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Einde Oostersluis-ellende
voor fietsers in zicht
FRITS POELMAN

GRONINGEN Rijkswaterstaat ver-
wacht dat fietsers en automobilis-
ten vanaf eind volgende week weer
ongehinderd over de beschadigde
Oostersluis in Groningen kunnen.

,,Als de scholen opengaan, kunnen
fietsers er weer altijd langs’’, zegt
woordvoerder Bob Kiel van Rijkswa-
terstaat. ,,We proberen de kapotte
brug op 26 augustus te heropenen.’’

Weggebruikers kunnen de sluis
sinds 12 juli niet meer te allen tijde
passeren omdat er door een aanva-
ring nog maar één brug open en
dicht kan. Die staat vaak lang open.

Volgens Kiel komt de kapotte
brug volgende week beperkt be-
schikbaar voor fietsers, voetgangers
en auto’s met een gewicht tot 3,5 ton.
,,We versmallen de brug en de maxi-

mumsnelheid wordt 30 km/uur. Een
hoogtebalk moet voorkomen dat
zwaar verkeer toch over de brug gaat
en verkeersregelaars houden in elk
geval de eerste week toezicht.’’

Het Hongaarse vrachtschip To-
kai2 veroorzaakte grote schade toen
het met hoge snelheid de brug raak-
te. Volgens Rijkswaterstaat verklaar-
de de schipper dat het schip op drift
sloeg door een gebroken gaskabel.

Met name fietsers zijn zwaar de
klos, zegt een bewoner van de wijk
Ulgersmaborg. ,,Het lint van wach-
tende fietsers zwelt snel aan als de
enige nog werkende brug omhoog
staat. Ook auto’s staan aan beide
kanten in een lange rij. Ik weet wel
dat de beroepsvaart ook door moet,
maar we staan hier ook voor plezier-
bootjes te wachten!’’

Omrijden via de de Gerrit Krol-
brug (Korreweg) of de Sontbrug

‘We staan hier
ook voor
plezierbootjes
te wachten!’

biedt zeker voor fietsers geen soe-
laas. Ze vragen zich af waarom de re-
paratie zo lang duurt.

Dat valt volgens Kiel nog wel mee.
,,De brug is behoorlijk ontzet. We
hebben de situatie eerst veilig ge-
steld en vervolgens hebben we on-
derzocht wat er voor de reparatie
nodig is. Die gaat zeker maanden du-
ren. Toen dat duidelijk was, hebben
we gekeken of we de brug tijdelijk
begaanbaar konden maken. Dat kon
gelukkig’’, aldus Kiel.

In afwachting van definitieve re-
paratie kan zwaar verkeer vanaf eind
volgende week kiezen: wachten
voor de andere brug of omrijden.
Ook in de spits. Vlak na de aanvaring
stremde Rijkswaterstaat de sluis een
week lang twee keer per dag voor de
scheepvaart. Daar kwam zware kri-
tiek op van de schippers en uit ver-
keerstellingen bleek het volgens
Rijkswaterstaat ook niet nodig.

Rijkswaterstaat verwacht dat de
kapotte brug voor de definitieve re-
paratie alsnog enige tijd wordt ge-
sloten voor het verkeer. Dat gebeurt
waarschijnlijk in de herfst- of kerst-
vakantie dit jaar.

Het is niet de eerste keer dat een
brug in Groningen langdurig is ge-
stremd door een aanvaring. De Borg-
brug over het Eemskanaal in Rui-
scherbrug overkwam dat vanaf no-
vember 2014 acht maanden lang.


