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Inleiding 

Het gemeenteli jk verkeer- en vervoerbeleid van Haren ligt vast in het Gemeenteli jk 

Verkeer en Vervoer Plan 2012-2017. Dit plan vormt de basis voor het uitwerken van 

plannen. Het GVVP is een paraplunota, een algemeen kader. Binnen dit kader dienen 

verschil lende onderdelen uit het GVVP ontwikkeld te worden. Ook worden concrete 

voorstellen gedaan voor verbetering van de (verkeers -)situatie. In deze evaluatie 

geven wij aan wat de stand van zaken is van de diverse onderdelen van dit plan.  

 

Leeswijzer 

In deze evaluatie wordt op hoofdli jnen in beeld gebracht welke acties uit het GVVP zijn 

uitgevoerd. Per onderwerp / thema worden de volgende zaken benoemd:  

 

 Wat wilden we bereiken 

 Wat is er bereikt / wat hebben we gerealiseerd  en hoe functioneert het 

 Wat is (nog) niet gerealiseerd  / aandachtspunten 

 

Doordat ook wordt bekeken welke opgaves er nog liggen voor de toekomst kan de 

informatie uit deze evaluatie tevens worden gebruik t als input voor het maken van een 

nieuw GVVP.  

 

NB Bij de totstandkoming van het GVVP is destijds er voor gekozen het parkeerbeleid 

rondom het centrum van Haren buiten beschouwing te laten omdat dit sterk afhankelijk 

is van keuzes die ten aanzien van de ontwikkeling Raadhuisplein. De behandeling 

hiervan is daarom geïntegreerd in het project en wordt in deze rapportage verder 

buiten beschouwing gelaten. 
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Verkeersstructuur 

Wat wilden we bereiken  

In het plan zijn de huidige verkeerssituatie, de ontwikkel ingen en toekomstige 

verkeersituatie beschreven. In het GVVP is opgenomen wat de huidige en gewenste 

verkeersstructuur is voor auto, f iets, OV en hulpdiensten. Het is belangrijk om deze 

structuur te (bli jven) handhaven om zo goed bereikbaar te zijn én bli j ven en ten 

aanzien van verkeersveil igheids- en leefbaarheidsoogpunt. In het GVVP zijn concrete 

maatregelen benoemd die nodig zijn voor het waarborgen en verbeteren van een 

robuuste verkeersstructuur voor Haren.  

 

Wat is er bereikt / wat hebben we gerealiseerd 

In algemene zin is de verkeersstructuur in Haren goed op orde en het wegbeeld 

voldoet op de meeste plaatsen aan de inrichting conform de wegencategorisering. Wel 

vinden er diverse (m.n. ruimteli jke) ontwikkelingen plaats die maken dat het gewenst is 

om maatregelen te nemen en/of op specif ieke punten aanpassingen te doen. Deze 

ontwikkelingen staan allen opgenomen in het GVVP, waarbij tevens zo concreet 

mogelijk wordt aangegeven welke maatregelen gewenst zijn. Verdere uitwerking 

hiervan vindt plaats vanui t de projecten zelf.  

 

De Vondellaan is afgewaardeerd van 50 naar 30 km/u en zijn fysieke aanpassingen 

gedaan. De ri jbaan smaller geworden, zowel fysiek als visueel (rode kantstroken). 

Daarnaast zijn de kruispunten aangepast en is de voorrangssituatie opge heven. Dit 

wordt geaccentueerd door middel van een afwijkende kleur en materialisatie. Parkeren 

vindt plaats in aparte stroken naast de r i jbaan. Het kruispunt van de Vondellaan met 

de Van Veldekelaan is ingericht conform het principe ‘shared space’. Na oplevering 

van de weg ontvingen wij meerdere meldingen van aanwonenden en weggebruikers 

over de snelheid van verkeer, geen voorrang verlenen op kruispunten en 

oversteekbaarheid van de weg. Daarop hebben wij een aantal aanvullende 

maatregelen getroffen. Er zijn herhalingsborden 30 km zone geplaatst, op kruispunten 

staan borden ‘voorrang verkeer van rechts en is taludmarkering aangebracht. Ook 

hebben wij op verzoek van aanwonenden een zebrapad aangebracht. Deze 

maatregelen dragen in posit ieve zij bij aan de verk eerssituatie. Desondanks komen er 

af en toe nog steeds meldingen van bewoners over de verkeerssituatie en bli jf t  dit een 

punt van aandacht. 

 

De Jachtlaan is opgeleverd als f ietsstraat. De weg heeft een compleet nieuw profiel 

gekregen waardoor f ietsers zich sneller en comfortabeler kunnen verplaatsen. Op 

kruispunten is voorrang ingesteld en er zijn drempels aangebracht. Over het algemeen 

zijn mensen tevreden over de nieuwe inrichting. Met de realisatie van de Jachtlaan is 

tevens het eerste deel van de fietsroute Plus Groningen – Haren gerealiseerd.  Eind 

2017 wordt het gedeelte tussen de Jachtlaan en de gemeentegrens met Groningen 

aangepakt. De Kromme Elleboog en eerste deel van de Kerklaan worden ingericht als 

f ietsstraat. Vanaf de Schoutelaan wordt het bestaande vrij l iggende fietspad verbreed. 

Ook wordt een rotonde aangebracht op het kruispunt van de Kerklaan met de 

Molenweg. 

 

P+R Haren is uitgebreid met extra plaatsen waarbij ten noorden van de Vondellaan 

parkeerterrein P2 is gerealiseerd. Hoewel het terrein nog niet volledig gevuld is wordt 
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deze dagelijks door steeds meer mensen gebruikt. Het terrein zelf en de ontsluit ing 

van het terrein functioneren goed; voor zover bekend zijn er geen knelpunten.  

