Als onderdeel van het project Bussen over Oost is dit
herinrichtingsplan opgesteld voor de directe omgeving van de
Sint Jansbrug. Dit gebied is het schakelpunt tussen de
toekomstige centrumhaltes aan de Diepenring, de aanlooproute
via de Sint Jansstraat richting het Groninger Forum, de Nieuwe
en de Grote Markt en de aanrijroute naar de parkeergarage
onder het Groninger Forum. Ook functioneert de Diepenring
gelijktijdig als parkeerroute, gebiedsontsluitingsweg en slimme
fietsroute en willen we de verblijfskwaliteit van de Diepenring
vergroten, het parkeren verminderen en het groen versterken.
Tal van opgaves die terugkomen in het ontwerp van Bussen over
Oost, te beginnen met het ontwerp van de directe omgeving van
de Sint Jansbrug aansluitend op de Sint Jansstraat en straks de
Centrumhalte Oost.

De Sint Jansbrug
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Functionele uitgangspunten van het ontwerp

1.Verkeersveilige en overzichtelijke inrichting

Het voorlopig ontwerp Bussen over Oost, door de raad
vastgesteld op 18 juli 2018, bevat maatregelen om de bus vlot
en veilig over de nieuwe busroute langs de Diepenring te laten
rijden. Naast eisen vanuit het openbaar vervoer (goede en
betrouwbare doorstroming, rijtijd minimaal hetzelfde als via de
Grote Markt, goede halteringsmogelijkheden), dient het nieuwe
ontwerp vooral verkeersveilig te zijn en voorzien zijn van een
hoogwaardige en toegankelijke inrichting. Het accentueren van
de kwaliteit van de Diepenring en de versterking van het beleven
van het water zijn aandachtspunten. De inrichting langs de
Diepenring mag niet overal ‘anders’ zijn, eenduidigheid en
herkenbaarheid zijn hier de sleutelbegrippen. Naast dat de
Diepenring zelf een hoofdfietsroute is, is het kruisende
fietsverkeer (naar de binnenstad, scholen, UMCG) minimaal net
zo belangrijk. Tot slot dienen de parkeergarages onder het Forum
en het Provinciehuis goed bereikbaar en vlot ontsloten te kunnen
worden. Om dit te kunnen realiseren zijn de volgende
hoofdpunten van belang voor het kruispunt rond de Sint
Jansbrug:

De inrichting van de openbare ruimte bij de Sint Jansbrug (en
straks ook bij de centrumhalte oost) wordt zodanig vormgegeven
dat het verkeer dat hier rijdt (bus, auto, fiets) zich op natuurlijke
wijze aanpast aan de gewenste snelheid. Deze lagere snelheid
wordt door de inrichting afgedwongen ten behoeve van
verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit. Ruim voor het
kruisingsvlak introduceren we een inrichting met
elementenverharding, waar de rijbaan als het ware op de kade
ligt. De 50 km/u inrichting met asfalt en fietsstrook wordt hier
resoluut onderbroken. Kade en rijbaan vormen één geheel,
zonder noemenswaardige hoogteverschillen, echter met een
vormgeving die duidelijk onderscheid maakt tussen rijbaan en
trottoir. Dit gebied op de Diepenring krijgt dan ook formeel een
30 km/u status. De omgeving van de Kattenbrug wordt vrijwel
identiek ingericht om zo eenheid in vormgeving op de Diepenring
te krijgen.

1. Een verkeersveilige en overzichtelijke inrichting;
2. Bevorderen van doorstromen;
3. Toegankelijkheid

De verkeerslichten bij de kruising Sint Jansbrug gaan we
verwijderen, waarbij de verkeersveilige en herkenbare inrichting
van dit kruispunt essentieel is. Mede door het verwijderen van de
verkeerslichten behoeft veel minder “verkeersruimte” ingericht te
worden, oversteken worden verkleind en de voorrangssituatie
wordt helder. De overgang naar de Sint Jansstraat en de Nieuwe
Sint Jansstraat wordt herkenbaar vormgegeven. Doordat de
verkeerslichten verdwijnen zal er qua verkeer een rustiger beeld
ontstaan, men hoeft niet meer te wachten op het rode licht
(beide kades kunnen in de huidige situatie niet tegelijk groen
krijgen) en roodlichtnegatie is niet meer aan de orde;
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De Sint Jansbrug in vogelperspectief

