
 

 

Verslag bijeenkomst participatiegroep Fietsroute plus 
Groningen – Haren, deel Helperzoom 
   

 
Onderwerp  Bijeenkomst participatiegroep fietsroute plus Groningen – Haren, deel Helperzoom. 
Datum 
Locatie 

 Woensdag 29 maart 2017, 19:30 uur – 21:30 uur. 
Gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1, Groningen. 

Aanwezigen 
 
 

 
 
 

17 omwonenden / leden participatiegroep. 
Diverse vertegenwoordigers van de Vleermuiswerkgroep Groningen, de Bomenridders, de 
Fietsersbond, VV Tuinwijck  en wijkcomité Helpman. 
Gemeente Groningen: Machiel Huizenga (projectmanager), Arjan Hiemstra 
(verkeerskundig ontwerper), Gerrit Dorgelo (verkeerskundig ontwerper), Jakko Smit 
(stedenbouwkundig ontwerper), Djoke Visser (landschapsontwerper), Jorna Arisz 
(ecoloog), Henk Langeveld (adviseur stedelijk bomen & groen), Joost van Uhm (assistent 
projectmanager). 

   

 

1. Inleiding: het ontwerpproces tot nu toe (door Machiel Huizenga) 
1.1 Waar staan we nu? 
Tijdens de laatste bijeenkomst van de participatiegroep, op 26 oktober 2016, hebben we de 
verschillende tracés doorgenomen. Dit waren op hoofdlijnen:  

 een variant met een dubbelzijdig vrijliggend fietspad aan de westkant;  

 een variant met een dubbelzijdig vrijliggend fietspad aan de oostkant;  

 een variant met een vrijliggend fietspad aan weerszijden van de Helperzoom.  
Binnen deze varianten waren er ook enkele ‘subvarianten’ bedacht die op detailniveau (bijvoorbeeld 
dwarsparkeren of langsparkeren) van elkaar verschilden.  
 
Op deze avond hebben we alle varianten uitgebreid besproken en de voor- en nadelen per variant in 
kaart gebracht. Door middel van een integrale afweging, waarbij onder andere is gekeken naar 
(verkeers-) veiligheid, groen, kosten, draagvlak, leefbaarheid en aantallen parkeerplaatsen, is er een 
voorkeursvariant bepaald. Dit was variant O3, ook wel ‘waterschapsvariant’ genoemd. 
 
Op 25 januari 2017 heeft de gemeenteraad deze voorkeursvariant vastgesteld. Omdat de ecologie in 
de voorkeursvariant zwaar zal worden geraakt heeft de raad besloten dat ook variant O1, waarin het 
fietspad aan de oostzijde zo dicht mogelijk tegen de Helperzoom is getekend, uitgewerkt dient te 
worden tot een definitief ontwerp. Dit ondanks dat deze variant na de integrale afweging duidelijk 
niet de voorkeur had. Een voordeel van variant O1 ten opzichte van de voorkeursvariant is namelijk 
dat deze verder van de watergang af ligt en de ecologisch structuur niet doorsnijdt, waardoor de 
ecologische impact van deze variant lager is. Op andere vlakken pakt deze variant echter slechter uit. 
 
Onze opdracht is om te onderzoeken hoe in beide varianten de impact op de ecologie is te 
minimaliseren. Denk hierbij aan het minimaliseren van het aantal te kappen bomen, de impact op 
bijvoorbeeld het groen, (water-)vleermuizen en de ecologische diversiteit. Op basis van deze 
ecologische optimalisatie zal de gemeenteraad het tracé vaststellen. 
 
1.2 Doel en scope van vanavond 
De afgelopen tijd is het gemeentelijk projectteam met deze ecologische optimalisatieopgave aan de 
slag gegaan. Hierbij is ook input van onder andere de Bomenridders en de Vleermuiswerkgroep 
gevraagd. De resultaten van deze optimalisatieopgave willen we vanavond graag aan u voorleggen, 
met u bespreken en een aantal ontwerpkeuzes voorleggen. 



 

 

Het gaat vanavond uitdrukkelijk niet over het nut en noodzaak van het fietspad, de 
Helperzoomtunnel, de verkeersmaatregelen in Helpman, betaald parkeren in Helpman en station 
Europapark.  
 
Vanavond zijn, naast de leden van de participatiegroep, ook vertegenwoordigers van de 
Vleermuiswerkgroep Groningen, de Bomenridders, de Fietsersbond, VV Tuinwijck en wijkcomité 
Helpman aanwezig. 
 

