
Motie (M05)  Fietsroutes Stationsgebied

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 8 maart 2023 besprekende het raadsvoorstel 
‘Strategische Agenda Stationsgebied’,

constaterende dat:

• De werkzaamheden in de Spoorzone zullen leiden tot een nieuwe Noord-Zuid verbinding voor 
fietsers als gevolg van de bouw van de gemeentelijke fietstunnel onder de sporen en het 
hoofdstation door;

• Het college uitspreekt het fietsverkeer te willen spreiden over meerdere routes, via Herebrug en 
Emmabrug om de Werkmanbrug te ontlasten;

• Hoofdstation daardoor nog steeds een barrière blijft voor fietsverkeer van Noord naar Zuid;
• Er nog geen concrete plannen liggen om alternatieve routes voor fietsers te optimaliseren; 

overwegende dat: 

• De routes via Herebrug en Emmabrug niet optimaal zijn voor fietsers, dankzij onder meer de 
wachttijden op de kruisingen; 

• Ook de doorsteek via het Cascadeplein wel een optimalisatie kan gebruiken;
• Het Herewegviaduct aangepakt gaat worden; 
• Het college in de Strategische Agenda Stationsgebied er vanuit gaat dat de routes via Emmabrug 

en Herebrug voor fietsers verbeterd kunnen worden als gevolg van de knip en herinrichting van de 
stationsweg;

spreekt uit:
• Dat het wenselijk is zo veel mogelijk goede fiets- en looproutes met voorrang te hebben van 

hoofdstation naar de binnenstad, eventueel met een nieuwe brug, waarbij alle bestaande routes 
voor zowel voetgangers en fietsers opengesteld blijven; 



verzoekt het college;

• Bij het optimaliseren van de fietsverbindingen Emmabrug en Herebrug fietsvoorrang als 
uitgangspunt te nemen, in samenhang met de voorgenomen knip op de Stationsweg; 

• De routes via het Cascadeplein en richting Europapark onder het Herewegviaduct door ook te 
optimaliseren;  

• De gemeenteraad van de uitkomsten op de hoogte te stellen alvorens vervolgstappen te zetten bij 
de visievorming en planvorming voor de Noordzijde van de Spoorzone;

en gaat over tot de orde van de dag.
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