieuwe wegcategorie “GOW30”, en het toepassen
op grote schaal daarvan, binnen de bebouwde kom zorgen voor een
verbetering van de leefkwaliteit en de verkeersveiligheid in de gemeente
Groningen?”
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DV 1. Wat wordt er binnen Europa gedaan op het gebied van verlaging van
de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, en welke leerpunten en
inrichtingsprincipes zijn hieruit toe te passen op de Groningse
verkeerssituatie?
Onderzoeksmethode (hoe &
waarmee)
Bij de beantwoording van de eerste
deelvraag
zullen
een
literatuurstudie en een digitaal
veldonderzoek ten grondslag liggen
aan de beantwoording hiervan.
Door in literatuur en kaarten te
duiken uit zowel binnen- als
buitenland
kunnen
de
uitgangspunten en de uiteindelijke
werking van de buitenlandse
maatregelen worden benoemd.
Daarna kan er een vergelijking
worden gemaakt, en een conclusie
worden getrokken door de
verschillen en de gelijkenissen uit
de
buitenlandse
situaties
geanalyseerd te hebben. De
conclusie moet uitkomst bieden op
de vraag in hoeverre buitenlandse
maatregelen
implementeerbaar
zijn op de Groningse situatie.

Waarom?
In verscheidene Europese landen/
steden is er in het verleden al een
verlaging
van
de
maximumsnelheid binnen de
bebouwde kom toegepast. Ten
grondslag van de genomen
maatregelen in het buitenland
liggen uitgangspunten die te
maken
hebben
met
de
verkeersveiligheid
en
de
leefkwaliteit. Net als in Nederland.

DV 2. Welke verkeers-gerelateerde knelpunten kunnen ontstaan binnen
de gemeente Groningen bij een toepassing van “GOW30” op grotere
schaal?
Onderzoeksmethode (hoe &
waarmee)
Door het voeren van een
literatuurstudie wordt de tweede
deelvraag beantwoord. Een
literatuurstudie moet uitwijzen of
er al duidelijke knelpunten
ontstaan voor de afwikkeling van
verkeer.
Dit
geldt
ook
hulpdiensten
en
openbaar
vervoer. Literatuur is hierbij
afkomstig van derden zoals
publicaties
van
verkeersinstituten.

Waarom?
Het toepassen van een nieuwe
wegcategorie wordt gebruikt om
verschillende
aspecten
te
verbeteren, maar zal ook voor
knelpunten
zorgen.
Vanuit
bestaande
(voorlopige)
inrichtingsuitgangspunten
die
verkeersinstituten
al
hebben
gepubliceerd, doen zich vragen op
bij
verkeerskundigen
en
hulpdiensten
van
stedelijke
gemeenten. Er kunnen knelpunten
ontstaan op het omliggend
wegennet, bijvoorbeeld op het
gebied van doorstroming en
openbaar vervoer.
Deze deelvraag zal uit een kort
hoofdstuk bestaan waarin voorogen
knelpunten kort worden benoemd.
Dit, omdat deze vraag niet direct
antwoord geeft op de hoofdvraag,
maar wel van belang is voor het
implementatieproces van een
nieuwe wegcategorie.
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DV 3. Welke kansen biedt het instellen van een lagere maximumsnelheid
binnen de bebouwde kom voor de gemeente Groningen?
Onderzoeksmethode (hoe &
waarmee)
Bij de beantwoording van de derde
deelvraag worden literatuurstudies
en
onderzoekend
ontwerpen
toegepast. Aan de hand van
beleidstukken en visies van de
gemeente Groningen worden de
doelen en ambities beschreven. Aan
de hand van een rekenmethode
wordt de potentiële te behalen
verkeersveiligheid beredeneerd. Bij
het onderzoeken van literatuur die
zich
berust
op
mobiliteit,
verkeersveiligheid en leefkwaliteit
wordt ook literatuur van derden
onderzocht. Stukken waar wordt
ingegaan op het herwinnen van
ruimte en waar voordelen t.a.v. het
klimaat worden uiteengezet zijn
hierbij van belang, omdat de
doelstelling zich niet enkel op
verkeersveiligheid berust.

Waarom?
Het beantwoorden van deze
deelvraag dient een koppeling te
weergeven tussen de ruimtelijke
ambities van de gemeente
Groningen en de mogelijke
aansluitingen die vrijkomen bij
het implementeren van een
nieuwe wegcategorie. Hierbij
wordt het onderzoek afgebakend
tot de Groningse situatie.

DV 4. Op welke manier kan de nieuwe openbare ruimte, aan de hand van
een opgestelde visie, worden vormgegeven?
Onderzoeksmethode (hoe &
waarmee)
De vierde deelvraag wordt aan de
hand van verschillende methoden
uitgevoerd, omdat de vraag
meerdere aspecten zal bekleden.
Door gebruik te maken van
literatuurstudies en interviews
kunnen oplossingsrichtingen van
verschillende aspecten worden
benoemd en door onderzoekend
ontwerpen worden aangetoond.
Vervolgens is het zaak één of twee
stedenbouwkundig(e) ontwerp(en)
te maken a.d.h.v. eerder gewonnen
informatie en opgedane kennis. Het
ontwerp zal zich baseren op een
nader te bepalen locatie binnen de
gemeente
waarbij
de
stedenbouwkundige
methode
“Functional Ambiance” wordt
toegepast.

Waarom?
Onderdeel van het doel van het
onderzoek is de gemeente
Groningen te kunnen adviseren,
aan de hand van een onderzoek,
over een verbetering van de
leefkwaliteit
en
de
verkeersveiligheid. Dit wordt in
beeld gebracht doormiddel van
een stedenbouwkundig ontwerp
na gebruik te hebben gemaakt van
verschillende ontwerpmethodes.
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2.3 Theoretische verkenning
In de theoretische verkenning wordt uiteengezet wat er over dit onderwerp
bekend is en wat uitkomsten zijn van relevante onderzoeken: literatuur. Op
deze onderzoeken en de uitkomsten daarvan zal in het verdere verloop van
het rapport worden terug gerefereerd worden ter ondersteuning van het
beantwoorden van de deelvragen. Daarnaast worden ook begrip definities
omschreven van kernbegrippen die in de aanleiding, probleemstelling en
doelstelling van het onderzoek herhaaldelijk terugkomen en een rol spelen
in de vraagstelling van het onderzoek.

2.3.1 Beschikbare kennis
Voor het fundament van het onderzoeksplan dat het plan van aanpak van
dit onderzoek beschrijft, is er in de beginfase een literatuurstudie gedaan
naar antwoorden en kennis die zijn gepubliceerd over een verlaging van de
maximale snelheid binnen de bebouwde kom. Deze subparagraaf benoemt
de relevante bronnen, en beschrijft de methode over hoe het Nederlandse
wegennet is ingericht, om te laten zien dat er een bepaald gedachtegoed
achter het zo veilig mogelijk inrichten van het Nederlandse wegennet zit.
Literatuur
Als in de aanleiding is omschreven, is het van belang de verkeersveiligheid
in de bebouwde kom te verbeteren. Het grootste aandeel verkeersdoden
in Nederland valt binnen de bebouwde kom (figuur 1.1). Een onderwerp
dat binnen de politiek en verkeersorganisaties al enkele jaren op de agenda
staat, maar waar de NOS op 27 oktober 2020 over publiceerde dat de
Tweede Kamer heeft ingestemd op de motie van Kamerleden Kröger
(GroenLinks) en Stoffer (SGP) met het voorstel om de maximumsnelheid
binnen de bebouwde kom terug te brengen naar 30 km/u (NOS, 2020).

Daarnaast is het de gemeente Groningen die een nieuwe mobiliteitsvisie
heeft gepubliceerd, waarin het de visie is de komende 20 jaar, ruimte dat
bestemd is voor de auto, (deels) terug te geven aan de voetganger en
fietser ter verbetering van de verkeersveiligheid en leefkwaliteit in de stad
(Groningen Goed op Weg, 2021).
Door de aangenomen motie van Kröger en Stoffer komt er een handvat
vrij om de mobiliteitsvisie op termijn te bewerkstelligen. Echter, welke
invloed heeft een lagere snelheid en op welke manier kan dat worden
geïmplementeerd?
SWOV
Het SWOV, Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid,
pleit in 2019 voor een lagere snelheid van 30 km/u binnen de bebouwde
kom welke belangrijk is voor de veiligheid van fietsers. Een conclusie uit het
rapport “Naar een algemene snelheidslimiet van 30 km/uur binnen de
bebouwde kom?” (SWOV, 2019), is dat het niet wenselijk en haalbaar is een
algemene limiet van 30 km/u binnen de bebouwde kom in te stellen. Op
plekken waar fietsers niet fysiek gescheiden zijn van gemotoriseerd verkeer
is dat wel sterk wenselijk. Hierop zijn door het SWOV de aanbevelingen
geformuleerd die in Bijlage II, Samenvatting literatuur zijn opgenomen. Het
SWOV is cijfermatig nagegaan dat het aantal ernstige slachtoffers binnen
de bebouwde kom substantieel tussen de 22- en 31% zal dalen wanneer de
helft van de straten met een 50 km/u limiet wordt omgezet naar een limiet
van 30 km/u. Deze straten dienen dan zo zijn ingericht te zijn dat de
gereden snelheden aan deze limiet voldoen.
Goudappel Coffeng en DTV Consultants
In januari 2021 is het rapport “Het nieuwe 30” van Goudappel Coffeng en
DTV Consultants gepubliceerd. Hierbij is een data-onderzoek uitgevoerd
waarbij inzichtelijk is gemaakt wat de invloed is van de weginrichting en de
omgeving op de snelheid van de automobilist (Goudappel Coffeng; DTV
Consultants, 2021). De belangrijkste conclusie komende uit de 217
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onderzochte casuswegen, is dat ongevallen op 30 km/u wegen 30% minder
vaak ernstig zijn dan op 50 km/u wegen. Van de 217 geselecteerde wegen
hadden er 38 een snelheidslimiet van 50 km/u waar een duidelijke
omgevingsinvloed heerst. Die omgevingsinvloed berust zich op de
aanwezigheid van winkels en bedrijven waarbij wegen een invalsfunctie of
een buurtontsluiting-functie hebben. Straten met winkels, een gemengd
karakter en hoge bebouwing kennen meer ongevallen. Overige conclusies
met betrekking tot de relatie tussen snelheid en omgeving zijn in Bijlage II,
Samenvatting literatuur opgenomen.
ANWB
Met de mobiliteit die groeit in steden, heeft de ANWB samen met andere
mobiliteitsexperts een concept bedacht waarbij alle verkeersdeelnemers
genoeg ruimte hebben, hoe verkeer veiliger wordt, en hoe de stad een
prettig verblijfsklimaat krijgt of behoud (Verkeer in de stad, 2020). Daarbij
zijn een aantal belangrijke principes opgenomen waarbij een nieuw
fundament wordt gelegd voor ontwerp. Eén daarvan is dat het ontwerp van
de straat bepaalt hoe hard er gereden mag worden. Dat houdt in dat de
snelheid niet gekoppeld wordt aan het type voertuig, maar aan de plek
waar men zich bevindt. Dit principe moet onderlinge snelheidsverschillen
verkleinen. In eerste instantie wordt de maximumsnelheid afgedwongen
door een goed en logisch ontwerp van de openbare ruimte. In de tweede
instantie door regelgeving, en daarna door handhaving (indien nodig). De
belangrijkste principes zijn opgenomen in Bijlage II, Samenvatting
literatuur.
ANWB; Goudappel Coffeng; Walraad; Mobycon; SWOV; DTV Consultants
In juli 2020 verscheen een artikel op Verkeeskunde.nl waarbij vele partijen
achter het pleidooi “Van 50 naar 30, maar niet overal” staan. Hier sluiten
partijen aan op de eerder gestelde conclusie van het SWOV, dat er een
nieuwe wegcategorie benodigd is, met aanpassingen in het wegontwerp,
ten behoeve van een verbetering van de verkeersveiligheid (ANWB;
Godappel Coffeng; Walraad; Mobycon; SWOV; DTV Consultants, 2020). De

gekozen invalshoek is vaak verschillend, maar één zaak staat vast: grijze
wegen moeten worden herzien. Dat betekent dat de snelheid op wegen
met een 50 km/u regime met fietsers op de rijbaan aangepakt moeten
worden. Dat kan op twee verschillende, globale manieren. Óf de maximale
snelheid moet van 50 naar 30 km/u, óf de fietspaden moeten fysiek
gescheiden worden van de rijbaan. Hiërarchie in het netwerk blijft
belangrijk voor de routekeuze van de weggebruiker en voor de aanrijtijden
van hulpdiensten. Daarnaast zijn er weer plekken waar 30 km/u te hoog is.
Bijvoorbeeld bij schoolomgevingen en waar de prioriteit uitgaat naar een
verblijfsfunctie. Voor het ontwikkelen van een nieuwe wegcategorie, wordt
er verder ontwikkeld op het Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid
“Duurzaam Veilig”. Duurzaam Veilig richt het Nederlands wegennet zo in,
dat er geen ernstige ongevallen kunnen gebeuren. En als er tóch een
ongeval plaatsvindt, dat de ernst van de afloop beperkt blijft
(Verkeerskunde, 2020).
Een uiteenzetting over de inrichting van het Nederlands wegennet, waarbij
wegen onderverdeeld zijn in verschillende categorieën, en de invloed van
Duurzaam Veilig op de Nederlandse verkeersgeschiedenis, is opgenomen
in Bijlage III – Huidige inrichting van het Nederlands wegennet.

2.3.2 Begrip definities
De begrippen “leefkwaliteit”, “verkeersveiligheid” en “mobiliteit” komen
herhaaldelijk terug, en hebben een grote betrekking tot het onderzoek.
Deze kernbegrippen worden in het theoretisch kader afgebakend aan de
hand van het toepassen van de begrip definities. De definities worden aan
de begrippen toegekend door het voeren van een korte literatuurstudie.
Vervolgens wordt er een keuze gemaakt van de geschikte definitie, uit de
geschikte literatuur, die aansluiting heeft op de aangegeven begrippen uit
dit onderzoek:
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Verkeersveiligheid
De voornaamste reden voor het afwaarderen van de maximumsnelheid
binnen de bebouwde kom, of anders gezegd, het toepassen van een
nieuwe wegcategorie, berust zich op het argument de verkeersveiligheid
binnen stedelijke gemeenten te verbeteren. Dit is in de aanleiding van het
onderzoek beschreven en toegelicht met cijfers die betrekking hebben op
Nederlandse verkeersdoden. “Verkeersveiligheid” is een – voor het
onderzoek belangrijk maar – breed begrip. In geval van dit onderzoek wordt
het begrip toegepast op de verkeerssituatie binnen de bebouwde kom,
waar verschillende modaliteiten zich in dezelfde omgeving bevinden.
In het rapport van Goudappel Coffeng en DTV Consultants “Het nieuwe 30”,
wordt benoemd dat snelheid aan de basis ligt van het
verkeersveiligheidsprobleem. Het begrip “verkeersveiligheid” berust zich
met betrekking tot dit onderzoek puur op de feitelijke cijfers van
verkeersslachtoffers. Ook worden in het rapport van Goudappel Coffeng en
DTV Consultants de cijfers van verkeersslachtoffers uit 2018 geraadpleegd.
Waar in de aanleiding van dit rapport was beschreven dat 29% van de
verkeersdoden op 50 km/u wegen valt, plaatst het rapport van Goudappel
Coffeng en DTV Consultants de cijfers van verkeersslachtoffers op 30 km/u
wegen daar tegenover: 8%. Uit een door bronnen samengestelde grafiek
van het SWOV, is de relatie gelegd tussen overlijdenskans en de
botssnelheid:

Figuur 2.1: Overlijdenskans van de voetganger bij een aanrijding met een personenauto in
relatie tot gereden snelheid. Weergegeven in een grafiek die samen is gesteld door het
SWOV a.d.h.v. drie studies (Rosén et all., 2011).

Andere bronnen zoals het Fietsberaad en het Openbaar Ministerie melden
dat de kans op overlijden voor een fietser bij een aanrijding met 48 km/u
zelfs 45% is.
Een naleving van de snelheidslimiet is essentieel om de verkeersveiligheid
te verbeteren. Een veel voorkomende reden van een overschrijding van de
snelheid op 30 en 50 km/u wegen, is het “ongemerkte” (Duijm et al., 2012).
Een aspect om de verkeersveiligheid te waarborgen waarbij er aan de
snelheidslimiet wordt gehouden is het geloofwaardig maken van de
weginrichting. Daarmee zal het aantal ernstige verkeersslachtoffers
substantieel dalen tussen de 22% en 31% (SWOV, 2019).
“Verkeersveiligheid” kan vanuit de intentie van dit onderzoek gedefinieerd
worden tot één kernzin: De situatie op de huidige 50 km/u wegen waarin
(zwakkere)
verkeersdeelnemers
risico
lopen
op
(ernstige)
verkeersongelukken minimaliseren door het bewerkstelligen van een
lagere snelheid van gemotoriseerd verkeer.
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Leefkwaliteit
Met de verkeersveiligheid die onder druk staat door onder andere een
toename van het verkeer, en een veranderend klimaat, ontstaan er
nadelige effecten op de leefkwaliteit. Ook hier is het begrip “leefkwaliteit”
van groot belang, maar erg breed. De gemeente Groningen heeft in het
Meerjarenprogramma Leefkwaliteit 2019 – 2022 al definities benoemd.
Voor een zo goed mogelijke aansluiting van dit onderzoek op de
gemeentelijke visie(s), wordt het begrip “leefkwaliteit” gedefinieerd vanuit
de informatie van het Meerjarenprogramma Leefkwaliteit 2019 – 2022.
In 2019 werd het coalitieakkoord van de gemeente gepresenteerd met de
titel “Gezond, groen, gelukkig Groningen” waarbij leefkwaliteit het
kernbegrip is in het coalitieakkoord. “Volgens KEI, het Kenniscentrum
Stedelijke Vernieuwing, is leefkwaliteit een combinatie van objectieve
meting van, en beleving van bewoners en gebruikers over de woon- en
leefomgeving. Het gaat daarbij om fysieke, sociale, culturele, economische
en milieukenmerken van die omgeving” (Meerjarenprogramma
Leefkwaliteit 2019 – 2022, 2019, pp. 3). Twee van de vijf bovenstaande
aspecten van de omgeving hebben extra betrekking tot dit onderzoek:
fysieke kenmerken (gebouwde omgeving) en milieukenmerken. Met het
herwinnen van de openbare ruimte kunnen deze kenmerken ten goede
komen aan de leefkwaliteit. Hierbij kan de buitenruimte uitnodigen tot
bewegen waarbij groen en natuur belangrijk zijn. Bovendien draagt dit bij
aan klimaatadaptatie.
De gemeente Groningen zoekt vooral aansluiting bij een verbetering van
de leefkwaliteit doormiddel van het stimuleren van lopen, fietsen en
ontmoeten.
De huidige groei van verkeer heeft negatieve effecten op de leefkwaliteit
en zit bovengenoemde dwars. Verkeer zorgt voor geluid, trillingen,
slechtere luchtkwaliteit, een daling van de verkeersveiligheid en een
mindere beleving van de openbare ruimte.

Voor het onderzoek kan het begrip “leefkwaliteit” worden gedefinieerd als
“de (objectieve) beleving van bewoners en gebruikers ten opzichte van de
fysieke- en milieukenmerken van de woon- en leefomgeving”.
Mobiliteit
In de aanleiding werd benoemd dat de mobiliteit in Nederland groeit. Zo
ook in Groningen. “Door de toename van mobiliteit in steden neemt de
kans op ongevallen toe” (RAI, 2019). Met een toename van mobiliteit wordt
met betrekking tot dit onderzoek een algemene betekenis van het begrip
“mobiliteit” benoemd: “de beweeglijkheid in het verkeer waarbij mensen
zich door de (vele) soorten vervoermiddelen van de ene plek naar de
andere verplaatsen” (Van Dale & Static Digischool). Hierbij moet worden
toegevoegd dat de verkeersbewegingen toenemen en dat de
verkeersdrukte dus groeit.
Voor het onderzoek geldt het reeds genoemde specifiek op de wegen
binnen de bebouwde kom, waarbij ook nog eens meer verschillende
soorten modaliteiten (vervoerswijzen) gebruik maken van de infrastructuur
binnen de bebouwde kom dan bijvoorbeeld op de autosnelweg. De
verschillende modaliteiten die gebruikt worden als vervoersmiddel binnen
de bebouwde kom worden alsmaar groter. Voor het vervoer binnen de
bebouwde kom kon er decennialang gekozen worden tussen de fiets, de
bromfiets, de auto en de motor. Voor gezamenlijk vervoer was dit de bus,
of in speciaal geval de (auto)taxi. De keuze van het middel waarin verplaatst
kan worden neemt de afgelopen tijd toe door de komst van snelle
elektrische fietsen en deelscooters (Voortgang Mobiliteitsvisie, gemeente
Groningen, 2020). Met de ambitie van de gemeente Groningen om in 2025
een emissievrije binnenstad te hebben is het aannemelijk dat ook
bevoorrading van winkels en pakketvervoer (meer) gaat worden
gefaciliteerd door elektrische voertuigen en fietsen. Al deze (nieuwe)
vormen van modaliteiten maakt dat de massa- en snelheidsverschillen
binnen de bebouwde kom toenemen waardoor het risico op ongevallen
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toeneemt. Daarbij roept dit de vraag op of het huidige wegennet in de
toekomst nog passend is.
Een groeiende mobiliteit (toename van bewegingen en modaliteiten) gaat
dus gepaard met risico’s tot verkeersongevallen mits er geen toekomstige
maatregelen op de huidige infrastructuur worden toegepast.

18

3 Ervaringen uit het buitenland (beantwoording deelvraag 1)
Na de aangenomen motie in de Tweede Kamer om een snelheidslimiet van
30 km/u binnen de bebouwde kom als leidend te nemen, zijn er binnen
Nederland al veel grote gemeenten bezig met het bedenken van een
aanpak om dit in hun bebouwde kom te bewerkstelligen. Verkeersinstituut
SWOV heeft in 2019 al een verkennende en adviserende rapportage
uitgebracht en kennisinstituut CROW treft voorbereidingen in
samenspraak met gemeenten om een afwegingskader op te stellen waarbij
het doel is wegbeheerders te kunnen laten toetsen of 30 km/u een
acceptabele en geloofwaardige limiet is, voor die bepaalde weg in het
beheersgebied.
Waar Nederland aan de vooravond staat van een verlaging van de
maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, is dit in een aantal Europese
steden al langere tijd het geval. Het verdere verloop van dit hoofdstuk kent
een uiteenzetting waarbij de genomen maatregelen en resultaten uit
Europese steden onder de loep worden genomen.
In 2020 hebben 140 landen, waaronder Nederland, de “Stockholm
Decleration” ondertekend waarbij ministers, deskundigen en
vertegenwoordigers voor een invoering van een maximale snelheid van 30
km/u binnen de bebouwde kom zijn. Het uiteindelijke doel van het verdrag
is het aantal verkeersdoden in 2030 gehalveerd te hebben. Het
voornaamste middel om dit te doen is het verlagen van de maximale
snelheid waar auto’s en zwakkere verkeersdeelnemers samenkomen (AD,
2020). Verscheidene onderzoeken laten kleine verschillen in resultaten zien
als het gaat om de overlevingskans van zwakkere verkeersdeelnemers zoals
voetgangers en fietsers bij aanrijdingen met motorvoertuigen (zie figuur
2.1).
Terugkomend op de maatregel die uit The Stockholm Decleration ontstaat,
is het naast het reduceren van slachtoffers, een bedoeling dat het

duurzaam verplaatsen als lopen, fietsen en het gebruik van openbaar
vervoer versnelt. Helsinki (Finland), Oslo (Noorwegen), Graz (Oostenrijk) en
Brussel (België) gingen Nederland en de andere landen die het verdrag van
Stockholm hebben ondertekend voor als het gaat om een verlaging van de
maximale snelheid binnen de bebouwde kom. Helsinki en Oslo zijn op dit
moment koploper als het gaat om zo min mogelijk verkeersdoden. In 2019
kwamen hier welgeteld geen enkele voetgangers en fietsers om het leven.
De volgende zes paragrafen laten in Europa genomen ingrepen en
aanleidingen zien die ten grondslag liggen aan een verlaging van de
maximale snelheid binnen de bebouwde kom. Hierbij wordt de eerste
deelvraag “Wat wordt er binnen Europa gedaan op het gebied van
verlaging van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, en welke
leerpunten zijn hieruit te halen?” beantwoord.

3.1 Graz’ Tempo 30/50
De Oostenrijkse stad Graz is een, voor Nederlandse begrippen, grote stad
met een inwoneraantal dat zich net onder de 300.000 bevindt waarvan er
40.000 mensen student zijn. In Graz geldt al vanaf 1992, waar het
inwonertal destijds (230.000) vergelijkbaar was met Groningen nu, een
algehele verdeling van de maximale snelheid binnen de bebouwde kom. 30
km/u in, en bij woonwijken, en 50 km/u op de wegen met een hogere
verkeersprioriteit. In theorie vergelijkbaar met de snelheidslimietverdeling van de Nederlandse situatie, maar ongeveer 80% van het
wegennet in Graz kent de snelheidslimiet van 30 km/u, zo schrijft Eltis (een
informatie-uitwisselingsplatform op basis van kennis en ervaring van
duurzame mobiliteit in Europa). “30 is de regel, 50 is de uitzondering”
onder de benaming van “Tempo 30/50”.
Ten grondslag aan het invoeren van een snelheidslimiet van 30 km/u in
Graz lagen de voornemens om de verkeersveiligheid te verbeteren aan de
kant van de zwakkere verkeersdeelnemers, en het verminderen van de
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uitstoot en geluidsoverlast binnen de stad. In 1991 stond Graz met 12,9
ongevallen per 1000 inwoners in de top van verkeersonveilige steden in
Oostenrijk (Verkeerskunde, 1996). Het gelanceerde programma “Tempo
30/50” als reactie op deze problematiek bestond uit het al eerder
ingevoerde concept van de “Sanfte
Mobilität”, vertaald als “Zachte
Mobiliteit”. Binnen deze benaming valt
het stimuleren van duurzaam vervoer
als het lopen, fietsen en het openbaar
vervoer.

een te dure oplossing worden, en kan tot ergernis en recalcitrantie bij de
automobilist leiden. Hierop is besloten de algemene snelheidslimiet van 50
km/u naar 30 km/u te brengen, met uitzondering van wegen met een hoge
prioritering (Verkeerskunde, 1996).
Na ingang van de maatregel in 1992 werden langs alle invalswegen borden
geplaatst met de nieuwe snelheidsregels en wegen werden voorzien van
een 30-symbool op het profiel:

Figuur 3.1: De campagneposter “Sanfte
Mobilität” uit de jaren 80’ voorafgaand aan de
maatregelen begin jaren 90’ (rue-avenir.ch).

