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Geacht college van B&W en fracties, 

Allereerst danken wij het college voor het uitvoerige antwoord op onze brief van 11 mei 

waarin wij onze ongerustheid kenbaar hebben gemaakt over de plannen voor een nieuwe 

ontsluiting vanaf de oostelijke ringweg naar het UMCG en waarin wij vragen hebben 

gesteld over de procedure die daarbij gehanteerd wordt.  

Wij willen graag benadrukken dat wij deze en onze vorige brief in eerste instantie 

schrijven uit betrokkenheid bij alle ontwikkelingen. Wij snappen vanzelfsprekend dat er bij 

dergelijke plannen keuzes gemaakt moeten worden en dat de belangen van onze wijk- en 

woonschepenbewoners niet de enige zijn die tellen. Wij waken er vooral voor dat onze 

belangen zichtbaar en nadrukkelijk in overweging worden genomen en op een zinvolle 

manier bij het ontwikkelen van de plannen worden betrokken.  

Proces 

Uw antwoord neemt voor ons niet weg dat wij teleurgesteld zijn over de wijze waarop wij 

in het proces betrokken zijn. De klankbordgroep waarvan wij deel uitmaken betrof 

hoofdzakelijk de Gerrit Krolbrug. Ten aanzien van een eventuele ontsluiting werd ons 

voorgespiegeld dat er talrijke opties waren en dat niets hierover duidelijk was. Het heeft 

ons overvallen dat er ineens drie varianten ter tafel werden gebracht waarbij de last van 

de ontsluiting uitsluitend bij onze wijken werd gelegd.  

Het was correct geweest als wij vóór het inbrengen van de drie varianten, buiten het 

brede overleg om, gevraagd waren mee te denken. Wij hadden dan punten kunnen 

opwerpen die wij voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de wijken van groot belang 

achten en alternatieven kunnen aandragen. Nu voelen wij ons in de verdediging gedrukt en 

hebben wij de indruk te moeten vechten voor onze belangen. Formeel kan er dan, zoals 

het college aangeeft, sprake zijn van participatie (in een breed verband). Gevoelsmatig 

zijn we niet op een juiste wijze gehoord. Dat is ook de reden dat we de uitnodiging van de 

projectmanager over de invulling van de drie varianten hebben afgeslagen. De 

inspraakmogelijkheden zijn te snel – en onaangekondigd – vernauwd. 

Afstemming plannen 

Een belangrijk punt van zorg is overigens het feit dat verschillende projecten die voor onze 

buurten ontwikkeld worden, in onze ogen niet goed op elkaar zijn afgestemd. Zo wordt er 

op dit moment gesproken over het al dan niet invoeren van betaald parkeren in de wijken. 

Evenwel wordt er in deze discussie geen rekening gehouden met het effect van de 

eventuele ontsluitingsweg tussen ringweg en UMCG, terwijl deze plannen de 

verkeersdynamiek in de buurten sterk kunnen beïnvloeden. Bewoners zijn in het kader van 



draagvlakmetingen bij parkeerplannen betrokken zonder dat zij wisten van de plannen 

voor een ontsluiting. Wij vinden het lastig om over parkeerplannen verder te praten als 

niet duidelijk is wat het effect van de ontsluiting op de parkeermogelijkheden zijn. 

Nadelen ontsluiting via Oosterhamriktracé 

De ontsluiting van al het autoverkeer van de ring via de busbaanbrug door het 

Oosterhamriktracé heeft voor onze wijken – zoals u bekend is - veel nadelige gevolgen. 

Men denke in eerste instantie aan uitstoot van fijnstof, geluidshinder, mogelijk 

sluipverkeer door de wijken, toename van verkeersonveiligheid, aantasting van de sfeer en 

verlies van onmisbare parkeergelegenheid. Daarnaast worden de oude stadswijken 

Oosterparkwijk en Korrewegwijk verder van elkaar gescheiden.   

