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‘Gebrek aan visie’
FRITS POELMAN

GRONINGEN De buurtvereniging in
de Rivierenbuurt in Groningen
blijft zich ergeren aan het gemis
van een overkoepelende toekomst-
visie op de stad.

Volgens de vereniging krijgen inwo-
ners steeds vaker te maken met losse
‘deelplannen’, die soms ook nog te-
genstrijdig zijn en grote gevolgen
kunnen hebben.

De buurtvereniging ziet het nieu-
we bestemmingsplan voor het stati-
onsgebied, dat voor de Kerst ter inza-
ge lag, als nieuw voorbeeld en gaat
daar niet mee akkoord. Bestuurslid
Geert Hovingh, docent aan de Aca-
demie voor Bouwkunst in Maas-
tricht, legt het uit: ,,Dat plan gaat al-
leen over de sporen en de dienstre-
geling. Het zorgt ervoor dat Prorail
de perrons kan veranderen en de ge-
meente een busbaan met een perron
mag aanleggen, inclusief een nieuwe

ingang van het stationsgebouw aan
de zuidzijde en drie tunnels voor
voetgangers, fietsers en bussen. Al-
les wat eromheen gebeurt, aan de
voorkant én de achterkant van het
stationsgebied, staat er niet in. De
aansluitingen op die tunnels dus
ook niet. Zelfs de verplaatsing van
het busstation komt pas volgend
jaar aan de orde.’’

Het is niet de eerste keer dat de Ri-
vierenbuurt, ingeklemd tussen
spoor en zuidelijke ringweg, met de-
ze problematiek te maken krijgt.
Drie jaar geleden trok de buurtver-
eniging op soortgelijke wijze aan de
bel op een informatieavond over de
toen nog noodzakelijk geachte ver-
vanging van het Herewegviaduct,
die inmiddels is opgeknapt. Het
hielp niet en kritiek wordt afgedaan
als een ‘academische discussie’.

,,We hebben in onze buurt plan-
nen langs zien komen voor de zuide-
lijke ringweg, de tram en de wijk zelf.
Een kader is er niet, problemen wor-
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den lokaal opgelost met weer ande-
re, losse plannetjes. Het gaat altijd
om deelgebiedjes, nooit om het gro-
te geheel. Buurt en Stad worden ge-
confronteerd met de gevolgen zon-
der dat er naar de belangen van de
stad is gekeken. We blijven roepen
dat dit een grote tekortkoming is’’,
zegt Hovingh.

Over de oorzaak heeft hij wel een
mening. ,,Je had vroeger structuur-
plannen waarin een gemeente van
alles vastlegde. Zo’n kader ontbreekt
tegenwoordig. Misschien werd er
vroeger ook wel te veel vastgelegd,
maar je hoort als overheid wel stra-
tegische keuzes te maken voor de

toekomst. Dat zijn geen academi-
sche discussies. Ik kan met jaloezie
naar de dubbele tunnel in de A2 in
Maastricht kijken die door gemeente
en provincie zijn afdwongen. Leiden
heeft een andere plek gevonden
voor de weg tussen de A4 en de A44.
Hier hebben Rijkswaterstaat en Pro-
rail een soort vrijbrief gekregen voor
de ombouw van de ringweg en het
spoorplan, dat ook nog eens in aller-
lei projecten is opgeknipt.’’

,,Straks staan er, meen ik, achttien
verkeerslichten extra onder het Ju-
lianaplein. De file op de snelweg ver-
dwijnt, maar keert terug in de stad.
Weggebruikers schieten niks met de
plannen op, behalve het doorgaand
verkeer. Groningen heeft nooit geke-
ken wat zij aan de plannen over-
houdt. Ja, het Zuiderplantsoen. Maar
daar verliest de N7 alle aansluitin-
gen. De bewoners zitten straks met
de gevolgen.’’ Reacties:
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