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Het bestemmingsplan Dilgt Hemmen Essen, deelgebied 5 en 6 is vastgesteld. Het verkeer is een belangrijk onder-
werp in de plan- en realisatiefase. In de bestemmingsplanprocedure zijn als onderdeel van de ontwikkeling van deel-
gebieden 5 en 6 verkeersmaatregelen uitgewerkt. Hierover heeft besluitvorming plaatsgevonden.

Op dit moment wordt in Haren Noord aan de Kerklaan gewerkt aan de nieuwbouw van het Zernike College. Ook als 
onderdeel van deze ontwikkeling zijn verkeersmaatregelen uitgewerkt. 
Aanvullend zijn als uitwerking van het aangegeven kader in het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan Haren ver-
keersmaatregelen voorgesteld in Haren Noord. Tenslotte worden maatregelen voorgesteld voor het afwikkelen van 
(bouw)verkeer tijdens de verschillende werkzaamheden in Haren Noord

Verkeersmaatregelen: maatregelen voor het aanpakken van knelpunten of anticiperen op ontwikkelingen, alsmede 
maatregelen voor het afwikkelen van het verkeer tijdens werkzaamheden in Haren Noord / DHE deelgebieden 5&6.
 
Verkeersmaatregelen Haren Noord
1. Als onderdeel van bestemmingsplan Dilgt Hemmen Essen (status: besluit)
2. Als onderdeel van nieuwbouw Zernike College (status: besluit ten aanzien van hoofdlijnen)
3. Als uitwerking van de verkeersstructuurvisie in het GVVP (status: voorstellen en ideeën)
4. Maatregelen voor afwikkelen van verkeer tijdens werkzaamheden (status: voorstel)

Verschillende verkeersmaatregelen voor Haren Noord zijn reeds uitgewerkt. In dit document wordt in deel A inge-
gaan op deze verkeersmaatregelen, het gevolgde proces en de status van de verkeersmaatregelen. Deel B bevat 
een plan voor het afwikkelen van verkeer tijdens de verschillende werkzaamheden in Haren Noord. In de komende 
jaren worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• Onderhoud Schoutelaan
• Nieuwbouw Zernike College 
• Sloop waterbedrijf
• Bouwrijp maken deelgebieden 5 en 6
• Woningbouw deelgebieden 5 en 6
• Herinrichting  Oosterweg
• Herinrichting Kerklaan (inclusief omgeving Zernike)
• Aanleg weg tussen Oosterweg en Kerklaan
 

Inleiding

Deel A: Achtergronden verkeer DHE deelgebieden 5&6 

Deel A bevat een bundeling van in 2013 en 2014 opgestelde documenten aangaande verkeersmaatregelen in Haren 
Noord, inclusief een beschrijving van het proces, de communicatie en de status / besluitvorming. 

De volgende documenten zijn opgenomen:
• Uitdeelboekje Verkeersmaatregelen deelgebieden 5&6, februari 2013
•  Raadsvoorstel en raadsbesluit ‘Vaststellen bestemmingsplan Haren- Dilgt, Hemmen en Essen (deelgebied 5 

en 6) d.d. 22 april 2013
• Motie Verkeer Groen Links d.d. 27 mei 2013
• Tekeningen Kerklaan Zernike College, oktober 2013
• Totaaltekening Verkeersmaatregelen Kerklaan – Oosterweg en omgeving, februari 2014
• Schetsen kruispunt Molenweg – Kerklaan modellenstudie, februari 2014
Per hoofdstuk zijn bovengenoemde onderdelen opgenomen, voorafgegaan door een korte toelichting.

Deel B: Verkeer tijdens werkzaamheden Haren Noord / DHE deelgebieden 5&6

Onderdeel van de ontwikkeling van deelgebieden 5 en 6 is het opstellen van een plan dat in gaat op verkeersstro-
men en de gewenste afwikkeling daarvan gedurende de verschillende realisatiefasen. Dat plan wordt beschreven 
in deel B. Het doel van het plan is het geven van inzicht in de huidige verkeerssituatie en de verkeerssituatie ge-
durende de verschillende fasen van realisatie. Het bevat primair voorstellen voor de ontsluiting van bouwverkeer 
(vrachtverkeer) en fietsverkeer. 
Naast de ontwikkeling van deelgebieden 5 en 6 vinden andere ontwikkelingen / werkzaamheden plaats in Haren 
Noord. Zo wordt nieuwbouw van het Zernike College aan de Kerklaan gerealiseerd. Ook staat onderhoud gepland 
voor wegen en er zijn plannen voor de herinrichting van de Oosterweg en Kerklaan. Het voorgestelde plan is afge-
stemd op deze ontwikkelingen / werkzaamheden en de fasering.

In het verkeersplan is de volgende driedeling gehanteerd:
• Situatie voor de bouw deelgebieden 5 en 6
 - Hoe ziet de huidige verkeerssituatie er uit 
• Situatie tijdens de verschillende fasen van de bouw deelgebieden 5 en 6
 - Welke onderdelen worden op welk moment gerealiseerd 
 - Wat zijn de routes van bouwverkeer en fietsverkeer tijdens de verschillende fasen
• Situatie na de bouw
 - Hoe ziet de eindsituatie er uit
 - Wat zijn de verkeersstromen in de eindsituatie 

Het is een gegeven dat in de komende jaren diverse ontwikkelingen en bouwactiviteiten plaatsvinden in Haren 
Noord. In het GVVP is een verkeersstructuurvisie opgenomen met maatregelen die bestaande knelpunten aan-
pakken en die inspelen op de ontwikkelingen in Haren. De verkeersstructuurvisie schetst het eindbeeld. Het is de 
opgave om gedurende de verschillende realisatiefasen het verkeer op een zo goed mogelijke manier af te wikkelen. 

In deel B zijn de verschillende realisatiefasen op kaart in beeld gebracht. Per fase zijn voorstellen opgenomen voor 
de afwikkeling van het bouwverkeer en fietsverkeer. Deze voorstellen worden besproken met de omgeving, om ge-
zamenlijk invulling te geven aan het plan.  

Over een aantal verkeersmaatregelen heeft reeds besluitvorming plaatsgevonden. Voor een aantal andere maatre-
gelen geldt dat ze de status van voorstel hebben, waarover nog communicatie met de omgeving moet plaatsvinden. 
•  Besluitvorming heeft plaatsgevonden over: 
 - principe aanpak Oosterweg 
 - hoofdlijnen voor de herinrichting Kerklaan omgeving Zernike College, de conceptinrichting moet nog met de  
   omgeving worden afgestemd
•  Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden over: de aanpak van de Kerklaan (uitgezonderd situatie ter 

plaatse van Zernike)
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Deel A: Achtergronden verkeer DHE deelgebieden 5&6 
Verkeersmaatregelen en status
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In het kader van de bestemmingsplanprocedure is in december 2012 de rapportage ‘Oosterweg, Grootslaan en 
fietspad Oosterweg/Kerklaan – inrichtingsprincipes’ opgesteld. Op basis van de daarin beschreven principes en re-
kening houdend met het GVVP zijn in januari/februari 2013 varianten voor verkeersmaatregelen voor deelgebieden 
5 en 6 op de Oosterweg uitgewerkt.
  
Vanaf de presentatie van het voorontwerp bestemmingsplan zijn de volgende processtappen doorlopen:

•  Juli/september 2012: presentatie voorontwerp bestemmingsplan Haren Dilgt Hemmen Essen (deelgebieden 5 
en 6)

• Januari/ februari 2013: uitwerking verkeersmaatregelen bestemmingsplan Haren Dilgt Hemmen Essen
•  Januari 2013: gemeenteraad stelt Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Haren vast, ontwerp bestemmings-

plan Haren Dilgt Hemmen Essen ter inzage
• Februari 2013: inloopbijeenkomst verkeersmaatregelen bestemmingsplan Haren Dilgt Hemmen Essen 

Tijdens de informatiebijeenkomst zijn informatiepanelen getoond die inzicht geven in de verkeerseffecten van deel-
gebieden 5 en 6, het GVVP en de varianten voor verkeersmaatregelen. Deze panelen zijn samen met een toelich-
ting gebundeld in een uitdeelboekje die tijdens de inloopbijeenkomst is verstrekt. Dit uitdeelboekje treft u achter 
deze pagina.

