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Wanhopig door bietenherrie
FRITS POELMAN

GRONINGEN De bietencampagne is
voorbij; woonbootbewoners in het
Hoendiep tussen Groningen en
Hoogkerk slapen ’s nachts weer.
Maar het is wel tijd voor actie.

,,Wij zitten na de campagne hele-
maal stuk en komen nu langzaam
weer een beetje bij zinnen. Hopelijk
was dit de laatste winter dat we dit
hebben moeten meemaken.’’ Be-
woonster Sandra Ruis van tjalk de
LIS (1903) en haar buurvrouw Diesje
Zwart op klipper Jansje (1899) trek-
ken aan de bel. Ze willen dat er ein-
delijk iets wordt gedaan aan de ge-
luidsoverlast van bietenauto’s. ,,Die
halen ons elke nacht een paar keer
uit de slaap en dan liggen we weer
een tijdje wakker. Het drijft ons tot
wanhoop’’, zeggen ze.

De bouw van de nieuwe ringweg
belooft weinig goeds. ,,Om vertra-
gingen te voorkomen, laat Cosun
meer verkeer ’s nachts rijden. Alle-
maal over het Hoendiep. Ze rijden 24
uur per dag op een paar meter van
onze ligplaatsen. Zeven dagen per
week, bijna vijf maanden per jaar.
Alleen zaterdagnacht en zondag-
morgen zien we ze niet.’’

Woonbootbewoners namen tien
jaar geleden tien nieuwe ligplaatsen
in gebruik en schrokken de eerste
winter van de campagne. Sinds ge-
luidswetten voor schepen gelden,
hopen ze op maatregelen: een wal,
een scherm of wat dan ook.

Maar er gebeurt niets en het
wordt alleen maar drukker door ver-
lengde campagnes. Sinds de Johan
van Zwedenlaan ’s nachts niet meer
gebruikt mag worden, is het Hoen-
diep de enige toegangsweg tot de fa-
briek. ,,Er rijden duizend volle bie-
tenwagens naar Hoogkerk. Die ko-

men allemaal leeg terug, ook met
een hoop lawaai want dan kleppert
en flappert er van alles. We schatten
dat er zo’n 1600 vrachtwagens via
het Hoendiep rijden. En niet alle-
maal netjes 60 kilometer per uur.’’

Een rechtstreekse toegangsweg
tussen de autosnelweg A7 (Gronin-
gen-Drachten) en het fabriekster-
rein – er bestaan al heel lang plan-
nen voor – is volgens de dames de
beste oplossing. ,,Uiteindelijk ont-
komt de gemeente daar ook niet aan
als de woningbouwplannen langs
het Hoendiep, op de meubelboule-
vard en het voormalige Suikerfa-

briekterrein, doorgaan.’’
Wat de bewoners buiten de toene-

mende overlast extra frustreert, is
de in hun ogen laconieke houding
van de gemeente. ,,We praten al ne-
gen jaar en er gebeurt niks. Dat komt
mede omdat geluidsberekeningen
over jaargemiddelden gaan. Maar
dit is een zeer uitzonderlijke situ-
atie. Wij meten 1600 keer per dag,

vijf maanden lang, 75 decibel op onze
schepen terwijl 48 decibel is toege-
staan. Dat kan zo niet langer.’’

Dat ander verkeer het Hoendiep
steeds meer als sluipweg gebruikt,
maakt het niet beter. De reclame van
de Cosun-vrachtauto’s met suiker
(klontjes) – We sweeten life – even-
min. ,,Dat is voor ons extra zuur.’’

Ze hebben B en W officieel in ge-
breke gesteld omdat zij niet reageer-
den op een verzoek, in december, om
de geluidsnormen te handhaven.
,,Als het niet met een normaal ge-
sprek lukt, moeten we ons recht he-
laas op deze manier zien te halen.’’
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Sandra Ruis op de plek waar vrachtwagens heel dicht langs de klipper Jansje aan de U.T. Delfiaweg rijden. FOTO DVHN