2 Groenplan (door Djoke Visser) 
2.1 Ecologische waarde 
Het gebied tussen de Helperzoom en Saaksumborg, Klein Martijn en Tuinwijck kent een aantal 
ecologische waarden. Het gebied is van belang als verbindingszone tussen de groene gebieden aan 
de zuidgrens van de stad met het Esserveld en gebieden als Tuinwijck, Groenestein en het Sterrebos. 
De zone is belangrijk als migratie, foerageer- en leefgebied. Naar schatting herbergt de zone 232 
plantensoorten en 143 diersoorten. De planten- en bloemensoorten zorgen voor voedsel voor 
insecten, vlinders, libellen en vogels. Daarnaast is de strook belangrijk voor amfibieën (kikkers en 
padden), vleermuizen en andere kleine zoogdieren.  
 

   
 

  
Figuur 1: ecologische diversiteit. 
 
Verder wordt de zone gekenmerkt door een nat, schaduwrijk deel en een relatief zonnig, soortenrijk 
en bloemrijk deel. Deze zones kunnen worden geprononceerd. 
Het talud van de watergang is een aantal jaren geleden ingezaaid met een kruiden en bloemen en 
biedt nu een bijzondere oevervegetatie. 
Van groot belang is dat de twee noordelijke watergangen vlieg- en foerageerroutes zijn voor 
vleermuizen, waaronder de watervleermuis. Dit is een kwetsbare soort, die gevoelig is voor 
verstoring door licht, wind en beweging. Er ligt een wettelijke inspanningsverplichting ten aanzien 
van het leefgebied van de watervleermuis.  
 
2.2 Landschappelijke waarde 
Het karakter van de Helperzoom wordt nu bepaald door groen aan beide kanten, het voelt aan als 
een groene lommerrijke laan. Er staan markante monumentale bomen en kleinere bomen, zowel in 
gras als in beplanting. Doordat de bomen aan beide zijden de weg begeleiden geeft dat een 
evenwichtig groenbeeld en versterkt dit het ‘laan effect’. Bovendien is de begeleiding van al dat 
groen voor de fietsroute een fraaie overgang om vanuit het omliggende landschap de stad binnen te 
fietsen. Dat maakt van de (toekomstige) fietsroute zelfs een recreatief aantrekkelijke route.  
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Tot aan station Europapark is het groen. De variatie willen we behouden. Ook de beleving van groen 
houden we hoog in het vaandel door zoveel mogelijk bestaand groen te handhaven.  
 

         
Figuur 2: Half open landschap vanuit Haren (links), en de groene lommerijke Helperzoom (rechts). 
 
2.3 Ecologische optimalisatie van variant O1 (de ‘slingervariant’). 
Zoals aangegeven heeft de raad op 25 januari besloten om zowel variant O1 als de voorkeursvariant 
O3 ecologisch te optimaliseren. Het is een logische gedachte om variant O1 nader te onderzoeken: 
de bundeling van fietsinfrastructuur langs de Helperzoom kan in theorie ruimte sparen, en dus de 
ecologische impact verminderen. 
 
In variant O1, de ‘slingervariant’, is het fietspad aan de oostzijde van de Helperzoom zoveel mogelijk 
tegen de Helperzoom gelegd. Er blijkt een groot nadeel aan deze variant te kleven: veruit de meeste 
bomen aan de oostzijde van de Helperzoom kunnen niet behouden blijven. Verkeer van en naar Klein 
Martijn moet het fietsverkeer langs de Helperzoom kruisen. Om dit te vergemakkelijken is het 
wenselijk om opstelruimtes voor auto’s tussen het fietspad en de Helperzoom te creëren. Op deze 
manier kan vanuit Klein Martijn eerst het fietspad worden gekruist. Opstelruimtes zijn idealiter 6 
meter lang. Hierdoor buigt het fietspad bij elke zijweg van de Helperzoom af. Dit zorgt voor een 
onrustig, slingerend fietspad.  
 

 
Figuur 3: in variant O1 ontstaan stukjes “snippergroen” die ecologische oninteressant zijn (blauw 
omcirkeld). 



 

 

In de ruimte die bij deze slingers tussen het fietspad en de Helperzoom ontstaat is er ruimte voor een 
groene invulling, maar deze versnipperde stukjes hebben nauwelijks tot geen ecologische waarde. Er 
is een aanzienlijke kans op ‘verstening’ van deze stukjes.  
 
