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De beoogde verdiepte ligging



Werkgroep Veiligheid en Ontwerp

– RWS Noord-Nederland

– Provincie Groningen

– Gemeente Groningen

– Wegendistrict RWS

– Verkeerscentrale Noord-Oost Nederland

– RWS Water, Verkeer en Leefomgeving

– Steunpunt Tunnelveiligheid RWS

– Veiligheidsregio Groningen

– Regionale en lokale afdeling Brandweer

– Politie Groningen

– Ambulancevoorziening Groningen

Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid



Doel Veiligheidsplan

• Inzicht in aanpak veiligheid verdiepte ligging

• Totaalpakket veiligheidsvoorzieningen- en 
maatregelen + onderbouwing

• Voor alle organisaties die betrokken zijn bij het 
werken in en nabij de verdiepte ligging

• Onderdeel Tracébesluit



Aanpak Veiligheidsplan

Stap 1: Veiligheidseisen uit wet- en regelgeving

Stap 2: Opzetten overleg tussen alle betrokken 
partijen

Stap 3: Nagaan of verdiepte ligging in praktijk 
overeenkomt met een tunnel

Stap 4: Voorlopig voorzieningen- en 
maatregelenpakket

Stap 5: Verdiepende expertiseslag

Stap 6: Definitief voorzieningen- en 
maatregelenpakket



Veiligheidsvoorzieningen (1)

• Vluchtuitgangen

• Vluchttrappen

• Droge blusleiding

• Waterafvoer

• Aanvalsdeuren

• Motorway Traffic Management (MTM) met 
Automatische Incident Detectie (AID)

• C2000

• Mobiele telefoniedekking



Veiligheidsvoorzieningen (2)

• Kunstmatige verlichting

• Camera’s met stilstanddetectie

• Pechhavens met stilstanddetectie

• Afsluitbomen met verkeerslichten

• Aanmeldpunt/intercom bij afsluitboom

• Vluchtdeuren met vergrendeling

• Contourverlichting

• Geluidsbakens



Veiligheidsvoorzieningen (3)

• Verzamelplaatsen

• Calamiteitendoorsteken 

• Overstapmogelijkheden in open gedeeltes



Veiligheidsmaatregelen
Scenario Omschrijving

A Los voorwerp

Afgevallen lading

Morsing (ongevaarlijke stof)

Aanrijding uitsluitend materiële schade

Aanrijding (vermoeden van) letsel

Stilstaand voertuig met pech op rijstrook

Voetganger/fietser/Dier

B Onwelwording of ziektebeeld

C Brand 

Gevaarlijke stoffen

Volledige blokkade rijrichting

E Beknelling/valpartij tijdens onderhoud

F Betoging/vandalisme

Bommelding

G Ter beschikking bevoegd gezag

Ernstige storing technische voorziening



Uitgelicht: gevaarlijke stoffen

• Rapport Externe veiligheid (onderdeel MER)

• Circulaire risiconormering gevaarlijke stoffen

• Vervoerscijfers 2011 en 2030

• Onderzoek naar plaatsgebonden risico en groepsrisico

• Conclusie:

– Plaatsgebonden risico is gelijk met huidige situatie

– Groepsrisico neemt af t.o.v. huidige situatie

– Effect is dus licht positief

• Wel aandacht zelfredzaamheid en hulpverlening (vandaar 
maatregelen)



Uitwerking de komende periode

1. Calamiteitendraaiboek tijdelijke situatie

2. Verkeersmanagementplan

3. Plan voor Opleiden, Trainen en Oefenen



A28
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Rapport Antea P+R De Punt

• Conclusie Antea: reistijd tussen Assen en Groningen 

verbetert niet door Aanpak Ring Zuid. 

• MER ARZ: Reistijd tussen Assen en het Julianaplein 

verandert nauwelijks door project. Knelpunten op de 

A28 buiten de scope van het project worden immers 

niet aangepakt.



Rapport Antea P+R De Punt

• Conclusie Antea: deur tot deur reistijd in de spits 20 tot 

30% langer dan erbuiten. 

• Echter: conclusie is gebaseerd op de TomTom 

congestieranglijst van 2014 (situatie NU) en is niet van 

toepassing op toekomstige situatie ARZ.

• MER: Zuidelijke Ringweg reistijdverlies neemt af met 

92%. Op OWN Groningen reistijdverlies neemt af met 

5% af. 



Knelpunten:

• De verkeerlichten op het 

Julianaplein 

• De A28 tussen Julianaplein en 

Groningen-Zuid v.v.

Effect:

• Files

• Vertraging

A28 binnen scope NU



Maatregelen:

• Ongelijkvloers Julianaplein

• Extra rijstroken A28 tussen 

Julianaplein en Groningen-Zuid 

v.v.

Effect:

• Geen knelpunten meer op de 

A28 binnen de scope

A28 binnen scope STRAKS



• De A28 tussen o.a. Groningen-

Zuid en Haren is een 

capaciteitsknelpunt

• Hoeveelheid verkeer verandert 

nauwelijks als gevolg van het 

project

• Gevolg: knelpunt blijft na 

ombouw Zuidelijke Ringweg

A28 buiten scope



Reistijd A28

• Reistijd neemt licht toe vanaf 

Julianaplein naar De Punt als 

gevolg van project

Waardoor?

• Grens A28 verschuift met 800 

meter en het traject wordt dus 

langer

• Lagere maximumsnelheid op 

deel van traject





Papiermolen
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analyse uitwerkingaanleiding conclusieopgave visie ontwerp

Definitief ontwerp 



Fietstunnel Papiermolen-Rivierenbuurt
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Fietstunnel Brailleweg-Maaslaan
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Oordeel van de Raad van State is: “.. dat deze routes in 

plaats van een ongelijkvloerse kruising een kruising met 

verkeerslichten heeft, dit deze routes niet ongeschikt of 

verkeersonveilig maakt.” 

Deze uitspraak slaat op de alternatieve routes vanuit het 

zuidwesten via de Hereweg of de Brailleweg.



Luchtkwaliteit en advies GGD
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Advies GGD

• Dateert uit 2008

• Geen gevoelige bestemmingen bouwen: 

– Binnen 300 meter snelweg

– Direct langs drukke wegen (> 10.000 voertuigen per etmaal)

• GGD Groningen heeft in 2013 Gezondheids-

effectscreening (GES) uitgevoerd specifiek voor ARZ

• GES brengt ook blootstelling onder de wettelijke 

normen in beeld

• Advies GGD en GES liggen in het verlengde van elkaar



Conclusie GES

• Luchtkwaliteit verbetert met en zonder project

• Verwachte verbetering met project is iets minder groot, 

vanwege de ruimte tussen de deksels

• Invloed hiervan op de volksgezondheid is zeer gering



Afspraak provincie en gemeente

• Na oplevering van het project meetpalen om te 

monitoren