Het begin van de Tempo 30/50 maatregel hing samen met een lange
testperiode van twee jaar (september 1992 – augustus 1994). Dit, omdat
er een grote campagne ontstond tegen het instellen van een lagere
maximumsnelheid. 41% was namelijk tegen en 44% was voor
(Verkeerskunde, 1996). De toenmalige locoburgermeester van de stad, die
voor de maatregel was, beargumenteerde dat het niet eenvoudig is
aanpassingen te maken waarvan men de resultaten niet kent. Een jaar later
met positieve resultaten, was er een grote meerderheid voor de
implementatie van de 30 kilometerzones.
Maar hoe is er voor een goede werking van de regel gezorgd?
Uit verkeersanalyses werd voor het stadsbestuur van Graz inzichtelijk dat
een maatregel vooral effect zou hebben op automobilisten die veel te hard
reden dan de toegestane snelheid van 50 km/u. Hieruit ontstond veruit het
merendeel en de ernst van de ongevallen. Het plaatsen van drempels en
plateaus over een wegennet bestaande uit ongeveer 1.000 kilometer zou

Figuren 3.2 & 3.3: Het begin van de 30-zone, nog in het buitengebied en het 30-symbool bij
het afdraaien van een uitzonderlijke voorrangsweg (rue-avenir.ch).

Vanuit de afbeeldingen kan onder voorbehoud gezegd worden dat deze
maatregelen “op zichzelf lijken te staan”, omdat bij ingang van de
maatregel het straat-/ wegprofiel breed en op de auto gericht blijft. Het
voorbehoud moet worden gemaakt omdat op de verdere omgeving en het
bijhorende wegennet geen ruimtelijke analyse is uitgevoerd.
Waar het voor Graz een te dure optie was om fysieke snelheidsremmende
maatregelen te plaatsen op het wegennet, is het goed denkbaar dat het
herinrichten naar een omgeving die de automobilist niet uitnodigt om hard
te rijden, al helemaal te duur zou worden (herinrichten is los van Nederland
een mondiaal weinig gebruikte maatregel om de gewenste snelheid te
behalen). In combinatie met de maatregelen uit de figuren 3.2 & 3.3
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dienden er externe factoren te worden toegevoegd om de snelheid omlaag
te krijgen en deze laag te houden. De bevolking en de bezoekers van Graz
kregen op verschillende manieren te maken met de ingezette methoden
bestande uit campagnes, handhaving, sociale controle en resultaten:
Campagne
Alvorens het ingaan van de maatregel werd de bevolking van Graz
geïnformeerd over de verandering middels een grote campagne.
Huis-aan-huis folders, informatieve avonden met publieke
discussies, persberichten, krantenadvertenties en plaatsing van
informatieborden op straat werd allemaal ingezet tijdens de
campagne. Samen met het tonen van resultaten maakte dat het
draagvlak positief beïnvloed werd (Verkeerskunde, 1996).

uit 1996: “De politie kreeg de beschikking over tien nieuwe
laserpistolen en drie mobiele radarinstallaties. De laserpistolen
werden drie uur per dag ingezet. Zo kon aanzienlijk intensiever worden
gecontroleerd. De kosten hiervan zijn, volgens een ambtenaar, gering”
(Verkeerskunde, 1996, p. 1).
Sociale controle en resultaten
Resultaten van snelheidsmetingen werden weergegeven op borden
door de stad heen. Hierdoor werden verschillende groepen mensen
geconfronteerd met de “scores” van de automobilisten. Op deze
manier ontstond er een soort sociale controle. Hierdoor kon het
gezamenlijke idee ontstaan om “het weer even wat rustiger aan te
doen” wanneer de snelheden weer wat omhoog waren geschoven.
Het opstarten van de campagne heeft zo’n 385.000 Euro (omgerekend)
gekost, waar wetenschappelijk onderzoek, het fysiek plaatsen van
boodschappen en overige benoemde middelen onder het kopje campagne
bij in zijn begrepen. Het “onderhoud”, en draaiend houden van de
campagne kost zo’n 110.000 Euro omgerekend per jaar (Fischer, 2010).
Resultaten
In onderstaand figuur is een grafiek uit het artikel van Verkeerskunde
opgenomen die het draagvlak van de bevolking van Graz weergeeft rond
de instelling van de maatregel:

Figuur 3.4: Verscheidene voorbeelden van het destijdse campagnemateriaal.
Krantenadvertenties, plaatsing van een informatieposter op de kerktoren en
billboards langs de weg (Traffic Safety in Graz, 2010).

Handhaving
Omdat er niet zozeer is geïnvesteerd in de weginrichting van de stad,
was het noodzakelijk te investeren in de handhaving waardoor het
vanuit de campagne bekend was dat een hogere snelheid dan 30 km/u
niet meer de gang van zaken was. Verkeerskunde schreef in een artikel
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Het
draagvlak
onder
de
automobilisten in Graz is binnen
anderhalf jaar ontzettend sterk
gegroeid, zo laat Verkeerskunde
weten. Binnen een maand na
ingang van de regel is het draagvlak
al van 28% naar 51% gestegen. De
precieze redenen voor zo’n
snelgroeiend draagvlak onder de
automobilisten is tot zo ver niet
herleidbaar,
maar
uiterst
interessant.

Figuur 3.6: Het snelgroeiende draagvlak
onder de automobilisten van Graz.
Figuur 3.5: Het aandeel voorstanders in Graz voor een maximale snelheid van 30 km/u
binnen de bebouwde kom in de periode rond het ingaan van de maatregel (Verkeerskunde,
1996).

Opvallend is het aandeel in augustus 1992, vlak voor ingang van de
testperiode. De algemene discussie omtrent de ingang van de maatregel
heeft ervoor gezorgd dat het draagvlak daalde. Vrij snel na de invoering
loopt het draagvlak bij de bevolking weer sterk omhoog: van 44% vlak voor
het begin, tot 82% drie jaar later waarbij het experiment dan ook is
omgezet naar vaste maatregel. Kijkend naar de meest kritische groep
tegenover de maatregel, laat de interessante trend zien dat ook onder de
automobilisten het draagvlak is gegroeid:

Aan kop met het oog op draagvlak aan het begin van de maatregel staan
de voetgangers (50%) en fietsers (83%).
De waarschijnlijkheid naar waarom het draagvlak onder automobilisten
snel is toegenomen, is het uitblijven van een toename van
verkeersopstoppingen waar men alvorens een pessimistisch denkbeeld
over had. Verkeersopstoppingen was één van de vijf thema’s waar de
verwachtingen van respondenten gepeild werden naast rijsnelheid,
ongevallen, emissies en geluid. Van de thema’s emissies en geluid
verwachtte men van tevoren dat deze toe zouden nemen. Later raakt men
ervan overtuigd dat de geluidshinder afneemt en de emissies hetzelfde
blijven. Van de gemiddelde rijsnelheid in de stad vormde men voor ingang
van de maatregel geen veranderende mening (men verwacht dat deze
hetzelfde blijft). Na een paar jaar geven de respondenten aan dat ze denken
dat de snelheden iets zijn afgenomen. Over het belangrijkste thema, de
ongevallen, was men duidelijk. Men verwachtte meteen dat het aantal
ongevallen zou afnemen. Dat was terecht, als aan de hand van figuur 3.10
wordt onderbouwd.
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met resultaten uit de beginfase van de maatregel en een decennium later
staan hieronder weergegeven in een grafiek:
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Richting de jaren 2000, en het begin van de 21e eeuw, laat zien dat het
gemiddelde draagvlak onder de bewoners van Graz tegenover de
maatregel hoog blijft en rond de 80% ligt. Dat is bijna een verdubbeling van
het draagvlak ten tijde van ingang van de maatregel, dat 44% was (figuur
3.5):

JUN '92
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MRT 93'

2002
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Figuur 3.8: Verschillen in gereden snelheden van vóór instelling v/d maatregel en daarna.

Figuur 3.7: Draagvlak-trend tot begin 21e eeuw (Traffic Safety in Graz, 2010).

Effecten
In 1995 heeft de Technische Universiteit van Graz een wetenschappelijk
onderzoek uitgebracht over de effecten van de Tempo 30/50 maatregel.
De belangrijkste effecten, waargenomen in die publicatie, staan opgesomd
in de reeds gebruikte uitgaven van Verkeerskunde en het “Traffic Safety in
Graz” document. Vanuit deze bronnen worden de effecten uiteengezet.
Allereerst wordt er gekeken naar de gereden snelheden op basis van het
gemiddelde en de V85 (snelheid die door 85% niet wordt overschreden, en
door 15% wel wordt overschreden) op alle wegen samen. Enkele metingen

Opvallend is dat de gemeten waarden van verschillende perioden niet veel
verschillen. Vlak na het instellen van de maatregel is er een relatief grote
daling te zien in de snelheid, maar snel daarna komt vooral de gemiddelde
snelheid weer bijna tot zijn oude niveau. De V85 lijkt meer afstand te
houden tot het oude niveau, hierdoor is de spreiding in snelheden wat
sterker afgenomen. Belangrijk, is dat het aandeel mensen dat harder rijdt
dan 50 km/u, met 60% is afgenomen zoals voorspeld is door het
stadsbestuur. In een tijdsbestek van tien jaar (juni 1992
– 2002) is de gemiddelde snelheid met 1,1% afgenomen.
Rond scholen lijkt de maatregel meer effect te hebben.
Mogelijk door extra attentie verwekkende informatie.
Figuur 3.9: Variabele snelheidslimiet bij schoolzone als maatregel
(rue-avenir.ch).
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Hoewel er over het algemeen weinig verschil te ontdekken is in de
gemiddelde snelheden van voor en na de ingang van de maatregel,
ontstaan er positieve effecten op andere aspecten. Zo wordt de fietser
minder snel en minder ingehaald door de auto, en zijn voetgangers
bewuster geworden als het gaat om oversteken. Dit houdt in dat de
voetganger na het passeren van een motorvoertuig zich snel op het asfalt
begeeft waardoor het oversteken gemiddeld een seconde korter duurt.
Een bewuster gedrag van de voetganger komt de verkeersveiligheid ten
goede.

Cijfers over het aantal zwaargewonden en verkeersdoden van vier jaar voor
het instellen van de maatregel zijn er niet.

De cijfers laten zien dat de verkeersveiligheid significant is toegenomen.
Het eerste jaar na invoering van de maatregel is het aantal zwaargewonden
al met 24% afgenomen. In vier jaar na invoering van Tempo 30/50 zijn er:
8 doden minder, 355 zwaargewonden minder, 2.011 lichtgewonden
minder en 2.101 ongevallen minder dan in vier jaar voor de ingang van de
maatregel. Een sterke daling in fietsongevallen heeft zich pas na drie jaar
ingezet. Mede omdat na invoering van de maatregel aanzienlijk meer
mensen de fiets gingen gebruiken:

Door de gelijkmatigere doorstroming en een lagere snelheid ondervond
men een afname van geluidsbelasting. Het continue geluidsniveau dat het
verkeer veroorzaakt zakte met 1,9 dB en op drukke momenten, zoals in het
spitsuur, zakte de geluidsbelasting met 2,5 dB. Dat is ongeveer het klein
waarneembare verschil van een gestaag rijdende motorfiets naar
doorstromend verkeer:
Het effect op een mindere
geluidsbelasting kan volgens de
experts van de Technische
Universiteit van Graz worden
versterkt door nog duidelijker aan
te geven dat de snelheidslimiet
30 km/u is (Verkeerskunde,
1996). In de trant van het beleid
dat de stad uitvoert kan worden
gedacht aan extra handhaving,
meer campagne en het toepassen
van meer
attentie
verwekkende wegtekens.

Eerder werd verteld dat er een pessimistisch beeld ontstond (onder
sceptici) over verkeersopstoppingen die zich na ingang van de maatregel
op zouden doen. Deze zijn uitgebleven en de verkeersdoorstroming lijkt
zelfs gelijkmatiger te zijn geworden. Hierdoor is het effect in routekeuze
klein gebleven. Slechts bij 1,5% van de dagelijkse routes is de route
veranderd.

Figuur 3.11: geluidseffect-reductie op één meetpunt na invoering van Tempo 30/50 (Traffic
Safety in Graz, 2010).
Figuur 3.10: Een daling in fietsongevallen en ongevallen met letsel (Verkeerskunde, 1996).
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Kijkend naar een verschil in uitstoot wat het verkeer in Graz tijdens een
etmaal voor en na de maatregel veroorzaakte, blijkt dat er geen grote
verschillen zijn. De uitstoot van koolmonoxide en koolwaterstoffen (dat
vrijkomt bij de verbranding van diesel en benzine) zijn nagenoeg hetzelfde.
De emissie van stikstof is wél afgenomen met 1,9%. Dat de uitstoot van
koolwaterstoffen nagenoeg hetzelfde is gebleven, geeft op haar beurt weer
aan dat de brandstofconsumptie niet is gedaald.

3.2 Helsinki
Onder het inleidende deel van dit hoofdstuk werd benoemd dat in 2019 in
Helsinki geen voetgangers en fietsers zijn omgekomen in het verkeer. In
Helsinki vielen in 2019 wel drie andere verkeersdoden. Twee motorrijders
en één automobilist. Voor een stad als Helsinki met ongeveer 650.000
inwoners, nog steeds ontzettend weinig. De belangrijkste maatregel die ten
grondslag ligt aan het lage aantal verkeersdoden, is het verlagen van de
snelheidslimiet naar 30 km/u, zo laat de locoburgermeester van de stad
weten.

De hoofdinspecteur van de politie
in Helsinki vertelt dat de
handhavingsmogelijkheden
uitbreiden door de komst van 70
snelheids- en roodlichtcamera’s
in de komende vijf jaar.
Figuur 3.12: Fragment uit het interview
over de lage maximumsnelheid in Helsinki
(Eenvandaag, 2020).

Ten tijde van de publicatie van “Speed management in Helsinki”,
gepubliceerd door verkeerskundige Eero Pasanen in 2004, hadden grote
straten in het centrum van de stad waar tot wel 30.000 motorvoertuigen
per etmaal rijden, al een snelheidslimiet van 30 km/u. Zoals de
“Mannerheimvägen” – E12, die van het centrum van Helsinki tot in
Noorwegen loopt:

Ook Helsinki was in het verleden een zeer verkeersonveilige stad, met in de
jaren ’60 en ’70, 60 tot 80 doden per jaar. “Speed management” is de
belangrijkste factor in het proces om deze vele verkeersdoden in Helsinki
bijna terug te brengen naar nul, zo melden ambtenaren van de Finse
hoofdstad Anni Sinnemäki (locoburgermeester), Eero Pasanen
(verkeersplanner) en Jussi Yli-Seppälä (verkeersingenieur). De laatste, YliSeppälä, meldt daarbij dat ook verbeteringen in de straatomgeving een
grote rol spelen. Overige factoren zijn een verbetering van de
voertuigveiligheid en de ontwikkeling van hulpverleners.
Onder speed management in Helsinki kan het uitvoeren van handhaving als
hoofdzaak worden beschouwd. In een video-interview die het
televisieprogramma Eenvandaag in juni 2020 publiceerde, leggen
ambtenaren kort uit hoe de snelheidslimiet gehandhaafd wordt:

Figuren 3.13 t/m 3.16: Boven – Mannerheimvägen buiten het centrum; onder –
Mannerheimvägen in het centrum van Helsinki (Google Maps).
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Veel wegen in de stad kennen
een brede opzet van het
straatprofiel. Een te verwachten
reactie van een automobilist is
dat dit kan leiden tot frustratie.

Het afwaarderen van de maximumsnelheid zorgde voor scepsis en
weerstand. Vooral vanuit de zakenwereld omdat dit het verkeersnetwerk
zou dwarszitten waardoor het de omstandigheden in de commerciële
handel zou verslechteren. Ook de claim voor een toename van emissies
werd hierbij aangehaald (Speed management in Helsinki, 2004). Beiden
bleven echter uit.

Figuur 3.17: Fragment uit het interview
over de lage maximumsnelheid in
Helsinki (Eenvandaag, 2020).

Volgens de algemene site van de stad Helsinki, is er geschat dat de jaarlijkse
kosten voor het behandelen van ongevallen gemiddeld zes miljoen Euro
per jaar minder zijn met een gemiddelde snelheid in de stad die 5 km/u
lager ligt (City of Helsinki, 2018).

Zo ongeveer vanaf de jaren ’80 is er in Helsinki begonnen met het
aanpassen van de maximale snelheid in de stad. 50 km/u was de standaard,
maar in 1987 werd de snelheid in de woonwijken voor een groot deel
buiten het centrum bijgesteld naar 40 km/u. Vanaf 1992 werd de zone met
de 40 km/u restrictie ook uitgebreid naar het centrum van de stad waar het
zakencentrum gevestigd is. In 2004 ging Helsinki verder met het uitbreiden
van de zones met een lagere maximumsnelheid. Veel wegen die 50 waren,
gingen naar 40, en wegen die 40 waren gingen naar 30 km/u:

3.3 Oslo
Oslo kent een wat minder lange geschiedenis op het gebied
snelheidsverlaging in de stad dan de eerder benoemde steden Graz en
Helsinki, maar had ook in 2019 een record waar er geen voetgangers en
fietsers om het leven zijn gekomen. Vanaf 2015 kent Oslo een progressief
stadsbeleid. Zowel de politiek als het publiek stond niet meer achter de
gedachtegang dat verkeersslachtoffers onontkoombaar zijn. De
burgermeester en de gemeente Oslo met bijhorende verkeersambtenaren
hingen het gedachtegoed aan om het ontwikkelen van infrastructuur
vanuit het menselijk perspectief te benaderen in plaats vanuit de auto. Na
2015 zijn terugnamen in zwaargewonden en verkeersdoden
waarneembaar:

Figuur 3.18: Een
groeiende “30zone” in Helsinki
door de decennia
heen
(Speed
management in
Helsinki, 2004).
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richting. Handhaving, educatie en eisen aan voertuigen waren van belang
bij het bewerkstelligen van de doelstellingen.
Oslo anticipeert op weginrichting om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Handhaving speelt een rol, maar het stadsbestuur prioriteert fysieke
maatregelen en inrichtingsuitgangspunten boven de handhaving. De stad
combineert een vermindering van de maximale snelheid dus met
maatregelen als drempels en smallere rijbanen, want ook in Oslo zijn er
straten die voorheen een andere snelheidslimiet kenden. De
snelheidslimiet rond scholen en in lokale gebieden is 30 km/u:

Figuur 3.19: Ongevallen met ernstige afloop in Oslo. Data: Courtesy of Statistics Norway
(ITE Journal Illustration). Bron: TheCityFix, 2020.

Om verkeersslachtoffers zo ver mogelijk terug te dringen heeft Oslo doelen
opgesteld en een aantal veranderingen in het beleid vastgesteld. Zo heeft
de gemeente destijds als doel vastgesteld het autoverkeer tot één derde te
laten verminderen tegen 2030, is er een fietsstrategie opgesteld waar het
doel is tegen 2025 25% van de verplaatsingen per fiets te hebben en het
centrum van de stad in 2019 autovrij te hebben wat ertoe heeft geleid dat
het regulier parkeren in het centrum is verdwenen en doorgaand
autoverkeer niet mogelijk is. Bovendien is het beheer van busbanen,
fietspaden, en stedelijke wegen voor gemixte modaliteiten van de politie
naar de gemeente gegaan waardoor het bijvoorbeeld mogelijk was
parkeerplekken om te bouwen naar fietspaden en andere verbeteringen
toe te passen. Dit gebeurde in een tijdsbestek van weken in plaats van
jaren. Rijstroken zijn verminderd naar één voor de auto, fietspaden
uitgebreid en trottoirs gestandaardiseerd naar een minimale breedte van
drie meter. Drukke straten met een gemixt gebruik van modaliteiten zijn
op enkele plekken voor het autoverkeer enkel nog bestemd voor één

Figuur 3.20: Snelheidslimieten in Oslo naar weglengten. Data: Norway National Roads GIS
Database (ITE Journal Illustration). Bron: TheCityFix, 2020.

Zo’n 66% van de weglengten in Oslo heeft een limiet van 30 km/u. Straten
waar busverkeer rijdt en waar smalle profielen zijn, kennen een limiet van
40 km/u. Het zijn de stedelijke verkeersaders met een hoge prioritering die
een limiet van 50 km/u hebben. Het stadsbestuur heeft geopperd de
gebieden met een limiet van 30 km/u uit te breiden en de standaard te
maken. Het aantal parkeerplaatsen dat is weggehaald ten gunste van
trottoirs en fietspaden komt in 2020 op 4.250 (TheCityFix, 2020).
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Omgerekend naar een Nederlandse oppervlakte van een parkeerplek,
komt dat op 4.250*12,5 = 53.125 m2 hernieuwde ruimte.
Terugkomend op het door het stadsbestuur gestelde doel in 2015 om tegen
2030 het autoverkeer met een derde verminderd te hebben, zijn er
meerdere middelen bedacht. De stad heeft inmiddels 52 nieuwe tol-zones
aangewezen en de prijzen verhoogd t.o.v. de al bestaande tol-zones.
Daarnaast is er een congestierekening ingesteld (je betaalt om in de file te
staan). Opbrengsten van de tol en de congestierekening worden
geïnvesteerd in de verkeersveiligheid, het faciliteren van lopen en fietsen
en het openbaar vervoer. Inmiddels hebben de maatregelen er al voor
gezorgd dat het autoverkeer zich heeft verminderd waardoor er ruimte is
vrijgekomen voor busbanen en fietspaden:

Figuur 3.21: De binnenring van Oslo heringericht met aparte ruimte voor OV, Fiets en
uitgebreidere ruimte voor de voetganger (TheCityFix, 2020).
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3.4 Brussel
Brussel heeft sinds 2021 een uitgebreide beperking op de snelheidslimiet
(30 km/u) binnen de bebouwde kom met als hoofddoel: “Levens redden in
het verkeer!” (De Stad 30, 2018). Daarnaast moet het de stad stiller en
schoner maken. Jaarlijks wordt het Brusselse verkeer 50 stedelingen fataal.
Een veel groter aantal dan in de Nederlandse steden. De regering noemt
buitenlandse succesverhalen waar eerder een vergelijkbare maatregel is
ingetreden (AD, 2021). De stad, die uit 18 deelgemeentes bestaat, heeft
eveneens als Graz, Helsinki en Oslo uitzonderingen op grotere
toegangswegen waar 50 km/u nog wel de toegestane maximumsnelheid is.
Met de maatregel is het ook doel om de voetgangers en fietsers te
beschermen en meer vrijheid te geven waardoor de verplaatsing te voet of
per fiets gestimuleerd wordt. In artikelen en publicaties van de stad zelf,
wordt het positieve van de verlaging van de maximale snelheid binnen de
bebouwde kom voornamelijk toegelicht en onderbouwd met feitelijke
cijfers; mogelijke gevolgen van het (aan)rijden met 50 km/u versus 30 km/u
worden duidelijk benoemd. Ook aan de hand van illustraties die een
verlaging van de snelheid, en daarmee een verbetering van de
verkeersveiligheid “tastbaar” maken. Het is voor het eerst in een
aangehaalde bron dat het hebben van “een breder gezichtsveld” wordt
benoemd als voordeel van een verlaging van de snelheid:
Er
is
meer
(reactie)tijd bij
het naderen van
potentiële
conflictpunten.

Figuur 3.22: Gezichtsveld blijft langer uitgebreid (De Stad 30, 2018).

De Brusselse politie heeft onlangs laten weten coulant om te gaan met de
maatregel. Flitspalen en handhaving staan niet hoog in het vaandel. Brussel
wil het snelle rijden voornamelijk tegengaan door het planten van meer
groen en fysieke snelheidsremmende maatregelen (AD, 2021).
Wethouder/ minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Mobiliteit
Elke van den Brandt benoemt minieme ingrepen waardoor de snelheid in
een straat omlaag gebracht kan worden: “Al is het alleen maar door
bloembakken aan het begin van de straat te plaatsen” (The Brussels Times,
2020).
In 2018 werd er op de algemene site van de nieuwe maatregel, De Stad 30,
wél aangekaart dat er gehandhaafd gaat worden. In de, vanaf 2018,
komende drie jaar wordt het aantal snelheidscamera’s verhoogd van circa
90 tot circa 150. De camera’s die worden toegevoegd zullen grotendeels
aan de kant van gemeentelijke wegen komen te staan (De Stad 30, 2018).
De regio van Brussel bestaat zoals eerder genoemd uit 18 deelgemeenten.
De totale regio is onderverdeeld in 50 sectoren waar het, als onderdeel van
“The Good Move Plan”, doel is om per jaar vijf sectoren te her ontwikkelen
waar: de verkeerscirculatie wordt veranderd, éénrichtingsverkeer wordt
toegepast, de infrastructuur wordt aangepast om de snelheid naar
beneden te halen, en gevaarlijke kruispunten op de schop gaan.
Gemeenten ontvangen 3 miljoen Euro voor het renoveren en veiliger
maken van de wegen ten behoeve van het implementatieproces van de 30
km/u gebieden (The Brussels Times, 2020). In de sectoren wordt de focus
van de auto afgehaald en wordt er meer ruimte voor voetgangers en
fietsers gecreëerd.
Dirk Lauwers is professor aan de Universiteit Antwerpen en maakt deel uit
van de onderzoeksgroep Stedelijke Ontwikkeling. Eind februari 2020 gaf hij
de presentatie “Zone 30 Als Norm”, waar benadrukt wordt welke positieve
effecten er kunnen ontstaan bij een verlaging van de maximale snelheid
binnen de bebouwde kom. In deze presentatie worden ook de voorbeelden
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van Graz en Oslo aangehaald. Dirk Lauwers pleit voor het voorkomen van
een “kip of het ei” discussie (eerst inrichting, of eerst snelheidsbeperking?)
met betrekking tot de aanpak van het proces. Voor Lauwers geldt dus dat
het van belang is 30 km/u overal in te stellen en dat het belangrijk is om
niet te wachten tot een bepaalde sector “aan de beurt is” voor een andere
inrichting. De weg-inrichtingsaanpak kan daarop volgen met het Brusselse
doel om elk jaar vijf sectoren te her ontwikkelen. “Bebouwde kom = 30
km/u, tenzij anders is aangeduid” (Zone 30 Als Norm, 2021).
Communicatie
Voorgaande figuur 3.22 liet al een communicatievoorbeeld zien van Brussel
om de voordelen van 30 km/u tegenover de minder gunstige uitkomsten,
met oog op verkeersveiligheid, van 50 km/u naast elkaar te zetten.
Onderstaand volgt nog een aantal voorbeelden van deze
communicatievorm:
Toelichtingen worden
voornamelijk aan de
hand van reactietijden
en
remafstanden
weergegeven.
Vaak
zijn bestuurders van
motorvoertuigen niet
even bewust hoeveel
tijd het inneemt om
van waarneming van
een potentieel gevaar
tot stilstand te komen.

