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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Met deze brief beantwoorden wij de op 30 mei 2018 unaniem aangenomen 
motie inzake compensatie en inperking duur gebruik tijdelijke fietsroute 
Penningsdijk. 

Noodzaak 
De fietsroute via de Paddepoelsterweg en Penningsdijk is nodig omdat door 
de aanstaande nieuwbouw van de Feringa Building de fietsroute noordelijk 
langs Nijenborgh afgesloten wordt. In combinatie met de geplande 
werkzaamheden aan de herinrichting van de Zernikelaan vraagt dit om een 
altematieve route, om zodoende het fietsverkeer goed te kunnen blijven 
spreiden. 

Spreiding fietsverkeer 
We hebben met de universiteit afgesproken dat ook de (tijdelijke) fietsroute 
over het zuidelijke parkeerterrein bij Nijenborgh (parallel aan 
Crematoriumlaan) gehandhaafd blijft. Zodoende kan het fietsverkeer naar 
Zernike zich spreiden over beide fietsroutes en wordt de route over 
Penningsdijk minder zwaar belast. Het fietsverkeer die het zuiden van 
Zernike (omgeving Blauwborgje) als bestemming heeft zal de route via 
Nijenborgh kiezen. 

Logische definitieve fietsroutes 
Na oplevering van de Feringa Building zal het direct omliggende gebied van 
dit gebouw opnieuw worden ingericht. De RUG en gemeente gaan volgend 
jaar aan de slag met een inrichtingsplan waarin logische wandel- en 
fietsroutes worden opgenomen, zodanig dat de Penningsdijk niet meer als 
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hoofdfietsroute gebruikt hoeft te worden. Stakeholders worden hierbij 
betrokken. 

Recreatieve route Penningsdijk 
Als voornoemde inrichting rondom de Feringa Building klaar is kan de 
Penningsdijk 'afgewaardeerd' worden tot recreatieve route. Opgedane 
praktijkervaring van de route zullen we hierbij betrekken. Gedacht kan 
worden aan (gedeeltelijk) weghalen van de verlichting. 

Ecologische maatregelen 
Bij de fietsbrug wordt een faunapassage aangelegd voor (o.a.) poelkikkers. 
Ook maken we een bestaande dichtgegroeide watergang langs de 
Penningsdijk weer geschikt als leefgebied voor de poelkikker. De verlichting 
wordt vleermuisvriendelijk uitgevoerd, afgestemd op de de resultaten van het 
ecologisch onderzoek naar vleermuizen. 

Op Zernike zien we kansen voor extra ecologische maatregelen gekoppeld 
aan nog aan te leggen verplichte extra waterberging. Deze waterberging 
willen we daarom uitvoeren met een 'ecologische plus'. Op korte termijn 
wordt door de RUG water- en ecologische compensatie uitgevoerd bij 
Nijenborgh en volgend jaar leggen we extra waterberging aan bij De Bunders 
en het Jaagpad. Deze waterberging sluit aan op het omliggende groen en kan 
daarmee voor een versterking van de stedelijke ecologische structuur zorgen. 

Wij gaan ervan uit hiermee de motie afdoende te hebben beantwoord. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de loco-burgemeester, de loco-secretaris. 
Ton Schroor Bert Popken 
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De raad van Groningen, in vergadering bijeen op 30 mei 2018, besprekend het raadsvoorstel 
'herinrichting Zernikelaan, aansluiting Noordelijke Ringweg en Fietspad Penningsdijk' 

Constaterende dat 

• het zuidelijke gedeelte van de Paddepoelsterweg intensiever door fietsers gebruikt gaat worden 
na afsluiting van de doorgang tussen Crematoriumlaan - Nijenborg als gevolg van de voorziene 
nieuwbouw van de Feringaborg; 

• het tijdelijke gebruik van de Penningsdijk niet gepaard gaat met bomenkap, maar dat er wel 
sprake kan zijn van verstoring in biimen de Stedelijke Ecologische Structuur doordat deze route 
een belangrijke fietsroute zal worden van en naar Zernike; 

• het college onderzoek heeft gedaan naar de altematieve routes voor fietsers uit de richting van 
Park Selwerd, maar die om allerlei redenen afvielen; 

Overwegende dat 

• de bovengenoemde afsluiting gedurende vele jaren zal duren maar dat over de nieuwbouw van de 
Feringaborg door de RUG nog geen finaal besluit is genomen en dat mogelijk plannen nog 
aangepast kan worden waardoor de duur van de afsluiting beperkt kan worden; 

• het wenselijk is de afsluiting van de oostelijke fietsroute vanaf de slimme fietsroute door Park 
Selwerd naar het Zemiketerrein zo kort mogelijk te laten duren om de verstoring van de rust in 
de Stedelijke Ecologische Structuur beperkt te laten zijn; 

• er sprake is van plaatsen van - vleermuisvriendelijke - verlichting langs de route maar dat de 
verlichting ook voor andere fauna zo min mogelijk verstoord zou moeten worden; 

• het wenselijk is te bezien of compensatie in de vorm van dicht struweel en/of bosstroken 
mogelijk is; 

• Bij de plannen voor de bouw van het gebouw voor levenswetenschappen compenserende 
maatregelen genomen zijn in de vorm van de aanleg in de omgeving van bosstroken en dicht 
struweel; 

Spreekt uit dat 

het wenselijk is dat het gebruik van de fietsroute over de Penningsdijk tijdelijk is, en dat de 
Permingsdijk zo snel als mogelijk gedowngraded wordt tot rustige recreatieve route; 



Verzoekt het college 

• onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de verstoring van de rust in de Stedelijke 
Ecologische Structuur verder te beperken en waar mogelijk te compenseren, en daarbij te denken 
aan: 

• het zo kort mogelijk afsluiten van de Nijenborg voor fietsverkeer; 
• het bevorderen dat de aanpak van de Zernikelaan dusdanig gepland wordt dat de route 

Crematoriuralaan - Zernikelaan zo uitgevoerd wordt dat die kan functioneren als tijdelijke 
route van de Slimme Route door Park Selwerd naar Zernike; 

• Op of bij het Zemiketerrein te zoeken naar compenserende ecologische maatregelen; 
• De inrichting van de tijdelijke fietsroute over de Penningsdijk dusdanig aan te pakken dat na 

de heropening van de route langs Nijenborg het gebruik van de Penningsdijk voor het verkeer 
van en naar Zernike wordt ontmoedigd; 

• Beperken van lichthinder bij de aanleg van nieuwe verlichting langs het fietspad 
Penningsdijk; 

• De raad hierover na de zomer te informeren; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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