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Concept-Mobiliteitsvoorstel (Beeldvormend / inspraak) 
 

00:11:38 
Voorzitter: Ben ik in beeld? Op een goede manier. Ja, oké. 

00:16:19 
Voorzitter: Goedenavond dames en heren. Ik geloof dat iedereen er wel zo een beetje is. 

Hartelijk welkom bij deze beeldvormende sessie. Voor we daarmee beginnen, willen we 

even stilstaan bij een afschuwelijke gebeurtenis, ook mede op verzoek van bewoners, 

namelijk het overlijden van Jeroen Engels, medewerker van de gemeente. Hij heeft ook 

zeker in dit tracé een rol gespeeld de afgelopen jaren. Ik zou daarvoor het woord willen 

geven aan wethouder Broeksma. 

00:16:50 
De heer Broeksma: Dank je wel, Voorzitter. Het is inderdaad een bizarre en haast 

onwerkelijke gebeurtenis dat Jeroen Engels er niet meer is. Vanmiddag vond zijn uitvaart 

plaats en daarvoor was een rouwstoet door de binnenstad, waar echt honderden mensen op 

de Grote Markt, het Zuiderdiep en langs de route stonden om hem de laatste eer te 

bewijzen. Dat geeft wel aan wat voor iemand Jeroen Engels was. Geliefd bij collega's en bij 

inwoners en natuurlijk bij zijn familie, die echt om de weduwe en de kinderen en 

nabestaanden heen staan. Heel fijn om dat te merken. Het was een indrukwekkende 

bijeenkomst, waar de hechtheid van de familie ook helder was en de boventoon voerde. Er 

waren veel collega's en de route door de stad die hij maakte, had eigenlijk door de hele stad 

kunnen zijn, omdat hij met heel veel projecten bezig is geweest. Inderdaad de 

Oosterhamrikzone, maar ook het Suikerterrein, het Ebbingekwartier, de Ring Zuid en de 

binnenstad waar hij tot het laatst mee bezig was. De Sinterklaasoptochten werden al 

genoemd en de mensen zeiden afgelopen weken tegen mij: bij alles wat een beetje 

ingewikkeld was, dan moest je Jeroen Engels hebben. Zo doordacht, steeds de juiste 

oplossing. Als je hem in je project had, dan kwam het goed. Het is denk ik veelzeggend dat 

ook inwoners van de Ring Zuid, maar rondom de Oosterhamrikzone zich bij de krant hebben 

gemeld om te zeggen: is het echt waar en hier moet iets mee gebeuren. Het was mooi dat 

afgelopen zaterdag naast de rouwadvertenties ook een mooi in memoriam stond van Jeroen 

Engels. Een lieve vrouw, ook een lieve echtgenoot en ook een broer en een zoon. Het mooie 

is misschien wel dat je Jeroen ook zult blijven zien in de stad, want op allerlei plekken is hij 



 

 

zichtbaar. Zijn familie gaat Jeroen erg missen, maar wij gaan hem ook heel erg missen en de 

stad gaat hem ook heel erg missen. Tot zover, Voorzitter. 

00:19:17 
Voorzitter: Dank u wel ... dank je wel, Philip, voor deze woorden. Het is altijd lastig om dan 

de goede woorden te vinden voor een overgang. In mijn vorige leven als ambtenaar ben ik 

Jeroen ook tegengekomen. Gewoon een fijne kerel. 

00:19:39 
Voorzitter: Toch gaan wij over de Oosterhamrikzone vanavond speciaal spreken, als 

onderdeel van de Mobiliteitsvisie. Deze avond gaat over dit onderdeel Oosterhamrikzone 

speciaal voor bewonersgroepen rond de Oosterhamrikzone voor de inspraak. Vanmiddag 

was er een technische sessie voor de raadsleden, volgende week is er nog één voor overige 

insprekers en de week daarna spreekt de raad meningsvormend over deze conceptvisie. 

Vanavond splitsen we het in tweeën, want er is een bewonersalternatief die een officieel 

agenderingsverzoek hebben gedaan, het burgerinitiatief De Groene Oosterhamrikzone. Daar 

hebben ze zelf een half uur voor nodig. Ik neem aan met vragen van de raadsleden erbij, 

daarna misschien ook nog wel even. Dan in beginsel, om een uur of negen, gaan we over 

naar de overige insprekers. Zo wou ik het doen vanavond. Dan wil ik met name nu de ruimte 

gunnen aan het burgerinitiatief en dat heeft een aantal delen: de inleiding, een vlog, nog 

een technische uitleg en een afsluitend filmpje. De filmpjes regiseren we van hier en de 

presentaties worden door de insprekers zelf gedaan. We hopen dat de techniek ons niet in 

de steek laat. We hebben het geoefend daarnet, dus ik denk dat het goed komt. Ik wil om te 

beginnen het woord geven aan de heer Hans ter Haar voor een inleiding. Meneer Ter Haar. 

00:21:21 

De heer Ter Haar: Ja, dank u wel, Voorzitter, voor het woord en fijn dat we de ruimte krijgen 

om onze bewonersvariant – zo noemen we het maar – De Groene Oosterhamrikzone te 

kunnen toelichten. Mijn naam is Hans ter Haar. Ik ben van het Buurtoverleg 

Professorenbuurt-Oost en ik spreek ook namens de Bewonersorganisatie Oosterparkwijk en 

de Woonschepen Oosterhamrikkanaal. Aanwezig zijn trouwens ook Jacco Belgraver van de 

Woonschepen Oosterhamrikkanaal en ook Jaap de Graaf van de Bewonersorganisatie 

Oosterparkwijk. Nadat wij onze presentatie hebben gegeven, kunnen ook zij met u, de raad, 

in gesprek gaan. We zitten hier in het kader van de Concept Mobiliteitsvisie van het college 

en het gaat meer in het bijzonder over de Oosterhamrikzone. Het college stelt een auto-

ontsluitingsweg voor die loopt van de Ring naar het UMCG en de stad. Daarbij gaat het 

college uit van de variant 'Splitsing'. Dat is de variant die ook door het vorige college 

geïntroduceerd is en dat betekent dat de ontsluitingsweg langs het Oosterhamrikkanaal gaat 

en dat de bussen door de Vinkenstraat en de E. Thomassen á Thuessinklaan gaan en daarbij 

ook de Zaagmuldersweg en het Wielewaalplein kruisen. Ik ga proberen mijn scherm te delen 

om het ook even visueel te maken. Ja, kijk het is gelukt. Hier ziet u het plaatje, waar u ook 

heel in het kort de collegevariant geschetst ziet. U ziet de variant Splitsing, met dien 

verstande dat de nieuwe busbaanbrug gepland is ter hoogte van de Vinkenstraat. Als u naar 

dit plaatje kijkt, dan ziet u de busbaanbrug nog getekend op de plek van de huidige busbaan 

. Als het aan het college ligt, want het huidige plan is dat deze richting de Vinkenstraat 

verhuist en dat u dan de blauwe lijn zou moeten doortrekken – daar komen dan de bussen – 

en de rode lijn komt dan ook over diezelfde brug, maar die buigt af naar de 



 

 

Oosterhamrikkade, waar die dan de auto's via de kade zal doen afvloeien in de richting van 

UMCG en de stad. Die plaats van de busbaanbrug is nog onzeker. Er moet nog onderzoek 

gedaan worden, dus het kan zijn dat die busbaanbrug op de huidige plek blijft liggen. Dat is 

allemaal nog onduidelijk. U ziet daar ook het fietsertje. De fietsers zijn in het collegeplan ook 

gepland in de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan en naast de nieuwe 

busverbinding, zoals die gepland is. De plannen zijn in die zin veranderd dat het college van 

de auto-ontsluitingsweg een 30 km/uur-weg wil maken. Dat betekent minder overlast voor 

omwonenden dan in de oorspronkelijke visie en meer ruimte voor groen en ook voor 

fietsers. Het college meent dat het geen ontsluitingsweg meer is, maar een 'wijkinprikker' 

dienstbaar aan de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk. Dat vinden wij vreemd, omdat de 

weg wel degelijk wordt doorgetrokken naar de J.C. Kapteynlaan. Het is wat ons betreft 

gewoon het oude plan met een 30 km/uur-weg in plaats van een 50 km/uur-weg. We 

noemen het dan ook oude wijn in nieuwe zakken. We zien nauwelijks verschil, behalve dan 

die snelheid van die weg die naar beneden gaat, als je het dan ruim bekijkt. In onze brief aan 

u – ik hoop dat u deze goed gelezen heeft – geven wij ons commentaar op de conceptvisie 

van het college. We zijn het er in het kort gezegd niet mee eens, omdat nut en noodzaak van 

de weg ontbreekt. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat met inzet van alle voorgestelde 

maatregelen, ook zonder een Oosterhamriktracé, dus ook zonder een auto-ontsluitingsweg 

een reductie van autoverkeer in de stad bereikt kan worden. De alternatieven werken dus. 

Als u het coalitieakkoord goed leest, dan zou de ontsluitingsweg er dus ook niet mogen 

komen, want het college heeft ons beloofd, als alternatieven werken dat het er dan niet 

komt. Dat er in de toekomst in onze wijken veel woningen bijkomen dat moge zo zijn. 

Hoeveel het aantal autobewegingen daardoor gaan toenemen en of dit dan wel een auto- 

ontsluitingsweg nodig maakt, is volkomen koffiedikkijken. Wij geloven dit niet en we denken 

dat autoverkeer ook in de toekomst op dezelfde wijze als nu afgevloeid kan worden. 

Bewoners ervaren nu geen probleem. Als de maatregelen van het college doorgevoerd 

worden, verwachten we dat dit in de toekomst ook zo zal blijven. Kijken we naar de 

negatieve effecten van de collegevisie voor de Oosterhamrikzone, dan zien we dat er op de 

Oosterhamrikkade heel veel autoverkeer bij gaat komen. De bussen door de Thuessinklaan 

en de Vinkenstraat zorgen voor een onmogelijke situatie. Bussen rijden op ongeveer drie 

meter afstand van de gevels van de huizen. We hebben het met een meetlint nagemeten. 