Een ander nadeel van deze variant is dat er veel bomen moeten worden gekapt: circa 138, waarvan 
23 monumentaal. De ecologische optimalisatieslag heeft vrijwel geen invloed op dit aantal. Het 
eerder beschreven landschappelijke karakter van de Helperzoom zal in deze variant hoe dan ook 
worden aangetast. Het blijkt dat het aantal te kappen bomen een stevige belemmering is om 
draagvlak voor dit tracé te verwerven. Bovendien is het zo dat het slingerende karakter van dit tracé 
een onrustiger verkeersbeeld oplevert. Dit aspect werd in de participatiegroep eveneens als negatief 
beoordeeld. Tijdens de sessie met de participatiegroep op 26 oktober 2016 werd variant O1 dan ook 
van de hand gewezen. 
 
2.4 Ecologische optimalisatie van variant O3 (de ‘waterschapsvariant’). 
Tracé O3 doorsnijdt de ecologische zone. En twee helften tellen in dit geval niet automatisch op tot 
één. Er is sprake van verlies van ecologische ruimte en van ecologische waarde. Dat is een nadeel. 
Een ander nadeel is, zoals reeds gemeld, de mogelijke verstoring van vleermuizen en de aantasting 
van oevervegetatie. Deze nadelen verwachten we te kunnen verminderen of te kunnen voorkomen.  
De beslotenheid van de watergang kunnen we waarborgen door aanplant van bomen en struiken. 
Daarmee voorkomen we ook lichthinder voor een groot deel. Omdat het fietspad in deze variant op 
de plek van het huidige voetpad komt te liggen zal dit voetpad komen te vervallen. Aan de westzijde 
van de Helperzoom is er een breed voetpad. Daarnaast bieden de Beuckemaborg en Breedeborg 
mogelijkheden voor voetgangers. 
 
Aantasting van het talud van de watergang, met waardevolle vegetatie kunnen we ook deels 
voorkomen. Dat kan door toepassing van een verharding bestaande uit betonelementen.  Hierdoor 
kan worden volstaan met een ondiepe fundering en kunnen we het talud zoveel mogelijk in tact 
laten. Het verdient nog aandacht te onderzoeken of aan de oostkant van het fietspad een fauna-
kerende voorziening moet worden aangebracht. Daarmee voorkomen we dat amfibieën die het 
fietspad oversteken verkeersslachtoffer worden. 
 
De nadruk bij de ecologische optimalisatie ligt op het behoud van bomen en de toevoeging van 
kruiden en bloemen. Voorgestelde verbeteringen: 

 Toevoeging gevarieerd groen langs de oeverzone;  

 Droge kruiden aanvullen in de bestaande berm; 

 Oevervegetatie in het water daar waar ruimte is; 

 Vliegroute watervleermuizen ter hoogte van de Helperzoomtunnel begeleiden met 
groen/bomen. 

  



 

 

 

  
 

  
Figuur 4: referentiebeelden ecologische optimalisatie. 
 
Er ontstaat een prettig, recreatief ogend fietspad, dat met name in de ochtendspits wel degelijk druk 
is. Qua (sociale) veiligheid ligt er nog een uitdaging om geschikte verlichting voor het fietspad te 
vinden die de watervleermuis zo min mogelijk verstoort. Dit wordt nog verder uitgewerkt. 
 

 
Figuur 5: dwarsdoorsnede van het mogelijke eindbeeld van variant O3 na ecologische 
optimalisatie. 
 
Meer bomen en struiken tegen de waterkant zorgen voor een besloten watergang. Dit levert een 
afwisselend beeld op voor de fietsroute en biedt tevens bescherming voor verschillende diersoorten, 
waaronder vogels en (water-)vleermuizen. 
 
Dit tracé deelt de ecologische zone in twee delen. Dat geeft de mogelijkheid om onderscheid te 
maken in een nat en schaduwrijk milieu oostelijk van het fietspad en een droog, schraal, kruiden- en 
bloemrijk milieu tussen het fietspad en de rijbaan. Door beide milieus te prononceren versterken we 



 

 

ecologische diversiteit en maken deze ook beter beleefbaar. De huidige berm kan robuuster worden 
gemaakt omdat de huidige oostelijke fietsstrook langs de Helperzoom eraan toegevoegd kan 
worden. In die berm, die nu vooral bestaat uit gazon, kunnen we drogere kruiden, bloemen en bollen 
planten. Een nat en droog kruidenmilieu wisselen elkaar af (links en rechts van het fietspad). Dit is 
goed voor onder andere diverse vlindersoorten en bijen. Ook aan de westzijde kan de voormalige 
fietsstrook bij de groenvakken worden gevoegd. Ter plaatse van de parkeervakken zal deze strook 
dienen als afscheiding tussen de parkeervakken en de rijbaan.  
 

