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SAMENVATTING 

Met het plan voor Meerstad, een wijk van 10.000 woningen rond 
een nieuw aan te leggen meer ten oosten van Groningen, lijkt de
finitief te worden gebroken met het compact stedelijk beleid dat 
Groningen sinds de jaren negentig succesvol voert. Met een eigen 
centrum en voorzieningen is het zoals de naam al suggereert eer
der een nieuwe stad dan een wijk. De ligging op bijna 2 kilometer 
afstand van de huidige stadsgrenzen versterkt dit beeld van een 
autonome ontwikkeling die weinig van doen heeft met de stad. 
De aantrekkingskracht van deze suburbane ontwikkeling wordt 
echter voor een aanzienlijk deel bepaald door de nabijheid van de 
stad en zijn voorzieningen, werkgelegenheid, hoger onderwijs en 
cultuur. 

De rijksnota 'Pieken in de Delta' markeert een omslag in het 
denken over het economisch beleid. Jarenlang is er sprake ge
weest van een spreidingsbeleid waannee de overheid poogde de 
economie, en daannee de werkgelegenheid en druk op de ruimte 
gelijkmatig te spreiden over Nederland. Alleen hierdoor heeft de 
economie in het Noorden in grote lijnen gelijke tred kunnen hou
den met de economische groei van de rest van het land. In plaats 
van zich te concentreren op het stimuleren van economisch slech
ter presterende regio's richt het beleid zich nu op die gebieden 
waar de economische groei het grootst is, in de veronderstelling 
dat investeringen door de overheid hier tevens de grootste winst 
opleveren. De regio Groningen-Assen is één van deze economi
sche kemgebieden en kan derhalve rekenenen op overheidsin
vesteringen die zich met name richten op de bereikbaarheid en 
werkgelegenheid. De keerzijde hiervan is dat in de rest van de 
noordelijke regio overheidsinvesteringen op dit gebied moeten 
worden teruggeschroefd . 

Door een combinatie van factoren worden de gevolgen van krimp 
in het noordoosten van Groningen langzaamaan zichtbaar. Ont-

groening, vergrijzing, een negatief migratiesaldo en schaalvergro
ting vormen een bedreiging voor grote delen van deze regio. In het 
ergste geval belanden deze hierdoor in een negatieve spiraal waar 
deze factoren elkaar versterken en de levensvatbaarheid van dor
pen en steden onder druk zetten. De rust en ruimte van dit omrne
land is een belangrijke factor in de aantrekkingskracht en daarmee 
de wooneconomie. De realisatie van Meerstad, een vcrgelijkbaar 
woonmilieu op een tot dusver ongekende schaal, en de concentra
tie van overheidsinvesteringen in de directe omgeving van de stad 
waardoor in de toekomst het grootste aanbod van werkgelegenheid 
hier zal worden gevonden, voert deze druk verder op. 

De nabijheid van de stad is, zoals reeds kort aangestipt, een be
langrijke factor in de aantrekkingskracht van Meerstad. Gezien de 
druk op de huidige autoinfrastrucuur rond de stad is een route die 
de binnenstad ook voor fietsers en het openbaar vervoer toeganke
lijk maakt vanuit Meerstad onmisbaar. Daarom is een verbinding 
tussen het centrum van de nieuwe wijk en de binnenstad van Gro
ningen gepland die door het grootste industriegebied van Gronin
gen voert . 

Het deel van het industriegebied dat tegen de binnenstad aan ligt 
is onder druk van centrumstedelijke ontwikkelingen en de sterk 
verouderde industrie ter plaatse reeds aan het transformeren. Een 
tweede generatie stadsontwikkeling waarbij verouderde industrie 
plaats maakt voor nieuwe functies volgt grofweg de ontwikke
lingsstadia van de stadsuitbreidingen gedurende de tweede helft 
van de twintigste eeuw. De geplande route naar Meerstad staat hier 
echter haaks op. Omdat deze route niet alleen door het oudere deel 
voert maar ook door nieuwere delen van het industriegebied, die 
hiervoor op de schop moeten, en bovendien een nieuwe brug over 
het Nieuwe Winschoterdiep moet worden gerealiseerd, vergt de 
aanleg aanzienlijke investeringen voordat het een sociaal veilige en 
aantrekkelijke route is . 

Mede als gevolg van de economische crisis is de helft van de voor 
Meerstad aangekochte grond reeds weer afgestoten. De bouw heeft 



grote vertraging opgelopen en of het plan volledig uitgevoerd zal 
worden is zeer onzeker. Grote investeringen in een verbindings
route naar een deel van Meerstad dat weUicht nooit gerealiseerd 
zal worden zijn moeilijk te verantwoorden. 

Binnen deze context biedt dit afstudeerwerk een alternatieve visie 
op de ontwikkeling van het industriegebied welke de tweede gene
ratie stadsontwikkeling binnen dit gebied, de investeringen in het 
regionale verkeersnetwerk en de behoefte aan een hoogwaardige 
verbinding met Meerstad op elkaar afstemt. De transformatie van 
het gebied wordt ingezet om, naast de realisatie van een gevari
eerd stedelijk milieu, met behulp van bestaande structuren tevens 
een aantal ontwikkelingen van een hogere orde te incorporeren in 
de lokale ontwikkelingen. 

De strategie die dit mogelijk maakt bestaat uit drie onderdelen . 
De eerste is de aanleg van een groot park dat de transformatie van 
het gebied stimuleert door een hoogwaardige openbare ruimte en 
lokale ontsluiting te introduceren. De tweede is de herintroduc-
tie van een tweetal lokale ontsluitingsroutes waaronder één naar 
Meerstad die in combinatie met een tramlijn voorziet in een goede 
verbinding zonder dat daarvoor grote investeringen, louter ten be
hoeve van Meerstad, noodzakelijk zijn. De derde strategie bestaat 
uit de parkeermachine die ontstaat door alle aanwezige parkeerter
reinen te koppelen aan de nieuwe tramlijn. 

Door een recente aanvulling op de ringstructuur van Groningen 
ten oosten van het industriegebied is de Europaweg verkecrstech
nisch gezien overbodig geworden. Het gebied rondom deze weg is 
zwaar dooraderd met regionale infrastructuur. De aanleg hiervan 
heeft echter de lokale ontsluitingsroutes, de lange lijnen tussen 
de stad en de nabij gelegen dorpen doorsneden. Door de Euro
paweg in zijn geheel te verwijderen en deze vrijgekomen ruimte 
te combineren met de restruimte die zich langs deze weg con
centreert ontstaat een grote aaneengesloten groene ruimte. Door 
deze ruimte als een stadspark in te richten ontstaat een kwalitatief 
hoogwaardige openbare ruimte die een nieuwe orientatie vormt 

voor reeds bestaande functies en nieuwe ontwikkelingen. Tevens 
wordt voorzien in lokale ontsluitingsroutes, die de huidige beper
kingen in oost-west verkeersbewegingen opheffen, en een goede 
verbinding met de binnenstad. 

Deze en reeds geplande aanpassingen aan de ringstructuur van 
Groningen maken het tevens mogelijk om een tweetal lokale ont
sluitingsroute tussen stad en ommeland te herintroduceren. Deze 
lange infrastructurele lijnen, opererend op een schaal tussen het 
lokale en regionale, introduceren een nieuwe ontwikkelingsdyna
miek waardoor kansen ontstaan voor meer commerciële activitei
ten langs deze routes en een verdere transformatie wordt gestimu
leerd. Één van deze routes voert naar de eerste fase van Meerstad 
die op dit moment wordt gerealiseerd. 

Onderdeel van het compact stedelijk beleid van Groningen is een 
Park&Ridc bc'leid gericht op het, buiten de binnenstad, parkeren 
van recreatieve bezoekers. In het plangebied liggen een groot 
aantal Parkeerplaatsen rondom het Voetbalstadion Euroborg en de 
IKEA. Deels maken dcze parkeerterreinen al onderdeel uit van het 
Park&Ride beleid en worden bezoekers op dit moment met een 
bus naar het centrum vervoerd. Door een tramlijn aan te leggen 
door het park worden daardoor niet alleen de IKEA, Euroborg en 
Meerstad met de binnenstad verbonden maar kan er ook een grote 
slag worden gemaakt in dit Park&Ride beleid en worden deze 
parkeerterreinen intensiever gebruikt. 

De strategie is verder uitgewerkt in een ontwerp van het park en 
de nabije omgeving van de Bornholmstraat, welke op termijn de 
belangijkste verbinding met meerstad zal wordcn. 

Het ontwerp van het park bestaat uit drie delen. Nabij de bin
nenstad een stadspark dat intensief gebruikt kan worden voor een 
groot aantal activiteiten. De inrichting ervan is formeel om de 
grote variëteit aan gebruiksmogelijkheden te organiseren en ecn 
sterke verbinding te leggen tussen de binnenstad en de Euroborg. 
Het tweede deel zijn de Tuinen, deze sluiten aan bij de nieuwe 
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woonwijk en voorzien in onder andere volkstuinen en bloemwei
des. Het derde deel is de wildernis. Dit is een rustig gebied waar 
de natuur zijn gang kan gaan, waar natuurlijk beheer plaatsvindt 
en welke minder intensief gebruikt zal worden. De inrichting 
hiervan refereert met de heuvels zowel naar de vroegere heuvels 
die ten tijde van het ontstaan van de hondsrug ontstonden, als 
naar de nabijgelegen Vuilnisbelten die op termijn onderdeel van 
dit park zouden kunnen worden. 

Het ontwikkelingsscenario voor de Bornholmstraat is gericht 
op de transformatie van industrie naar een gevarieerd stedelijk 
milieu door middel van een gefaseerde ontwikkeling op basis van 
de huidige verkaveling. Uiteindelijk ontstaan hierdoor aangename 
woonbuurten die optimaal gebruik maken van de ruimtelijke 
kwaliteiten die reeds aanwezig zijn in het gebied en nauw aan
sluiten op het nieuwe park. Tegelijkertijd ontstaat hiermee een 
sociaal veilige route naar Meerstad begeleid door nieuwe com
merciële ontwikkelingen. 
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INLEIDING 
Noord Nederland kampt al sinds de jaren 50 met een structurele 
economische achterstand op het westen van het land en tot dusver 
heeft het nationaal beleid hierin geen structurele verbetering 
gebracht. Sinds 2004 is aan het spreidingsbeleid, met als doel 
de welvaart gelijkmatig over Nederland te spreiden, een einde 
gekomen en daarmee een groot deel van de structurele subsidie 
van het rijk aan de regio. Groningen is met zijn ruim 180.000 
inwoners met gemak de grootste stad van Noord Nederland, 
gekenmerkt door een gestage concentrische ontwikkeling en een 
compact stedelijk netwerk. 

Sinds de jaren 80 heeft Groningen met succes een compact ste
delijk beleid gevoerd. In 2009 vond nog een manifestatie plaats 
onder de titel 'Intense Laagbouw' met als doel plannen te genere
ren voor verdere verdichting van de stad middels grondgebonden 
woningen. Deze ambitie staat echter op gespannen voet met de 
komst van een nieuwe stadsuitbreiding, Meerstad. Deze wijk ten 
oosten van de stad, bestaande uit 10.000 woningen verspreid over 
2300 ha, rond een meer van 600 ha, moet voorzien in een uitge
strekt suburbaan leefmilieu met een eigen centrum. N iet alleen 
wordt er in zeer lage dichtheden gebouwd, ook ligt de woonwijk 
op een aanzienlijke afstand van de huidige stadsgrens. 

Het industriegebied, gelegen tussen Meerstad en de binnenstad 
van Groningen, vormt een belangrijke verbindende schakel die 
enerzijds de voorzieningen van de stad goed bereikbaar moet ma
ken voor Meerstad en anderzijds de natuur en het meer toeganke
lijk moet maken voor recreanten uit de stad. Het nabij de bin
nenstad gelegen deel van dit industriegebied, de Industriebuurt, is 
onder druk van het centrum en een natuurlijk verloop van de in
dustrie al enige tijd aan het transformeren naar een meer stedelijk 
milieu. Dit wordt echter bemoeilijkt door de ruimtelijke structuur 
en dan met name de regionale infrastructuur in het gebied. 