 

De infrastructuur op en rondom het Nesciopark is grotendee ls gereed. Naast het 

aanleggen van wegen en aanbrengen van asfaltverharding is er een nieuw fietspad 

gekomen vanaf de Vondellaan met aansluit ing op de Gorterlaan.  Het gebruik is 

momenteel nog beperkt maar zal toenemen zodra de kavels verder worden ontwikkeld 

en in gebruik genomen.  

 

Er worden maatregelen genomen op de Kerklaan en de Oosterweg. Beide wegen 

worden afgewaardeerd naar 30 km/u. Reconstructie van de Kerklaan wordt dit jaar 

geli jkti jdig met de aanleg van de fietsroute plus gerealiseerd. Het gedeel te voor het 

nieuwe Harens Lyceum is reeds aangepakt en in algemene zin is men hier tevreden 

over. De Oosterweg wordt, mede vanwege de aanwezigheid van het vele bouwverkeer, 

in een later stadium gerealiseerd. Tevens is vanuit dit project een nieuwe (fiets -) 

verbinding tussen de Rummerinkhof en de Oosterweg via de Grootslaan gerealiseerd. 

Ook tussen de Oosterweg en de Kerklaan, net onder het nieuwe Harens Lyceum, is 

een nieuwe fietsverbinding gerealiseerd. Deze verbinding functioneert goed.  

 

Het stationsgebied is volop in ontwikkeling. Er wordt een nieuwe langzaam 

verkeertunnel gemaakt waardoor f ietsers van/naar Oosterhaar niet meer via de 

bestaande overwegen hoeven te r i jden. De Wederikweg en Nieuwe Stationsweg 

richting Middelhorsterweg worden fietsstraten. Beide projecten worden in 2018/2019 

gerealiseerd. Tevens wordt vanuit dit project een selectieve afsluit ing van de Nieuwe 

Stationsweg vanaf de Oude Middelhorst gerealiseerd.  

 

DHE: deelgebied 3 is gerealiseerd. Nadat de wijk gereed was kwamen veel vragen 

over de verkeerssituatie rondom de Escampe. Op verzoek van bewoners zijn 

vervolgens extra snelheidsremmende maatregelen getroffen.  Voor zover bekend 

functioneert het gebied nu goed.  

 

Deelgebied 5/6 is voor een groot deel gerealiseerd en de eerste bewoners hebben 

inmiddels hun intrede gedaan in de nieuwe wijk. De bouw genereert veel aan - en 

afvoer van materialen met vrachtauto’s, Vrachtverkeer moet de route Oosterweg -

Kerklaan-Dilgtweg ri jden en mag enkel vóór 7.00 uur en na 9.00u het gebied in. Op het 

noordeli jk deel hebben we extra snelheidsremmende maatregelen genomen. Onder 

meer met bloembakken en snelheidsdisplays. Daarnaast is eerst t i jdeli jk een volledige 

(fysieke) afsluit ing voor alle doorgaand gemotoriseerd verkeer van de Oosterweg 

aangebracht. Inmiddels is dit gewijzigd in enkel een afsluit ing voor vrachtverkeer door 

middel van een hoogtebeperking. De verkeerssituatie bli jf t punt van aandacht vanuit 

de bewoners. In eerste instantie op en rondom de Oosterweg, Kromme Elleboog en 

Molenweg en in mindere mate ook aanwonenden van de Dilgtweg.  

 

Rondom de Molenweg, Kromme Elleboog en Oosterweg komen veel klachten over de 

hoeveelheid verkeer en overlast hiervan voor bewoners. Om te bezien welke 

aanvullende maatregelen er mogelijk zijn om de verkeersdruk in het gebied te 

verminderen is een quick scan uitgevoerd (zie raadsbericht  2016–16 en 2016-47). Tot 

op heden heeft dit echter nog niet geleid tot concrete aanpassingen waarmee 

verkeersstromen wijzigen. Om op lokaal niveau iets aan de overlast te doen worden op 
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de Kromme Elleboog, oosterweg/Oude Brinkweg, Stationsweg en Lokveenweg 

verhoogde kruispuntplateaus aangebracht.  

 

Wat is (nog) niet gerealiseerd  / aandachtspunten 

 Afwaarderen westeli jk deel Emmalaan naar 30 km/u (planning 2018/2019) 

 Afsluiten Mellenssteeg 

 Doortrekken fietsroute plus van Haren naar Zuidlaren 

 Fietsstraat Rummerinkhof  

 Herinrichting Dilgtweg conform 30 km/u 

 Rotonde Rijksstraatweg –dr Ebelsweg 

 

In eerder stadium is onderzocht of het mogelijk is om een nieuwe fietsverbinding te 

maken tussen de Rijksstraatweg en de Molenweg zodat onder meer leerlingen van het 

nieuwe Harens Lyceum een meer rechtstreekse en veerkeersluwere verbinding zouden 

krijgen. Dit bleek echter niet mogelijk (zie raadsbericht 2015 -38). 

