Groningen, 25 april 2017
Betreft: Uitnodiging inloopbijeenkomst De Vork
Geachte heer, mevrouw,
De komende jaren wordt het Hoofdstation Groningen verbouwd om een uitbreiding van de treindienstregeling
mogelijk te maken. Dit alles gebeurt in het kader van het project Groningen Spoorzone. De verplaatsing van het
opstelterrein naar De Vork is hier onderdeel van. Door alle ingrepen bij het Hoofdstation blijft er te weinig ruimte
over voor het huidige opstelterrein.
Met deze brief willen we u graag informeren over actuele ontwikkelingen, in het bijzonder over de aanpassingen
in het landschapsplan, de werkzaamheden bij het nieuwe opstelterrein De Vork en de archeologische resten in
dat gebied. U ontvangt deze brief omdat u in de nabijheid van het opstelterrein woont en/of omdat u heeft
aangegeven geïnteresseerd te zijn in de plannen en werkzaamheden rondom De Vork.
Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst over de aanpassingen in het landschapsplan, de
werkzaamheden bij De Vork en de archeologische resten in het gebied. U kunt dan ook een deel van de
archeologische resten bekijken en vragen stellen aan verschillende specialisten.
De inloopbijeenkomst vindt plaats op:
Datum: donderdag 11 mei 2017
Tijdstip: vanaf 16.00 uur tot 20:00 uur
Locatie: Harens Lyceum, Rummerinkhof 8 in Haren
Tijdens de inloopbijeenkomst zijn medewerkers van de provincie Groningen, gemeente Haren, ProRail en
aannemer Oosterhuis B.V. aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Aanpassing landschapsplan
Om te verzekeren dat de archeologische vondsten zo goed mogelijk bewaard blijven, wordt het landschapsplan
aangepast. Het terrein wordt ingericht als archeologisch park met wandelroutes. Daarvoor wordt het landschap
opgehoogd, schuift de beplanting op en worden de waterlopen verplaatst. Daarnaast worden enkele nabijgelegen
locaties meegenomen in de gedeeltelijke aanpassing van het provinciaal inpassingsplan. De
grondwerkzaamheden die op dit moment bij De Vork plaatsvinden hebben hiervan geen hinder.
Werkzaamheden opstelterrein De Vork
De aannemer is in januari begonnen met het aanvoeren van zand. Dit zand wordt gebruikt om de grond voor te
belasten. Dat betekent dat de ondergrond stevig genoeg is om volgend jaar hierop sporen te leggen. Wanneer
dat klaar is dan kan op het Hoofdstation begonnen worden om het huidige opstelterrein te verwijderen.
Archeologische resten in het gebied
Eind 2015 werd het oorspronkelijke inpassingsplan voor het opstelterrein vastgesteld. Op basis van onderzoek
was de verwachting dat er weinig belangrijke archeologische resten in het gebied aanwezig waren. Aanvullend
onderzoek toont aan dat er meer archeologische resten in de grond zitten dan aanvankelijk gedacht. Zo zijn
resten van bewoning uit verschillende perioden gevonden, van steentijd tot middeleeuwen. Het gaat daarbij
bijvoorbeeld om vuurstenen werktuigen, sporen van bewoning uit de steentijd en resten van een boerderij.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Ans van der Meer via 050-3164674 of mailen naar
spoorzone@groningenbereikbaar.nl. Voor vragen of klachten over de werkzaamheden kunt u contact opnemen
met ProRail publiekscontacten via prorail.nl/contactformulier of telefonisch via 0800 776 72 45. (gratis). Dat kan
dagelijks tussen 8:00 en 18:30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast ook ’s nachts.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Namens de provincie Groningen,

Bas Krijgsheld,
Hoofd afdeling Verkeer en Vervoer

