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Aan de drie varianten die gemeente
en provincie hadden bedacht voor
de nieuwe route, is nu een vierde
toegevoegd. Dat is de suggestie van
buurtbewoners om de huidige bus-
brug over het Van Starkenborghka-
naal niet voor alle auto’s open te stel-
len, maar alleen voor bestemmings-
vrachtverkeer en fietsers.

Bij deze optie horen betere fiets-
voorzieningen bij P+R-Kardinge en
een mogelijke P+R-functie voor het
Simmeren-terrein aan het water. Die
locatie is dankzij de Vereniging Be-
drijven Noord Oost ook in beeld als
locatie voor allerlei tijdelijke voor-

GRONINGEN Groningen neemt iets
meer tijd voor de discussie over een
autoroute tussen de oostelijke ring-
weg en de binnenstad door de Oos-
terhamrikzone. Daarbij betrekt de
stad suggesties van omwonenden.
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Vervanging Gerrit
Krolbrug staat nu
los van andere
verkeersplannen

zieningen, zoals nu op het Ebbinge-
kwartier.

De discussie over de route zat in
een stroomversnelling door het ver-
nieuwen van de Gerrit Krolbrug in
de Korreweg. Rijkswaterstaat verbe-
tert de vaarweg en maakt haast met
de brug omdat die vaak stuk is.

Gemeente en provincie combi-
neerden de plannen voor deze brug
met de toekomst van het Ooster-
hamriktracé. Ze hoopten geld te be-
sparen met een eenvoudiger Gerrit
Krolbrug en dat op het tracé te ge-
bruiken. Rijkswaterstaat steekt mee-

vallers echter in de vaarweg Lem-
mer-Delfzijl. Stad en provincie heb-
ben daarom geen belang meer bij
het combineren van de plannen.

Ze besluiten naar verwachting in
september hoe de nieuwe Gerrit
Krolbrug er precies uit komt te zien.
Het beweegbare deel wordt ver-
hoogd tot 4.20 meter (nu 2,50 me-
ter). Daardoor hoeft de brug minder
vaak open. Fietsen rijden straks op
9,10 meter hoogte (nu 7,20 m) over
het water.

De gemeente wil dat er eind dit
jaar een voorkeursvariant is voor de
route door de Oosterhamrikzone.
Die is volgens B en W nodig om de
bereikbaarheid van het UMCG op
lange termijn te garanderen. Die
staat onder druk door nieuwe activi-
teiten aan de noordzijde van het zie-
kenhuis. Daardoor wordt het ook
aan de zuidkant drukker. Volgens B
en W is de nieuwe route ook voor
omliggende buurten van belang.
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