 

Tevens is, mede op verzoek van bewoners van het noordeli jk deel van de Oosterweg 

en omgeving gekeken of het wenselijk was om een nieuwe autoverbinding tussen de 

Kerklaan en Oosterweg te realiseren, op de plek waar nu het f ietspad langs het Harens 

Lyceum is gerealiseerd.  De noodzaak hiertoe was echter  onvoldoende aanwezig en 

bovendien wijzigt hierdoor de verkeerssituatie rondom de school. Uiteindelijk is 

daarom gekozen voor enkel een fietsverbinding. (zie raadsbericht 2016-50) 

 

 

Aanpak knelpunten 

Wat wilden we bereiken  

In het GVVP is een analyse opgenomen van de verkeersveil igheid in de gemeente 

Haren. Hierbij is op basis van ongevalscijfers en aan de hand van inventarisaties 

knelpunten benoemd.  Enerzijds worden knelpunten objectief aangeduid, bijvoorbeeld 

de locaties waar relatief veel ongevallen plaatsvinden. Anderzijds is ook aan de 

inwoners van de gemeente Haren gevraagd om aan te geven waar sprake is van 

knelpunten. Door deze knelpunten aan te pakken kan zowel de objectieve als 

subjectieve verkeersveil igheid worden verbeterd.  

 

Wat is er bereikt / wat hebben we gerealiseerd 

In de afgelopen jaren zijn diverse knelpunten aangepakt.  

 

 Oversteken Vondellaan: De Vondellaan is afgewaardeerd naar 30 km/u en 

heringericht. Hierbij is de r i jbaan tevens smaller geworden. Na reconstructie 

hebben we op verzoek van bewoners een zebrapad toegevoegd. Beide 

maatregelen maken dat het eenvoudiger is om de Vondellaan over te steken 

(zie ook ‘verkeersstructuur’)  

 Snelheid op de Dorpsweg Onnen / kruispunt Lange Landweg: Er is op de 

kruising van de Dorpsweg met de Lange Landweg een slinger in de r ijbaan 

aangebracht. Op deze manier komt het kruispunt duideli jker naar voren en 

wordt de snelheid op de Dorpsweg verder omlaag gebracht. De inwoners van 

Onnen zijn tevreden over deze maatregel. Wel worden nog steeds zorgen geuit 

over de snelheid op andere delen van de Dorpsweg.  

 Onduideli jke kruising Zuidlaarderweg – Vogelzangsteeg: De verkeerssituatie en 

vormgeving van het kruispunt bij Appelbergen ter hoogte van de 
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Vogelzangsteeg is aangepast . Voor zover bekend zijn bewoners zijn tevreden 

met deze maatregel.  

 Onoverzichteli jke bocht Felland: Het kruispunt Felland – Felland Noord is 

aangepakt. Na de reconstructie zijn extra inritbetonblokken aangebracht. 

Hierdoor is het voor verkeer vanuit Haren duideli jker dat zij voorrang moet 

verlenen aan verkeer vanuit Onnen richting de rotonde Dr Ebelsweg en vice 

versa. Voor zover bekend is men tevreden met deze maatregel  

 Hoge intensiteit en snelheid Hertenlaan: Extra maatregelen bij OBS de Linde 

(weren parkeren langs de ri jbaan door middel van paa ltjes) verlagen de 

snelheid van het verkeer op de Hertenlaan. De maatregelen hebben effect, 

echter bli jf t voor de school de situatie ter plaatse een aandachtspunt.  

 Overlast vrachtverkeer en oversteekbaarheid Rijksstraatweg:  De drempels op 

de Rijksstraatweg in Glimmen zijn aangepakt . Inwoners van het dorp zijn in 

algemene zin zeer te spreken over deze maatregel  (zie verderop: 

“Rijksstraatweg Glimmen”) .  Vanuit het project Veilige Schoolomgeving zijn 

maatregelen genomen voor het oversteken van de Rijksstraatwe g. 

 Jachtlaan onveilig: Er zijn maatregelen getroffen op de Jachtlaan in het kader 

van fietsroute plus. (zie ook ‘verkeersstructuur’) . Voor zover bekend zijn 

inwoners tevreden met de nieuwe situatie.  

 

Daarnaast zijn op dit moment een aantal maatregelen in v oorbereiding / in uitvoering: 

 

 Kruising Kerklaan – Kromme Elleboog: Er wordt een rotonde aangebracht op het 

kruispunt van de Kerklaan met de Oosterweg 

 Spoorwegovergang Oude Middelhorst onveilig:Door aanleg van de nieuwe 

onderdoorgang onder het spoor en fie tsstraten in de stationsomgeving neemt de 

verkeersdruk van fietsers op de spoorwegovergang Oude Middelhorst af 

waardoor ter plaatse de verkeersveil igheid verbetert. Er wordt een selectieve 

afsluit ing gerealiseerd op de Nieuwe Stationsweg. Hierdoor verdwijn t het 

afslaand autoverkeer vanaf de Middelhorsterweg en verbetert eveneens de 

verkeersveil igheid ter plaatse van de spoorwegovergang 

 Kerklaan / Molenweg / Kromme Elleboog onveilig, druk, hoge snelheid:  Vanuit 

het project f ietsroute plus worden maatregelen getroffen en er is een quick scan 

verkeersmaatregelen opgesteld van waaruit maatregelen worden getroffen . (Zie 

ook ‘verkeersstructuur’). 

 

Wat is (nog) niet gerealiseerd  / aandachtspunten 

Ondanks dan veel knelpunten zoals deze opgenomen zijn in het GVVP re eds zijn 

aangepakt is nog niet op alle locaties overgegaan tot het nemen van maatregelen. 

Infrastructurele oplossingen zijn doorgaans kostbaar en daarom wordt ervoor gekozen 

om maatregelen zoveel mogelijk te combineren met onderhoud aan weg en/of r iolering.  

 

Verkeerseducatie 

Wat wilden we bereiken 

Door middel van gerichte verkeerseducatie een bijdragen leveren aan het verbeteren 

van de verkeersveil igheid.  