2.Bevorderen van doorstromen
Het zorgdragen voor een vlotte verkeersafwikkeling op de
Diepenring voor de bussen is een belangrijk uitgangspunt voor
het ontwerp. Om die reden hebben de bussen die de route
Gedempte Zuiderdiep – UMCG Noord (vice versa) rijden prioriteit
en dus voorrang op het overige verkeer. Ter plaatse van de Sint
Jansbrug verwijderen we de VRI en krijgt het verkeer op de
Diepenring voorrang op de (Nieuwe) Sint Jansstraat. Met dit
principe zorgen we er voor dat de bussen vlot en betrouwbaar
kunnen doorstromen op de Diepenring.

Gelijktijdig is onderzocht wat het effect is op het in- en
uitrijdende verkeer van de Forumgarage. Voor het soepel laten
verlopen van deze verkeersstroom blijkt het zelfs een
voorwaarde te zijn dat de VRI op de Sint Jansbrug worden
verwijderd. Met name doordat hier de oost- en westkade altijd
om en om groen krijgen bij een VRI zorgt dit voor veel
stagnerend en opstoppend verkeer. Doordat we de VRI
verwijderen lost dit verkeer als het ware op, wat het overzicht,
de veiligheid en de verblijfskwaliteit alleen maar verbeterd.
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3.Toegankelijkheid
Mensen met een functiebeperking of ouderen komen buiten vaak
belemmeringen tegen. Het ontwerp van de Sint Jansbrug, Sint
Jansstraat en straks de omgeving van de nieuwe bushaltes is
erop gericht om die belemmeringen zo veel mogelijk te
voorkomen en weg te nemen. Er is ingezet op een functionele en
veilige inrichting, ook voor mensen met een handicap en
ouderen.
Aspecten die een rol spelen bij belemmeringen en het
overbruggen ervan zijn het “zien, horen, tasten, verplaatsen en
gebruiken”. Verder zijn veiligheid en gedrag andere aspecten die
van belang zijn.

Zien
Voor slechtzienden is de mate van verlichting en het contrast in
de buitenruimte erg belangrijk om veilig te kunnen oriënteren en
bewegen. Bij de Sint Jansbrug wordt daarom een hoger
lichtniveau toegepast en worden er kleur- en materiaalcontrasten
toegepast tussen rijbaan en voetpad.
De opstelruimtes voor voetgangers bij de oversteekplekken zijn
verruimd waardoor overstekende voetgangers ook beter
zichtbaar worden voor andere verkeersdeelnemers. Zicht
belemmerende obstakels zoals geparkeerde voertuigen zijn niet
meer aan de orde in de nieuwe inrichting.

Horen
Gehoorbeperkingen zijn minder bepalend voor de fysieke
inrichting van de openbare ruimte. Vaak speelt gedrag van
anderen wel een grote rol. Slechthorenden en doven schrikken
wanneer zij snel van dichtbij ingehaald worden. Voor deze groep
is heldere visuele informatie van belang. De trottoirs in de Sint
Jansstraat en de oversteekplekken bij de Sint Jansbrug worden
verruimd waardoor voetgangers elkaar makkelijker kunnen
passeren.

Tasten
Gidslijnen en geleidelijnen geven cruciale tastbare informatie bij
visuele beperkingen. Overigens geven dit soort lijnen ook visuele
informatie waarmee slechtzienden, maar ook anderen de beste
route kunnen bepalen. Tussen de Sint Jansstraat en de bushaltes
worden geleidelijnen aangebracht die qua kleur en contrast
afwijken van het verhardingsmateriaal in het trottoir. Ter plaatse
van de oversteekplaatsen wordt bovendien in een afwijkende
kleur en contrast attentiemarkering aangebracht om te
attenderen op de te kruisen weg.
Op de trottoirs worden daarnaast voorzieningen getroffen om de
wildgroei van geparkeerde fietsen zoveel mogelijk te beperken.
Zo ontstaat er meer ruimte en worden de natuurlijke gidslijnen
(bijvoorbeeld gevels) weer tastbaar.
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Uitwerking geleidelijnen Sint Jansbrug
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Verplaatsen
Met een functiebeperking of door veroudering hebben mensen
vaak beperkingen aan het bewegingsapparaat; slecht,
langzamer, niet kunnen lopen, minder uithoudingsvermogen of
evenwichtsstoornissen. Daardoor is het gebruik van hulpmiddelen
noodzakelijk (rollator, rolstoel en scootmobiel). In het ontwerp
van de Sint Jansstraat, Sint Jansbrug en straks de bushaltes is
met deze groep rekening gehouden door de gehele inrichting
vrijwel vlak en drempelloos te maken. Ter plaatse van de
oversteek bij de Sint Jansbrug is meer opstelmogelijkheid
gemaakt, de oversteeklengte verkort en de snelheid van kruisend
verkeer verlaagd naar 30 km/uur. De zichtbaarheid van
voetgangers voor overig verkeer is hiermee vergroot en de
benodigde tijd om veilig over te steken is verkort.
Bij de plaatsing van obstakels zoals verkeersborden, lichtmasten,
bomen, fietsparkeervoorzieningen en ander straatmeubilair is
rekening gehouden met de doorgankelijkheid.

