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Provincie: Bruggen Noord-Willemskanaal langer open
JAN SCHLIMBACH

GRONINGEN Een bedieningstijd van
slechts twee minuten voor de
spoorbrug over het Noord-Wil-
lemskanaal nabij het Groninger
hoofdstation is niet acceptabel.

Dat vindt de provincie Groningen.
Met spoorwegbeheerder ProRail en
de gemeente Groningen wordt naar
een oplossing gezocht voor het knel-
punt dat in 2022 ontstaat rond de be-
diening van de brug. De mogelijkhe-
den om de doorvaarttijd te vergro-
ten worden onderzocht.

Door de extra sneltrein tussen

Groningen en Leeuwarden, die van-
af 2021 gaat rijden, dreigt het Noord-
Willemskanaal in Groningen name-
lijk onbevaarbaar te worden, waar-
schuwden begin dit jaar het Water-
sportverbond en de brancheorgani-
satie voor de beroepsvaart:
BLN-Schuttevaer. Het Woonsche-
pencomité Groningen en de provin-
cie Drenthe tekenden ook bezwaar
aan tegen de korte openstelling van
de bruggen.

De provincie spreekt van een
complexe situatie rond de bruggen.
Er ligt namelijk niet alleen een
spoorbrug maar ook een een fiets-
brug en een busbaanbrug. Deze laat-

Spoorbruggen
bedreigen
doorstroom
scheepvaart

ste twee worden bediend door de ge-
meente Groningen. De spoorbrug
wordt bediend door ProRail. ProRail
bepaalt aan de hand van de treinen-
loop of de bruggen opengesteld kun-
nen worden. Bij een groot aanbod
van scheepvaartverkeer kunnen in
de zomermaanden nu al niet alle

schepen de bruggen passeren.
De provincie Groningen noemt de

korte openingstijd nu ook onaccep-
tabel. Het Noord-Willemskanaal is
een belangrijke schakel in het recre-
atievaarwegennet. Ook de beroeps-
scheepvaart maakt nog volop ge-
bruik van het kanaal. Daarom wordt
gezocht naar een oplossing voor een
doorvaarttijd van acceptabele duur.
Het gaat dan zowel om de spoor-
brug, de busbaanbrug en de fiets-
brug. Eind dit jaar hoopt de provin-
cie een plan hiervoor te kunnen pre-
senteren.

Nu mogen de bruggen twee keer
per uur maximaal 8 minuten om-

hoog staan. Bij een kwartiersdienst
van de trein naar Leeuwarden is daar
volgens Prorail straks geen ruimte
meer voor. Er rijden dan in de spits
totaal 18 treinen per uur over de
brug, ook naar Delfzijl en Roode-
school. Er is dan nog maar ruimte
om de brug twee minuten open te
stellen voor de doorvaart van sche-
pen. Schippers vrezen dat de scheep-
vaart vrijwel onmogelijk wordt als
de doorvaarttijd wordt beperkt tot 2
minuten. Mede vanwege de lage
maximum snelheid lukt het volgens
hen niet binnen de tijd de spoorbrug
met de twee nevenbruggen die tege-
lijk omhoog gaan te passeren.