Figuur 3.24: Minimale stopafstanden (Veilig Verkeer België).

Figuur 3.23: Minimale stopafstanden (De Stad 30, 2018).
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3.5 Verschillen en overeenkomsten
In het kort zijn er vier Europese steden, met van elke hun eigen kenmerken
en benaderingen, behandeld die als referentie voor een verlaging van de
maximumsnelheid binnen de bebouwde kom kunnen gelden. Binnen de
verkeerskunde springen de steden Graz, Helsinki en Oslo in het oog als het
gaat om grote maatregelen waarin substantiële winsten op de
verkeersveiligheid en de leefkwaliteit zijn geboekt. Ook Brussel is vanaf
2021 bezig de snelheid binnen de bebouwde kom terug te brengen waar
het ook doel is meer ruimte terug te geven aan de voetganger en de fietser.
Van de vier onderzochte steden is als het ware een tweedeling te maken,
waar een verband tussen tijdgeest en toegepaste methoden uit opgemerkt
kan worden.
Helsinki en Graz hebben zich in de jaren ’80 en ’90 al uitvoerig
beziggehouden met een verlaging van de maximumsnelheid binnen de
bebouwde kom. Beide steden kenden voorheen een hoog aantal
verkeersslachtoffers waarbij de auto’s een slecht effect hadden op de
verkeersveiligheid. Wat in het onderzoek naar deze steden naar voren
komt, is dat de aanpak om een lagere snelheid binnen de bebouwde kom
en een betere verkeersveiligheid te bewerkstelligen, geregeld wordt door
(voornamelijk) externe factoren. Daarmee wordt bedoeld dat het stedelijk
wegennet over het algemeen geen grote aanpassingen heeft gekregen op
gebied van inrichting. In deze gevallen zijn het handhaving en campagnes
die door de stadsbesturen zijn gekozen om de verkeersveiligheid te
verbeteren. Graz ondervond de verkeersveiligheidswinst voornamelijk
door de uitvoering van een campagne, en Helsinki ondervond
verkeersveiligheidswinst voornamelijk door een grote opschaling van het
handhaven. Vandaag de dag nog investeert Helsinki in roodlicht- en
snelheidscamera’s. In beide steden ontstond scepsis en weerstand, maar
na positieve ervaringen draaide dat snel om. De verkeersveiligheid nam in
Helsinki en Graz toe, maar het is aanneembaar dat dit verschillende

oorzaken heeft, die zich berusten op het verschil in aanpak tussen
handhaving en campagne. In Graz, waar de gemiddelde snelheid amper is
gedaald (-1,1%), is de verkeersdeelnemer zich aanzienlijk bewuster
geworden van het gedrag. Verkeersexperts in Graz zijn van mening dat met
een strenger handhavingsbeleid de snelheid en het geluidsniveau nog
verder teruggedrongen kunnen worden, maar met het gedrag van de
automobilist dat socialer is geworden, is er significante
verkeersveiligheidswinst behaald. Het gedrag in Helsinki wordt hard
afgedwongen door handhaving en gereguleerde kruisingen. Een mogelijk
verschil tussen Graz en Helsinki, is dat men in Helsinki zich meer bezighoudt
met de aanwezigheid van politie, dan met het direct uitvoeren van sociaal
verkeersgedrag zoals in Graz ontstond.
In Oslo en Brussel wordt het afwaarderen van de snelheid meer gestuurd
door de omgeving. Hier wordt geanticipeerd op weginrichting waar Graz en
Helsinki een aanpak hebben die gericht is op de externe factoren. Hierin
komt de tweedeling tussen de vier steden het meest naar voren. Die
tweedeling is gekoppeld aan een tijdgeest, waar Oslo en Brussel pas recent
zijn begonnen met het afwaarderen van de maximumsnelheid binnen de
bebouwde kom. Door de jaren heen is het begrip “leefkwaliteit” dan ook
van groter belang geworden door een veranderend klimaat, negatieve
effecten van auto’s en de opkomst van openbaar vervoer. Waar het
straatprofiel in Helsinki en Graz grijs en nagenoeg onveranderd blijft, heeft
Oslo meer ruimte voor groen, voetgangers, fietsers, en minder ruimte voor
de auto. Dat doel streeft Brussel ook na. Oslo financiert herinrichtingen uit
inkomsten van nieuwe tolzones en een congestierekening. Brussel stelt
voor elke deelgemeente een bedrag van 3 miljoen Euro vrij.
Het meer inzetten op omgevingsinrichting zegt overigens niet dat
handhaving niet meer van deze tijd is. Zowel Oslo en Brussel blijven dit
toepassen. Hierin zijn de vier steden consequent. Echter, de één doet het
meer dan de ander.
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3.6 Conclusie
Vier onderzochte steden laten een eigen aanpak zien van hoe er is
omgegaan met een verlaging van de maximale snelheid binnen de
bebouwde kom naar 30 km/u. Een tweedeling tussen die steden laat zien
dat maatregelen effectief zijn, maar dat het inzetten op herinrichten meer
aansluit op de tijdgeest van nu. In deze conclusie van het hoofdstuk
Ervaringen uit het buitenland, wordt dan ook antwoord gegeven op de
eerste deelvraag “Wat wordt er binnen Europa, en op landelijk niveau
gedaan op het gebied van verlaging van de maximumsnelheid binnen de
bebouwde kom, en welke leerpunten en inrichtingsprincipes zijn hieruit toe
te passen op de Groningse verkeerssituatie?”.
Voor Groningen, waar wordt ingezet op klimaatadaptatie, ruimte voor de
voetganger en fietser, en het autoluw maken van de stad, is het van belang
een balans te vinden tussen verschillende aanpakstrategieën. Er ligt een
nadruk op “balans”, omdat uit de onderzochte referentiesteden naar voren
komt dat geen enkele aanpak op zichzelf staat. Met de reeds gepubliceerde
mobiliteitsvisie is de gemeente Groningen ambitieus als het gaat om de
toekomst van het Groningse verkeersnetwerk waar 30 km/u het algemene
snelheidsregime voor binnen de bebouwde kom wordt. Wanneer
herinrichting als harde randvoorwaarde geldt voor het verlagen van de
maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, kan het decennia duren
voordat de verkeersveiligheid substantieel is verbeterd en een eindbeeld
gerealiseerd is.
Met handhaving en campagne valt al veel verkeersveiligheidswinst te
behalen, zo blijkt uit de informatie over Graz en Helsinki. Alleen al met een
snelheid die gemiddeld 5 km/u lager ligt, denkt Helsinki dat de jaarlijkse
kosten voor het behandelen van ongevallen gemiddeld 6 miljoen Euro per
jaar minder zijn. Voor Groningen kan gelden dat handhaving in combinatie
met goede communicatiecampagnes uitkomst biedt. Het voorbeeld uit
Graz laat zien, dat het effect op de gemiddelde snelheid beperkt was (-

1,1%). Effect op uitschieters van hoge snelheden was aanzienlijk sterker:
het aantal mensen dat harder dan 50 km/u rijdt was met 60% afgenomen.
Op die uitschieters valt dan ook de meeste winst te behalen, waar bij
hogere snelheden de overlijdenskans voor de voetganger exponentieel
oploopt (figuur 2.1). Het blijft echter in het ongewis of die daling meer te
maken heeft met handhaving, of met de campagne. Er wordt uitgegaan van
een combinatie van die twee. Bij een goed ingerichte campagne kan een
sociale controle ontstaan waarbij verkeersdeelnemers oog voor elkaar
hebben wat sociaal verkeersgedrag oplevert. Voor Groningen zou een
consequente handhaving voor een grote investering bij de politie
betekenen, het uitvoeren van campagnes en verkeerseducatie ligt
daarentegen bij de gemeente zelf. Via Verkeerswijzer Groningen kunnen
verkeerscampagnes worden georganiseerd om de veiligheid te verbeteren.
Elke gemeente in de provincie Groningen is hierbij aangesloten.
Deze hulpmiddelen bieden over het algemeen uitkomst voor
verkeersveiligheid en een beetje voor de leefkwaliteit (kleine afname
geluid). Een echte impuls voor de fysieke leefomgeving wordt hiermee niet
behaald. Denk bijvoorbeeld aan Graz en Helsinki waar het straatprofiel grijs
en autogericht blijft. Waar Groningen, mede aan de hand van de
mobiliteitsvisie, verbeteringen in de leefkwaliteit wil doorvoeren, biedt het
kijken naar Oslo en Brussel uitkomst.
In Oslo is het de afgelopen zes jaar gelukt het aantal verkeersslachtoffers
sterk te laten dalen én ruimte terug te geven aan langzaam verkeer en
groen. Door ruimte te herwinnen van de auto wordt er ruimte ter grootte
van voetbalvelden bestemd voor lopen, fietsen, openbaar vervoer en
groen. Daarnaast worden rijbanen voor de auto smaller, wat een remmend
effect kan geven. Deze implementatie van Oslo kent een grote
overeenkomst met de ambities van Groningen. Verschil is echter dat Oslo
dit financiert vanuit tolbetalingen en congestierekeningen, wat in
Nederland politiek gezien lastig is te implementeren. Het beperkte bedrag
van 3 miljoen Euro dat een Brusselse deelgemeente krijgt voor het
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veranderen van het straatbeeld maakt het essentieel daarnaast te
investeren in handhaving. Dat biedt uitkomst voor gebieden waar nog niet
is heringericht.
Vanuit de buitenlandse leerpunten zou een passende balans voor het
afwaarderen van de snelheid uit alle drie naar boven gekomen middelen
bestaan: handhaving, educatie en herinrichting. Zo wordt uiteindelijk het
grootste effect behaald. Herinrichten van alle te afwaarderen wegen is het
uiteindelijke doel waarmee wordt aangesloten op de toekomstvisies
(verbetering verkeersveiligheid en leefkwaliteit) van de gemeente
Groningen. Herinrichten is complex en kostbaar en brengt tijd met zich
mee. Het is dan zaak maximaal in te zetten op handhaving en campagne/
educatie voor gebieden en wegen waar een herinrichting op korte termijn
niet realistisch is, of geen prioriteit heeft, en waar het wel noodzakelijk is
de snelheid naar beneden te brengen ten behoeve van de
verkeersveiligheid. Hoe meer wegen na verloop van tijd heringericht zijn,
hoe meer handhaving en campagne afgebouwd kunnen worden. Wel zullen
handhaving en campagne in kleinere maat structureel aanwezig blijven om
een klein aandeel sterke overschrijders te kunnen blijven confronteren met
slechte effecten op de verkeersveiligheid en leefkwaliteit (zie figuur 3.24
ter illustratie). Voor wegen waar een verbetering van leefkwaliteit en
verkeersveiligheid wenselijk is maar een herinrichting een te grote opgave,
moet ook worden gekeken naar snel realiseerbare oplossingen.
Bijvoorbeeld de “quick wins” uit de referentie van Brussel. Het plaatsen van
bloembakken kan al voor eenvoudige oplossingen binnen een kort termijn
zorgen.

Figuur 3.24: Hoe meer wegen een herinrichting krijgen, hoe minder de noodzaak van inzet
op handhaving en educatie/ campagne.
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4 Nieuwe knelpunten (beantwoording deelvraag 2)
Het invoeren van een lagere maximumsnelheid binnen de bebouwde kom
heeft in andere landen positieve gevolgen opgeleverd. Als omschreven in
paragraaf 2.3.1, laten het SWOV, Goudappel Coffeng en andere instanties
weten achter het pleidooi “Van 50 naar 30, maar niet overal” te staan om
het aantal verkeersslachtoffers ook in Nederland te laten dalen, waar de
snelheid aan de basis ligt van het verkeersprobleem. Het verlagen van de
maximumsnelheid in samenhang met een andere/ nieuwe weginrichting
levert naast positieve gevolgen ook vraagstukken op. In dit hoofdstuk
wordt antwoord gegeven op de tweede deelvraag “Welke verkeersgerelateerde knelpunten ontstaan er bij een toepassing van “GOW30” op
grotere schaal?”. Hierbij wordt kort ingegaan op de knelpunten die
toekomstig kunnen ontstaan bij openbaar vervoer, nood- en hulpdiensten
en verkeersintensiteiten (congestie en reistijd).

4.1 Openbaar vervoer
Met 375.000 dagelijkse verkeersbewegingen (en groeiende) in en rond de
stad Groningen ontstaan opstoppingen en verkeersonveilige situaties. Die
groei in verkeersbewegingen moet op een andere manier worden
opgevangen. Er moet worden afgestapt van de “autologica” zoals in de
Mobiliteitsvisie Groningen Goed op Weg en in de Inleiding is omschreven.
Het openbaar vervoer in samenhang met ketenmobiliteit (gebruik van
meerdere vervoersmiddelen om op plaats van bestemming te komen) is
ruimte-efficiënt, duurzaam en wordt beschouwd als middel om van de
autologica te stappen. Bij 20% van de verplaatsingen van en naar de
gemeente Groningen wordt gebruik gemaakt van het OV (Groningen Goed
op Weg, gemeente Groningen, 2021).

van de auto. Na een periode van tien jaar hoge inzet op het OV-netwerk
ziet de gemeente dat het OV-systeem tegen zijn capaciteitsgrenzen
aanloopt. Snelheid en doorstroming zijn twee grote factoren als het gaat
om het versterken van de concurrentiepositie tegenover de auto. Met een
toekomstige verlaging van de maximumsnelheid op routes en een OVsysteem dat tegen de capaciteitsgrenzen aanzit, staat de gemeente voor
opgaven en keuzes die er uiteindelijk wel voor moeten zorgen dat de
aantrekkelijkheid en de groei van het openbaar vervoer mogelijk blijft.
Een verlaging van de maximumsnelheid geeft een knelpunt voor het
openbaar vervoer. In theorie betekent een limiet van 50 km/u dat er 13,9
meter per seconde kan worden gereden. Voor 30 km/u geldt 8,3 meter per
seconde. Op een afstand van 1.000 meter zou dit al een verschil maken van
48,5 seconden wat het voor de exploitant duurder maakt de rit uit te
voeren. In praktijk liggen deze cijfers echter niet zo zwart-wit. Onderzoek,
gepubliceerd in het eindrapport van Goudappel Coffeng “Het nieuwe 30”
(2021), laat zien dat deze verschillen in de praktijk aanzienlijk kleiner zijn:
“De gemiddelde bussnelheid op de 30 km/u-wegen is lager dan op
de 50 km/u wegen. Dit verband is vrijwel significant: 27,9 km/u op
30 wegen en 32,1 km/u op 50-wegen” (Andriesse, 2021, P. 33).
Van het onderzoek dat is uitgevoerd op 217 wegen waarvan er 38 een
snelheidslimiet van 50 km/u hadden, is het verschil in bussnelheid tussen
30 en 50 wegen dus slechts 4,2 km/u. Op een afstand van 1.000 meter zou
dit een verschil maken van 16,7 seconden. Daarnaast is het – vanuit
verkeersveiligheidsoogpunt – wenselijk dat ook openbaar vervoer met de
vele massa’s die het vaak met zich meebrengt, een langzamere snelheid
aanneemt. Uit onderzoek van de gemeente Gouda blijkt dat bij de
toepassing van een lagere snelheid, het aantal dienstregelingsuren (DRU’s)
met 10% zal toenemen.

De afgelopen jaren is er in Groningen ingezet op hoogwaardig openbaar
vervoer dat een sterke concurrentiepositie inneemt tegenover het gebruik
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Bekende maatregelen die snelheid uit het verkeer halen zijn drempels,
plateau’s, chicanes en steenverhardingen in plaats van asfaltverhardingen.
Dit brengt een tweede knelpunt naar voren. Voor de auto zijn dit
toegankelijke oplossingen. Voor openbaar vervoer waar reiscomfort een
belangrijke rol speelt in de aantrekkelijkheid daarvan, zijn dit soort
maatregelen minder of zelfs niet toereikend. Massa van het OV kan parten
spelen op de fundering van steenverhardingen en voor chicanes dient het
ruimtebeslag voldoende te zijn om voor een bus te passeren. Een nieuwe
inrichting van GOW30 zal dus zowel het busverkeer als het autoverkeer
moeten kunnen faciliteren een snelheid van 30 km/u aan te houden zonder
extensief gebruik te maken van harde snelheidsremmers als drempels en
chicanes. Bij kruispuntaanpassingen gericht op de toepassing van GOW30
en de doorstroming van het OV, kunnen het aantal DRU’s beperkt worden
tot een toename van 5- in plaats van 10%. Om de doorstroming van het
openbaar vervoer zo min mogelijk in de weg te zitten, kan er bij het
aanpassen van kruispunten (indien te pas) gedacht worden aan het
weghalen van verkeerslichten. De verkeersdruk kan verlaagd worden door
minder doorgaande routes voor gemotoriseerd verkeer te introduceren.
(Mobiliteitsplan Gouda 2017 – 2026, gemeente Gouda, 2017).
In de Mobiliteitsvisie van de gemeente Groningen wordt al benoemd dat
bussen steeds vaker vast staan in het verkeer door het groeiend aantal
verkeersbewegingen. Een groeiend aantal verkeersbewegingen zorgt er
dus ook voor dat het aantal DRU’s toeneemt, zonder dat in de huidige
situatie de maximale snelheid al is afgewaardeerd. Minder doorgaande
routes voor regulier autoverkeer zou betekenen dat de bus minder vaak
vast komt te staan tussen het reguliere verkeer, en met het strekken van
halteafstanden kan de bus langer een constante snelheid aanhouden
waarbij (voorogen) rijtijdverliezen gecompenseerd kunnen worden.
Hoeveel reistijdverlies dit soort ingrepen kunnen compenseren is niet
bekend. Nader gebiedsgericht onderzoek zou daar toepasbaar op kunnen
zijn. Het introduceren van minder doorgaande routes voor regulier
autoverkeer wordt in het volgende hoofdstuk verder toegelicht.

4.2 Nood- en hulpdiensten
De meeste ritten van nood- en hulpdiensten vinden plaats op de
hoofdroutes. Deze hoofdroutes zijn vooraf in elke gemeente vastgesteld en
maken veelal gebruik van de huidige gebiedsontsluitingswegen met een
maximale snelheid van 50 km/u. In de toekomst zullen hier naar grote
waarschijnlijkheid een groot deel van de GOW30 wegen aan toegevoegd
worden. In de regeling Optische en Geluidssignalen 2009, staat vastgesteld
in Artikel 3 dat “de rijbaan bereden mag worden met een snelheid van
maximaal 40 km/u boven de ter plaatse geldende limiet. De politie mag
hiervan in overleg met de meldkamer in uitzonderlijke gevallen afwijken”
(Regeling Optische en Geluidssignalen 2009, Overheid.nl, 2009).
Vasthoudend aan deze regeling betekent globaal gezien dat in de toekomst
de snelheid bij hulpdiensten in geval van calamiteiten met 20 km/u omlaag
gaat. Voor politie geldt dus een uitzondering. “Ambulancezorg Nederland
laat weten nog geen drastische beperkingen te voorzien en denkt dat later
in de tijd zal blijken, wanneer GOW30 is ingevoerd, of de nieuwe regel
effect heeft, en zo ja, in welke mate” (AD, 2020). Deze coulante houding
van de ambulancezorg tegenover de nieuwe snelheidsmaatregel stamt
wellicht voort uit eerdere ervaringen met aanpassingen in de maximale
snelheid. Deze hebben weinig effect gehad op de doorstroming van
ambulances. Wanneer blijkt dat er wel effect op de aanrijtijden ontstaat is
het taak de ambulancecapaciteit daarnaar aan te passen. Eventueel gevolg
daarvan is dat ambulanceregio’s kleiner moeten worden en dat er meer
personeel benodigd is.
Invloed op aanrijtijden lijkt het grootst te worden bij de brandweer. De
brandweer heeft korte normen van vijf tot tien minuten aanrijtijd
(afhankelijk van gebruiksfunctie). De algemene norm is acht minuten.
Daarbij komen de zware voertuigen en de vaste kazerneplekken kijken
(CROW Afweegschema 30 of 50, Goudappel Coffeng; DTV Consultants,
2021).
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De belangrijkste zorg voor nood- en hulpdiensten ligt eerder bij de
weginrichting dan bij de verlaging van de maximumsnelheid, waar soms
van afgeweken mag worden en waar in geval van zware voertuigen hoge
snelheden niet eens gehaald worden. Op dit punt komen openbaar vervoer
en de hulpdiensten samen als het gaat om de nieuwe eis voor weginrichting
van GOW30 op vastgestelde hoofdroutes. Minder doorgaande routes
hebben zowel positief effect op de rijtijd van de bus, als op de aanrijtijd van
hulpdiensten. Het bundelen van routes breidt het kader in voor GOW30
waar fysieke snelheidsremmers geplaatst dienen worden al dan niet.

4.3 Verkeersintensiteiten
Het SWOV heeft in het rapport “Naar een algemene snelheidslimiet van 30
km/uur binnen de bebouwde kom?” (2019) een doorrekening gepubliceerd
op de doorstroming op drie varianten van een toepassing van een
maximale snelheid van 30 km/u op grote schaal, gebaseerd op de stad
Utrecht. Daarbij zijn uitkomsten van twee varianten (2 & 3) interessant
voor de implementatie die geldt als “30 tenzij”, wat betekent dat stedelijke
verbindingswegen een limiet van 50 km/u behouden. Variant 1 gaat uit van
álle wegen binnen de bebouwde kom met een toekomstig limiet van 30
km/u, en wordt daarom hierbuiten gehouden:
Variant 2
“Conform het Mobiliteitsplan Utrecht 2025 (Slimme Routes, Slim Regelen,
Slim Bestemmen) (Utrecht, 2016): alle wegen en straten in Utrecht krijgen
een snelheidslimiet van 30 km/uur, behalve de stedelijke
verbindingswegen (die houden een limiet van 50 km/uur, en in enkele
gevallen van 70 km/uur)” (Dijkstra & van Petegem, 2019, P. 38).

Variant 3
“Afgeleid van variant 2, maar met vergroting van de capaciteit van de
kruispunten op de radialen tussen de snelwegring en de binnenring (extra
opstelstroken waar noodzakelijk)” (Dijkstra & van Petegem, 2019, P. 38).
Met oog op de Groningse mobiliteitsvisie, waarin een speerpunt is om
ruimte die bestemd is voor de auto terug te winnen voor de voetganger en
fietser” komt variant 2 naar voren als implementeerbaar. Variant 3 gaat
immers uit van het uitbreiden van capaciteiten op kruispunten en
opstelvakken tussen de snelweg en binnenring.
Uitkomsten van de modellenberekeningen laten bij variant 2 zien dat op
het onderliggend wegennet (wegen die niet in bezit zijn van het Rijk)
verkeer zich meer concentreert op de stedelijke verbindingswegen. De
wegen met een behouden snelheidsregime van 50 km/u worden dus
drukker en er ontstaat een reistijdverlies. Op wegen met een
snelheidsregime van 30 km/u neemt het aantal voertuigkilometers af.
Bij variant 3 zijn capaciteiten op kruisingen liggend op radialen vergroot.
Hier is dus meer ruimte voor de auto gecreëerd, of er zijn aanpassingen
gemaakt in de infrastructuur waar bijvoorbeeld door verwijdering van
verkeerslichten en toevoeging van ongelijkvloerse kruisingen de capaciteit
omhoog gaat. Er ontstaat een betere verkeersafwikkeling op de stedelijke
verbindingswegen. Reistijdverlies dat hier in variant 2 ontstaat wordt
daarmee (gedeeltelijk) gecompenseerd. In Utrecht zijn vijf routes
aangewezen en getoetst aan de varianten. De routes bedragen allen zo’n
acht kilometer, waar variant 3 op drie routes tot wel 12 minuten sneller kan
zijn dan in variant 2:
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knelpunt capaciteit naar voren, waarin benoemd wordt dat een
theoretische afrijcapaciteit van een rijstrook lager ligt bij 30 km/u, dan bij
50 km/u:

Figuur 4.2: Theoretische afrijcapaciteit van een rijstrook naar snelheid (Goudappel Coffeng,
DTV Consultants, 2021).

Figuur 4.1: Reistijdverschillen van de varianten op vijf routes van de modellenberekening
(SWOV, 2019).

In vergelijking met het verschil tussen de varianten en de huidige situatie
schommelt het tussen de reistijden. Soms is de huidige situatie sneller,
soms een variant. Het is lastig een theoretische conclusie aan de
daadwerkelijke reistijden te koppelen. In hoeverre dergelijke varianten
effect hebben op de reistijden van het kleinere Groningen is niet bekend.
Daarvoor zou een dergelijke modellenstudie uitkomst bieden.
In het oog springt de positieve uitkomst op de aanstelling van GOW30, waar
het aantal voertuigkilometers op 30 wegen afneemt. Het kwantitatief
daarvan is echter niet bekend.

