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‘Spoorbrug door
trein onbruikbaar’
FRITS POELMAN

GRONINGEN Door de komst van een
extra sneltrein naar Leeuwarden
dreigt het Noord-Willemskanaal in
Groningen onbevaarbaar te wor-
den. De spoorbrug kan niet meer
open.

Het Watersportverbond en BLN-
Schuttevaar, de brancheorganisatie
voor de beroepsvaart, vrezen dat de
scheepvaart vrijwel onmogelijk
wordt bij een kwartiersdienst van de
trein naar Leeuwarden. Er rijden dan
zestien treinen per uur over de brug,
ook naar Delfzijl en Roodeschool.

Prorail wil de doorvaarttijd beper-
ken. Nu mag de spoorbrug elk uur
twee keer maximaal 8 minuten om-
hoog. Dat wordt twee keer 2 minu-
ten. Te kort, volgens schippers.

Een rekensommetje maakt het
probleem duidelijk. ,,We moeten 119
meter overbruggen. Vanwege de
knik in het kanaal is de maximum
snelheid 3 km/uur. De vaartijd kost
dus dus minimaal 2.23 minuten. Een
vrachtschip én een recreatieboot
zijn een minuut langer bezig’’, zegt
woordvoerder Servaas Smulders
van het Watersportverbond.

De afstand is groot omdat naast
de spoorbrug ook een fietsbrug (Van
Hallbrug) en een brug in de busbaan
liggen. Schepen krijgen pas groen
licht als ze alle drie omhoog staan.
,,De afstand onder de drie bruggen is

Brug over Noord-
Willemskanaal
mag nog maar 2
minuten omhoog

79 meter. Daar komt een wacht-
ruimte van 40 meter bij. Als er van
twee kanten een schip door wil,
duurt de passage 5.23 minuten.’’

De brancheorganisaties hebben
in een brief aan het ministerie van
Infrastructuur en Milieu maatrege-
len gevraagd om de bestaande ope-
ningstijden te handhaven. Ze vin-

den dat Prorail de brug alsnog moet
opnemen in het ontwerp Tracébe-
sluit voor de ombouw van het spoor
tussen Groningen en Leeuwarden
voor de extra trein. En dat er dan –
net als bij overwegen voor wegver-
keer – een uitgebreid onderzoek
wordt gedaan naar de gevolgen voor
de spoorbruggen over het Noord-
Willemskanaal en het Hoendiep.

Volgens Smulders ging de spoor-
brug in 2015 175 keer omhoog voor
vrachtschepen en 2887 keer voor re-
creatievaartuigen. ,,De spoorbrug is
een belangrijke schakel in de recrea-
tietoervaart die de provincies pro-
moten en waarvoor Assen de nieu-
we vaarroute naar de Vaart opent.’’

Emmasingel

dersingel

Stationsweg

Em
m

aviaduct

Patersw
oldsew

eg

Peizerweg

Parkweg

Em
m

ab
ru

g

Kleine Badstraat

W
ester Badstraat

O
oster Badstraat

M
arw

ixkade

Prof. H
.C. Van

H
allpad St ationsplein

Ubbo Emmiussingel

Koeriersterweg

Illegaliteitslaan

Parkweg

H
oornsediep

Noord-
Willemskanaal

Verbindingskanaal

Zuiderhaven

© DvhN 070117 | Rob Hesseling

t

PPPaaarrrkkkwwweeeggg