In maart 2013 is de notitie ‘Verbinding Oosterweg – Kerklaan’ opgesteld. Deze notitie gaat in op de ruimtelijke inpas-
sing van deze nieuwe verbinding, rekening houdend de resultaten van een bomeninspectie en boom effect analyse. 
Tevens is bij de ruimtelijke inpassing rekening gehouden met de nieuwbouw van het Zernike College. Op de totaal-
tekening ‘Verkeersmaatregelen Kerklaan – Oosterweg en omgeving’ is de verbinding Oosterweg – Kerklaan inge-
past op basis van de resultaten uit bovengenoemde notitie.  

Verkeersmaatregelen deelgebieden 5&6

uitdeelboekje >
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2

Geachte lezer, 

In deze folder vindt u informatie over het ontwerp bestemmingsplan Haren Dilgt Hemmen Essen, deelge-
bied 5 en 6, en de bijbehorende verkeersmaatregelen. Het verkeer rondom de woningbouwplannen aan de 
Oosterweg en omgeving is het laatste beleidskader dat in het kader van het bestemmingsplan moet worden 
vastgesteld.  

Alle gepresenteerde informatie over de verkeersmaatregelen rondom het ontwerp bestemmingsplan komen 
voort uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) dat de gemeenteraad van Haren heeft vastge-
steld in januari 2013. In het GVVP zijn echter meer voorstellen opgenomen over verkeersmaatregelen die in 
de toekomst in Haren worden voorgesteld. Deze vindt u ook in deze folder. Het geeft u een totaaloverzicht 
van toekomstige ontwikkelingen in Haren. 
Er is een verkeersstructuurvisie opgesteld voor de aanpak van bestaande verkeersknelpunten in Haren. In 
het kader van de ontwikkeling van deelgebieden 5 en 6 worden diverse maatregelen uit de verkeersstruc-
tuurvisie gerealiseerd. Andere maatregelen zullen op andere momenten worden gerealiseerd. Wilt u hiervan 
op de hoogte blijven, houdt u dan de website van de gemeente Haren in de gaten: www.haren.nl. Daar vindt 
u altijd de meest actuele informatie over collegevoorstellen. 

In dit boekje zijn de panelen opgenomen die tijdens de inloopbijeenkomst zijn getoond. Dit is op sommige 
plaatsen aangevuld met nadere informatie uit het GVVP. 
Wilt u reageren op het ontwerp bestemmingsplan Haren Dilgt Hemmen Essen, dan kan dat nog tot 21 febru-
ari 2013. Het ontwerp-bestemmingsplan Haren Dilgt Hemmen Essen wordt in april 2013 voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

Met vriendelijke groet,

Theo Berends
wethouder 

 Verkeersmaatregelen deelgebieden 5&6  
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Verkeersmaatregelen Oosterweg en omgeving deelgebieden 5 & 6

1
2003 -2013   Gemeenteraad stelt beleidskaders vast voor Haren Noord

• Landschapsontwikkelingsplan 2003
• Ontwikkelvisie Dilgt Hemmen Essen 2005
• Groenstructuurplan 2008 
• Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan 2013

2007      Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Haren Noord
• gemeente Haren
• Geveke
• Heijmans

2010/2011   Start planontwikkeling deelgebied 5 en 6 

2011      •   Verplaatsing voetbalvelden VV Gorecht
        •  Woningbouw locatie Instituut voor Bodemvruchtbaarheid in uitvoering

juli/sept. 2012 Presentatie voorontwerp bestemmingsplan Haren Dilgt Hemmen Essen (deelgebieden 5 en 6)

jan/ feb 2013     Uitwerking verkeersmaatregelen bestemmingsplan Haren Dilgt Hemmen Essen

januari 2013  •  Gemeenteraad stelt Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan Haren vast
        •  Ontwerp bestemmingsplan Haren Dilgt Hemmen Essen ter inzage

februari 2013  Inloopbijeenkomst verkeersmaatregelen bestemmingsplan Haren Dilgt Hemmen Essen

 Ontwikkelingsfasen bestemmingsplan Haren 
Dilgt Hemmen Essen, deelgebied 5 en 6

5
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Verkeersmaatregelen Oosterweg en omgeving deelgebieden 5 & 6

2GVVP Haren 2012 - 2017 
Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan
Het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan 
(GVVP) is een plan op structuurniveau. Het 
geeft een kader voor uitwerkingen

Onderdelen GVVP:
Terugblik: 
•  Ontwikkelingen verkeersdruk en verkeersvei-

ligheid
• Effecten uitgevoerde verkeersmaatregelen

Heden: 
•  Huidige verkeersintensiteiten en verkeers-

stromen
•  Knelpunten en aandachtspunten (o.a. project 

Veilige schoolomgevingen)

Vooruit kijken: 
• Ontwikkelingen en effecten
• Aanpak knelpunten
•  Verkeersstructuurvisie: verkeersmaatregelen

Wat : 
•  Overzicht aantal voertuigen per straat per 

dag

Waarom : 
•  Geeft een beeld van de verkeersdruk op de 

straten in Haren
•  Vergelijking met andere straten in Haren

Wat
• Overzicht ontwikkelingen Haren

Waarom
•  Geeft inzicht in waar veranderingen in ver-

keer optreden

Wat valt op
•  Veel ontwikkelingen aan noordzijde Haren
•  Deelgebieden 5 en 6 zijn daarvan onderdeel

Haren Noord:
•  Deelgebieden 1, 2, 3, 5, 6
• Zernike College
• Raadhuisplein – Haderaplein
   
Effecten
•  Toename verkeersdruk Haren Noord
•  Door ontwikkeling deelgebieden 5 en 6: 

 -  circa 2.700 autoritten per dag, verdeeld over noord en 
zuid

 - intensiteit Oosterweg van 900 naar circa 2.300
 -  circa 1.000 extra fietsritten per dag
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GVVP: plan op structuurniveau
• Beschrijft trends en ontwikkelingen van het verkeer in Haren in de afgelopen jaren.
• Beschrijft toekomstige ontwikkelingen en hun effecten.
• Bevat kaders voor het behouden en versterken van de kwaliteiten van het Harense wegennet.
• Bevat verkeerskundige blauwdrukken voor het anticiperen op ontwikkelingen.
• Bevat uitwerkingen van actuele thema’s.
• Bevat een integrale verkeersstructuurvisie.

Duurzaam Veilig, principes:
• Snelheid 30 km/h
• Kruisingen gelijkwaardig, bestuurders van rechts voorrang
• Gemengd gebruik rijbanen: auto’s en fietsen
• Voorkomen grote snelheidsverschillen 

Wegencategorisering

Verkeersmaatregelen Oosterweg en omgeving deelgebieden 5 & 6
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stromen
•  Knelpunten en aandachtspunten (o.a. project 

Veilige schoolomgevingen)

Vooruit kijken: 
• Ontwikkelingen en effecten
• Aanpak knelpunten
•  Verkeersstructuurvisie: verkeersmaatregelen
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•  Overzicht aantal voertuigen per straat per 
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•  Geeft een beeld van de verkeersdruk op de 

straten in Haren
•  Vergelijking met andere straten in Haren

Wat
•  Wegencategorisering: kaart met indeling 

wegennet in functies en snelheden

Waarom
•  Landelijk beleid Duurzaam Veilig
•  Verkeersveilige indeling en inrichting wegen

Uitwerking 
• Oosterweg wordt 30 km/h
• Kerklaan wordt 30 km/h
• Dilgtweg wordt 30 km/h

Verkeersmaatregelen Oosterweg en omgeving deelgebieden 5 & 6
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Verkeersmaatregelen Oosterweg en omgeving deelgebieden 5 & 6

3GVVP Haren 2012 - 2017
Verkeersstructuurvisie (voorstellen / nader te onderzoeken)