De aanleiding om een strategie te ontwikkelen voor het gebied tus
sen de stad en deze nieuwe wijk is de combinatie van factoren die 
van grote invloed zijn op de uitkomst van het transformatieproces. 
Als economische kernzone worden vanuit de rijksoverheid inves
teringen in industrie en infrastructuur gestimuleerd. Vanwege de 
rol die het gebied echter speelt in de verbinding met Meerstad zou 
een transformatie naar een meer stedelijk milieu juist wenselijk 
zijn. Dit laatste is echter slechts relevant voor het oude deel van 
het industriegebied. De verbinding voert ook door een deel dat pas 
na 2000 is gerealiseerd. Buiten het gebied dat deel uitmaakt van de 
verbinding met Meerstad wordt, ondanks het aanwezige ontwik
kelingspotentieel voor verdichting en diversificatie, echter door de 
gemeente ingezet op vernieuwing en verbetering van de bestaande 
industriële functie 

Dit afstuderen heeft tot doel overeenstemming te vinden in de ,te
gengestelde belangen, bepalend voor de ontwikkelingen binnen dit 
gebied. De gebiedseigen tweede generatie stadsontwikkeling en de 
trage maar zekere gevolgen van de regionale krimp, de financiele 
crisis en het rijksbeleid. 



Probleemstelling 

Waar in principe een geweldig potentieel ligt voor verdere ver
dichting van een compact Groningen, door een tweede generatie 
stadsontwikkeling van de Industriebuurt Groningen te stimuleren, 
blijft deze transformatieopgave liggen ten gunste van grote stads
uitbreidingen voor industrie en suburbane leefmilieus ingegeven 
door het rijksbeleid dat zijn investeringen concentreert in econo
misch beter presterende regios. 

Als gevolg van dit investeringsbeleid zal de druk op de reeds 
krimpende noordoostelijke randen van de provincie slechts toene
men, terwijl de stad Groningen het succes volk compact stedelijke 
beleid moet loslaten om ruimte te bieden aan de bouwopgave die 
hieruit voortvloeit. 

Terwijl steeds meer industrie nabij de binnenstad verdwijnt en 
grote stukken braak blijven liggen, zijn alle ogen gericht op de 
ontwikkeling van het ten oosten gelegen Meerstad en het herstrue
tureringsproject voor de Eemskanaalzone. Welke moet voorzien 
in een verbinding tussen deze suburbane stadsuitbreiding en de 
binnenstad van Groningen. 

Doelstelling 

Het ontwerpen van een interventie die bijdraagt aan het ontwik
kelingpotentieel van het perifere industriegebied door middel van 
een ontwikkelingslogica die ruimte biedt aan de gebiedseigen 
transformatie en tegelijk inspeelt op ruimtelijke ontwikkelingen in 
zijn omgeving en op een hoger schaalniveau. 



Contractie en Expansie 

Groningen ziet zich genoodzaakt te manoeuvreren tussen drie 
condities die het spanningsveld waarbinnen de ontwikkeling van 
de stad zich voltrekt bepalen. De repercussies hiervan zijn niet 
direct zichtbaar, maar op lange termijn bepalend voor de ruimte
lijke ontwikkeling van de gchelc rcgio. De stad, als onbetwistbaar 
centrum van de noordelijke regio, speelt een centrale rol in de 
regie van een toekomstscenario die inspeelt op de verschillende 
'oorzaken' welke ten grondslag aan deze condities liggen. 

De Industriebuurt Groningen is onderdeel van een bedrijventer
rein dat een gebied beslaat van de binnenstad tot de zuidwes
telijke stadsrand. De plannen van de gemeente met betrekking 
tot dit gebied laveren tussen het stimuleren van een natuurlijke 
tweede generatie stadsontwikkeling, de revitalisatie van het 
bedrijventerrein en grootschalige uitbreidingen. Het ontbreken 
van een integrale visie op de deze ontwikkelingen in en om dit 
industriegebied vormt de aanleiding voor het onderzoeken van 
een strategie die hier overeenstemming in brengt. Echter alvorens 
in detail in te gaan op het plangebied moet een afweging worden 
gemaakt tussen de verschillende ontwikkelingscondities, de po
sitie van de stad in deze kwesties en een realistisch en wenselijk 
toekomstscenario. 

Condities 

Regionale krimp is een probleem dat zich vooralsnog beperkt 
tot de noordoostelijke rand van de provincie. Schaalvergroting, 
toenemende welvaart en mobiliteit hebben reeds geleid tot een 
verschraling van de voorzieningen op het platteland. Sinds enige 
tijd wordt duidelijk dat ook demografische ontwikkelingen verder 
bijdragen aan dit proces. Als belangrijkste stad in de noordelijke 
regio is Groningen sterk afhankelijk van de regio. Hoger onder
wijs wordt gevoed door de instroom van nieuwe studenten, met 
name uit de regio. De commerciële en culturele voorzieningen in 
het centrum zijn afhankelijk van recreatieve bezoekers uit deze 

regio. De stad zelf zal de komende jaren blijven groeien, hoewel 
de prognoses over de mate waarin erg uiteenlopen. De voedings
bodem van de stad komt echter onder druk te staan waardoor op 
termijn ook de economie van de stad de gevolgen van regionale 
krimp zal voelen. 

De laatste jaren heeft er een omslag plaatsgevonden in het rijks
beleid ten aanzien van de economische ontwikkeling van Neder
land. Het spreidingsbeleid heeft plaatsgemaakt voor beleid dat 
inzet op het verder stimuleren van economisch beter presterende 
regio's. Groningen-Assen is één van deze regio's. Investeringen 
in nieuwe infrastructuur, woningbouw en bedrijventerreinen 
moeten worden geconcentreerd in deze kemgebieden. Het beleid 
forceert de stad te breken met het compact stedelijk beleid en zet 
het platteland verder onder druk door zijn handen hiervan af te 
trekken. Kan dit beleid bijdragen aan een economisch onafhanke
lijke noordelijke regio? Of wordt een waardevol open landschap 
in de uitverkoop gedaan met als gevolg een uitgestrekte rommeli
ge periferie en een blijvende aanslag op een compact Groningen. 

Het streven naar een compacte stad is het resultaat van een 
aanhoudend debat over een duurzame leefomgeving. Groningen 
heeft middels verschillende manifestaties een actieve en blijven
de bijdrage aan dit debat geleverd. Met het oog op het milieu, het 
behoud van bestaande open landschappen en sociale gelijkheid 
is er veel te zeggen voor een compact stedelijk beleid. Het staat 
echter op gespannen voet met de regionale economische ontwik
keling die sinds de jaren dertig al structureel achterblijft bij de 
rest van Nederland. Grootschalige suburbane stadsuitbreidingen, 
die deel uitmaken van de stimuleringsmaatregelen ten behoeve 
van de economie, concurreren direct met de wooneconomie van 
de regio door te voorzien in gelijkwaardige wOOlunilieus dichtbij 
de stedelijke voorzieningen . Dit beleid zou het proces van regio
nale krimp op zijn beurt weer kunnen verergeren. 
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Krimp in de regio 

De afgelopen jaren zijn reeds 1650 woningen gesloopt in Delfzijl 
om de gevolgen van krimp te verlichten. Nog eens 2000 wonin
gen staan op de slooplijst. Van wat eens een gemeente met ruim 
30.000 inwoners was, zal volgens de huidige prognoses nog 
slechts 20.000 over zijn in 2025 . 
Het dorpje Ganzedijk met 100 inwoners dreigde na een onder
zoek van KA W architecten volledig van de kaart te verdwijnen. 
Het enige antwoord op de leegstand en de toenemende verloede
ring zou de volledige sloop van het 57 woningen tellende dorpje 
zijn. Dit lot is het dorp na hevige protesten van de bewoners 
voorlopig bespaard gebleven. Maar de uitvoerbaarheid en vooral 
betaalbaarheid van alternatieve plannen zijn nog zeer onzeker. 

Zes van de tien gemeentes zal in 2025 te maken krijgen met de
mografische krimp. Doordat huishoudens steeds kleiner worden 
zal echter slechts in 9 procent van die gevallen een afname in 
het aantal huishoudens plaatsvinden. Deze gemeentes concentre
ren zich echter wel in een beperkt aantal regios van Nederland. 
Noord-Oost Groningen is één van die regios . Nu al zijn de gevol
gen van krimp hier duidelijk zichtbaar. (Dam, F et al , 2006) 

In het geval van Groningen is het vooral regionale migratie die 
op termijn een bedreiging vonnt voor de regio. Buitenlandse 
migratie speelt vooral een rol in grotere steden, de migratie naar 
kleinere gemeenten van mensen uit het buitenland is verwaar
loosbaar. Het voornaamste motief voor migratie is een verschil in 
economische perspectieven tussen bepaalde regio's . Wanneer de 
werkgelegenheid elders beter is kan dit aanleiding zijn om te ver
huizen. Er kunnen verschillende aanpassingsmechanismen wor
den onderscheiden voor veranderingen in de arbeidsmar.kt. Dit 
zijn migratie, pendel en arbeidsparticipatie. Waar in landen als 
Amerika een afname in werkgelegenheid vooral wordt opgevan
gen door migratie wordt Noord Nederland gekenmerkt door een 
afname in arbeidsparticipatie, een direct gevolg van het Neder
landse sociale zekerheidsstelsel. Waar mogelijk heeft pendel ook 
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À Nieuwbouw in de Blauwe Stad 
te Winschoten. 1.100 van de 1.400 
beschikhare kavels zullen ontwik
keld worden als natuur wegens 
tegenvallende kavelverkoop. (Foto 
door Bert Poot, Panoramio.com, 2 
juni 2009) 

~ Leegstand in Ganzedijk. Dit 
huurtschap ligt op een kleine 10 
km van Winschoten en op slechts 
5 km van de Blauwe Stad. (Foto 
NRC.nl 15 maart 2008) 



de voorkeur boven migratie. Met de geringe afstanden waarover 
gereisd moet worden binnen Nederland is dit in veel gevallen een 
reële optie en leidt een afname van werkgelegenheid in een regio 
niet noodzakelijk tot krimp. De mogelijkheden voor pendel vanuit 
het noordoosten van Groningen en grote delen van Friesland zijn 
echter zeer beperkt. Ondanks de werkgelegenheid die al jaren on
der het landelijk gemiddelde ligt is er de laatste jaren geen sprake 
van een sterk negatief migratiesaldo in de noordelijke regio. 

Braindrain 

Anders ligt dit bij de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar. Voor hun 
opleiding verhuist een groot deel van deze groep naar Groningen. 
Na enkele jaren onderwijs te hebben genoten is een groot deel 
van deze groep vervolgens aangewezen op de Randstad voor het 
vinden van werk, met als gevolg een sterk negatief migratiesaldo 
in de leeftijdscategorie 20 tot 25 jaar. Ook in de leeftijdscategorie 
25 tot 35 jaar blijft er sprake van een negatiefmigratiesaldo. Dit 
proces staat bekend als de roltrapfunctie van de stad Groningen 
die tot gevolg heeft dat een groot gedeelte van het hoger opgelei
de deel van de bevolking na afronding van de studie vertrekt naar 
het westen van het land. 

In eerste instantie treft dit proces vooral de regio die onder 
invloed van deze migratiestromen krimpt. Hiermee wordt op 
termijn ook de voedingsbodem van de stad Groningen echter 
geleidelijk kleiner. De stad Groningen is gebaat bij de instroom 
van studenten. Het hoger onderwijs is een grote werkgever en de 
studenten zijn in hoge mate verantwoordelijk voor het positieve 
imago van de stad. 