 

Wat is er bereikt / wat hebben we gerealiseerd  

Ieder jaar vinden er verschil lende verkeerseducatie ac tiviteiten plaats in Haren. De 

coördinatie van deze activiteiten vond eerder plaats onder regie van de gemeente 
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Haren. Vanaf 2015 vindt de coördinatie van verkeerseducatie in alle gemeenten in 

samenwerking met die gemeenten in de provincie Groningen plaats  via het secretariaat 

van het Verkeer- en Vervoer Beraad, waarbij gemeentes input leveren voor het 

opstellen van de plannen. In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, polit ie en 

onderwijsinstell ingen worden verschil lende activiteiten ontwikkeld in het kader van 

verkeerseducatie. Hierbij streven wij naar gerichte educatie voor alle leefti jdsgroepen. 

Het verbeteren van de communicatie over verkeersveil igheid met het basisonderwijs 

heeft tevens de volle aandacht. Jaarli jks terugkerende projecten zijn onder meer de 

verkeersexamens op de basisscholen en de verkeersmarkt voor het voortgezet 

onderwijs. 

 

Wat is (nog) niet gerealiseerd / aandachtspunten 

Geen 

 

Veilige schoolomgevingen 

Wat wilden we bereiken 

Bij het project “veilige schoolomgevingen” zijn 11 basisscholen opgenomen waarbij 

een plan moest worden gemaakt om de directe omgeving van de school te verbeteren. 

Aanleiding voor het project was een toenemend aantal klachten. Het plan moet op een 

gestructureerde manier inzicht bieden in de knelpunten rondom sch olen en uitmonden 

in concrete verbetervoorstellen.  

 

Wat is er bereikt / wat hebben we gerealiseerd  

Bij dit project zijn 11 basisscholen opgenomen waarvoor voorstellen zijn gedaan om de 

verkeersituatie te verbeteren. Deze voorstellen zijn verder uitgewerkt  en inmiddels 

naar tevredenheid gerealiseerd, met uitzondering van de locatie t Hunnedal in Onnen 

en de Meent in Glimmen omdat deze scholen beide werden gesloten. Van OBS de 

Linde kregen wij na realisatie van de maatregelen nog steeds een aantal opmerkinge n 

over de verkeerssituatie rondom de school. Met een aantal eenvoudige maatregelen is 

inmiddels is ook deze situatie verbeterd.  Om overlast van foutparkeerders tegen te 

gaan zijn bij de Brinkschool een aantal extra paaltjes geplaatst  Voor zover bekend 

functioneert de situatie rondom de scholen verder grotendeels als voorzien. In 

algemene zin geldt wel dat de situatie rondom de scholen alt i jd extra aandacht 

behoeft.  

 

Wat is (nog) niet gerealiseerd / aandachtspunten 

Op alle locaties zijn maatregelen gerealiseerd 

 

 

Hulpdiensten 

Wat wilden we bereiken 

Onderdeel van een robuust verkeerssysteem is het waarborgen van een goede 

bereikbaarheid voor hulpdiensten. Belangrijke elementen hierbij zijn een goede 

verkeersstructuur en de inrichting van wegen en omgeving. In  het GVVP wordt 

onderscheid gemaakt tussen hoofdroutes en nevenroutes voor hulpdiensten. Op de 

hoofdroutes moet een veil ige en continue snelheid gereden kunnen worden. De 

nevenroutes moeten zorgen voor een gemakkelijke en snelle toegang tot de wijken.  

 

Wat is er bereikt  /wat hebben we gerealiseerd  



8 
 

Bij alle ruimteli jke projecten en herinrichtingsplannen is rekening gehouden met de 

(mogelijke) effecten hiervan op de bereikbaarheid voor hulpdiensten. De kaart met 

routes voor hulpdiensten wordt hierbij gebruikt als basis.  

 

Wat is (nog) niet gerealiseerd / aandachtspunten 

Geen 

 

 

Shared Space 

Wat wilden we bereiken 

De Rijksstraatweg in Haren is aangepakt conform de principes van Shared Space. In 

het GVVP is een evaluatie opgenomen.  

 

Wat is er bereikt  /wat hebben we gerealiseerd 

Het centrum van Haren is aantrekkeli jker geworden en de Rijksstraatweg vormt minder 

een barrière dan voorheen. Het aantal verkeersslachtoffers is na reconstructie 

aanzienli jk gedaald. In algemene zin is het beeld dan ook posit ief. In de  beleving 

worden een duideli jke verkeerssituatie en verkeersveil igheid aan elkaar gekoppeld, 

terwijl een van de principes juist is om het verkeer minder te ‘regelen’. Inmiddels zijn 

weggebruikers gewend aan deze situatie.  Er wordt aanbevolen dat bij toekomstige 

(shared space) herinrichtingen specif iek aandacht moet worden besteed aan de 

kwetsbare groepen verkeersdeelnemers (ouderen, kinderen, blinden/slechtzienden).  

 

Wat is (nog) niet gerealiseerd / aandachtspunten 

Foutparkeren van auto ’s op en langs de Rijksstraatweg en laden en lossen op drukke 

momenten leidt soms tot problemen. Ondanks gerichte handhaving hierop bli jven bli jf t 

dit probleem aanwezig. Het verdient dan ook aanbeveling om in de toekomst hier 

specif iek aandacht aan te besteden en te bezien of /welke (aanvullende) maatregelen 

mogelijk zijn.  

 

Beleidsnotitie “veilig oversteken in Haren’  

Wat wilden we bereiken 

In de gemeente Haren wordt terughoudend omgegaan met het toepassen van 

zebrapaden. In het GVVP worden aanbevelingen gedaan waarbij in hoofdl i jnen het 

toepassen van een oversteekvoorziening bepaald wordt door de wegcategorie, de 

locatie en of sprake is van hoge concentratie van overstekende voetgangers.  

