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Blijdschap en zorgen over
aanpak van de Diepenring
FRITS POELMAN

GRONINGEN (Buurt)bewoners van
de Diepenring in Groningen toon-
den zich gisteravond blij met de
aanpak van de weg om de binnen-
stad. Zonder zorgen zijn ze niet.

Zo vragen bewoners zich af of er wel
genoeg ruimte overblijft voor het la-
den en lossen bij bedrijven en wo-
ningen. De stad maakt de trottoirs
langs de oostelijke en noordelijke
Diepenring waar mogelijk breder en
legt een fietsstrook aan. Er blijft één
rijstrook voor autoverkeer over.
Eind volgend jaar moeten de werk-
zaamheden tussen Steentilbrug en
Oude Kijk in’t Jatbrug klaar zijn.

Bezoekers van een inloopbijeen-
komst in het Stadslyceum (Werk-
man College) leken vooral opgelucht
dat autoverkeer minder ruimte
krijgt en fietsers zich op een eigen
rijstrook veiliger kunnen wanen.
Ook al is laden en lossen op zo’n
strook officieel niet toegestaan.

Een van de bewoners zei al tien
jaar naar de verandering uit te kij-
ken. ,,Toen werd gezegd dat er ook
een wandelpad langs het water zou
komen als de parkeergarages klaar
zijn.’’ Volgens bewoners is met na-
me de Turfsingel nu een racebaan.

Parkeren blijft voorlopig toege-
staan. De zorgen hadden vooral be-
trekking op verwachte verkeers-
drukte als in 2019 de bus van de Gro-

te Markt verdwijnt. Delen van Schui-
tendiep en Turfsingel worden dan
onderdeel van de busroute tussen
het Gedempte Zuiderdiep en Bloem-
singel. Tegen die tijd zal ook de Fo-
rumgarage (parkeergarage onder
het Groninger Forum) extra verkeer
naar dit deel van de stad trekken.

Tot opluchting van bewoners van
huizen aan en boten op het water,
komt er een extra dikke fundering
die trillingen van bussen en ander
zwaar verkeer absorbeert.

Tegen de tijd dat de bussen gaan
rijden, komen er haltes bij de Stads-
schouwburg en de parkeergarage
van het provinciehuis. Dan past de
stad ook alsnog een stukje van de
Turfsingel bij De Toeter aan, waar

voorlopig twee rijstroken blijven.
Veel bewoners hopen dat niet alle

bussen de nieuwe route volgen,
maar dat een deel via de Oostersin-
gel gaat rijden. Ze waarschuwen
voor opstoppingen op de route. Ver-
tegenwoordigers van de bewoners-
organisatie Binnenstad Oost (BOBO)
zien in elk geval de huidige lijn 5 lie-
ver niet heen en weer rijden over de
Diepenring en de Oostersingel.

Ze denken dat een aantal busrou-
tes over de Petrus Campersingel kan
worden omgeleid. De gemeente
start volgende maand met het eerste
deel van de werkzaamheden. Het Lo-
pende Diep en de Spilsluizen aan de
binnenstadskant worden wegens
geldgebrek niet aangepast.