"I reRiu.~ WeLal' hogerop~e/c!tllen wegtrekk ~f1 kun be-
1'0 Ikingsl< ri mp gepaard gaan me' een afnemende vraag 
nal./r w()ningen door cl4 Lugempgelf!ule uc1'ferllijw:n 
(Terlu;III..J., _O!O, p 43). 
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bevolkingsgroei Nederland: 3,86' 

I . krimp > 15% 

_ 2. krimpl0-1S% 

.... Met uitzondering van de gemeente Groningen en zijn randgemeen
tes zal er in de toekomst demografische krimp optreden in de provincie 
Groningen 

3. krimpS-10% 

4. krimp < S% 

S. groei < gloei Nederlanc 
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Ontgroening, vergrijzing en migratie 

De oorzaken van krimp zijn te herleiden tot drie ontwikkelingen. 
Van deze ontwikkelingen spelen ontgroening en vergrijzing op een 
nationaal schaalniveau, migratie heeft vooral een lokaal of regio
naal karakter. 

• Ontgroening houdt in dat het aandeel jongeren afneemt als 
gevolg van een dalend geboortecijfer. Het geboortecijfer is 
de belangrijkste factor in de demografische ontwikkeling van 
nederland. Het gemiddelde aantal kinderen per vrouw is sinds 
1950 afgenomen van 3 naar 1,7. 

• Vergrijzing betekend dat het aandeel 65-plussers toeneemt. 
Hieraan ligt vooral de groeiende levensverwachting ten grond
slag en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 
de naoorlogse babyboom generatie. Ook ontgroening leidt op 
termijn tot vergrijzing. 

• In de context van Groningen speelt vooral regionale migratie 
een rol van betekenis. Hier wordt later verder op ingegaan 

Naast een afname in het aantal inwoners verandert de bevol
kingssamenstelling. De effecten hiervan zijn vanwege de geringe 
ontwikkelingen in het aantal huishoudens groter dan die van 
demografische krimp. Deze is echter niet geheel verwaarloosbaar. 
Een daling in absolute aantallen van bevolking betekent dat het 
draagvlak voor voorzieningen kleiner wordt. Waar deze voorzie
ningen niet langer levensvatbaar zijn verplaatsen deze zich naar 
een hogere orde kern in de omgeving met een groter verzorgings
gebied. Dit proces is door schaalvergroting al enkele decennia 
gaande en is het gevolg van veranderd consumentengedrag en 
economische factoren. Krimp zal in de toekomst verder bijdragen 
aan dit proces 

De ruimtelijke opgaven die ontstaan als gevolg van de vergrij
zing kunnen veelal onder de noemer van de geringere mobiliteit 
van deze groep worden geplaatst. De behoefte aan voorzieningen 
op korte afstand nemen toe, de eisen ten aanzien van de woning 
veranderen en vanwege een geringe bereidheid nog te verhuizen 
groeit de vraag naar levensloopbestendigheid van de woonomge
ving. Vanzelfsprekend neemt ook de vraag naar gezondheidszorg 
toe. 

De gevolgen van ontgroening kunnen vooral gevonden worden 
in het draagvlak van voorzieningen. Het gaat hier dan om de 
vraag naar producten, diensten en voorzieningen zoals onderwijs, 
openbaar vervoer, detailhandel en gezondheidszorg. In zijn alge
meenheid kan worden gesteld dat privatisering en rationalisering 
reeds geeft geleid tot schaalvergroting en concentratie van deze 
voorzieningen en dat de rol van krimp hierin vrijwel geen rol van 
betekenis heeft gespeeld. De aanwezigheid van voorzieningen 
heeft echter direct invloed op de aantrekkelijkheid van een dorp, 
buurt of stad. De kans bestaat dat demografische krimp eerder 
het gevolg zal zijn van het verdwijnen van voorzieningen dan de 
oorzaak. Het gevolg is dat gebieden in een negatieve spiraal kun
nen belanden van demografische krimp, leegstand, verloedering en 
verdere afkalving van voorzieningen. (van Dam et al., 2006, p 89) 



Daarnaast is de vraag naar woningen afhankelijk van het oplei
dingsniveau. De kans bestaat, zoals hierboven geciteerd, dat de 
vraag naar woningen daalt omdat deze groter is onder hogeropge
leiden. Het hoger opgeleide deel van de bevolking is juist het deel 
dat vanwege de werkgelegenheid doorstroomt naar de Randstad. 
Hiermee zal krimp in de regio eerder gepaard gaan met leegstand. 
Dit is een reële bedreiging voor de minder aantrekkelijke woon
gebieden in het noordoosten van Groningen. 

Woningbouw een regionale opgave 

Tot op de dag van vandaag wordt het denken over ruimtelijke 
ontwikkelingen sterk bepaald door de ogenschijnlijk onophou
delijke groei van de afgelopen decennia. In dit klimaat wordt 
een terugval veelal gecompenseerd met investeringen die groei 
opnieuw moet aanwakkeren. Het wordt gezien als een tijdelijk 
probleem in plaats van een structureel proces dat niet met finan
ciele injecties te keren is. 

Met name met betrekking tot de woningmarkt is nieuwbouw een 
veel voorkomende strategie om nieuwe bewoners aan te trekken 
en werkgelegenheid te genereren. In een krimpende regio kan 
dit echter voor structurele problemen zorgen. Omdat de woning
markt vooral een regionale markt is leidt nieuwbouw tot regio
nale concurrentie. Winst in de ene gemeente betekent dan vaak 
verlies in buurgemeenten. Vanuit een regionaal perspectief is het 
daarom belangrijk om nieuwbouwplannen op elkaar af te stem
men. (Dander, T.U., 2007) 

Vanwege het belang van de noordelijke regio voor het functio
neren van de stad Groningen, niet alleen als opleidingscentrum 
maar ook voor de voorzieningen die afhankelijk zijn van deze re
gionale markt, is het voor de stad zaak om deze regionale concur
rentie zoveel mogelijk te beperken. Het platteland kent een aantal 
karakteristieke kenmerken waardoor het een andere doelgroep 
aanspreekt dan de stad. Het realiseren van vergelijkbare woonmi-
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Prognose ontwikkeling van het aantal huishoudens, 2005-2( 

Huishoudensgroei Nederland 12. 

1. krimp> 10% 

2. krimp 5 · 10% 

3. krimp < 5% 

4. groei < groei Nederli'lnd gemid 

5. groei> groei Nederland gemid 

• Belangrijk voor de woningmarkt is een krimp in het aantal huishou
dens. Hiervan is in een groot deel van de provincie Groningen sprake tot 
2025 
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Zeer beperkte bevolkingsgroei in 
Noord-Nederland. Negatief migratie
saldo sinds 2004 

Het stadsgewest Groningen heeft een 
positief migratiesaldo 
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Overig provincie GroninGen 

Positieve migratiesaldo stadsgewest Groningen is het gevolg van 
jongeren die voor de opbouw van kenniskapitaal naar de onderwijs
instellingen van Groningen trekken om na afronding werk te zoeken in 
de Randstad 



lieus nabij de stad zou kunnen leiden tot een trek naar stad en de 
woningmarkt op het platteland daarmee verder onder druk zetten. 

Gerichte investeringen 

In Krimp en Ruimte, de publicatie van het Ruimtelijk Planbureau 
(RPB, 2006) wordt gesteld dat de gevolgen van krimp in Neder
land zeer klein zullen zijn. Vooral andere factoren zijn bepalend 
voor de ruimtelijke ontwikkeling zoals toenemende welvaart en 
mobiliteit. In enkele gebieden lijkt echter het worst-case scenario 
wel degelijk vorm te krijgen doordat de factoren die leiden tot 
krimp elkaar verder versterken. 

Hoewel Groningen volgens de prognoses de komende jaren zal 
blijven groeien door een positief migratiesaldo is het wel dege
lijk in het belang van de stad om de regionale krimp onderdeel te 
maken van plannen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad . 
In 'Regionale bevolkingskrimp en de stad Groningen' (Dam, L. 
van., Wissen, L. van. , et al. 2009) worden een drietal voorstel
len gedaan om de mogelijk negatieve gevolgen van de regionale 
krimp te beperken. De uiteenlopende wensen met betrekking tot 
de leefomgeving staan hierbij centraal. 

De afgelopen jaren is het aandeel studenten dat woont en leeft in 
de stad gedaald, wat duidt op een afname in studentenhuisvesting. 
Het hoger onderwijs is belangrijk voor de toekomst van de stad. 
Investeren in studenten moet daarom hoog op de agenda staan. 
Hiervoor wordt ook naar het buitenland gekeken naar bijvoor
beeld' colleges', die naast wonen ook een ontmoetingsplaats zijn 
en voorzieningen bieden als sport, studieruimtes, kunst en cultuur 
en die het imago van de stad als studentenwoonstad daarmee 
sterk verbeteren. Studeren in Groningen zal door de nabijheid 
van de stad voor studenten uit de regio een voor de hand liggende 
keuze blijven. Voor het voortbestaan van de onderwijsinstellin
gen in een krimpende regio moet daarom het verzorgingsgebied 
worden uitgebreid. Hiervoor zal de stad moeten concurreren met 
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andere universiteitssteden in Nederland. 

Al eerder zijn de vergrijzing en de woon wensen van ouderen 
ter sprake gekomen. De levensloopbestendigheid en vraag naar 
voorzieningen op korte afstand zijn daarbij belangrijke factoren. 
Steden zijn bij uitstek geschikt voor de huisvesting van ouderen 
door de relatief hoge dichtheid en toegang tot openbaar vervoer. 

Een vaak onderbelichte maar niettemin belangrijke kwaliteit van 
de stad zijn de meer dan 30 gasthuizen en woonhoven, welke oa
ses van rust in de dynamische stad vormen. Deze woonvorm biedt 
kwalitatief hoogwaardige leefmilieus in en nabij de binnenstad. In 
het kader van de competitieve stad wil de stad zich onderscheiden 
op verschillende terreinen. Deze woonvorm, die met betrekking 
tot zowel studenten als ouderen een interessant woonconcept is, 
zou in dit kader kunnen bijdragen aan zowel de concurrentie met 
andere steden als de woonwensen van de voorgenoemde groepen. 

De bovengenoemde voorste\len hebben met elkaar gemeen dat 
ze niet direct concurreren met bestaande woonmilieus in de regio 
rond de stad. Hierdoor zullen ze niet bijdragen aan een verdere 
leegloop van de provincie. In plaats daarvan bouwen gerichte 
investeringen voort op reeds bestaande kwaliteiten en het onder
scheid tussen stad en ommeland. Op termijn is zowel de stad als 
de regio hierbij gebaat. 



llet typogrqfengaslhuis in Groningen, een oase van rust. Gelegen aan de Petrus Campersingel. een zeer 
inlkke verkeersader nabij de binnenstad. (foto: Anton Rengers. panoramio.com) 





DE KUNSTMATIGE GROEI VAN GRONINGEN 



Het hart van de regio 

Binnen de regio Noord Nederland speelt de stad Groningen een 
centrale rol in onderwijs, cultuur en economie. Met de Hanze 
Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen is het de enige stad 
in de provincie voor hoger onderwijs en de enige universiteitsstad 
in Noord Nederland. Ruimtelijk wordt deze rol belichaamd door 
het patroon van regionale infrastructuur. De stad is het centrum 
van het verkeersnetwerk dat vanuit de stad de wijde omgeving 
ontsluit. In tegenstelling tot steden in andere delen van Neder
land ondervindt de stad Groningen vrijwel geen concurrentie van 
andere stedelijke centra in de omgeving. 

De veelgebruikte uitdrukking stad en ommeland is kenmerkend 
voor de dichotomie in het denken over Groningen. In het provin
ciaal ontwikkelingsplan wordt het beschreven als de levendige 
stad Groningen temidden van het ommeland met zijn mooie en 
gevarieerde landschappen, karakteristieke boerderijen en dorpen. 
De kwaliteiten van dit ommeland daargelaten is het echter vooral 
tekenend voor de absolute status van de stad als centrum van de 
regio en het ondergeschikte van de rest. Met name de ligging, 
op de grens van Drenthe en de Friese kleigebieden aan de enige 
verbindingsroute tussen beide streken, heeft de ontwikkeling van 
Groningen bepaald. Het bood Groningen de gelegenheid grote 
invloed uit te oefenen op de handel binnen de regio en zo uit te 
groeien tot het centrum dat het tot op de dag van vandaag is. 