Wat
•  Voorstellen voor verkeers-

maatregelen auto en fiets

Waarom
•  Verkeersstructuur afstemmen 

op ontwikkelingen
•  Haren groeit, infrastructuur 

mee laten groeien
• Aanpakken knelpunten
• Verkeer goed verdelen
•  Waarborgen verkeersveilig-

heid, bereikbaarheid en leef-
baarheid

•  Verbeteren kwaliteit en veilig-
heid fietsroutes

Hoe
•  Toevoegingen aan verkeers-

structuur voor auto en fiets
•  Herinrichten bestaande wegen

 - Oosterweg
 - Kerklaan
 - Dilgtweg
 - Fietsroute Plus Kerklaan
 - Fietsstraten

Verkeersstructuurvisie: verkeer in goede banen

Molenweg :
•  Ontlasten door nieuwe verbindingen auto en fietsver-

keer
• Auto: verbinding Rijksstraatweg - Oosterweg
•  Fiets: verbinding Vondellaan / Nesciopark – Rijksstraat-

weg – Kerklaan - Oosterweg
Oosterweg
• Herinrichting 30 km/h
•  Ontlasten autoverkeer door verbinding Oosterweg – 

Kerklaan

Kromme Elleboog
•  Ontlasten autoverkeer door verbinding Oosterweg – 

Kerklaan
Kerklaan
• Herinrichting 30 km/h
•  Ontlasten autoverkeer door verbinding Kerklaan – 

Rijksstraatweg
• Fietsroute Plus
Fietsers veel veilige mogelijkheden bieden:
•  Via Rummerinkhof door 5/6 naar Grootslaan en via 

nieuw fietspad naar Kerklaan
•  Via fietsstraten naar Kerklaan
• Via Fietsroute Plus Kerklaan
• Via Oosterweg

 

 
 
 
 

Verkeersstromen Haren Noord 

 
 
Deelgebied  Woningaantal Verkeersproductie
3 133 950
5,6 380 2.700
1 81 600
2 250 1.750
Totaal  844 6.000

Prognose verkeersproductie in aantal motorvoertuigen per etmaal 
 
Wegvak  tussen Intensiteitstijging
Oosterweg  Grootslaan ‐ Kerklaan 1.400
Oosterweg  Grootslaan ‐ Kromme Elleboog 1.300
Oosterweg  Kromme Elleboog ‐ Stationsweg 500
Kerklaan  Dilgtweg ‐ Oosterweg 1.900
Kromme Elleboog Oosterweg ‐ Kerklaan 800
Rijksstraatweg  Dilgtweg ‐ Vondellaan 700
Kerklaan  Oosterweg ‐Molenweg 900
Dilgtweg  Kerklaan ‐ Rijksstraatweg 1.300
Esserweg  Kerklaan ‐ Rijksstraatweg 700
Molenweg  Kerklaan ‐ Rijksstraatweg 1.500
Verlengde Hereweg Esserweg ‐ Groningen 2.700
Vondellaan  Rijksstraatweg – A28 1.500
Emmalaan  Rijksstraatweg – A28 300

Prognose toename verkeersintensiteiten door woningbouw Haren Noord uitgaande van 
huidige infrastructuur 
   

8

Verkeersstromen Haren Noord 

 

 
 
 
 

Verkeersstromen Haren Noord 

 
 
Deelgebied  Woningaantal Verkeersproductie
3 133 950
5,6 380 2.700
1 81 600
2 250 1.750
Totaal  844 6.000

Prognose verkeersproductie in aantal motorvoertuigen per etmaal 
 
Wegvak  tussen Intensiteitstijging
Oosterweg  Grootslaan ‐ Kerklaan 1.400
Oosterweg  Grootslaan ‐ Kromme Elleboog 1.300
Oosterweg  Kromme Elleboog ‐ Stationsweg 500
Kerklaan  Dilgtweg ‐ Oosterweg 1.900
Kromme Elleboog Oosterweg ‐ Kerklaan 800
Rijksstraatweg  Dilgtweg ‐ Vondellaan 700
Kerklaan  Oosterweg ‐Molenweg 900
Dilgtweg  Kerklaan ‐ Rijksstraatweg 1.300
Esserweg  Kerklaan ‐ Rijksstraatweg 700
Molenweg  Kerklaan ‐ Rijksstraatweg 1.500
Verlengde Hereweg Esserweg ‐ Groningen 2.700
Vondellaan  Rijksstraatweg – A28 1.500
Emmalaan  Rijksstraatweg – A28 300

Prognose toename verkeersintensiteiten door woningbouw Haren Noord uitgaande van 
huidige infrastructuur 
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GVVP Haren 2012 - 2017 

Toekomstige voorstellen Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan  (GVVP)
De actuele ontwikkelingen in Haren vragen om een herijking van de vraag of de bestaan-
de wegenstructuur robuust genoeg is. In de huidige situatie functioneert de verkeers-
structuur van Haren goed. Wel is de verkeersdruk op enkele wegen aan de noordkant van 
Haren nu al vrij hoog. Daarbij is er sprake van een aanzienlijke hoeveelheid autoverkeer, 
gecombineerd met veel 
fietsverkeer. De ontwikkelingen aan de noordkant van Haren zorgen voor extra auto- en 
fietsverkeer. In Haren zal dat met name optreden op de Kerklaan, Oosterweg, Dilgtweg, 
Molenweg en Vondellaan. Voor de drie eerstgenoemde wegen wordt in het GVVP inge-
gaan op gewenste maatregelen/herinrichtingen. Voor de Vondellaan is al een herinrich-
tingsplan opgesteld dat in 2013 tot uitvoering wordt gebracht. 

De woningbouwontwikkeling in Haren Noord en de ontwikkeling op het Raadhuisplein - Haderaplein zorgen 
ervoor dat de verkeersdruk op de Molenweg toeneemt. Voor een robuuste verkeersstructuur is een toevoe-
ging van een oost-west verbinding ten noorden van de Molenweg wenselijk. Een oost-west verbinding tus-
sen de Oosterweg en Rijksstraatweg zal zorgen voor een ontlasting van de Molenweg, Kerklaan en Ooster-
weg, zodanig dat de toekomstige verkeersintensiteit op deze wegen beperkt zal stijgen ten opzichte van de 
huidige situatie.

Nieuwe tunnel
Door de toename van het treinverkeer in het kader van het Raamwerk RegioRail zullen de spoorwegover-
gangen in Haren vaker sluiten. Om Oosterhaar toch goed bereikbaar te houden, met name voor de hulpdien-
sten, is het wenselijk een nieuwe tunnel voor het autoverkeer te realiseren. 

Fietsstraten
Gezien de ontwikkelingen in Haren Noord en Oosterhaar is het ook nodig het aantal fietsverbindingen te 
verbeteren. Daarom wordt voorgesteld routes tussen Oosterhaar en het centrum en tussen Oosterhaar 
via Haren Noord naar de Kerklaan in te richten als zogenaamde fietsstraten. De ontwikkelingen in Haren 
Noord en Oosterhaar zorgen in combinatie met de fietsstraten voor een sterke bundelende werking op de 
fietsverbinding Nieuwlandsweg – Jachtlaan – Kromme Elleboog – Kerklaan. Deze nu al drukke fietsroute zal 
hierdoor door nog meer door fietsers gebruikt gaan worden. Daarom wordt ook geadviseerd de kwaliteit van 
deze fietsverbinding te vergroten. Ten slotte wordt voorgesteld een verbinding tussen de Kerklaan en Meer-
weg te onderzoeken. Deze verbinding verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid voor scholieren, fo-
renzen en recreanten.
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Verkeersmaatregelen Oosterweg en omgeving deelgebieden 5 & 6

Rijksstraatweg

Rijksstraatw
eg

H. Muntinglaan
Kerklaan

Bolhuissteeg

Molenweg Kromme Elleboog

O
osterw

eg

Schoutelaan

Clusiusweg
Rummerinkhof

Grootslaan

O
osterw

eg

Oosterw
eg

Kerklaan

Dilg
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eg

Noorderzanddijk

Spoorlijn G
roningen - Zw

olle

Herinrichting

Accentueren kruising

Nieuw fietspad  en mogelijk autverbinding

4Verkeersmaatregelen 
deelgebieden 5/6

Wat
• Herinrichting Oosterweg en Grootslaan
•  Verbeteren fietsstructuur
•  Ontlasten Oosterweg

