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Aan: leden commissie Beheer en Verkeer
CC: wethouder P. de Rook

Groningen, 18 november 2014

Onderwerp: Inspraakreactie Aanpak Ring Zuid

Geachte commissieleden,

Komende woensdag 19 november a.s. bespreekt u de Aanpak Ring Zuid
De Fietsersbond staat neutraal tegenover de Aanpak van de Ring Zuid. Wij hebben dus geen 
oordeel of het een goed of minder goed plan is. Wel zijn wij van mening dat waar veel geld 
wordt uitgeven om de infrastructuur te verbeteren de fietsinfrastructuur ook volledig moet 
worden meegenomen. Er zijn nog wel onduidelijkheden in de voorgestelde fietsinfrastruc-
tuur. Het gaat echter in deze te ver om daar hier nu op in te gaan. Maar over het volgende 
punt zijn we zeer ontevreden over het nu voorliggende plan.

Het is onzeker of er een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor wordt gerealiseerd op 
de plaats van de huidige Esperantospoorwegovergang. De Fietsersbond vindt het om drie 
redenen onacceptabel dat op deze plek een fietsverbinding dreigt te verdwijnen:
− De huidige fietsroute maakt deel uit van een belangrijke stedelijke oost-west fietsverbin-

ding.
− Over een afstand van 1,4 kilometer is er straks wellicht geen mogelijkheid meer voor 

langzaam verkeer om het spoor over te steken.
− De sociale cohesie tussen de wijken Oosterpoort en Herewegbuurt moet gewaarborgd 

blijven.

Als er miljoenen worden uitgeven om het auto- en spoorverkeer te gerieven is het onaccep-
tabel dat deze verbinding  voor fietsers verdwijnt! Het mag niet zo zijn dat als de voorzienin-
gen voor auto- en spoorverkeer verbeterd worden die voor langzaam verkeer er op achter-
uitgaan.

1



Volgens de plannen is de realisatie van de Esperantotunnel een van de drie mogelijke opti-
malisaties. De kans is groot dat de tunnel wordt gerealiseerd, maar er is nog steeds geen ze-
kerheid. De Fietsersbond vraagt u om deze zekerheid wel te geven. Het is van groot belang 
voor de Stad dat de Esperantotunnel er komt en u kunt daar voor zorgen. Wij vragen van u 
om toe te zeggen dat, als de Esperantotunnel niet gefinancierd kan worden uit het geld voor 
de Aanpak Ring Zuid de gemeente op zoek zal gaan naar andere financieringsbronnen.

Met vriendelijke groet,

Foppe Nieuwenhuis,
Fietsersbond afdeling Groningen
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