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Gemeente Tynaarlo neemt stadse verkeersproblemen Ter Borch niet serieus 
 
11 januari 2016 - Uit een recent verkeersonderzoek van de gemeente Tynaarlo blijkt dat ‘stadswijk’ 
Ter Borch niet bang hoeft te zijn voor sluipverkeer. Daar denkt de bewonersvereniging van de wijk 
heel anders over. De gemeente wil de wijk ontsluiten via de snelweg A7, maar weigert maatregelen 
te nemen tegen mogelijk sluipverkeer door de werkzaamheden aan de ringweg zuid van de stad 
Groningen. De bewonersvereniging voelt zich gemangeld tussen een provinciale gemeente en de 
problemen van de stad. 
 
De wijk Ter Borch is ontstaan na lange onderhandelingen tussen de provincies Drenthe en Groningen, als 
nasleep van een eerder conflict over het annexeren van de Kop van Drenthe bij de provincie Groningen 
('De kop hoort er op!'). Als compromis mocht Drenthe een woonwijk tegen de stad aan bouwen, op 
voorwaarde dat Groningen een stukje grond van Drenthe kreeg om de wijk Piccardthof te bouwen. Deze 
bijzondere ontstaansgeschiedenis lijkt door te werken  in de manier waarop de Drentse gemeente 
Tynaarlo om gaat met de ontwikkelingen in de 'stad Groninger wijk' Ter Borch. Tynaarlo kijkt vanuit een 
provinciaal perspectief en heeft geen oog voor de impact van ontwikkelingen in de stad Groningen op 
Ter Borch.  
 
Op 8 januari 2016 publiceerde de gemeente het verkeersonderzoek ‘Effecten aansluiten Ter Borch op 
A7’, bedoeld om de onrust in de wijk Ter Borch over de verkeersdruk weg te nemen. Uit een onderzoek 
van de bewonersvereniging en een informatiebijeenkomst van de gemeente blijkt namelijk dat veel 
bewoners zich grote zorgen maken over de impact van de ontsluiting A7 op de verkeersveiligheid in de 
wijk. Doordat de wijk dit najaar aangesloten gaat worden op de A7 bij het transferium van Hoogkerk, 
verwachten veel bewoners een grote stroom sluipverkeer door hun wijk. Eind dit jaar starten namelijk 
ook de werkzaamheden aan de ringweg van Groningen, waardoor de filedruk op de A7 richting 
Julianaplein verder gaat toenemen. De dagelijkse files in de ochtendspits beginnen nu al standaard vanaf 
Westpoort bij Hoogkerk. Door de werkzaamheden zullen de files langer worden en meer verspreid over 
de dag voor gaan komen. 
 
Bij de werkzaamheden aan de ring zuid worden tussen eind 2016 en 2022 voor een bedrag van 600 
miljoen euro ingrijpende maatregelen getroffen om de verkeerssituatie van Groningen te verbeteren. Zo 
zal bijvoorbeeld ter hoogte van Ter Borch een extra rijstrook komen en wordt een directe 
verbindingsweg met de ringweg west aangelegd. De grootste impact op de filedruk op de A7 heeft echter 
het ongelijkvloers maken van het Julianaplein.  
 
Vreemd genoeg wordt in het verkeersonderzoek van de gemeente Tynaarlo de impact van de 
werkzaamheden aan de ringweg zuid niet meegenomen, ondanks dat dit meerdere keren is toegezegd in 
gesprekken met de bewonersvereniging. Het onderzoek vergelijkt namelijk de huidige situatie met de 
situatie in 2030, wanneer de werkzaamheden al lang achter de rug zijn. Op basis van onduidelijke 
uitgangspunten komt het onderzoek tot een inschatting van het sluipverkeer van 500 voertuigbewegingen 
per dag in 2030, terwijl een eerder verkeersonderzoek van de gemeente uit kwam op 1400 bewegingen 
in 2020 en waarschuwde voor de gevolgen voor de wijk. Het is onduidelijk waardoor het grote verschil 
tussen beide onderzoeken is ontstaan. Toch geeft de gemeente op basis van het recente 
verkeersonderzoek aan de bewonersvereniging aan dat ze zich geen zorgen hoeft te maken en 
voorzorgsmaatregelen om sluipverkeer te voorkomen niet nodig zijn. 
 
Over de werkzaamheden aan de ringweg van Groningen stelt het onderzoek dat nog niet duidelijk is hoe 
het verkeer wordt omgeleid en welke maatregelen worden genomen. Hierdoor kan het onderzoek slechts 
op basis van hypotheses beredeneren wat de gevolgen zullen zijn voor Ter Borch. 
 