Waarom
•  Inrichting afstemmen op functie en snel-

heid 30 km/h
•  Wegen geschikt maken voor toename ver-

keer
• Waarborgen verkeersveiligheid
• Waarborgen bereikbaarheid
•  Verbeteren verkeersstructuur auto en 

fiets
•  Beperken verkeerstoename op Ooster-

weg en Kromme Elleboog
• Aanpakken bestaande knelpunten

Hoe
•  Oosterweg en Grootslaan verbreden tot 

5,5 meter
• Oosterweg en Grootslaan 30 km/h
•  Kruispunten gelijkwaardig, accentueren 

en snelheid remmen
•  Aanleggen fietspad tussen Oosterweg en 

Kerklaan
•  Mogelijke autoverbinding tussen Ooster-

weg en Kerklaan

Gedeelte Kromme Elleboog - hockeyvelden
• Is 30 km/h
• Wegbreedte is circa 6,0 meter
•  Breedte voldoende voor afwikkeling verkeer
•  Kruispunt Prof. Schoutelaan: gelijkwaardig met 

plateau
• Geen aanvullende verkeersmaatregelen

Gedeelte hockeyvelden 
- Kerklaan
• Wordt 30 km/h
•  Wegbreedte is circa 

4,75 meter
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Wat
• Herinrichting Kerklaan
• Herinrichting Dilgtweg
• Kerklaan Fietsroute Plus
•  Locatie Zernike College – aanleg toe-

gangsweg vanaf Kerklaan
•  Fietspad van Rijksstraatweg naar 

Kerklaan
•  Fietspad van Rijksstraatweg naar Nescio-

park - Emmalaan
•  Potentiële autoverbinding tussen Rijks-

straatweg en Kerklaan

Waarom
•  Inrichting wegen afstemmen op functie en 

snelheid 30 km/h
•  Rekening houden met Zernike College en 

toename fietsers
•  Verbeteren kwaliteit fietsverbinding 

Kerklaan
• Verbeteren verkeersveiligheid
• Waarborgen bereikbaarheid
• Verbeteren verkeersstructuur auto en fiets
• Beperken verkeerstoename op Molenweg
• Aanpakken bestaande knelpunten

 Hoe
•  Voorstellen nog nader te onderzoeken

Meten is weten
Wat:   Vinger aan de pols
Hoe:   Jaarlijks tellingen uitvoeren
Waarom:  Effecten meten, mogelijk bijsturen

Herinrichting

Accentueren kruising

Kerklaan Fietsroute plus

Nieuw fietspad

Nieuwe auto verbinding

Verkeersmaatregelen 
overige projecten (voorstellen / nader te onderzoeken)

Verkeersmaatregelen Oosterweg en omgeving deelgebieden 5 & 6

5Verkeersmaatregelen versus het groen 
Oosterweg en omgeving - verkeersvariant A

Verkeersmaatregelen:
•  Grootslaan verbreden tot 5,5 

meter
•  Kruispunten gelijkwaardig, ac-

centueren en snelheid rem-
men

•  Aanleg fietspad Oosterweg – 
Kerklaan

•  Mogelijke autoverbinding 
Oosterweg – Kerklaan: door-
trekken toegangsweg Zernike

Bomen
•  Alle bomen blijven gehand-

haafd

Richtlijnen voor inrichting 
wegen

Landelijke richtlijnen CROW 
CROW: Oorspronkelijk afkorting van Centrum voor Regelgeving en 
Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstech-
niek. Sinds 2004 bekend als het kennisplatform voor infrastructuur, 
verkeer, vervoer en openbare ruimte

•  Wegbreedte 30 km/h wegen 
(erftoegangswegen binnen de 
bebouwde kom): 4,8 m – 6 me-
ter

•  Auto en fiets maken samen 
gebruik van rijbaan

•  Geen asstreep of kantstreep
•  Gelijkwaardige kruispunten, 

bestuurders van rechts heb-
ben voorrang

 Huidige wegbreedte circa 4,75 
meter

Verkeersvariant A: handhaven 
huidige wegbreedte Oosterweg

Zoekgebied  aanplant nieuwe bomen

Vervallen boom
Bestaande boom

Zoekgebied  aanplant nieuwe bomen

Vervallen boom
Bestaande boom
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Verkeersmaatregelen Oosterweg en omgeving deelgebieden 5 & 6

5Verkeersmaatregelen versus het groen 
Oosterweg en omgeving - verkeersvariant A

Verkeersmaatregelen:
•  Grootslaan verbreden tot 5,5 

meter
•  Kruispunten gelijkwaardig, ac-

centueren en snelheid rem-
men

• �Aanleg�fietspad�Oosterweg�–�
Kerklaan

•  Mogelijke autoverbinding 
Oosterweg�–�Kerklaan:�door-
trekken toegangsweg Zernike

Bomen
•  Alle bomen blijven gehand-

haafd

Richtlijnen voor inrichting 
wegen

Landelijke�richtlijnen�CROW�
CROW: Oorspronkelijk afkorting van Centrum voor Regelgeving en 
Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstech-
niek. Sinds 2004 bekend als het kennisplatform voor infrastructuur, 
verkeer, vervoer en openbare ruimte

• �Wegbreedte�30�km/h�wegen�
(erftoegangswegen binnen de 
bebouwde�kom):�4,8�m�–�6�me-
ter

• �Auto�en�fiets�maken�samen�
gebruik van rijbaan

•  Geen asstreep of kantstreep
•  Gelijkwaardige kruispunten, 

bestuurders van rechts heb-
ben voorrang

 Huidige wegbreedte circa 4,75 
meter

Verkeersvariant A: handhaven 
huidige�wegbreedte�Oosterweg

Zoekgebied  aanplant nieuwe bomen

Vervallen boom
Bestaande boom

Zoekgebied  aanplant nieuwe bomen

Vervallen boom
Bestaande boom
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Verkeersmaatregelen Oosterweg en omgeving deelgebieden 5 & 6

Verkeersmaatregelen:
•  Oosterweg en Grootslaan ver-

breden tot 5,5 meter
•  Kruispunten gelijkwaardig, ac-

centueren en snelheid rem-
men

•  Aanleg fietspad Oosterweg – 
Kerklaan

•  Mogelijke autoverbinding 
Oosterweg – Kerklaan: door-
trekken toegangsweg Zernike

Bomen
•  Effect verbreding Oosterweg: 

vervallen bestaande bomen
•  Om bomen langs Oosterweg 

zoveel mogelijk te behouden: 
verbreding aan 1 zijde

•  Verbreding aan westzijde Oos-
terweg:
 - minder bomen dan aan de Oostzijde
 -  daar  staan de meeste bomen van 

mindere kwaliteit
 - bomen staan dichter bij de weg
 -  enkele minder beeldbepalende 

bomen 
•  Compenseren: herplant bo-

men waar mogelijk
•  Streven: meer bomen herplan-

ten dan vervallen

Locatie impressie

Locatie impressie 

Zoekgebied  aanplant nieuwe bomen

Vervallen boom
Bestaande boom

6Verkeersmaatregelen versus het groen
Oosterweg en omgeving - verkeersvariant B
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Verkeersmaatregelen Oosterweg en omgeving deelgebieden 5 & 6

Oosterweg - Grootslaan huidige situatie Oosterweg huidige situatie

Variant B1 - Grasbetonkeien

Variant A - Niet verbreden Variant A - Niet verbreden

Variant B1 - Grasbetonkeien

Variant B2 - Klinkers en asfalt Variant B2 - Klinkers en asfalt 

Variant B3 - Asfalt met afstrooilagen Variant B3 - Asfalt met afstrooilagen

Variant B4 - Asfalt Variant B4 - Asfalt

7Inrichtingsvarianten Oosterweg
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 Colofon

Deze folder geeft aanvullende informatie bij de inloopmiddag over de verkeersmaatregelen rondom het 
bestemmingsplan Dilgt Hemmen Essen, deelgebied 5 en 6. Omdat de verkeersmaatregelen voor het be-
stemmingsplan deel uitmaken van een groter geheel – het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan- zijn 
in deze folder ook andere voorstellen uit het GVVP opgenomen. De gemeente Haren werkt deze plannen 
op een later moment concreet uit. U kunt daarom aan deze folder geen rechten ontlenen.

