
Groningen 15 juni 2016 

 

Geachte Raadsleden, 

 

Onlangs stuurden wij u een brief inzake het besluit Oosterhamriktracé en Gerrit Krolbrug, waarover u 

zich momenteel buigt. 

Graag willen wij naar aanleiding van de rapporten wijzen op enkele punten die wezenlijk zijn voor de 

besluitvorming, maar die door de grote hoeveelheid informatie al gauw over het hoofd worden 

gezien: 

1. In de inleiding van het Raadsvoorstel staat aangegeven dat door de huidige verkeerssituatie 

de leefbaarheid van de omliggende woonwijken onder druk staat.  De oplossing die het 

college voorstaat zet de leefbaarheid in de woonwijken aantoonbaar veel verder onder druk. 

Zo toont het rapport van Arane aan dat een nieuwe ontsluiting ook juist veel autoverkeer zal 

aantrekken: 

 

Tabel 1. Optelsom van het in-en uitgaande verkeer op de hoofdroutes naar de stad. 

In en uitgaand verkeer 2015 2030 zonder 2030 met OHT 

Bedumerweg 12300 14800 14600 

Rijksweg 10100 10800 9400 

Europaweg 17900 20800 20400 

Bornholmweg 8000 14800 14300 

Sontweg 6100 9900 9500 

OHT   14800 

Totaal 56415 71100 83000 

 

Uit het bovenstaande valt op te maken dat het Oosterhamriktracé  leidt tot 12000 extra 

verkeersbewegingen.  



De kaartjes brengen ook de knelpunten in beeld. Het verkeer verandert hier nauwelijks en er 

ontstaan juist nieuwe knelpunten, met name waar de ontsluitingsweg de huidige 

verkeersstromen ontmoet. Het gaat hierbij om: 

- Wouter van Doeverenplein 

- Kapteynbrug 

- Zaagmuldersbrug 

- Wielewaalplein 

en in mindere mate: 

- Vinkenstraat/Oliemuldersweg 

- Oliemuldersbrug 

Het is goed denkbaar dat het verkeer dat over het nieuwe tracé van en naar het UMCG rijdt, 

drie keer te maken krijgt met stoplichten. Het verkeer dreigt dus – zeker tijdens de spits – 

regelmatig stil te staan. Het behoeft geen betoog dat de overlast van stilstaand en 

optrekkend verkeer fors veel hoger is dan dat van verkeer dat door kan rijden. Bij deze 

situatie doet zich ook het risico voor dat er sluipverkeer, gericht op het ontwijken van 

verkeerslichten. 

2. Uit de kaartjes blijkt ook dat de Korreweg als fietsstraat, sterk wordt ontlast. De pijn hiervan 

drukt  op het Oosterhamriktracé. Mocht uit onderzoek blijken dat een fietsverbinding over 

de busbaanbrug een goede mogelijkheid is, dan ligt het - in het licht van een integrale 

verkeersoplossing – veel meer voor de hand de Korreweg in haar huidige functie te laten. De 

verkeersdruk wordt dan meer gespreid, terwijl ook de fietsers profiteren. Het rapport van 

Witteveen en Bos uit 2014, dat bij het besluit over de Gerrit Krolbrug is gevoegd, geeft 

overigens duidelijk advies over de plannen van de Korreweg als fietsstraat:  

 

‘ Aanbevolen wordt eerst een nader beeld te krijgen van de ligging en uitwerking van het 

Oosterhamriktracé, zodanig dat het verkeerskundig functioneren van oostelijke ring tot aan 

de J.C. Kapteynlaan beoordeeld kan worden. (…) Indien de vormgeving van het gehele 

Oosterhamriktracé duidelijk wordt (inclusief vormgeving van kruispunten) kan het 

functioneren van de Korreweg als fietsstraat nader onderzocht worden. Dan is namelijk 

duidelijk hoe het verkeer van Oosterhamriktracé naar de Korrewegwijk gaat rijden en hoe het 

verkeer in de Korrewegwijk zijn route gaat kiezen. Daarbij zijn ook maatregelen op de 

UIgersmaweg van belang.’ (p. 31). 