Overigens dreigt het Oosterhamriktracé zijn functie als ideale in- en uitvalsroute voor 

ambulance, brandweer en politie van en naar het noorden van de stad te verliezen. Zowel 

bussen als hulpdiensten kunnen vast komen te staan tussen het reguliere verkeer, met 

name in de spits. Daarnaast lijken nieuwe drukke en vertragende knooppunten bij de J.C. 

Kapteijnlaan en het Van Doeverenplein onvermijdelijk, waardoor het beoogde effect van 

de ontsluiting op voorhand beperkt is. 

Alternatief 

Over de ontsluiting leven bij ons verschillende ideeën. Graag dragen wij alsnog een 

alternatief aan voor de huidige plannen. In dit alternatief wordt de verkeersgroep die 

gebruik kan maken van de busbaan over het Van Starkenborghkanaal uitgebreid met 

(uitsluitend) fietsers en bestemmingsvrachtverkeer. Deze uitbreiding heeft grote voordelen 

boven het toegankelijk maken van de busbaanbrug voor al het verkeer: 

 De functie van het bustracé als vrije in- en uitvalsroute voor hulpdiensten als 

politie, ambulance en brandweer blijft behouden. Ook busverkeer wordt niet 

gehinderd. 

 Personeel van het UMCG en RUG hoeft niet meer te parkeren in onze wijken, maar 

kan met bus of fiets de korte afstand van P&R Kardinge naar het UMCG 

overbruggen. P&R Kardinge kan zodanig worden aangepast dat forensen hun fiets 

daar eenvoudig en veilig kunnen stallen. Personeel woonachtig in het noorden van 

de stad wordt meer aangemoedigd de fiets te nemen. 

 Er ontstaan geen ingewikkelde nieuwe knooppunten bij de J.C. Kapteijnlaan en het 

Van Doeverenplein.  

 De Korreweg en de route Resedastraat – Hortensialaan – Linneusplein zullen worden 

ontlast als meer fietsers kiezen voor het Oosterhamriktracé. Dat komt de veiligheid 

van het fietsverkeer ten goede. Recreatiegebied Kardinge wordt overigens 

gemakkelijker bereikbaar met de fiets vanuit het centrum. 

 De genoemde overlast voor de wijken blijft beperkt. De Oosterparkwijk en 

Korrewegwijk worden niet door een drukke verkeersweg gescheiden. 

 De vele jongeren die met name in de nieuwbouw aan de zuidzijde van de 

Oosterhamrikkade komen te wonen zullen baat hebben bij een fietsverbinding. 

 Er hoeven geen parkeerplaatsen verloren te gaan. Wijkbewoners die incidenteel 

gebruik maken van hun auto kunnen deze parkeren op het P&R terrein, dat als 

overloopgebied kan functioneren. Parkeerdruk in de wijken kan daarmee afnemen. 



 Aan de noordzijde van de kade kan een buffer tussen woningen (waaronder 

stadsvilla’s) en busbaan gewaarborgd blijven door handhaving van de klinkerweg. 

 De wens van veel Groningers een fietsring te realiseren, waarvan de 

Oliemuldersbrug een onderdeel is, wordt niet doorkruist door een drukke 

verkeersweg.  

 In de toekomst zou een extra P&R-terrein op de oude Van Simmerenlocatie 

gerealiseerd kunnen worden. Deze locatie zou populair kunnen worden, omdat deze 

nog dichter bij de stad gelegen is dan Kardinge. 

Graag zouden wij over het voorgaande een gesprek hebben met de betrokken wethouders 

De Rook en Van der Schaaf en de projectmanager. Doel van het gesprek is vooral een 

nieuwe basis te vinden voor verdere communicatie over onderhavige en toekomstige 

plannen die onze wijken betreffen,  

Hoogachtend,  

Bewonersorganisatie Oosterpark 
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Woonschepen Oosterhamrikkanaal 
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