“In praktijk wordt deze capaciteit niet gehaald. Capaciteiten van
kruispunten en de uitrit vanuit ondergeschikte zijstraten zijn bepalender
voor de omvang van het gemotoriseerd verkeer dat via het stedelijke
wegennet kan worden afgewikkeld” (Andriesse et al., 2021, P. 18).
De verschillen in reistijden en afrijtijden in verhouding tot capaciteiten
lijken vooralsnog geen grote impact te hebben op het implementatieproces
naar GOW30. In het voorbeeld van de variantenstudie in Utrecht komen
negatieve gevolgen naar boven met oog op reistijden, maar er zijn ook
positieve gevolgen waar de reistijd in enkele gevallen minder is dan in de
huidige situatie en waar intensiteiten op de wegen met een snelheidslimiet
van 30 km/u afnemen. Verloren reistijden voor het openbaar vervoer zijn
te compenseren door een beleid dat aansluit op een autoluw wegennet
waarbij doorgaande routes voor de bus betrouwbaarder worden door het
afsluiten van doorgaande routes voor de auto. Dit geldt ook voor
hulpdiensten.

Goudappel Coffeng en DTV Consultants stellen in opdracht van het CROW
een afwegingskader samen over het behoud van een 50 weg of de
afwaardering naar een gebiedsontsluitingsweg 30. Hier komt ook het
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4.4 Conclusie
In dit hoofdstuk is kort stilgestaan bij de tweede deelvraag “Welke
verkeers-gerelateerde knelpunten ontstaan er bij een toepassing van
“GOW30” op grotere schaal?”. De knelpunten die op het eerste oog lijken
te ontstaan bij een lagere snelheid binnen de bebouwde kom worden
gevonden bij het openbaar vervoer, de nood- en hulpdiensten en bij de
verkeersintensiteiten. De benoemde voorogen knelpunten in de vorige drie
paragrafen lijken de nieuwe wegcategorie GOW30 niet in de weg te zitten.
Dat neemt niet weg dat er op voorhand een kader gesteld moet worden
aan de invulling van een eventueel nieuw wegprofiel. Goudappel Coffeng
en DTV Consultants zijn hier nu in opdracht van het CROW mee bezig.
Voor het openbaar vervoer is het essentieel dat betrouwbare reistijden en
het comfort behouden en versterkt kunnen worden ter versterking van de
concurrentiepositie tegenover de auto. Een nieuwe weginrichting zal zich
hiernaar moeten vormen, waar fysieke snelheidsremmers als drempels en
chicanes zo min mogelijk aanwezig zijn op (hoogwaardige) OV-routes. Deze
middelen liggen namelijk voor de hand om als snelle oplossing toe te
passen om een lage snelheid te bewerkstelligen. Daarbij hoort dus ook dat
op wegen met de aanwezigheid van bussen, waar de snelheid al naar
beneden wordt gesteld maar de inrichting zich hier nog niet naar heeft
gevoegd, goed nagedacht moet worden over de toepassing van fysieke
snelheidsremmers.
Een reistijdverlies zal de exploitant in eerste instantie geld kosten, maar na
onderzoek van Goudappel Coffeng is het verschil in gemiddelde snelheid
voor de bus op 50 en 30 wegen klein (-4,2 km/h). Het knelpunt over
verloren dienstregelingsuren kan gecompenseerd worden door het
strekken van halteafstanden en de toepassing van minder doorgaande
routes voor autoverkeer. Het is dan immers rustiger op de weg. Dat past

overigens goed in het beleid van de gemeente Groningen waar het zich
inzet ruimte voor de auto te herwinnen voor langzaam verkeer.
Het OV en de nood- en hulpdiensten zullen gelijke belangen delen.
Daarmee wordt bedoeld dat ook, rekening houdend met de nood- en
hulpdiensten, een nieuwe weginrichting met fysieke snelheidsremmers
niet wenselijk is. Uit ervaring hebben nood- en hulpdiensten nog amper last
gehad van een verlaging van de maximumsnelheid en worden er
vooralsnog geen problemen geschetst met betrekking tot een lagere
snelheid. Dat neemt niet weg dat gebruiksfuncties goed bereikbaar dienen
te blijven, en dat doorgaande routes voor autoverkeer bij calamiteiten wel
beschikbaar moeten zijn voor de hulpdiensten.
De verschillen in reistijden en afrijtijden in verhouding tot capaciteiten
lijken vooralsnog geen grote impact te hebben op het implementatieproces
naar GOW30. In het voorbeeld van de variantenstudie in Utrecht komen
negatieve gevolgen naar boven met oog op reistijden, maar er zijn ook
positieve gevolgen waar de reistijd in enkele gevallen minder is dan in de
huidige situatie en waar intensiteiten op de wegen met een snelheidslimiet
van 30 km/u afnemen.
Hoe beter alle modaliteiten integraal mee worden genomen naar een
nieuwe wegcategorie, hoe lichter de knelpunten uit kunnen komen. Het is
daarbij wel de auto die de meeste ruimte zal moeten inleveren om ruimte
vrij te spelen voor openbaar vervoer. De kans is aannemelijk dat de auto in
de toekomst langer rijdt op stedelijke verbindingswegen, maar hij komt
minder vaak voor in het straatbeeld van de 30 wegen.
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5 Kansen voor de Groningse openbare ruimte
(beantwoording deelvraag 3)

Zoals in de inleiding is omschreven stelt de gemeente Groningen een aantal
kantelpunten op in de nieuwe mobiliteitsvisie van 2021 op het gebied van
mobiliteit: “Er moet afgestapt worden van de “autologica” waar het
maximaal faciliteren van de auto als uitgangspunt geldt. In de
mobiliteitsvisie wordt er gekozen voor de zogeheten “doorwaadbare stad”
waarbij er vanuit de bestaande infrastructuur gezocht wordt naar de
herwinning van openbare ruimte. Die nieuwe vorm van openbare ruimte
richt zich op meer ruimte voor voetgangers en fietsverkeer, meer
ruimtelijke kwaliteit en meer groen en klimaatadaptatie. Daarbij is het doel
meer verkeersveiligheid te creëren waardoor er veilig en makkelijk kan
worden overgestoken en overlast van geluid en luchtverontreiniging te
reduceren (Groningen Goed Op Weg, gemeente Groningen, 2021). Al deze
zaken zullen ervoor moeten zorgen dat de stad een prettiger
verblijfsklimaat en een verbeterde leefkwaliteit aanneemt.

In de nieuwe mobiliteitsvisie “Netwerk Doorwaadbare Stad 2040” legt de
gemeente Groningen een nieuw kader vast voor de ontwikkeling van het
wegennet tot 2040. In het visiedocument zijn kaarten opgenomen die de
nieuwe mobiliteitsontwikkelingen voor de komende 20 jaar weergeven. De
kaart met betrekking tot de wegen die worden afgewaardeerd van 50 naar
30 km/u zijn daarvan het grootst van belang voor dit onderzoek:

Voor Groningen betekent dus dat de nieuwe algemene snelheidslimiet van
30 km/u binnen de bebouwde kom niet alleen een bijdrage moet leveren
aan de verkeersveiligheid, maar ook aan de omgeving en haar ruimtelijke
kwaliteit. Twee vliegen in één klap.
De nieuwe snelheidsmaatregel zal vanuit de benadering “30 km/u tenzij”
zijn zoals in de nieuwe mobiliteitsvisie wordt omschreven. Een fors aantal
wegen zal op termijn van 50 naar 30 km/u gaan, los van wegen die een
prioritering hebben ten aanzien van de afwikkeling van het autoverkeer en
het openbaar vervoer. Naast het terugbrengen van de snelheidslimiet naar
30 km/u zullen er ook gerichte “knips” in het wegennet worden toegepast
om de verkeerscirculatie te veranderen om gewenste resultaten ten
aanzien van een lagere snelheid en het herwinnen van openbare ruimte te
bewerkstelligen.

Figuur 5.1: Overzichtskaart van toekomstige veranderingen in het Groningse
verkeersnetwerk (Groningen Goed Op Weg, 2021).
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Vanuit de mobiliteitsvisie zijn er negen belevingsplekken en 33
buurtstraten aangewezen waar het de toekomstige visie is de auto een
gastrol aan te laten nemen en fietsers, voetgangers, groen en de ruimtelijke
kwaliteit meer onder de aandacht te brengen, meer beleving te kunnen
bieden en meer verkeersveiligheid te kunnen geven. De negen
belevingsplekken zijn genummerd aangegeven.
Het gaat daarbij om de volgende locaties in de stad:
1 Zonnelaan – Eikenlaan ter hoogte van winkelcentrum Paddepoel;
2 Kastanjelaan – Noorderstationsstraat ter hoogte van het Noorderstation;
3 Kruising Boterdiep – Rodeweg – Korreweg;
4 Kruising Turfsingel – Boterdiep – Bloemstraat;
5 Aweg – Richting Hoendiep
6 Stationsweg – Zuiderpark ter hoogte van hoofdstation Groningen;
7 Nieuw tracé voormalig Suikerunieterrein (nog niet bestaand);
8 Overwinningsplein;
9 Verlengde Hereweg ter hoogte van winkelcentrum Helpman.

40

Buurtstraten
In de mobiliteitsvisie zijn de groen aangegeven wegen benoemd als
buurtstraten om onderscheid te maken tussen deze wegen met een 30
km/u limiet en de bestaande erftoegangswegen waar ook een limiet van
30 km/u geldt (voor onderscheid in wegcategorisering wordt verwezen
naar Bijlage III, figuur III.2). In de huidige situatie maken deze wegen deel
uit van de categorie gebiedsontsluitingsweg. De nieuwe Groningse
buurtstraat wordt – vanuit de verkeerskundige benaming – de GOW30.
Belevingsplekken
In de kaart van de toekomstige veranderingen is te zien dat veel van de
groene lijnen, de buurtstraten, aansluiting hebben met de dikkere groene
blokken. Deze blokken zijn door de gemeente aangeduid als
“belevingsplekken”. Hier schuurt het tussen verkeer en leefkwaliteit. Dit
zijn plekken waar mensen verblijven, veel voetgangers zijn, en veel
kwetsbare groepen komen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld winkelcentra of
gebieden waar meerdere voorzieningen grenzen aan een (drukke) weg. De
gemeente Groningen wil hier de ruimtelijke kwaliteit en de beleving op
deze korte stukken verbeteren door de auto een positie als gast in te laten
nemen waar de snelheid onder de 30 km/u ligt (Groningen Goed Op Weg
2021).
Aan de hand van de kaart in figuur 5.1 wordt er in de volgende paragrafen
gekeken waar winst valt te halen op verkeersveiligheid en leefkwaliteit op
drie van deze aangegeven groene wegen en gebieden: Zonnelaan,
Verlengde Hereweg en kruising Boterdiep – Rodeweg – Korreweg. Dit zijn
locaties waar het schuurt tussen leefkwaliteit en verkeer, en waar een hoge
prioriteit ligt deze gebieden van meer kwaliteit te voorzien. Hiermee wordt
de derde deelvraag “Welke kansen biedt het instellen van een lagere
maximumsnelheid binnen de bebouwde kom voor de gemeente
Groningen?”, uitgaande van verkeersveiligheid en nieuw in te vullen
openbare ruimte, beantwoord.
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5.1 Algemeen maximaal verkeersveiligheidseffect
Met het afwaarderen van de snelheid van 50 naar 30 km/u, neemt in
theorie de verkeersveiligheid toe. In het eindrapport van Goudappel
Coffeng “Het nieuwe 30” (2021) is uit een dataverzameling van 217 wegen
in Nederland met snelheidsregimes van 30 en 50 km/h geconcludeerd dat
ongevallen op 30 km/u wegen 30% minder vaak ernstig zijn dan op 50 km/u
wegen. Van de 217 geselecteerde wegen hadden er 38 een snelheidslimiet
van 50 km/u waar een duidelijke omgevingsinvloed heerst. Die
omgevingsinvloed berust zich op de aanwezigheid van winkels en bedrijven
waarbij wegen een invalsfunctie of een buurtontsluiting-functie hebben.
Straten met winkels, een gemengd karakter en hoge bebouwing kennen
meer ongevallen.

De totale lengte van de wegen binnen de gemeente Groningen met een
snelheidsregime van 30 km/u ligt al aanzienlijk hoger dan de totale lengte
van de wegen met een regime van 50 km/u. Met de toekomstige
introductie van de buurtstraten (GOW) wordt dit verschil nog groter:

Wat kan dit betekenen voor Groningen?
Binnen de wegen in het beheersgebied van de gemeente Groningen, ligt
het aantal geregistreerde ongevallen, gemiddeld genomen over de periode
2014 tot en met 2020, op 1.087 per jaar. Onderstaand geeft een tabel over
de ongevallen op 30 km/u wegen tegenover 50 km/u wegen op een
gemiddeld jaarbasis weer:
Tabel 1.
De afloop van ongevallen binnen de bebouwde kom (Via Statistiek Ongevallen).

Gemiddelde
ongevallen afloop
gemeente Groningen
Lengte in KM
Ongevallen
Gewonden
Vervoerd naar
ziekenhuis
Doden

Vmax = 30 km/u

Vmax = 50 km/u

194,06
179
72
40

69,32
606
187
120

0

2

Figuur 5.2: Toekomstige netwerkveranderingen in kilometers (Esri Nederland, Groningen
Goed Op Weg, 2021).

Vanuit de mobiliteitsvisie is aangegeven dat het toekomstige 30 km/u
netwerk met 23,66 kilometer toeneemt. Een toename van ruim 12%. Voor
de reductie van 50 km/u geldt een lengte van 26,96 kilometer. Een afname
van 39%. De (maximale) effecten voor de gemeente Groningen bij een
afname van 50 km/u wegen kunnen middels een globale berekening,
gebaseerd op de ongevallengegevens, worden benaderd. Hierbij wordt niet
gekeken naar specifieke locaties en haar omgevings- en wegkenmerken,
maar puur naar de vergelijking tussen ongevallen, snelheidsregimes en
aantal weglengte-kilometers op basis van tabel 1 en de conclusie uit het
rapport “Het nieuwe 30” van Goudappel Coffeng:
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Een potentiële afname van het jaarlijks aantal ongevallen en de daaruit
komende gewonden wordt berekend met de volgende rekenmethode:
Reductie ongevallen 50 km/u lengte:
(Reductie aantal lengte-kilometers / huidig aantal lengte-kilometers) *
jaarlijks aantal ongevallen = potentiële wegnamen van ongevallen op 50
km/u lengten:
Jaarlijks 606 ongevallen op 50 km/u lengte: (26,96/69,32) * 606 =
potentiële wegnamen van 236 ongevallen op 50 km/u wegen.
Daarbij komt kijken dat de toekomstige lengte van 30 km/u toeneemt:
Toename ongevallen 30 km/u lengte:
(Toename aantal lengte-kilometers / toekomstig aantal lengte-kilometers)
* jaarlijks aantal ongevallen = potentiële toename van ongevallen op 30
km/u wegen:
Jaarlijks 179 ongevallen op 30 km/u lengte: (23,66/217,72) * 179 =
potentiële toename van 20 ongevallen op 30 km/u wegen.
Reductie gewonden 50 km/u lengte:
(Reductie aantal lengte-kilometers / huidig aantal lengte-kilometers) *
jaarlijks aantal gewonden = potentiële wegnamen van gewonden op 50
km/u lengten:
Jaarlijks 187 gewonden op 50 km/u lengte: (26,96/69,32) * 187 =
potentiële wegnamen van 73 gewonden op 50 km/u wegen.

Toename gewonden 30 km/u lengte:
(Toename aantal lengte-kilometers / toekomstig aantal lengte-kilometers)
* jaarlijks aantal gewonden = potentiële toename van gewonden op 30
km/u wegen. Met een minder ernstige ongevallenafloop van 30% op 30
km/u wegen, wordt de potentiële toename van het aantal gewonden op 30
km/u wegen nog vermenigvuldigd met 0,7.
Jaarlijks 72 gewonden op 30 km/u lengte: (23,66/217,72) * 72 = potentiële
toename van 8 gewonden op 30 km/u wegen. Met correctie van 30%
minder ernstige afloop: 8 * 0,7 = 6.
Een overzicht voor de maximaal haalbare ongevallen- en
gewondenreductie, gebaseerd op de ongevallen van nu, en het wegennet
van later, is geplaatst in twee tabellen:
Tabel 2.
Maximale verkeersveiligheidseffecten op basis van huidige ongevallen naar huidige
snelheidsregimes.

Afname lengte 50 km/u

Toename lengte 30 km/u

Afname KM
Afname
ongevallen
Afname
gewonden

Toename KM
Toename
ongevallen
Toename
gewonden

26,96 (-39%)
236
73

23,66 (+12%)
20
6

Tabel 3.
Effecten 50 en 30 km/u lengten samengevoegd.

Samenkomst 50 → 30
Afname ongevallen
Afname gewonden

Maximaal theoretisch haalbaar
216 (-28%)
67 (-26%)

Daarbij komt kijken dat de toekomstige lengte van 30 km/u toeneemt:

43

5.2 Omgeving winkelcentrum Paddepoel

Figuur 5.4: Het in de
wijk
gelegen
winkelcentrum met
barrières en de
voorogen ingreep
om
intensiteiten
omlaag te brengen.

Figuur 5.3: De Zonnelaan ten westen van het winkelcentrum Paddepoel (Google Maps).

Winkelcentrum Paddepoel bedient een groot verzorgingsgebied in het
noordwesten van de stad waar de stadswijken Selwerd en Paddepoel
aantrekking tot hebben. De relatie tussen het winkelcentrum en de
stadswijken wordt onderbroken door de grijze barrière van de Eikenlaan en
de Zonnelaan. Doordat er op de Eikenlaan zich een belangrijke
fietsoversteek bevindt voor fietsers vanuit de stad die naar de Zernike
Campus gaan en andersom, zorgen de auto intensiteiten, in combinatie
met een onoverzichtelijke oversteek, voor opstoppingen en onveilige
situaties. Een medeoorzaak van drukke auto intensiteiten is het
(interwijk)verkeer tussen de naastgelegen wijken. Met het vooropstellen
van de fiets binnen de gemeente wordt er in de mobiliteitsvisie gekozen
voor een “knip” op de Eikenlaan gericht op het autoverkeer:

Gemotoriseerd verkeer uit de wijken wordt op deze manier gestimuleerd
eerder gebruik te maken van de noordelijke ringweg, waardoor
intensiteiten van gemotoriseerd verkeer in het gebied afnemen. Ter hoogte
van de knip op de Eikenlaan heeft de gemeente Groningen een (jaarlijks)
vast intensiteits-telpunt. In het cordon liggen de auto-intensiteiten jaarlijks
(van 2010 tot en met 2019) tussen de 10.200 en de 11.500 op een werkdag,
waar die van de fietsers op 13.581 (2018) liggen.
Het toepassen van een knip en het geven van de prioritering aan een
andere invulling van het functiegebied, biedt oplossingen voor de
opstoppingen en de verkeersveiligheid. Ook maakt dit ruimte vrij om het
drukke verkeersgebied met wijkvoorzieningen anders in te richten waarbij
de gevormde barrière van de Eikenlaan en de Zonnelaan kan worden
weggenomen, en de kwaliteit van de leefomgeving verhoogd kan worden.
In de volgende twee subparagrafen wordt uiteengezet hoe ongevallen in
dit gebied in de toekomst kunnen worden verminderd aan de hand van een
redenatie, en hoe het ruimtebeslag van de openbare ruimte zich verdeelt.
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5.2.1 Verkeersveiligheid omgeving winkelcentrum Paddepoel
De verkeersveiligheid van de omgeving winkelcentrum Paddepoel staat
voornamelijk ten noorden van het winkelcentrum (Eikenlaan) in het geding.
Hier bevindt zich dan ook de locatie van de onoverzichtelijke en drukke
fietsoversteek:

Figuur 5.6: 39 ongevallen op de Zonnelaan en Eikenlaan jan. 2014 – apr. 2021 (Via Statistiek
Ongevallen, 2021).

Figuur 5.5: Fietsoversteek/ Slimme Route Zernike Eikenlaan t.h.v. de knip (Google Maps).

Op de fietsoversteek van de Zernikeroute zijn de afgelopen zes jaar elf
ongevallen geregistreerd waarbij vier personen gewond zijn geraakt
(locatie aangemerkt in het geel in figuur 5.6). Tien van de elf zijn
geregistreerd als flankaanrijding. De flankaanrijdingen vinden plaats tussen
motorvoertuig en (brom)fiets of tussen bromfiets en bromfiets, als gevolg
van de gevaarlijke oversteek. Met het toepassen van de knip worden de
verkeersopstoppingen zo goed als uitgesloten en kan fietsverkeer veiliger
en makkelijker oversteken. De Eikenlaan blijft een dragende ov-route, maar
deze korte “verstoringen” geven geen substantiële wachttijden voor
fietsers (Groningen Goed Op Weg, gemeente Groningen, 2021).

De afgelopen zeven jaar zijn er vier gewonden gevallen bij een ongeluk ter
hoogte van de fietsoversteek. Met het toepassen van een knip gericht op
autoverkeer kunnen flankongevallen tussen motorvoertuig en fiets in de
toekomst vrijwel uitblijven. Dat geldt eveneens voor kop-staart
aanrijdingen tussen motorvoertuigen die voornamelijk hebben
plaatsgevonden op de overige locaties in het geselecteerde gebied op de
Eikenlaan van figuur 5.6. Een risico op een flankaanrijding tussen fietser en
bus of taxi blijft. Hierbij zou een verlaging van 50 naar 30 km/u het verschil
kunnen maken over de ernst van de afloop. Echter, de gemeente
Groningen geeft aan dat deze route hoogwaardig blijft voor openbaar
vervoer en dat de Eikenlaan zijn snelheidslimiet van 50 km/u behoudt. Wél
wordt voor het potentieel wegnemen van toekomstige ongevallen op deze
locatie het globale percentage van het maximaal theoretisch haalbare te
reduceren ongevallen uit tabel 3, hoofdstuk 5.1, gebruikt. Zo wordt de
verheffing van het doorgaand autoverkeer meegenomen:
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Potentiële ongevallenbesparing
Gemiddeld vinden er in het geselecteerde cordon jaarlijks 5,57 ongevallen
plaats (39/7 = 5,57). Door een vermindering van 28%, komende uit tabel 3,
op 5,57 hierop los te laten, ligt de potentie om het jaarlijks aantal
ongevallen op deze locatie terug te brengen naar vier. Dat is een
vermindering van 1,6 ongevallen per jaar op deze locatie.
De daadwerkelijke besparing van ongevallen ligt waarschijnlijk hoger door
het uitsluiten van doorgaand autoverkeer. Het risico op een ernstige afloop
bij een ongeval op de Eikenlaan blijft wel hoog (Vmax = 50 km/h). Op de
Zonnelaan die als toekomstige belevingsplek wordt gezien (Vmax < 30
km/u), neemt dit risico met 30% af.

verbetering van de leefkwaliteit. Deze verbetering wordt automatisch
gereguleerd door de knip, waardoor fietsers en voetgangers in de toekomst
makkelijker kunnen oversteken. Aan de westzijde van het winkelcentrum
ligt dat anders. Zoals in figuur 5.4 te zien was, ligt de westzijde van het
winkelcentrum aan de barrière van de Zonnelaan. Dit is tevens de weg van
de inleidende foto. Eveneens als de Eikenlaan, vormt de Zonnelaan een
barrière voor (het westelijke deel van) Paddepoel in relatie tot het
winkelcentrum. In tegenstelling tot de oost-west verbinding van de
Eikenlaan, blijft de noord-zuid verbinding van de Zonnelaan wel “open”. De
Zonnelaan vormt dan ook belangrijke verbinding vanuit de stad richting de
Zernike Campus, en dient voor de bereikbaarheid van het winkelcentrum:

5.2.2 Ruimtebeslag omgeving winkelcentrum Paddepoel
1.2.2
(Herhaling) Figuur
5.4: Het in de wijk
gelegen
winkelcentrum met
barrières en de
voorogen ingreep
om
intensiteiten
omlaag te brengen.

(Herhaling) Figuur 5.3: De Zonnelaan ten westen van het winkelcentrum Paddepoel (Google
Maps).

Met het toepassen van een knip aan de noordzijde van het winkelcentrum
kan de grijze barrière van de Eikenlaan opgeheven worden zonder een
prioriteit te stellen aan een ingrijpende herinrichting ten behoeve van een

Te zien op de inleidende foto in figuur 5.3, is dat de openbare ruimte van
de Zonnelaan ter hoogte van het winkelcentrum erg gericht is op de auto.
De beschikbare ruimte voor gemotoriseerd verkeer is zelfs aanzienlijk
uitgebreider dan de beschikbare ruimte van de Eikenlaan, zoals in figuur
5.5 te zien was. Doordat de Zonnelaan geen knip in zijn netwerk krijgt, is
het aannemelijk dat deze weg met vier asfaltstroken zijn huidige
barrièrewerking ter hoogte van het winkelcentrum behoudt of met de
groeiende mobiliteit zelfs uitbreidt. Daarbij komt kijken dat het verharde
oppervlak van de omgeving moeite heeft met de afvoer van hemelwater.
Toekomst gericht, is dat niet klimaat adaptief. Toch dient de
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bereikbaarheid van het winkelcentrum en de wijk Paddepoel ook in de
toekomst goed te zijn voor de auto en het openbaar vervoer. De opgestelde
visie voor de ontwikkeling van een belevingsplek biedt hierin uitkomst. Zo
blijft het winkelcentrum in de toekomst ook voor de auto bereikbaar. Wel
gaat met het vormen van een belevingsplek de prioriteit niet meer uit naar
de auto, maar naar de voetganger, fietser, klimaatadaptatie en de beleving
van de omgeving. Om deze aspecten toe te passen in de omgeving, moet
er gedacht worden aan een nieuwe inrichting van het gebied. Daarvoor
wordt er bekeken hoe de huidige openbare ruimte op de Zonnelaan is
verdeeld.
Voor de belevingsplek bij winkelcentrum Paddepoel gaat het om een
lengteprofiel van ruim 200 meter, met een gevel-tot-gevel afstand van zo’n
38 meter:

Figuur 5.8: Dwarsprofiel van de Zonnelaan.

