Aan:
Wethouder Verkeer
Mevrouw Anneke Wiersema
Gemeente Tynaarlo

Betreft: Verzoek tot aanleg fiets/voetpad in Eelderwolde

Eelderwolde, 28 feb 2020
Edelachtbare Vrouwe,
Hierbij verzoeken we de gemeenteraad Tynaarlo om een droog en minimaal 2,5 meter breed
fiets/voetpad aan te leggen tussen de Otto Cluivinglaan, het Jan Evenhuispad, het
Kindcentrum Ter Borch en het Borchkwartier in Eelderwolde. Dit verzoek wordt ingediend als
input voor de begroting van het “Fietspaden, -Wegen en Knelpuntenplan (FWK)” voor 2021,
waarvan de procedure start in maart 2020.
Indieners van dit verzoek zijn de Werkgroep Verkeersveiligheid rond het Borchkwartier
(kortweg Werkgroep Verkeer) en de Bewonersvereniging Ter Borch. Dit verzoek wordt
gesteund door de directies van de hoofdgebruikers van het Kindcentrum Ter Borch en het
Borchkwartier (CKC de Rietzanger, OBS Ter Borch en Skidkinderopvang) en door 108
bewoners die een petitie hebben ondertekend.
Graag zouden we de uitslag van deze petitie samen met dit verzoek persoonlijk aan u
overhandigen.

Korte achtergrond bij het verzoek
De huidige voetpaden zijn in 2014 tegen het advies van de Werkgroep Verkeer te smal
aangelegd. Ze worden intensief gebruikt door zowel fietsers als voetgangers, wat leidt tot
onveilige situaties en valpartijen. Bij nat weer komen hierdoor vrijwel dagelijks kinderen nat en
soms met kwetsuren op school. Dagelijks worden de paden meermalen gebruikt door
minimaal 300 fietsers en voetgangers, met een piek rond de aanvang en het uitgaan van de
scholen. Alternatieve routes nemen betekent nog meer onveiligheid, omdat fietsende kinderen
dan, vooral tijdens de ochtendspits, veel meer autoverkeer tegenkomen op de Ter Borchlaan en
langs de drukke Borchsingel.
De afgelopen 6 jaar zijn zowel door de Werkgroep Verkeer als door de Bewonersvereniging
regelmatig gesprekken gevoerd met gemeente ambtenaren om deze situatie aan te pakken.
Eerst werd verteld dat er geen geld was voor bredere paden, vervolgens moest gewacht worden
op een bestemmingsplanwijziging voor een mogelijke supermarkt.
In het plan voor de supermarkt is uiteindelijk een goede oplossing voor de problematiek
opgenomen. Afgesproken was om de paden alvast aan te passen voordat de supermarkt
gerealiseerd zou worden. In 2019 is het plan voor de supermarkt afgekeurd door de
gemeenteraad, waarmee de aanpassing van de paden opnieuw niet door gaat. In gesprekken
met de gemeente ambtenaren in najaar 2019 werd geadviseerd om dit verzoek in te dienen
voor het FWK van 2021.

Visuele situatieschets
Huidige situatie: Google Maps afbeelding en foto’s bij nat weer uit 2019.

Gewenste situatie: ontwerp uit bestemmingsplan supermarkt, Sweco tekeningnummer: 357419T001-L05, datum 20-07-2017

Inventarisatie van de problemen
Het huidige 1 meter brede betonpad geeft de volgende problemen:
1)
Voor de bewoners van een groot gedeelte van de Piccardthof wijk in Groningen
zijn deze paden de enige logische route naar Kindcentrum Ter Borch en het
Borchkwartier;
2)
Voor de bewoners van het tweede gedeelte van de straten van de Tuinwijk van
Ter Borch zijn deze paden de enige logische route naar Kindcentrum Ter Borch en
snelste route naar de stad Groningen;
3)
Een alternatieve route kiezen betekent omrijden en meer vermenging van
fietsende kinderen met auto verkeerstromen op de Ter Borchlaan en/of de Borchsingel,
vooral tijdens de drukke ochtendspits;
4)
Ongeveer 300 kinderen en ouders gebruiken minimaal tweemaal daags deze
paden, ze zijn onvoldoende breed voor fietsers en voetgangers;
5)
Het pad heeft drie vrijwel haakse bochten, waardoor fietsen gevaarlijk is;
6)
Fietsers gaan bij droger weer vaak links en rechts langs het betonpad fietsen
waardoor steeds kuilen ontstaan langs het betonpad. De betonranden veroorzaken
vervolgens weer gevaarlijke situaties;
7)
Bij natte weersomstandigheden zijn de kuilen gevuld met water en staat het
betonpad deels onder water. Hierdoor komen vrijwel dagelijks kinderen met natte
kleren en soms met kwetsuren op school.