 

Wat is er bereikt / wat hebben we gerealiseerd  

In algemene zin wordt de li jn zoals weergegeven in het GVVP goed gehanteerd. Er zijn 

nieuwe zebrapaden aangelegd op de Kerklaan bij de nieuwbouw van het Zernike 

College en op de Vondellaan ter plaatse van de Multatuli laan  

 

Wat is (nog) niet gerealiseerd / aandachtspunten 

Bestaande zebrapaden bli jven vooralsnog gehandhaafd.  

 

Verkeersintensiteiten en –stromen 

Wat wilden we bereiken 

Door het meten van verkeersintensiteiten ontstaat inzicht in de wijze waarop de 

hoeveelheid verkeer en verkeersstromen zich ontwikkelen.  
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Wat is er bereikt / wat hebben we gerealiseerd 

Om goed zicht te houden op de ontwikkeling van het gemotoriseerde verkeer en 

fietsverkeer vindt vanaf 2004 jaarli jks structureel onderzoek plaats op diverse 

wegvakken in de gemeente. In de gemeente Haren zijn c.a. 40 locaties waar op 

reguliere basis de hoeveelheid verkeer wordt gemeten waarbij elke locatie om de 4 

jaar wordt gemeten. Op 5 locaties op hoofdwegen in Haren wordt het verkeer 

permanent gemeten om inzichteli jk te krijgen wat de effecten zijn van Aanpak Ring 

Zuid.  

 

Wat is (nog) niet  gerealiseerd / aandachtspunten 

Geen 

 

Effecten ontwikkelingen 

Wat wilden we bereiken 

Diverse externe en interne (ruimteli jke) ontwikkelingen hebben effect op het verkeer in 

en rond Haren. De hoofdli jnen van deze effecten zijn omschreven in het GVVP, 

evenals (mogelijke) maatregelen en opgaves voor de toekomst.  

 

Wat is er bereikt / wat hebben we gerealiseerd  

 

Aanpak Ring Zuid 

In de periode 2017-2021 vinden werkzaamheden plaats op de Zuideli jke Ringweg 

vanuit het project Aanpak Ring Zuid. De gemeente Haren hee ft een zienswijze 

ingediend bij het projectbureau waarin is aangegegeven posit ief te staan ten opzichte 

van dit project maar wel zorgen hebben over de (t i jdeli jke) toename van de 

verkeersdruk op wegen in Haren als gevolg van werkzaamheden op en rondom de 

zuideli jke r ingweg. Hierop heeft het projectbureau aangegeven dat er niet actief zal 

worden omgeleid via wegen in Haren. Ook heeft zij middels verkeersmodellen 

berekend dat de hoeveelheid sluipverkeer zeer beperkt zal zijn  (toename 1%). De 

gemeente Haren volgt deze ontwikkelingen op de voet en houdt nauw contact met de 

projectorganisaties Aanpak Ring Zuid en Groningen Bereikbaar. Om te kunnen volgen 

hoe de hoeveelheid verkeer zich de komende jaren zal ontwikkelen hebben wij op 5 

locaties op de hoofdwegen permanente telpunten geplaatst. 

 

Raamwerk RegioRail  

De frequentieverhoging van het spoor tussen Groningen en Assen maken dat 

spoorbomen in Haren vaker dicht zullen gaan. Voor f ietsers van/naar Oosterhaar wordt 

vanuit het project Stationsgebied een nieuwe tunnel onder het spoor gemaakt, 

f ietsstraten aangelegd en de Nieuwe Stationsweg (selectief) afgesloten.  (zie 

‘verkeersstructuur’). Aan de noordkant van Haren wordt het nieuwe opstelterrein ‘De 

Vork’ gerealiseerd waarna de aanpak van het Hoofdstation Groningen  kan worden 

gerealiseerd. 

 

Uitbreiding P+R Haren / A28 

Bij het Transferium Haren is een extra parkeerterrein (P2) gerealiseerd met ca. 500 

extra plaatsen. Het terrein functioneert goed en er wordt steeds meer gebruik van 

gemaakt.  

 

Ontwikkelingen bedrijventerreinen zuidoost Groningen en woningbouwlocaties (o.a. 

Meerstad en Ter Borcht 



10 
 

Voor zover bekend leiden deze ontwikkelingen niet of nauwelijks tot een wijziging van 

verkeersstromen en – intensiteiten op wegen in Haren.  

 

Haren Noord 

Om de diverse ontwikkel ingen in deelgebied 5/6 in Haren Noord in goede banen te 

leiden is een apart verkeersplan opgesteld. In dit verkeersplan is gekeken naar zowel 

de ti jdeli jke situatie met veel bouwverkeer alsmede ook de definit ieve situatie. Zie ook 

‘verkeersstructuur’.  

 

Nieuwbouw Harens Lyceum (voorheen Zernike) 

Ter hoogte van de entree van het nieuwe Harens Lyceum zijn maatregelen getroffen 

om de snelheid van het verkeer te remmen en het oversteken van fietsers en 

voetgangers te verbeteren. Nadat de school in gebruik is ge nomen ontstonden 

afwikkelingsproblemen op het kruispunt Kerklaan –  Molenweg. Hierop is de 

voorrangssituatie t i jdelijk aangepast. Nog in 2017 wordt dit kruispunt gewijzigd in een 

rotonde.  

 

Maartenscollege 

Er is een nieuwe fietsverbinding gemaakt tussen het  Maartenscollege en de Kerklaan 

 

 

Mytylschool 

Er is een plan opgesteld en uitgevoerd waarmee de verkeersafwikkeling rondom de 

Mytylschool is verbeterd. Belangrijk onderdeel van het plan is het instellen van 

(gedeelteli jk) eenrichtingsverkeer en afspraken over halen en brengen met taxibusjes.  