Aan de linkerzijde in de doorsnede van de Zonnelaan bevinden zich de
woontorens en het winkelcentrum bevindt zich aan de rechterzijde van het
– op verkeersgerichte – profiel. Met vier rijstroken in de huidige situatie
verre van een belevingsplek waar het verkeer zorgt voor
verkeersonveiligheid, uitstoot, een barrière en minder beleving. De
invulling van de gevel-tot-gevel situatie is opgenomen in een tabel:
Tabel 4.
Profielinvulling van de Zonnelaan ter hoogte van winkelcentrum Paddepoel.

Breedteprofiel

Figuur 5.7: Het lengteprofiel van de barrière.

De volgende afbeelding geeft een getekende dwarsdoorsnede van de
Zonnelaan weer:

Gevel-tot-gevel totaal
Asfalt
Langsparkeren
Fietspad
“Grijs” trottoir(band)
Groene middenberm

Inname binnen
breedteprofiel
37,75 meter
15,5 meter
2 meter
4,4 meter
12,45 meter
4 meter

Opp. binnen profiel
7,550 m2
3.100 m2
280 m2
880 m2
2.490 m2
800 m2

Bijna de helft van de huidige openbare ruimte is gericht op de auto.
Daarnaast heeft het trottoir ook een groot aandeel in de profielinname. De
totale oppervlakte van het trottoir is aanzienlijk groter dan is opgenomen
in landelijke richtlijnen. De voetganger en fietsparkeerder heeft hier alle
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ruimte. Echter, de trottoirs kennen aan beide zijden van het profiel een
uniforme uitstraling. De overgang tussen gevel en openbare ruimte is grijs,
en binnen het eentonige gebied is amper groen, mogelijkheid tot beleving,
en recreatie aanwezig. In een cirkeldiagram is de totale openbare ruimte
van de 200 meter lange barrière opgenomen en onderverdeeld in de
aandelen van de aanwezige ruimtelijke functies:

Vanuit deze huidig bezette ruimte wordt er in hoofdstuk zes vanuit een
visie een ontwerp opgesteld waar het doel is de openbare ruimte in het
gebied anders te verdelen met een aanzienlijk mindere nadruk op het
aandeel dat gericht is op asfalt (autoverkeer).

A Asfalt (41%);
A Langsparkeren (4%);
A Fietspad (12%);
A “Grijs” trottoir(band) (33%);
A Groen (10%).

Figuur 5.8: Cirkeldiagram van de benutte openbare ruimte ter hoogte van het winkelcentrum
aan de Zonnelaan.

Het huidige ruimtebeslag berust zich op een klassiek wegprofiel met een
ontsluitingsfunctie en een snelheidsregime van 50 km/u. Daarbij bestaat
het asfalt uit vier rijbanen, en is er aan de kant van het winkelcentrum ook
nog een parkeerstrook gevestigd. Het instellen van een lagere
maximumsnelheid (< 30 km/u) biedt nieuwe mogelijkheden tot maatwerk
in een ontwerp naar een nieuwe belevingsruimte. Daarbij drukt de auto
een lichtere stempel en hoeven er minder harde richtlijnen voor
weginrichting gevolgd te worden, waardoor er vanuit wandelen, fietsen,
groen en verblijven ontworpen kan worden om dit gebied tot belevingsplek
te transformeren, en de barrière weg te nemen.
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Dat Helpman een op zichzelf staand dorp was, is in de huidige
(voorzieningen)structuur nog duidelijk merkbaar door de aanwezige
winkels aan de Verlengde Hereweg in de kern van de stadswijk. De
voorzieningen zijn voornamelijk in de vorm van een lint gevestigd aan de
straat. Daarnaast zijn er lagere- en middelbare scholen die leerlingen uit
Groningen, Haren en Helpman zelf aantrekken. Voornamelijk in de kern van
Helpman, zoals op de inleidende foto, kan er verkeersdrukte ontstaan door
fietsroutes, het vele verkeer dat nog gebruik maakt van de Verlengde
Hereweg, en overstekend winkelend publiek:

5.3 Omgeving winkelcentrum Helpman

Gemeten intensiteiten
van het gemotoriseerd
verkeer
aan
de
noordzijde van de
kruising
in
de
afbeelding, lagen in
2017 en 2018 op
14.300 en 15.500 op
een
gemiddelde
werkdag. Van de
fietsers lag dat aantal
in 2018 op ruim 8.100.

Figuur 5.9: De Verlengde Hereweg door het voorzieningenlint van Helpman (Google Maps).

De zuidelijke stadswijk Helpman kent een doorvoerroute tussen Haren en
de stad: de Verlengde Hereweg. Vanuit historisch oogpunt is dit de
hoofdroute tussen Groningen en de zuidelijker gelegen dorpen als Haren
en Glimmen, en de Drentse stad Assen. Buiten Helpman, richting het
Zuiden verandert de naam dan ook in de Rijksstraatweg. Sinds 1968 bestaat
de hoofdroute van Groningen richting het Zuiden uit de A28:
De stadswijk Helpman is
een voormalig dorp, en in
1915 aan de stad
Groningen gevoegd als
wijk.

Figuur 5.10: De verbindingen
tussen stad en Haren.

Figuur 5.11: De Verlengde Hereweg door het wijkcentrum van
Helpman met aanliggende voorzieningen.

In het drukke wijkhart staat de verkeersveiligheid en leefkwaliteit onder
druk, en vormt de Verlengde Hereweg een oversteekbarrière tussen de
gevelzijden met voorzieningen. Over het voorzieningenlint vallen
ongevallen plaats, is het profiel erg gericht op de auto, en is er amper groen
aanwezig. Het transformeren van een gebied dat gericht is op de auto naar
een prioriteit gericht op een belevingsplek, biedt oplossingsmogelijkheden
voor een verbetering van de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit, waarbij
een oversteekbarrière kan worden weggenomen.
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In de volgende twee subparagrafen wordt beredeneerd hoe ongevallen in
dit gebied in de toekomst kunnen worden verminderd, en hoe het
ruimtebeslag van de openbare ruimte zich verdeelt.

5.3.1 Verkeersveiligheid omgeving winkelcentrum Helpman
Terugkomend op het rapport van Goudappel Coffeng “Het nieuwe 30”,
wijst onderzoek uit dat de aanwezigheid van een winkelstraat of gemengd
wonen en winkelen, laden en lossen, en parkeren met veel wisselingen de
snelheid van gemotoriseerd verkeer terugdringt. Daarbij moet wel worden
gezegd dat de aanwezigheid van winkels, laden en lossen, langsparkeren
en de aanwezigheid van zebrapaden, samenhangen met meer ongevallen
per 500 meter weglengte. Het “voorzieningenlint” in Helpman kent een
lengte van zo’n 300 meter en wordt onderbroken door een kruising met
een verkeersregelinstallatie (VRI). In het wat kortere voorzieningenlint in
Helpman zijn de aspecten die invloed hebben op het aantal ongevallen
binnen een korte afstand aanwezig:

“voorzieningenlint” waarbij er geen punt uitspringt waar de ongevallen zich
lijken te concentreren. Verdeeld over het betreffende stuk op de Verlengde
Hereweg zijn er in de afgelopen zeven jaar 28 ongevallen geregistreerd,
waarbij tien personen gewond zijn geraakt. De meeste gewonden in
verhouding tot het plaatsvinden van een ongeval lijken zich wél te
concentreren op een bepaalde locatie:

Figuur: 5.13: 28 geregistreerde ongevallen op de Verlengde Hereweg ter hoogte van
winkelcentrum Helpman jan. 2014 – apr. 2021 (Via Statistiek Ongevallen, 2021).

Figuur 5.12: Een grijze strook door een gebied met, wonen, winkelen en overige aspecten die
samenhangen met meer ongevallen (Google Maps).

De in de mobiliteitsvisie aangegeven belevingsplek van Helpman kent over
de afgelopen zeven jaar een spreiding aan ongevallen over het

De geel gearceerde ongevallenlocatie kent het hoogst aantal gewonden ten
opzichte van het aantal ongevallen. Verband tussen de ongevallen is dat de
gewonden zich bevonden op de fiets bij het plaatsvinden van een
flankaanrijding door een personenauto of andere fietser. Het totaal aantal
flankongevallen in het geselecteerde cordon uit figuur 5.13 ligt op negen.
De meeste ongevallen ontstaan vermoedelijk uit de dubbelfunctie van het
gebied: verblijven en stromen. Ook de overige categorieën van ongevallen
dan enkel flankaanrijdingen lijken een verband te hebben met de
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dubbelfunctie van het gebied, zoals kop-staart aanrijdingen (tussen
motorvoertuigen) omdat voetgangers en fietsers kriskras bewegingen
maken tussen de gevelzijden en kruisende straten waarop abrupte
remmingen van automobilisten plaatsvinden. Het smalle profiel met
zebrapaden, straatmeubilair en langsparkeren maakt dat de kriskras
bewegingen zich voor de automobilist onverwachts kunnen voordoen.
De smalle gevel-tot-gevel situatie (variërend tussen de 15 en 25 meter)
biedt weinig ruimte om de straat met bijhorende richtlijnen voor 50 km/u
in te richten. Toch hebben wandelaars, fietsers en motorvoertuigen een
eigen harde wegtoewijzing conform richtlijnen. Echter, door de beperkte
ruimte zijn er weinig mogelijkheden tot uitwijking (vergevingsgezindheid)
of verblijven. Scheidingen van weggedeeltes worden verduidelijkt door de
toepassing van straatmeubilair:

Waar het straatmeubilair in de vorm van Lage, niet altijd even
overzichtelijke, scheidingspaaltjes zorgt voor de rijbaanscheiding, is het
mogelijk dat dit ook ongevallen veroorzaakt: van de 28 ongevallen (figuur
5.13) die hebben plaatsgevonden op de Verlengde Hereweg, waren er
zeven enkelzijdig. Vijf bestuurders van motorvoertuigen kwamen in
aanraking met verkeersborden en lichtmasten, en twee fietsers raakten
gewond door aanraking met straatmeubilair. De globale berekening in
verhouding tot tabel 3, hoofdstuk 5.1, wordt toegepast op de situatie aan
de Verlengde Hereweg in Helpman om de potentiële jaarlijkse wegnamen
van het aantal ongevallen te berekenen:
Potentiële ongevallenbesparing en een referentie
Gemiddeld vinden er in het geselecteerde cordon jaarlijks 4 ongevallen
plaats (28/7 = 4). Door een vermindering van 28%, komende uit tabel 3, op
4 hierop los te laten, ligt de potentie om het jaarlijks aantal ongevallen op
deze locatie terug te brengen naar vier. Dat is een vermindering van 1,1
ongevallen per jaar op deze locatie.
Lering uit een in 2002 heringerichte situatie laat zien dat het aantal
ongevallen in een vergelijkbaar gebied nog sterker kan dalen dan enkel een
globale 28%. De Verlengde Hereweg vervolgt zijn route zuidwaarts en gaat
over in de Rijksstraatweg Haren, zo’n drie kilometer zuidelijker gelegen van
Helpman (figuur 5.10). Ook hier vormt de Rijksstraatweg een
doorvoerroute dwars door de dorpskern binnen een smal profiel (variërend
tussen de vijftien en 25 meter van gevel-tot-gevel) met aanliggende
voorzieningen:

Figuur 5.14: Straatmeubilair nauw geplaatst tussen rijbaan en fietspad.
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Voor

Figuur
5.16:
De
Rijksstraatweg in de
kern van Haren voor
2002 (Shared Space
Haren, 2008).

Figuur 5.15: De Rijksstraatweg door het centrum van Haren met aanliggende voorzieningen.

De verkeersstructuur van bovenaf is zeer vergelijkbaar met de situatie van
Helpman. Toch kennen de twee kernen van Haren en Helpman een sterk
verschillend straatprofiel. De voorgaande figuren omtrent de
verkeerssituatie in Helpman laten een duidelijke wegindeling zien voor de
verschillende modaliteiten. Het centrum van haren is in 2002 heringericht
in de vorm van een shared space gebied waarbij er geen harde scheiding in
wegindeling is voor de verkeersdeelnemers. Te zien op de volgende
referentieafbeeldingen, is dat de situatie van het wegprofiel in de
afbeelding van vóór de herinrichting in Haren sterk lijkt op het huidige
profiel in Helpman. De afstanden van gevel-tot-gevel en bouwhoogtes zijn
vergelijkbaar. Daarnaast bestaat het voorzieningenlint uit voorzieningen
aan weerszijden:

Na

Figuur
5.17:
De
Rijksstraatweg in de
kern van Haren in de
huidige
situatie
(Google Maps).
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De maximale snelheid is na de herinrichting van 50 naar 30 km/u gebracht.
Dit biedt meer gebiedsgericht maatwerk, waardoor gedrag niet meer wordt
gereguleerd door technische verkeersmaatregelen, maar eigenlijk tussen
de verkeersdeelnemers onderling. De weginrichting nodigt uit tot bewuster
en socialer verkeersgedrag. “De automobilist wordt zo uit de anonimiteit
gehaald en wordt meer een verkeersdeelnemer dan ‘een auto’. Dit wordt
ondersteund met de wettelijke maximumsnelheid van 30km/uur” (van der
Velde, R.R., Bos, E., 2008, Grontmij, p. 15).

Het voorbeeld van Haren laat zien dat een verkeersveiligheidswinst sterk
te halen valt uit een goed werkende samenhang tussen functies en haar
omgeving. Hierbij is het aandeel dat bespaard is op verkeersongevallen
aanzienlijk groter dan een algemene rekenbenadering gebaseerd op
kilometers naar snelheidsregimes en bijhorende ongevallen (hoofdstuk
5.1).

In de uitgave van Kenniscentrum Shared Space: “Shared Space, Het concept
en zijn toepassing, 2011”, is benoemd dat de gemiddelde snelheid na
herinrichting op 29 km/u ligt. In juni 2019 lag dit op 22 km/u volgens
beschikbare data van Via Statistiek. De gemiddelde snelheid vóór de
herinrichting is niet bekend. Wat wel bekend is, is dat het jaarlijks aantal
ongevallen met 46% is afgenomen, en daarmee ook de ernst van de
ongevallen. Gemiddeld kent de shared space in Haren nu nog een jaarlijks
gemiddelde van vijf ongevallen (Shared Space Haren, Grontmij, 2008). De
intensiteiten in de kom zijn niet merkbaar veranderd (8.200
motorvoertuigen per werkdag).
Publiek steekt makkelijker over. Ook op de plekken waar geen zebrapad
aanwezig is krijgen voetgangers incidenteel voorrang van automobilisten.
Volgens Kenniscentrum Shared Space komt dat door het pleinkarakter wat
het sociale (verkeers-)gedrag beïnvloedt. Daarnaast zijn economische
effecten zijn positief, doordat er na de herinrichting een straatcafé is
geopend en de oversteekbaarheid over het voorzieningenlint is verbeterd.
Daarnaast zijn maatschappelijke kosten bespaard door een verbetering van
de verkeersveiligheid.

Figuur 5.18: Een afwisseling tussen straat- en pleingedeelten in Haren (Google Maps).

Hierbij vermeld moet worden dat de auto intensiteit in het centrum van
Haren een stuk lager ligt dan in Helpman. Een meting uit 2004 geeft een
werkdagintensiteit weer van 8.200 motorvoertuigen. Vergeleken met
Helpman is dat bijna de helft.
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Voor de belevingsplek bij
winkelcentrum
Paddepoel gaat het om
een lengteprofiel van
ruim 300 meter, met een
gevel-tot-gevel afstand
variërend van 15 tot 25
meter.

5.3.2 Ruimtebeslag omgeving winkelcentrum Helpman

Figuur 5.19: De barrière met de
locatie van de doorsnedelijn.
(Herhaling) Figuur 5.9: De Verlengde Hereweg door het voorzieningenlint van Helpman
(Google Maps).

Onderstaande afbeelding geeft de getekende dwarsdoorsnede van de
Verlengde Hereweg weer:

Met het creëren van en een belevingsplek kan de barrière van de Verlengde
Hereweg deels worden opgeheven en de oversteekbaarheid tussen de
gevelzijden worden verbeterd. Er ligt een nadruk op het woord “deels”,
omdat de intensiteiten in Helpman hoog liggen en er in 2004 geen
merkbare verandering in Haren is gemeten.
De openbare ruimte in de kern van Helpman is erg gericht op gereguleerd
verkeer door rijbaanscheidingen en toewijzingen voor elke
verkeersdeelnemer. Daarnaast is het profiel stenig wat maakt dat de
omgeving niet klimaat adaptief is. Omdat Helpman op zandgrond ligt van
de Hondsrug, is de ondergrond juist geschikt voor bomen, planten en
hemelwater afvoer. Om Helpman meer belevingskwaliteit te geven dienen
deze aspecten toegepast te worden in de toekomstige omgeving. Daarvoor
wordt er bekeken hoe de huidige openbare ruimte op de Verlengde
Hereweg is verdeeld.

Figuur 5.20: Dwarsprofiel van de Verlengde Hereweg.

In het dwarsprofiel is de weinig voor groen bestemde ruimte opgenomen.
Over het voorzieningenlint is zo’n 33 m2 ruimte beschikbaar voor groen. De
overige ruimte is gescheiden en voornamelijk gericht op verkeer.
De invulling van de gevel-tot-gevel situatie is opgenomen in een tabel:
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Tabel 5.
Profielinvulling van de Verlengde Hereweg ter hoogte van winkelcentrum Helpman.

Breedteprofiel
Gevel-tot-gevel totaal
Asfalt
Langsparkeren
Laden/ lossen
Fietspad
“Grijs” trottoir(band)
Groene berm

Inname binnen
breedteprofiel
22 meter
6,6 tot 9,7 meter
2,2 tot 4,6 meter
2,4 meter
4 meter
3,7 tot 8,4 meter
1 tot 2,4 meter

Opp. binnen profiel
6.600 m2
1.820 m2
340 m2
102 m2
1.200 m2
3.105 m2
33 m2

Een derde van de openbare ruimte is gericht op de auto. De overige ruimte
is gericht op de langzame modaliteiten. Groen heeft verreweg de minste
inname in het profiel.
In een cirkeldiagram is de totale openbare ruimte van de 300 meter lange
barrière opgenomen en onderverdeeld in de aandelen van de aanwezige
ruimtelijke functies:

Slechts 1% van het huidige ruimtebeslag is gericht op groenvoorziening. De
weg zelf berust zich op een klassiek profiel met een ontsluitingsfunctie en
een snelheidsregime van 50 km/u. Aan het tracé zijn ook parkeervakken en
laad en los vakken geplaatst.
Het instellen van een lagere
maximumsnelheid (< 30 km/u) biedt nieuwe mogelijkheden tot maatwerk
in een ontwerp naar een nieuwe belevingsruimte. Daarbij drukt de auto
een lichtere stempel en hoeven er minder harde richtlijnen voor
weginrichting gevolgd te worden, waardoor er vanuit wandelen, fietsen,
groen en verblijven ontworpen kan worden om dit gebied tot belevingsplek
te transformeren, en de barrière weg te nemen. Daarbij moet wel rekening
worden gehouden met de hoeveelheid auto intensiteiten.
Wat volgt in het volgende hoofdstuk is een visie waarbij er vanuit een
autoluw gedachtegoed een voorstelontwerp wordt gemaakt waar het doel
is de openbare ruimte in het gebied anders te verdelen en de openbare
ruimte te herwinnen op asfalt (autoverkeer).

A Asfalt (28%);
A Langsparkeren (5%);
A Laden/ lossen (2%);
A Fietspad (18%);
A “Grijs” trottoir(band) (46%);
A Groen (1%).

Figuur 5.21: Cirkeldiagram van de benutte openbare ruimte ter hoogte van het
winkelcentrum aan de Verlengde Hereweg.
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5.4 Kruising Boterdiep – Rodeweg - Korreweg

steden dan enkel het centrum van de stad en de omliggende wijken nu.
Hierdoor is het belangrijk dat (ook in de toekomst) de bus vlot en
comfortabel de kruising Boterdiep – Rodeweg – Korreweg kan passeren.
Dat terwijl de verkeersveiligheid rondom de kruising, waar voorzieningen
zijn en fietsers en voetgangers oversteken, onder druk staat. Daarbij zorgt
de vele – voor verkeer bestemde – ruimte voor een onaantrekkelijk
verblijfsklimaat. De kruising vormt daarmee een complexe
stedenbouwkundige situatie omdat de routering voor de bus op hoog
niveau moet blijven en er het gedachtegoed heerst om dit gebied van een
aangename openbare ruimte te voorzien waar het prettig verblijven is.

Figuur 5.22: De betreffende kruising (Google Maps).

De bovengenoemde kruising gezien in een zuidelijke richting kent een
complexe verkeerssituatie waar meerdere gebiedsontsluitingswegen
samenkomen. Voetgangers, fietsers, auto’s en bussen hebben elk hun
eigen wegtoewijzing in een gebied dat stenig, onaantrekkelijk, en
verkeersonduidelijk is. In de mobiliteitsvisie wordt door de gemeente
omschreven dat met het terugdringen van de snelheid van 50 naar 30
km/u, mogelijkheden ontstaan om het verkeerssysteem anders in te
richten. De vele eigen wegindelingen en rijrichtingen maken het kruispunt
voor de fietser, de voetganger en de automobilist verwarrend.
De kruising is voor het openbaar vervoer van groot belang, aangezien er
een busroute vanuit de binnenstad naar het Noorderstation loopt die
gebruik maakt van de kruising. Een toekomstige visie van de gemeente, is
dat er ook een knip voor het autoverkeer ter hoogte van het
Noorderstation wordt gerealiseerd om ook daar een prettiger
verblijfsklimaat te realiseren. Het Noorderstation krijgt een belangrijkere
verbindingsrol waar er in de toekomst meer treinen en bussen een
rechtstreekse verbinding hebben met andere noordelijke plaatsen en

Figuur 5.23: De route van het OV over de kruising Boterdiep – Rodeweg – Korreweg richting
het Noorderstation.

In de volgende twee subparagrafen wordt beredeneerd hoe ongevallen in
dit gebied in de toekomst kunnen worden verminderd, en hoe het
ruimtebeslag van de openbare ruimte zich verdeelt.
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5.4.1 Verkeersveiligheid kruising Boterdiep – Rodeweg - Korreweg
Wat de verkeerssituatie op en rondom de kruising complex maakt zijn de
rijrichtingverdelingen en het samenkomen van veel verkeersstromen.
Onderstaand is een kaart weergegeven die een vervolg geeft op figuur 5.23
waarbij de verschillende stromen van verschillende modaliteiten worden
weergegeven:

Figuur 5.25: De
conflictzone
met
twee losse rijbanen
in
dezelfde
rijrichting op de
kruising Boterdiep –
Rodeweg
–
Korreweg (Google
Maps).

De omgeving van de kruising kent een gespreide ongevallenkaart, maar de
meeste ongevallen concentreren zich op de boven aangegeven locatie
waar de verschillende verkeersstromen elkaar kruisen:

Figuur 5.24: De stromen met de voornaamste conflictzone op de kruising Boterdiep –
Rodeweg – Korreweg.

In de kaart is de locatie waar de meeste ongevallen zich concentreren al
opgenomen.
Wat opvalt zijn de gelijkgestelde rijrichtingen voor het gemotoriseerd
verkeer. De één voor regulier vervoer, de ander voor de bus. Dwars op deze
rijrichtingen afkomend, kan de verwarring ontstaan dat de rijbanen voor
tweerichtingsverkeer bestemd zijn:

Figuur
5.26:
Ongevallen
Boterdiep
–
Rodeweg
–
Korreweg jan.
2014 – apr. 2021
(Via Statistiek
Ongevallen,
2021).

Acht van de zestien geregistreerde ongevallen die zich de laatste zeven jaar
hier hebben plaatsgevonden, bestaan uit flankongevallen. Hiervan is één
jong persoon gewond geraakt door een flankaanrijding met een bus. Een
mogelijk gevolg van de verwarrende situatie door de gelijke rijrichtingen.
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Potentiële ongevallenbesparing
Op deze specifieke locatie vinden er gemiddeld per jaar 2,3 ongevallen
plaats. Door een vermindering van 28%, komende uit tabel 3, op 2,3 hierop
los te laten, ligt de minimale potentie om het jaarlijks aantal ongevallen op
deze locatie terug te brengen naar 1,8. Dat is een vermindering van 0,5
ongevallen per jaar op deze locatie.
Wederom is de toegepaste berekening erg globaal. Het percentage van
28% staat in verhouding met het huidig lengteaantal van 50 km/u wegen
versus het toekomstige lengteaantal van 30 km/u wegen en van deze twee
categorieën het aantal geregistreerde ongevallen (tabel 1 & 3).
Waarschijnlijk is de snelheid niet de hoofdreden op deze locatie voor het
aantal ongevallen, maar de eerder beschreven onoverzichtelijkheid. Deze
locatie bestaat dan ook, anders dan omgeving winkelcentrum Paddepoel
en omgeving winkelcentrum Helpman, uit een kruispuntsituatie. Daarom
ligt er een nadruk op een “minimale potentie” om het aantal ongevallen
met 28% terug te dringen. Het streven moet zijn het aantal ongevallen
verder te kunnen reduceren dan 28% door een gerichte omgevingsaanpak
waarbij de kruising een mindere gereguleerde complexiteit krijgt waarbij
de omgeving een prettiger verblijfsklimaat krijgt.

5.4.2 Ruimtebeslag kruising Boterdiep – Rodeweg - Korreweg

(Herhaling) Figuur 5.22: De betreffende kruising (Google Maps).

Door vele kruisende bewegingen van verschillende modaliteiten, in een
klassieke omgeving gericht op ontsluitingswegen, kent de omgeving een
stenig gereguleerde uitstraling. In een tussenberm, of op een straathoek
staat een sporadische boom.
Met het creëren van een belevingsplek kan de objectieve, en maximaal
toegestane snelheid verminderd worden. Om de verkeersveiligheid en de
leefkwaliteit te verbeteren is het zaak het verkeerssysteem op deze locatie
anders in te richten. Toch blijft de route voor het openbaar vervoer een
belangrijk aspect. Stromen en verblijven moeten dus een nauwe
samenhang krijgen. Om het ruimtebeslag van de omgeving en de aan te
pakken kruising in beeld te krijgen, wordt er naar het volgende gekaderde
gebied gekeken:
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De keuze van het geselecteerde
gebied berust zich op een aantal
aspecten. Op de kruising staat
de verkeersveiligheid onder
druk, maar verkeer dat de
kruising betreedt bevindt zich al
enige tijd in het stenige gebied.
Het kader is voornamelijk
gebaseerd op de rijrichtingen
voor het gemotoriseerd verkeer
(figuur
5.24).
Om
verkeersveiligheid
en
leefkwaliteit op elkaar af te
stemmen,
is
voor
de
weggebruiker een vroege
introductie
van
de
belevingsplek benodigd.
Figuur 5.23: Scope voor de belevingsplek.