Na de industriële revolutie weet Groningen niet langer op eigen 
kracht mee te komen in de vaart der volkeren. Wanneer door 
schaalvergroting en mechanisatie het belang van landbouw 
afneemt stagneert de ontwikkeling van Groningen. Meeliftend 
op het nationaal spreidingsbeleid is verdere groei grotendeels 
artificieel. 

Tegelijk met de intrede van een gebiedsgericht investeringsbeleid 
(Pieken in de Delta, EZ 2004) doet tevens krimp langzaamaan 
intrede in Noord Groningen. Hiermee is een einde gekomen aan 
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de jarenlange groei en moet Groningen zich opnieuw oriënteren 
op zijn ruimtelijke agenda. 

Een omslag in het beleid 

Mede als gevolg van de economische crisis van de jaren 80 vind 
er een omslag plaats in het nJimtelijk-economisch beleid. Het 
spreidingsbeleid komt steeds meer onder druk te staan en de 
nadruk komt te liggen op economisch sterke gebieden. Ook de 
overtuiging dat de rijksoverheid de regionale spreiding kan sturen 
vindt steeds minder bijval. In 1996 herleeft het idee dat verde
ling van de economische welvaart voor maatschappelijke baten 
in zowel het Noorden als in de Randstad zou zorgen. Met als doel 
43.000 extra banen in het Noorden te creëren wordt ruim tien mil
jard gulden beschikbaar gesteld voor een investeringsprogramma 
(de Langmangelden). Het plan voor de Zuiderzeelijn, een hoge 
snelheidstrein tussen de Randstad en Groningen die op termijn 
doorgetrokken kan worden naar Duitsland en waarmee een inves
tering van 2,73 miljard is gemoeid, is een belangrijk onderdeel 
van het programma. Een snelle verbinding met de Randstad zou 
zelfs woon-werkverkeer tussen deze gebieden mogelijk maken. 
Hetgeen een grote impuls zou geven aan de wooneconomie van 
het Noorden. 

De Nota 'Pieken in de delta' en een rapport van de Stichting 
Economisch Onderzoek (SEO), waarin wordt geconcludeerd dat 
het subsidiëren van zwakkere regio's weinig zinvol is , gooien 
echter roet in het eten. Wederom verplaatst het accent van het 
ruimtelijk-economisch beleid zich naar de economisch beter pres
terende regio 's. Uitgangspunt van deze nota is "wie het nationale 
groei vermogen wil versterken, moet comparatieve voordelen van 
regio's (pieken) benutten in plaats van alleen maar achterstanden 
egaliseren" (EZ, 2004) 

~ Groningen-Assen als één van de economische kerngebieden van Ne
derland (Nota Ruimte, 2004) 
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Het nationale spreidingsbeleid 

Met de komst van nieuwe energiebronnen rond het begin van 
de twintigste eeuw verdween één van de belangrijkste regionale 
inkomstenbronnen van de provincie Groningen. De veenkoloniën, 
jarenlang een bron van werkgelegenheid, verliezen in korte tijd 
hun betekenis. In de jaren vijftig vertrekken jaarlijks 10.000 men
sen vanuit het Noorden naar het Westen van Nederland, waar het 
economisch gezien voor de wind gaat met een jaarlijkse stijging 
van het BNP met 5%. Het Noorden worstelt daarentegen met grote 
maatschappelijke en economische problemen als gevolg van een 
grote natuurlijke bevolkingsgroei, een afname in de werkgelegen
heid in de landbouwsector en het ontbreken van een eigen, specia
listische sector. 

Dit is reden voor de toenmalige regering om in te zetten op een 
nationaal spreidingsbeleid. Het gaat daarbij om economische 
stimulering van gebieden waar ondanks de toenemende lande
lijke welvaart sprake is van structurele werkloosheid. (Regionale) 
Industrialisatie wordt door de overheid gezien als de oplossing. 
Het rijk stelt daarvoor in de periode 1950-1963 acht industrialisa
tienota's op. Overheidssteun richt zich daarmee op 27 zogenaamde 
industrialisatiekernen in Noord Nederland. Op het hoogtepunt 
wordt 91 % van de rijksbegroting in ofvoor het Noorden besteed. 
Het beleid bestaat niet alleen uit subsidies voor aanleg van bedrij
venterreinen, woningen en infrastructuur, maar betreft ook directe 
subsidies aan bedrijven die zich vestigen in de voorgenoemde 
industrialisatiekernen. 

Er worden in de loop van de jaren zestig een tweetal lijnen zicht
baar in het spreidingsbeleid. Een infrastructuurbeleid en bedrij
venpremies. Om nieuwe investeringen te stimuleren in achter
standsgebieden wordt in 1967 een investeringspremieregeling 
(IPR) ingevoerd. Bedrijven ontvangen een premie op basis van 

investeringen in gebouwen, machines en grond. Ook dienstverle
nende bedrijven kunnen rekenen op een premie van 25% waarmee 
de nadruk minder op industrie komt te liggen. 
Behalve voor Noord Nederland en Limburg is de noodzaak voor 
steun aan regio's vanaf 1972 verdwenen. Na een eerste periode, 
waarin vooral een door de rijksoverheid gestuurd beleid wordt 
gevoerd, komt er aandacht voor een meer integrale benadering 
vanuit de regio's zelf. Voor deze regio's worden Integrale ont
wikkelingsplannen ontwikkeld met een specifieke nadruk op het 
eigene van de regio. 

De sterke economische groei en krappe arbeidsmarkt in de jaren 
zeventig in het westen zijn aanleiding voor een tweetal nieuwe 
instrumenten: Selectieve Investeringsregeling (SIR) en Wet Inves
teringsregeling (WIR). De eerste was een stelsel van heffingen en 
vergunningen om spreiding te bevorderen. Zo moest in SIR-ge
bieden, vooral in het westen, een heffing van 40% worden betaald 
over investeringen. Dit diende bedrijven te ontmoedigen zich hier 
te vestigen. De WIR was een stimulerende maatregel voor bedrij
ven om zich te vestigen in onder andere het Noorden. Zo moest de 
Bruto Regionale Toeslag (BRT) gebieden met een hoge werkloos
heid nog aantrekkelijker maken als vestigingsplaats. 

Het laatste meest ingrijpende instrument dat door de rijksoverheid 
werd ingesteld was de spreiding van rijksdiensten. Onder andere 
de hoofdkantoren van PTT, De belastingsdienst en de Informatie 
Beheer Groep wordt naar Groningen verplaatst teneinde de ar
beidsmarkt te stimuleren. Met de privatisering van de PTT verliest 
de stad echter meteen een grote werkgever wanneer deze weer 
terug naar de Randstad verhuist. 

(Roo, G. de, Hermans, E.w. 2006) 



De Nota Ruimte en Pieken in de Delta 

Kern van het nationaal ruimtelijk beleid is de Ruimte lijke Hoofd
structuur (RHS). Teneinde het vestigingsklimaat in Nederland 
te verbeteren richt het beleid zich op gebieden in Nederland 
waar bedrijven maximaal kunnen profiteren van agglomeratie
voordelen. Door middel van 'bundeling van verstedelijking en 
infrastructuur' en het 'organiseren in stedelijke netwerken' con
centreert het beleid zich op een beperkt aantal economische kern
gebieden. Groningen-Assen is een van de stedelijke netwerken 
van nationaal belang opgenomen in de Nota Ruimte waarmee het 
aanspraak kan maken op een deel van het Nota Ruimte Budget 
(Nota Ruimte, 2004). 

De regio Groningen-Assen is de schakel tussen de Randstad en 
Noordoost Europa. Met een hoge bevolkingsconcentratie, toe
gang tot een internationaal logistiek netwerk en hoogwaardige 
kennisinstellingen biedt het voor bedrijven de meest aantrek
kelijke vestigingsplaats in Noord Nederland. Om die reden is de 
'Regiovisie Groningen-Assen' opgesteld. Met als doel de groei 
van dit stedelijk netwerk te stimuleren, voorziet het in de aanleg 
en uitbreiding van bedrijventerreinen, investeringen in infrastruc
tuur en de bouw van een groot deel van de regionale bouwop
gave. Voor de stad Groningen betekent dit een uitbreiding van 
het Industriegebied ten oosten van de stad en de aanleg van een 
nieuw bedrijventerrein, Westpoort ten westen langs de A 7. 

Met de stadsuitbreidingen aan weerszijde van de stad en de 
aanhoudende investeringen in de regionale infrastructuur komt 
de ecologische hoofdstructuur die dicht langs de stad loopt 
cchter steeds verder onder druk te staan. Als onderdeel van een 
robuuste verbinding die van Friesland tot Duitsland voert is het 
een belangrijke schakel. Daarnaast dreigt er een overschot aan 
bedrijventerrein te ontstaan. Een aanzienlijk deel van Westpoort 
is momenteel bouwrijp, er heeft zich vooralsnog echter slechts 
één bedrijf gevestigd. Hoewel in theorie het overheidsbeleid een 
andere richting in is gegaan hebben in het verleden de investe-

ringen in Noord Nederland zich eveneens voor een groot deel 
geconcentreerd in de grote steden. Deze kapitaalinjecties hebben 
mede bijgedragen aan een economische groei die gelijke tred 
heeft gehouden met het landelijk gemiddelde. Evenals de integrale 
ontwikkelingsplannen opgesteld door de provincie richt het beleid 
zich op die aspecten die relatief sterk ontwikkeld zijn in de regio. 

Het grote verschil met voorgaand beleid is de schaal van het 
nieuwe beleid dat veel vraagt van de lokale overheden binnen het 
kerngebied met betrekking tot het genereren van werkgelegenheid 
en de realisatie van woningbouw. Het deel van de provincie dat 
buiten dit economische kerngebied valt kan bovendien niet langer 
rekenen op overheidssteun. Een besluit dat op termijn zijn weer
slag zal hebben op de krimp die zijn intrede heeft gedaan in het 
noordoosten van de provincie. 
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GRONINGEN COMP ACTE STAD 



Compacte stad, duurzame stad 

De concentratie van de regionale bouwopgave in het gebied 
Groningen-Assen, het gevolg van het rijksbeleid ten aanzien van 
de economische ontwikkeling van de regio, vormt de aanleiding 
voor een definitief breken met het compact stedelijk beleid dat 
de stad sinds de jaren tachtig voert. Beoogde stadsuitbreidin-
gen zijn hierbij niet zozeer het resultaat van een daadwerkelijke 
bouwopgave, die ontstaat uit een tekort aan ruimte voor wonen en 
werken, maar worden ingezet als een middel om de vraag te ge
nereren. Gezien het beperkte succes van stimuleringsmaatregelen 
in het verleden en de regionale krimp, die reeds een acute bedrei
ging vonnt voor de provincie, is het de vraag of het forceren van 
stedelijke uitbreidingen het gewenste resultaat heeft op zowel 
korte als lange termijn. Zeker is echter dat het een definitief einde 
betekent voor de compact stedelijke traditie die de stad zich in 
enkele jaren eigen heeft gemaakt. 