 

Ontwikkelingen Oosterhaar 

Er is een nieuw winkelcentrum gerealiseerd met een gehele nieuwe openbare ruimte, 

inclusief wegen en parkeervoorzieningen. Deze nieuwe inrichting functioneert tot op 

heden goed. Om de verkeerssituatie rondom bevoorrading via de Windeweg te 

verbeteren wordt een proef gedaan met het instellen van gedeelteli jk 

eenrichtingsverkeer op het westeli jk deel van de Windeweg.  

 

Project Raadhuisplein 

Op het nieuwe Raadhuis-/Haderaplein worden maximaal 32 woningen in het hogere 

segment gerealiseerd en is er ruimte voor horeca, detailhandel en een supermarkt. 

Tevens is het realiseren van een parkeervoorziening onderdeel van de ontwikkeling. 

De consequenties voor de verkeersafwikkeling en gevolgen voor parkeren  zijn een 

belangrijk aandachtspunt. Het bestaande (betaalde) parkeerregime bli jf t vooralsnog 

gehandhaafd. Naar verwachting kan in 2019 worden gestart met de bouw.  

 

Ontwikkeling Meerweg 

Het eerste deel van de reconstructie van de Meerweg tot aan café Friescheveen is 

inmiddels afgerond. De weg en het naastgelegen fietspad zijn aangepast waarbij de 

weg ‘meeslingert’ met het naastgelegen dijklichaam. Ook zijn er op een aantal locaties 

parkeervoorzieningen aangelegd. Nadat de weg aangepast is, is nog wat extra 

beli jning en zijn reflectorpaaltjes geplaatst om zo het verloop van de weg ook bij 

slechte weersomstandigheden te kunnen volgen..  

 

Ontwikkeling Stationsgebied en aanleg van f ietsstraten 



11 
 

Er wordt een nieuwe tunnel voor f ietsers en voetgangers aangelegd, he t stationsplein 

wordt aangepakt en er komt een afsluit ing op de Nieuwe Stationsweg. Zie ook 

‘verkeersstructuur’  

 

Herinrichting Vondellaan 

De Vondellaan is heringericht. Zie ‘verkeersstructuur’  

 

Bereikbaarheid Oosterhaar  / nieuwe spoortunnel 

Voor het behouden van een robuuste verkeersstructuur is een tweede tunnel onder het 

spoor door voor autoverkeer ter plaatse van de Oude Middelhorst wenselijk. In het 

kader van de ontwikkelingen rondom station Haren is hier in eerder stadium naar 

gekeken. Het maken van een dergeli jke tunnel is echter (zeer) kostbaar en de 

ruimteli jke impact fors. Ook ontstaan problemen met het ontsluiten van de woningen. 

Vooralsnog is hier daarom geen vervolg aan gegeven.  

 

Wat is (nog) niet gerealiseerd / aandachtspunten  

Een deel van bovenstaande projecten is nog in voorbereiding of is (deels) in 

uitvoering. 
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Uitwerking Thema’s:  

Herinrichting Kerklaan, Oosterweg, Dilgtweg  

Wat wilden we bereiken 

In het wegencategoriseringsplan zijn de Kerklaan, Oosterweg en Dilgtweg aangeduid 

als Erftoegangswegen. Concreet betekent dit een maximumsnelheid van 30 km/uur en 

inrichting van de weg die passend is bij deze snelheid. In het GVVP zijn voorstellen 

gedaan voor de manier waarop dit plaats kan vinden. Op de Kerklaan is dit het 

accentueren van kruispunten en snelheidsremming door middel van drempels. 

Daarnaast optisch versmallen van de ri jbaan. Het vrij l iggende fietspad dient te worden 

gehandhaafd. Voor de Oosterweg wordt voorgesteld om de kruispunten te accentueren 

en bermversteviging aan te brengen, bijvoorbeeld met grasbetonblokken. Bij de 

dilgtweg gaat het om opheffen van fietsstroken, inritconstructies en 

voorrangsregelingen en aanbrengen van geli jkwaardige kruispunten conform de 

Kerklaan. Daarnaast visueel versmallen van de ri jbaan.  

 

Wat is er bereikt / wat hebben we gerealiseerd  

De Kerklaan wordt dit jaar heringericht conform de voorgestelde maatregelen.  Op de 

Oosterweg rijdt nu nog veel bouwverkeer. Naar verwachting is de realisatie van DHE 

5/6 eind 2018 grotendeels gereed. In 2019 wordt de Oosterweg aangepakt en opnieuw 

geprofileerd zoals voorgesteld in het GVVP.  

 

Wat is (nog) niet gerealiseerd / aandachtspunten  

Er is nog geen concreet plan in voorbereiding voor herinrichting van de Dilgtweg. 

 

 

Rijksstraatweg Glimmen 

Wat wilden we bereiken 

Door het herinrichten van de Rijksstraatweg kan tegemoet worden gekomen aan de 

door bewoners ervaren overlast van doorgaand (vracht -)verkeer. In het GVVP zijn een 

aantal concrete voorstellen gedaan voor maatregelen:  

 

 Rotondes Zuidlaarderweg en dr Ebelsweg 

 Plateaus uitvoeren in asfalt  

 Verbeteren oversteekvoorzieningen (veil ige schoolomgevingen)  

 Sturen op navigatie 

 Visuele versmalling r i jbaan (vergeli jk Meerweg)  

 Aanpak onveilige locaties zoals genoemd bij consultatie  

 

Daarnaast heeft de gemeenteraad in januari 2013 een motie aangenomen waarmee het 

college werd verzocht om in overleg met de regio tot maatregelen te komen die 

bijdragen aan verminderen van het grotere doorgaande vrachtverkeer. In november 

2013 is een motie aangenomen waarmee het college werd opgeroepen een verbod 

voor doorgaand vrachtverkeer in te stellen.  

