
Website weerlegt misverstanden over tram
Dat Groningen aan de komst
van de tram werkt, is hart-
stikke goed voor de stad,
zegt Oscar Kars. Hij vindt
echter dat veel Stadjers
slecht op de hoogte zijn van
al het goede. De website
www.groningertram.com
brengt daar verandering in.

Door Frits Poelman

Wat staat er allemaal op?
"Alle denkbare informatie
over tramplannen, trams en
tramsystemen. Plus de ge-
schiedenis van de tram in Gro-
ningen. We hebben er zaken
opgezet die worden onderbe-
licht en geven ook aan wat de
belangrijkste redenen en mis-
verstanden zijn."

Zoals?
"We zetten tien redenen op
een rij. De belangrijkste drie?
Een tram houdt de binnenstad
bereikbaar omdat je veel min-
der voertuigen nodig hebt, hij

is milieuvriendelijk en moder-
ne trams zijn comfortabel."

En de misverstanden?
"Daar hebben we zelfs veertien
van bedacht, zoals dat de tram
niks toevoegt, dat die te duur
zou zijn en dat bussen het ver-
voersprobleem ook wel kun-
nen oplossen. Zo zit het niet.
De tram neemt minder ruimte
in. De aanleg kost veel geld,
maar in een tram gaan meer
passagiers en je haalt meer
mensen uit de auto. Wie weet
kunnen we nog meer misver-
standen ontrafelen."

Zijn er ook nadelen?
"Zeker en daar hoor je nu ook
veel over. Minder parkeer-
plaatsen, minder haltes en het

verdwijnen van rechtstreekse
verbindingen. Het zou arro-
gant zijn om dat te bagatellise-
ren. Mensen die de tram voor
hun deur krijgen, kunnen er-
op achteruit gaan, maar Gro-
ningen gaat er als stad op voor-
uit. Dat is ook de kern van de
discussie. Ik kan me wel voor-
stellen dat mensen in Beijum
en Lewenborg chagrijnig zijn.
Ik had zelfs verwacht dat ze
massaal aan de bel zouden
trekken, maar ze laten zich
amper horen."

Wie zit er achter de website?
"Ik geloof in railvervoer naar
buitenwijken en dorpen. Op
het webforum van skyscraper-
city kwam ik gelijkgezinden
tegen. We kwamen tot de con-

clusie dat de voordelen van de
tram onderbelicht zijn. Daar
proberen we wat aan te doen."

Zou het projectbureau Regio-
tram dat niet moeten doen?
"Dat organiseert officiële bij-
eenkomsten en iedereen krijgt
de tramkrant. Ze zijn voorna-
melijk reactief. Kan ook niet
anders. Anders zou het te veel
op propaganda lijken."

Nog tips voor twijfelaars of men-
sen die de plannen moeten reali-
seren?
"Ga eens kijken in tramsteden
waar moderne trams rondrij-
den. En Groningen kan beter
een trammetje te veel kopen
dan te weinig. Het wordt vast
een groot succes."

� websites

Groningertram.com is de derde
site over de tramplannen. Het
projectbureau Regiotram heeft
www.regiotram.nl en tegenstan-
ders uit de Oosterstraat bouwden
eerder www.tramgroningen.nl. 

De website van tram-voorstanders. 