Het compact stedelijk beleid vloeit voort uit de discussie rondom 
een duurzame leefomgeving die overeenstemming moet bren
gen tussen de fysieke beperkingen van onze leefomgeving en de 
toenemende vraag naar ruimte, energie en grondstoffen in een op 
groei gefundeerde samenleving. Varierend van invulling van tot 
dan toe onbebouwde terreinen tot het herstructureren van stadsde
len die te kampen hebben met verval stuurt de compacte stad op 
verdichting teneinde zoveel mogelijk activiteiten te concentreren 
op een zo klein mogelijk oppervlak. Naast het beperken van de 
ruimteclaim van de stad resulteert dit in een lager energiever
bruik door het reduceren van verkeersbewegingen en een groter 
draagvlak voor duurzamere vervoersmiddelen. Opmerkzaam is 
de bijdrage die de stad heeft geleverd aan de discussie over de 
leefbaarheid van een compacte stad. Verschillende manifestaties 
zijn georganiseerd en hebben geleid tot de realisatie van een aan
tal innovatieve compact stedelijke ontwerpen. Tezamen met een 
gericht beleid heeft de stad in korte tijd een gedegen basis gelegd 
die richting geeft aan de stadsontwikkeling en de stad in een 
traditie plaatst van herstructurering en verdichting teneinde een 

~ Stadsbalkon Gro
ningen, het plein aan 
de voorz(jde van het 
station. (foto: Fietsbe
raad, flickr. cam) 

... Fietsenstalling 
onder het s tadsbal
kon biedt plaats aan 
ruim 400fietsen (foto: 
Geerst, R. , ftickr. com) 



Jekomst op~.nbaar vervoer Groningen 

À De geplande tram
liJnen. De tramliJn naar 
Meerstad is op losse 
schroeven komen te 
staan als gevolg van 
de grote vertragingen 
die de realisatie van 
de wiJk reeds heefi 
opgelopen 

~ Het P+R beleid van 
Groningen moet de 
druk op de stad ver
lichten door recreatieve 
bezoekers te verleiden 
hl/n al/ta bl/iten het 
stadscentrum te parke
ren en over te stappen 
op de bl/s 

-0- Tramlijn 2 naar Kardinge (Sportcomplex) 
via Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 

.. ~ ... Tramlijn 3 en 4 naar het Martiniziekenhuis en 
Meerstad (In ontwikkeling) 

• NieuwTreinstation,Groningen Euroborg 

evenwicht te bewaren tussen de stad en het open landschap. 

Het gevoerde beleid richt zich op grofweg twee hoofdzaken. Er 
wordt ingezet op een verdere verdichting van de stad en met het 
oog op een groeiend aantal inwoners op hetzelfde oppervlak wor
den voorzieningen getroffen voor cen optimale bereikbaarheid. 

Het belang van de levendige binnenstad staat door de jaren heen 
steeds centraal in de stadsontwikkeling. De leefbaarheid en 
bereikbaarheid ervan zijn aanleiding voor een aantal zeer ingrij
pende en soms omstreden verkeersmaatregelen, maar hebben uit
eindelijk geleid tot een stad waar veel mensen de fiets pakken om 
naar een goed functioncrend veelzijdig centrum te gaan. Naast een 
compact stadscentlum vindt verdichting plaats rondom zogenaam
de intensiveringszones. De zones concentreren zich langs lineaire 
structuren die verschillende stadsdelen met elkaar verbinden. 
Hierlangs vindt bundeling plaats van woningen, bedrijfsruimte 
en voorzieningen met als doel de realisatic van een grotc vari-
atie in woonmilieus welke tegemoet komt aan de uiteenlopende 
woon wensen van inwoners en de realisatie van goed bereikbare 
stadsdeelcentra. De compact stedelijke ambitie van de stad wordt 
echter vooral belichaamd door de manifestaties die de stad op dit 
gebied in de laatste decennia heeft georganiseerd. Alvorens deze 
te behandelen wordt eerst diepcr ingegaan op het beleid dat zich 
richt een verbetcring van de bercikbaarheid van de stad. 

Alternatieve vervoerswijzen 

Groningen staat bekend om zijn intensief gebruikte fietsnetwerk 
bijna de helft van het verplaatsingen in de stad wordt gedaan 
met dc fiets. De goede bereikbaarheid met de fiets is wellicht de 
belangrijkste factor in het succes van het compact stedelijk beleid 
van de stad. De aanleg van vrijliggende fietspaden en de inpas
sing crvan hebben stadsuitbreiding mogelijk gemaakt waarbij 
een sterke toename in reistijd naar het centrum is voorkomen. De 
planning en ontwikkeling van dit fietsnetwerk is reeds lange tijd 



integraal onderdeel van alle nieuwe plannen. Zowel voor stads
uitbreiding als binnenstcdelijke bouwopgaven. In 2002 wordt de 
stad uitgeroepen tot beste fietsstad van Nederland. Naast bereik
baarheid is er ook steeds meer aandacht voor parkeervoorzie
ningen voor fietsen. Het stadsbalkon voor het Centraal Station, 
een ondergrondse fietsenstalling met daarboven een plein, is een 
recent voorbeeld hiervan. 

Samen met openbaar vervoer beperkt een goed fietsnetwerk de 
autoafhankelijkheid en daarmee draagt het sterk bij aan leefbaar
heid van de stad. Op het gebied van openbaar vervoer is Gro
ningen de laatste jaren actief op zoek naar nieuwe manieren om 
dit een aantrekkelijk alternatief voor de auto te maken. De rol 
als regionaal centrum betekend dat de stad op bepaalde tijdstip
pen te maken heeft met een grote instroom van bezoekers uit de 
omgeving. Met behulp van P+R terreinen, waar auto's goedkoop 
geparkeerd kunnen worden en van waar het centrum goed bereik
baar is met openbaar vervoer, wordt getracht de verkeersdruk in 
de binnenstad te verlichten. Groningen heeft momenteel acht van 
deze terreinen. 

In juni 2009 is de definitieve keuze gemaakt voor het eerste 
tram tracé door Groningen, hiermee is de herintroductie van de 
tram in de stad een feit geworden. De eerste tramlijn zal het cen
traal station, via het centrum, verbinden met het Zemike terrein, 
de universiteitscampus in het noorden van de stad. Een tweede 
tramlijn moet vanuit het centrum via het Universitair Medisch 
Centrum Groningen (UMCG) naar Kardinge in het oosten van de 
stad gaan. Voor de nabije toekomst zijn nog een tweetal andere 
tramlijnen voorzien. De belangrijkste hiervan is de tramlijn die 
Meerstad moet gaan verbinden met het centrum van de stad. De 
realisatie van deze tramlijn is van groot belang voor de bereik
baarheid van deze stadsuitbreiding op relatief grote afstand van 
het centrum. Met de huidige crisis is deze tramlijn echter op losse 
schroeven komen te staan. De bouw van Meerstad heeft al enkele 
ma'1en vertraging opgelopen en de lange termijn ontwikkeling 
van de stadsuitbreiding is hierdoor onzeker geworden. 

Consequences of urban sprawl 
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De compacte stad 

De compacte stad wordt gekenmerkt door hoge dichtheden, 
functiemenging binnen de stadsgrenzen en een abrupte overgang 
van stad naar platteland. Lange tijd wordt het gezien als hét model 
voor een duurzame stad. 

Met het slechten van verdedigingswerken, die de groei van steden 
in hoge mate beperkt tot het einde van de 1ge eeuw, staat vrij-
wel niets de onbeperkte groei van steden in de weg. Groeiende 
welvaart en mobiliteit stellen steeds meer consumenten in staat 
hun woonwensen te verwezenlijken. Dit leidt tot een toenemende 
vraag naar rust en ruimte op niet al te grote afstand van voorzie
ningen. Wanneer stadsuitbreiding zich ongehinderd voltrekt naar 
de woonwensen van consumenten leidt dit tot stedelijke agglome
raties die zich kilometers kunnen uitstrekken in relatief lage dicht
heden. Dit proces staat beter bekend als urban sprawl, stedelijke 
wildgroei. De negatieve gevolgen hiervan zijn samengevat in de 
tabel op pagina 36. 

Omdat grond in Nederland een schaars goed is wordt dit proces al 
in een vroeg stadium aan banden gelegd. Echter de mate waarin 
een compact stedelijk model wordt nagestreefd verschilt per stad. 
Zowel nationaal als internationaal staat Groningen bekend als een 
compacte stad. Naast passief beleid, dat slechts beperkingen stelt 
aan de mogelijkheden van stadsuitbreiding en de realisatie van 
suburbane leefmilieus die kunnen worden aangemerkt als urban 
sprawl, is het vooral het actieve beleid dat Groningen onderscheid 
van andere steden. Vooral hieraan heeft het zijn succes als com
pacte stad te danken. 

Motieven voor het nastreven van een compacte stad kunnen wor
den gevonden in de voordelen van bouwen in hoge dichtheden. 
Grote nadelen van urban sprawl zoals afgebeeld in de tabel op de 
vorige pagina worden hiennee ondervangen. De besparing van 

grond die het oplevert betekent behoud van het open landschap 
dat hierdoor niet ten prooi valt aan verstedelijking. Met het oog op 
de relatief nieuwe ruimteclaim van het water als gevolg van het 
veranderende klimaat neemt het belang hiervan alleen maar toe 
(Dijke, C. et al 20 I 0). 

Als gevolg van de hogere dichtheden is er een groter draagvlak 
voor voorzieningen. Deze liggen hierdoor op een relatief korte 
afstand van de woning. Het gaat dan om bijvoorbeeld winkels, 
scholen, sportvoorzieningen, uitgaansgelegenheden en openbaar 
vervoer. Met alle dagelijkse benodigdheden om de hoek is er dus 
minder noodzaak voor autoverkeer. In Amsterdam is het autobezit 
bijvoorbeeld met 32% beduidend lager dan in randgemeenten als 
de Haarlemmenneer (52%). Behalve praktische voordelen zou de 
compacte stad ook tot grotere sociale rechtvaardigheid leiden. De 
relatief korte afstanden maken veel voorzieningen bereikbaar voor 
een grote groep. De kans op ruimtelijke segregatie is daardoor 
klein. Ruimtelijke beperkingen vragen om efficiënt ruimtegebruik. 
Verloedering in delen van de stad zullen eerder worden aange
pakt dan wanneer er gewoon een nieuwe wijk buiten de stad kan 
worden gebouwd. Een negatieve spiraal door het wegtrekken van 
kansrijke inwoners en voorzieningen blijft daannee uit. 

Scenarios voor stedelijke groei 
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Een leefbare compacte stad 

Het grootste bezwaar tegen de compacte stad is dat bouwen in 
hoge dichtheden ten koste zou gaan van de open ruimte van de 
stad. Parken en pleinen moeten worden opgeofferd voor verdere 
verdichting van de stad tot alleen de strikt noodzakelijke infra
structuur nog een uitzondering vonnt op bebouwing. De afgelo
pen jaren heeft de stad een aantal manifestaties georganiseerd in 
het teken van de compacte stad met als doel een bijdrage te leve
ren aan deze discussie en tegelijkertijd creatieve oplossingen te 
genereren voor een aantal wezenlijke opgaven waar de stad voor 
stond. Niet alleen verder verdichten maar vooral ook een bijdrage 
leveren aan de kwaliteit en leefbaarheid van de stad stond hierbij 
centraal. 

De intense stad 

De intense stad is het thema van de eerste manifestatie en staat in 
het teken van hoogbouw en multifunctioneel ruimtegebruik. Op 
basis van een studie van Winy Maas worden de ontwikkelende 
partijen van de stad gevraagd plannen te ontwikkelen voor 35 
binnenstedelijke locaties die in aanmerking komen voor ver
nieuwing. Het leidt tot een tenstoonstelling waarin een scala aan 
plannen wordt gepresenteerd, uiteenlopend van conceptueel tot 
bouwklaar. In 2006 wordt de eerste, van een aantal van deze plan
nen die zal worden uitgevoerd, opgeleverd. 

Intense laagbouw 

Onder deze naam vindt in 2009 een tweede manifestatie in Gro
ningen plaats. Deze manifestatie staat in het teken van verdich
ting door middel van grondgebonden woningen. 

50 ontwerpen worden gepresenteerd voor 30 verschillende 10-

De Palladium/lat, ontworpen door de Duitse architect 
Johannes KappIer (foto s: skyscrapercity.com). 

~ Rokade, hedrijfsruimte in de plint, parkeren op de eerste 
en tweede verdieping en daarboven woningen. Ontvvorpen 
door Arons en Gelauff architecten 
(foto: Gert van Lingen,jlickr.com) . 

T Bloemsingel, ontworpen door architectenbureau Mar
lies Rohmer, met een vrU indeelbare plint en een intiem 
ontmoetingsplein aan de binnenzUde (foto: rohme/:nl). 