 

Wat is er bereikt / wat hebben we gerealiseerd  

Er is een werkgroep Rijksstraatweg opgericht waarbij aan de hand van de moties van 

de raad, het GVVP en de wensen vanuit de bewoners is gesproken over de 

verkeerssituatie en oplossingsrichtingen.  Hieruit kwamen twee punten naar voren; 

herinrichting van de Rijksstraatweg en een verbod voor doorgaand vrachtverkeer.  



13 
 

 

Daarnaast zijn ook een aantal concrete acties op gang gezet:  

 Vanuit het dorp een li jst opgesteld van bedrijven die veelvuldig gebruik maken 

van de Rijksstraatweg. De top-10 hiervan zijn door de gemeente aangeschreven 

waarbij is gevraagd om aandacht te hebben voor de problematiek en mee te 

denken in de r ichting van een oplossing.  

 Naar aanleiding van signalen van bewoners en op ons verzoek heeft de 

Inspectie Leefomgeving en Transport gehandhaafd op vervoer van gevaarli jke 

stoffen over de Rijksstraatweg.  

 

Op 17 februari 2014 heeft het college besloten tot het uitwerken van een verbod voor 

doorgaand vrachtverkeer voor de gehele gemeente Haren. Enkel voor Glimmen een 

dergeli jk verbod was niet wenselijk. Bestemmingsverkeer van en naar andere 

bestemmingen binnen de gemeente zou dan ook niet meer via de Rijksstraatweg 

mogen rijden. Gelet op de reacties op het voornemen om een dergeli jk verbod in te 

stellen is gekozen voor het opstellen van een ontwerp van het te nemen besluit, 

gecombineerd met een uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure (UOV) (zie 

raadsbericht 2014-09) 

 

Om het besluit uit te voeren moest het een en ander nader worden uitgewerkt en 

afgestemd. Er is ambteli jk en bestuurli jk overleg geweest over het voornemen voor een 

verbod en er zijn voorbereidingen getroffen voor een definit ief ontwerp. Met de 

buurgemeenten was geen overeenstemming over het plaatsen van 

vooraankondigingsborden op hun grond. Ook is er een 0 -meting gehouden om de 

noodzaak en effectiviteit van het verbod nauwkeuriger in kaart te brengen. Ten slotte 

is verder uitgezocht hoe het zat met de juridische grondslag en houdbaarh eid. Om een 

en ander in goede banen te leiden is een procesbegeleider aangesteld en er is een 

krediet van €135.480,- beschikbaar gesteld om een en ander te kunnen realiseren (zie 

raadsbericht 2014-40) 

 

Vervolgens is het verkeersbesluit voorbereid en heeft ambteli jke en bestuurli jke 

afstemming plaatsgevonden over dit besluit. Hieruit kwam het volgende naar voren:  

 

 Meerdere regionale bestuurders hebben aangegeven niet mee te willen werken 

aan de uitvoering van het verbod.  

 Eerdere juridische onzekerheden ten aanzien van bezwaar - en 

beroepsprocedures kunnen nog steeds niet worden weggenomen 

 Er is een kentekenonderzoek gehouden 

 De regio heeft het init iatief genomen om in gezamenlijkheid met de regio te 

komen tot een aantrekkeli jk alternatief  

 

Er is samen met de regio een maatregelenpakket opgesteld dat ten uitvoer is gebracht. 

Door middel van truckspotting zijn bedrijven die veel van het wegennet van Haren 

gebruik maken in beeld gebracht en er is met deze bedrijven gesproken. Er is gekeken 

naar maatregelen ten aanzien van mobiliteitsmanagement, informatie/commu nicatie, 

bebording op snelwegen en verkeersmanagement. Samen met de inwoners van 

Glimmen is toegewerkt naar een maatregelenpakket met fysieke maatregelen in het 

dorp (zie raadsbericht 2015-4). 
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Uit de verkeerstell ingen bleek dat het gemiddeld aandeel vrach tverkeer door Glimmen 

c.a. 10% bedraagt. Gelet op de intensiteit op vergeli jkbare wegen is dit een 

acceptabele waarde. Datzelfde geldt voor de gemeten snelheid. De drukste 

doorgaande relatie voor vrachtverkeer was via de Rijksstraatweg en de Verlengde 

Hereweg. Van al het doorgaande vrachtverkeer door Glimmen reed 35% via de Dr 

Ebelsweg (zie raadsbericht 2015-23) 

 

Het was niet mogelijk om alle gewenste infrastructurele maatregelen te realiseren. Om 

hierin een goede keuze te maken is afstemming geweest met ve rtegenwoordigers uit 

het dorp. Uiteindelijk is gekozen voor het asfalteren van de drempels in plaats van 

realisatie van de overige fysieke maatregelen. Belangrijkste reden is dat daarmee 

tegemoet wordt gekomen aan de grootste wens van het dorp, zoals ook eerder bleek 

uit een enquete. (zie raadsbericht 2015-41) 

 

Bewoners hebben aangegeven dat zij zeer tevreden zijn over het asfalteren van de 

drempels. De belangrijkste overlast is hiermee nagenoeg verdwenen. Na realisatie zijn 

vanuit het dorp geen nieuwe signalen meer ontvangen ten aanzien van overlast.  Vanuit 

het project veil ige schoolomgevingen is de bestaande oversteekvoorziening bij de 

Rijksstraatweg herkenbaarder gemaakt en verbeterd.  

