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Halve maatregelen?
Warboel vol uitstoot
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N
og nooit zoveel ambitieu-
ze plannen bij elkaar
gezien als in de krant van

gisteren en allemaal over Leeu-
warden. Of en wat ervan gereali-
seerd wordt, is van later zorg.
Het is nu even niet het moment
van scepsis, maar van durven
dromen. Dat is alvast de erfenis
van LF2018. Gedurfd is het plan
van stichting FB Oranjewoud om
het NDC-terrein aan de Potmar-
ge verder te ontwikkelen tot
bruisend mediacentrum. Grote
obstakels vormen de drukke
Oostergoweg en de spoorlijn. De
weg dwarsboomt de directe
verbinding met de overkant, het
kenniscentrum van watertech-
nologie Wetsus. Anderzijds zijn
weg en spoor hindernissen op
weg naar de binnenstad.

Gesuggereerd wordt die Oos-
tergoweg zo in te richten dat het
verkeer langzamer gaat rijden
en of onder het spoor door moet
(tunnel) of eroverheen (viaduct).
Maar dat zijn halve maatregelen,
die averechts werken. We zien
die maatregelen ook op de Stati-
onsweg – het verlengde van de
Oostergoweg –, die zo is inge-
richt dat hij niet tot minder
verkeer heeft geleid, maar tot

langzaam rijden met als gevolg
om de haverklap opstoppingen
om voetgangers en fietsers
doorgang te verlenen. Die op
hun beurt hun leven niet veilig
zijn. Ga voor de aardigheid ’s
middags om een uur of vijf eens
een tijdje voor het station staan,
liefst aan de kant van Us Bern
van Plensa, en concludeer: een
warboel en veel uitstoot.

Gelukkig worden we op onze
wenken bediend, want een blad-
zijde verder ontvouwt wethou-
der Friso Douwstra een ambi-
tieus mobiliteitsplan om het
milieu te sparen. Het behelst
onder andere een vlotte door-
stroming van het verkeer, of wel
het terugdringen van de auto
ten gunste van de fiets en het
openbaar vervoer. Dat kan met

weinig ingrepen, er is vooral
goede wil voor nodig. Dankzij de
Heak is Leeuwarden sneller
bereikbaar geworden, met als
gevolg dat de mogelijkheden om
aan de randen van de stad te
parkeren zijn toegenomen.
Daardoor kunnen de toegangs-
wegen naar de binnenstad aan-
zienlijk worden ontlast. Eerste
vereiste om dit plan te doen
slagen, is de goede wil van de
forens die auto rijdt. Het kan
helpen als zijn werkgever hem
financieel wil belonen.

Aan een betere en snellere
spoorverbinding met Groningen
wordt op het ogenblik hard
gewerkt, nadat er jaren niet naar
was omgekeken. Maar de spoor-
lijn blijft liggen waar die ligt. De
discussie of de overgangen
kunnen worden vermeden met
een viaduct of een tunnel, da-
teert al uit de tijd toen het NDC-
terrein nog het Leijmpfterrein
was en Wetsus de knoopkesfa-
briek. De volle jaren zeventig
zijn ermee heengegaan. Het plan
was het ophogen van de lijn
tussen de Schrans-overweg en
de brug over de Greuns. De
gemeenteraad zwichtte terecht
voor de bezwaren van bewoners
van de Willem Lodewijkstraat en
Spoorstraat. Om hen tegemoet
te komen, bedacht de VVD een
ondergrondse lijn, maar die zou
volgens NS niet 40 miljoen
gulden kosten, maar meer dan
vier keer zo veel. Exit metro.

Emmakadebewoner en leraar
aan het Lienward College Cor
van der Zijl – vader van schrijf-
ster Annejet – had nog een beter
idee. Laat bewoners ongemoeid
en verleg de lijn bij de Schrans
in zuidelijke richting en laat
hem langs de tuinderijen van de
Potmarge, over de Pieter Stuyve-
santweg en langs de afvalwater-
zuiveringsinstallatie lopen. Bij
het industrieterrein Hemrik zou
hij dan weer op de bestaande
baan uitkomen. Op het stadhuis,
waar Van der Zijl bekend stond
als een dwarsdenker, lachten ze
het plan weg. In de raad was
FNP’er Jan B. Singelsma de enige
die er heil in zag.
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