Wil het college de plannen gerealiseerd zien, dan moeten vele parkeerplaatsen en zelfs 

voortuinen worden opgeofferd. Voor groen is geen of nauwelijks ruimte en dit staat 

volkomen haaks op het coalitieakkoord en de filosofie van het college. Het college wil 

gewoon te veel. De reden daarvoor is in onze ogen dat het college een oud en achterhaald 

plan, maar niet kan loslaten. We zien ook dat in de collegevisie met een auto-

ontsluitingsweg de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk uit elkaar gedreven worden, terwijl 

het de bedoeling altijd juist was om de oude stadswijken met elkaar te verbinden. Het goede 

nieuws is dat dit allemaal niet hoeft. Wij bedachten een alternatief: De Groene 

Oosterhamrikzone. U kunt hierover ook informatie vinden op onze website 

www.groeneoosterhamrikzone.nl. We hopen natuurlijk van harte dat u daar al uitgebreid op 

gestudeerd heeft. Onze variant is heel eenvoudig en lang niet zo duur. Laat de auto-

ontsluitingsweg zitten. Die is immers niet meer nodig. Dan kunnen ook de bussen blijven 

waar ze zijn. Dat geldt ook voor de busbaanbrug . We creëren een fietsverbinding langs de 

busbaan . De Oosterhamrikkade Noordzijde wordt een fietsstraat, waar 



 

 

bestemmingsverkeer en fietsverkeer zich mengt. De Korreweg zal voor fietsers waarschijnlijk 

de belangrijkste fietsverbinding zijn, maar ons alternatief kan ervoor zorgen dat de druk op 

de Korreweg wordt verlicht. Fietsers uit het noorden van de stad kunnen ook voor ons 

alternatief kiezen of vanuit de Korreweg via een dwarsverbinding de route langs de 

Oosterhamrikkade nemen. Het verkeer kan dan over de bestaande infrastructuur naar de 

stad worden afgevloeid. Dat is aanzienlijk goedkoper dan de verplaatsing van de busbaan 

met alle ontwrichtende gevolgen van dien. Er komt een looppad langs de kade en de kade 

krijgt een groene make-over met veel bomen en groen en er komen verblijfplekken voor 

bewoners. De oude stadswijken wordt zoveel mogelijk met elkaar verbonden. Ga ik even 

terug naar het plaatje, dan ziet u daar dus in het groen ingetekend de fietsverbinding. Zo 

simpel is het. Er kan een fietsverbinding gecreëerd worden over de huidige busbaanbrug of 

waar de toekomstige brug dan ook komt te liggen en naast de busbaan kan dan die 

fietsverbinding komen in de vorm van een fietsstraat. Ons alternatief voldoet volledig aan de 

ambitie om ruimte te maken voor fietsers, voetgangers en groen. De leefomgeving staat 

voorop en dat bleek ook uit de krant die de meeste Groningers vandaag in hun bussen 

ontvingen: Groningen Goed op Weg. Dan zie je ook wat de ambities van het college zijn en 

dan zie je ook dat ons alternatief daar volledig aan voldoet. Zoals u op onze website kunt 

zien wordt ons plan breed gesteund door onze bewoners, die net als wij allen, helaas niet 

fysiek aanwezig kunnen zijn. Echter, u ziet ook een pagina vol spandoekfoto's, waarop 

bewoners geportretteerd staan die onze plannen steunen. In dit kader willen we graag onze 

informatieve vlog tonen die we voor deze avond hebben gemaakt. Daarna geef ik graag het 

woord aan de deskundigen van SAC Groningen, die meer technische uitleg over ons plan 

zullen geven. Daarna is natuurlijk het woord aan de raad en gaan we heel graag met u in 

gesprek. Ik dank u voor uw aandacht en ga graag over naar de vlog. Dank u wel, meneer Ter 

Haar. We gaan hem hier instarten. 

00:30:03 
man op de fiets: [vlog] Hans! 

00:30:04 
De heer Ter Haar: Hoi. 

00:30:04 
De heer Ter Haar: Je weet toch dat je hier niet fietsen mag, hè? 

00:30:08 
man op de fiets: Mag dat niet? 

00:30:08 

De heer Ter Haar: Nee, dat is een busbaan hier. 

00:30:09 
man op de fiets: Ik vond het al zo een breed fietspad. 

00:30:12 
De heer Ter Haar: Dat kan niet, joh. Dat is niet de bedoeling. 

00:30:15 
man op de fiets: Hé, Hans. 



 

 

00:30:15 

De heer Ter Haar: Ja. 

00:30:16 
man op de fiets: Dit moet eigenlijk een boulevard worden - 

00:30:19 
De heer Ter Haar: Ja. 

00:30:19 
man op de fiets: Echter, de gemeente heeft er hele andere plannen mee. 

00:30:23 
De heer Ter Haar: Ja, dat is niet zo mooi. 

00:30:24 

man op de fiets: Nee? 

00:30:24 
De heer Ter Haar: De gemeente wil hier een autoweg maken. Een ontsluitingsweg van de 

Ring naar de stad. Ja, dat zien we natuurlijk niet zitten. 

00:30:31 
man op de fiets: Jullie hebben echter een alternatief. 

00:30:33 
De heer Ter Haar: Ja, we hebben een ander plan. 

00:30:34 
man op de fiets: Ik zag de website Groene Oosterhamrikzone. 

00:30:37 
De heer Ter Haar: groeneoosterhamrikzone.nl 

00:30:38 
man op de fiets: Dan wordt dit eigenlijk een fietspromenade, maar de busbaan kan dan 

gewoon blijven? 

00:30:44 
De heer Ter Haar: De busbaan kan dan gewoon blijven, ja. 

00:30:46 
man op de fiets: Waarom moet er dan een andere busbaan komen? 

00:30:49 

De heer Ter Haar: Ja, dat vragen wij ons ook af. Dat is wat ons betreft niet nodig. 

00:30:52 
man op de fiets: Dan kan ik niet helemaal volgen. 

00:30:53 
De heer Ter Haar: De busbaan kan gewoon hier blijven. 

00:30:55 
man op de fiets: Dan wordt dat beetje fietsen en autoluw. 



 

 

00:30:58 

De heer Ter Haar: Autoluw. Je kunt je fiets op Kardinge kwijt en je kunt met de fiets vanaf 

Kardinge gewoon de stad inrijden en terug. 

00:31:05 

man op de fiets: Jij bent vast niet de enige die daar zo over denkt? 

00:31:12 

De heer Ter Haar: Nee, de hele omgeving - 

00:31:13 

man op de fiets: Dat wil ik dan wel even bewezen zien. 

00:31:17 
De heer Ter Haar: Gaan we doen. 

00:31:19 
man op de fiets: Hans kan alles wel zomaar zeggen, niemand zomaar op zijn woord geloven. 

Waar gaan we heen? 

00:31:27 

De heer Ter Haar: We gaan naar Maaike. Eens even kijken wat Maaike ervan vindt. 

00:31:37 
man op de fiets: Meer vrouwen in de video dat vind ik ook. 

00:31:41 

man op de fiets: Zullen we dan? Jij hebt wel een sjieke fiets. Jij hebt echt een 

promenadefiets. 

00:31:53 

vlog: [muziek] 

00:31:54 
man op de fiets: Moi, jij bent Maaike? 

00:31:56 
Maaike: Ja, dat klopt. 

00:31:57 
man op de fiets: Maaike? 

00:31:58 
Maaike: Ja, vertel. 

00:32:00 
man op de fiets: Wij stonden net langs het tracé. We kunnen kijken wat je allemaal niet wil, 

maar wat wil jij wel? 

00:32:07 
Maaike: Wat mijn poster al zegt: groen. Groen en leefbaar. 

00:32:11 
man op de fiets: Hans zei net dubbele rijen bomen, wandelpromenade - 

00:32:14 
Maaike: Lijkt me prachtig. 



 

 

00:32:16 

man op de fiets: Bussen op de Vinkenstraat? 

00:32:19 
Maaike: Ja, ik ben daar niet zo voor. Je zag het. Ik heb kinderen en die kinderen gaan heen 

en weer ook vanuit Oosterpark hiernaartoe en vanuit hier naar Oosterpark. Ik denk dat dat 

gevaarlijke situaties op gaat leveren - 

00:32:37 
man op de fiets: Ja. 

00:32:37 
Maaike: Dat het het heen en weer gaan tussen de twee wijken enorm belemmert. 

00:32:41 

man op de fiets: De busroute ligt er al. 

00:32:43 
Maaike: Ja, ik zou deze liever hier laten. Ik heb verder geen last van die bussen, maar als je 

hier heel veel auto's krijgt en dan ook nog bussen in de Vinkenstraat, dan worden het wel 

heel veel rijbewegingen hier. 

00:32:55 
man op de fiets: Dan ga je er wel heel erg op achteruit ook. 

00:32:57 
Maaike: Ja, vind ik wel persoonlijk. 

00:32:59 
man op de fiets: Ja. 

00:33:00 
Maaike: Ik heb liever veel fietsen hier. 

00:33:02 

man op de fiets: Nou, jonge, ik ga voor jullie duimen. 

00:33:05 

Maaike: Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. 

00:33:08 

man op de fiets: Ja, nu ik wens je hoe dan ook een geweldig mooi en groen leven. 

00:33:13 
Maaike: Nou, dank je wel. Jij ook. 

00:33:15 
man op de fiets: Tot kiekes, hè. Moi. 

00:33:16 
Maaike: Moi. 

00:33:16 
Voorzitter: Duidelijk verhaal, Hans. 

00:33:19 
De heer Ter Haar: Mooi verhaal hè, ja. 



 

 

00:33:21 

man op de fiets: Dan moeten we maar weer gaan fietsen zeker. 

00:33:23 
De heer Ter Haar: We gaan weer door. We gaan verder. We gaan naar Linda. 

00:33:27 
man op de fiets: Linda? 

00:33:28 
De heer Ter Haar: Ja, dat vind ik altijd bijzonder. Zij woont op één van de woonboten. 

00:33:32 
man op de fiets: Fietsen. 

00:33:33 

De heer Ter Haar: Fietsen. 

00:33:33 
vlog: [muziek] 

00:33:34 

man op de fiets: Oh, dit is een mooi bootje, Hans. 

00:33:37 

De heer Ter Haar: Prachtig, hè. Ja, één van die mooie schepen hier aan de 

Oosterhamrikkade. 

00:33:41 
man op de fiets: Ik zou wel op een schip willen wonen. Jij dan? 

00:33:44 
De heer Ter Haar: Ja, het lijkt mij ook wel wat eigenlijk. 

00:33:47 
man op de fiets: Linda! Oh, daar is de loopplank. Als je geen schip gewend bent , dan .... Ja, 

Linda, wat is het een mooi bootje. 

00:34:00 
Linda: Ja, jongen fantastisch. 

00:34:01 
man op de fiets: Geweldig, mag ik er wel even op? 

00:34:06 

Linda: Ja, jij mag er wel even op. Heb je schone voeten? 

00:34:09 
man op de fiets: Ja, en zeebenen. Die groene Oosterhamrikkade ... Ik zie het al voor me. Dit 

is toch een prachtige boulevard. 

00:34:16 
Linda: Ja, hier liggen zoveel kansen. Weet je, er zijn hier heel veel mensen komen wonen de 

laatste jaren. Die mensen wonen ook allemaal heel klein in van die studiootjes en die 

hebben geen enkele plek om naar buiten te gaan. Wat er dus gebeurd is: ze leven binnen en 

in de zomer dan gebeurt hier eigenlijk niets. Je ziet die busbaan. Het is afgesneden van 



 

 

elkaar, die twee wijken. Het zou zo mooi zijn, als die mensen elkaar weer een beetje 

ontmoeten. Je gunt iedereen een buurt, waar je elkaar kunt ontmoeten. 

00:34:54 
man op de fiets: De plannen die er nu liggen, doorkruisen die gedachte? 

00:34:57 

Linda: Ja, dat is echt zo 'back to the past', weet je. 

00:35:02 

man op de fiets: Linda, ik hoop van harte dat - 

00:35:05 

Linda: Ik hoop het ook. Het zal toch niet zo zijn dat we met dit gemeentebestuur, GroenLinks 

en alles .... Dat je dan hier gewoon een asfaltweg van maakt. Nee, dat moet echt niet 

gebeuren. Dit moet een wijk worden, waar mensen elkaar tegenkomen, samen dingen doen, 

dingen kunnen opzetten en blijven. Vooral waar ze willen blijven dat is echt belangrijk. 

00:35:28 
man op de fiets: Veel succes, Linda. 

00:35:30 
Linda: Dank je wel. 

00:35:31 

man op de fiets: Mooie wonerij. Als je er ooit van af wil, mag je me bellen. 

00:35:39 

Linda: Dat zal ik doen. Helemaal goed. 

00:35:42 
man op de fiets: Moi. 

00:35:42 
Linda: Moi. 

00:35:43 
man op de fiets: Wat heb jij in dat tasje, Hans? 

00:35:50 
De heer Ter Haar: Wat ik in het tasje heb? Ik heb hier een spandoek. Dit is ons spandoek 

voor onze actie. 

00:35:57 

man op de fiets: Oh, en bij wie zijn wij nu? 

00:36:00 
De heer Ter Haar: We zijn nu bij Theo Witte. 