De gemeente Tynaarlo geeft aan dat de aansluiting van Ter Borch op de A7 geen 
officiële omleidingsroute voor de aanpak ring zuid wordt. De hypothese van het verkeersonderzoek is dat 
sluipverkeer alleen verkeer is dat van de A7 naar de A28 en vice versa gaat. Het onderzoek stelt dat 
hiervoor alternatieve snellere routes via provinciale wegen langs Peize en Vries bestaan. Blijkbaar 
bepaalt de vestigingsplaats van het gemeentehuis in Vries in sterke mate het gezichtspunt van de 
gemeente Tynaarlo. Ze gaat namelijk voorbij aan het feit dat 80% van het verkeer op de zuidelijke ring 
als bestemming de stad heeft en slechts 20% doorgaand verkeer is. Sluipverkeer in de ‘stadswijk’ Ter 
Borch zal dus zeker niet alleen verkeer tussen de A7 en A28 zijn, maar ook via de wijk een snellere route 
de stad in gaan zoeken. 
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Vlak bij Ter Borch ligt het Groningse bedrijvenpark Corpus Den Hoorn-Zuid ligt, waar 8.000 mensen 
werken. De grootste werkgever is hier het Martiniziekenhuis, dat bijna 3.000 medewerkers heeft, 
waarvan 60% buiten de stad woont. Het ziekenhuis ontvangt 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Door de 
werkzaamheden aan de ring Groningen zal de bereikbaarheid van het ziekenhuis de komende jaren sterk 
verslechteren. Het ziekenhuis heeft zelfs verklaard dat ze een medewerker heeft moeten aanstellen om 
de bereikbaarheid te bewaken. Naast het Martiniziekenhuis zijn ook andere grote organisaties op het 
bedrijvenpark aanwezig, zoals het Openbaar Ministerie, de ING bank en advocatenkantoor Plas & 
Bossinade. Door toenemende filedruk op de A7 wordt de sluiproute door Ter Borch een aantrekkelijk 
alternatief voor het grote aantal dagelijkse bezoekers van het bedrijvenpark.  
 
De bewonersvereniging Ter Borch is sinds begin vorig jaar met de gemeente in gesprek over de gevolgen 
van de aansluiting op de A7. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente haar informatieverstrekking naar de 
bewoners van Ter Borch heeft verbeterd. De gemeente gaat echter niet in op verzoeken van de 
bewonersvereniging om actief mee te denken over de toekomst van haar wijk en maatregelen die 
getroffen kunnen worden om de wijk verkeersveilig te houden.  
 
De bewonersvereniging vindt dat de gemeente Tynaarlo vanuit haar gemeentehuis in Vries slecht op de 
hoogte is van de stadse problematiek van Ter Borch. Het recente verkeersonderzoek is op verkeerde 
uitgangspunten gebaseerd en de zorgen van de bewoners worden niet serieus genomen. Toen de eerste 
bewoners van Ter Borch acht jaar geleden hun huizen kochten, werd in de plannen van de gemeente 
gesproken over verkeer remmende maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan. In de gesprekken met de 
gemeente en de recente plannen is dit niet meer aan de orde. Het gevolg hiervan is dat de 
bewonersvereniging zich gedwongen voelt om in procedure te gaan tegen de eerste de beste 
bestemmingsplan wijziging die de gemeente wil doorvoeren. Dit is de komst van een crematorium, 
waarin  het recent gepubliceerde verkeersonderzoek wordt gebruikt. Omdat dit onderzoek een aantal 
belangrijke zaken rond de ontsluiting van de A7 buiten beschouwing laat, vindt de bewonersvereniging 
dit onderzoek niet deugen. Een bestemmingplan procedure kost veel tijd en energie, die de 
bewonersvereniging liever zou investeren in een constructieve relatie met de gemeente om samen de 
leefbaarheid van de wijk te versterken. 
 
 
 Alternatieve routes A7-A28, uit verkeersonderzoek gemeente Tynaarlo 
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De sluiproute door Ter Borch om files op de A7 te ontwijken, bijvoorbeeld naar het Martiniziekenhuis, is 

slechts 2,5 kilometer omrijden:  

- Verbindingsweg A7 Transferium Hoogkerk - Ter Borch (rood) naar Martiniziekenhuis (oranje), 

totaal 5,5 km 

- Reguliere route A7 Hoogkerk-Martiniziekenhuis (zwart), totaal 3 km 

 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Dol van de Bewonersvereniging Ter 

Borch, telefoon 06-20614050, publiekezaken@bewonersvereniging-terborch.nl 
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