 
Figuur 6: de voormalige fietsstroken, de rood gearceerde gedeelten, kunnen bij de huidige 
groenvakken worden gevoegd. 
 
In oktober 2016 leek het er, na een eerste inventarisatie, op dat er voor deze variant circa 33 bomen 
gekapt dienen te worden. De ecologische optimalisatie heeft ertoe geleidt dat we nu een andere 
soort verharding kunnen toepassen die aanzienlijk minder diep gefundeerd hoeft te worden. 
Hierdoor worden de groeiplaatsen van bomen minder aangetast en is het aantal te kappen bomen 
teruggebracht van circa 33 (waarvan 2 monumentaal) naar circa 14 (waarvan 0 monumentaal). Van 
deze 14 bomen zijn er 4 verplantbaar. 
 
2.5 Varianten ecologische optimalisatie van ontwerp O3: O4 en O5. 
De watervleermuis foerageert in de twee noordelijke watergangen langs de Helperzoom, langs 
Tuinwijck en de schooltuinen. De vliegroute van de watervleermuis loopt via de grote vijver ten 
noorden van de Helperzoomtunnel en Groenestein naar de watergangen. 
Deze vleermuissoort is vooral gebaat bij een besloten watergang met weinig lichthinder, veel 
oevervegetatie en een grote voedselrijkdom. Met name de beslotenheid van de watergang zal in 
variant O3 worden aangetast, omdat deze dicht langs de watergang is gesitueerd. 
 



 

 

 
Figuur 7: Variant O3, waarin het fietspad over de gehele lengte langs de watergangen loopt. 
 
Om de impact van het fietspad op de watervleermuis te beperken hebben we twee varianten voor 
het noordelijke deel van het fietspad ontworpen: varianten O4 en O5. Beide varianten kunnen 
worden gezien als een combinatie van de varianten O1 en O3. 
 
2.5.1  Ecologische optimalisatie: variant O4 (‘enkele slinger’) 
Vanaf het zuiden gezien volgt het fietspad het tracé O3 tot aan de Handellaan. Vanaf daar buigt het 
van de watergang af naar de Helperzoom, om zo het foerageergebied van de (water-)vleermuis 
minder te verstoren. Gezien het geringe aantal auto’s dat gebruik zal maken van de toegang naar de 
kindertuin creëren we daar geen opstelruimte en blijft het fietspad dicht tegen de Helperzoom 
liggen. We houden ons aan de afspraken die in het kader van  de Helperzoomtunnel met de provincie 
zijn gemaakt aangaande het groenplan. Daarin zit ook een zogenaamde ‘hop-over’ voor (water-
)vleermuizen zodat ze de watergangen langs de Helperzoom via de vijver ten noorden van de tunnel 
en vanaf Groenestein kunnen bereiken. 

 
Figuur 8: Variant O4, waarin het fietspad in het noordelijke deel afbuigt naar de Helperzoom. 



 

 

Naast de positieve gevolgen voor de (water-)vleermuis heeft variant O4 negatieve gevolgen voor het 
aantal te kappen bomen. Dit neemt ten opzichte van variant O3 met 5 toe naar circa 19 (waarvan 0 
monumentaal). De toename betreft met name kleinere bomen. 
 
2.5.2  Ecologische optimalisatie: variant O5 (‘dubbele slinger’) 
Ook in variant O5 volgt het fietspad vanuit het zuiden gezien het tracé O3. Het fietspad buigt eerder 
dan variant O4 af naar de Helperzoom, net na de fietsoversteek van en naar de Savornin 
Lohmanlaan. Omdat er nabij de toegang naar Tuinwijck enkele monumentale bomen staan én om 
ruimte te maken voor opstelruimte voor deze toegang buigt het fietspad vervolgens terug naar tracé 
O3. Daarna maakt het tracé weer dezelfde slinger als in variant O4. Hierdoor ontstaat er een dubbele 
slinger. 
 

 
Figuur 9: Enkele monumentale bomen aan de oostzijde nabij de ingang naar Tuinwijck. 
 

  
Figuur 10: Variant O5, waarin het fietspad eerder dan in variant O4 afbuigt naar de Helperzoom en 
een dubbele slinger maakt. 