00:36:01 
man op de fiets: Theo! 

00:36:02 
Theo: Hallo. 



 

 

00:36:02 

man op de fiets: Hé, Theo. 

00:36:03 
Theo: Hé, hallo! 

00:36:04 
man op de fiets: Moi. 

00:36:05 
man op de fiets: Theo, we hebben een spandoek meegenomen. 

00:36:08 
Theo: Mijn vrouw is er ook. 

00:36:09 

man op de fiets: Heet zij Thea toevallig? 

00:36:11 
Theo: Zij heet Thea. 

00:36:12 

man op de fiets: Nee, dat is echt - 

00:36:13 

Theo: Dat is echt waar. Thea! 

00:36:15 

man op de fiets: Thea, zijn jullie creatief met kurk? 

00:36:19 
Thea: Absoluut. Nog creatiever met spandoeken. 

00:36:22 

man op de fiets: Laat dat nu goed uitkomen. Eén links, één rechts, alsjeblieft. Jongens, wat 

een plaatje. 

00:36:28 
Thea: Ja, hè? 

00:36:30 
Theo: Goed, hè. 

00:36:31 
man op de fiets: Als jullie pech hebben, dan krijgen jullie een enorme busbaan voor de neus. 

00:36:35 
Thea: Een wat voor de neus? 

00:36:37 
man op de fiets: Een busbaan. 

00:36:38 
Thea: Ja, houd maar op, scheid maar uit. Dat willen we niet. 

00:36:41 
man op de fiets: Nee. 



 

 

00:36:41 

Thea: Laat die maar mooi blijven waar die is. 

00:36:44 
Theo: Hij komt echt hier. Waar wij nu staan, komt de busbaan, terwijl er al een hele mooie 

busbaan is. 

00:36:51 

man op de fiets: Theo? 

00:36:52 

Theo: Ja. 

00:36:52 
man op de fiets: Nu even zonder geintjes. 

00:36:53 
Theo: Nee, even zonder geintjes. Het is echt te gek. Waar jij nu staat ... Dit trottoir komt 

ongeveer tot hier. Waar jij nu staat, rijden dan de bussen. 

00:37:04 

man op de fiets: Oh, dit wordt zo smal? 

00:37:05 
Theo: Ja, anders kunnen die bussen er niet bij. Deze parkeerstrook gaat weg. Nu zijn er 

toevallig heel veel mensen weg, want het is paaszaterdag, maar dit staat altijd vol. Deze hele 

baan gaat eruit. Kom even mee. Je moet je even voorstellen wat dat betekent. Auto's 

kunnen hier dus niet meer rijden en kunnen hier ook niet meer parkeren. We moeten even 

snel nu ... Heel snel ... Er komen bussen aan! Dan komt hier een autobaan en een fietsbaan 

en een parkeerstrook voor deze hele buurt. Ik vind het echt een krankzinnig plan. 

00:37:42 
man op de fiets: Wat zou jouw boodschap zijn in één zin? 

00:37:47 
Theo: Bezint eer ge begint. Ja, denk nog eens een keertje heel goed na en luister naar de 

mensen uit de buurt. 

00:38:01 
vlog: [muziek] 

00:38:02 
Voorzitter: Een mooi filmpje. Volgens mij is het nu de beurt aan Damin Booiman en Lara Ann 

van Burgsteden – dacht ik – die een alternatief in technische zin zullen uitleggen. 

00:38:23 
Damin Booiman: Ja, dank je wel. Als het goed is, kun je nu de presentatie zien. 

00:38:39 
Voorzitter: Ja, hoor. We hebben het in beeld. 

00:38:41 
Damin Booiman: Super. Ja, dank je wel, Hans, voor de introductie van wat er speelt. Ik sta 

hier namens de Student Advies Commissie Groningen, kort SAC. We zijn door de gemeente 

Groningen gevraagd om voor de organisaties van buurtbewoners hun alternatieve plan voor 



 

 

het Oosterhamriktracé uit te werken; plan De Groene Oosterhamrikkade. Lara Ann van 

Burgsteden en ik zullen vandaag deze presentatie over de meer technische aspecten van het 

plan verzorgen. Het is goed om te weten dat wij dit niet met zijn tweeën hebben gedaan. 

Samen Sasha Verhulst en Jacko Korporaal hebben wij dit project vorig jaar opgestart in de 

zomer en ook het rapport en de presentatie is opgesteld. Even kortweg nemen we jullie 

zometeen mee door wat SAC als organisatie is en leggen we de methodologie uit die we 

hebben toegepast op dit onderzoek. We gaan in op de drie hoofdthema's: de 

verkeerskundige evaluatie, de ruimtelijke inpassing en de juridische inpassing. We eindigen 

met de alternatieve scenario's en wat resumerende overwegingen. In het kort: de Student 

Advies Commissie Groningen. De naam zegt het al, we zijn een studenten adviesbureau dat 

werkt aan ruimtelijke vraagstukken in en rondom Groningen. We studeren allemaal nog aan 

de Rijksuniversiteit hier in de stad. Veel aan de faculteit van Ruimtelijke Wetenschappen. Wij 

doen deze werkzaamheden om praktijkervaring op te doen naast ons studie en als 

loopbaanoriëntatie. Dit doen we door middel van drie pijlers. Het eerste is het verzamelen 

en doorgeven van kennis natuurlijk aan ons zelf middels het vergaren van praktijkervaring, 

maar ook aan toekomstige generaties SAC'ers. We verbinden partijen door middel van een 

intermediaire functie en grotendeels zijn wij bezig met het leveren van advies aan 

overheden en commerciële organisaties over ruimtelijke vraagstukken. Zodoende zijn we 

dus ook hier terechtgekomen bij de onderbouwing van plan De Groene Oosterhamrikkade. 

De gemeente Groningen heeft ons benaderd voor de onderbouwing, uitwerking en 

visualisering van het plan van de bewoners. Het is goed om te weten dat wij inhoudelijk niet 

ingegaan zijn op het plan van de gemeente Groningen, maar het idee van de bewoners echt 

verder hebben uitgewerkt. We zijn begonnen met een literatuurstudie om te kijken wat de 

documentatie is over dit onderwerp. Ik kan u zeggen dat het veel was. We zijn ingegaan op 

de verkeerskundige- en ruimtelijke- en juridische evaluatie. We hebben gekeken naar de 

reistijd, de verkeersveiligheid en de doorstroming. We hebben gekeken naar de impact van 

de ruimte van de plannen en ook naar de toetsing op het vigerende gemeentelijk beleid en 

in hoeverre deze plannen van bewoners hier aansluiting op vinden. Alvorens zijn wij met wat 

aanvullende maatregelen gekomen op het gebied van groenontwikkeling en leefbaarheid. 

Wij hebben de plannen van de bewoners voorgelegd aan wat medewerkers van de 

gemeente Groningen en experts van de Rijksuniversiteit Groningen zelf. Als laatste hadden 

wij een klankbordgroepsessie met bewoners om te kijken, is dit wat jullie willen. Daarnaast 

zijn wat alternatieve scenario's ontwikkeld, daar komen we later nog even op terug. Wat de 

pijlers van het plan zijn – Hans heeft het net ook al even bondig toegelicht – is dat het 

fietsen, wandelen en het openbaar vervoer als uitgangspunt wordt genomen. Er worden 

bijvoorbeeld meerdere fietsverbindingen en wandelroutes aangelegd om een robuuster 

netwerk te krijgen en de auto wordt zo veel mogelijk gedestimuleerd in het plan. Zo komt er 

dus inderdaad geen auto-ontsluitingsweg over de huidige busbaan en zal het busverkeer 

niet verplaatsen naar de E. Thomassen à Thuessinklaan en de Vinkenstraat, maar blijft dit op 

haar huidige locatie. Wat belangrijk is, is dat de Oosterhamrikkade Noordzijde wordt 

ingericht als fietsstraat, waar de auto te gast is – je kan er dus wel blijven rijden, maar de 

fiets heeft prioriteit – en die ook in verbinding staat met de Korrewegwijk. Rondom het 

Oosterhamrikkanaal komt een groene ontwikkelzone, die ook rechts is gevisualiseerd. Met 

een groene kade en een looppad dat zorgt voor heel veel recreatieve waarden in het gebied, 

maar ook voor verbinding tussen de wijken. Wat goed is om te weten is dat ten grondslag 



 

 

van het plan ten eerste ligt dat de Gerrit Krolbrug in de toekomst nog wel bereikbaar blijft 

voor zowel auto - als fietsverkeer. Dat is nog een punt van discussie. Wat ook een punt van 

discussie is, is natuurlijk de locatie van de busbaanbrug in de toekomst, maar in dit plan gaan 

we ook uit van het behoud van deze locatie. Visueel gezien staat het plan hier weergegeven. 

Ik hoop dat mijn pijl nu zichtbaar is. De fietsstraat ligt dus aan de noordzijde van het 

Oosterhamrikkanaal met een groene ontwikkelzone rondom en met een paar 

fietsverbindingen en wandelpaden die er overheen lopen. De fietsverbinding wordt 

doorgetrokken richting Kardinge met ook een verbinding met Korreweg en eigenlijk wordt 

het busverkeer en het autoverkeer hier zoveel mogelijk behouden net als in de huidige 

situatie. Ik kan op het einde deze nog even laten zien, zodat jullie er nog even rustig naar 

kunnen kijken. Verkeerskundig gezien hebben wij net al toegelicht dat voet- en fietsverkeer 

het uitgangspunt is. De Korrewegwijk wordt verbonden met de fietsverbinding aan de 

Oosterhamrikkade Noordzijde. Belangrijk daarin is dat een gedeelte van het fietsverkeer 

wordt *ontlicht* van de Korreweg. Dit is een belangrijk argument voor de noodzaak van de 

auto- ontsluitingsweg in het plan van de gemeente, dat de Korrewegwijk natuurlijk een 

fietsstraat wordt en dat hier autoverkeer naar een andere weg verplaatst moet worden. In 

dit plan is er geen fietsstraat op de Korreweg, maar wordt het autoverkeer daar ontlicht van 

de fietsers door deze fietsstraat, wat de noodzaak voor de auto-ontsluiting ook reduceert op 

de Oosterhamrikbaan. Daarnaast komt er een overhangend voetpad rondom het 

Oosterhamrikkanaal met die recreatieve functie en dan ook een extra voetgangersbrug om 

de verbinding tussen de Oosterparkwijk in de Professorenbuurt verder te faciliteren. Deze 

punten van het plan hebben we dus geëvalueerd voor de modaliteiten auto, bus, voet- en 

fietsverkeer. Bij de auto- en het busverkeer verandert er weinig ten opzichte van de huidige 

situatie en worden hier geen grote verschillen in verwacht, omdat alle stromingen blijven, 

zoals ze nu zijn. Voor het voet- en fietsverkeer wordt er juist een extra robuust netwerk 

gecreëerd door meerdere verbindingen met elkaar te leggen. Zo wordt de doorstroming van 

het fiets- en voetverkeer verbeterd in het plangebied, alsmede de reistijd en de 

verkeersveiligheid. Dan zal Lara nu de ... hierna nog even kort de visualisatie van de 

verkeersstromen is eigenlijk hetzelfde, zoals ik net toelichtte, waar ook nog even het 

looppad rondom het kanaal te zien is met de extra loopverbinding. Dan licht nu mijn collega 

Lara Ann de ruimtelijke inpassing verder toe. 

