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Veel weerstand tegen vernieuwing Oosterhamrikzone

Door Bas Broesder
Met een eigen Informatie-
centrum in de Oosterpark-
wijk, inloopavonden en een 
informatiemiddag in de Lidl 
aan het Wielewaalplein pro-
beert de gemeente Groningen 
Oosterparkers te informeren 
over de vernieuwing van de 
Oosterhamrikzone.

Als het aan het college van 
Burgemeester en Wethouders 
ligt, wordt de huidige busbaan 
over de Oosterhamrikkade 
verlegd naar de Oosterpark-
wijk (via de E. Thomassen à 
Thuessinklaan, Wielewaal-
plein, Vinkenstraat richting 
Kardinge). De huidige bus-

baan wordt een nieuwe ont-
sluitingsweg voor het 
autoverkeer richting de 
oostelijke ringweg.
Een ingrijpend plan dat op 
nogal wat weerstand stuit 
in de wijk. Twee onderdelen 
worden hierbij vaak genoemd. 
Ten eerste het verlies van 
300 parkeerplaatsen in het 
gebied en ten tweede de 
enorme hoeveelheid bussen 
die door de wijk gaan rijden. 
In de spits kan dat oplopen 
tot bijna 60 bussen per uur. 
Deze moeten over het nu al 
drukke Wielewaalplein en de 
Vinkenstraat. Van deze laatste 

straat worden de huizen aan 
de noordoostkant gesloopt.
Recht op parkeren
Alie Knollema van tabaks-
speciaalzaak Knollema aan 
het Wielewaalplein vindt het 
een belachelijk plan. “Ze halen 
allemaal parkeerplekken 
weg. Dat kan toch niet. Als 
je bijvoorbeeld aan de E. 
Thuessinklaan woont, waar 
moet je in de nieuwe situatie 
dan je auto kwijt? Daar komt 
volgens de plannen een dub-
bele busbaan. Ik vind dat 
iedereen recht heeft op een 
parkeerplek voor de deur. 
Want stel je bent slecht ter 

been, waar moet je dan je auto 
neerzetten?”
Voor de gemeente is een 
parkeerplek voor de deur 
in de toekomst geen 
vanzelfsprekendheid meer. 
Assistent Projectmanager 
Jurjen Zuijdendorp: “De 
openbare ruimte is niet het 
exclusieve domein van de 
autobezitter. Decennia lang 
is het de gewoonste zaak 
van de wereld geweest dat 
iedereen zijn auto voor de 
deur, of op z’n minst in de 
straat, kon parkeren. De 
auto gaf de gewone arbeider 
vanaf ongeveer de jaren 

zeventig een enorm gevoel 
van vrijheid. Maar een stad 
verandert. En waarom heeft 
iemand die graag groen voor 
z’n deur wil, of op z’n minst 
een autovrije straat, daar ook 
niet recht op? Het zijn vragen 
die we ons moeten stellen. 
Vroeger vonden we het ook 
heel normaal om met de auto 
op de Grote Markt of Vismarkt 
te komen. Dat kan nu ook niet 
meer.”

Verder lezen?
Dit artikel wordt vervolgd 
op pagina 5.

■ Impressie van de grootstedelijke bouw die de gemeente rondom het Oosterhamrikkanaal voor ogen heeft. 
   Rechts op de voorgrond de Oliemuldersbrug over het Oosterhamrikkanaal.