De invulling van de openbare ruimte in de omgeving van de kruising is
opgenomen in een tabel:
Tabel 6.
Profielinvulling van de Verlengde Hereweg ter hoogte van winkelcentrum Helpman.

Scope
Gevel-tot-gevel totaal
Asfalt
Langsparkeren
Laden/ lossen
Fietspad
“Grijs” trottoir(band)
Bomen

Inname binnen
breedteprofiel
14 tot 28 meter
6,5 tot 7,5 meter
2 meter
6 meter
2 tot 3 meter
3 tot 14 meter
1 tot 3 meter

Onderstaande afbeelding geeft een getekende dwarsdoorsnede van het
Boterdiep ter hoogte van de doorsnedelijn uit figuur 5.23 weer:

Figuur 5.24: Dwarsprofiel van het Boterdiep, de kruising naderend.

In een cirkeldiagram is de totale openbare ruimte van de 3.700 m2 uit de
scope opgenomen en onderverdeeld in de aandelen van de aanwezige
ruimtelijke functies. Wederom heeft groen veruit het minste aandeel in de
omgeving. Slechts 1% van het ruimtebeslag is ingevuld door groen. Het
minste van de drie geselecteerde locaties waar het schuurt tussen verkeer
en leefkwaliteit:

Opp. binnen profiel
3.700 m2
1.330 m2
48 m2
120 m2
464 m2
1.728 m2
10 m2

59

A Asfalt (36%);
A Langsparkeren (1%);
A Laden/ lossen (3%);
A Fietspad (13%);
A “Grijs” trottoir(band) (47%);
A Bomen (< 1%).

Figuur 5.25: Cirkeldiagram van het ruimtebeslag in het gebied van de kruising Boterdiep –
Rodeweg – Korreweg.

Voor de ontwikkeling van de nieuwe belevingsplek in het gebied van de
betreffende kruising moet de invulling van het laden en lossen zijn aandeel
niet verliezen. Het tracé van het Boterdiep biedt een leveranciersroute
voor een grote supermarkt die gevestigd is nabij de kruising (figuur 5.26).

Figuur 5.26: Ruimte in het huidige profiel op het Boterdiep voor laden en lossen (Google
Maps).

Het instellen van een lagere maximumsnelheid (< 30 km/u) en een minder
complexe kruising-situatie biedt nieuwe mogelijkheden tot maatwerk in
een ontwerp naar een nieuwe belevingsruimte. Er dient een balans
gevonden te worden tussen aantrekkelijke belevingsruimte en een vlotte
ov-route.

60

5.5 Conclusie
In de conclusie van dit hoofdstuk Kansen voor de Groningse openbare
ruimte wordt antwoord gegeven op de derde deelvraag: “Welke kansen
biedt het instellen van een lagere maximumsnelheid binnen de bebouwde
kom voor de gemeente Groningen?”
Op basis van de huidige categorisering van het Groningse wegennet binnen
de bebouwde kom ligt er een sterke potentie om het aantal
verkeersongevallen te beperken. Dat is op basis van het huidige aantal
versus het toekomstige aantal lengte kilometers beredeneerd, die in 30- en
50 zones onderverdeeld zijn. Aan de hand van figuur 5.2 en ongevallendata
van Via Statistiek (tabel 1), is er en benadering gedaan wat een reductie
van 50 km/u wegen kan opleveren aan verkeersveiligheid. De ernst van de
ongevallenafloop op wegen met een limiet van 30 km/u is 30% lager dan
de ernst van de ongevallenafloop op wegen met een limiet van 50 km/u,
zoals in het rapport van Goudappel Coffeng “Het nieuwe 30” (2021) is
benoemd. Daarnaast ligt het aantal ongevallen binnen 30-zones in
Groningen aanzienlijk lager dan in 50-zones:
Jaarlijks aantal ongevallen per kilometer in een 30-zone: 0,9;

In Haren heeft een afwaardering van de snelheid gecombineerd met een
herinrichting geleid tot een ongevallenafname van 46%. Dat is al een
aanzienlijk groter percentage dan wat uit de globale berekening komt waar
een theoretisch potentiële ongevallenreductie van 28% uitkomt. Hieruit
blijkt dat locatiegericht maatwerk de lat nog hoger kan laten reiken als het
gaat om het bereiken van een ongevallenreductie en dat het voorbeeld van
Haren uitermate is geschikt als referentie voor de (op)nieuw te ontwikkelen
wegen en gebieden.
Maatwerk kan in Helpman zorgen voor een reductie van ongevallen waar
de stedenbouwkundige- en verkeerssituatie vergelijkbaar is met de situatie
van voor de herinrichting in Haren. Bovendien wordt de toepassing van
maatwerk bij een lagere maximumsnelheid toegankelijker waar er meer
ontwerpvrijheiden ontstaan en minder vastgehouden hoeft te worden aan
harde richtlijnen. Een betreffend gebied kan dus een sterker “eigen”
karakter krijgen. Door het creëren van een pleinkarakter wordt sociaal
verkeersgedrag opgewekt, krijgen voetgangers en fietsers sporadisch
voorrang en wordt het oversteken makkelijker gemaakt. Daarbij wordt de
barrièrewerking die er is in de drie geanalyseerde locaties, verzacht. Een
reductie in ongevallen en een makkelijkere oversteekbaarheid maakt dat
de economische gevolgen positief zijn.

Jaarlijks aantal ongevallen per kilometer in een 50-zone: 8,7.
De lat reikt hoog als het gaat om ongevallenreducties bij de toepassing van
een lagere snelheid binnen de bebouwde kom op de aangewezen locaties
uit de mobiliteitsvisie. De transitie van wegen die van 50 naar 30 km/u gaan
zorgt potentieel voor een ongevallenreductie van 216 per jaar, en een
gewondenreductie van 67 per jaar. Deze benadering is globaal, niet
rekening houdend met specifieke locatieaspecten. Bij winkelcentrum
Paddepoel zorgt een knip bijvoorbeeld al voor een (vrijwel gehele)
uitsluiting van flankaanrijdingen tussen gemotoriseerd verkeer en de
fietser.

In de huidige inrichting bij drukke gebieden het schuurt het tussen
verblijven en verplaatsen. Dit veroorzaakt verkeersonveilige situaties en
barrièrevorming. Van de geanalyseerde locaties kent de openbare ruimte
een bezetting van bijna 50% dat gericht is op de auto (asfalt & parkeren).
In Helpman en in het gebied waar de Korreweg kruist met het Boterdiep is
slechts 1% van de openbare ruimte ingenomen door groen. Opvallend
positief, is dat hier wel veel ruimte is voor de voetganger. Echter bestaat
deze ruimte uit een grijs profiel waar geen samenspel te vinden is met het
groen en het daarbij komende voordeel van klimaatadaptatie. Ook de
invulling van groen kan de identiteit op een specifieke locatie versterken
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door maatwerk. Meer ontwerpvrijheid betekent meer kans om het
groenaandeel uit te breiden.
Het instellen van een lagere maximumsnelheid en het toepassen van knips
maakt het binnenstedelijk wegennet autoluwer en geeft de gemeente
ruimte om significant de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit langs 33
wegen en negen belevingsplekken te verbeteren. Met het anders indelen
van het ruimtebeslag en het opstellen van een visie kan er ingespeeld
worden op klimaatadaptatie en het wegnemen van barrières wat de
ruimtelijke kwaliteit verbetert. Daarbij is het essentieel samenhang tussen
straat en omgeving te creëren. Bij het anders inrichten van de openbare
ruimte waar de nadruk minder op het faciliteren van (snel)verkeer ligt, en
meer op de verblijfs- en leefkwaliteit, komen de volgende kansen,
opgesomd uit deze paragraaf, vrij:
Aanzienlijk minder verkeersongevallen;
Lagere snelheden;
Socialer verkeersgedrag;
Meer ruimte voor de voetganger/ bezoeker;
Positieve economische effecten;
Gebiedsgericht maatwerk voor een eigen karakter door meer
ontwerpvrijheid bij een lage maximumsnelheid;
Meer ruimte voor groen in de klimaat adaptieve en
gebiedsaantrekkelijke rol.
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6 Van visie naar ontwerp (beantwoording deelvraag 4)
In dit hoofdstuk Van visie naar ontwerp, wordt antwoord gegeven op de
vierde deelvraag “Op welke manier kan de nieuwe openbare ruimte, aan
de hand van een opgestelde visie, worden vormgegeven?”. Dat antwoord
zal voortkomen uit een ontwerp, met bijhorende visie, gemaakt uit één van
de drie geanalyseerde locaties uit het vorige hoofdstuk.
Alvorens een nieuw ontwerp met bijhorende eisen wordt opgesteld, wordt
er eerst een visie opgesteld. Deze zal uiteindelijk vanuit de opgestelde eisen
een nieuw ontwerp laten zien voor de openbare ruimte, passend bij de
doelen en ambities uit de mobiliteitsvisie “Groningen Goed op Weg” en de
omgevingsvisie “The Next City” van de gemeente. Verkeersveiligheid en
leefkwaliteit zullen hierbij verbeterd worden aan de hand van ruimtelijke
eisen. Meer specifiekere, locatiegerichte, eisen worden aan de hand van de
methode “Functional Ambiance” opgesteld.

functioneren als er vrij liggende fietspaden, zebrapaden, drempels en
tussenbermen gerealiseerd worden versus: een straat kan pas aantrekkelijk
zijn als al het parkeren verdwijnt” (van Peijpe & Verheijen, 2013, p.60).
De methode berust zich op acht criteria waar de huidige situatie van de
(stad)straat in beeld wordt gebracht. De mate van aanwezigheid van die
acht criteria in die betreffende openbare ruimte worden in een zogeheten
“spidergraph” getoond. Over de huidige situering heen die is ingevuld in
het web, kan de – naar te streven – visie worden ingevuld:

6.1 Functional Ambiance
Het toepassen van maatwerk gericht op de specifieke ruimtelijke eisen
wordt aan de hand van de methode Functional Ambiance gedaan. Hier
worden locatiegerichte eisen naast de algemene eisen toegepast om
vervolgens met een ontwerp daarop aan te sluiten.
Met het toepassen van Functional Ambiance kan er worden gestreefd naar
een optimalisatie vanuit een totaalconcept. Dat houdt in dat de functionele
kwaliteit niet boven de ruimtelijke kwaliteit komt te staan en andersom. In
het onderdeel “Functional Ambiance” van een publicatie van De
Urbanisten (2013) wordt dat “zwart-wit denken” als volgt beschreven: “Een
stadsstraat kan verkeerskundig pas goed worden als de functionele
kwaliteit boven de ruimtelijke kwaliteit gesteld wordt. Omgekeerd kan een
stedelijke straat ruimtelijk pas goed worden als de verblijfskwaliteit boven
de functionele kwaliteit gesteld wordt. Ofwel: een straat kan pas goed

Figuren 6.1 & 6.2: De acht definitiecriteria van Functional Ambiance (De Urbanisten,
Functional Ambiance, 2013).

Essentieel aan het invullen van de spidergraph, is het eerst invullen van de
ambitie en daarna de huidige situatie. Zo is te zien welke criteria behouden
moeten blijven, uitgebreid moeten worden, of moeten worden
teruggebracht. Waar enkele definities van de methode op het eerste oog
nog in het ongewis blijven, worden deze als volgt beschreven en toegelicht:
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“World of places”
Onder symboliek wordt “de
manifestatie
van
het
specifieke karakter van de
straat” bedoeld (De Urbanisten). Zicht,
oriëntatie, terugkomende elementen en
stijl liggen ten grondslag aan de
symboliek:

Zonering kenmerkt zich door
“de organisatie van functies en
activiteiten in de straat” (De
Urbanisten). Op eenzelfde profiel in de
straat vinden in sommige gevallen
meerdere activiteiten plaats:

In bovenstaand voorbeeld liggen de
specifieke kenmerken op terugkomende
bankjes op de begane grond en vormt
het straatprofiel een smalle gemengde
route tussen gemengde bebouwing.
Meekijkend in de zichtlijn van de foto
wordt de oriëntatie bepaald door de
synagoge, die boven de overige
bebouwing uitsteekt.

In bovenstaand voorbeeld gebeuren er
op – nagenoeg – hetzelfde profiel
meerdere dingen. Er is ruimte voor
stromen, fietsparkeren en ontspanning.
In sommige gevallen is de verdeling nog
meer variërend, waar in dezelfde
“rooilijn” bijvoorbeeld ruimte is voor
zowel terras als parkeren.

Onder frontyard wordt “de
manifestatie van de relatie
tussen gebouwen en de
straat” verstaan (De Urbanisten).
Gebouwen kunnen op verschillende
manieren in verbinding staan met de
openbare ruimte:

“Activiteiten van sociale
interactie
en
samenklontering
van
mensen” (De Urbanisten) wordt
verstaan
onder
het
clusteren.
Verschillende elementen in een gebied
kunnen ervoor zorgen dat publiek
samenkomt:

Openbare ruimte en gebouwen kunnen
“hard” aan elkaar grenzen zonder
toepassing aan de gevel. Toepassing van
groen maakt een bredere uitstal-zone op
de plint en doet de gevel leven. De open
gevels van winkels in het eerste
voorbeeld van de symboliek zijn ook een
voorbeeld voor de frontyard.

Mogelijkheid tot zitten in de publieke
ruimte trekt publiek aan om even te
kletsen, te eten of te drinken. Maar ook
plekken die niet speciaal hiervoor
bedoeld zijn trekken publiek aan.
Mensen vinden hun plek ook op of aan
kunstwerken en balustrades (railings)
voor infrastructuur.
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“World of Flows”

Met net wordt “de positie en
het belang van de straat in het
netwerk” (De Urbanisten)
bedoeld. Het belang van de straat gaat
bijvoorbeeld uit van een bepaalde
capaciteit om verkeer dat uit
verschillende richtingen komt af te
wikkelen:

Onder doorstromen wordt
“de
fluïditeit
van
verkeersdeelnemers in de
langsrichting van de straat” (De
Urbanisten) bedoeld. De categorie lijkt
op die van het “net”. Bij het
doorstromen wordt het verkeer als het
ware gereguleerd in goede banen geleid
met de aanwezigheid van bijvoorbeeld
strakke lanen, lijnen en informatie:

“kris-kras” staat voor “de
bewegingen
in
de
dwarsrichting van de straat”
(De Urbanisten). Kris-kras kan worden
gezien als de toegankelijkheid van het
oversteken tussen de gevels. Door
veranderingen in het straatprofiel toe te
passen kan de kris-kras beweging
aantrekkelijker worden gemaakt:

Verweven wordt gekenmerkt
door
“de
tijdelijke
samenkomst en menging van
verkeersdeelnemers” (De Urbanisten).
Op kruispunten en in smalle straten
waar elke verkeersdeelnemer toegang
tot heeft komt dit vaker voor. Na de
aankondiging van een 30-zone maken
modaliteiten vaak gebruik van dezelfde
rijbaan:

In 50-zones is het profiel gericht op
doorstroming voor de afwikkeling van
verkeer. Vaak zijn hier aparte ruimtes
voor verschillende verkeersdeelnemers
aanwezig.
Bijvoorbeeld:
rijbaan,
fietspad, busbaan en trottoir.

In 50-zones wordt de kris-kras beweging
meestal gereguleerd door zebrapaden.
Dat zijn vaste plekken waar in een
loodrechte lijn wordt overgestoken. Een
verlaging van de snelheid en een
verandering in het profiel kan ervoor
zorgen dat er vaker en meer verschillend
wordt overgestoken.

Voorkomend in drukkere gebieden, is
dat verkeersdeelnemers van hun “pad”
moeten afwijken door obstakels op de
rijbaan.
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Op te merken uit de voorgaande twee schema’s waar de definities van de
acht begrippen van Functional Ambiance worden toegelicht, is dat vier
definities gebaseerd zijn op stromen: “world of flows”, en vier definities
gebaseerd zijn de plekken en haar aanwezige elementen (de ruimte):
“world of places”. Zo raken verkeer en de bijhorende omgeving met elkaar
betrokken.
Zoals in het voorbeeldfiguur 6.2 te zien is kent de spidergraph een unieke
manifestatie door de het in het geel ingekleurde vak. Zo’n uniek figuur
ontstaat door vooraf waarden aan de acht begrippen toe te kennen. Voor
het toepassen van de Functional Ambiance methode in deze visie, wordt
de volgende schaalverdeling opgesteld om de waarden van de acht
ruimtelijke aspecten toe te kunnen kennen in het spidergraph web:
Tabel 7.
Waarden voor de ruimtelijke aspecten in een visie.

Score visie-situatie/ ambitie
1
2
3
4
5

Mate van wenselijkheid
Zeker niet
Weinig
Wenselijk maar geen prioriteit
Wenselijk
Zeer wenselijk

Tabel 8.
Waarden voor de ruimtelijke aspecten in de huidige situatie.

Score huidige situatie
1
2
3
4
5

Mate van aanwezigheid
Zeker niet
Weinig
Is aanwezig maar niet prominent
Aanwezig
Zeer aanwezig

6.2 Visieontwikkeling omgeving winkelcentrum Helpman
Voor het ontwikkelen van een visie waarop een voorstelontwerp volgt, is
gekozen voor de omgeving van de in paragraaf 5.3 geanalyseerde locatie
Winkelcentrum Helpman. Met een hoge intensiteit aan autoverkeer,
publieksvoorzieningen aan beide gevelzijden, een uitermate klein aandeel
van groen, onoverzichtelijke oversteekgelegenheden en een gespreide
ongevallenkaart, maakt dat deze locatie behoefte heeft aan een balans
tussen het stromen en verblijven waarbij de ruimtelijke kwaliteit verbeterd
wordt. Daarnaast wordt deze locatie door de gemeente Groningen als te
ontwikkelen belevingsplek gezien, en is het doel dat het ontwerp ook als
referentie voor andere aangegeven belevingsplekken kan gelden. Ter
herinnering wordt het huidige ruimtebeslag van de omgeving er nog eens
bijgehaald:

A Asfalt (28%);
A Langsparkeren (5%);
A Laden/ lossen (2%);
A Fietspad (18%);
A “Grijs” trottoir(band) (46%);
A Groen (1%).

(Herhaling) Figuur 5.21: Cirkeldiagram van de benutte openbare ruimte ter hoogte van het
winkelcentrum aan de Verlengde Hereweg.
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De acht (specifieke) ruimtelijke aspecten uit de Functional Ambiance
methode worden eerst aan de hand van tabel 7 (een score voor de visiesituatie) toegekend aan de omgeving van winkelcentrum Helpman.
Immers: “Essentieel aan het invullen van de spidergraph, is het eerst
invullen van de ambitie en daarna de huidige situatie. Zo is te zien welke
criteria behouden moeten blijven, uitgebreid moeten worden, of moeten
worden teruggebracht”. Onderstaande tabel laat de toegekende
visiescores zien gekoppeld aan het ruimtelijk aspect. Na de huidige situatie
te hebben onderbouwd worden beide situaties, de visie-situatie en de
huidige situatie, getoond in de spidergraph.
Tabel 9.
Ambitiescores omgeving winkelcentrum Helpman.

Ruimtelijk aspect
Symboliek
Zonering
Frontyard
Clusteren
Net
Doorstromen
Kris-Kras
Verweven

Visiescore/ ambitie
4
4
3
4
3
3
5
4

Wat volgt is een onderbouwing van de acht aspecten waarom zij de
waarden uit tabel 9 hebben gekregen.

Figuur 6.3: De invulling en bebouwing van de Verlengde Hereweg ter hoogte van
Winkelcentrum Helpman (Google Maps).

Symboliek krijgt een ambitie van “wenselijk” (score 4). Het specifieke
karakter manifesteert zich in de huidige situatie vooral in ruimte voor de
auto. Meerdere rijbanen nemen ruimte in op het profiel en het trottoir en
fietspad hebben hun eigen “zone”. Een inrichtingssituatie die in veel
stedelijke gebieden nog maatgevend is, maar dus zeker niet uniek. Doel is
om het profiel een eigen karakter te geven aan de hand van meer
maatwerk. Echter, de wisselende bebouwing maakt het complexer een
eenduidig profiel te ontwikkelen dat op elke situatie aansluit. Daarom is
een score van 5 niet toegekend.
Zonering krijgt een ambitie van “wenselijk” (score 4). Voorzieningen
krijgen bevoorrading vanaf de Verlegde Hereweg waar in het huidige
profiel aanpassingen voor zijn gemaakt zoals laad en los plekken. Voor
ondernemers is het wenselijk dat dit mogelijk blijft. In de huidige situatie
is er weinig horecagelegenheid gevestigd, maar met het toedienen van
een ambitiescore van 4, kan de vestiging en/ of uitbreiding van horeca
gestimuleerd worden.
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Frontyard krijgt een ambitie van “wenselijk maar geen prioriteit” (score 3).
Toepassing van groen aan gevels doet gebouwen leven. Echter, de
aansluitende voorzieningen, gespreid langs de straat, hebben variërende
gevels waarbij brede toegangen naar panden gevestigd zijn. Frontyard
heeft geen prioriteit om geveltuinen op grote schaal toe te passen waarbij
belemmering kan ontstaan bij de beweging tussen trottoir en gebouw.
Waar het kan, is het wenselijk om dit toe te passen. De algemene ambitie
om groen toe passen in het gebied ligt hoger dan het ontwikkelen van
frontyards.
Clusteren krijgt een ambitie van “wenselijk” (score 4). Het stuk van de
Verlengde Hereweg ter hoogte van winkelcentrum Helpman dient een
belevingsplek te worden. Essentieel daarbij, is dat publiek ruimte heeft om
te ontmoeten en te ontspannen in de omgeving. Een score van 5 is niet
toegekend; de Verlengde Hereweg zal een belangrijke ontsluitingsfunctie
voor Helpman houden waar eventuele congestie afbreuk zou doen aan de
beleving.
Net krijgt een ambitie van “wenselijk maar geen prioriteit” (score 3). Om
de locatie meer te bestemmen voor beleving en leefruimte, dient de positie
en het belang van de straat in het netwerk voor de auto niet hoog te zijn.
De score van 3 zoekt naar een balans tussen een vermindering van het
belang van de auto, maar naar een situatie waar voetgangers en fietsers
graag geziene verkeersdeelnemers zijn.
Doorstromen krijgt een ambitie van “wenselijk maar geen prioriteit” (score
3). Hoewel de locatie staat aangeschreven als belevingsplek, blijft de
doorstroming deels wenselijk. Voor fietsers geldt dit meer dan voor de
automobilist. Maar met grote motorvoertuigintensiteiten en de ontsluiting
van een groot verzorgings- en leefgebied blijft naar verwachting de functie
van de Verlengde Hereweg in de toekomst belangrijk voor verkeer.

Kris-Kras krijgt een ambitie van “zeer wenselijk” (score 5). Met het huidige
profiel dat tussen de gevels op sommige plekken 20 meter inneemt dat
gericht is op eigen lanen voor auto’s, fietsers en de daarbij komende
parkeervoorzieningen, maakt dat het oversteken van gevel naar gevel het
oversteken van een barrière is inhoudt. Over het voorzieningenlint liggen
twee zebrapaden gevestigd. Met het toedienen van een visiescore van 5
voor de kris-kras beweging is het zaak de barrière weg te nemen, en
wenselijk om op welke plek dan ook te kunnen oversteken.
Verweven krijgt een ambitie van “wenselijk” (score 4). Bij verweven vindt
er een samenkomst tussen verschillende modaliteiten plaats wat ten goede
komt aan de beleving van een locatie. Hierbij wordt laanwerking en de
focus op “enkel je eigen weggedeelte” voorkomen. Socialer verkeersgedrag
ontstaat uit een menging van verkeer. Echter, er is geen score 5 toegekend;
indicatoren op het profiel voor de plaats op de weg zijn wenselijk doordat
de ontsluitingsfunctie er naar verwachting blijft.
Uit de onderbouwingen van de ambities voor de acht ruimtelijke aspecten
komt enige tijd al naar voren hoe een bepaald aspect zich in de huidige
situatie manifesteert. Op basis van de ambitieonderbouwing wordt de
tabel met de scores van de huidige situatie ingevuld:
Tabel 10.
Huidige scores omgeving winkelcentrum Helpman.

Ruimtelijk aspect
Symboliek
Zonering
Frontyard
Clusteren
Net
Doorstromen
Kris-Kras
Verweven

Huidige score
2
3
1
2
4
5
2
2
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De toegekende scores in de twee tabellen 9 & 10, worden samengevoegd
in de spidergraph, wat een uniek figuur als volgt oplevert:

Te verwachten bij het terugwinnen van openbare ruimte op verkeer, is dat
de ambities uit de “world of flows” over het algemeen lager uitkomen dan
in de huidige situatie, en dat de publieke belevingsfuncties een hogere
prioriteit hebben. Eenvoudig te zien is, welke criteria behouden moeten
blijven, uitgebreid moeten worden, of moeten worden teruggebracht.
Er wordt een cirkeldiagram toegepast om de ambities van de algemene
eisen in het gebied toe te passen:

A Asfalt/ verharding (25%);
A Park & ride (5%);
A Laden/ lossen + zonering (10%);
A Groen (15%);
A Trottoir (42%);
A Niet economische zitgelegenheden
(3%).

Figuur 6.5: Visie voor nieuw ruimtebeslag voor de Verlengde Hereweg.

Figuur 6.4: Spidergraph met een unieke manifestatie aan de Verlengde Hereweg.

De verschillen in ambitie en de huidige situatie zijn groot. Het
ambitieniveau ligt hoog, dat is op te merken uit het grote paarse oppervlak,
waar het grijze oppervlak van de huidige situatie ongeveer de helft van de
ambitie bekleedt. Bij een ambitieniveau dat hoog ligt, kan gesteld worden
dat er veel winst te behalen valt op deze locatie op gebied van leefkwaliteit.