 

3. De nieuwe voorgenomen ontsluiting ligt aan de noordoostkant van de stad. De 

bereikbaarheidsstudies geven echter aan dat de groei in het verkeer vrijwel uitsluitend uit 

het zuiden en zuidwesten komt. Het is naar onze mening maar de vraag of automobilisten 

ook daadwerkelijk de moeite zullen nemen om een omweg te nemen. Volgens Google Maps 

is de afstand van het Julianaplein naar UMCG Noord 5 kilometer en duurt een rit met de auto 

11 minuten via de Petrus Campersingel. Dezelfde route via de oostelijke ringweg is 11 

kilometer lang en duurt 18 minuten. Automobilisten hebben als ze een keuze voor een route 

maken geen zich op de doorstroming van het verkeer. Is het niet logisch dat ze de oude, 



kortere route zullen blijven gebruiken? 

 

4. In het voorstel van B&W wordt de huidige busbaanbrug over het Van Starkenborghkanaal in 

de toekomst behalve door bussen ook gebruikt door auto’s. Dit is bedoeld als tijdelijke 

oplossing, omdat deze verre van optimaal is. Het rapport van Witteveen+Bos onderzocht zes 

varianten voor een oeververbinding en schrijft over deze variant dat zij onvoldoende 

oplossend vermogen bevat, maar  (mede in relatie tot de lage investeringskosten) mogelijk 

een geschikte oplossing biest voor de kortere termijn. (p. 30)  

Uiteindelijk zijn er volgens Witteveen+Bos maar twee varianten die echt in aanmerking 

komen, namelijk een nieuwe en ruimere brug van 9 meter hoog, of een aquaduct. De kosten 

worden beraamd op 25 tot 60 miljoen euro. 

Het moge zo zijn dat ons alternatief (een fietsverbinding met openstelling van de busbaan 

voor bestemmingsvrachtverkeer) mogelijk geen oplossing voor de lange termijn is, als 

interim-oplossing had het wel degelijk goed dienst kunnen doen. De effecten van onze 

oplossing zijn helaas ten onrechte - en tegen de afspraak in - niet onderzocht. Ook is in onze 

ogen te weinig onderzoek gedaan naar de mogelijkheid en kosten van pendeldiensten van en 

naar het UMCG. De zware oplossing die de gemeente voorstaat is onomkeerbaar. Het ligt 

meer voor de hand om zo lang een multimodale brug of aquaduct kostentechnisch niet 

realiseerbaar is te kiezen voor een lichter alternatief.  

 

Het proces heeft, zoals eerder door ons gesteld,  te lijden onder onnodige tijdsdruk. Het besluit is in 

onze ogen geforceerd en niet op objectieve wijze tot stand gekomen. Zo was het UMCG mede-

opdrachtgever van de bereikbaarheidsstudie van Goudappel-coffeng. De second opinion die is 

uitgevoerd door Arane controleert alleen de stappen van het Goudappel-rapport en biedt daarom 

weinig nieuwe inzichten. Het is opvallend dat bij de uitvoering hiervan alleen (uitgebreid) is 

gecommuniceerd met het UMCG, maar niet met ons. We betreuren het achteraf dat niet de Raad - 

die het college controleert - initiatiefnemer was van de second opinion. Er lijkt steeds naar de 

voorgestelde oplossing te zijn toegeredeneerd. 

Er zijn  tal van punten waar nog niet voldoende over nagedacht is. Nadere objectieve studie is naar 

onze mening vereist om alsnog tot een zorgvuldig besluit te komen. Daarom benadrukken we 

nogmaals dat het besluit moet worden uitgesteld,  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bewonersorganisatie Oosterparkwijk 

Buurtorganisatie Professorenbuurt-Oost 

Woonschepen Oosterhamrikkade 

 