 

 

Dankzij de extra slinger in deze variant kost dit ontwerp ten opzichte van variant O4 circa 8 extra 
bomen (waarvan 2 monumentaal en een aantal potentieel monumentaal). De beslotenheid van de 
watergang is in deze variant beter gewaarborgd dan in variant O4. 
 
2.5.3 Reacties en opmerkingen uit de zaal op de varianten O4 en O5 
De gemeente is benieuwd naar de reacties van leden van de participatiegroep en overige aanwezigen 
op deze varianten. We vragen de aanwezigen bij het verlaten van de zaal een streepje te zetten 
achter de voorkeursvariant. De uitslag van die stemming zullen we als richtinggevend beschouwen. 
 
Opmerking: De slingers in varianten O4 en O5 komen de verkeersveiligheid mijns inziens niet ten 
goede.  
 
Opmerking: Ik ben juist van mening dat weggebruikers beter opletten als er variatie in het tracé zit, 
men blijft daardoor beter bij de les. Een dubbele slinger is wat mij betreft niet bezwaarlijk. 
 
Opmerking: Veiligheid is meer dan verkeersveiligheid alleen, denk bijvoorbeeld ook sociale 
veiligheid.  
Reactie gemeente: Dat is correct, het aspect ‘sociale veiligheid’ hebben we daarom ook apart 
opgenomen in de afwegingstabel. 
 
Opmerking: Variant O4 is wat mij betreft een prachtige variant die aan alle belangen (vleermuizen, 
bomen, verkeersveiligheid etc.) tegemoet komt. 
 
Het projectteam heeft de vier varianten zelf in een afwegingstabel beoordeeld. Ondanks dat variant 
O1 (slingervariant, langs de rijbaan) tijdens de sessie in oktober vorig jaar op weinig steun in de 
participatiegroep kon rekenen hebben we deze toch meegenomen. De gemeenteraad heeft namelijk 
gevraagd om ook deze variant ecologisch te optimaliseren. 
 

Criterium 

O1:  
langs rijbaan 

O3:  
langs watergang 

O4:  
langs watergang 
en rijbaan vanaf 

Tuinwijck 

O5:  
langs watergang 
en rijbaan vanaf 
S. Lohmanlaan 

Te kappen bomen 
  Totaal: ca. 138 

Monumentaal: 
ca. 23 

Totaal: ca. 14 
Monumentaal: 

ca. 0 

Totaal: ca. 19 
Monumentaal: 

ca. 0 

Totaal: ca. 27 
Monumentaal: 

ca. 2 

Beslotenheid 
watergang 

+ + +  O +  + + 

Lichthinder + + + + + 

Behoud 
waardevolle 
oevervegetatie 

+ + + + + 

Ecologische 
diversiteit 

O + + + 

Beslag op 
ecologische 
ruimte 

- + + O 

Verkeersveiligheid O + + O 

Sociale veiligheid + + + + + 

Draagvlak Nee (26/10/16) Ja (26/10/16) ? ? 

Figuur 11: Afwegingsmatrix van de verschillende varianten na ecologische optimalisatie. 



 

 

Opmerking: Wat ik niet snap is dat alle verkeer wat uit de wijk Helpman komt moet oversteken naar 
het fietspad. Je zorgt ervoor dat er veel verkeer moet oversteken. Ik snap de oplossing op die manier 
niet. 
Antwoord: Dit is integrale afweging. Verkeerskundig gezien zijn er twee goede varianten: de 
‘waterschapsvariant’ (O3) en het fietspad aan weerszijden. Voor die laatste was in oktober ook 
draagvlak, op het gebied van oversteekbewegingen is die variant inderdaad beter dan variant O3. 
Maar er spelen meer belangen een rol, alles afwegende kreeg variant O3 de voorkeur. 
 
2.5.4 Uitslag ‘stemming’ varianten O3, O4 en O5 
We hebben de aanwezigen gevraagd om bij het verlaten van de zaal een streepje te zetten achter de 
voorkeursvariant. De uitslag van die stemming zullen we als richtinggevend beschouwen. 
 
De uitslag van de stemming is als volgt: 
 
O3, waterschapsvariant, rechtdoor:  6 stemmen 
O4, waterschapsvariant met enkele slinger: 12 stemmen 
O5, waterschapsvariant met dubbele slinger: 1 stem 
‘Geen van drieën’:    1 stem  



 

 

3 Kruising Helperzoom – Helper Brink 
Op de vorige bijeenkomst hebben we al een aantal schetsontwerpen van mogelijke oplossingen voor 
dit kruispunt laten zien. Deze zijn inmiddels verder uitgewerkt. Gezocht is naar een oplossing waarbij 
verkeersveiligheid, verkeersdoorstroming, ecologie en stedenbouwkundige leesbaarheid van het 
wegontwerp zo goed mogelijk hand in hand gaan. 
 