Gemeente Haren
februari 2013

Tijdens de inloopbijeenkomst d.d. 15 februari 2013 zijn varianten voor de aanpak van de Oosterweg (wel of niet ver-
breden) gepresenteerd. Tevens is een mogelijke auto verbinding tussen de Oosterweg en Kerklaan gepresenteerd 
tijdens de inloop. 
Uit de ontvangen reacties bleek dat het merendeel van de aanwezigen de voorkeur heeft voor handhaving van het 
bestaande profiel van de Oosterweg en dat men liever niet een extra autoverbinding van de Oosterweg naar de 
Kerklaan wil.

Op basis van de ontvangen reacties is in het raadsvoorstel d.d. 22 april 2013 voorgesteld om de Oosterweg niet 
te verbreden. Verder is voorgesteld een extra verbinding voor fietsers van de Kerklaan naar de Oosterweg aan te 
brengen en voor het aanbrengen van de autoverbinding eerst af te wachten hoe de woningbouw en de afwikkeling 
van het verkeer zich de komende jaren ontwikkelt.

Aldus is op 22 april 2013 door de gemeenteraad besloten. Het raadvoorstel en raadsbesluit treft u na deze pagina.

Tijdens de raadsbehandeling van het bestemmingsplan DHE 5/6 op 27 mei 2013 is door GroenLinks een motie 
ingediend om in afwijking op het eerdere besluit de verbinding tussen de Oosterweg en Kerklaan meteen als weg 
(en niet als fietsverbinding) te realiseren, zodat deze door bouwverkeer kan worden gebruikt. Deze motie is aange-
nomen. De motie treft u na het raadsvoorstel en raadsbesluit.

Raadsvoorstel en raadsbesluit bestemmingsplan

Raadsvoorstel en raadsbesluit >

Motie GroenLinks >
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Motie verkeer

De gemeenteraad van Haren, in vergadering bijeen op maandag 27 mei 2013, betreffende de
behandeling van bestemmingsplan DHE 5/6.

Constaterende dat,
• Veel zienswijzen en bezwaren zich richten op de afwikkeling van verkeer;
• Er in het voorstel geconstateerd wordt dat aanvullende verkeersoplossingen niet nodig zijn;
• Er bouwverkeer zal komen;
• Volgens de adviezen van verkeersdeskundigen het bestaande wegennet met wat aanpassingen 

toereikend is voor de verkeerstoename als gevolg van deze ontwikkeling. 

Overwegende dat,
• Om tegemoet te komen aan de zienswijzen en bezwaren aanvullende maatregelen nodig zijn;
• Aanvullende verkeersoplossingen wel gewenst zijn en op termijn wel nodig zijn;
• Het bouwverkeer zo weinig mogelijk overlast moet geven;
• Er gebruik gemaakt kan worden van aanwezige voornemens tot het aanleggen van een weg 

naar Zernike.

Draagt het college op,
• De Oosterweg en Kromme Elleboog te vrijwaren van bouwverkeer;
• Een oost-west ontsluiting voor auto’s voor de nieuwe wijk vanaf de Kerklaan te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag,

De fractie van

GroenLinks

Behalve de ontwikkeling van deelgebieden 5 en 6 spelen een aantal andere ontwikkelingen in Haren Noord. Onder-
staand een opsomming daarvan.

• Afronding woningbouw deelgebied 3
• Nieuwbouw Zernike College
• Planvorming herinrichting Kerklaan 30 km/h – Fietsroute Plus
• Onderhoudswerkzaamheden

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben invloed op het verkeer en/of invloed op de inrichting van het wegennet.
De invulling van deelgebied 3 is inmiddels in een ver gevorderd stadium. De aansluitingen van deelgebied 3 op de 
Kerklaan en Oosterweg verdienen aandacht. In de totaaltekening ‘Verkeersmaatregelen Kerklaan – Oosterweg en 
omgeving’ zijn voor deze aansluitingen maatregelen opgenomen.

Ik het kader van de planvorming nieuwbouw Zernike College is de rapportage ‘Herinrichting Kerklaan – Inrich-
tingsprincipes & ontwerp aansluiting Zernike College’, oktober 2013 opgesteld. Het rapport beschrijft en verbeeld 
de herinrichting van de Kerklaan. Hierbij zijn als uitwerking van de in het GVVP beschreven kaders basisprincipes 
beschreven voor de herinrichting van de Kerklaan tot 30 km/h weg met de functie van Fietsroute Plus. Bijzondere 
aandacht is besteed aan de herinrichting van de Kerklaan ter plaatse van het Zernike College. Als onderdeel van de 
bestemmingsplanprocedure heeft besluitvorming over de hoofdlijnen van de herinrichting plaatsgevonden. 

Totaaltekening
Op pagina 39 is een totaaltekening ‘Verkeersmaatregelen Kerklaan – Oosterweg en omgeving’ opgenomen met 
daarop:
• Herinrichting Oosterweg conform model niet verbreden
 - Toevoeging: accentvlakken uitmonding fietspaden op Oosterweg
• Herinrichting Kerklaan conform kaders GVVP: 30 km/h met functie Fietsroute Plus
• Herinrichting Kerklaan omgeving Zernike College
• Nieuwe weg tussen Oosterweg en Kerklaan

Herinrichting Oosterweg
De op de totaaltekening opgenomen herinrichting voor de Oosterweg is conform het gepresenteerde model ‘niet 
verbreden’ dat tijdens de inloopbijeenkomst in februari 2013 is gepresenteerd. Aanvullingen daarop zijn een drietal 
accentvlakken op de Oosterweg ter plaatse van uitmondingen van voet/fietspaden vanuit deelgebied 3 op de Oos-
terweg. De vlakken attenderen autoverkeer op de Oosterweg op de aansluitingen van de voet/fietspaden. 

Herinrichting Kerklaan
Op basis van het in het GVVP geschetste kader voor de Kerklaan is op de totaaltekening een herinrichtingsvoorstel 
opgenomen. De inrichting is afgestemd op een 30 km/h regime en de functie van Fietsroute Plus. 

Overige ontwikkelingen Haren Noord

impressie Shared Space inrichting Zernike College
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Deze basisprincipes worden nog verder uitgewerkt in overleg met omwonenden en instellingen als Hortus en het 
Zernike College. 
In de rapportage ‘Herinrichting Kerklaan – Inrichtingsprincipes & Ontwerp aansluiting Zernike College’ van oktober 
2013 wordt specifiek ingegaan op de herinrichting ter plaatse van het nieuwe Zernike College. Tevens wordt in de 
rapportage ingegaan op de voorgestelde herinrichting van de Kerklaan van het wegvak globaal tussen Oosterweg 
en de Molenweg.

Voor de herinrichting  van de Kerklaan ter hoogte van het Zernike College is een plan opgesteld met een Shared 
Space inrichting. De afbeeldingen op de pagina hiernaast geven een impressie. Het inrichtingsvoorstel is onderdeel 
geweest in de bestemmingsplanprocedure van het nieuwe Zernike College.

Op het gedeelte Kerklaan vanaf de Molenweg tot de Schoutelaan rijden fietsers op de rijbaan. Ten noorden van 
de Schoutelaan ligt langs de Kerklaan een vrijliggend fietspad aan de westzijde. Voor de gehele Kerklaan is een 
rijbaanbreedte van 6 meter voorgesteld. Die is nu op delen breder. 
Vanwege de functie als Fietsroute Plus is voor de Kerklaan op het gedeelte tussen Molenweg en Schoutelaan een 
inrichting als fietsstraat aangegeven. Een referentiefoto daarvan is opgenomen op de totaaltekening.
De parkeerstrook die nu onderdeel uitmaakt van de weg, wordt als klinkerstrook uitgevoerd. Daarmee wordt de weg 
visueel smaller. Door de voorgestelde inrichting worden de automobilisten geattendeerd op de belangrijke functie 
van de weg voor fietsers. Ter hoogte van de overgang naar het fietspad wordt op de kruising met de Schoutelaan 
een plateau aangelegd, uitgevoerd in rood asfalt. Deze maatregel werkt attentieverhogend en snelheidsverlagend. 
Ook de andere kruispunten worden voorzien van plateaus uitgevoerd in rood asfalt. 
Het voorstel is om het 6 meter brede wegvak visueel te versmallen door het toepassen van een lichte slijtlaag in het 
midden of donkere slijtlagen aan de kanten. Een referentiefoto hiervan is opgenomen op de totaaltekening. Voorals-
nog is een aanpak voorzien van de Kerklaan tot voorbij de kruising met de Oosterweg. De 30 km/h grens is gesitu-
eerd ten noorden van de Oosterweg. Daarmee geldt voor het zuidelijk daarvan gelegen gedeelte van de Kerklaan 
en voor de Oosterweg een snelheidsregime van 30 km/h. Bestuurders van rechts hebben voorrang binnen de 30 
km/h zone. 