.À. T Woonwijk De Linie. Een strakke rooilijk, een smal slraalpro.liel en minimale 
inrichling geven de openbare ruimie een inliem karakler. De relalie( kleine kavels ma
ken dil lol een dichlbebouwd binnensledelijk hersiruciureringprojecl zonder gebruik 
Ie maken van hoogbouw ((010 s: Michiel Huizing, 2007,flick/:com). 

caties in de stad. Net als bij de intense stad gaat het niet om een 
theoretisch onderzoek maar om locaties waar nieuwbouw daad
werkelijk op korte termijn realiseerbaar is. Recentelijk zijn een 
vijftal bouwplannen gepresenteerd die zijn voortgekomen uit de 
manifestatie. De ontwerpopdracht stelde dat het moest gaan om 
grondgebonden woningen met een eigen, zij het kleine, buiten
ruimte en kan worden gezien als een poging tegemoet te komen 
aan de woonwensen van jonge gezinnen die in de stad willen 
wonen. 

Woonwijk de Linie, een reeds gerealiseerd project laat goed zien 
wat de gemeente voor ogen had bij het formuleren van de ontwerp 
opgave. Deze wijk, op de locatie van een voormalige energiecen
trale, bestaat voor een groot deel uit vrijstaande woningen, deels 
uitgevoerd door particuliere opdrachtgevers. De straten hebben 
een smal profiel van 8 meter en zijn vrij gehouden van straatmeu
bilair. De kavels zijn relatief klein en de woningen zonder voor
tuin grenzen direct aan de straat. Parkeren vindt plaats op eigen 
terrein en alle woningen zijn voorzien van een eigen buitenruimte . 

Blue Moon 

Het terrein van de Hunzecentrale waar woonwijk de Linie en het 
nieuwe multifunctionele voetbalstadium Euroborg nu zijn ver
rezen was in 200 I al het decor voor een manifestatie onder regie 
van Toyo Ho. Deze experimentele manifestatie stond in het teken 
van 'Blurring Architecture' , een symbiose tussen architectuur en 
(beeldende) kunst. Op het terrein van de Hunzecentrale vindt een 
tijdelijke expositie plaats in de gestripte gebouwen van de voor
malige energiecentrale. In de binnenstad zijn tevens vijf blijvende 
herinneringen gerealiseerd. Het wonen in de 21 ste eeuw stond 
hierbij centraal. Verschillende architecten werd gevraagd een 
woning te ontwerpen voor op de maan waarin niet alleen gewoond 
wordt, maar waar ook andere functies in zijn opgenomen. Deze 
ontwerpen werden geprojecteerd op een aantal achteraflocaties in 
de binnenstad. Het resultaat is, nog altijd, zeer controversiële mo-



derne architectuur in het verder zeer traditionele centrum van de 
stad. De manifestatie markeerde het begin van een reeks waarin 
de realisatie van inzendingen in toenemende mate de inzet werd. 
De manifestaties werden hierdoor welliswaar minder experimen
teel van aard maar stelden de gemeente in staat een blijvende bij
drage te leveren aan een compact Groningen en de aanhoudende 
discussie hierover. 

Het oieuwbouwprogramma 

De toekomst van compact Groningen is met de nota 'Pieken in de 
Delta' ernstig onder druk komen te staan. Tot nu toe is Groningen 
in grote lijnen concentrisch gegroeid en heeft zo de afstanden tot 
het centrum beperkt weten te houden. De regio Groningen-Assen, 
aangewezen als economisch kerngebied, heeft de taak gekregen 
te voorzien in een groot deel van de regionale woningbouwop
gave en ruimte te bieden voor industrie en bedrijven. Mede op 
grond van zeer optimistische bevolkingsprognoses neemt Gronin
gen 45% van de woningbouwopgave voor zijn rekening, in totaal 
ruim 27.000 woningen. Het gevolg is dat de stad drastisch uit 
moet breiden. 

Nieuwe ruimte voor industrie wordt, binnen de T-structuur van 
de regiovisie Groningen-Assen, gecreëerd ten oosten en westen 
van de stad. Industriegebied Westpoort ligt ten westen van de stad 
en, als onderdeel van het plan voor Meerstad, wordt het industrie
gebied in het zuidoosten van de stad in oostelijke richting verder 
uitgebreid. 

In het noordwesten van de stad wordt in de komende jaren verder 
invulling gegeven aan woonwijk de Held. En in het zuidwesten 
van de stad wordt de stad uitgebreid met ruim 1250 woningen in 
de wijk Ter Borgh. Hoewel het in bovenstaande gevallen gaat om 
grote stadsuitbreidingen is geen van deze plannen zo ingrijpend 
voor de stad als de woningbouw ten oosten van de stad. In het 
volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de gevolgen van deze 
stadsuitbreiding, Meerstad. 
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Woningbouwprogramma Groningen 
Bron: Gemeente Groningen 

... Het woningbouwprogramma van groningen, de grote 
stadsuitbreiding ten oosten van de stad is Meerstad. 
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~ Meerstad. Omstreeks 
2025 moet deze stadstui
breiding zijn gerea
liseerd (Bron: Dienst 
landelijk gebied, 2005). 

~ De locatie van Meer
stad ten oosten van de 
stad breekt definitiefmet 
de concentrische vorm 
van de huidige stad. In
dustrie en woningbouw 
(bron: Masterplan, 
Meerstad Groningen, 
2005). 

Meerstad versus de compacte stad 

De confrontatie van de voorgenoemde ontwikkelingscondities: 
regionale krimp, het nationaal economisch beleid en het compact 
stedelijk beleid wordt belichaamd door het plan voor Meerstad. 
Binnen de gestelde termijn voor de uitvoering van het rijksecono
misch beleid is de realisatie van de bouwopgave middels her
structurering en verdichting onhaalbaar. De stad ziet zich hierdoor 
genoodzaakt door middel van stadsuitbreiding in deze woning
bouwopgave te voorzien. Om te concureren in een, zelfs voor 
de crisis, vrij ontspannen woningmarkt staat of valt de realisatie 
van nieuwe woningbouw met de mate waarin tegemoet geko
men wordt aan de woon wensen van consumenten. Met andere 
woorden, alleen een sub urbaan milieu dat breekt met het compact 
stedelijke beleid heeft enige kans van slagen. 
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Met de realisatie van een woonmilieu dat vooralsnog was voorbe
houden aan de randgemeenten en de rest van de provincie ligt het 
verder aanjagen van de leegloop van het noordoosten op de loer. 

Onder de rook van Winschoten ligt een nieuwe woonwijk ge
naamd de Blauwe Stad. Recentelijk is besloten 1100 van de 1400 
beschikbare kavels te gebruiken voor natuurontwikkeling. Het 
plan had zijn pijlen vooral gericht op gepensioneerde randstede-



Ecologische Hoofdstructuur 
Robuuste groenverbindingen 
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.Á. De robuuste verbindingszone 
van de ecologische hoofdstruc
tuur met de twee bOlllenecks 
rond de stad (bron: Provinciaals 
Ontwikkelingsplan, 2009). 
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Overstromingsrisico en bodemdaling 
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.Á. Ris icogebieden overstroming 
door binnenwater en bodemdaling 
ten gevolge van gaswinning (bron : 
Provinciaals Ontwikkelingsplan, 
2009). 



Het plan voor Meerstad 

Reeds in de jaren 80 komt het gebied ten oosten van de stad in beeld 
als een mogelijke locatie voor stadsuitbreiding. Met een problema
tische landbouw door de lage ligging en een geringe cultuurhistori
sche waarde heeft het de voorkeur boven andere gebieden rond de 
stad. In 2005 verschijnt het officiële masterplan voor Meerstad. Een 
plan voor een gebied van ruim 2300 hectare, grofweg het oppervlak 
van de huidige stad, dat definitief breekt met het compact stedelijke 
beleid en de concentrische ontwikkeling die de stad tot dan toe kent. 
In plaats van het uitbreiden van de bestaande stad wordt gekozen 
het gebied te ontwikkelen vanuit het nieuwe meer. Naast een prak
tische reden, de grondophoging van de voor woningbouw bestemde 
grondgebieden, wordt deze aanpak gemotiveerd door een aantal 
verschillende overwegingen. 

Met name in het oosten van de provincie neemt het risico op over
stromingen vanuit het binnenwater toe. De lage ligging van het 
gebied en de klimaatveranderingen liggen hier aan ten grondslag. 
Daarnaast is er in de provincie sprake van significante bodemdalin
gen als gevolg van gasboringen. Om het gebied minder kwetsbaar te 
maken is er ruimte nodig voor waterretentie om grote schommelin
gen in de watertoevoer op te vangen. 

Rond de stad Groningen loopt één van de robuuste verbindinszo
nes van de Ecologische Hoofdstructuur die vanuit Friesland naar 
Duitsland leidt. Deze zones verbinden natuurgebieden en maken 
zo migratie mogelijk. Het plan voor Meerstad combineert de vraag 
naar ruimte voor groene recreatie van stedelingen (GLOS, groen in 
en om de stad programma) met een duurzaam ecologisch netwerk. 

Meerstad moet voorzien in een suburbaan woonmilieu. Hiermee 
poogt het een doelgroep aan te spreken die zich op dit moment 
vooral vestigt in de randgemeenten waar de druk op de ruimte min
der groot is en woonwijken veelal ruimer opgezet zijn. Het grootste 
deel van de woningbouw zal in lage tot zeer lage dichtheden wor-

den gerealiseerd met toegang tot het meer en het recreatieve groen 
in de omgeving. 

De al even aangestipte recreatieve functie is de laatste reden voor 
de centrale rol van het meer in de ontwikkeling van Meerstad. Naast 
een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving is ook een recreatief 
programma wezenlijk onderdeel van het plan. Samen met ruim 800 
ha te ontwikkelen natuur wordt het meer het zwaartepunt van een 
nieuw recreatiegebied voor de stad. Daarvoor zijn een scala aan 
voorzieningen in het plan opgenomen zoals de bestaande camping 
en roeibaan, en tal van nieuwe, zoals jachthavens, strandjes, horeca, 
fietsroutes, kanoverhuur etc. Natuurontwikkeling kost een aantal 
jaren waardoor het belangrijk is hiermee in een vroeg stadium te 
beginnen, bovendien is deze functie niet afhankelijk van de wo
ningbouw en kan al eerder operationeel zijn voor recreatie door de 
huidige stedelingen. 

Kort samengevat vormen de volgende 5 hoofdpunten hiermee de 
kern van de opgave voor Meerstad. 

• De bouw van op termijn 10.000 woningen in het middenseg
ment en het hogere segment 

• De aanleg van een groot meer, gericht op de buffering en ber
ging van water 

• Het creëren van een recreatieve trekker, ondermeer in de vorm 
van het genoemde meer 

• De ontwikkeling van een robuuste verbindingszone ter verster
king van de ecologische (hoofd)structuur van stad en regio; en 
daarmee 

• De aanleg van een nieuw, kwalitatiefhoogwaardiglandschap 
van substantiële omvang (GIOSO). 

(Masterplan Meerstad, 2005, plO) 



lingen die op zoek waren naar rust en ruimte. In plaats daarvan 
leverde de nieuwe wijk slechts een beperkt aantal lokale verplaat
singen op. De kans dat de grote voorinvesteringen, waaronder 
de aanleg van een ruim 800 hectare groot meer, kunnen worden 
terugverdiend lijkt vervlogen en in een door krimp geteisterde 
regio komen bestaande kernen verder onder druk te staan. 

Meerstad en de Blauwe stad vertonen een aantal grote overeen
komsten. Zo wordt ook deze wijk gebouwd rond een nieuw meer, 
bestaat het woningaanbod voor een groot deel uit vrijstaande 
woningen op ruime kavels en ligt de wijk op relatief grote afstand 
van de bestaande stad. Is Meerstad eenzelfde lot beschoren of zijn 
de condities voldoende verschillend om dit scenario te verkomen 

Fasering 

De bouw van Meerstad vindt plaats over een periode van ruim 
20 jaar. De aanleg van het meer en de nieuwe natuur betekent 
dat het project gepaard gaat met grote voorinvesteringen. Deze 
moeten worden terugverdient met de verkoop van kavels en 
woningen. Hoewel deze ruimtelijke kwaliteiten in principe de 
vastgoedwaarde doen stijgen brengen de lange tijdsduur en grote 
voorinvesteringen grote risico's met zich mee. De aankoop van 
de gronden is bijvoorbeeld reeds in een vroeg stadium gedaan, 
maandelijks wordt hierover nu een miljoen euro rente betaald. 