00:45:26 
Lara Ann van Burgsteden: Ja, super. Kunnen jullie mij verstaan? Wij hebben dus ook het plan 

ruimtelijk geëvalueerd; gaat het allemaal passen in de huidige structuur? We hebben 

daarvoor onder andere de norm van het CROW gehanteerd. Dat zijn minimumnormen voor 

onder andere de breedte van wegdelen. Het plan overschrijdt deze minimumnormen niet, 

dus het zou passen in de huidige ruimte van de Oosterhamrikkade. We hebben daarnaast 

ook andere ruimtelijke elementen geëvalueerd. Zo blijkt dat het voor de fietsstraat 

ongewenst is om daar geparkeerde auto's te hebben. Deze hebben namelijk negatieve 

gevolgen voor de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid van de fietsstraat. Daarom 

zullen de huidige parkeerplaatsen, die aan de busbaankant van de Oosterhamrikkade zijn 

gesitueerd, verdwijnen. Hierdoor is het volgens onze inschatting nodig dat tussen het Van 

Starkenborghkanaal en de Zaagmuldersweg 27 parkeerplaatsen verdwijnen. Vanaf de 

Zaagmuldersbrug tot aan de J.C. Kapteynlaan is het echter wel mogelijk om 7 



 

 

parkeerplekken toe te voegen en dit leidt dan tot een netto verlies van 20 parkeerplaatsen. 

Zoals Damin net toelichtte en Hans ook uitgelegd heeft, is de groenstructuur van groot 

belang voor het plan De Groene Oosterhamrikkade. Deze groene oever is hier ook weer 

afgebeeld en dit moet de wijk een aantrekkelijke karakter geven en zorgen voor sociale 

interactie. Deze groene oever vormt daarnaast een verbinding tussen de Korrewegwijk en de 

Oosterparkwijk en is een schakel in de parkengordel aan de oostkant van de stad. Volgens 

mij heb ik bij de volgende slide een dwarsprofiel van de Oosterhamrikkade. Aan de 

linkerzijde is de gevel, waarna een stoep volgt en nog parkeerplaatsen. Dan een brede 

fietsstraat, waar auto's dus ook overheen kunnen rijden, maar waar fietsers de 

hoofdmodaliteit zijn. De auto is daar als het ware te gast. Dan een ruime groenstrook, de 

busbaan en dan weer groen aflopende kade, waarna het overhangende looppad volgt. Dit is 

het dwarsprofiel van de Oosterhamrikkade. Dan hebben we ook gekeken naar de juridische 

inpassing van het plan. Wij hebben natuurlijk gekeken naar bestemmingsplannen en het 

gemeentelijk beleid. Allereerst de bestemmingsplannen. Naar ons inzicht zullen de 

bestemmingen van de gronden en het vastgoed in het gebied niet dusdanig wijzigen dat een 

nieuw bestemmingsplan vereist is. Een verkeersbesluit voor het treffen van fysieke 

maatregelen, zoals het aanleggen van een fietsstraat en het wijzigen van parkeerplaatsen is 

waarschijnlijk voldoende. We hebben ook gekeken naar beleid. Voor beleid geldt natuurlijk 

dat het niet direct rechtens afdwingbaar is, maar toch leek het ons goed om te kijken, wat is 

het beleid van de gemeente en past dit plan een beetje in het beleid. Wij kwamen er wel 

achter dat op zich dit plan heel goed in de beleidsopvattingen van de gemeente Groningen 

past. Op de site staan een aantal beleidsopvattingen, zoals weinig barrières voor fietsers en 

voetgangers en meer duurzame mobiliteit. Zoals Damin en Hans al uitlegden zet dit plan 

heel erg in op lopen, fietsen en OV en daarnaast een hogere verblijfskwaliteit in de publieke 

ruimte. Ook dat probeert dit plan te beogen met het groen. Er is een verbinding tussen 

Oosterparkwijk en de Korrewegwijk en meer ontwikkelgebieden als loop-, fiets- en OV-

wijken. Op zich is dat wel iets, waar dit plan heel goed bij past. Wij zijn van de zomer druk 

bezig geweest met het verder uitdenken van het plan van de bewoners. In die tijd kwamen 

we erachter dat de ontwikkelingen ook hard doorgingen. Zo werd er onder andere nog niet 

echt een besluit genomen, maar wel heel erg gehint op het plaatsen van de busbaanbrug 

naar het verlengde van de Vinkenstraat. Het vasthouden van de busbaanbrug op de huidige 

situatie is wel een belangrijk punt van de favoriete bewonersvariant, maar in overleg met de 

bewoners hebben we daarom ook drie verschillende alternatieve scenario's uitgewerkt voor 

als de busbaanbrug toch verplaatst wordt. Ik zal deze kort met u doorlopen. Het is misschien 

een beetje gecompliceerd voor mensen die niet helemaal bekend zijn in het gebied, maar 

alles is na te lezen in ons rapport. Dat staat ook op de site van De Groene Oosterhamrikkade 

en aan het einde kunnen we natuurlijk ook nog vragen beantwoorden. Eerst naar het eerste 

scenario. Dit scenario is dus relevant, wanneer de busbaanbrug in het verlengde van de 

Vinkenstraat zal komen. In dit scenario loopt het busverkeer via de Oliemuldersbrug terug 

naar de Oosterhamrikkade en vervolgd zijn route via de Oosterhamrikkade Noordzijde. Het 

autoverkeer kan op dezelfde manier gebruik blijven maken van de Vinkenstraat en de E. 

Thomassen à Theuessinklaan en dan komt er alsnog een fietsstraat aan de noordzijde van de 

Oosterhamrikkade. Het tweede scenario is in grote lijnen hetzelfde. Het verschil tussen 

beide is dat in dit scenario het fietsverkeer via een fietsstraat wel door de Vinkenstraat en de 

E. Thomassen à Thuessinklaan gaat. De helling voor de busbaanbrug wordt dan ingezet ter 



 

 

hoogte van de Oliemuldersbrug. Het busverkeer zal nog steeds de afslag maken via de 

Oliemuldersbrug naar de Oosterhamrikkade Noordzijde en het autoverkeer maakt ook van 

steeds gebruik van de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuesssinklaan. Dan het derde 

scenario. Even kijken, staat deze er al. Ja, in het laatste alternatieve scenario beweegt het 

bus - en fietsverkeer zich net zo als in de splitsingsvariant door de Vinkenstraat en de E. 

Thomassen à Thuessinklaan. Ook het autoverkeer beweegt zich door deze straten. Optioneel 

is het plaatsen van een fiets- en loopverbinding via de Oliemuldersbrug, zodat deze 

modaliteiten zich gemakkelijk tussen beide wijken kunnen verplaatsen. Echter dient hier wel 

ruimte voor te zijn, bij de oprit en afrit van de busbaanbrug, dus dat is technisch nog wel een 

ingewikkelde. 

00:52:19 
Damin Booiman: Ja, dank je wel Lara. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze 

presentatie. We hebben nog even wat belangrijke toelichtingen op het hoofdplan, dus van 

het plan De Groene Oosterhamrikkade. Zoals ik al eerder aangaf zijn fietsen, wandelen en 

het openbaar vervoer het uitgangspunt in dit plan. Autoverkeer wordt zoveel mogelijk 

gefaciliteerd op haar huidige infrastructuur. Er komt geen auto-ontsluitingsweg over de 

busbaanbrug en komt geen busverbinding door de Vinkenstraat en de E. Thomassen à 

Thuessinklaan. De fietsstraat en de Oosterhamrikkade Noordzijde is de kern van een 

robuuste fietsverbinding die ook in connectie staat met de Korreweg die de fietslast 

reduceerd en in verbinding staat met Kardinge. De groene ontwikkelzone rondom het 

Oosterhamrikkanaal zorgt voor veel recreatieve waarden in het gebied en voor de 

verbinding tussen de wijken. Het plan sluit aan op het vigerende gemeentelijk 

mobiliteitsbeleid dat focust op duurzame mobiliteit en ook op het ruimtelijk beleid omtrent 

leefbaarheid en een groene omgeving. Vanuit onze kant was dit de briefing over het plan. Ik 

kan me voorstellen dat er nog vragen zijn of opmerkingen, dus we zijn hier nog even om die 

te beantwoorden. Laat het me vooral weten, als die er zijn. Bedankt voor jullie aandacht. 

Ook vanuit de SAC- Groningen willen we nog even kort stilstaan bij het overlijden van Jeroen 

Engels, omdat hij ons ook veel heeft ondersteund in dit plan. De lovende woorden die aan 

het begin werd gezegd, hebben wij ook absoluut zo ervaren. Hij heeft ons veel ondersteund 

en was erg geïnteresseerd in het gebied. Namens SAC willen wij in ieder geval alle 

betrokkenen, veelal zijn familie, ook veel sterkte toewensen. Dank jullie wel voor jullie 

aandacht. 

00:54:44 
Voorzitter: Dank je wel, Damin. Volgens mij is er nog een afsluitend filmpje - 

00:54:58 

Damin Booiman: Ja. 

00:54:58 

Voorzitter: Daarna gaan we over naar de vragen van de raadsleden. 

00:55:07 

film: [muziek] Swinder - Noar Stad 

00:55:16 
Voorzitter: Nu, dank jullie wel voor deze uitgebreide presentatie, waar we als raad natuurlijk 

ook uitdrukkelijk de gelegenheid toe hebben geboden. Het is een volwaardige 



 

 

burgeralternatief. Het lijkt me goed dat de vragen van raadsleden nu gesteld kunnen worden 

om nader inzicht te krijgen in jullie alternatief. Wim Koks om te beginnen. Als jullie het 

woord willen hebben, collega's dan graag even het elektronische handje. 

00:56:31 
De heer Koks: Ja, dank je wel. Mijn vraag is als volgt: het college stelt dat elke wijk zijn eigen 

verbinding moet hebben met de ringweg, dus in jullie geval de oostelijke ringweg. Op het 

moment dat de nieuwe busbaanbrug niet meer toegankelijk is voor auto's, betekent het dus 

dat het verkeer wat uit jullie wijken komt, Oosterpark en Professorenbuurt, deels via een 

andere route moet gaan. Kunnen jullie daar even een reactie op geven, hoe je daartegenaan 

kijkt tegen de opstelling van het college, dat ook jullie wijk een 'inprikker', zoals dat heet, 

nodig heeft op de oostelijke ringweg? 

00:57:25 

Voorzitter: Wie mag ik het woord geven? Hans? 

00:57:29 
De heer Ter Haar: Ja, wat ons betreft kan het verkeer, zoals het nu wordt afgevloeid ook 

gewoon afgevloeid blijven worden. Het kan via de Bedumerweg de stad verlaten en het kan 

ook via het Damsterdiep de stad uitgaan, de Europaweg. Tot nu toe functioneert dat goed. 

Wij horen van bewoners nooit klachten, dat je niet gemakkelijk de stad uit zou kunnen of de 

stad in zou kunnen komen via de huidige routes, dus we zien eerlijk gezegd niet in dat daar 

per se een nieuwe route bij zou moeten. 

00:58:03 
De heer Koks: De Kapteynlaan en de Petrus Campersingel zijn drukke wegen op dit moment. 

00:58:08 

De heer Ter Haar: Ja. 

00:58:09 
De heer Koks: Dat komt voor een deel natuurlijk, omdat het verkeer uit Oosterpark, jullie 

buurten zeg maar, de route daarnaartoe vinden via de Bedumerweg. Belast je dus niet 

andere wijken met jullie autoverkeer? 

00:58:23 

De heer Ter Haar: Ja, goed, als je kijkt naar de cijfers die uit het onderzoek van SWECO 

komen, dan zie je dat het Oosterhamriktracé als inprikker eigenlijk niet zo heel veel oplost. 

Je kunt die inprikker maken en dat zal natuurlijk ook wel iets van verlichting geven, want 

iedere nieuwe weg geeft wel iets van verlichting. Echter, mijn vraag is: moet je de prijs die je 

ervoor moet betalen, dus de schade die je aan de leefomgeving aanbrengt. Wil je die 

daarvoor betalen, als je ziet aan die cijfers dat uiteindelijk de ontsluitingsweg niet heel veel 

winst gaat maken. 

