
 

Geachte bewoners van de Goeman Borgesiuslaan en Wijkcomité Helpman, 

  

Allereerst onze dank voor uw brief waarin u uw zorgen met ons deelt over de inzet van 

G. Borgesiuslaan als tijdelijke bouwroute. Ook wij vinden leefbaarheid voor onze 

bewoners en verkeersveiligheid van weggebruikers van groot belang. Wij waarderen 

uw energie en inzet om met ons het gesprek hierover te voeren voor de G. 

Borgesiuslaan.  

  

Sinds de opening van de Helperzoomtunnel in april 2020 hebben wij uit de wijk 

meldingen ontvangen met zorgen over de verkeersveiligheid. Daarom hebben we met 

u en het WCH regelmatig overleg om de knelpunten in de wijk in beeld te brengen en 

bespreken we welke oplossingen mogelijk zijn. Eén van de verbeterpunten is de 

wegsituatie van Goeman Borgesiuslaan.  

 

De G. Borgesiuslaan en de Helperzoom zijn de hoofdontsluitingswegen van Helpman. 

Dat betekent dat deze wegen geschikt zijn om veel verkeer te kunnen verwerken en 

zijn de wegen ingericht om 50km-uur te rijden. Oók voor bussen, vrachtverkeer, 

ophaaldiensten van huisafval etc. In onze gesprekken zijn er een aantal punten naar 

voren gekomen die aandacht behoeven: fietsveiligheid, de ‘uitsteeksels’ en de 

wegsituatie van de ‘flessehals’.  

  

Naast ons gesprek over de verkeersveiligheid in Helpman wordt er, zoals eerder met u 

gedeeld, nog volop gewerkt aan de ombouw van de zuidelijke ringweg. Eén van de 

werkzaamheden is de kruising van de verdiepte ligging met de spoorlijn Groningen-

Assen. Om deze spoorwegkruising mogelijk te maken wordt een spoordekconstructie 

aangebracht onder het spoor, zodat de weg daaronder aangelegd kan worden. Om het 

treinverkeer zo min mogelijk te hinderen, wordt dit spoordek aan de oostzijde van het 

spoor ‘voorgebouwd’, zodat het in een buitendienststelling van het spoor ingereden 

kan worden. Dit vindt plaats in de periode rond hemelvaart (mei 2021).  

 

Het wegennet rondom de werklocatie is nodig om de werkzaamheden uit te voeren. 

Dit leidt er toe dat er vanwege werkruimte en veiligheid wegen gestremd moeten 

worden en zijn aanvullende bouwroutes noodzakelijk. 

  

 

 

Stadsontwikkeling 

 

Aan bewoners G. Borgesiuslaan en 

Wijkcomité Helpman 

3-3-2021 - 8488797 
jurjen.zuijdendorp@groningen.nl 06-25634124 

Tijdelijke bouwverkeer ARZ via G. Borgesiuslaan en Helperzoom 

 



 

Tijdens de periode van de werkzaamheden is aanvoer van materieel/materiaal vanaf de 

westzijde (Hereweg – Kemkensberg) niet mogelijk. Dit komt doordat er voor het aan 

te brengen spoordek een ontgraving is direct naast het nieuwe dek waardoor hier niet 

overheen gereden kan worden, daarvoor is onvoldoende ruimte en kan het 

hoogteverschil niet overbrugt worden. De enige route die dan resteert is via de 

Helperzoom vanaf de zuidzijde. Daarvoor hebben ARZ en CHP twee opties aan ons 

voorgelegd. Te weten de aanrijroute via de Helperzoomtunnel en de route via de G. 

Borgesiuslaan. De Helperzoomtunnel kent een gesloten verklaring voor vrachtverkeer. 

Ook is de kruising Helperweg-Helperzoom is niet handig voor afslaand vrachtverkeer 

vanwege slechte zichtbaarheid (dode hoek) op fietsers. Dit risico is bij route G. 

Borgesiuslaan veel minder aanwezig. 

  

Naar aanleiding van het nieuwsbericht van ARZ over de tijdelijke bouwroute hebben 

wij van bewoners aan de G. Borgesiuslaan verschillende meldingen ontvangen met 

zorgen over de eerder genoemde ‘Flessehals’. De grootste zorg treft de 

verkeersveiligheid voor fietsers. Doordat er auto’s op de rijbaan geparkeerd worden 

kan tegemoetkomend verkeer elkaar niet makkelijk passeren. Dat komt omdat er in 

feite één rijbaan beschikbaar blijft. Dat is voor een hoofdontsluitingsweg niet het 

uitgangspunt en wenselijk want het leidt tot verkeersonveilige situaties.  

 

Om een goede doorstroming van verkeer te behouden én om te voorkomen dat 

kwetsbare fietsers worden verdrukt gaan wij een tijdelijk parkeerverbod instellen aan 

de zuidzijde van G. Borgesiuslaan tussen de verlengde Hereweg en de Van 

Houtenlaan.  De details zoals de duur van de periode en hoe om te gaan met 

bewonersparkeren, dit gaan wij nader uitwerken en blijven hierover graag met u in 

gesprek. 

  

Wij vinden dat bij de ombouw van de zuidelijke ringweg thema’s als leefbaarheid en 

verkeersveiligheid gewaarborgd moeten zijn. Wij doen ons uiterste best om de 

gevolgen tijdig in beeld te brengen en voorafgaand maatregelen te treffen. Dit doen we 

met de projectorganisatie ARZ, Combinatie Herepoort en Groningen Bereikbaar. Wij 

zetten het gesprek graag met u voort.   

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

namens hen, concerndirecteur Groningen, 

namens deze, 

 

 

 

 

 

Richard Lombaerts, 

directeur Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering 

 


