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‘Verdiep de spoorzone maar helemaal’
OPINIE

Groningen krijgt
de kans van z’n le-
ven bij de onder-
tunneling van de
spoorbrug over
het Noord-Wil-
lemskanaal, stelt
Peter Nieuwhof.

E en extra trein naar Leeuwar-
den veroorzaakt een onwerk-
bare situatie voor de scheep-

vaart op het Noord-Willemskanaal
in Groningen, meldde deze krant.

Hoe moet dat in de toekomst? Is
er serieus nagedacht? Is het meege-
nomen in de plannen voor het
Hoofdstation? Nee. Er is nooit naar
een bestendige oplossing voor de
scheepvaart gekeken, blijkt onder
meer uit een brief van het provincie-
bestuur van 9 februari 2016.

Voor wie dit tot zich laat door-
dringen, is er maar één mogelijk-
heid: het spoor moet onder het ka-
naal door. Ongetwijfeld kost dat (ve-

le) miljoenen extra. Aldus is sprake
van een nieuw feit dat alle plannen
op zijn kop zet: een gamechanger.
Terug naar de tekentafel.

Het lijkt onverstandig vast te hou-
den aan het plan om de Paterswold-
seweg onder het spoor te laten door-
gaan. Andersom is veel logischer:
het ondergrondse spoor een klein
stukje doortrekken. Die oplossing is
fraaier en biedt de mogelijkheid het
spoor tot de Peizerweg te verdiepen.
Het ligt voor de hand de busbaan
naast het spoor ook mee te nemen.

In het algemeen geldt dat plannen
vaak lijden aan ‘technische’ ad-hoc-
oplossingen, ten koste van een aan-

trekkelijke inrichting van de stad.
Zie het gewrongen stadsbalkon, de
geplande busbrug over het Schui-
tendiep, de Paterswoldsewegtunnel
en de verplaatsing van het busstati-
on naar een plek op ongemakkelijke
afstand van de binnenstad.

Probeer eens meerdere proble-
men in samenhang met ruimtelijke
kwaliteit op te lossen in plaats van
apart. Dan heeft de noodzakelijke
ondertunneling van het kanaal alles
in zich voor een nieuwe, samenhan-
gende oplossing: de verdieping van
het spoor tussen Peizerweg en Oos-
terpoort.

De treinperrons op het Hoofdsta-

tion komen dan beneden (op -1) en
de bussen op de begane grond. Tun-
nels voor voetgangers, fietsers en
bussen zijn niet nodig. Het Hereweg-
viaduct wordt overbodig. Dit zijn
voorbeelden van kansen om van de
plotselinge nood een deugd te ma-
ken. Ze hebben allemaal hun prijs,
maar bieden werk voor decennia.
Zoals het cliché zegt: het kost wat,
maar dan heb je ook wat. Dat lukt al-
leen met één eindverantwoordelijke
die streng en onverbiddelijk waakt
over kwaliteit en aantrekkelijkheid
van het geheel.

Peter Nieuwhof, verontruste burger
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