00:58:56 
De heer Koks: Het college zegt dat het om drieduizend autobewegingen per dag gaat, die 

'wijkvreemd' over het Oosterhamriktracé zou gaan. 

00:59:05 
De heer Ter Haar: Dat zou kunnen, maar dat zijn dan niet per se 3000 bewegingen die 

allemaal in de spits en tegelijk plaatsvinden. Ik denk ook dat heel veel mensen die in onze 



 

 

wijken wonen niet per se ook met hun auto, iedere ochtend in de spits de stad uitgaan en in 

de spits weer de stad inkomen. Dat onderzoek is niet gedaan, naar mijn weten. 

00:59:25 
Voorzitter: Volgens mij wilde Jaap de Graaf ook even reageren in dit kader. 

00:59:30 

De heer De Graaf: Door de Oosterparkwijk heen loopt het Damsterdiep, dus als het gaat om 

de vraag van Wim Koks: hoe rijdt het verkeer vanuit de Oosterparkwijk? Dat rijdt over het 

Damsterdiep of over de Berlagebrug, de Eltjo Ruggeweg. Dat is alletwee niet over de Petrus 

Campersingel. Dat gaat of direct via de Zaagmuldersweg naar het Damsterdiep – wat dus 

onze eigen wijk is – of het steekt gelijk over de Eltjo Ruggestraat op en dan de Berlagebrug. 

Vanuit de Oosterparkwijk hebben wij dus onze eigen inpriker. Hetzelfde geldt voor de 

Korrewegwijk. De Korrewegwijk heeft zijn eigen inprikker, want de Korreweg loopt door de 

Korrewegwijk heen en de Pofessorenbuurt maakt onderdeel uit van de Korrewegwijk. Die 

inprikkers hebben wij dus al. 

01:00:21 
Voorzitter: Wim, dit lijkt mij afdoende antwoord op jouw vraag, of niet? 

01:00:26 

De heer Koks: Ja. 

01:00:27 

Voorzitter: Andere raadsleden die een vraag hebben aan de mensen van het burgerinitiatief? 

Ik zie Benni Leemhuis. Benni. 

01:00:38 
De heer Leemhuis: Dank je wel, ik heb twee vragen. Eentje aan Hans en eentje aan Jaap. 

Even ingaand op het laatste wat je zei, Jaap. Je zegt, we hebben al inprikkers in de 

Oosterparkwijk. Ik snap dat je dat zegt. In het addendum van het voorstel van het college, 

staat – als je het plaatje bekijkt – dat de verkeersintensiteit op de Petrus Camper, 

Damsterdiep maar ook op Zaagmuldersweg – en ik moet even kijken welke het nog meer zijn 

– Florakade toch wel afnemen, deels substantieel deels wat minder. Is dat voor de 

Oosterparkwijk niet iets prettigs? Dat is de eerste vraag aan Jaap. Of vind je het gewoon niet 

nodig? Nu, ja goed, ik ga invullen. Dat mag je zelf doen. Zal ik de vraag aan Hans ook meteen 

stellen, of zal ik eerst ... laten we eerst Jaap - 

01:01:31 
Voorzitter: Doe eerst Jaap maar even met het antwoord. 

01:01:34 
De heer Leemhuis: Ja, is goed. 

01:01:34 
De heer De Graaf: Ik weet niet hoor, als ik naar dat plaatje kijk, wat in het mobiliteitsplan zit, 

dan zie ik dus dat het verkeer op zowel de Zaagmuldersweg als op de Oliemuldersweg gaat 

toenemen. Zo staat het in ... dus in die zin - 

01:01:49 
De heer Leemhuis: Ja, aan de noordkant en aan de zuidkant afnemen. 



 

 

01:01:54 

De heer De Graaf: Je bedoelt dus het stuk bij het Damsterdiep dat het minder gaat worden? 

01:01:58 
De heer Leemhuis: Ja. 

01:01:58 
De heer De Graaf: Kijk, dat is de veronderstelling. Dat is natuurlijk een bijzondere 

veronderstelling dat mensen die halverwege de wijk wonen, de keuze maken om over de 

Oosterhamrikkade dan aan te sluiten op – ik haal ze altijd door elkaar heen – het noordelijk 

deel van de ringweg. Zeg ik het goed? Is dat het noordelijke deel? Althans het Beijumer deel 

van de ringweg. Terwijl als je naar het zuiden toe wil, waar de meeste mensen over het 

algemeen met de auto naartoe willen, richting Assen en richting Drachten ... Het is en blijft 

korter om de aansluiting te pakken over het Damsterdiep of beter nog over de Eltjo 

Ruggeweg en dan daar door te rijden om dan voor het oude gebouw van Dagblad van het 

Noorden de snelweg op te gaan. Het is een veronderstelling dat mensen dus allemaal 

blijkbaar maar het noordoostelijk deel van de ringweg willen rijden, terwijl qua bevolking en 

werkgelegenheid het logischer is dat mensen juist naar het zuidelijk deel van de stad toe 

willen rijden. 

01:03:10 
Voorzitter: Benni, je vraag aan Hans. 

01:03:12 
De heer Leemhuis: Ja, ik heb dat profiel in jullie plan ... wegprofiel, waarin je eerst twee 

meter *stoepen* en enzovoorts. Het wegprofiel van jullie plan ... Kijk, jullie hebben meters 

afgestemd. Dat kan ik in het addendum van het college niet nameten. Echter, mijn eerste 

blik naar die ... Wat is het? Kadelaan, parkvisualisaties van het college in dat addendum. Ik 

heb het gevoel dat die niet wezenlijk verschillend zijn qua wegprofiel. Kijk, qua profiel. Ik 

snap natuurlijk dat er andere intensiteiten verkeer rijden, maar het gewenste beeld lijkt niet 

heel wezenlijk anders. Ben je het daarmee eens of niet? 

01:03:58 

De heer Ter Haar: Ja, daar ben ik wel mee eens. We zien dus dat de 50 km/uur-weg die 

voorheen gepland was dat dat een 30 km/uur-weg geworden is en als we dan kijken naar 

het nieuwe profiel, dan kan die weg natuurlijk ook smaller. Dat is wel een verbetering ten 

aanzien van de oude plannen. Dat is zonder meer het geval, maar dat betekent nog steeds 

wel dat er heel veel auto's overheen zullen gaan. Dat betekent ook dat de busbaan 

verplaatst moet worden naar de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuesssinklaan met alle 

gevolgen van dien, dus daar zit met name het nadeel in. Het voordeel van deze variant ten 

opzichte van de vorige is natuurlijk meer ruimte, met name aan de Oosterhamrikkade voor 

groeninpassing. 

01:04:42 
Voorzitter: Ik heb nog twee collega-raadsleden die het woord willen hebben of een vraag 

willen stellen. Dat zijn Rik Van Niejenhuis en daarna Wim Koks nog een keer. 

01:05:00 
De heer Van Niejenhuis: Voorzitter, ik had dezelfde vraag als de heer Leemhuis over dat 

profiel, dus daar heb ik al een antwoord op. Dank u wel. 



 

 

01:05:05 

Voorzitter: Oké. Wim. 

01:05:10 
De heer Koks: Volgens het college moet de Korreweg dus fietsstraat worden. De hoogte van 

de Gerrit Krolbrug dat is nog in nevelen gehuld. Jullie plan, hoorde ik, dat dan de Korreweg 

geen fietsstraat moet worden, omdat dan het autoverkeer er niet goed doorheen kan. Heeft 

jullie plan ook nog effect voor de Gerrit Krolbrug? Een fietsstraat betekent dus niet dat er 

helemaal geen auto's doorrijden maar dat die auto's te gast zijn, dus dat de fietsstraat nog 

wel degelijk ook een autofunctie heeft. Hoe verhoudt zich dat tot jullie plan? 

01:05:54 
De heer Ter Haar: Ja, zal ik daar antwoord op geven? Ja, hoe verhoudt zich dat tot ons plan? 

We hebben een beetje moeite met de manier, waarop het college en de gemeente de 

Korreweg telkens gepresenteerd heeft. In het begin is ons steeds voorgehouden dat het 

Oosterhamriktracé als ontsluitingsweg nodig is. Als de Korreweg een fietsstraat zou worden 

met gemengd auto- en fietsverkeer, dan zou de autointensiteit daar veel lager moeten 

worden. Dat betekent dat het autoverkeer wat daar dus niet meer langsgaat via de 

ontsluitingsweg zou moeten. Als ik nu kijk naar hoe het college het plan gepresenteerd 

heeft. Er wordt gezegd dat in principe de Korreweg als fietsstraat met gemengd verkeer, dat 

die niet een auto-ontsluitingsweg nodig zou maken. Als dat zo is, dan dan hoeft een auto-

ontsluitingsweg er dus voor de Korreweg niet te komen. Echter, als dat toch uiteindelijk niet 

zo blijkt te zijn, dan is het misschien wel lastig om van de Korreweg een Fietsstraat te maken 

met gemengd verkeer, want waar moet anders het overige gemengde autoverkeer naar 

toe? Het hangt er toch heel erg van af waar dat verkeer, wat nu over de Korreweg gaat, 

heengaat. Als het namelijk verkeer is, wat ook rondom de Korreweg moet zijn, dus 

bestemmingsverkeer, dan zal dat verkeer ook niet zomaar de Oosterhamrikkade gaan 

nemen, als daar een een ontsluitingsweg zou komen. Dan zal het op de Korreweg blijven en 

dan is het dus ook de vraag of dat mengen van het verkeer uiteindelijk wel een succes gaat 

worden, omdat de verkeersintensiteit dan wellicht te groot zal zijn aan de Korreweg. Wat de 

Gerrit Krolbrug betreft, hebben wij altijd gezegd dat wij het belangrijk vinden dat die 

toegankelijk moet blijven voor zowel auto- als fietsverkeer. Als je deze afsluit voor 

autoverkeer, dan moet dat zeker ergens naartoe en dan maak je daarmee een 

Oosterhamriktracé, een ontsluitingsweg, nodig. Echter, zoals we het nu zien en zoals wij ook 

menen dat de bedoeling is en ook de randvoorwaarden zijn voor de nieuwe Gerrit Krolbrug 

is dat die wel toegankelijk blijft voor zowel auto- als fietsverkeer. 

01:08:02 

De heer Koks: Oké. Mag ik nog een vraag stellen, Voorzitter? 

01:08:04 
Voorzitter: Van mij wel, Wim. 

01:08:07 
De heer Koks: In die presentatie net van dat adviesbureau werden een paar varianten 

getoond van de plek van de nieuwe brug. Als de bussen niet door de E. Thomassen à?? 

Thuessinklaan en Vinkenstraat zou gaan, dan is er toch ook geen enkele reden om die plek 



 

 

van die bus aan te passen? Dan kan deze toch in het verlengde van het Oosterhamriktracé 

blijven lopen? Of vergis ik me daar nu in? 

01:08:41 
De heer Ter Haar: Jaap, kan ik die vraag aan jou doorgeven? 

01:08:48 

Voorzitter: Jaap, je moet even je microfoon aanzetten. Oh, je microfoon wordt even 

aangezet. Moment. Jaap de Graaf. 

01:08:56 
De heer De Graaf: Ja, daar is hij. Ja, ik kan de microfoon niet zelf aanzetten, vandaar. Als de 

brug toch op de plek komt van het verlengde van de Vinkenstraat, dan kunnen de bussen 

eventueel over het Oosterhamriktracé blijven rijden. De Oosterhamrikkade is breed genoeg 

om dan nog steeds een fietsstraat van te maken, waarin de auto te gast is. 