 Er zijn een aantal uitgangspunten, te weten: 

 Het dubbelzijdige fietspad zal aan de oostkant van de Helperzoom komen te liggen, ongeacht 
welke van de overgebleven varianten voor het fietspad gekozen zal worden. 

 Vanwege zichtlijnen dient het fietsverkeer het autoverkeer op de Helperzoom bij voorkeur 
haaks te kruisen. 

 Uit verkeersprognoses blijkt dat het gros van het autoverkeer vanuit de Helperzoomtunnel 
de Helperzoom in zuidelijke richting zal inslaan en vice versa. Dit moet dan ook als de 
doorgaande weg worden beschouwd. 

 De maximumsnelheid op de Helperzoom blijft 50 km/uur. 

 Vanaf de Helperzoom geldt een inrijverbod voor autoverkeer de Helper Brink in. De bus mag 
de Helper Brink vanaf de Helperzoom wel in. 

 Bij voorkeur een zo vloeiend en direct mogelijke fietsroute verder het noordelijk deel van de 
Helperzoom op, kloppend bij de gedachte van een fietsroute plus. 

 Zoveel mogelijk opstelcapaciteit voor verkeer vanaf de Helperbrink, zodat wachtende 
voertuigen de fietsstroom niet blokkeren. 

 
De verschillende varianten met de kenmerken staan hieronder opgesomd. 
 
Variant 1  

 
Figuur 12: variant 1. 
 



 

 

 De fietsers zijn uit de voorrang gehaald.  

 Er is geen doorgaande, vrijliggende verbinding voor fietsers richting station Europapark. 

 De oversteek aan de oostkant is niet wenselijk i.v.m. verkeersveiligheid/zicht. 

 Er gaat veel groen en veel bomen verloren. 

 Een aanzienlijk deel van de watergang moet gedempt worden. Dit tast het foerageergebied 
van de (water-)vleermuis aan. 

 Er is weinig opstelcapaciteit voor verkeer vanaf de Helper Brink. 

 De middengeleider voor de fietsoversteek is hier relatief smal. 
 
Variant 2  
Deze variant is feitelijk een spiegeling van het huidige kruispunt Goeman Borgesiuslaan - 
Helperzoom. 

 
Figuur 13: variant 2. 
 

 De fietsers hebben hier voorrang op het autoverkeer. Uit een verkeersimulatie waarin de 
fietsers voorrang hebben op het autoverkeer blijkt echter dat in de ochtendspits het 
autoverkeer hier zoveel hinder van heeft dat er een wachtrij tot de Duinkerkenstraat kan 
ontstaan. 

 De hoek van het fietspad ten opzichte van de rijbaan is hier verre van ideaal. Zo moet een 
fietser die richting het noorden fietst schuin achterom kijken of er geen autoverkeer uit 
zuidelijke richting komt. 

 Het gedeelte tussen de Helperzoomtunnel en station Europapark is hier ontworpen als een 
fietsstraat. Dit is nog slechts een studie. Opgemerkt moet worden dat realisatie van dit 
onderdeel van het fietspad buiten de scope van dit project valt.     

 
  



 

 

Variant 3 

 
Figuur 14: variant 3. 
 

 In deze variant is de kruising ingericht als een fietsstraat, waarbij autoverkeer en fietsers van 
dezelfde rijbaan gebruik maken. 

 Fietsers steken hier niet gebundeld over, maar de twee richtingen zijn van elkaar gescheiden.  

 De verkeersveiligheid komt door de onoverzichtelijkheid, “een spaghetti aan 
verkeersstructuren”, in het geding. 

 Deze variant vraagt veel ruimte, met name dicht tegen de watergang aan. Dit tast het 
foerageergebied van de (water-)vleermuis aan. 

 
  



 

 

Variant 4 

 
Figuur 15: variant 4. 
 

 Een rotonde is een herkenbare oplossing voor de verkeersdeelnemers. 

 Een rotonde heeft een grote capaciteit.  

 Binnen de bebouwde kom hebben fietsers op een rotonde in principe voorrang op 
autoverkeer, voor de eenduidigheid zal dat principe hier ook toegepast moeten worden. 
Zoals eerder aangegeven heeft dit een negatief effect op de doorstroming van het 
autoverkeer. 

