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Op allerlei bouwplaatsen langs de ringweg is het stil. Het Vrijheidsplein (linksboven) is een van de weinige uitzonderingen. Stil is het onder meer bij de Brailleweg , de Bornholmstraat en het Stadspark (van
rechtsboven met de klok mee). FOTO’S DVHN

‘Alsof niemand weet hoe nu verder’
FRITS POELMAN
MAAIKE WIND

GRONINGEN Aanpak Ring Zuid moet
zo snel mogelijk duidelijk maken
wat er aan de hand is met de bouw
van de Zuidelijke Ringweg, vinden
VVD en Partij voor de Dieren.

,,Het lijkt wel of niemand weet hoe
we verder moeten’’, zegt Statenlid
Nico Bakker (VVD). Hij maakt zich
zorgen en wil uiterlijk woensdag van
gedeputeerde Fleur Gräper (D66)
weten wat de stand van zaken is.
,,Wij maken ons grote zorgen. Omwonenden en ondernemers zitten
in de ellende en verdienen duidelijkheid’’, aldus Bakker.
Gräper is voorzitter van de stuurgroep die leiding geeft aan projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. Rijkswaterstaat is opdrachtgever voor de
weg, de provincie verantwoordelijk
voor de financiële risico’s. De stad
Groningen zit ook in de stuurgroep.
Statenlid Kirsten de Wrede (Partij
voor de Dieren) vermoedt dat aannemer Herepoort een dezer dagen

de handdoek in de ring gooit omdat
het ontwerp niet te realiseren zou
zijn. De onrust over de weg nam deze week toe, omdat bijna nergens
langs de weg meer wordt gewerkt.
Ook niet op plekken waar de voorbereidingen doorgingen na het afblazen van de zomerstremming. Daarbij werd duidelijk dat de oplevering
van 2021 tot 2024 was uitgesteld.
Aanpak Ring Zuid had in de zomer
geen vertrouwen in het plan van de
aannemer. Die wilde tijdens een ‘zomerstremming’ (tijdelijk geen verkeer op een deel van de weg) alvast
beginnen met de aanleg van de
bouwput voor de verdiepte ligging.
Herepoort zou na de vakantie op
verschillende plekken doorgaan
met voorbereidingen, zoals de aanleg van een tijdelijk kruispunt bij het
Julianaplein. De bouwer is daar alsnog vertrokken, met achterlating
van een half afgebouwd viaduct.
Ook op andere plekken langs de
ringweg zijn bouwplaatsen afgesloten en materialen weggehaald. Alleen bij het Vrijheidsplein (onderhoud viaduct) en de skivijver (be-

schermen waterleiding) was deze
week beweging. Naar verluidt keert
de bouwer pas na de winter terug.
Herepoort geeft volgende week
duidelijkheid. Aanpak Ring Zuid
zegt dat de samenwerking in stand

blijft en dat de bouwers een nieuwe
planning maken. Gisteren werd een
grote machine aangevoerd voor bodemonderzoek voor de fundering
van de verdiepte ligging. Het bedrijf
verlegt ook een glasvezelkabel.

Vakbond FNV maakt zich zorgen,
zegt Helga Tienkamp. ,,Wij horen dat
achter de schermen wordt besproken wie aansprakelijk is en hoe het
verder moet. Verder hoor ik niets.
Dat is geen goed teken.’’

