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‘Veel uit te zoeken voor autotracé’
FRITS POELMAN

GRONINGEN Het plan voor een auto-
route door de Oosterhamrikzone
naar de oostelijke ringweg in Gro-
ningen is volgens wethouder Paul
de Rook (D66) nog lang niet klaar.

,,Er moet nog veel worden uitge-
zocht en gepraat voordat de raad een
besluit kan nemen’’, zei De Rook gis-
teren in de raadscommissie verkeer.

Hij wil dat de gemeenteraad vol-
gende week al een principebesluit
neemt over de autoverbinding tus-
sen het UMCG en de oostelijke ring-

weg bij Kardinge. ,,Maar daamee
geeft u ons niet de vrije hand om te
doen wat we willen’’, bezwoer De
Rook. ,,U neemt pas een besluit als
duidelijk is of we de autoverbinding
kunnen realiseren op zo’n manier
dat ook omliggende wijken er op
vooruit gaan.’’

De tussenstap is volgens De Rook
mede nodig om met de provincie te
overleggen over een financiële bij-
drage. Hij zegde toe dat wens voor
een fietsroute naar Kardinge wordt
onderzocht. Dat geldt ook voor de
‘knip’ in de Petrus Campersingel die
SP en ChristenUnie willen om door-

Wethouder: We
doen dit niet als
het op een andere
manier kan’

gaand verkeer te weren en daarmee
de vorming van een soort ‘binnen-
ring’ te voorkomen. ,,Al maak je niet
iedereen blij met zo’n maatregel.’’

De opening van een deel van de
busbaan voor auto’s mag volgens De
Rook niet ten koste gaan van het

busverkeer. Daar is het OV-consu-
mentenplatform wel bang voor. ,,Dit
wordt een flessenhals met nare ge-
volgen voor de bus. Terwijl het zie-
kenhuis een deel van het probleem
zelf kan oplossen door een kwartier-
tje eerder of later te beginnen. Vraag
eerst maar eens of ze dat doen’’, zei
woordvoerder Sjak Rijploeg.

De Rook noemt het vervelend dat
omwonenden andere verwachtin-
gen hadden van het inspraakproces
tot dusver. Zij ageerden gisteren op-
nieuw tegen een principeuitspraak
zo lang de gevolgen voor de wijk on-
duidelijk zijn. Er worden 15.000 au-

to’s per dag op de route verwacht.
Sommige raadsfractie hebben

grote moeite met de autoroute om-
dat die in schril contrast staat met
het verkeersbeleid van de stad om
autoverkeer te beperken ten gunste
van fiets, P+R en openbaar vervoer.

,,Maar we doen dit omdat er bij-
zonder veel klachten zijn over het
verkeer en het steeds drukker wordt
in de buurt. Niet omdat we per se
een autoweg willen. Het zou mooi
zijn als we het konden oplossen met
gedragsverandering of het verdub-
belen van P+R Kardinge. Maar dat
helpt niet en dan moet je wat.’’