 Het gevaar bestaat dat fietsers die uit de tunnel komen en naar het zuiden willen, vanwege 
de relatief grote omrijdfactor, de rotonde niet driekwart fietsen maar tegen de richting in 
afsnijden. Dit is in principe op te lossen door dat op die tak te faciliteren door middel van een 
dubbelzijdig fietspad maar dit komt de  herkenbaarheid en de verkeersveiligheid niet ten 
goede. 

 Een rotonde neemt relatief veel ruimte in beslag. Dit gaat hier met name ten koste van de 
watergang, en dus het foerageergebied van de (water-)vleermuis. 

 
  



 

 

Variant 5 
Dit is een optimalisatie van variant 1.  

 
Figuur 16: variant 5. 
 

 Er is een ruimere bocht in de Helperzoom gecreëerd wat voor meer overzicht zorgt. 

 Fietsers steken haaks over, dit komt het zicht en de verkeersveiligheid ten goede. 

 Er is opstelruimte voor de bus van en naar de Helper Brink tussen het fietspad en de 
Helperzoom.  

 Puur verkeerskundig gezien is dit een goede oplossing. De ruimere bocht en de afbuiging van 
het fietspad gaan deels ten koste van de watergang, en dus het foerageergebied van de 
(water-)vleermuis. Hierdoor zal de afstand tussen de watergang langs de Helperzoom en de 
vijver aan de noordkant te groot worden en de ecologische verbinding vervallen. 

 Fietsers hebben voorrang op verkeer van en naar de Helper Brink. 
 
  



 

 

Variant 6  
Deze variant is een optimalisatie van variant 5, maar niet alleen op het gebied van verkeer. Het is een 
integrale optimalisatie. Om de ecologische verbinding te kunnen behouden is de bocht in de 
Helperzoom wat krapper gemaakt.  
 

 
Figuur 17: variant 6. 
 

 De bocht in de Helperzoom is krapper waardoor de watergang grotendeels behouden kan 
blijven, wat positieve gevolgen heeft voor de ecologische verbinding. 

 Er is ruimte voor een brede middenberm met in, ieder geval, één boom die door (water-
)vleermuizen als ‘hop-over’ tussen de vijver en de watergang gebruikt zal worden. Er hoeven 
geen extra bomen gekapt te worden ten opzichte van het plan voor de Helperzoomtunnel. 
Op basis van de kapvergunning voor de Helperzoom blijft de boom ten oosten van 
Helperbrink 85 t/m 91 gehandhaafd. Het verkeerskundig ontwerp moet op detailniveau 
worden aangepast waardoor deze boom blijft gehandhaafd.  

 De twee nieuwe bomen die net ten noorden van deze boom staan ingetekend kunnen dan 
niet geplant worden. 

 Het hele kruispunt is op een plateau getekend. De maximumsnelheid voor autoverkeer blijft 
50 km/u maar middels de inrichting wordt er een sfeer gecreëerd waarin er rustiger moet 
worden gereden.  



 

 

 Ten opzichte van variant 5 hebben fietsers uit noordelijke richting op het plateau geen 
voorrang op de bus uit de Helper Brink, dit is hier een gelijkwaardig kruispunt. Om dit te 
benadrukken zou dit gedeelte bijvoorbeeld in klinkers kunnen worden uitgevoerd. Ook is er 
opstelruimte voor auto’s op de Helperzoom die richting station Europapark willen gecreëerd.  

 Een minpunt van deze variant is dat de opstelruimte op het plateau voor verkeer dat de 
Helperzoom op wil niet groot genoeg is voor een bus, maar wel voor minimaal één, en 
wellicht twee, auto’s.  

 Gezien de verschillende belangen is deze variant ons inziens een optimum.  
 
Vraag: Is er een oplossing met stoplichten overwogen? 
Antwoord: Dit is in het kader van de tunnel al eens bekeken. Vanwege de verminderde doorstroming 
van, met name, autoverkeer viel deze optie echter af. 
 
Vraag: Waarom zijn een fietsbrug en een fietstunnel niet onderzocht? 
Antwoord: Hier is wel naar gekeken. Omdat er vanwege de grote hellingbanen van een fietsbrug of 
een fietstunnel geen uitwisseling van fietsverkeer tussen de vier takken mogelijk is vallen deze 
varianten af. Het risico dat fietsers dan op de rijbaan gaan rijden is dan aanwezig. 
 