Entreegebied Ter Borch
Sinds de aanleg van de wijk Ter Borch 12,5 jaar geleden, zijn grote gedeelten van het
Entreegebied van de wijk niet of nauwelijks ontwikkeld. Er zijn een verslavingskliniek, twee
gebouwen voor basisscholen en kinderopvang en een gezondheidscentrum neergezet, maar de
terreinen daar omheen liggen nog steeds ‘braak’. Het Entreegebied is daarmee geen
visitekaartje, de wijk lijkt nog steeds op een bouwterrein dat ontwikkeld moet worden.
Het gebrek aan daadkracht van de gemeente Tynaarlo om het Entreegebied verder te
ontwikkelen, heeft als neveneffect dat de ontsluitingswegen van de gebouwen ontoereikend
zijn. Voor een wijk die vanwege de grondverkoop en WOZ inkomsten financieel zo belangrijk
is voor de gemeente Tynaarlo, is het onbegrijpelijk dat hier niet in wordt geïnvesteerd. De
bewoners is bij de aankoop van hun woningen een parkachtig Entreegebied beloofd, maar in
plaats daarvan moeten ze door plassen en modder lopen en fietsen om bij voorzieningen te
komen of van/naar de stad Groningen te gaan.

Veel overleg, zonder resultaat
Na realisatie van Kindcentrum ter Borch in 2014 is door de gemeente Groningen het Jan
Evenhuispad aangelegd en door de gemeente Tynaarlo is een 1 meter breed betonpad
aangelegd, om de Otto Cluivinglaan en het Jan Evenhuispad te ontsluiten met het nieuwe
Kindcentrum Ter Borch en het Borchkwartier in Eelderwolde.
De Werkgroep Verkeer had in 2013 verzocht om breed fiets/voetpad aan te leggen zodat zowel
fietsers als voetgangers gebruik konden maken van deze ontsluiting. Ondanks herhaaldelijk
verzoeken in het voorjaar van 2014 weigerde de gemeente Tynaarlo tekeningen van deze
ontsluiting te verstrekken aan de Werkgroep Verkeer. In de zomervakantie van 2014 werd
uiteindelijk het huidige 1 meter brede betonpad aangelegd.

