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Open brief waterbewoners Julianaweg/Noord Willemskanaal Groningen

Aanpak Ring Zuid gaat rücksichtslos met omwonenden om: onnodig te lang en te 
veel overlast.

Aanpak Ring Zuid blijkt alleen al op het stuk ter hoogte van de afrit Groningen zuid 
honderden vierkante meters bomen en groen jaren te vroeg en zelfs überhaupt onnodig 
te hebben gekapt. Ring zuid gaf later toe: de uitgevoerde kap was voorbarig en achteraf 
niet nodig. Zonder acties door ons als omwonenden, zouden de gevolgen nog veel 
rampzaliger zijn geweest: er zou geen struikje meer overheid hebben gestaan. Foutje 
bedankt, maar wel met grote gevolgen voor de directe omgeving. 

Uitzicht als een zee van groen verandert in kale grond, beton en snelweg. Niet voor even 
gedurende de werkzaamheden, maar jarenlang door fouten in de planning en het 
ontwerp bij Ring Zuid. En voorlopig is het einde nog niet in zicht, tot dusver zijn er geen 
plannen gepresenteerd voor het ontwerp aan de zijde van omwonenden. Alleen het 
uitzicht vanaf de snelweg is kennelijk van belang, het woongenot van omwonenden doet 
er niet toe.

Wederom onnodige overlast
Nu zou je denken zo'n fout maak je niet weer. En zeker niet met dezelfde omwonenden. 
Echter, niets is minder waar. Medio oktober is een laurier haag gekapt, het enige wat 
omwonenden op dit stuk scheid van de afrit Groningen zuid. Ring Zuid verzekerde ons:  
dit is absoluut noodzakelijk nu, er zijn binnen afzienbare tijd werkzaamheden gepland. 
Maar wat blijkt amper drie maanden later: er zijn komend jaar helemaal geen 
werkzaamheden gepland tussen de afrit en de woningen. De laurier had prima nog een 
jaar kunnen blijven staan. Wederom onnodig overlast door te vroege kap. En er is geen 
uitzicht op herstel: Ring Zuid geeft aan niet van plan struiken of bomen terug te planten 
op dit stuk. Ook nu blijkt er alleen aandacht voor het ontwerp vanaf de snelweg zijde, 
omwonenden doen er niet toe.

Alleen een ... stoot zich drie keer tegen dezelfde steen
Het debacle lijkt zich nu opnieuw te herhalen. De geluidswal tussen de A28 en ons als 
omwonenden wordt deze maand weg gehaald. De geluidswal die er nu voor zorgt dat op
dit moment de geluidsbelasting op onze woningen net onder de toegestane norm blijft, 
en daarnaast een belangrijke functie m.b.t. veiligheid vervult. Ons is jarenlang 
voorgehouden dat dit noodzakelijk was (evenals de veredelde bomenkap), vanwege de 
verbreding van de afrit. Uit de laatste informatiebrief over de werkzaamheden blijkt 
echter, dat dit waarschijnlijk helemaal niet het geval is. De geluidswal en vangrail wordt 
weggehaald, en er wordt niets (!) voor teruggeplaatst gedurende de ombouw van ring 
Zuid. Met de huidige financiële perikelen en bestuurlijke discussies rond Ring Zuid is de 



kans aanzienlijk dat het jaren lang kan gaan duren voordat er een nieuwe geluidswal 
geplaatst wordt. Weer wordt er rücksichtslos met omwonenden omgegaan. Niet alleen 
lelijk en onnodig, maar ook ronduit gevaarlijk voor spelende kinderen en huisdieren. Er 
dreigt onnodig te lang, en te veel overlast.

Of zou drie keer toch gewoon scheepsrecht zijn?
Wij roepen de verantwoordelijke overheden en het bestuur van Ring Zuid op om hun 
verantwoordelijkheid richting hun inwoners op te pakken en onnodige overlast van ring 
zuid te voorkomen. Door:

1) De geluidswal ter hoogte van het tracé Van Iddekingeweg - Van Ketwichverschuurbrug
niet te verwijderen zonder dat er zekerheid is over het op korte termijn plaatsen van een 
nieuwe geluidswal.
2) Na het verwijderen van de geluidswal, tijdelijke veiligheids- en geluidreducerende 
maatregelen te nemen totdat de nieuwe geluidswal geplaatst wordt.
3) Het gekapte groen tussen de afrit Groningen zuid en de Julianaweg nieuw in te 
planten. En tot de tijd van aanplant van nieuw groen een groene, veilige en stevige 
afscheiding te plaatsen tussen afrit en aanwonenden/ en fietspad. De huidig geplaatste 
hekken zijn te provisorisch en onvoldoende stevig om als afscheiding voor de lange 
termijn te kunnen dienen.


