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Diepenring op de schop,
één jaar verkeershinder
MENNO HOEXUM

De werkzaamheden beginnen in no-
vember en gaan een jaar duren. Om
de verkeersafwikkeling nog enigs-
zins in goede banen te leiden, neemt
de aannemer de trajecten tussen de
bruggen apart onder handen. Hij be-
gint met de Diepenring aan de bin-
nenzijde van de binnenstad tussen
Ebbingebrug en Kattendiep en vol-

GRONINGEN Vervanging van het
slechte wegdek van de Diepenring
is de aanleiding om tegelijk één rij-
baan voor auto’s te maken en fiet-
sers meer ruimte te geven.

gend jaar februari volgt het deel tus-
sen Damsterdiep en Kijk in ’t Jatbrug
aan de buitenzijde van het water.

,,Twee rijbanen gaan verdwijnen
en maken plaats voor één rijbaan
voor auto’s. Fietsers krijgen in de
nieuwe situatie een eigen roodge-
kleurde rijstrook. Daar waar moge-
lijk kunnen de trottoirs worden ver-
breed en ontstaat wellicht op een
paar plaatsen ruimte voor een ter-
ras. De parkeerplaatsen op de kade
worden voorlopig zo veel mogelijk
gehandhaafd’’, zegt wethouder Paul
de Rook in een toelichting.

De wethouder kent de vurige

Meer ruimte voor
voetgangers en
fietsers, minder
ruimte voor auto’s
wens van horecaondernemers en
woonbootbewoners aan de Diepen-
ring om de parkeerplaatsen op de
kade zoveel mogelijk op te heffen.
Zijn voorganger Karin Dekker pre-
senteerde zes jaar geleden al een
parkeernota waarin het blik zoveel
mogelijk van de straat moet worden

ruimte voor auto’s

geweerd en in een parkeergarage
moet gaan staan. ,,Ik ken deze nota,
maar nu is de slechte staat van de rij-
banen en nieuwe rioolaansluitingen
van de woningen de eerste en be-
langrijkste reden om snel met de
werkzaamheden te beginnen.’’

,,Parkeren op de kade komt vol-
gend voorjaar aan de orde als de ge-
meenteraad de nieuwe parkeernota
vaststelt. Voor de vervanging van
het slechte wegdek kunnen we daar-
op niet wachten’’, aldus de wethou-
der. In 2019 gaan, om de binnenstad
te ontlasten, stads- en streekbussen
op de Diepenring rijden.