01:09:23 
De heer Koks: Ja, maar waarom zou je dan die brug op een andere plek leggen? Waarom zou 

je deze dan niet gewoon in het verlengde van het Oosterhamriktracé laten lopen? 

01:09:29 
De heer De Graaf: Oké, omdat we aan de kop van de Vinkenstraat – om het maar even daar 

te zetten – een vrij ingewikkelde verkeerssituatie gaan krijgen, waarbij ook het vorige 

projectbureau en de overleden Jeroen van zei dat het nog wel een hele rekensom zou 

worden om te kijken, hoe dat nu precies ingepast zou moeten worden. We krijgen daar 

namelijk een vrij bijzondere situatie. Als eerste wordt het noordelijkste deel – als men het 

gebied kent – waar de garages zitten, dat wordt afgesloten van het verkeer, omdat het talud 

al vrij vlot moet beginnen om de goede hellingsgraad te kunnen halen. Het talud begint dus 

al net aan het begin van de Oliemuldersweg. Daar moet het talud beginnen, dus het 

achterste straatje wordt afgesloten voor verkeer. Dan krijgen we daar dus de 

Oliemuldersweg die erop aansluit. We krijgen de Vinkenstraat, de ventweg die daarop 

aansluit plus de dubbele fietsverbinding die erop aan moet sluiten. Er moeten – zo is het 

afgesproken met het college – aparte fietspaden komen voor het fietsverkeer. Dan krijgen 

we in het stukje naast de Oosterhamrikkade en het kanaal krijgen we een nieuw stukje 

woonwijk, waar nog een aantal honderden mensen moeten gaan wonen. Die hebben 

logischerwijs twee uitgangen nodig. Eén op dat nieuwe verkeersplein en er komt er eentje in 

het verlengde van de Paradijsvogelstraat. De bussen moet dan dus ook in het autoverkeer 

gaan schuiven. Je krijgt dan een vrij ingewikkeld verkeersplein, waarbij je niet weet hoe en 

wat. Zeker in de spits gaat dat problemen opleveren, want volgens de cijfers van de 

gemeente gaan er in de spits nogal wat bussen over die busbaan heen. Die bussen hebben 

voorrang, dus dan krijgen we situaties van lichten die op rood gaan, er kunnen twee bussen 

langs, je kan even rijden, dan weer op rood enzovoort, terwijl juist afgesproken is dat het 

zowel voor fietsers als voor auto's nog wel een logische verbinding zou moeten zijn. Dat is 

dus een beetje het probleem van het verkeersplein. Dat probleem hebben wij al in een heel 

vroeg stadium onderkent en ook ontmoet en daar is steeds het antwoord geweest van het 

projectbureau dat ze daar pas onderzoek naar konden doen aan het einde van het hele 

proces. Wij hebben juist steeds aangedrongen dat dit onderzoek juist vervroegd zou moeten 

worden. Net zo goed als wat het wegprofiel zou worden in de Vinkenstraat en de E. 



 

 

Thomassen à Thuessinklaan voor de busbaan, omdat we denken dat het allemaal veel te 

krap is. Ook werd aangegeven door het projectbureau dat dat nog wel een hele grote 

opgave zal worden met de vraag of het überhaupt wel mogelijk zou zijn. 

01:12:14 
De heer De Graaf: Dank je wel, Jaap. Hans. Welke Hans? Hans Moerkerk? Oh, nee Hansema. 

01:12:24 
De heer Hansema: Ja, ik denk eigenlijk om een heel lang verhaal kort te maken dat de 

huidige plek, waar de busverbinding nu ligt, de busbaanbrug , een stuk eenvoudiger is en 

een stuk makkelijker is dan de plek op de Vinkenstraat. Als die daar gerealiseerd kan 

worden, dan heeft de hele stad daar het meeste profijt van. Misschien dat we daar eens 

goed over na moeten denken. 

01:12:48 
Voorzitter: Dank je wel. Van de raadsleden? Wim opnieuw. 

01:12:52 

De heer Koks: Ja, ik heb er nog één. Eén van de argumenten van het college is ook dat het 

Oosterhamriktracé een robuuste verbinding zou moet worden, waar ook de brandweer en 

bij calamiteitengevallen de verkeersstromen – en weet ik veel wat allemaal meer –overheen 

kunnen. Jullie willen geen autoverkeer over die nieuwe busbaanbrug. Voldoet jullie 

alternatief naar jullie idee dan wel aan dat robuustheidscriterium? 

01:13:23 

De heer Ter Haar: Ja, zal ik er wat op zeggen? Als je het hebt over robuustheid, dan kun je de 

hele stad asfalteren en dan heb je een heel robuust systeem. Dat vinden wij dus niet zo een 

heel goed argument, maar in onze – dat wil ik er wel even heel duidelijk bij aangegeven – 

variant komt er wel een heel duidelijk en robuust fietssysteem. Als je kijkt naar de 

collegevariant, waar de fietsers door de Thuessinklaan en de Vinkenstraat gaan, dan zal het 

een stuk moeilijker worden om daar ook fietsverkeer van de Korreweg, die druk befietst 

wordt, af te vangen. In onze variant zie je dat je de druk op de Korreweg van fietsers kunt 

verdelen over deels de Korreweg nog een stukje kan afvangen over de Oosterhamrikkade. Ik 

denk dat dat, als het gaat om de robuustheid van het fietsverkeer, iets is waar we ook eens 

over kunnen nadenken en dat we daar inderdaad in de plus op schieten. Als je het echter 

hebt over robuustheid van autoverkeer ... Ja, nogmaals, je kunt heel veel wegen bijmaken en 

daar wordt natuurlijk het systeem robuuster van. Dat is natuurlijk zo. Ja, daar zitten we 

natuurlijk een beetje in de min. 

01:14:33 

De heer Koks: Is het ook niet zo dat robuustheid ook betekent dat er brandweerauto's, 

ambulances, allerlei noodhulpverleningsdiensten ... Die kunnen over die nieuwe 

busbaanbrug heen bijven rijden, dus dat onderdeel van robuustheid is ook gegarandeerd in 

jullie plan, want daar komt een nieuwe busbaan en ze kunnen dus over de busbaan blijven 

rijden. 

01:14:55 

De heer Ter Haar: Dat is zeker het geval. Ik zie dat Damin een hand opsteekt. 



 

 

01:14:58 

Damin Booiman: Ja, klopt. 

01:14:59 
Voorzitter: Ja, want Jaap ook namelijk. 

01:15:03 
Damin Booiman: Ik zal het even kort doen. Dit punt hebben we inderdaad nagevraagd bij de 

veiligheidsregio en het plan voldoet aan de eisen van de hulpdiensten. Zij kunnen hier langs 

en zijn bereikbaar voor de hele omgeving, dus dat is gewaarborgd in dit plan. 

01:15:18 
Voorzitter: Jaap, wil je ook nog wat toevoegen? 

01:15:21 

De heer De Graaf: Ja, sterker nog, op het moment dat ... Nu is het zo dat de busbaan ook 

wordt gebruikt in geval van calamiteiten, dus door politie, brandweer, enzovoort. Op het 

moment dat de busbaan toegankelijk wordt voor auto's zal juist in het kader van 

calamiteiten het voor brandweer en ziekenwagens en dergelijke, het lastiger worden om 

door te rijden. Het wordt namelijk een tweebaansweg oftewel je bent afhankelijk van het 

autoverkeer wat voor je zit, wat een aansluiting krijgt op de ringweg, waarschijnlijk met 

stoplichten. Je krijgt daar dus sowieso al een bottleneck, omdat er al auto's overheen rijden. 

Ik denk zelfs dat autoverkeer op de busbaan, dus alleen maar de robuustheid laat afnemen. 

01:16:09 
Voorzitter: Oké, dan is Hans Moerkerk aan het woord. Hij heeft ook nog een vraag. 

01:16:20 
De heer Moerkerk: Ja, omdat het college echt vasthoudt aan een inprikker voor jullie wijk, 

omdat andere inprikkers van andere wijken anders te zwaar belast worden, zou je nog 

kunnen gaan zoeken naar een soort van compromis. Het zetten van een knip is de laatste tijd 

erg populair, dus dat in een wijk maar beperkte doorstroming is. Stel, je zou de busbaan wel 

voor autoverkeer gebruiken, maar je kan met je auto niet verder de stad in dan alleen maar 

jullie eigen wijk. Daarmee reduceer je sterk het autoverkeer. Het is er dan wel, maar dat is 

dan veel minder. Zou dat een soort compromis zijn wat jullie acceptabel zouden vinden? 

01:17:04 
De heer Ter Haar: Jaap heeft hier wel sterk zijn gedachten over, denk ik. 

01:17:08 
De heer De Graaf: Ja, dat klopt. Nee, dat zou geen compromis zijn, om de hele simpele reden 

dat je dan de Oosterparkwijk wat verkeer betreft zo een beetje in tweeën zou moeten gaan 

delen, omdat je ook niet wil dat er extra sluipverkeer komt. We zien nu al dat zowel de 

Florakade als de Zaagmuldersweg gebruikt worden door automobilisten om sneller door de 

wijk heen te rijden en daarmee de Petrus Campersingel Campus te vermijden. Op het 

moment dat dat dan ook nog eens een keer een toegang wordt, dan zal je blijven houden 

dat alleen maar nog meer sluipverkeer probeert er doorheen te komen. Wil je dat 

tegengehouden, kan dat alleen als je de wijk door middel van eenrichtingsverkeer zo een 

beetje volledig in tweeën deelt. Als tweede blijf je houden, dat de bussen door de 

Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan moeten gaan en volgens ons eigen 

onderzoek is het maar zeer de vraag of dat mogelijk is. Daarom hebben we ook al meerdere 



 

 

malen aangegeven, aan de raad, maar ook aan het projectbureau: laat nu eerst eens zien 

wat jullie nu precies bedoelen; teken het uit, laat het zien, over wat voor groen heb je het en 

over wat vorr breedtes heb je het. Wij denken namelijk uit onze eigen metingen die we 

getoetst hebben aan de CRWO dat het waarschijnlijk helemaal niet zo makkelijk gaat. Het 

antwoord is dus: nee, dat zou geen compromis zijn voor de Oosterparkwijk. 

01:18:22 
Voorzitter: Dat is duidelijk antwoord. Tonny Haaima, PVV. 

01:18:27 
De heer Haaima: Ja, dank u wel. Ik wil allereerst de buurtverenigingen dank zeggen voor de 

duidelijke uitleg en de filmpjes. Alleen ik heb nog een vraag. Ik woon zelf ook vlak in de buurt 

van de Oosterhamrikkade en het tracé. Ik zie over de busbaan ook geregeld taxi's rijden. Is in 

jullie onderzoek ook meegenomen hoe dat verkeer gaat worden? Ik ga er dan vanuit, als de 

busbaan verplaatst wordt naar de Vinkenstraat, dat de taxi's ook die kant op zullen gaan en 

dat is best wel intensief en snel verkeer. 

01:19:00 
De heer Ter Haar: Ja, ik kan daar wel even op reageren. We hebben daar verder niet 

specifiek onderzoek naar gedaan, maar het uitgangspunt is wel dat het verkeer wat nu over 

de huidige busbaan gaat en mag dat dat daar ook over mag blijven gaan. Dat het niet zo is 

dat we nu zeggen: er moet minder verkeer op de busbaan, dan dat er nu overheen gaat. Dus 

als het nu mogelijk zou zijn dat taxi's daar een vergunning voor zouden hebben of dat dat 

toegestaan zou zijn, dan zijn wij de laatste die zeggen: ja, dat mag in de toekomst niet meer. 

01:19:34 
Voorzitter: Rik van Niejenhuis. 