Vraag: Is er ook een verkeerssimulatie gemaakt van een variant waarbij fietsers geen voorrang op het 
autoverkeer hebben? 
Antwoord: Nee, dit is niet gesimuleerd, maar fietsers hebben minder tijd en ruimte nodig om over te 
steken dan auto’s. 
 
Opmerking: Variant 6 is, gezien alle belangen, een mooie oplossing. 
 
 

  



 

 

4 Wegprofiel Helperzoom 
Het huidige wegprofiel van de Helperzoom met as-markeringen (de strepen in het midden) en 
fietspaden in een andere kleur dan de rijbaan is duidelijk, maar nodigt ook uit tot hard rijden. 
 
Qua wegprofiel stellen we voor de Helperzoom aan te laten sluiten bij het wegprofiel van de Goeman 
Borgesiuslaan. Dat wil zeggen: geen as-markeringen en de kruispunten met de wegen van en naar 
Helpman worden op plateau’s aangelegd. De uitritconstructies met de zijwegen van en naar Klein 
Martijn willen we behouden. Hier komen geen plateau’s. 
 

   
Figuur 18: De huidige Helperzoom (l), en de voorgestelde toekomstige inrichting (r). 
 

 
Figuur 19: De voorgestelde oplossing voor de kruispunten met de zijwegen uit Helpman. 
 
Daarnaast zou het voor de aansluiting van de woningen aan de westkant van de Helperzoom op het 
fietspad goed zijn om bij elk blok een oversteekplaats voor fietsers te creëren. Dit gaat ten koste van 
enkele parkeerplaatsen, we gaan nog bekijken of we die parkeerplaatsen aan de zijkanten van de 
parkeervakken weer bij kunnen plaatsen. Een groene aankleding, door middel van een boom in een 
plantvak, van de oversteek zorgt er bovendien voor dat het beeld langs de Helperzoom minder 
‘blikkerig’ zal worden. 
 



 

 

   
 
Figuur 20: Schets van een oversteekplaats voor fietsers in de huidige parkeervakken. 
 
Opmerking: Waarom hebben de plateau’s op de Goeman Borgesiuslaan van die flauwe hellingen? 
Antwoord: Dit is vanwege de bus. Steile hellingen zijn niet comfortabel voor zowel chauffeurs als 
passagiers. Daarom leggen we vrijwel overal waar een bus rijdt flauwe hellingen aan. 
 
Opmerking: Als bewoner zeg ik: niet te hoge bomen in verband met de zon in huis! 
 
Opmerking: Voetgangers en fietsers gedragen zich net als water, ze kunnen ook prima tussen de 
geparkeerde auto’s door. Ik heb liever parkeerplekken dan een oversteekje. 
 
Opmerking: Die oversteekjes kunnen ook in de huidige groenstroken worden gelegd, dan kost het 
geen parkeerplaatsen.  
Antwoord: Dat kan inderdaad, maar de meerwaarde neemt dan wel af omdat je dan al vrij dicht bij 
een zijweg, en dus een oversteekplaats, zit. We zullen dit nog verder uitwerken. 
 
Opmerking: Is het mogelijk om ter hoogte van de Savornin Lohmanlaan het fietspad een uitbuiging te 
geven om extra opstelruimte te maken voor fietsers die vanaf het fietspad naar de Savornin 
Lohmanlaan willen oversteken? Ik verwacht dat de opstelcapaciteit bij die doorsteek in het huidige 
ontwerp onvoldoende is, het fietsverkeer naar de scholen in Helpman gaat namelijk hoofdzakelijk via 
de Savornin Lohmanlaan. Ik verwacht dat fietsers dan moeten wachten op het fietspad, dit is 
gevaarlijk en komt de doorstroming niet ten goede. 
Antwoord: Dank voor deze suggestie. We gaan bekijken of we dit in het definitieve ontwerp nog 
verder kunnen optimaliseren.  Dit zou dan waarschijnlijk wel ten koste van groen en/of bomen 
kunnen gaan. Het blijft een integrale afweging. 
  



 

 

5 Discussie / rondvraag / vervolg 
 
Tracé O4, de waterschapsvariant met enkele slinger, krijgt na een integrale afweging de voorkeur.  
 
We zullen dit tracé, in combinatie met variant 6 voor de kruising, voorleggen aan het college van 
B&W en vervolgens aan de gemeenteraad. We gaan voorstellen om dit tracé vast te stellen en verder 
uit te werken tot een definitief ontwerp. 
 
Zodra er een definitief ontwerp is zullen we een algemene inloopbijeenkomst organiseren. 
 