Nieuwe weg
De nieuwe weg tussen de Oosterweg en de Kerklaan is eveneens op de tekening opgenomen. De definitieve uitvoe-
ring van deze weg kan conform het inrichtingsvoorstel voor de Kerklaan plaatsvinden. Eerst kan deze weg als bouw-
weg worden aangelegd. De nieuwe weg sluit op de Oosterweg aan door middel van een plateau. Ter hoogte van de 
Kerklaan eindigt de weg op het voorgestelde Shared Space plein.

Onderhoudswerkzaamheden
Qua onderhoud staan in Haren Noord werkzaamheden gepland aan de Schoutelaan. Het onderhoud van de Schou-
telaan betreft totale reconstructie in verband met rioolvervanging. 

Totaaltekening >

Verkeerskundige uitwerking 
 

 
R130050, revisie 1 

Pagina 17 van 23 
 

4.2.1 Inrichtingsprincipe wegvakken 
 
Kerklaan tussen Molenweg en Prof. J.C. Schoutelaan 
Het huidige wegprofiel van de Kerklaan oogt royaal. De wegbreedte bedraagt op dit gedeelte 
circa 8 meter. Om de wegbreedte beter af te stemmen op de 30 km/h functie, wordt geadvi-
seerd de wegbreedte (optisch) in lijn te brengen met de wegbreedte van de Kromme Elleboog 
en de Molenweg. Die wegen hebben een breedte van 6 meter. Het parkeren kan naast de rij-
baan plaatsvinden. Geadviseerd wordt de parkeerstrook qua materiaal af te laten wijken van de 
rijbaan (bijvoorbeeld door toepassen van elementenverharding), waardoor het profiel smaller 
lijkt.   
In het GVVP is het traject Kromme Elleboog – Jachtlaan – Nieuwlandsweg als fietsstraat aan-
geduid. Dit kan worden doorgetrokken op de Kerklaan tot het punt waar het huidige fietspad 
begint. In onderstaande foto is het kenmerkende profiel van een fietsstraat weergegeven. 
 

 
 
Door de 6 meter rijbaanbreedte in te delen met donkere kantstroken met in het midden een ge-
kleurde rijloper, wordt het profiel visueel versmald. Deze visuele versmalling is gunstig voor de 
snelheid van het autoverkeer.  
 
Kerklaan noordelijk van Prof. J.C. Schoutelaan 
Ook voor dit gedeelte wordt een wegbreedte van 6 meter voorgesteld, waarbij de rijbaan verder 
optisch wordt versmald door de toepassing van gekleurde slijtlagen of deklagen. Het principe 
met de donkere kanstroken sluit aan op het hierboven beschreven principe voor de fietsstraat. 
Onderstaand voorbeelden van een dergelijk profiel. 
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Ook voor dit gedeelte wordt een wegbreedte van 6 meter voorgesteld, waarbij de rijbaan verder 
optisch wordt versmald door de toepassing van gekleurde slijtlagen of deklagen. Het principe 
met de donkere kanstroken sluit aan op het hierboven beschreven principe voor de fietsstraat. 
Onderstaand voorbeelden van een dergelijk profiel. 
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4.2.1 Inrichtingsprincipe wegvakken 
 
Kerklaan tussen Molenweg en Prof. J.C. Schoutelaan 
Het huidige wegprofiel van de Kerklaan oogt royaal. De wegbreedte bedraagt op dit gedeelte 
circa 8 meter. Om de wegbreedte beter af te stemmen op de 30 km/h functie, wordt geadvi-
seerd de wegbreedte (optisch) in lijn te brengen met de wegbreedte van de Kromme Elleboog 
en de Molenweg. Die wegen hebben een breedte van 6 meter. Het parkeren kan naast de rij-
baan plaatsvinden. Geadviseerd wordt de parkeerstrook qua materiaal af te laten wijken van de 
rijbaan (bijvoorbeeld door toepassen van elementenverharding), waardoor het profiel smaller 
lijkt.   
In het GVVP is het traject Kromme Elleboog – Jachtlaan – Nieuwlandsweg als fietsstraat aan-
geduid. Dit kan worden doorgetrokken op de Kerklaan tot het punt waar het huidige fietspad 
begint. In onderstaande foto is het kenmerkende profiel van een fietsstraat weergegeven. 
 

 
 
Door de 6 meter rijbaanbreedte in te delen met donkere kantstroken met in het midden een ge-
kleurde rijloper, wordt het profiel visueel versmald. Deze visuele versmalling is gunstig voor de 
snelheid van het autoverkeer.  
 
Kerklaan noordelijk van Prof. J.C. Schoutelaan 
Ook voor dit gedeelte wordt een wegbreedte van 6 meter voorgesteld, waarbij de rijbaan verder 
optisch wordt versmald door de toepassing van gekleurde slijtlagen of deklagen. Het principe 
met de donkere kanstroken sluit aan op het hierboven beschreven principe voor de fietsstraat. 
Onderstaand voorbeelden van een dergelijk profiel. 
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Locatie Zernike
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Kerklaan basis profiel

Kerklaan fietsstraat

Locatie Zernike
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Het kruispunt Molenweg – Kerklaan wordt door velen als een verkeersknelpunt ervaren. Om de discussie over de 
mogelijke aanpak van dit kruispunt te voeden, is een modellenstudie uitgevoerd met als resultaat onderstaande 4 
verschillende modellen.
De schetsen hebben de status van ideeën en zijn alleen ambtelijk gedeeld. Een nadere analyse van de effecten van 
deze modellen moet nog worden gemaakt. Op grond daarvan zal een voorkeur voor een van de modellen uitgespro-
ken kunnen worden, alvorens deze nader uit te werken.

Schetsen kruispunt Molenweg – Kerklaan modellenstudie 
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Over (de hoofdlijnen van) enkele maatregelen heeft reeds besluitvorming plaatsgevonden:
• Model Oosterweg niet verbreden
• Aanleg weg tussen Oosterweg en Kerklaan
• Herinrichting Kerklaan omgeving Zernike College

Voor andere maatregelen geldt dat zij nog onderzocht of gedetailleerd moeten worden, in afstemming met de omge-
ving en betrokken partijen. De volgende opgaven worden hierbij in ieder geval genoemd:
 
•  Beoordelen noodzaak herinrichting kruispunt Molenweg – Kerklaan, afweging modellen, bepalen (verkeerskun-

dige)effecten en eventueel uitwerken voorkeursmodel
• Detailleren inrichtingstekening Verkeersmaatregelen Kerklaan – Oosterweg en omgeving
 - Dimensionering en materialisering maatregelen
 - Afstemming met hulpdiensten
• Afstemming met provincie over Fietsroute Plus en  mogelijkheden cofinanciering / subsidie
• Verkeersbesluiten

Opgaven

Deel B: Verkeer tijdens werkzaamheden  Haren Noord / DHE deelgebieden 5&6 
Ontwikkelingen Haren Noord, fasering en verkeersstromen
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In de onderstaande afbeelding zijn de etmaalintensiteiten van motorvoertuigen op het Harense wegennet aangege-
ven. De afbeelding bevat de meest actuele telgegevens van ieder wegvak. Er is een daling van de verkeersdruk op 
de wegen in en rond Haren waarneembaar (circa 10% in de laatste 5 – 10 jaren), uitgezonderd de A28.