Opvallend is het groot blijvende aandeel “grijs”. Echter, in het
cirkeldiagram is nog niet opgenomen welke verharding wordt toegepast in
het ontwerp. Het staat (nog) niet vast dat asfalt zal worden toegepast en
overige verhardingen kunnen bijvoorbeeld uit gras-doorlatende stenen
bestaan. Over de invulling van verhardingen, wegindelingen en publieke
ruimtes worden in de volgende paragraaf opvattingen en het programma
van eisen geformuleerd waaraan het gebied aan moet voldoen.
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6.2.1 De visie vertaald in een kernalinea
Vanuit de visiefiguren van de Functional Ambiance methode en het nieuwe
ruimtebeslag (6.4 & 6.5), wordt de visie voor een te ontwikkelen
belevingsplek aan de Verlengde Hereweg ook tekstueel weergegeven. Dit
brengt de aanleiding van het onderzoek weer naar boven: de toepassing
van de nieuwe wegcategorie GOW30, die een handreiking biedt waarbij
verkeerveiligheid en leefkwaliteit, op tangenten en in gebieden waar
verschillende functies als verkeer, wonen, winkelen en beleven
samenkomen, verbeterd kunnen worden. De opgestelde visie vanuit
voorgaande tabellen en figuren wordt als volgt tekstueel beschreven:

“De omgeving van de Verlengde Hereweg ter hoogte van winkelcentrum Helpman wordt een belevingsplek waarin de ruimte
ingericht wordt op een balans tussen verblijven en stromen. De snelheid van het autoverkeer ligt hier laag door het straatprofiel
voor zowel gemotoriseerd- als langzaam verkeer een gelijke uitstraling te geven, aansluitend op de aanliggende bebouwing met
aantrekkelijk groen dat zowel een klimaat adaptieve, als belevingswaardige rol krijgt. Met asverspringingen bij kruisingen,
afwisselend groen en het weglaten van parkeren ontstaat er communicatie tussen verschillende modaliteiten. De ruimte wordt
multifunctioneel waar er geen harde aanduiding is welke gebruiker waar dient te rijden, te fietsen, of te lopen”.
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6.2.2 Programma van eisen omgeving winkelcentrum Helpman
Om de Verlengde Hereweg ter hoogte van winkelcentrum Helpman uiteindelijk in te richten als belevingsplek waar verkeersveiligheid en leefkwaliteit voorop
staan maar mobiliteit niet wordt weggenomen, worden de volgende eisen opgesteld om zo aan de voorogen manifestatie (figuur 6.4) te voldoen:
Het gehele bestaande gevel-tot-gevel profiel dient een nieuwe invulling te krijgen waarbij:
Bestaande bomen op de Verlengde Hereweg behouden blijven en waar mogelijk worden versterkt door aanvullend groen;
Het hoogteverschil tussen trottoir en straat wordt weggenomen om de oversteekbaarheid te verbeteren en de barrièrewerking weg te nemen;
Straatmeubilair als paaltjes die dienen als rijbaanscheiding niet worden teruggeplaatst om lage obstakels voor verkeer uit te sluiten;
Een zachte vorm van rijbaanscheiding wordt toegepast waarbij verschillen in wegvakken sturend duidelijk worden gemaakt door verschil in
elementverharding, toepassing van lijngoten en toepassing van straatmeubilair en groen;
Het straatprofiel voor slechtzienden en mensen die slecht ter been zijn eenduidig en volgbaar blijft;
Groen een klimaat adaptieve, verkeers-sturende en beeldkwaliteit verbeterende rol speelt;
De aanwezigheid van zitgelegenheden gecombineerd worden met groen;
Bestaande voorzieningen mogelijkheid hebben tot uitstalling van terrassen waarbij groen wordt toegepast om hittestress te voorkomen;
Er een nieuwe kruispuntoplossing voor de kruising met de Van Iddekingeweg en de Helperbrink wordt ontworpen om een overgang tot een nieuw
gebied te versterken;
Overdwarse straatstenen worden toegepast over het lengteprofiel om een snelheidsremmende werking te wekken en de oversteekbaarheid te
verbeteren;
(Langs)parkeren wordt opgeheven om contact tussen automobilisten en langzaam verkeer te bevorderen;
Rekening wordt gehouden met de historische waarden van de Verlengde Hereweg;
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Ruimte in de daarvoor bestemde vakken voor het laden en lossen aanwezig blijft. Een bijkomende eis is dat het laden en lossen niet de hele dag
mogelijk is, om voorzieningen en voetgangers op drukkere momenten van de dag ruimte te geven (zonering);
Aangewezen laad- en losvakken hetzelfde profiel als de loop/ verblijfsruimte krijgen;
Vakken worden aangewezen als fietsparkeervakken voor het behouden van een nette openbare ruimte;
Het verharde profiel van gevel-tot-gevel uit (ongeveer) dezelfde kleur bestaat.
De ligging van het voormalige RKZ-gebouw (Rooms-Katholiek-Ziekenhuis) aan de Verlengde Hereweg versterkt wordt. Zo kan er een nieuwe, betere
beleving tussen het gebouw en de Verlengde Hereweg ontstaan. Het in 1923 gebouwde pand is het grootste en meest karakteristieke gebouw binnen
de scope. Door de huidige verkeersfunctie van de Hereweg en het gesloten groen vervalt de beeldkwaliteit die het pand aan de voorgevel uitstraalt:

Figuren 6.6 & 6.7: Links de gevel van het voormalige RKZ-gebouw met een parallelle relatie tot de Verlengde Hereweg en een gesloten groenstructuur (Google Maps). Rechts de 200 meter
lange scope van het gebied met het voormalige RKZ-gebouw rechtsboven aangegeven.

Verdere toelichtingen over hoe om te gaan met de ligging van het RKZ-gebouw, bijhorende kwaliteiten aan de Verlengde Hereweg die door een nieuwe
invulling van de openbare ruimte voor meer beleving kunnen betekenen, worden in de paragraaf over het ontwerp (6.3) toegelicht.
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6.2.3 Referenties aan de hand van eisen
De gemeente Groningen heeft meerdere publicaties over hoe in de toekomst om te gaan met de ruimte en de mobiliteit in de stad. De meest naar voren
gekomen publicatie in dit rapport is de mobiliteitsvisie “Groningen Goed op Weg” (2021). Maar ook in de omgevingsvisie “The Next City” (2018) en de
“Leidraad voor de openbare ruimte voor de binnenstad van Groningen” (2017) worden de ruimtelijke ambities geformuleerd. Deze subparagraaf laat
referenties zien die passend zijn bij de eigen opgestelde visie voor de belevingsplek aan de Verlengde Hereweg, maar zullen ook aansluiting hebben met het
Groningse ruimtelijke beleid. Daarbij wordt gekeken naar vier categorieën: cultuurhistorie, groen, straatprofiel en mobiliteit.
Cultuurhistorie

Verlengde Hereweg - Helpman

Afbeelding 1: Helpman ligt op de Hondsrug. Een langgerekte zandrug van 70 kilometer die van Emmen naar Groningen loopt. De Hondsrug is gevormd in de voorlaatste ijstijd (150.000 – 130.000
BP). Door de Hondsrug ligt Helpman op ongeveer zeven meter boven NAP. Wegen die samenkomen in Helpman kruisen elkaar op het hoogste punt van het tracé. De zandgrond dient als een
goede filter voor regenwater en is een geschikte bodem voor beplanting.
Afbeelding 2: Tot 1915 stond Helpman als dorp los van de stad Groningen. Grote kruisingen met een afwikkeling van veel en verschillende verkeersstromen en doorlopende bebouwing, laten
zien dat Helpman echt onderdeel van de stad is geworden. Aangegeven in de mobiliteitsvisie, wil de gemeente cultuurhistorische routes tussen dorpen en de stad behouden. Waar historische
routes verstoord zijn, wil de gemeente deze versterken. Een dorpse entree en een autoluwe Verengde Hereweg biedt kans Helpman een meer dorps karakter te geven.
Afbeelding 3: “Leefkwaliteit op belevingsplekken is van groot belang. Monumentale panden kunnen een grote bijdrage leveren aan de identiteit van de leefomgeving” (Mobiliteitsvisie, gemeente
Groningen, 2021). Waar het voormalig RKZ-gebouw door de parallelle structuur in relatie tot de Hereweg soms in het niet valt, kan de invulling van een nieuw straatprofiel met een aanpassing
en uitbreiding van groen zorgen voor een – haaks over het straatprofiel liggende – nieuwe beleving.
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Groen

Economische en niet economische
zitplekken worden uitgerust met extra
groen. Bij voorkeur de lindeboom, die
een parasoleffect geeft en een pittoreske
uitstraling heeft.
Het tracé van de
Hereweg wordt ten
zuiden en ten noorden
van Helpman omgeven
met
dominante
bomenlanen. Met het
uitbreiden van de
bomenlanen
ter
hoogte
van
winkelcentrum
Helpman wordt de
lommerrijke identiteit
van de omgeving
uitgebreid.

Verlengde Hereweg - Helpman

Op locaties waar minder voorzieningen
aanwezig zijn, maar waar wel ruimte is om de
omgeving te beleven door bijvoorbeeld
architectuur, worden niet economische
zitplekken toegepast in tuinvorm met zitrand.

Tuinen met zitranden kunnen ook als
verkeers-sturende functie dienen.

Nieuwe tuinen in het gebied zorgen voor een aangenamere beleving. Variatie in beplanting is
goed voor de biodiversiteit. Bij het voormalige RKZ-gebouw zou een plantsoen de huidige
beeldkwaliteit van het pand en de omgeving sterk verbeteren. Elementen die verwijzen naar
de Hondsrug komen daarin terug. Werk van De Nederlandse tuinarchitect Piet Oudolf geldt
als bruikbare referentie.
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Straatprofiel

Minieme scheiding tussen rijloper en
wandelzone (hybride zone). De Verkeerssturende werking wordt door de
toepassing van lijngoten, middeleeuwse
straatstenen en groen bewerkstelligd.

Verlengde Hereweg - Helpman

`

Overdwarse straatstenen over het profiel
en bij kruisingen zorgen voor een
snelheidsremmende
werking
en
barrière-wegname
(betere
oversteekbaarheid).

Het
wegnemen
van
kleuren
hoogteverschillen in het profiel vergt
extra toepassingen voor slechtzienden
(geleiding).

Verkeers-sturende werking door de
toepassing van lijngoten.

Behoud, hergebruik of toepassing van
historische straatstenen.

Variatie in gevelkleur Helpman,
voornamelijk bruinrode accenten.

Buiten binnenstedelijke invullingen van nieuwe profielen
wordt gebruik gemaakt van roodbruine straatstenen.
Gevelaccenten Helpman sluiten aan op roodbruine, of een
mix van rode klinkers en straatstenen.
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Mobiliteit

In de huidige indeling van de Verlengde Hereweg
zijn twee laad en los plekken aangewezen.
Leveringen aan voorzieningen worden via de
Hereweg eenvoudig gemaakt. Wens is om dit in
de nieuwe situatie mogelijk te houden.
Bovenstaande referentie geeft een dal-moment
aan. Op piekmomenten dient de laad en los plek
ruimte te geven voor de bezoeker die te voet is.

Verlengde Hereweg - Helpman

Waar laad- en losplekken in de daluren
er voor de logistiek zijn, zijn deze daarna
voor de voorzieningen aan de Hereweg,
komende uit de ambitie van de
“zonering” uit de Functional Ambiance
methode.

Voor het behoud van een nette en een beloopbare
openbare ruimte bieden vakken in het profiel
uitkomst voor het stallen van de (snor)fiets. Ambitie
is om dit, in tegenstelling tot in bovenstaande foto,
zonder hoogteverschil toe te passen. Afbakening van
dergelijke vakken kan door toepassing van betonnen
banden in het profiel.

De entree van het winkelgebied aan de
Verlengde Hereweg staat in verbinding
met een door stoplichten geregelde
kruising. Dit maakt de omgeving stedelijk
en erg op verkeer gericht. De toepassing
van een andere kruispuntoplossing (zoals
een rotonde) kan de entree vanuit het
noorden dorpser maken. Wederom kan
groen hierin een klimaat adaptieve rol
spelen. Een rotonde vindt aansluiting op
de entree in Haren, waar de Hereweg is
overgegaan in de Rijksstraatweg.
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6.3.1 Handschetsen

“Helpman een (nieuwe) eigen identiteit geven aan de hand van
gebiedsbeleving waar de verkeersveiligheid niet in het geding is”. Dat is het
hoofddoel voor een te ontwikkelen voorstelontwerp. Een eigen identiteit
staat hoog in het vaandel voor de beleving, omdat de huidige symboliek
zich voornamelijk manifesteert als autocorridor. Een uitstraling die in elke
stad wel te zien is, en dus niet uniek is. Die “nieuwe” identiteit zal zich
berusten op het “dorpse”, wat refereert aan de historische losliggende
relatie tegenover de stad Groningen. Daarnaast biedt dit kans om het
gebied autoluw, oversteekbaar en groen in te richten. In deze paragraaf zal
uiteindelijk een voorstelontwerp worden getoond. Vooraf worden
meerdere schetsen en tekeningen getoond, die het proces naar het
voorstelontwerp laten zien. Bij het schetsen wordt rekening gehouden met
de vooraf gestelde eisen en getoonde referenties. Schetsen en tekeningen
die belangrijke keuzes aangeven voor het uiteindelijke ontwerp worden in
deze paragraaf getoond. In het ontwerpproces wordt gebruik gemaakt van
handschets, 2D-tekenen (Autocad) en 3D-tekenen (SketchUp &
Twimotion).

Op basis van de beoogde visie en de nieuwe ruimtelijke opgaven is de
scope van noord naar zuid in drie secties ingedeeld:

Dorpse entree

6.3 Ontwerp

Oversteekbaarheid/
kris-kras
Beleving

Figuur 6.8: Schets van de scope onderverdeeld in drie secties.
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Sectie 1: Dorpse entree
Vanuit het noorden, de stadkant, is het de visie een – op minder verkeersgerichte – kruising toe te passen. Met de toepassing van een rotonde ontstaat ruimte
voor een aantrekkelijke groene entree, wordt verkeer afgeremd, zijn er minder conflictpunten dan op een reguliere rotonde en is er een overgang tussen
asfalt en steenverharding te creëren. Vanuit deze overgang komt er een zachte scheiding tussen rijbaan en loopgedeelte. Ruimte is er voor het stallen van de
fiets, niet economische zitplekken en klimaatadaptatie:

Referenties ter herhaling over de
invulling van groen en het straatprofiel.
Figuur 6.9: Schets voor een nieuwe entree vanuit het noorden (stadkant).
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Sectie 2: Oversteekbaarheid/ kris-kras
De tweede sectie staat in het teken van de oversteekbaarheid en het maken van de kris-kras beweging. Aan de tweede sectie zijn de meeste voorzieningen
gevestigd en is een steeg naar het winkelcentrum aangesloten dat veel overstekend verkeer genereert. Het straatprofiel wordt onderbroken door overdwarse
betonnen straatstenen en voor de weggebruiker onduidelijk. Horecagelegenheden die gevestigd zijn in deze sectie krijgen mogelijkheid tot verdere uitstalling
en toegevoegd groen:

Figuur 6.10: Schets voor een gebied waar de oversteekbaarheid en uitstalling van zitgelegenheden prioriteit hebben.
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Sectie 3: Beleving
De voormalige parallelle relatie tussen het RKZ-gebouw en de omgeving
door de inrichting van het straatprofiel wordt vervangen door nieuwe
openbare ruimte. De meeste verkeersstromen zullen parallel blijven lopen
maar het is niet de wegindeling die dit aanstuurt. Er ontstaat een nieuwe
haakse relatie voor voetgangers door aanpassingen in het groen
(toevoegen plantsoen) te maken en door het aanleggen van zitplekken:

Figuur 6.12: Schets van de
huidige parallelle relatie
tussen RKZ en de Verlengde
Hereweg.

Figuur 6.11: Schets voor nieuwe beleving vooraanzicht voormalig RKZ.

Figuur 6.13: Schets voor
een nieuwe haakse relatie
tussen RKZ en de Verlengde
Hereweg.
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6.3.2 2D-ontwerp

Uitzetten breedtes en vaststellen profielinvulling:

Na het maken van schetsen die aansluiting hebben op het Groningse
beleid, referenties en de eigen gedachtegang die is uitschreven in een visie
(paragraaf 6.2.1), wordt er overgestapt op digitaal intekenen. Hierbij
worden de schetsen vertaald naar een definitief 2D-ontwerp, in een
bovenaanzicht van het gevel-tot-gevel profiel aan de Verlengde Hereweg.
Hierbij is gebruik gemaakt van het programma Autocad. Deze subparagraaf
zal kort laten zien hoe het profiel haar invulling aan de verlengde Hereweg
heeft gekregen:
Weghalen van het bestaande profiel:
Digitale programma’s geven inzicht in
de
bestaande
verkaveling,
perceelgrenzen, wegindelingen en
groenstructuren. In de scope van de
Verlengde Hereweg zijn alle
getekende gegevens tussen de gevels
aan weerszijden van de weg
handmatig verwijderd. Hiermee
wordt een vrij gedachtegoed
(natuurlijk wel aan de hand van de
opgestelde eisen) over de nieuwe
invulling vrijgespeeld.

Figuur 6.14: Weghalen van het bestaande
profiel.

Figuren 6.15 t/m 6.18: Het kale profiel wordt ingevuld door het uitzetten van nieuw profiel.

Aan de hand van schetsen en eisen wordt het profiel ingevuld. In het
ontwerp is de keuze voor een rotonde als kruispuntoplossing in het
noorden definitief gemaakt. Verder bestaat het ontwerp uit: de
rijbaanscheiding (zachte scheiding door hybride zone), overdwarse
betonnen straatstenen ter hoogte van kruisingen en secties, boomspiegels
van huidige, en nieuwe bomen en tuinen met zitgelegenheden. De
hoofdrijbaan tussen de lijngoten heeft een breedte van zes meter (breedte
overgenomen uit referentie Haren).
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Invulling van gekozen materialisatie geeft het volgende 2D-ontwerp:

Figuur 6.19: 2D-ontwerp belevingsplek Verlengde Hereweg ter hoogte van winkelcentrum Helpman, ingevuld op een Google Earth kaart.

Figuren 6.22 t/m 6.22: Detailafbeeldingen van het straatprofiel. Links: verspringen bij kruisingen, midden: overgang steenverharding – asfalt, rechts: aangebracht plantsoen t.h.v. het RKZ.

Het profiel van de hoofdrijbaan bestaat uit een keperverband. De hybride zone en het voetgangersgedeelte bestaan uit een half-steenverband. Zowel de
hoofdrijbaan als het voetgangersgedeelte hebben dezelfde kleur: donkerrood/ bruin, zoals is vastgesteld in paragraaf 6.2.3. De rotonde bestaat uit een
asfaltverharding. Deze deklaag is benodigd voor het zwaartepunt van voertuigen dat door dezelfde rijrichting meestal aan de binnenkant ligt.
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6.3.3 3D-ontwerp
Het bovenaanzicht heeft zijn vorm gekregen. Het profiel in de scope kent
een compleet nieuwe invulling waar meer ruimte is voor langzaam verkeer
en beleving. Om het ontwerp een realistisch beeld te geven, waar de
mobiliteit en ruimte anders zijn ingericht, is er een 3D-ontwerp gemaakt
om het nieuwe profiel zich met de bestaande omgeving te identificeren.
Daarbij is gebruikt gemaakt van twee ontwerpprogramma’s: SketchUp en
Twinmotion.
Deze
subparagraaf
zal
sfeerbeelden
en
ontwerpuitgangspunten van het 3D-ontwerp naar voren brengen.

Met behulp van het programma Twinmotion kan de openbare ruimte
dynamisch worden ingevuld. Materialisatie, beplanting, straatmeubilair,
infrastructuur en de bijhorende verkeersdeelnemers kunnen tot in detail
worden
toegevoegd.
Onderstaande
afbeeldingen
laten
de
overzichtssituaties als figuren 6.23 & 6.19 nogmaals zien, maar dan
opgewerkt in het – als derde gebruikte – tekenprogramma Twinmotion:

De basis van het 3D-ontwerp ligt bij het 2D-ontwerp. Het uitgezette 2Dprofiel is ingeladen in SketchUp, waarna volumes van de aangrenzende
bebouwing omhoog zijn getrokken voor het stedenbouwkundig aanzicht.
Gebouwen zijn niet tot in detail nagemaakt. Hoogtes, kleuren en
dakvormen vinden wel aansluiting op de bestaande situatie:

Figuur 6.24: 3D situatie van de scope met een nieuwe omgeving vanuit het noorden.

Figuur 6.25: Vogelvlucht van de scope.
Figuur 6.23: 3D situatie van de scope met de secties en een nieuw profiel op de Verlengde
Hereweg vanuit het noordwesten.

Wat volgt zijn 3D impressies aan de hand van de functies in het gebied:
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Sectie 1: Dorpse entree
De dorpse entree vanuit het noorden wordt gekenmerkt door verscheidene
punten. Zo is er de overgang van asfalt op steenverharding in samenhang
met een rotonde. Dit geeft een duidelijke overgang tussen verkeersgericht
en minder verkeersgericht weer. De kleinschalige kruispuntoplossing in de
vorm van een rotonde biedt ruimte voor klimaatadaptatie en een
aantrekkelijke entree.
In het ontwerp zijn eiken toegevoegd om de relatie met de bestaande
bomenlanen door te trekken. Het doortrekken van de bomenlanen gebeurt
ook langs de rijlopers. Echter is de ruimte voor het uitgroeien van een eik
hier erg beperkt en staan langs de rijlopers kleinere bomen.
Tussen de hybride zone en het voetgangersgedeelte liggen “wilde tuinen”
waarin dode boomstammen zijn geplaatst. Dit heeft een relatie met de
zandgrond van de Hondsrug. De hybride zone stopt tijdelijk bij de
aanwezigheid van kruisingen.
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Sectie 2: Oversteekbaarheid/ kris-kras
In het middelste gedeelte van de scope zijn de meeste voorzieningen
gevestigd. Daarbij staat het bewegen tussen beide gevelzijdes centraal.
Publiek moet makkelijk van voorziening naar voorziening kunnen gaan, en
moet uit kunnen vallen naar een beschutte plek terras op het terras. Door
een verbrede voetgangerszone is er voor horeca de ruimte het terras uit te
stallen en zijn er kleine lindebomen toegevoegd die een parasolwerking en
een knusse uitstraling met zich meebrengen.
Het bevorderen van het oversteken wordt geregeld door een korte, maar
complete onderbreking van de rijbaan, middels overdwarse betonnen
straatstenen, ter hoogte van de steeg die naar winkelcentrum Helpman
loopt.
Naast dat publiek de mogelijkheid heeft hier op een terras te zitten, is er ook
mogelijkheid om gebruik te maken van niet economische zitplekken als
betonnen banken of plantenbakken met zitranden.
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Sectie 3: Beleving
In de derde sectie is met het ontwerpen sterk rekening gehouden met de
gevel van het voormalig Rooms-Katholiek-Ziekenhuis. In de huidige situatie
valt dit aanzicht weg door wisselend groen en een parallelle relatie tussen
straat en gebouw. Door de invulling van een nieuw profiel is er ruimte om
de gevel en haar omgeving anders te beleven. Zo is er een grote zitplek in
tuinvorm aangelegd gericht op de gevel van het RKZ. Daarnaast is er door
het saneren van parkeerplekken ruimte ontstaan een plantsoen aan te
leggen waar doorheen gewandeld kan worden. Dit is de enige plek waar ook
gesaneerd is in bomen. Reden daarvoor is om de gevel open te stellen.
In het plantsoen voor de gevel van het voormalig RKZ zijn keien, dode
boomstronken en hoog gras geplaatst ter versterking van de relatie met de
Hondsrug.
1
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6.4 Conclusie
Het vorige hoofdstuk, Kansen voor de Groningse openbare ruimte, heeft
antwoord gegeven welke winst er valt te halen op gebied van
verkeersveiligheid en leefkwaliteit, aan de hand van een grootschalige
verandering van de snelheidslimiet binnen de bebouwde kom. In dit
hoofdstuk is er na een proces van het opstellen van een visie, en het
vaststellen van eisen en referenties een ontwerp gemaakt waar die winst
te behalen is. Daarmee wordt een antwoord gegeven op de vierde
deelvraag: “Op welke manier kan de nieuwe openbare ruimte, aan de hand
van een opgestelde visie, worden vormgegeven?”. Voor dit ontwerp is de
locatie Verlengde Hereweg ter hoogte van winkelcentrum uitgekozen.
GOW30 brengt kansen met zich mee. In het verlengde van het afwaarderen
van wegen naar 30 km/u, wil de gemeente Groningen daar ook
belevingsplekken aan toe voegen waar de snelheid soms zelfs lager dan 30
km/u zal liggen. Een gebiedsgerichte visie ligt ten grondslag aan het maken
van een nieuw ontwerp van zo’n belevingsplek. Immers: een lagere
snelheidslimiet biedt meer mogelijkheid tot maatwerk. De Functional
Ambiance methode sluit daarop aan door haar acht ruimtelijke aspecten
die voor elk gebied een eigen manifestatie hebben. Met de methode is een
eerste stap gezet om de nieuwe openbare ruimte te kunnen formuleren.
Concluderend uit de manifestatie van figuur 6.4, waarin de Functional
Ambiance methode toegepast is op de Verlengde Hereweg, valt er veel
winst te behalen op gebied van leefkwaliteit. Het gebied is te veel
verkeersgericht, waardoor speciale plekken in het niet vallen. Aansluitend
op wat de gemeente als belevingsplek definieert wordt er in de visie sterk
ingezet op “World of places” (de vier aspecten die de ruimtelijke kwaliteit
kunnen bevorderen). Dit betekent dat het straatprofiel in de nieuwe
openbare ruimte een multifunctionele houding aanneemt, waarin
gestroomd wordt, gewandeld wordt en wordt verbleven.