01:19:39 
De heer Van Niejenhuis: Of had meneer Haaima een vervolgvraag, Voorzitter? 

01:19:43 

Voorzitter: Sorry? 

01:19:45 

De heer Van Niejenhuis: Of had meneer Haaima een vervolgvraag? 

01:19:47 

Voorzitter: Daar leek het even op, maar hij klikte terug. Ik wil hem prima de gelegenheid 

geven om toch nog even te reageren. 

01:19:53 
De heer Haaima: Ik klikte terug, omdat u het woord al wilde geven aan Rik. 

01:19:57 
Voorzitter: Ja, dat deed ik ook, maar ga gerust uw gang. 

01:20:02 
De heer Haaima: Ik heb ervan begrepen ... Stel voor dat ... We gaan er niet vanuit en we 

hopen het ook niet niet, als onze fractie zijnde dat de bussen door de Vinkenstraat moeten 

rijden, want dat vinden we al helemaal een plan van drie keer niets, maar dan zul je dus ook 



 

 

zien dat de taxi's daar ook gaan en dat lijkt mij een verschrikkelijke onwenselijke situatie. Dat 

gaan we dan daarna nog wel even verder in de vergadering bespreken. 

01:20:27 
Voorzitter: Dat lijkt mij inderdaad ook de plek daarvoor. De heer Van Niejenhuis. 

01:20:31 

De heer Van Niejenhuis: Ja, dank u wel, Voorzitter. Ja, ik wil me heel graag aansluiten bij de 

complimenten van de heer Haaima. Ik vond het zowel van de studenten van SAC, als van de 

bewoners een hele mooie presentatie. Het flmpje was ook heel informatief en ik moest er 

ook nog om lachen. Dat gebeurt ook niet altijd in de raad, dus dank daarvoor. Ik heb een 

vraag over de noodzaak van het Oosterhamriktracé. We hebben als PvdA vaak gezegd in het 

verleden dat we alleen maar voor zouden willen stemmen voor een Oosterhamriktracé in de 

vorm van 50 mk/uur, als ook echt de noodzaak wordt getoond. Ik merk in dit gesprek dat er 

veel wordt gesproken over mogelijke effecten, maar ik vraag me af of de bewoners al inzage 

hebben gekregen in het model, waaruit blijkt dat die noodzaak er zou zijn en wat daar dan 

uitkomt en hoe jullie daar tegenaan kijken? 

01:21:27 

De heer Ter Haar: Nu, ja, zoals wij ook in onze brief aan de raad hebben geschreven, vinden 

we het heel belangrijk dat dat transparant gemaakt wordt, want wat wij wel constateren is 

dat als alle maatregelen van het college worden genomen, dat er toch een reductie van 

autoverkeer in de stad bereikt kan worden, ook in de toekomst. Wat we echter niet goed 

kunnen zien, wat we nergens hebben gezien en ook helemaal nooit aan ons inzichtelijk is 

gemaakt, is: hoe ziet een model zonder ontsluitingsweg door de Oosterhamrikzone er nu 

eigenlijk uit? Er is een belofte die spreekt uit het coalitieakkoord en daar staat: we doen 

geen ontsluitingsweg als alternatieven werken. Dan lijkt het me dat je eerst begint met een 

aantal modellen uit te werken, waarin het Oosterhamriktracé als inprikker niet voorkomt. 

Nu ja, die modellen hebben wij nooit gezien. Dat vinden wij ook heel erg jammer, want het 

enige wat we vanaf het begin af aan al hebben gezien, is dat er alleen maar modellen zijn 

ontwikkeld, waarin een auto-ontsluitingsweg er wel in zit, waardoor het ons juist de indruk 

geeft dat die ontsluitingsweg meer een randvoorwaarde is geweest dan dat het een 

mogelijkheid zou kunnen zijn dat die er niet in zou voorkomen. Ja, het antwoord is: wij 

weten het ook niet. 

01:22:43 
Voorzitter: Dank je wel. Eens even rondkijken. Zijn er nog raadsleden met dringende vragen? 

Ik bedoel, we kunnen nog wel even door. Het burgerinitiatief moet ook voldoende ruimte 

krijgen in de raad, maar ik heb de indruk dat jullie goed in de gelegenheid zijn geweest het 

toe te lichten en dat het ook een helder verhaal was, want ik zie geen vragen meer. Dan 

dank ik jullie hartelijk voor jullie mooie presentatie en de nadere uitleg. Dan neem ik aan dat 

de raadsleden dit allemaal meenemen naar de meningvormende sessies en de volgende 

sessie nog en kunnen wij overgaan naar de resterende insprekers van vanavond, om te 

beginnen de heer Anne Popkema. Gaat uw gang. 

01:23:38 
De heer Popkema: Dank u wel, Voorzitter. Voordat ik begin wil ik ook mijn medeleven 

betuigen aan familie, vrienden en collega's van Jeroen Engels. Ik heb Jeroen slechts enkele 



 

 

malen kort gesproken in het kader van het Oosterhamriktracé, maar dat was genoeg om 

vertrouwen in hem te krijgen. Als je al zo snel bereikt, dan zegt dat veel over een mens. Zijn 

plotselinge dood is ook bij ons als bewoners van de Oosterhamrikkade hard aangekomen. Ik 

wens zijn nabestaanden heel veel sterkte. Mijn naam is Anne Popkema. Ik woon sinds 2016 

met mijn vrouw en drie kinderen aan de Oosterhamrikkade in een nieuwe woning. Het is 

fantastisch wonen daar. Iedereen in mijn gezin is heel blij dat we hierheen zijn verhuisd en ik 

weet dat dat ook geldt voor alle gezinnen om ons heen. Velen van ons woonden eerst lange 

tijd in het Oosterpark, een schitterende wijk. Niet voor niets zijn we in dit deel van de stad 

blijven wonen. We voelen ons erg met dit stadsdeel verbonden. De Oosterhamrikkade 

symboliseert die verbondenheid. Het is immers net zozeer Oosterpark als Professorenbuurt. 

We zien tweemaal daags drommen ouders en kinderen het kanaal op de fiets oversteken om 

naar school te gaan of terug te keren, in beide richtingen. Velen groeten elkaar zelfs bij het 

tegenkomen. Ze zien elkaar regelmatig op of rond de Oliemuldersbrug. De 

Oosterhamrikkade, het kanaal en het bruggetje verbinden de beide wijken. Ook mijn 

kinderen steken dagelijks op hun fiets de Oliemuldersbrug over om naar school te gaan in de 

Vinkenstraat of na schooltijd om meteen met hun vriendjes in de Oosterparkwijk te gaan 

spelen. Wat een vrolijke boel, zult u denken. Toch heb ik nu een protestposter achter mijn 

keukenraam hangen, rood en groen en u kunt wel raden wat erop staat. Wie protesteert is 

niet vrolijk, misschien zelfs boos. Ik ben ook boos. Ik ben boos op het college, want het 

college wil auto's vanaf de Ring mijn stad intrekken, dwars door onze buurt, over een 

autoweg die Professorenbuurt en Oosterpark gaat splijten. Die mijn kinderen uitlaatgassen 

en fijnstof in de longen jaagt, autoherrie in hun oren drukt en vooral een autoweg die onze 

wijken uit elkaar zal drijven. Het college gooit een horizontale muur op tussen onze beide 

wijken, tussen mijn kinderen en hun klas, hun vriendjes. Daarom heb ik een poster achter 

mijn raam en daarom ben ik boos op het college en daarom spreek ik u vandaag toe, want u 

bent het hoogste orgaan van de gemeente. U bent als raad de baas van het college en zij zijn 

uw ondergeschikten. Ik zeg hier tegen u: uw ondergeschikten doen hun werk slecht. Ze 

handelen onbetrouwbaar. Zij gaan de stad schade berokkenen, maar het is niet te laat. Geef 

het college de opdracht om deze onzalige plannen neer te leggen. Laat hen luisteren! 

Bescherm uw en onze stad. Dwing het college, de groene variant, waar wij als bewoners 

allemaal ongelooflijk blij van worden, serieus te bestuderen. Zorg dat het college datgene 

uitvoert, waardoor wij allemaal trots zijn onszelf inwoner van Groningen te noemen. 

Groningen is namelijk een sociale, progressieve, ambitieuze, klimaatbewuste stad en daarbij 

past niet een nieuwe autoweg die wijken splijt, maar een kade die wijken verbindt. Een kade 

om samen te fietsen en te wandelen en daarbij past niet de kleur rood, maar de kleur groen. 

Ik zeg dat namens mezelf en onze buren, maar vooral namens onze kinderen. Ik dank u voor 

uw aandacht. 

01:27:10 
Voorzitter: Dank u wel, meneer Popkema. Raadsleden? Wim Koks. 

01:27:17 

De heer Koks: Ja, waar ik wel benieuwd naar ben ... U noemt ook een aspect, waar ik zelf nog 

niet eens bij stil had gestaan. U woont dus aan de Oosterhamrikkade aan de noordkant en 

uw kinderen gaan op school in de Vinkenstraat. Straks gaan door de Vinkenstraat 

zeshonderd bussen per dag en een snelle fietsroute en mogelijk ook nog taxi's eroverheen. 



 

 

Hoe moeten uw kinderen straks vanuit uw kant van de Oosterhamrikkade naar die school in 

de Vinkenstraat die aan de andere kant van de Vinkenstraat ligt? 

01:27:48 
De heer Popkema: Nu, hoe? Met veel moeite en gevaar, stel ik me zo voor. Hoe dat praktisch 

wordt, ik heb eigenlijk geen idee, maar dat gaan ze minder vaak doen. 

01:27:57 
De heer Koks: Gaan er veel kinderen van uw kant van het Oosterhamriktracé naar die school 

op de Vinkenstraat? 

01:28:06 
De heer Popkema: Ja, heel veel. Ja, en inderdaad hiernaast heb je ook nog de Berlagehof en 

vandaar gaan ook kinderen over hetzelfde Oliemuldersbruggetje naar de Vinkenstraat. 

Kinderen uit de Oosterparkwijk gaan weer juist de andere kant op, richting de Michaëlschool 

op de Star Numanstraat. De één is een christelijke school – volgens mij – en dan heb je ook 

nog Karrepad verderop en dat is dan een openbare school is, dus het is ook maar net welke 

school je wilt hebben. Ja, die keuzevrijheid wil je als ouders natuurlijk ook kunnen hebben. 

Het is hier dus echt een komen en gaan van kinderen over het bruggetje. 

01:28:42 

De heer Koks: Ja, oké helder. 

01:28:45 

Voorzitter: Zijn er andere raadsleden die meneer Popkema wat willen vragen? Als dat niet 

het geval is, dan dank ik de heer Popkema voor zijn inbreng. Ik wil graag het woord geven 

aan de heer De Vries, Arno de Vries. 

01:29:08 
De heer De Vries: Dank je wel, Jan, Voorzitter. Ik wil voor ik begin Damin en Lara Ann even 

bedanken. Ik ben erg onder de indruk van jullie werk. Dat was ik al in de voorpresentatie, 

maar nu nog meer. Ik vind het ook een heel mooi voorbeeld en zo passen bij Groningen, hoe 

we als inwoners van deze stad, studenten en stadjers met elkaar samenwerken. Heel mooi, 

dank je wel. In oktober 2018 en december 2019 sprak ik ook in en toen viel me op dat er 

grote discrepanties waren tussen rapporten enerzijds en de begeleidende collegebrieven 

anderzijds. Ik had vandaag net zo goed mijn tekst van toen op kunnen lezen, want het 

gebeurt opnieuw. Het rapport en de visie ademen een groene en moderne aanpak, maar in 

de brief staan tegengestelde conclusies. Ik pik één zin uit de begeleidende brief: "Met de 

concept mobiliteitsvisie in de hand menen wij dat er geen alternatieven zijn die een 

autoverbinding overbodig maken en draagt een extra verbinding bij de doelen van de 

mobiliteitsvisie". Ik heb daar maar één vraag bij: waar staat dat dan? Met de mobiliteitsvisie 

in de hand lees ik namelijk hele andere dingen. Mijn microfoon is te luid, krijg ik als berichtje. 