Verkeersintensiteiten motorvoertuigen (werkdag etmaal)

In het kader van het GVVP Haren zijn verkeersknelpunten in kaart gebracht. Onderstaand de knelpuntenkaart. Bij 
het opstellen van het verkeersplan wordt waar mogelijk rekening gehouden met het zo min mogelijk belasten van 
de knelpuntenlocaties. In relatie tot bouwverkeer Haren Noord komt dit concreet neer op het zoveel mogelijk ontzien 
van de Molenweg en Kromme Elleboog.

Knelpuntenkaart

Huidige verkeerssituatie 
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De onderstaande afbeelding toont de hiërarchische opbouw van het wegennet. Om het dorp zo weinig mogelijk 
overlast te laten ondervinden van bouwverkeer naar Haren Noord, dient bouwverkeer zoveel mogelijk van de hoofd-
structuur gebruik te maken, dit betekent aan- en afvoer via:
• A28 – Vondellaan – Rijksstraatweg 
• Dr. Ebelsweg – Rijksstraatweg 
Deze hoofdroutes zijn in de afbeelding schematisch met blauwe pijlen aangegeven. Het bouwverkeer dient als zoda-
nig bewegwijzerd te worden.

Dit sluit ook aan op de motie van Groen Links om bouwverkeer niet via de route Oosterweg en Kromme Elleboog te 
laten rijden. In het verkeersplan zijn de routes voor bouwverkeer per ontwikkelfase in beeld gebracht. Hierop zijn de 
routes voor de fietsers afgestemd, teneinde de routes van bouwverkeer en fietsverkeer zo weinig mogelijk te laten 
samenvallen.

In het verkeersplan wordt maximaal ingezet om de verkeersstromen bouwverkeer en fietsverkeer te scheiden. Om 
dat te realiseren wordt geadviseerd de verbinding Oosterweg – Kerklaan als (bouw)weg aan te leggen en niet als 
fietspad. 

Afbeelding opbouw wegennet Haren (bron: GVVP)

 

In de onderstaande tabel is de fasering van de verschillende te realiseren onderdelen in Haren Noord (woningbouw, 
Zernike College, infrastructuur) opgenomen.
 

Fasering onderdelen Haren Noord
A 1 Nieuwbouw Zernike College In uitvoering, gereed augustus 2015

B

2 Maatregelen kruising Dilgtweg - Kerklaan Februari - maart 2015
3 Aanleg (bouw)weg tussen Oosterweg en Kerklaan Maart - mei 2015
4 Aanbrengen afsluiting Oosterweg April 2015 - juni 2015
5 Basisaanleg werken en voorzieningen deelgebieden 5 en 6, 

Fase 1, faseringsblokken 1 tot en met 5 en 9.
Bouwrijp maken, enkele wegen, de waterstructuur, pompput-
ten voor riolering, hoofdriolen, persleidingen, transformatoren 
voor elektriciteit en tijdelijke bouwwegen

Start april 2015
Gereed medio 2015

6 Herinrichting Kerklaan omgeving Zernike (excl. kruising 
Kerklaan-verbindingsweg) April - augustus 2015

C

7 Herinrichting  Oosterweg; zuidelijk deel tot Grootslaan Waarschijnlijk mei 2015 - augustus 2015
8 Woningbouw deelgebieden 5 en 6:

Fase 1 – faseringsblokken 1 tot en met 5 en 9;
op dit moment 63 woningen in verkoop, met name faserings-
blokken 1A en 1B Start juni - juli 2015

9 Sloop waterbedrijf September 2015

D 10 Herinrichting Kerklaan
Zuidelijk deel November 2015 – maart 2016

E
11 Maatregelen Oosterweg

Noordelijk deel tussen Kerklaan en nieuwe verbindingsweg Tweede kwartaal 2016
12 Onderhoud Schoutelaan April 2016 - november 2016

F 13 Herinrichting Kerklaan; noordelijk deel Tweede helft 2016

G

14 Basisaanleg werken en voorzieningen
Fase 1, faseringsblokken 6,7,8 Na 1-1-2017

15 Woningbouw deelgebieden 5 en 6
Fase 1, faseringsblokken 6,7,8 Na 1-1-2017

H

16 Basisaanleg werken en voorzieningen deelgebieden 5 en 6, 
Fase 2 2018

17 Woningbouw deelgebieden 5 en 6
Fase 2, faseringsblokken 2018

18 Definitieve inrichting verbindingsweg (incl. kruising Kerklaan-
verbindingsweg) 2021 – 2022

I

19 Definitieve inrichting Oosterweg
Deel tussen Grootslaan en nieuwe verbindingsweg 2023

20 Definitieve inrichting Kerklaan
Deel tussen Oosterweg en Dilgtweg 2023 – 2024

Fasering onderdelen Haren Noord
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Toelichting onderdelen
Hierna worden enkele onderdelen uit de fasering nader toegelicht. Bij de fasering is waar mogelijk gestreefd naar 
het logisch op elkaar aansluiten van fasen, zodanig dat de routes voor het bouwverkeer en fietsverkeer een op een 
goede manier kunnen worden afgewikkeld en gedurende aaneengesloten perioden kunnen functioneren. Hiermee 
wordt voorkomen dat voor de weggebruiker een onduidelijk beeld van frequent wisselende routes ontstaat. 
Een belangrijk aandachtspunt bij het opstellen van de fasering is het gegeven dat het nieuwe Zernike College medio 
september open gaat. De fasering is zodanig opgesteld dat conflicten meer leerlingstromen zoveel mogelijk worden 
beperkt. Met name in de fase van april 2015 – augustus/september 2015 is sprake van veel bouwverkeer (vrachtver-
keer) wegens het bouwrijp maken van delen van deelgebieden 5 & 6. De fasering is erop gericht dat deze werk-
zaamheden zoveel mogelijk zijn afgerond voordat de nieuwe school open gaat.  
 
2. Maatregel kruising Dilgtweg
In het voorstel met routering  van bouwverkeer, wordt de Dilgtweg gebruikt als route voor het bouwverkeer. Aan-
dachtspunt hierbij is de aansluiting van de Dilgtweg op de Kerklaan. Het fietspad langs de Kerklaan wordt druk bere-
den. Om de veiligheid ter plaatse te waarborgen, wordt voorgesteld hier maatregelen te treffen. Deze dienen nader 
te worden uitgewerkt. Aandachtspunt hierbij is in ieder geval het aanbrengen van nadere attentie.

4. Aanbrengen afsluiting Oosterweg 
Om te waarborgen dat de aangegeven routes ook door vrachtverkeer gebruikt worden, waarmee voorkomen wordt 
dat het vrachtverkeer gebruikt maakt van de route Oosterweg – Kromme Elleboog – Molenweg e.a, wordt voorge-
steld op de Oosterweg ten zuiden van de Grootslaan een afsluiting aan te brengen. Voorafgaand aan de eventuele 
aanleg hiervan dient overleg met de brandweer plaats te vinden. Mogelijk kan een beweegbare afsluiting worden ge-
realiseerd. Het voorstel is om in de periode globaal van april 2015 – augustus/september 2015 de Oosterweg op het 
aangegeven punt voor al het verkeer af te sluiten. Dit omdat (een groot deel van) het aantal vrachtwagenbewegin-
gen met name in die fase zit, waardoor menging met ander verkeer ongewenst is. Vanaf augustus/september 2015 
kan de afsluiting worden aangepast van een afsluiting voor al het verkeer tot een afsluiting voor vrachtverkeer. 

3 & 18. Aanleg (bouw)weg
De nieuwe verbinding tussen de Oosterweg en de Kerklaan kan conform de ingediende motie gebruikt worden voor 
het bouwverkeer richting DHE 5&6. Derhalve wordt geadviseerd deze verbinding voorafgaand aan het bouwrijp ma-
ken van delen van deelgebieden 5 & 6 direct als bouwweg aan te leggen en niet als fietspad. Geadviseerd wordt om 
een afscheiding tussen de weg en het plein rond de school aan te brengen, in verband met bouwverkeer in volgen-
de fasen. Gedurende enkele fasen zal deze nieuwe weg niet door bouwverkeer gebruikt worden, maar alleen door 
fietsverkeer. Na realisatie van de woningbouw in DHE 5&6 kan de weg in haar definitieve vorm worden aangelegd.