Die nieuwe vormgeving wordt vervolgens gekaderd door eisen en
referenties (paragrafen 6.2.2 & 6.2.3). Daarbij is het van belang
verkeersluwe elementen toe te passen, groen uit te breiden en aan te
sluiten op de bestaande bebouwing. Het verkeersluwer maken wordt
bewerkstelligd door gelijkwaardige kruisingen toe passen die een nadruk
leggen in het profiel; door de overdwarse betonnen straatstenen
bijvoorbeeld. Deze overdwarse lijnen kaderen de weg minder voor de
automobilist, en zorgen ervoor dat er een “overall view” ontstaat bij de
bestuurder die bewuster wordt van de omgeving. Dat bewustzijn stijgt nog
meer door een verbeterde oversteekbaarheid voor voetgangers. Door een
nieuw effen straatprofiel aan te brengen neemt de voetganger een
dominantere houding aan. Dit hangt samen met de aanwezigheid en
aantrekkelijkheid van aanliggende functies. Met de toepassing van groen is
het doel hittestress te voorkomen, maar ook om nieuwe voorzieningen aan
te trekken, of huidige voorzieningen het terras verder te kunnen laten
uitstallen om meer publiek te genereren. Groen refereert daarnaast goed
aan historie, waar de ondergrond (in dit geval de Hondsrug) bepalend kan
zijn over wat er op het maaiveld groeit.
De aanwezige en nieuwe functies in het gebied
hebben ertoe geleid dat de scope bij het
schetsen is opgedeeld in drie secties. Dit heeft
de ontwerpuitgangspunten versterkt. Zo is er
ook een variatie in straatprofiel en beleving
bewerkstelligd, rekening houdend met welke
hoofdfunctie waar geldt. Met de eisen en
referenties meegenomen in het ontwerpproces,
maakt dat het ontwerp voor een belevingsplek
in Helpman passend is in het Groningse beleid.
Nieuwe openbare ruimte is met het aanhouden
van de volgende stappen vormgegeven:
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7 Conclusie
De samenkomst van vier deelvragen geven een concreet antwoord op de
hoofdvraag “Op welke manier kan de nieuwe wegcategorie “GOW30”, en
het toepassen op grote schaal daarvan, binnen de bebouwde kom zorgen
voor een verbetering van de leefkwaliteit en de verkeersveiligheid in de
gemeente Groningen?”. Conclusies van de hoofdstukken 3, 5 en 6 zijn
daarin toonaangevend. Hoofdstuk 4 geeft een kort inzicht tegen welke
problematiek er kan worden opgelopen bij een verlaging van de
maximumsnelheid. Deze voorogen knelpunten staan een nieuwe
wegcategorie niet in de weg, waar na onderzoek (gebaseerd op Utrecht)
naar voren komt dat de doorstroming nauwelijks in het geding komt.
Verloren reistijden van het openbaar vervoer en de nood- en hulpdiensten
lijken compenseer-baar te zijn in samenhang met een nieuw beleid dat
minder uitgaat van de autologica.
GOW30 biedt een handreiking die de essentie neerlegt bij het zorgen voor
een werkende nieuwe omgeving, om de ambities voor verkeersveiligheid
en leefkwaliteit te bewerkstelligen. Daarbij zijn het de Ervaringen uit het
buitenland die lering geven in het “hoe om te gaan met een verlaging van
de snelheid binnen de bebouwde kom”. Het is duidelijk dat bij ingang van
de maatregel “30 binnen de bebouwde kom” niet direct elke weg zich
vormt naar de nieuwe maximale toegestane snelheid. Het is daarom van
belang de maatregel met de toepassing van verschillende middelen te
implementeren. Het toepassen van verschillende middelen, los van
herinrichting, zoals handhaving en campagne, werkt. Lering uit Graz brengt
bijvoorbeeld naar voren dat het aantal mensen dat harder dan 50 km/u
rijdt, met 60% is afgenomen. Op uitschieters als deze wordt de meeste
winst behaald, waarin aanrijsnelheid en overlevingskans een exponentieel
verband hebben. Bij toepassing van een campagne ontstaat er sociale
controle, wat sociaal verkeersgedrag oplevert.

Verkeersslachtoffers dalen door het uitvoeren van handhaving en
campagne; dus ook zonder herinrichting. Dat neemt niet weg dat het
belang van herinrichting groot moet blijven; toepassing van handhaving en
campagne bieden een juiste tussentijdse oplossing. In Kansen voor de
Groningse openbare ruimte komt naar voren welke positieve gevolgen een
afwaardering van het wegennet en herinrichtingen kunnen opleveren. Aan
de hand van de ambitie van de gemeente Groningen over het toekomstige
nieuw ingedeelde wegennetwerk, rijkt de lat hoog als het gaat om
ongevallen- en gewonden besparing in het verkeer. Middels een globale
berekening vindt er in de toekomst een ongevallenbesparing van 28%
plaats binnen de bebouwde kom. Daarnaast hebben ongevallen op 30 kmwegen een 30% minder ernstige afloop dan op 50 km-wegen. Een geschikt
voorbeeld van positieve gevolgen tegenover de verkeersveiligheid en
leefkwaliteit aan de hand van een herinrichting wordt binnen de gemeente
zelf gevonden. In Haren heeft een herinrichting geleid tot een
ongevallenreductie van 46% en een betere beleving waar nieuwe horeca
zich destijds gevestigd heeft. Locatiegericht maatwerk kan de lat dus nog
hoger laten reiken.
Locatiegericht maatwerk wordt dan ook toegepast in het hoofdstuk Van
visie naar ontwerp. Hier wordt een ontwerp vanuit de onderzoeken en
referenties die winsten aantonen op gebied van verkeersveiligheid en
leefkwaliteit ontwikkeld. De locatie aan de Verlengde Hereweg is
aangemerkt als belevingsplek door de gemeente Groningen, en zal dus niet
geheel onder de categorie GOW30 vallen, maar het laat zien hoe er op een
andere manier kan worden omgegaan als het stedelijk wegennet een
andere prioriteit krijgt dan enkel het voorzien van de auto. Met een lagere
snelheid kan een gebied een eigen karakter krijgen en beter beleefd
worden:
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“Een verbetering van de verkeersveiligheid en leefkwaliteit zijn dan ook uiterst goed te combineren. Naast handhaving en campagnes heeft de aanpassing van
de omgeving direct invloed op het gedrag van de verkeersdeelnemer en op de leefomgeving. In mijn ontwerponderzoek staan enkele voorbeelden hoe dit in
Groningen vorm te kunnen geven. Daarnaast realiseer ik me dat we aan het begin staan van deze ontwikkeling, waarbij ik hoop dat dit onderzoek hier een
bijdrage aan geeft. Gebruik GOW30 als begin voor een geïntegreerde aanpak”.
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gerealiseerd. Straten die een fietspad krijgen, dienen vervolgens
verder te worden ingericht conform CROW-richtlijnen;

Bijlage ll – Samenvatting literatuur
SWOV – Naar een algemene snelheidslimiet van 30 km/uur binnen de
bebouwde kom? 2019

-

Onderstaand geeft een opsomming van de conclusies komende uit “Naar
een algemene snelheidslimiet van 30 km/uur binnen de bebouwde
kom?”, van het SWOV weer:
-

Er zal een nieuwe wegcategorie moeten worden ingesteld: de
30km/uur-gebiedsontsluitingsweg (GOW30);

-

Straten waar geen fietspad kan worden aangelegd worden
automatisch aangewezen als GOW30;

-

-

Grijze gebiedsontsluitingswegen kunnen duurzaam veilig worden
ingericht (dus als 30km/uur-weg met gemengd verkeer en
aangepaste weginrichting, of als 50km/uur-weg met vrij liggende
fietspaden). Dit soort wegen zal altijd een ‘dubbele functie’
behouden. Met de nieuwe wegcategorie GOW30 kunnen
gemeenten de verkeersfuncties stromen en uitwisselen
(erftoegang bieden) op een veilige manier combineren. De
inrichting van de GOW30 zal anders zijn dan van straten in een
Zone 30. Belangrijk is wel dat de in te stellen snelheidslimiet van
30km/uur geloofwaardig is;
Vanuit het punt van geloofwaardige limieten én bereikbaarheid
blijven in grote stedelijke gebieden veilige, ontsluitende
toegangswegen nodig waar het gemotoriseerd verkeer vlot
stroomt. Op straten waar een snelheidslimiet van 50 km/uur of 70
km/uur zal blijven gelden dient in de eerste plaats een fysieke
scheiding van fietsers en gemotoriseerd verkeer te worden

Een verdere inrichting van de aangewezen GOW30-straten is
gewenst. De voorwaarden hierbij zijn:
o Goede inpassing van GOW30 in de wegcategorisering;
o Een duidelijke set van minimumeisen voor de inrichting van de
GOW30;
o Regelgeving die het verschil tussen GOW30 en GOW50
ondersteunt;
o Voldoende deskundigheid en middelen op gemeentelijk
niveau.

Goudappel Coffeng en DTV Consultants – Het nieuwe 30, 2021
Onderstaand geeft een opsomming van de conclusies komende uit “Het
nieuwe 30”, van Goudappel Coffeng en DTV Consultants weer:
-

Ongevallen op 30 km/u wegen zijn 30% minder vaak ernstig dan
op 50 km/u wegen;

-

Omgevingskenmerken die door de verkeersontwerper niet
kunnen worden beïnvloed zijn sterk bepalend voor snelheids- en
veiligheidsvariabelen:
o Winkelstraten en straten met een gemengd karakter kennen
een lagere snelheid, maar ook meer ongevallen;
o Straten waar bebouwing aan grenst dat hoger dan twee lagen
is, kennen ook een lagere snelheid, maar ook meer
ongevallen;
o Hoe groter de afstand tussen gevels ten opzichte van de
hoogte van de gevels, hoe hoger de snelheid.
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-

Straten met een asfaltprofiel zorgen voor een sterk verhoogde
snelheid van gemotoriseerd verkeer;

-

Op wegen waar fietsstroken en fietspaden zich bevinden is een
hogere autosnelheid gemeten. De effecten op verkeersveiligheid
zijn daarbij niet gevonden;

-

Wegmarkering hangt samen met hogere snelheden en meer
ongevallen;

-

Op wegen met zebrapaden vinden meer ongevallen plaats. Een
mogelijke verklaring daarvoor is een grotere dichtheid aan
overstekers;

-

Snelheidsremmers op kruispunten leiden tot minder ongevallen,
maar niet per se tot een mindere ernst van een ongeval;

-

Hoge trottoirbanden verhogen het risico op fietsongevallen sterk;

-

Aanwezigheid van laden en lossen, straatmeubilair en wisselingen
van parkeren hangen samen met een lagere snelheid maar ook
met meer ongevallen;

-

Bij de aanwezigheid van middenbermen ligt de autosnelheid
hoger;

-

Laanwerking hangt samen met een hogere snelheid;

-

De aanwezigheid van parkeren en laden en lossen is van grotere
invloed op de bus dan de verharding of snelheidsremmers.

Uit de conclusie van “Het nieuwe 30” van Goudappel Coffeng en DTV
Consultants, lijkt er een verband te zijn tussen ongevallen en lagere

snelheden. Daarbij speelt waarschijnlijk de omgevingsinvloed een rol. Een
maximale snelheid van 30 km/u op locaties met veel omgevingsinvloed
lijkt logisch, maar zijn onveiliger. Daarbij formuleren Goudappel Coffeng
en DTV Consultants bruikbare ontwerpinstrumenten:
-

Pas klinkers toe, kies voor gelijkwaardige kruispunten met
remmingen om de snelheid te beperken. Schuw niet om drempels
toe te passen op plekken met veel omgevingsinvloed;

-

Pas laden en lossen zo veel mogelijk toe buiten drukke 30 km/u
wegen, en bij voorkeur helemaal niet langs de rijbaan.

ANWB – Verkeer in de stad, 2020
Onderstaand geeft een opsomming van de opgenomen principes waarbij
een nieuw fundament wordt gelegd voor ontwerp komende uit “Verkeer
in de stad?”, van de ANWB:
-

Het ontwerp van de straat bepaalt hoe hard ergens gereden mag
worden: Dat houdt in dat de snelheid niet gekoppeld wordt aan
het type voertuig, maar aan de plek waar men zich bevindt. Dit
principe moet onderlinge snelheidsverschillen verkleinen. In
eerste instantie wordt de maximumsnelheid afgedwongen door
een goed en logisch ontwerp van de openbare ruimte. In de
tweede instantie door regelgeving, en daarna door handhaving
(indien nodig);

-

Voertuigen indelen naar massa en snelheid: In het belang van de
verkeersveiligheid is het belangrijk dat massa- en
snelheidsverschillen
klein
zijn.
Daarom
worden
er
“voertuigfamilies” gecategoriseerd op basis van massa. Zo kan een
groeiende diversiteit aan voertuigen worden ingedeeld in een
beperkt aantal typen. Het voertuigtype dient als basis voor het
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bepalen van de plaats op de weg, en daaraan gekoppeld de
maximumsnelheid;
-

Balans tussen ruimte en verkeer op alle niveaus: Bij elke
ontwerpstap dient er balans te zijn tussen ruimtelijke kwaliteit en
een optimaal functionerend verkeerssysteem. Daarbij worden
twee ontwerpniveaus onderscheiden:
o Het structuurniveau: waar voor elke straat of gebied wordt
bepaald welke ruimtelijke kwaliteiten van belang zijn en
welke verkeersnetwerken, per voertuigfamilie, een plek
moeten krijgen. Daarbij gaat het om afwegingen tussen
welke voertuigen toegelaten moeten worden en welke
snelheden gewenst zijn (functioneel niveau);
o Het locatieniveau: waar een concreet ontwerp wordt
gemaakt per straat, weg of plein waarin naar de balans
wordt gezocht tussen het structuurniveau en wat dat
betekent voor de indeling van die ruimte in verschillende
domeinen.
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Bijlage lll – Huidige inrichting van het Nederlandse
wegennet
Het Nederlandse wegennet kent een inrichting volgens het programma
Duurzaam Veilig (DV) Wegverkeer. Zo’n 25 jaar geleden is dit programma
opgezet
op
initiatief
van
Nederlandse
overheden
en
verkeersveiligheidsprofessionals om de Nederlandse verkeersonveiligheid
aan te pakken en het verkeer systematisch maximaal veilig te maken.
Vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw werd de auto gezien als
groeisymbool van de economie. De welvaart nam toe en auto kwam binnen
handbereik van de “gewone arbeider”. De auto werd als recreatief middel
gebruikt en nam een groot aandeel aan in het woon-werkverkeer. Tussen
1960 en 1970 is het woon-werkverkeer met 500% toegenomen en de
dagelijkse reisafstand is toegenomen van 3,2 kilometer naar 23,2
kilometer. Steden en wijken werden gebouwd op het gebruik van de auto
waar brede rijbanen en parkeerhavens werden ontwikkeld, zonder dat er
ingrijpende veiligheidsmaatregelen werden genomen. 1971 werd het
dodelijkste verkeersjaar in Nederland waar bijna 3300 verkeersdeelnemers
om het leven kwamen waarna Verkeersonveiligheid niet meer als “domme
pech” werd beschouwd. Veiligheidsmaatregelen werden in jaren ‘70
ingevoerd. Het dragen van gordels en helmen, een wettelijk alcohollimiet,
het plaatsen van vangrails, de invoering van de bekeuring en het instellen
van een maximale snelheidslimiet van 50 km/u zorgden ervoor dat het
aantal verkeersdoden vanaf 1973 geleidelijk aan is gaan dalen
(Autosnelwegen.nl, Massamotorisatie):

Figuur III.1: Verkeersdoden in Nederland sinds 1950, naar vervoerswijze (CBS, IenW). Bron:
SWOV, Verkeersdoden in Nederland, 2020.

Na 1971 neemt het aantal verkeersdoden af, en vanaf 1973 substantieel.
Met uitzondering van uitschieters. Richting de jaren ’90 wordt de curve
vlakker wat betekent dat de vermindering in verkeersdoden steeds minder
snel toeneemt. Na de verkeersonveiligheid niet meer als domme pech te
beschouwen, kwam ook het besef dat niet alleen de mens, maar ook het
voertuig of de weg van invloed is op een ongeval. Vanaf de jaren ’90 wordt
gekeken naar het “systeem als geheel” (omgeving, infrastructuur,
voertuigbeheersing, taakbekwaamheid) wat als oorzaak van menselijk
falen kan gelden. Daarvan uit wordt er gekeken naar een aangrijpingspunt
voor het voorkomen daarvan. Hierop werd Duurzaam Veilig opgericht dat
uit een “safe system” benadering bestaat (SWOV, 2018).
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Wegen, straten, kruispunten en de nabijgelegen omgeving als bermen
worden naar functie van de weg zo ingericht dat de taakbekwaamheid van
de weggebruiker hierop aansluit (vergevingsgezindheid). De belangrijkste
onderverdeling van de categorieën op het Nederlandse wegennet binnen
de bebouwde kom bestaat uit: de erftoegangsweg (woongebied waar een
langzame maximale snelheid van 30 km/u geldt, langzaam verkeer
uitwisselt
en
kruisingen
gelijkwaardig zijn) en de
gebiedsontsluitingsweg
(uitwisselen
van
bestemmingsverkeer
en
stroomverkeer
met
een
maximale snelheid van 50 km/u
en
geregelde
voorrangssituaties).
De
stroomweg die snel verkeer
voorziet vindt men voornamelijk
buiten de bebouwde kom met
ongelijkvloerse kruisingen.
Figuur III.2: Het Nederlandse wegennetwerk onderverdeeld in categorieën (SWOV, 2019)

Het wegennet wordt hiermee dusdanig ingericht, dat er geen ernstige
ongevallen kunnen plaatsvinden, en wanneer er wel een ongeluk
plaatsvindt, dat de ernst van de afloop beperkt blijft. Bij DV wordt de mens
als “maat der dingen” genomen: de mens is kwetsbaar, maakt fouten en
houdt zich niet altijd aan de regels. Wegomgeving, voertuigen en
technologie moeten de mens ondersteuning en bescherming geven in het
verkeer. Duurzaam Veilig heeft voornamelijk invloed op de wegomgeving.
Deze is zo ingericht dat het wegennet herkenbaar is voor de bestuurder
waar verkeerskundigen en overheidsinstanties ingrijpen bij
tekortkomingen aan de weginrichting volgens de principes (SWOV, 2019).

In de periode van 1998 tot 2007 is een groot deel van het Nederlandse
wegennetwerk volgens DV ingericht. Naar verwachting is er in die periode
van negen jaar een daling van meer dan 30% op het aantal verkeersdoden
in Nederland dan wanneer er geen maatregelen volgens Duurzaam Veilig
waren genomen. Hierbij zijn de baten van DV twee tot vier keer zo hoog als
de kosten (voorkomen maatschappelijke ziekenhuiskosten bijvoorbeeld):

Figuur III.3: Aantal verkeersdoden auto (donkerblauw) en fiets (lichtblauw) in de periode van
20 jaar na instelling van Duurzaam Veilig (CBS, 2020).

Duurzaam Veilig wordt gekenmerkt door vijf veiligheidsprincipes,
onderverdeeld in drie ontwerpprincipes en twee organisatieprincipes.
Voor het ontwerp gelden, overgenomen uit de factsheet DV, SWOV, 2019:
1. Functionaliteit van wegen – stromen, of uitwisselen
(erftoegangsweg, gebiedsontsluitingsweg of stroomweg);
2. (Bio)mechanica – afstemming van snelheid, richting, massa,
afmetingen en bescherming van de verkeersdeelnemer;
3. Psychologica – afstemming van verkeersomgeving en
competenties van verkeersdeelnemers.
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Voor de organisatieprincipes gelden:
4. Verantwoordelijkheid – verantwoordelijkheden zijn eenduidig
vastgesteld en sluiten aan bij de taken van betrokken partijen;
5. Leren en innoveren – verkeersprofessionals onderzoeken
doorlopend ongevalsoorzaken en ontwikkelen systeeminnovaties.
Zoals de tekst rond figuur III.2 beschreef vindt men met name de
erftoegangsweg (ETW) en de gebiedsontsluitingsweg (GOW) in de
bebouwde kom. De verschillen in modaliteiten zijn in de bebouwde kom
het grootst. Buiten de bebouwde kom neemt het voetgangers-aandeel
sterk af en stroomwegen voorzien enkel gemotoriseerd verkeer. Om de
verschillende modaliteiten in de bebouwde kom zo goed en zo veilig
mogelijk te laten bewegen in dezelfde omgeving zijn er richtlijnen
opgesteld met betrekking tot weginrichting. De belangrijkste – in
hoofdlijnen geplaatste – richtlijnen in de bebouwde kom worden hier
uiteengezet:

Figuur III.4: Gelijkwaardige kruising bij samenkomst erftoegangswegen (Google Maps).

Bovenstaande afbeelding geeft een inrichtingsprincipe weer van kruisende
erftoegangswegen in een dichtbebouwd stedelijk gebied waar een
snelheidslimiet van 30 km/u geldt. Fiets en gemotoriseerd verkeer
bevinden zich op hetzelfde profiel wat een uniformiteit geeft

(herkenbaarheid en voorspelbaarheid) voor vergelijkbare verkeerssituaties
en gebieden. Met een smalle en gedeelde rijbaan stelt de automobilist zich
over het algemeen terughoudend op en past men zich aan naar de
verkeerssituatie waar het hard rijden minder aangenaam aandoet dan op
bredere asfaltstroken met een groter zichtveld.
Anders is dat bij de gebiedsontsluitingsweg, waar binnen de bebouwde
kom een limiet geldt van 50 km/u, waar het bevorderlijk is gemotoriseerd
verkeer en langzaam verkeer fysiek te scheiden. Onderstaande grafiek laat
het belang van een scheiding tussen gemotoriseerd- en langzaam verkeer
zien op een GOW opgenomen in een grafiek gebaseerd op de voetganger:

Figuur III.5: Overlijdenskans van de voetganger bij een aanrijding met een personenauto in
relatie tot gereden snelheid. Weergegeven in een grafiek die samen is gesteld door het
SWOV a.d.h.v. drie studies (Rosén et all., 2009).

Kortom: volgens deze bron van het SWOV is een overlevingskans van de
voetganger bij een aanrijding met 30 km/u zo’n 95%, waar de
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overlevingskans bij een aanrijding van 50 km/u al gauw afneemt tot zo’n
85%, en waar de kans op (blijvende) letselschade toeneemt. Verschillende
andere bronnen zoals het Fietsberaad en het Openbaar Ministerie melden
dat de kans op overlijden voor een fietser bij een aanrijding met 48 km/u
zelfs 45% is.
De GOW is meer gericht op het stromen en uitwisselen van verkeer. Zowel
voor gemotoriseerd- als langzaam verkeer. Verkeersstromen maken groter
gebruik van de GOW dan van de ETW. In het kader van de
verkeersveiligheid ligt een fietspad van de rijbaan gescheiden door
bijvoorbeeld een parkeerplaats of een tussenberm en worden kruisingen
geregeld door voorrangssituaties of verkeersregelinstallaties (VRI’s):

Figuur III.7: Een grijze weg zonder fysieke afscheiding tussen gemotoriseerd verkeer en
fietsers (Google Maps).

Een veel geziene toepassing op de grijze weg is de fietssuggestiestrook
waar de weggebruiker zijn of haar plek op de weg kent. De grijze weg kent
in de meeste gevallen een maximale snelheidslimiet van 50 km/u.
Met ingang van Duurzaam Veilig is het aantal verkeersdoden bij auto
inzittenden de afgelopen 20 jaar sterk gedaald. Vanaf 2015 lijkt deze trend
te stagneren (figuur III.1). Het aantal werkelijk ernstig verkeersgewonden
daarentegen stijgt sinds de 21e eeuw:
Figuur III.6: Kruising van meerdere gebiedsontsluitingswegen waar fiets fysiek gescheiden is
van de auto en waar het kruisen geregeld is door VRI’s (Google Maps).

Na het instellen van Duurzaam Veilig is een groot deel van het
wegennetwerk (binnen de bebouwde kom) ingericht volgens richtlijnen,
maar ook nog een groot deel niet. Dat komt mede door
uitzonderingssituaties waar maatwerk op wordt toegepast. Er is simpelweg
geen ruimte om fysieke scheidingen toe te passen of er moet bijvoorbeeld
rekening worden gehouden met de doorstroming van het openbaar
vervoer en hulpdiensten. Hierdoor ontstaan er wegen waar het als het
ware “schuurt” tussen verblijven en stromen. De zogenoemde “grijze weg”.

Figuur III.8: Oplopend
aantal werkelijk ernstige
verkeersgewonden (IenM,
DHD & SWOV). Bron:
CROW, Verkeersveiligheid
in cijfers.
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Duurzaam Veilig zorgt voor een beperking op de ernst van de afloop na een
ongeval. Waar voorheen met een vergelijkbaar ongeval een verkeersdode
viel, kan worden beschouwd dat door DV en de verbetering van de
veiligheid van een voertuig een vermindering in het aantal doden
“opgevangen” wordt door een stijging aan de kant van de ernstig
verkeersgewonden. Een overgroot deel (twee-derde) van de ernstig
verkeersgewonden valt onder de fietsers. Een verbetering in
voertuigveiligheid bij deze groeiende mobiliteitsgroep is tot dusver
uitgebleven. Onder de fietsers vallen ook de e-bikes, speed-pedelecs,
racefietsen, bakfietsen, et cetera. Bij ingang van Duurzaam Veilig bestond
deze groep uit een aanzienlijk kleinere mobiliteitsgroep (enkel fiets en
racefiets).
Een nieuwe wegcategorie zou een aanvulling kunnen geven op Duurzaam
Veilig om het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden te voet en op de
fiets, maar ook in de opkomende mobiliteitsgroepen, terug te dringen. De
deelscooter en de “cargobike” zijn daar voorbeelden van. In de nieuwe
mobiliteitsvisie van de gemeente Groningen staat dat de gemeente
strengere eisen wil stellen aan de uitstoot voor de bevoorrading van
voorzieningen in de stad (“Naar emissievrij vervoer”). In de toekomst kan
de cargobike voor leveringen van goederen uitkomst bieden voor
ondernemers. Door de grotere massa en snelheid van de cargobike, maar
ook van andere vormen van elektrisch aangedreven fietsen en
deelscooters, is het niet uitgesloten dat deze mobiliteitsvorm in de
toekomst geen gebruik meer maakt van het fietspad.
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