Gebruiken
Veiligheid is natuurlijk een belangrijk criterium om de openbare
ruimte goed te kunnen betreden. Het gaat om de
verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Als bijdrage aan de
verkeersveiligheid zijn het rijdende en lopende verkeer duidelijk
van elkaar gescheiden en wordt door het gebruik van
klinkerbestrating in plaats van asfalt en smallere rijbanen een
lagere snelheid van het rijdende verkeer afgedwongen. De
aansluitingen van de Sint Jansstraat en de Nieuwe Sint
Jansstraat worden vormgegeven middels een in-/uitrit
constructie, waarmee de verkeersregels qua voorrang ook in
vormgeving en inrichting worden duidelijk gemaakt. De sterkere
openbare verlichting verhoogt de sociale veiligheid.
Tenslotte is het gedrag van sommigen vooral ook bepalend voor
de toegankelijkheid voor anderen. Vaak worden obstakels als
reclameborden onbedoeld in de loop geplaatst, staan fietsen of
auto’s hinderlijk geparkeerd of overtreedt men storend de
verkeersregels. Door de herinrichting van de Sint Jansstraat, Sint
Jansbrug en straks de bushaltes wordt het gedrag voor een deel
positief beïnvloed door de inrichting.
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Ontwerpuitgangspunten

Referentie voorlopig ontwerp juli 2018 (Hoge der A)

Aan de hand van de functionele uitgangspunten is het ontwerp
nader uitgewerkt.
In de verblijfs- en entreegebieden (30 km/u ) is de materialisatie
met zorg gekozen en ontwerptechnisch opgebouwd vanuit de
kades van de Diepenring. Hierdoor wordt de identiteit van de
Diepenring versterkt en ontstaat er een rustig en evenwichtig
beeld. In het voorlopig ontwerp was voorgesteld de materialisatie
van de rijbaan af te stemmen op de materialisatie van de kade.
Vanwege de randvoorwaarden die uit de uitgevoerde geluids- en
trillingsonderzoeken voortkwamen, is dit ontwerpidee echter niet
haalbaar gebleken. Op de rijbaan dienen de elementen vlakker,
groter en in een ander legverband te liggen dan de keien op de
kade om te voldoen aan deze randvoorwaarden. Omdat daarmee
het straatbeeld te weinig samenhang kreeg en dus het
ontwerpidee te veel werd aangetast, is het ontwerpidee van het
voorlopig ontwerp veranderd.

Definitief ontwerp

In het aangepaste ontwerpprincipe is de kleurstelling van de
trottoirs gekoppeld aan de materialisatie van de kade. Er ontstaat
een beeld waarbij de kade zich van het water tot de gevel
uitstrekt. De rijbaan met zijn specifieke randvoorwaarden zal
afwijkend worden gematerialiseerd en wordt ‘uitgerold’ over de
kade. De vormgeving is daarbij geen incident, het kan
desgewenst ook op de andere delen van de Diepenring worden
toegepast, zoals bijvoorbeeld ook wordt voorgesteld bij de
Kattenbrug.
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Door de rijbaan af te stemmen op het materiaal van de kade
wordt de kade optisch verbreedt waardoor de identiteit van de
Diepenring wordt versterkt. Er ontstaat een rustiger straatbeeld
en ook in materialisatie en detaillering wordt meer aangesloten
op de ontwerpprincipes van de binnenstad. De vormgeving
vertelt dat er rustiger gereden moet worden en past bij een
30km/uur zone. Uit het uitgevoerde geluidsonderzoek blijkt dat
trillings- en geluidseisen bepalend zijn voor de vormgeving van
de rijbanen. De elementenverharding dient zeer vlak, in grote
formaten, met geringe voegbreedte en in een diagonaal of
keperverband gelegd te worden om te kunnen voldoen aan de
geluids- en trillingseisen.Gelijktijdig gaan we de kruisingsvlakken
op de Sint Jansbrug afwijkend uitvoeren in asfalt met een
steenslag. De optredende krachten door wringend verkeer
(bochten) kan hiermee beter worden opgevangen. Gelijktijdig
zorgt deze afwisseling in materialisering ook voor een verhoogde
attentiewaarde.