6. Herinrichting Kerklaan omgeving Zernike College
In deze fase wordt de Kerklaan nabij het Zernike College heringericht. Aandachtspunt hierbij is dat de rijbaan van 
de Kerklaan, inclusief het kruispunt met de nieuwe verbindingsweg, in deze fase nog niet in klinkers moet worden 
uitgevoerd. Dit omdat in de fasen hierna bouwverkeer van deze route gebruik maakt. Speciaal aandachtspunt bij 
het in deze fase herinrichten van de Kerklaan  is het realiseren / aanduiden van een veilige fietsoversteek over de 
Kerklaan, tijdelijk in verband met de kruisende route van het bouwverkeer. 

11. Maatregelen Oosterweg
Om het gebied DHE 5&6 te bereiken wordt het noordelijk deel gedurende verschillende fasen gebruikt door bouw-
verkeer. Om te waarborgen dat bouwverkeer elkaar kan goed passeren worden maatregelen getroffen.
In de definitieve situatie is op de Oosterweg op enkele plaatsen voorzien in accentvlakken ter plaatse van aanslui-
tingen van voet/fietspaden en in plateaus uitgevoerd in rood asfalt. Zo lang bouwverkeer gebruik maakt van de 
Oosterweg, wordt geadviseerd geen plateaus aan te brengen in verband met mogelijke geluid- en trillingshinder. De 
benoemde accentvlakken zouden, indien ze worden uitgevoerd in rood asfalt, eventueel in fase 11 kunnen worden 
aangebracht. Op het moment dat het bouwverkeer (bijna) geen gebruik meer maakt van het noordelijk deel van de 
Oosterweg, kan deze weg definitief worden ingericht (aanbrengen plateaus en mogelijk herstelwerkzaamheden). 

12. Onderhoud Schoutelaan
Qua onderhoud staan in Haren Noord werkzaamheden gepland aan de Schoutelaan. Het onderhoud van de Schou-
telaan betreft totale reconstructie in verband met rioolvervanging. 

De in de tabel aangegeven fasering is uitgewerkt in kaartbeelden. Daarop zijn de wijzigingen in verkeersstromen 
ten opzichte van de huidige situatie aangegeven. Het gaat hierbij om een voorstel van routes, op basis van de in de 
verschillende fasen beschikbare infrastructuur.
In de afbeeldingen op de volgende pagina’s is de voorgestelde routering van bouwverkeer en fietsverkeer aangege-
ven. Gestreefd is deze zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. 
Over de voorgestelde routes dient nog communicatie met omwonenden plaats te vinden. Het autoverkeer rijdt in de 
verschillende fasen via de beschikbare wegen.

Om de verkeersdruk in het centrum, en de fietsroutes naar de scholen zo veel mogelijk te mijden, is in het voorstel 
de Dilgtweg opgenomen als route voor het bouwverkeer en niet de Molenweg. Dit biedt meer mogelijkheden om de 
routes voor bouwverkeer (vrachtverkeer) en fietsers uit elkaar te houden. 
 
In de kaarten met de voorgestelde routes voor bouwverkeer en fietsverkeer zijn de hoofdroutes voor fietsers aange-
geven, zoals deze ook bewegwijzerd zullen worden.

Indicatie aantallen vrachtwagens / bouwverkeer
Om een indicatie te geven van de hoeveelheid bouwverkeer zijn hieronder enkele cijfers opgenomen. De aantallen 
zullen per dag verschillen.

Basisaanleg werken en voorzieningen
Aanvoer materiaal en grondvervoer 1e fase, inclusief sloop waterbedrijf: 
• Circa 5.700 vrachtwagens, verdeeld over 2 gebieden.
 - Eerste deel, duur 3 maanden, totaal circa 2.850 vrachtwagens, circa 30 vrachtwagens per dag.
 - Tweede deel, duur 3 maanden, totaal circa 2.850 vrachtwagens, circa 30 vrachtwagens per dag.

Woningbouw Fase 1
Circa 60 woningen deelgebied 5:
• Aanvoer circa 4 tot 8 vrachten per dag.

Fasen en verkeersstromen 
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Fase BFase A
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Fase DFase C
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Fase FFase E
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Fase HFase G
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In het GVVP is een verkeersstructuurvisie opgenomen met maatregelen die bestaande knelpunten aanpakken en 
die inspelen op de ontwikkelingen in Haren. De visie schetst een eindbeeld. Verschillende elementen in de visie 
dienen nog nader te worden onderzocht en uitgewerkt. 

Eindsituatie en verkeersstromen 

Prognose toename verkeersintensiteiten door woningbouw Haren Noord uitgaande van huidige infrastructuur

Fase I
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De benodigde maatregelen vanuit de ontwikkeling DHE 5/6 zijn aangeven in de onderstaande afbeelding. 

Toevoegingen aan bovenstaande afbeelding: 
aanpak Kerklaan, verbinding Oosterweg – 
Kerklaan, onderzoeken mogelijke 
fietsverbinding.

De totaaltekening zoals toegelicht in deel A en hieronder nogmaals weergegeven, geeft de eindsituatie weer:
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Hieronder zijn aandachtspunten en adviespunten opgenomen met betrekking tot de routering van het verkeer tijdens 
de verschillende realisatiefasen in Haren Noord.

•  Aandachtspunt is bouwverkeer via Dilgtweg, hierover is goede communicatie nodig met omwonenden, gebrui-
kers en omliggende voorzieningen  (De Dilgt, Beatrixoord, Maartenscollege, Mytylschool, Groninger Buiten-
school)

   
• Aandachtspunt is kruispunt Dilgtweg - Kerklaan / oversteek fietspad
•  Aandachtspunt is bouwverkeer langs het nieuwe Zernike College tijdens verschillende fasen. Hierover is goede 

communicatie met de school nodig
•  De perioden / rijtijden van het bouwverkeer niet laten samenvallend met schoolspitsen: geen bouwverkeer tus-

sen 07.30 - 09.00 en 15.00 - 16.00
•  Tijdens uitvoering voorzien in tenminste eens per kwartaal evalueren van de omleidingsroutes en verkeersstro-

men, dit om eventueel te kunnen bijsturen waar nodig
•  Zorg dragen voor monitoring van het bouwverkeer, en bewonersverkeer, dit onderdeel maken van wekelijks 

uitvoeringsoverleg, zodat het verkeer te allen tijde goed afgewikkeld kan worden 
• Er dient een bebordingsplan met omleidingsroutes te worden opgesteld
• Voor het uitvoeren van verschillende in dit Verkeersplan beschreven maatregelen zijn verkeersbesluiten nodig

Keuzes college / raad
• Accorderen realiseren verbinding Oosterweg – Kerklaan als (bouw)weg
• Accorderen voornemen voor afsluiting Oosterweg
 

In het kader van het Verkeersplan DHE deelgebieden 5 & 6 dient zorgvuldige communicatie met de omgeving en 
hulpdiensten plaats te vinden. Communicatie dient plaats te vinden over de volgende onderdelen:

• Overleg over kaart Verkeersmaatregelen Kerklaan – Oosterweg en omgeving: 
 - Detaillering maatregelen Oosterweg
 - Voorstel aanpak Kerklaan
 - Aanleg weg tussen Oosterweg en Kerklaan

• Routes bouwverkeer en fietsverkeer tijdens realisatiefasen.

Over zowel de verkeersmaatregelen als de verkeersroutes tijdens de verschillende realisatiefasen dient communi-
catie met de omgeving en andere partijen te worden uitgevoerd, op basis waarvan eventuele bijstellingen aan de 
plannen kunnen plaatsvinden.

Communicatie dient in ieder geval plaats te vinden met onderstaande partijen.
• Hulpdiensten, brandweer en politie
• Scholen (o.a. Zernike College, Maartenscollege, Mytylschool, Groninger Buitenschool)
• Zorginstellingen, o.a. De Dilgt, Beatrixoord 
• Omliggende gemeenten
• Omgeving / bewoners

Aandachtspunten Communicatie
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