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Ondertunneling Paterswoldseweg
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Taken, verantwoordelijkheden

� Stuurgroep ESGL: bestuurders van betrokken gemeenten en 
Provincies Groningen, Friesland en ProRail hebben ‘bestuurlijke-
verantwoordelijkheid’ ESGL.

� Provincie Groningen: opdrachtgever en financier van Tunnel

� ProRail: verantwoordelijk voor projectmanagement Tunnel en de 
(OTB) procedure

� Gemeente Groningen: verantwoordelijk voor overleg met 
omgeving over ruimtelijke inpassing



Nut en Noodzaak

� Veiligheidseisen ProRail bij extra spoorlijn Groningen –
Leeuwarden: ongelijkvloerse kruising bij Peizerweg of 
Paterswoldseweg

� Uit studie bleek dat tunnel voor alle verkeer bij de 
Paterswoldseweg het meeste garantie geeft voor de spoor-
en verkeersveiligheid

� Paterswoldseweg heeft een belangrijke functie in de stad 
voor auto’s en fietsers

� HOV-as West is alleen te realiseren indien de kruising 
Paterswoldseweg ongelijkvloers wordt



Programma van eisen 
Tunnel

� Hoogte: 

� Ontwerp 4,20m 

� Breedte: circa 22 meter

� binnenmaat fiets- / voetpaden 5,00 m (2x) 

� binnenmaat rijbaan 8,50 m (1x) 

� dikte buitenwanden 0,70 m (2x) 

� dikte binnenwanden 0,70 m (2x) 

� Helling fietspaden 3% 

� Helling auto’s 5% 

� Budget: € 22 mln. (inmiddels + LVO)



Onderzoek Ruimtelijke kwaliteiten

� Karakteristieken benoemd van:
� Paterswoldseweg

� Badstratenbuurt

� Zeeheldenbuurt

� Laanhuizen

� Grunobuurt

Op basis daarvan 2 ontwerpen:

. Smalle variant

. Brede variant



Smalle variant



Brede Variant



Brede Variant Vogelvlucht



Voor beide varianten geldt:
� Het spoor wordt ter plaatse van de tunnel met ca. 50 cm. verhoogd. Hierdoor kan de 

tunnel minder diep worden en (dus ook) minder lang. Dit vergemakkelijkt de 
inpassing en is sociaal veiliger;

� De fabriek BAT Niemeijer en de Supermarkt COOP kunnen op de huidige plek hun 
bedrijfsvoering voortzetten;

� Het blokje huizen Paterswoldseweg 84 – 94 zal moeten worden gesloopt;

� De Theodorus Niemeijerstraat is voor autoverkeer niet meer aangesloten op de 
Paterswoldseweg. In de varianten wordt de COOP supermarkt via de Kleine Badstraat
bevoorraad (betreft 4 vrachtauto’s per dag); het verkeer van/naar het parkeerterrein 
van BAT Niemeijer (tussen Theodorus Niemeijerstraat en spoor) wordt ook 
afgewikkeld via de Kleine Badstraat;

� Tweede ontsluiting Laanhuizen niet meer via Koeriersterweg maar langs HOV-as;

� Tijdens de aanleg van de tunnel is anderhalf jaar geen doorgaand (snel)verkeer bij 
de Paterswoldseweg mogelijk. Voor fietsers en voetgangers blijft die mogelijkheid 
wel bestaan. Het autoverkeer wordt omgeleid.



Paterswoldseweg 84 - 94



Badstratenbuurt



Bezwaar tegen varianten Badstratenbuurt
. Verkeer door Kl. Badstraat

. Opoffering Groenzone



Ventwegvariant



Eigendom BAT Niemeijer



Verkeerstromen



Opties Verkeersafwikkeling



Grunobuurt/Laanhuizen



Huidige situatie



Situatie met Tunnel



Mogelijkheden 2e ontsluiting



Nadere uitwerking Varianten

� Verdere uitwerking i.s.m. bewoners / ondernemers van betrokken 
buurten

� Varianten doorrekenen in verkeersmodel

� Afweging maken 



Planning / Procedure

� 7 februari 2014: 

Beslissing over organisatie Paterswoldseweg en vervolg proces (3 maanden uitstel) 
door stuurgroep ESGL

� 11 februari 2014: 

Participatie herinrichten met afvaardiging van de betrokken buurten, BAT en COOP

� Februari – Mei 2014: 

Starten afgesproken participatieproces met de afvaardiging omgeving, ophalen eisen

van omgeving

� Mei 2014: 

Voorkeur omgeving duidelijk, Werkhypothese keuze in (Sub)stuurgroep voor OTB, 
start effectonderzoeken en aanpassen concept OTB

� Juni 2014: 

In procedure brengen raadsvoorstel

� September 2014: 

Raadsbesluit gemeente Groningen, 

� Februari 2015: 

Verwachte publicatie OTB



Overig

� Raming van kosten: 26 – 31 mln.

� Aanvraag Subsidie LOV 

� Relatie HOV-as

� Groningen bereikbaar!

� E.a