In 2009 had volgens de planning het eerste deelplan, bestaande 
uit een deel van het meer, 200 woningen en de bijbehorende 
infrastructuur, gerealiseerd moeten zijn. Eind 2008 ging de 
symbolische eerste schop in de grond. Het zou toen nog ruim een 
jaar duren voor de graafwerkzaamheden daadwerkelijk begon
nen. Met een achterstand van ruim drie jaar is de ambitie van 600 
woningen per jaar, vooral ten gevolg van de financiële crisis en 
stagnerende woningmarkt, al twee keer naar beneden toe bijge
steld, en staat momenteel op 150 woningen per jaar. Belangrijke 
onderdelen van het plan komen hiermee op losse schroeven te 
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staan. Hieronder vallen de hoogwaardige openbaarvervoersverbin
ding met de stad, het stedelijk bebouwde centrum, de grootte van 
het meer en een deel van de natuur. 

Met het meer als startpunt kan Meerstad worden gedefinieerd 
als een zogenaamde 'leapfrog development'. Op deze manier 
wordt het financieel aantrekkelijkste gebied als eerste ontwik
keld. Ten eerste omdat het ontwikkelen van een tabuia rasa vele 
male goedkoper is. Er hoeft slechts zeer weinig te verdwijnen in 
dit gebied en van een ruimteclaim door andere belanghebbenden 
is vrijwel geen sprake. Ten tweede is de winstmarge in dit gebied 
het grootst. De nabijheid van het meer en de natuur vergroten de 
vastgoedwaarde, terwijl de vastgoedwaarde aan de westzijde van 
het plangebied negatief wordt beïnvloed door de nabijheid van 
het industriegebied en de ringweg. De bestaande situatie stelt hier 
ook meer beperkingen aan de bouwmogelijkheden. Zo liggen hier 
twee lintstructuren en de dorpen Engelbert en Middelbert. Naast 
de beperkingen die voortvloeien uit de cultuurhistorische waarde 
van de lintstructuren hebben ontwikkelingen hier gevolgen voor 
de leefomgeving van de huidige inwoners. 

Bebouwingsdichtheden 

Meerstad is een suburbaan woongebied bij uitstek. Met uitzonde
ring van het centrum worden maximaal 15 woningen per hectare 
gebouwd. Ondanks alle ruimte die gereserveerd is voor het meer 
en de aanleg van natuur is het gebied waar niet tot op zekere 
hoogte wordt gebouwd zeer beperkt. De financiële motivatie die 
hieraan ten grondslag ligt is duidelijk. De recreatieve functie en 
de continuïteit van de groenstmctuur komen hiermee echter in het 
gedrang. En het cultuurhistorische landschap wordt aangetast. Het 
leidt tot fragmentatie en een verminderde toegankelijkheid. 

Ten aanzien van de publieke functie van het gebied voor recre
atie en natuurbeleving doet het beeld van een eentonig sub urbaan 
landschap tekort aan de kans die er ligt voor een afwisselend land
schap van landelijke, sub urbane en stedelijke gebieden. Gezien 



de toenemende waardering voor stedelijk wonen kan een grotere 
variatie in woningbouwdichtheden bijdrage aan zowel de land
schappelijke kwaliteit en recreatieve waarde van het gebied als de 
realisatie van verschillende woonmilieus, die bovendien minder 
concureren met bestaande leefmilieus in de provincie. 

De confrontatie 

Tussen Groningen en Meerstad ligt een tweetal lintstructuren die 
parallel aan de Hondsrug lopen. Deze linten worden begeleid 
door een cultuurhistorisch landschap aan weerzijde van de weg 
met een kenmerkend verkavelingspatrooon. Gelijktijdig met de 
woningbouw rondom het meer wordt het industriegebied verder 
uitgebreid in oostelijke richting. De aanvulling op de ringweg ten 
oosten van de stad, waar later dieper op in zal worden gegaan, 
voorziet in de ontsluiting van dit gebied. 

De autonomie van deze lintstructuren wordt tot op zekere hoogte 
gehandhaafd door in deze zone de natuurdoe1stellingen te rea
liseren en het een bufferzone te maken tussen de industrie ten 
westen en het suburbane van Meerstad verder naar het oosten. 
Door binnen deze zone verdere verdichting toe te staan los van 
de kaders van het bestaande verkavelingspatroon wordt de deur 
echter geopend voor een gestage verdichting en ontbinding van 
het karakteristieke landschap. 

De ' ontwikkelingsvisie Eemskanaalzone' schetst een toekomst
beeld waarin het noordelijk deel van deze zone, opgespannen tus
sen het centrum van Meerstad en Groningen, door toevoeging van 
een aantal bruggen en nieuw programma een belangrijke nieuwe 
invalsweg van de stad wordt. Naast het hoogwaardige leefmi-
lieu is de bereikbaarheid van de binnenstad van Groningen een 
belangrijke voorwaarde voor de levensvatbaarheid van Meerstad. 
De geïsoleerde ligging van de Blauwe Stad nabij Winschoten is 
een belangrijke oorzaak voor het falen van dit plan. De verbin
ding vanuit de stad bezien in oostelijke richting vormt een tweede 
factor die drukt op het behoud van de bufferzone en de cultuur-



historische linten. Een ander bezwaar tegen deze verbindingsroute 
is de ingebeelde pool Meerstad centrum. Pas in de allerlaatste, 
zeer onzekere, fase van de uitvoering wordt deze gerealiseerd. Het 
ontwikkelingspotentieel van de 'Eemskanaalzone' is vooral afhan
kelijk van de verkeersbewegingen die worden gegenereerd door 
Meerstad. De investeringen die vereist zijn voor het scheppen van 
de randvoorwaarden, waarbinnen deze zone zich kan ontwikkelen 
als een hoogwaardige verbinding met de stad, zijn moeilijk te ver
antwoorden gezien de onzekerheid over de uiteindelijke realisatie. 

Vertraging 

De financiële crisis gaat gepaard met een terugloop in investerin
gen in de bouw. De realisatie van Meerstad loopt hierdoor reeds 
grotere vertraging op en de kans dat het volledig wordt gereali
seerd wordt alsmaar kleiner. De noodzaak om op korte termijn 
grote investeringen te doen om de verbinding met de binnenstad te 
verbeteren is hierdoor verdwenen. 

In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het industrie
gebied dat, op termijn, ruimte moet bieden aan de verbinding met 
Meerstad. De visie op de transformatie van dit gebied, die volgt 
uit deze analyse, maakt een alternatief scenario voor de ontwik
keling van zowel Meerstad als de verbindingszone mogelijk die 
beter aansluit bij de huidige economische condities 

.... De bufferzone lussen Meerslad en de uitbreiding van het industriege
Qied onder druk. 



Keuze tussen contracie en expansie 

Aan de basis van het nationaal economisch beleid dat verant
woordelijk is voor de grote stadsuitbreidingen van Groningen, 
waaronder Meerstad, staat nog altijd de overtuiging dat middels 
overheidsinvesteringen de stagnatie van economische ontwikke
lingen in de regio kan worden gekeerd. De realiteit is echter dat 
regionale krimp en de economische crisis wel eens een structureel 
karakter kunnen hebben. Deze investeringen zouden dan niet 
alleen tevergeefs kunnen blijken, maar zelfs verder bij kunnen 
dragen aan deze ontwikkeling. 

De concentratie van investeringen in het economisch kerngebied 
Groningen-Assen beperkt de beschikbare middelen in een regio 
waar onder druk van krimp reeds sprake is van leegloop. Nieuwe 
bedrijventerreinen zouden bovendien aanleiding kunnen zijn voor 
bedrijven uit de regio om zich, vanwege de agglomeratievoor
delen, te vestigen in Groningen. De realisatie van Meerstad zou, 
omdat het voorziet in een woonmilieu dat voorheen voorbehou
den was aan de regio, bij kunnen dragen aan een verdere leeg
loop. Tussen de vraag en aanbod van werk bestaat een wissel
werking die de bovengenoemde ontwikkelingen kan versterken. 
Wanneer de economische ontwikkeling van de regio niet aantrekt 
door het beleid dreigt het dus louter een regionale concurrentie in 
de band te werken waarbij de regio het onderspit delft. 

Binnen de huidige stadsgrenzen is voorlopig genoeg ruimte 
om te voorzien in de vraag naar woon- en bedrijfsruimte mid
dels herstructurering. Uitbreiding van de stad beperkt echter de 
bereidheid om in deze gebieden te investeren. Vanuit de overheid 
zijn hiervoor minder middelen beschikbaar, omdat deze worden 
aangewend voor stedelijke uitbreiding. Private partijen zullen 
vanwege de hogere kosten voor herstructurering eerder uitwijken 
naar nieuwe stadsontwikkelingen. De kans op verschraling van 
bestaande stadsdelen die hun langste tijd hebben gehad neemt als 
gevolg van dit beleid dus toe. 

• 

De financiële crisis, die alle betrokken partijen heeft gedwongen 
op dit moment pas op de plaats te maken, biedt de noodzakelijke 
ruimte om dit beleid te herzien. In plaats van, tegen beter weten 
in, te blijven investeren in stedelijke uitbreiding lijkt het zinvol
ler te investeren in de bestaande stad. Met de voortzetting van 
een compact stedelijk beleid blijven de negatieve gevolgen van 
stadsuitbreiding, die hierboven kort zijn geschetst, uit en neemt de 
kans op succesvolle herstructurering toe. 

De ruimtelijke consequenties van de, in het voorgaande beschre
ven, ontwikkelingscondities worden zichtbaar in de Industrie
buurt. Dit gebied, direct ten zuidoosten van het centrum van 
Groningen, is onder invloed van een natuurlijk verloop reeds 
verwikkeld in een transformatieproces waarbij verouderde indus
trie plaats maakt voor nieuwe centrumstedelijke ontwikkelingen. 
Het beleid, dat richting zou kunnen geven aan deze transformatie, 
laveert echter tussen het rijkseconomisch beleid, de natuurlijke 
tweede generatie stadsontwikkeling en de rol die het gebied speelt 
in de ontwikkeling van Meerstad. Een keuze tussen transforma
tie en revitalisatie van de industriële functie van het gebied blijft 
door het tegenstrijdige beleid echter uit waardoor de beleidslijnen 
slecht voet aan de grond krijgen. Met een eenduidige keuze voor 
de tweede generatie stadsontwikkeling wordt het echter een ander 
verhaal. 
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Stadsontwikkeling Groningen 

Groningen is gesticht op de meest noordelijke punt van de 
Hondsrug, een stuwwal of megaflute ontstaan in de voorlaatste 
ijstijd (het Saaliën). De rug is de grootste van een aantal paral
lel lopende, langgerekte ruggen en loopt van Emmen tot de stad 
Groningen. 

De oorsprong van Groningen als esdorp is nog altijd terug te vin
den in de infrastructuur. Een ladderstructuur van enkele parallelle 
wegen met dwarsverbanden. Vanwege de strategische ligging 
tussen het Drents plateau en de Friese kuststrook groeit de stad 
vanaf de middeleeuwen uit tot de belangrijkste stad in Noord 
Nederland. Hierbij spelen de rivieren de Hunze en de Drentsche 
Aa een belangrijke rol als handelsroute. 