Direct na realisatie van het pad heeft de Werkgroep Verkeer naar de gemeente Tynaarlo
gecommuniceerd dat het niet geschikt is voor het intensieve gebruik door de kinderen en
ouders van de groeiende basisscholen. De verkeersambtenaar gaf aan dat er onvoldoende
budget was voor een breder pad en dat er geen verharding langs dit pad werd aangelegd.
De Werkgroep Verkeer heeft met verkeersanalyses in 2013 en 2016 op basis van de adressen van
de basisschool kinderen aangetoond dat voor meer dan 200 kinderen deze route de kortste en
veiligste route naar de basisschool is.
Sinds 2014 heeft met enige regelmaat overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Tynaarlo en
de Werkgroep Verkeer, n.l. op:
2014-12-03 bij Wethouder langs m.b.t. restpunten;
2015-06-11 overleg met Herman Kolker en JanHenk Kuiper;
2016-12-13 overleg met Herman Kolker en JanHenk Kuiper in het Borchkwartier;
2017-01-24 overleg in Borchkwartier met Herman Kolker en JanHenk Kuiper over supermarkt
Ter Borch;
2017-02-15 overleg in Borchkwartier met Herman Kolker en JanHenk Kuiper algemeen overleg;
2017-05-16 overleg in Borchkwartier met Herman Kolker en JanHenk Kuiper over supermarkt
Ter Borch;
In bovenstaande vergaderingen is de betreffende fiets/voetpad ontsluiting steeds besproken en
is gewerkt aan een goede oplossing. Aanvankelijk werd toegezegd dat deze fiets/voetpad
ontsluiting onafhankelijk van de ontwikkeling van de supermarkt gerealiseerd zou worden.
Later kwam men daarop terug en werd deze ontsluiting alleen aangelegd indien de supermarkt
zou worden gerealiseerd.
Door de ontwikkeling van de supermarkt Ter Borch was het noodzakelijk het huidige
betonpad te verleggen en heeft de gemeente Tynaarlo een breder fiets/voetpad laten
ontwerpen (ref. Sweco tekeningnummer: 357419-T001-L05, datum 20-07-2017). Deze tekening
vormt een goede basis voor een goede fiets/voetpad ontsluiting. De Werkgroep Verkeer heeft
wel gevraagd om dit pad minimaal 3 m breed te maken voor het centrale deel waar alle verkeer
samenkomt.
Ook heeft de Werkgroep Verkeer afgesproken dat deze fiets/voetpad ontsluiting moest worden
gerealiseerd voorafgaand aan de start van de bouw van de supermarkt, om te voorkomen dat
schoolkinderen door het bouwverkeer heen naar school toe zouden moeten. In de zomer van
2019 heeft de gemeenteraad Tynaarlo het bestemmingsplan voor supermarkt Ter Borch
afgewezen en daardoor is deze fiets/voetpad ontsluiting nog steeds niet gerealiseerd.
Ook de Bewonersvereniging Ter Borch is de afgelopen jaren regelmatig met ambtenaren om de
tafel geweest, met als hoofdthema de verkeersproblematiek op de Borchsingel. In deze
gesprekken is ook regelmatig de problematiek van de betonpaden besproken, waarvan de
oplossing in samenspraak met de Werkgroep Verkeer gekoppeld werd aan de
supermarktplannen.
Eind 2019 heeft de Bewonersvereniging overleg gehad met de toenmalige wethouder Verkeer
dhr Lammers en Hoofd Gemeentewerken dkr Kuiper. Hierin is aangedrongen op een spoedige
oplossing van de problemen met de betonpaden. Kort daarna hebben dhr Kuiper en een
collega ambtenaar ter plaatse overleg gevoerd met de Werkgroep Verkeer en de directies van
de scholen. De uitkomst hiervan is dat een tijdelijke alternatieve route (een onverharde bouw

weg) gesloten zou gaan worden, en dat voor een oplossing van de betonpaden problematiek
een verzoek ingediend moet worden voor de FWK van 2021.
Door deze uitkomst is veel onrust ontstaan. De basisscholen in Eelderwolde groeien nog steeds
en de alternatieve route via de bouw weg zou dicht gaan, dus steeds meer kinderen en hun
ouders zullen dagelijks de huidige betonpaden gebruiken. Om het belang van een betere
ontsluiting te onderstrepen is de Werkgroep Verkeer, met steun van de directies en de
Bewonersvereniging, in januari 2020 een petitie gestart:
https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/gemeenteraad_tynaarlo_een_breed_fietsvoe
tpad_van_de_tuinwijk_en_de_piccardthof_naar_basisscholen_eelderwolde_/?mdHavpb&utm_
source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-847770een_breed_fietsvoetpad_van_de_tuinwijk_en_de_piccardthof_naar_basisscholen_eelderwolde_
&utm_term=dHavpb+nl
Inmiddels hebben 108 personen deze petitie getekend (zie bijlage). Hieruit blijkt dat dit
voorstel tot aanpassing van de betonpaden breed gedragen wordt door belanghebbende
organisaties en omwonenden.
Voor verdere toelichting op dit voorstel en het maken van een afspraak om de petitie aan te
bieden, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Hoogachtend,

Lieuwe van der Werff
Voorzitter Werkgroep Verkeersveiligheid rond het Borchkwartier
WVBorchkwartier@google.com

Marcel Dol
Voorzitter Bewonersvereniging Ter Borch
voorzitter@bewonersvereniging-terborch.nl