Praat ik te hard? 

01:30:22 
Voorzitter: Wij verstaan jou prima, Arno. 

01:30:26 
De heer De Vries: Met de mobiliteitsvisie in de hand lees ik het volgende: ruimte voor 

autoverkeer verminderen, minder en op andere tijden reizen, autologica loslaten, traditie 



 

 

van vooruitstrevend mobiliteitsbeleid, de doorwaadbare stad waar de auto te gast is, groei 

van het OV mogelijk maken, het benutten van hubs, keten- en deelmobiliteit, 

verkeersmanagement en smart mobility maakt het mogelijk. Dit is nog maar de 

inhoudsopgave, dus ik ben nog maar op pagina één. Ook in de begeleidende documentatie 

vind ik alleen maar bewijsstukken van het tegenovergestelde van een autoverbinding. Op 

pagina 15 van de verkenning mobiliteitstransitie uit 2019 staan drie soorten maatregelen: 

ruimtelijk, netwerk en management. Deze leiden gezamenlijk tot een vermindering van 5 

procent van het verkeer tussen nu en 2030 en dat is in de nieuwe modellen alleen nog maar 

mooier geworden. In het addendum Modeldoorrekening op pagina twee staan de 

maatregelen genoemd: 30 km/uur, knips, gewijzigd OV-diensten, meer ruimte voor de fiets, 

anders reizen, stimuleren van thuiswerken, meer gebruik van hubs enzovoorts. Volgens het 

addendum, hebben deze maatregelen een substantieel effect op het temporiseren van de 

groei. Sterker binnen de Ring is zelfs sprake van een daling van 14 tot 16 procent tussen nu 

en 2040, staat op pagina acht. Een autoverkeerdaling dus in een sterk groeiende stad. 

Cijfermatige onderbouwing voor de groei van het autoverkeer in het oosten van de stad 

ontbreekt. De visie knalt uit elkaar van de alternatieven die een autoverbinding overbodig 

maken. In 2018 hebben de kiezers zich duidelijk uitgesproken voor een groene coalitie, voor 

een gemeente, waar lopen, fiets en OV primair zijn. In het coalitieakkoord staat het heel 

mooi: '"Leefkwaliteit staat voorop en een Oosterhamriktracé pas als de alternatieven niet 

werken. Laten we het niet langer hebben over alternatieven voor een autoverbinding, alsof 

dat een gegeven is. Laten we het omdraaien: een autoverbinding is een alternatief voor als 

de hoofdmaatregelen niet werken. Met de mobiliteitsvisie in de hand, lees ik talloze 

maatregelen met een behoorlijke impact. Zullen we die eerst uitproberen? Dank je wel. 

01:32:42 

Voorzitter: De heer Wim Koks. Je microfoon staat niet aan. 

01:32:47 
De heer Koks: Nu ja, dan begin ik weer opnieuw. Heel goed. Dag Arno, we hebben toen in 

2018 ook nog wat cijfers uitgewisseld. Weet je dat nog? 

01:32:55 
De heer De Vries: Ja. 

01:32:55 
De heer Koks: Over de verkeersintensiteit die het college voorspelde van 11.000 

autobewegingen in die variant toen. Toen zaten we ook al een beetje raar te kijken naar die 

rekenarij. Nu schat het college dat in de nieuwe situatie er zo een 6.000 auto's over het 

Oosterhamriktracé zullen gaan. Heb jij nu een idee waar die 5.000 verdwenen auto's 

gebleven zijn? Hoe het college daar opeens tot een reductie komt, anders dan een 

rekenmodel, want anders wil ik nog wel een keer een rekenmodel. Heb jij daar een 

verklaring voor? 

01:33:30 

De heer De Vries: Nee, ik kwam op hetzelfde uit. Een nieuw model in 2020. We hebben dus 

nu een 2016-model van 22 procent en een 2019-model van 13 procent reductie en een 

2020-model van 20 procent reductie. Dat is voor de maatregelen, dus dat is de bruto stijging 

zeg maar. Het is wel zo dat de nieuwe cijfers uitgaan van de horizon op 2040 en hiervoor 



 

 

was dat 2030, dus misschien dat dat nog een verschil kan zijn. Verder dan dat kom ik ook 

niet. In dit document vind ik helemaal geen cijfermatige onderbouwing meer. Dat was in de 

verkenning mobiliteitstransitie van het jaar 2019 nog wel, maar die zijn blijkbaar volgens 

deze brief achterhaald. Daar ben ik dus ook wel benieuwd naar, maar ook vooral ... Ik had 

ook nog veel technische vragen, die zal ik nog wel schriftelijk stellen op een andere manier, 

denk ik. Ook, we zien veel percentages in de staatjes, maar niets over nominale aantallen. 

Dat is precies jouw vraag ook: ik wil niet gewoon weten dat er ergens 20 procent minder 

auto's komen, maar om hoeveel gaat het dan eigenlijk? Die aantallen heb ik ook nergens 

terug kunnen vinden. Die heb je ook nodig om het per weg, per verbinding, te bekijken en 

dat ontbreekt volledig. 

01:34:45 
Voorzitter: Dank je wel, Arno. Andere raadsleden nog aan hem een vraag? Ik geloof het niet. 

Dank je wel. Dan tot slot, de heer William Hummel. 

01:35:14 
Voorzitter: U moet zelf ook de microfoon nog even aanzetten, meneer Hummel. 

01:35:22 

De heer Hummel: Zo, is het zo te horen? 

01:35:24 

Voorzitter: Ja, zo is het verstaanbaar. 

01:35:25 

De heer Hummel: Dank u wel, Voorzitter. We wilden even beginnen met het uitspreken van 

ons medeleven wat betreft het overlijden van Jeroen Engels. We hebben hem niet 

persoonlijk gekend, maar het klonk als een zeer geliefd persoon. Daar wilden we even mee 

beginnen. Wij zijn daarnaast net als Anne Popkema ook in de Oosterparkwijk gebleven en in 

de komende paar minuten wil ik graag uitleggen, waarom wij als bewoners van de 

Flamingokade heel bewust hebben gekozen om juist in het nieuwe gedeelte van de 

Oosterparkwijk te gaan wonen. Eén van de redenen hiervoor is dat we zien dat deze wijk een 

transitie aan het doormaken is. Een transitie naar een prettige, rustige en vooral groene 

wijk. De keuze hebben om hiervan te genieten en binnen een kwartiertje op de Grote Markt 

te staan, is wat deze wijk onderscheidt van vele anderen. De plannen voor het 

Oosterhamriktracé zijn aardig veranderd in de afgelopen tijd en wij zetten grote vraagtekens 

bij de oeververbinding. In het addendum wordt aangegeven dat er een verkenning nodig is, 

samen met Rijkswaterstaat, over de nieuwe oeververbinding. Eén van onze vragen is: 

waarom wordt er gewacht met deze uitwerking? Het zal namelijk een grote impact hebben 

op de huidige bewoners. Een nieuwe, hogere en eventueel bredere brug staat haaks op de 

schitterende transitie die de wijk nu doormaakt. Deze brug zal ook een splitsing in de wijk 

creëren en dit is juist iets wat de gemeente en de provincie probeerden te voorkomen. De 

gevolgen hiervan zullen ook niet mild zijn: verkeersoverlast, vervuiling en een enorme 

inbreuk op de flora en fauna. Dit is niet wat de nieuwe Oosterparkwijk wil uitstralen. Het valt 

nog te bezien of de ijsvogel, die regelmatig gespot wordt op het van Starkenborghkanaal nog 

terugkomt. Om de nieuwe Oosterparkwijk prettig, rustig en groen te houden, is het scenario 

van een druk bereden brug simpelweg een onlogische keus. Wij zijn voorstander van het 

alternatief, De Groene Oosterhamrikzone, waarbij de huidige brug voornamelijk gebruikt zal 



 

 

worden voor elektrische bussen, fietsers en ook voor de noodverkeer, zoals ambulances, 

brandweer of politie. Er zitten namelijk drie grote veranderingen voor de wijk aan te komen 

die een nieuwe autoweg een volledig onlogische keus maken. Allereerst is er het betaald 

parkeren wat later in het jaar al ingevoerd gaat worden en dit zal een verdere stimulans zijn 

om gebruik te maken van de bus en de fiets. Ten tweede zijn er deelauto's, deelscooters en 

elektrische fietsen die steeds populairder worden. Tenslotte zijn er plannen om het 

Sportcentrum Kardinge te transformeren naar een vitaliteitscampus wat er op gericht is om 

Groningen vitaal te houden. Zelf ben ik opgegroeid met 20 kilometer naar school fietsen. 

Nee, dat was geen retourtje. Twintig kilometer heen en 20 kilometer terug en de fiets was 

niet elektrisch. Weer of geen weer. Dit hield ons fit en dit hield ons sterk en actief. Een 

fietsbrug naast de busbaan stimuleert beweging. Beweging om de auto te laten staan en om 

de bus of de fiets te nemen naar bijvoorbeeld het UMCH of het Noorderplantsoen of het 

Groninger Forum. Niet alleen is dit gezonder en schoner, maar het is ook volledig in lijn met 

het mobiliteitsplan om juist minder auto's in de stad te hebben. Het is dus heel logisch, als 

mij nu de volgende vraag opkomt: hoe gaat een extra autoweg meehelpen aan de visie van 

een groenere, rustigere en schonere Oosterparkwijk? Een nieuwe autoweg staat haaks op 

deze visie, haaks op het mobiliteitsplan en is totaal niet in lijn met de transformatie van 

Sportcentrum Kardinge. We vragen u om kritisch te kijken naar dit plan en daarnaast 

ontvangen wij graag het conceptplan voor de oeververbinding. Dank u wel. 

01:38:51 
Voorzitter: Dank u wel, meneer Hummel. Wie van de raadsleden ... Het zal u niet verbazen, 

de heer Koks. Microfoon. 

01:39:03 
De heer Koks: Voorzitter, de grootste zeur van de hele club. Uw verhaal richt zich op de 

nieuwe busbaanbrug die in het verlengde van de Vinkenstraat komt of sowieso een nieuwe 

brug die voor auto's toegankelijk is? 

01:39:22 

De heer Hummel: Het richt zich op ... Wij zijn niet een voorstander van een nieuwe brug. We 

zijn er voorstander van dat er eventueel een fietsbrug naast de huidige brug gebouwd gaat 

worden of dat er ruimte wordt gemaakt voor een fietsbrug op basis van de brug die er nu al 

ligt. 

01:39:39 
De heer Koks: Helder, dank je wel. 

01:39:41 

Voorzitter: Andere raadsleden nog? Zo te zien niet. Nu, dan zijn we hiermee gekomen aan 

het einde van deze specifieke avond voor bewonersorganisaties en bewoners rond de 

Oosterhamrikzone. Ik vond het een mooi uiteenzetting en heldere verhalen. Ik neem aan dat 

de raadsleden dat netjes tot zich hebben genomen en dat zij dat meenemen naar de 

volgende sessies en uiteindelijk over twee weken in de meningsvormende sessie. Dan dank 

ik u allemaal heel hartelijk voor uw komst en graag tot ziens. 

01:40:35 
De heer Van Niejenhuis: Dank, Voorzitter, fijne avond verder. 



 

 

01:40:46 

De heer Moerkerk: Bedankt, Jan. 

 


