
 

Aan het college van Burgermeester en Wethouders van de stad Groningen en alle fracties 

 

Groningen, 11 mei 2015 

Betreft plannen voor ontsluiting ring door Oosterhamrikzone 

 

Geacht college van burgermeester en wethouders en fracties, 

Tijdens een klankbordgroepbijeenkomst rondom de vernieuwing van de Gerrit Krolbrug werden 

onlangs door de gemeente plannen gepresenteerd over een ontsluiting van de ringweg aan de 

noordoostkant van de stad naar het UMCG. Er zijn drie varianten die zonder uitzondering  

ingrijpende gevolgen hebben voor de Oosterhamrikzone. De plannen roepen bij de buurt- en 

woonbootbewoners rondom de zone grote onrust op en ernstige vragen over verkeersveiligheid, 

fijnstofuitstoot, geluidsoverlast en parkeerdruk. Wat al een tijd werd gevreesd, krijgt concrete vorm. 

De leefbaarheid van onze woonomgeving is opnieuw in het geding. 

Procedure 

 Aan de plannen zijn vier aspecten merkwaardig:  

1. De gemeente weet nog niet of de busbaan over het Van Starkenborghkanaal, die een 

centrale rol speelt in alle varianten, de grote verkeersstroom die er volgens de plannen 

overheen moet kan dragen.  

 

2. De financiering van dit ingrijpende plan blijkt nog niet rond. Het plan zal hooguit  

ternauwernood haalbaar zijn.  

 

3. De ingrijpende plannen zijn gepresenteerd in een overleg waar het niet thuishoort, namelijk 

dat over de vervanging van de Gerrit Krolbrug. Het verbaast ons dat de presentatie niet 

plaatsvond in besloten tegenwoordigheid van buurtbewoners die deze plannen in de kern 

raken . 

 

4. De ontwerpers van de varianten lijken opdracht te hebben gekregen hun gang te gaan, 

zonder acht te slaan op belangen van bewoners. Er is geen grens gesteld aan het gebruik van 

de zone.  Alles lijkt geoorloofd. Dit blijkt onder andere uit het wegvagen van grote aantallen 

parkeerplaatsen, terwijl hieraan in onze wijken een groot tekort is . 

 

De radiaal wakker gekust 

Ooit was er een plan met het Oosterhamriktracé met de naam ‘De radiaal wakker gekust’. Het moest 

een ecologische zone worden. De achterkanten van de Oosterparkwijk en Professorenbuurt (als deel 

van de Korrewegwijk) zouden voorkanten worden met verbindingen over en weer. Een ontsluiting 



van de ringweg door het Oosterhamriktracé was niet uitgesloten, maar zou, als zij al gerealiseerd zou 

worden, in ieder geval worden ingebed in een meeromvattend plan. Hierbij speelde 

groenvoorziening een belangrijke rol en er werd rekening gehouden met de belangen van bewoners. 

Dit plan is kennelijk volledig losgelaten.  

De gemeente lijkt de regie over de Oosterhamrikzone kwijt te zijn. Er zijn, zeer tegen de zin van de 

Oosterparkwijk en de woonbotenbewoners,  aan de zuidzijde van het Oosterhamrikkanaal grote 

jongerenflats gepland. De wijk heeft geen bezwaar tegen jongeren, maar wel tegen de bouw op een 

dusdanig schaal en eenzijdige wijze dat de kade in de toekomst op een campus lijkt. 

De noordkant van de kade kent wel een visie, deze ligt besloten in een door de meeste politieke 

partijen ondertekende motie. De Raad en wethouder Van der Schaaf hebben beloofd zich sterk te 

maken voor de realisatie hiervan door de ontwikkeling van stadsvilla’s. In het  onlangs 

gepresenteerde plan voor een ontsluiting raast in alle varianten een drukke weg  vlak langs de 

voordeuren van de geplande villa’s. Langs de kade verdwijnen aan de noordzijde vele 

parkeerplaatsen, terwijl er momenteel juist gesprekken gaande zijn met de gemeente over een 

nijpende parkeerdruk die aantoonbaar veroorzaakt wordt door tekort aan parkeermogelijkheden. 

Het is ons niet duidelijk hoe zich dit tot elkaar verhoudt. 

De plannen passen bij de indruk dat de gemeente de kade - als dit zo uitkomt - beschouwt als 

niemandsland dat oplossingen biedt voor problemen van de stad. Belangen van bewoners van de 

kade en aangrenzende buurten zijn kennelijk lastig en worden -als deze even niet uitkomen - 

genegeerd of in het proces naar de zijlijn gemanoeuvreerd. Het gebrek aan totaalvisie voor de zone 

lijkt gemeente hierbij juist  goed van pas te komen: eerst de plannen erdoor drukken die de 

bewoners onwelgevallig zijn en dan (misschien) pas praten over een visie.    

