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De gemeente Tynaarlo ontwikkelt de woonwijk en het businesspark Ter Borch. Dat doet 
het binnen de kaders van Masterplan Ter Borch uit 2002 en het bestemmingsplan uit 
2004. Iets meer dan de helft van de woonwijk is inmiddels gerealiseerd en het business-
park gaat in 2016 in de verkoop. Gedurende de looptijd van het project Ter Borch zijn de 
bebouwing en de plannen op enkele onderdelen gewijzigd. De meest recente ontwikke-
lingen vormen de komst van een crematorium in plaats van de bungalowbuurt in de 
Rietwijk, en de mogelijke komst van twee supermarkten in het entreegebied.  
 
De gemeente wil graag weten wat de invloed is van de ontwikkelingen op de verkeers-
stromen in de wijk. Zeker nu in 2016 de geplande aansluiting van de Borchsingel op het 
Transferium Hoogkerk wordt gerealiseerd. Daarom vroeg de gemeente ons om een 
nieuw verkeerskundig onderzoek uit te voeren, waarbij we gebruik maken van de meest 
actuele data, kennis en modellen. Ook vroeg de gemeente ons om te kijken naar de  
invloed van de aanpak Ring Zuid op de verkeersstromen door Ter Borch. 
 
Om antwoord te geven op die vragen hebben we een prognosesituatie 2030 berekend in 
het verkeersmodel GroningenPlus2014, waarbij de uitgangspunten voor Ter Borch hele-
maal zijn geactualiseerd. Het verkeersmodel GroningenPlus2014 is in 2014 ontwikkeld 
voor de gemeente Groningen en omgeving, waarin de meest recente inzichten voor 2030 
zijn opgenomen. 
 
Uitgangspunten Ter Borch 
Allereerst hebben we de verkeerstellingen van dit jaar als ijkpunt in het model inge-
voerd. Vervolgens zijn voor het berekenen van de prognose de ontwikkelingen ten  
opzichte van nu in het model opgenomen.  
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Deze zijn hierna weergegeven: 
 
deelgebied vulling 

Van der Valk 125 kamers, 712 m2 zalen en 730 m2 restaurant 

Kranenburg Zuid 13 ha gemengd bedrijventerrein 

crematorium + bungalows 80 tot 100 parkeerplaatsen, 5 crematies per dag  

Rietwijk Noord 207 woningen 

Rietwijk Zuid 116 woningen 

Tuinwijk 8 woningen 

entreegebied 1.500+1.800m2 supermarkt, 500 m2 gezondheidszorg en 65 woningen 

Waterwijk 56 woningen 

 
Tabel 1: Ontwikkelingen vanaf 2015 richting 2030 
 
 
Intensiteiten 2030 en doorgaand verkeer 
Op basis van deze cijfers kunnen we de intensiteiten voor 2030 berekenen (motorvoer-
tuigen per etmaal voor een gemiddelde werkdag). Die vindt u terug in figuur 1. 
 

 
 
Figuur 1: Intensiteiten 2030 motorvoertuigen per etmaal  
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Op een doorsneewerkdag in 2030 passeren 7.300 motorvoertuigen per etmaal de in- en 
uitgang aan de noordzijde (bij de A7). Hiervan passeren 5.700 motorvoertuigen de in-/ 
uitgang aan de zuidzijde bij de rotonde Groningerweg. En tussen Rietwijk Noord en Riet-
wijk Zuid is dit 2.600 motorvoertuigen per etmaal. 
 
Het verkeersmodel biedt ook de mogelijkheid om te berekenen hoeveel van dit verkeer 
een herkomst of een bestemming heeft in Ter Borch. Uit deze analyse is gebleken dat er 
op de Borchsingel in 2030, 500 motorvoertuigen per etmaal doorgaand verkeer is, ofwel 
verkeer dat geen herkomst of bestemming in Ter Borch heeft. 
 
Doorgaand verkeer (sluipverkeer) tijdens Aanpak Ring Zuid 
Er is nog weinig tot niets bekend over de fasering van de Aanpak Ring Zuid, dus het is 
moeilijk iets te zeggen over eventueel sluipverkeer dat gebruik gaat maken van de 
Borchsingel tijdens Aanpak Ring Zuid. Gezien de ligging, de wettelijke snelheid, het  
profiel van de route en de invulling van de wijk, zijn er echter alternatieve sluiproutes die 
aantrekkelijker lijken, zoals de N372 en de N386. 
 