 

Wat is (nog) niet gerealiseerd / aandachtspunten  

Voor de rotondes Zuidlaarderweg en Dr Ebelsweg geldt dat het benodigde 

ruimtebeslag fors is waardoor mogelijk particuliere grond moet worden verworven. 

Vooralsnog zijn deze maatregelen dan ook niet verder uitgewerkt. Sturen op navigatie 

bleek eveneens erg lastig. Het visueel versmallen van de ri jbaan was in een ontwerp 

uitgewerkt in de vorm van een dubbele asmarkering maar uiteindelijk is gekozen voor 

het asfalteren van de drempels en is deze maatregel afgevallen. 

 

Fietsroute Plus Groningen – Haren – Zuidlaren 

Wat wilden we bereiken 

Een fietsroute Plus is een hoogwaardige fietsverbinding waarbij de fietser extra 

kwaliteit wordt geboden ten aanzien van comfort, ruimte en doorstroming. Door het 

aanleggen van een fietsroute plus tussen Groningen, Haren en Zuidlaren moet het 

f ietsen van en naar deze bestemmingen prettiger, veil iger en toegankelijker worden. 

Het voorkeurstracé volgt de route Groningerstraat – Zuidlaarderweg – Rijksstraatweg – 

Nieuwlandsweg – Kerklaan. 

 

Wat is er bereikt / wat hebben we gerealiseerd  

Mede op verzoek van de gemeente Haren is samen met de Regio Groningen -Assen, de 

stad Groningen en de provincie Groningen een voorstel gedaan om middelen 

beschikbaar te stellen vanuit het programma Beter Benutten (ministerie I&M) voor 

realisatie van een fietsroute plus tussen Groningen en Haren. Het ministerie heeft 

ingestemd met dit voorstel. Daarnaast heeft de provincie eveneens een subsidiebedrag 

beschikbaar gesteld. In totaal gaat het om een bedrag van € 972.000 aan subsidie 

waarmee het gedeelte Groningen – Haren tot aan de Onnerweg wordt gerealiseerd (zie 

raadsbesluit 30 mei 2016).  

 

Naast een subsidie voor de fietsroute Plus zijn eveneens vanuit Beter Benutten 

middelen beschikbaar gekomen voor aanpak van het f ietspad tussen Haren en 

Groningen langs het Noord-Willemskanaal ( inmiddels onderdeel van de fietssnelweg 
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Groningen – Assen). De uitvoering hiervan verloopt onder regie van de provincie 

Groningen. Eind 2017 moet dit gedeelte eveneens gereed zijn.  

 

In december 2016 is de fietsstraat Jachtlaan opgeleverd waarmee het eer ste gedeelte 

van het tracé gerealiseerd was. Het eerste deel van de fietsroute plus, tussen Haren 

en Groningen, is eind 2017 gereed.  De gemeente Groningen gaat in 2018 eveneens 

aan de slag waarbij de fietsroute verder wordt doorgetrokken over de Helperzoom. 

 

 

Wat is (nog) niet gerealiseerd / aandachtspunten  

De wens is om de fietsroute verder door te trekken over de Nieuwlandsweg, 

Rijksstraatweg en Zuidlaarderweg richting Zuidlaren.  

 

Ketenmobiliteit  

Wat wilden we bereiken 

Ketenmobiliteit is een verzamelbegrip voor het combineren van verschil lende 

vervoerswijzen, zoals de auto, het openbaar vervoer en de fiets binnen één reis. Voor 

het stimuleren hiervan is het wenselijk om goede overstapvoorzieningen van het ene 

vervoersmiddel op het andere te realiseren. Dit  kan onder meer door het realiseren 

van goede stall ingsmogelijkheden voor de fiets, uitbreiding van P+R terreinen en een 

goed openbaar vervoernetwerk. 

 

Wat is er bereikt / wat hebben we gerealiseerd  

Het huidige transferium Haren is na realisatie van parkeerterrein P2 fors uitgebreid. 

Ook is bij station Haren een nieuw P+R terrein gerealiseerd. Zowel bij het transferium 

als bij station Haren zijn f ietskluizen aangebracht en er is inmiddels een 

huurmogelijkheid voor OV fietsen. Met succes zijn wij in overleg getreden met het 

OVbureau over het busvervoer waarbij wij ons hard hebben gemaakt voor behoud van 

busbediening van station Haren en een busroute over de Kerklaan. De huidige busli jn 

51 r i jdt hierdoor nu via station Haren en de Kerklaan.  Dit is niet alleen belangrijk voor 

de inwoners van Haren zelf, maar ook in de verdere doorontwikkeling van station 

Haren als hub.  

 

De komende jaren zal ketenmobiliteit in de gehele regio een verdere impuls krijgen. In 

de provincies Groningen en Drenthe zijn c.a. 50 locaties aangewezen als Hub. Dit zijn 

knooppunten waar snelle OV verbindingen samenkomen met verschillende andere 

vervoerswijzen, maar worden ook doorontwikkeld als ‘sociaal’ knooppunt met extra 

voorzieningen en dienstverlening. In de gemeente Haren zijn het transferium Haren en 

station Haren beide aangewezen als hub.  

 

Wat is (nog) niet gerealiseerd / aandachtspunten  

Station Haren en transferium Haren zijn aangewezen als hub en worden de komende 

jaren vanuit dat perspectief verder doorontwikkeld. Het openbaar vervoer, maar ook de 

fiets zullen hierbij een nog prominentere rol kri jgen.  

 

 

 

 


