Bussen over West
definitief inrichtingsplan

De nieuwe busroute
Richting
Zernike

Dit plan gaat over de verkeerskundige herinrichting van een deel van de westelijke
binnenstad. De bussen gaan er een andere route rijden: langs WesterhavenEeldersingel-Zuiderdiep-Hoofdstation. Daardoor krijgen voetgangers en fietsers
meer ruimte in de Astraat, Brugstraat en Munnekeholm. De Westerhaven
krijgt in de nieuwe situatie een vrije busbaan. De bussen rijden straks vanaf
de Westersingel of Hoendiepskade via de nieuwe Centrumhalte West naar de

Richting
Vinkhuizen

Westerhaven, om vervolgens via de Eeldersingel, Emmabrug en Stationsweg weer
via het Gedempte Zuiderdiep en de Herebrug naar het busstation te rijden (en vice
versa).
De Westerhaven en het Gedempte Zuiderdiep worden de belangrijkste westelijke
haltes voor busreizigers die de binnenstad bezoeken. De uitvoering is in 2017
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Wat betekent dat voor de auto
Autoverkeer vanaf de Eeldersingel richting Westerhaven
zal straks via Eendrachtskade en Hoendiepskade gaan.
De kruising Eendrachtsbrug wordt overzichtelijker,
door het aantal (afslaande) bewegingen op deze
kruising te verminderen. Dit heeft een gunstig effect op
de doorstroming voor bus én auto. De parkeergarage
Westerhaven is vanuit noordelijke richting bereikbaar via

eg

de parallelweg naast de busbaan.
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Het totaalplan in één overzicht
fase 1: herinrichting nieuwe busroute

fase 2: herinrichting van straten

•

aanleg centrumhalte West (hoek Aweg/Westerhaven)

•

langs oorspronkelijke busroute

•

op de busroute ook maatregelen gericht op vlotte doorstroming

•

Astraat, Brugstraat, Munnekeholm

•

busroute langs Westerhaven

•

ontwikkeling plan: najaar 2016

•

parallelweg in zuidelijke richting voor autoverkeer en fiets

•

start uitvoering: najaar 2017

•

reconstructie kruispunt Eendrachtsbrug

•

betere afwikkeling verkeer, snellere doorstroming

•

aanpassen /verruimen bocht Abel Tasmanplein

•

vrije busbaan Emmabrug

•

start uitvoering voorjaar 2017
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situatie Aweg, 2016

binnenstadsvisie West

fase 1

fase 2

Centrumhalte West

Verkeerscirculatie
Rijrichting Nieuwe Blekerstraat
Breed trottoir

wordt omgedraaid

voetgangers en laden en lossen

Entree plangebied
ruimte waar verkeer zich
aan elkaar aanpast

Parallelweg
auto en fiets
3.50 m breed in rode klinkers

Haltezone 3.75 m breed
wachtende reiziger
straatmeubilair, abri’s, reizigersinformatie
bomen
opstelruimte voor wachtende fiets

Westerhaven als bronpunt wordt versterkt
Vormgeving sluit aan op bestaande
klinkers en meubilair

Profiel Westerhaven
bestaand trottoir
parallelweg voor fiets, auto (parkeergarage), bestemmingsverkeer
strook voor gehandicapten parkeren, fietsen, laden en lossen
busbaan in 2 richtingen en laad en losverkeer WC Westerhaven in
1 richting
fietsstrook
trottoir voor laden en lossen winkelcentrum Westerhaven

Centrumhalte West
•

aanleg langgerekt halte-eiland in het midden van de Aweg met abri’s

•

deel Aweg maximumsnelheid 30 km: veiliger, minder geluidsoverlast

•

extra aandacht voor ruimte en overzicht voor de voetganger en 		
buspassagier

•

speciale aandacht voor afslaande fietsers

Zicht op Westerhaven/Stripmuseum

Kruising Centrumhalte/Westerhaven

Centrumhalte West, vogelvlucht

Verkeer Westerhaven/Eendrachtsbrug
•

busverkeer Centrumhalte West–Eendrachtsbrug in beide richtingen

•

autoverkeer richting westelijke binnenstad in de toekomst vanaf westelijke ringweg

•

autoverkeer in zuidelijke richting langs parallelweg Westerhaven

•

entree parkeergarage vanaf parallelweg , dus vanuit noordzijde Westerhaven

•

uitgaand verkeer parkeergarage gaat linksaf richting Eendrachtskade nz

•

verbeterde doorstroming op kruispunt Eendrachtsbrug

•

fiets richting zuid: met de auto op parallelweg; fiets richting noord: op aparte fietsstrook

•

langs parallelweg laden en lossen, gehandicaptenparkeren en fietsparkeren

Westerhaven, zicht richting zuid

Geluid
De veranderingen in de verkeerssituatie rond de Westerhaven hebben gevolgen voor de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai. Op
sommige plekken zal deze afnemen, zoals in de Astraat, Brugstraat, Westerhaven en Eeldersingel. In een aantal andere straten (Hoendiepskade,
Aweg, Eendrachtskade NZ) zal de geluidbelasting echter toenemen, waarbij soms maatregelen noodzakelijk zijn. Bij ongeveer 100 woningen laat
de gemeente akoestisch/bouwkundig onderzoek doen om te kunnen beoordelen of maatregelen aan de orde zijn.

Alternatief vervoer
De gemeente gaat 2 jaar experimenteren met vormen van alternatief vervoer. Het alternatief vervoer is beschikbaar vanaf het moment dat de
bussen een andere route gaan rijden, medio 2017. Het eerste jaar gaat deze route langs Westerhaven-Akerkhof-Gedempte Zuiderdiep. Daarbij
maken we gebruik van verschillende vervoersmiddelen waaronder een elektrische bus. Kinderwagens, rollators of opklapbare rolstoelen kunnen
mee.

Uitvoeringsagenda
Behalve het inrichtingsplan Bussen over West staat er veel te gebeuren de komende jaren. In totaal gaat het om tientallen projecten die tezamen
worden opgepakt om de binnenstad van Groningen aantrekkelijker, toegankelijker en veiliger te maken. Meer informatie over de 50 projecten is
te vinden op www.ruimtevoorjou.groningen.nl. De binnenstadsvisie en de uitgebreide versie van ‘Bussen over West’ staat op
gemeente.groningen.nl/nieuwe-plannen-binnenstad.

De komende vijf jaar geven tientallen projecten onder de noemer Binnenstad 050 – ruimte
voor jou een forse impuls aan de binnenstad. Doel is een aantrekkelijke, toegankelijke,
veilige en bereikbare binnenstad van Groningen, ook in de toekomst. Voor jong en oud,
bussen wel op een andere wijze door de binnenstad rijden. Het eerste project - Bussen
over West - richt zich op de verkeerskundige herinrichting van een deel van de westelijke
binnenstad. Dit plan gaat over de aanleg van de nieuwe busroute WesterhavenEeldersingel-Zuiderdiep-Hoofdstation. De auto-routing wijzigt daarmee ook. Op de kop

uitgave van de gemeente Groningen, november 2016

van de Westerhaven/Aweg komt de nieuwe Centrumhalte West. De uitvoering is in 2017.

