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Auto van Ring Oost zo de P-garage in
De gemeenteraad
van Groningen
besluit vandaag
over de toekomst
van de Ooster-
hamrikzone als
autoroute. De kri-
tiek is niet mals.
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B en W van Groningen willen de
stad op een nieuwe manier
toegankelijk maken voor au-

to’s: Vanaf de oostelijke ringweg bij
Kardinge, via de Oosterhamrikzone.

Het is een ideale route voor weg-
gebruikers die zich groen en geel er-
geren aan de opstoppingen op de Pe-
trus Campersingel. Zij zien zichzelf
al vlot doorrijden langs het kanaal.
Of dwars door de Oosterparkwijk
(Thomassen à Thuessinklaan en
Vinkenstraat), zoals een van de vari-
anten voor de route aangeeft.

Het UMCG is medebedenker van
de route vanwege zijn nieuwbouw-
plannen aan de noordkant van het
ziekenhuisterrein. Winkeliers in het
Ebbingekwartier zijn enthousiast
omdat auto’s straks zo de parkeerga-
rage Boterdiep inrijden.

Extra bedrijvigheid en woning-
bouw langs het kanaal en toene-
mende automobiliteit in het alge-
meen maken de ontsluitingsweg so-
wieso onontkoombaar, zegt wet-
houder Paul de Rook (D66).

Toch is er veel over het plan te
doen. De stad gooit een deel van de
busbaan open voor auto’s omdat er
geen geld is voor een aparte auto-
brug over het Van Starkenborghka-
naal. Terwijl P+R Kardinge is be-
dacht als OV-alternatief.

Bewoners van Korrewegwijk, Oos-
terparkwijk en de woonboten hopen
al jaren dat het Oosterhamrikkanaal

verandert in een mooie, onderlinge
verbindingszone. Ze zien dat met
15.000 auto’s per dag niet gebeuren.

Ze voorzien nieuw oponthoud
voor auto’s bij het Wouter van Doe-
verenplein en op nog onbekende
plekken bij hen voor de deur. Ver-
keersstudies wijzen uit dat het sluip-
verkeer in kleine woonstraten af-
neemt maar toeneemt in grotere,
zoals Zaagmuldersweg en Heymans-
laan. Op de grote invalswegen Dam-
sterdiep, Bedumerweg, Sontwegtra-
cé en Europaweg verdwijnen naar
verwachting alleen de grootste op-
stoppingen.

Wijzend op ervaringen elders zeg-
gen tegenstanders dat meer asfalt al-
leen maar tot meer autoverkeer
leidt en straks (nog) minder auto-
mobilisten te verleiden zijn om naar
de fiets of het OV over te stappen.

Bijkomende moeilijkheid in de
discussie: de stad wil eerst een nieu-
we Gerrit Krolbrug in de Korreweg
bouwen voor auto’s en fietsers. Ter-
wijl de Korreweg ook in beeld is als
eerste grote fietsstraat van de stad.

Oppositiepartijen als Christen-
Unie en SP vinden dat de stad niet
alleen de combinatie met de Gerrit
Krolbrug moet zoeken, maar de ver-
keersproblematiek eerst in veel bre-
der perspectief moet zetten. En daar-
bij zelfs moet kijken naar bijvoor-
beeld een uitbreiding van het ver-
keerscirculatieplan tot aan de
ringweg. Wie dan via het Damster-
diep binnenkomt, moet daar ook de
stad uit. Het zou veel verkeer tussen
bijvoorbeeld Selwerd en Ikea over de
Petrus Campersinkel voorkomen.

B en W willen vandaag eerst een
principe-uitspraak over de autorou-
te. Ze beloven dat de routevariant
alsnog in goed overleg wordt geko-
zen en dat het plan alleen zal door-
gaan als het op een voor iedereen
goede manier kan worden uitge-
voerd.

Oosterhamrikzone
open voor auto’s;
Stad kan toename
verkeer niet aan De Oosterhamrikzone met Ebbingekwartier en Infoversum (onder), Kardinge boven in de verte, de Korrewegwijk links enDe Oosterhamrikzone met Ebbingekwartier en Infoversum (onder), Kardinge boven in de verte, de Korrewegwijk links en

rechts UMCG’s nieuwe protonenlab en de Oosterparkwijk. Parallel aan het kanaal rechts de Vinkenstraat, Wielewaalplein
met de Groenling flat, Thomassen à Thuessinklaan en Vrydemalaan (van boven naar beneden). FOTO AEROPHOTO EELDE