Sustainable society en healthy ageing 

De bereikbaarheid van de stad verhogen door nieuwe ontsluitingen te creëren  is niet van deze tijd. 

In Amsterdam wordt verkeer ontmoedigd de stad in te komen, maar in Groningen wordt het verkeer 

kennelijk nog uitgenodigd. Hoe verhoudt zich dit met het ideaal van de gemeente om van Groningen 

de duurzaamste stad van Nederland te maken? Een nieuwe verkeersader past overigens ook 

moeizaam bij de grotere idealen van de grootste belanghebbenden, RUG en UMCG, die sustainable 

society en healthy ageing zo hoog in het vaandel hebben staan.  

Is er dan vanuit deze instanties geen denktank die met een alternatief kan komen? De plannen lijken 

er vanuit te gaan dat trends uit het verleden zich voortzetten. Een nieuwe generatie lijkt  echter niet 

zo aan de auto te hechten als de huidige, is meer milieubewust en bereid om concessies te doen. 

Deze ontwikkeling is niet exact meetbaar en dus ook niet verdisconteerd in prognoses van 

verkeersdruk die ten grondslag liggen aan de plannen. 

Gebrek aan financiële ruimte in de plannen duidt op  weinig mogelijkheden voor serieuze 

waarborgen tegen overlast voor bewoners. Kostbare maatregelen die verstoring van het woonmilieu 

kunnen beperken zijn daarmee al uitgesloten. Het plan lijkt afkomstig uit de jaren vijftig: voorop staat 

het voortstuwen van de economie met alle (beperkt) beschikbare middelen. Het woonmilieu en de 

ecologie zijn volstrekt  ondergeschikt. 

  



Haast 

Vanwaar de haast? Kan de ontsluiting niet wachten tot er geld is voor een zorgvuldig uitgewerkt plan  

over de mogelijkheden van het gebruik van de zone met voldoende budget voor zorgvuldige 

bewonersparticipatie? Waarom de buurtbewoners schrik aanjagen met scenario’s die wellicht niet of 

slechts beperkt realiseerbaar zijn? Is het een prestigekwestie? We begrijpen het niet, het vertrouwen 

is weg. Het plan lijkt er nu met alle hevigheid te worden doorgedrukt. We hebben het gevoel  ons 

hiertegen nauwelijks te kunnen verweren.  

Een plan met een dergelijke impact vraagt om een brede visie met een zorgvuldig uitgewerkt  

hoofdstuk over inwonersbelangen. In dit hoofdstuk zouden de belangen op zijn minst benoemd en 

erkend moeten worden. Daarna kan worden aangegeven op welke wijze en om welke redenen 

hiermee op een bepaalde manier wordt omgesprongen. Dit hoofdstuk ontbreekt in de plannen van 

de gemeente volledig. We moeten het kennelijk zelf schrijven, maar of het werkelijk in overweging 

wordt genomen lijkt hoogst onzeker. Heeft het door ons en de jullie in 2008 ondertekende 

convenant nog betekenis? Mogen we nog participeren? 

Slot 

We hopen met deze brief te bereiken: 

 dat het college eerst verantwoording aflegt over de gang van zaken; 

 dat tussen wethouders verantwoordelijk voor stadsontwikkeling en wonen enerzijds en 

verkeer en parkeren anderzijds zorgvuldig afstemming vindt; 

 dat deze afstemming ook plaatsvindt binnen de portefeuille verkeer, daar waar het gaat om 

verkeersstroomproblematiek enerzijds en parkeerproblematiek anderzijds; 

 dat  het college deze plannen voor een ontsluiting zoals ze gepresenteerd zijn weer intrekt. 

De druk in onze buurten moet van de ketel.  

 dat er ruimte is voor meer alternatieven en dat met name ecologisch verantwoorde 

alternatieven worden geïnventariseerd en als  gelijkwaardige oplossingen in overweging 

worden genomen; 

 dat met een schone lei begonnen wordt en dat met de bewoners van buurten en woonboten 

die deze plannen in de kern raken op heldere correcte wijze gecommuniceerd wordt: 

daadwerkelijke participatie in de plannen door bewoners die deze aangaan; 

 dat er een plan gemaakt wordt met betrekking tot de leefbaarheid in het Oosterhamriktracé 

met een uitgebalanceerde, brede en heldere visie, waarin de bewoners en ecologie naast 

economie een gelijkwaardige, zorgvuldig afgewogen plaats hebben. 

 

  



Op 21 mei a.s. is voor de klankbordgroep een inloopavond gepland over de plannen. We verzoeken 

het college de inhoud van deze brief te harte te nemen en deze avond in overleg met de 

organisatoren van de provincie af te gelasten.  

Hoogachtend, 

 

 

 

Bewonersorganisatie Oosterpark 

Buurtoverleg Professorenbuurt Oost 

Woonschepen Oosterhamrikkanaal 

 

 