route oversteken. We passen hierbij aanrijstroken toe voor en na
de bruggen, waarbij afwijkend materiaal en gezamenlijk gebruik
van de rijbaan door auto en fietser zorgt voor
snelheidsvermindering en overzicht. Toegankelijkheid voor de
doelgroep anders mobielen wordt mee-ontworpen, onder andere
door de toepassing van geleidelijnen en minimale
hoogteverschillen.

De stadsentrees, zoals de Sint Jansbrug, waar diverse
verkeersstromen samenkomen, krijgen aldus een inrichting die
wordt afgestemd op de zwakste verkeersdeelnemer: de
voetganger. Het is een binnenstedelijke ruimte waar de snelheid
laag ligt, afgedwongen door de inrichting van de openbare
ruimte. Ook hier is de vormgeving geen incident, het kan
desgewenst ook op de andere bruggen over de Diepenring
worden toegepast, zoals ook wordt voorgesteld bij de
Kattenbrug. Ten behoeve van de verkeersveiligheid worden
maatregelen getroffen om een overzichtelijke en herkenbare
verkeerssituatie te creëren.
Voetgangers maken rond de Sint Jansbrug en de Kattenbrug
geen gebruik meer van zebra’s, maar kunnen de kruisende
verkeerstroom op de Diepenring via de kortste en meest logische
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Bijzondere inrichtingsaspecten voor fietsers

Versterken van de groenstructuur

De Sint Jansbrug is voor fietsers een belangrijke schakel in de
fietsroute van en naar de binnenstad en het UMCG. De
Diepenring is onderdeel van een “slimme” fietsroute, een
alternatieve route om de binnenstad op momenten dat het te
druk is om door de binnenstad te fietsen.

Naast het herinrichten van de weg en voetpaden op en rond de
Sint Jansbrug stellen we voor om de boomstructuur in de directe
omgeving van de Sint Jansbrug ook te versterken. Mede doordat
de groeiplaatsen langs de Diepenring in de huidige situatie
beperkt zijn, komen de bomen niet tot volle wasdom en
volgroeien ze niet. Momenteel wordt onderzocht of de bomen
vervangen moeten worden of dat alleen de groeiplaatsen
verbeterd moeten worden. Daarbij is de intentie om gelijktijdig
met de realisatie van de directe omgeving van de Sint Jansbrug
deze werkzaamheden mee te nemen zodat werk met werk
gemaakt kan worden en we de doelstellingen op en rond de
Diepenring nog beter integraal kunnen waarmaken.

Bij de inrichting van de rijbanen op de Diepenring nabij de Sint
Jansbrug wordt de verkeersveiligheid voor fietsers geborgd door
de rijbanen net voldoende breed te maken waardoor fietsers door
gemotoriseerd verkeer veilig gepasseerd kunnen worden.
Daarnaast wordt het niveauverschil tussen voetpad en rijbaan
geminimaliseerd waardoor fietsers gemakkelijk kunnen uitwijken,
mocht dit in een enkel geval toch noodzakelijk zijn, zonder dat zij
door een stoeprand worden tegengehouden of omvallen.
Het verwijderen van de verkeerslichten bij de Sint Jansbrug heeft
ook positieve gevolgen voor de oversteekbaarheid van fietsers.
In de huidige situatie met verkeerslichten moeten fietsers lang
wachten voor zij eenmaal groen licht krijgen. In de praktijk is
gebleken dat veel fietsers door rood rijden met gevaarlijke
verkeerssituaties tot gevolg. De kortere oversteeklengte in
combinatie met een homogener verkeersbeeld dragen er aan bij
dat fietsers makkelijker met veel minder wachttijd de Diepenring
over kunnen steken.

De te verbeteren groeiplaatsen
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