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Bewoners van woonboten in het Noord-Willemskanaal in de stad Groningen zijn 
bang dat hen onnodig lang en veel overlast te wachten staat door het afbreken van 
geluidsschermen langs de A28.

De bouwer van de nieuwe Zuidelijke Ringweg in Groningen, Combinatie Herepoort, begint 
woensdag met het weghalen van de schermen langs de snelweg. Wanneer daar iets voor 
in de plaats komt, is ongewis.

Bewoners van woonschepen zijn bang voor grote overlast zonder geluidsmuur en komen 
tegen de plannen in het geweer. Mede namens inwoners van de wijk Corpus den Hoorn 
die er volgens hen ook mee te maken krijgen. De A28 krijgt een nieuw wegprofiel voor de 
toekomstige aansluiting op de ringweg.



Normen

,,Het scherm staat er niet voor niets. Het zorgt ervoor dat het geluid naast de weg net 
onder de toegestane norm blijft’’, zeggen Hidzer de Vries en Marjon Schultinga namens de
bewoners.

Ze veronderstellen aanvankelijk dat Herepoort de plek van het geluidsscherm nodig heeft 
om de weg te verbreden, zoals een eindje verderop tussen de hoofdbaan en de afrit.

,,Dan is dat net zo jammer voor ons, maar daar zouden we er wel begrip voor hebben. Wat
moet, dat moet. Uit de laatste informatie blijkt echter dat het scherm en de vangrails wel 
worden weggehaald, maar dat daar voorlopig niets voor in de plaats komt. Dat kan door 
de financiële perikelen en bestuurlijke discussies nog wel jaren duren, zeker nu Herepoort 
zelf aankondigt om voorlopig alleen het hoogst noodzakelijke uit te voeren.’’

Argwaan uit ervaring

De argwaan bij de woonbootbewoners is extra groot omdat ze ervaring hebben met 
verkeerde planning van de wegenbouwers. Die willen in 2018 de bomenrij langs het 
fietspad elimineren. Woonschippers houden de houthakkers tegen, waarna een een deel 
van de bomen bij de boten als compromis tijdelijk mag blijven staan.

,,Inmiddels is duidelijk dat die bomen helemaal niet meer weg hoeven. Het was helemaal 
niet nodig geweest om hier te kappen. Als we geen actie hadden ondernomen, stond er 
-onnodig- geen struikje meer overeind. Bewoners en voorbijgangers hadden dan al jaren 
zonder reden uitgekeken op een kale vlakte met grond, beton en snelweg.’’

Volgens de bewoners heeft Combinatie Herepoort intussen toch weer onnodig gekapt. 
,,Vorig jaar is de laurierhaag tussen de afrit en het fietspad weggehaald, met alle gevolgen
van dien voor de veiligheid en de overlast door geluid en koplampen. Een paar maanden 
zijn er ook op deze plek geen werkzaamheden op korte termijn te verwachten. Het 
provisorische bouwhek dat voor de haag in de plaats is gekomen, kan de veiligheid van 
spelende kinderen en huisdieren amper waarborgen. Daarom willen we nu heel zeker 
weten dat er op korte termijn een geluidswal terug komt, op z’n minst een tijdelijke 
voorziening. Anders kunnen de schermen eerst maar beter blijven staan.’’

Stil asfalt

Herepoort zegt dat het de bedoeling is om dit jaar een zo groot mogelijk deel van de A28 
te voorzien van een nieuw wegprofiel. Daar hoort geen geluidsscherm meer bij, zegt 
woordvoerder Bert Kramer. Een geluidswal van een meter hoog moet genoeg zijn om 
hinder te voorkomen, in combinatie met een nieuwe laag stil asfalt. Wanneer die precies 
worden aangebracht, is nog onduidelijk.

Onderdeel van de aanpak van de A28 is een nieuw viaduct over de Brailleweg (wordt druk 
aan gewerkt) en de aanleg van nieuwe op- en afritten van en naar de Vondellaan/ 
Brailleweg. Verkeer tussen de A28 en het centrum rijdt straks in beide richtingen langs het 
water. Die route moet klaar zijn voordat de ombouw van het Julianaplein volgend jaar 
begint. Tijdens de ombouw sluit de A28 aan op een tijdelijke T-splitsing op de plek van de 
Julianavijver.