De Hondsrug wordt aan weerszijden begeleid door beekdalen 
die in de afwatering van het gebied voorzien. Ten westen loopt 
de Drentsche Aa en ten oosten het Hunzedal. De resten van de 
Hunze zijn nog steeds terug te vinden, de waterloop zelf ver
dwijnt wanneer Groningen het Winschoterdiep aanlegt. Met dit 
kanaal krijgt de stad controle over alle waterwegen naar de zee. 
Het gebied ten oosten van de stad heeft door een relatief stijIe 
helling van de Hondsrug aan deze zijde een zeer lage ligging. 
Een aantal heuvels, die tevens ten tijde van de voorlaatste ijstijd 
zijn ontstaan, worden in de loop van de 20ste eeuw afgegraven 
teneinde nabij de stad gelegen gebieden geschikt te maken voor 
stadsuitbreiding. 

Groningen wordt omringd door een aantal waardevolle land
schappen. Vanui t het noorden is Groningen het eindpunt van een 
landschap van esdorpen, aan beide zijden begeleidt door wegdor
pen op laagveen. Een landschap dat ook ten westen van de stad 
nog ligt. Dit zijn de oudere cultuurhistorische landschappen die 
door de hoge ligging van nature bewoonbaar waren. Ten noor
den van de stad ligt een wierdenlandschap waarvan de oudsten 

Á Hoogtekaart van Groningen. De binnenstad lig t op de uiterste punt van de 
Hondsrug. In ooste lijke richting loopt het gebied relatief snel al Ter hoogte van 
de toekomstige woonwijk Meers tad ligt het 3 meter onder NAP (bmn: AHN.nl). 
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al stammen uit 600 v. Christus. Door de aanleg van dijken door 
kloosters en dorpen verliezen deze gedurende de middeleeu
wen echter hun functie. In deze periode wordt verder naar het 
noorden nog meer land op de zee gewonnen door de aanleg van 
dijken. 

In het zuidoosten van de provincie ligt nog het tegenwoordig eco
nomisch problematische veenkoloniale landschap bestaande uit 
langgerekte lintdorpen langs veenkanalen. Vanaf het eind van de 
I6e eeuw tot het begin van de 20ste gaat het goed met de veen
ontginning. De stad Groningen proviteert doordat het transport 
via de stad plaatsvindt. Wanneer het turf de concurrentiestrijd met 
goedkopere en beter brandende brandstoffen niet langer aankan 
verliest een groot deel van de bevolking zijn werk. Deze klap is 
het gebied zonder een goede alternatieve bron van inkomsten nog 
altijd niet te boven waardoor het kampt met een hoge werkloos
heid. 

Lange tijd wordt de uitbreiding van Groningen beperkt door de 
stadswallen en andere verdedigingswerken. Aan het einde van 
de I7e eeuw, een relatief rustige periode, wordt ten zuiden van 
de stad de linie van Helpman aangelegd. Welgestelde burgers 
maken hiervan gebruik om tussen de stad en deze verdedigingsli
nie zogenaamde buitens aan te leggen. In de periode 1876 - 1884 
worden alle wallen geslecht en wordt grootschalige groei van de 
stad mogelijk. 



N aar herstructurering en verdichting 

Wanneer stadsuitbreiding tot een minimum beperkt moet worden 
om de stad compact te houden, moet groei van de bevolking wor
den opgevangen door de stad te verdichten. Na het slechten van 
de stadswallen vindt deze gedachte echter pas weer ingang in de 
jaren 90 wanneer de schaarste van ruimte in Nederland als geheel 
een rol gaat spelen in de ruimtelijke politiek. 

Na de tweede wereldoorlog is er sprake van een acute woning
nood. De structurele achterstand, door stagnatie gedurende de 
oorlog en de geboortegolf die hierna optreed, moet worden 
weggewerkt. Halverwege de jaren vijftig komt de woningbouw 
goed op gang. In eerste instantie gebeurt dit nog op basis van de 
vooroorlogse uitbreidingsplannen van de stad. Met het structuur
plan van 1961, waarin wordt aangenomen dat de stad omstreeks 
het jaar 2000 ongeveer 265.000 inwoners zal tellen, vinden echter 
nieuwe inzichten als de maakbare samenleving en standaardisatie 
ingang en worden nieuwe wijken op basis van de wijkgedachte 
met een stempelverkaveling gebouwd. 

In 1969 vindt annexatie van twee randgemeenten plaats waarmee 
verdere groei van de stad mogelijk wordt. Waar stadsuitbreidin
gen tot dan toe min of meer volgens een concentrisch model rond 
de stad worden gepland, wordt in het structuurplan Groningen 
1969 conform de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening de 'gelede 
sectorenstad' gepresenteerd. Nieuwe stadsuitbreidingen worden 
voorzien van een eigen centrum en van elkaar gescheiden door 
groene longen die tot diep in de stad reiken. Doorgaande tangen
ten moeten de nieuwe, overwegend uniforme, stadsuitbreidingen 
ontsluiten. De nieuwe woonwijken, ontworpen op basis van de 
woonerfgedachte, worden echter geplaagd door de recessie van 
de jaren tachtig en een toenemende suburbanisatie. De kwali
teiten van het woonerf, grondgebonden woningen in een rustige 
groene leefomgeving, kunnen gemakkelijk buiten de stad worden 
gevonden. 
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.. D e wiJk Vinkhuizen, gerealiseerd in de p eriode /960-/970. De wijk wordl geken-
1erkl door de zogenaamde slempelbouw en beslaaI voor een grool deel uil hoogbouw 
Bron: Goog/e maps, 20/0). 

De wijk Beijurn, gerealiseerd in de periode /9 70-/980, D e wijk is ontworpen op 
van de woonerfgedachle. Grole huurwoningen meI veel g roene ruim Ie moest het 

aantrekkeliJk alternatief maken voor de suburbanisatie die deze p eriode kenmerkt 
: Google maps, 2010). 

Een compacte stedelijke ambitie kenmerkt de periode na 1980 
wanneer meer dan ooit duidelijk wordt dat de prognose van 
265.000 inwoners in het jaar 2000 nooit realiteit zal worden. 
Het begint met een stedelijker invulling van de laatste deelge
bieden van de uitbreidingswijk Beijum met rechte straten, meer 
hoogbouw en een 'hardere' stadsrand. In het structuurplan van 
1986 worden intensiveringsgebieden aangewezen. Binnenste
delijke gebieden die met veroudering, stagnatie, verpaupering 
of zelfs leegstand te maken hebben. Hernieuwde interesse in de 
stad wordt door de stad aangegrepen om te experimenteren met 
publiek-private samenwerking, nieuwe vormen van architec-
tuur en stadsontwikkeling. Het meest toonaangevende voorbeeld 
hiervan is het Groninger Museum, een postmodernistisch gebouw 
gesitueerd tussen het centraal station en de binnenstad. 

Sinds de jaren negentig vindt nog steeds stadstuibreiding plaats, 
maar in plaats van de grootschalige uitbreidingen van de voor
gaande decennia gaat het veelal om kleinschalige uitbreidingen 
die aanhaken op de bestaande structuren. De nadruk is verscho
ven naar de zogenaamde intensiveringszones. Met het verschij
nen van de structuurvisie 'De stad van straks' en 'De stad van 
straks extra' in 1996 en 1999 is cr meer aandacht gekomen voor 
de leefbaarheid van stadsdelen en de uiteenlopende wensen van 
bewoners. Dit heeft geleid tot een visie op de stad als conglo
meraat van verschillende leefmilieus. De intensiveringszones 
worden hierin gezien als corridors met een grote verscheidenheid 
aan functies in een hoge dichtheid, die de verschillende stadsde
len met elkaar verbinden. 



De ontwikkeling van het plangebied 

Het industriegebied bestaande uit de Industriebuurt en de Ooster
poortwijk ligt in het zuid-oosten van de stad. Het gebied wordt 
doorsneden door het Oude en Nieuwe Winschoterdiep, de Euro
paweg, de ringweg en de vroegere loop van de Hunze. De Spoor
weg richting Zwolle en Winschoten loopt er grofweg langs. 

De ontwikkeling van het gebied wordt in kaart gebracht vanaf het 
moment dat stadsuitbreidingen ten oosten van het Oude Winscho
terdiep plaatsvinden. In eerste instantie bestaat dit uit stapsgewij
ze uitbreidingen in zuidoostelijke richting. Vanaf de jaren negen
tig is komt daarnaast een tweede generatie stadsontwikkeling van 
de oudere delen op gang. 

1953 

Hoewel in de eerste helft van de twintigste eeuw al sprake is van 
een aanzienlijke concentrische groei van de stad, vindt er ten 
oosten van het Winschoterdiep op dat moment nog geen stadsuit
breiding plaats. De lage ligging van het gebied als gevolg van de 
steile afloop van de Hondsrug aan de oostzijde maakt het gebied 
ongeschikt voor bebouwing. Het verloop van de gedempte Hunze 
is dan nog duidelijk zichtbaar in het verloop van de Euvelgunner
weg met aanliggende bebouwing. 



1963 

In 1928 wordt begonnen met de verbinding Winschoterdiep -
Eemskanaal- Friesland. Hiervoor wordt in de jaren 50 het Win
schoterdiep naar het oosten verlegd, waar het aansluiting vindt op 
het Eemskanaal en het van Starkenborghkanaal. 

Ten westen van het Oude Winschoterdiep wordt in deze periode 
de eerste van een tweetal energiecentrales gebouwd die in de 
stroomvoorziening van de stad moeten voorzien. 

Om de grond bouwklaar te maken worden in eerste instantie 
heuvels in de omgeving afgegraven die net als de hondsrug zijn 
ontstaan in het Saaliën. Wanneer deze bronnen zijn uitgeput 
ontstaan met verdere zandafgravingen temidden, en ten oosten 
van de industriebuurt plassen die door aanhoudende afgravingen 
uitgroeien tot aanzienlijke wateroppervlakken. 

1970 

Het Eemskanaal wordt verbreed en de Scandinavische havens 
worden gegraven met de bedoeling Groningen voor zeeschepen 
toegankelijk te maken. In deze periode wordt tevens sterk ge
investeerd in de spoor- en auto infrastructuur om overslag van 
goederen te bevorderen. De Europaweg wordt ten behoeve van de 
doorstroming in deze periode gerealiseerd als één van de radialen 
die toegang geeft tot de binnenstad. Deze visie op de ruimtelijke 
structuur wordt echter snel losgelaten wanneer door de snelle 
groei van autoverkeer het centrum dreigt dicht te slibben. 

Ten oosten van het oude Winschoterdiep, tegenover de Helper
centrale, wordt de tweede energiecentrale, de Hunzecentrale, 
gebouwd. Deze kreeg vijf 120 meter hoge schoorstenen die lange 
tijd de skyline van Groningen domineren. 



1980 

In de ontwikkeling van het industriegebied speelt de haven geen 
rol van betekenis. De zeevaart heeft zich in hoog tempo ont
wikkeld waardoor de waterwegen niet toereikend zijn voor de 
afmetingen van zeeschepen. Tegelijkertijd neemt het verVOer over 
de weg een vlucht. De inrichting van de oostelijke oever van het 
Nieuwe Winschoterdiep richt zich dan ook volledig op de nieuw 
aangelegde auto infrastructuur, de kades van. het nieuwe winscho
terdiep blijven grotendeels ongebruikt als restruimte over. 

De Europaweg wordt buiten de stad aangesloten op de nieuwe 
A 7 richting Hoogezand. De snelweg loopt langs Hoogezand en 
Winschoten en sluit aan op het regionale verkeersnetwerk van 
Duitsland 

1990 

Teneinde een ring rond groningen te realiseren wordt de regionale 
infrastructuur verder aangevuld met een weg richting het noor
den. Het deel van de spoorwegen naar de Hunzecentrale wordt 
ontmanteld en in de jaren die volgen zullen de energiecentrales 
langzaamaan buiten bedrijf worden genomen. In 1998 worden de 
vijf schoorstenen opgeblazen. 

De westelijke punt van het industriegebied wordt tot 1983 bezet 
door de Aagrunol fabriek. Een sterk vervuilende chemische 
fabriek die uiteindelijk vertrekt naar Delfzijl. In de jaren 90 wordt 
het grondwater en de bodem gesaneerd, een proces dat jaren zal 
duren, waarna het gebied een nieuwe functie krijgt met kantoren, 
appartementen en cen nieuwe woonwijk. Rond die tijd opent ook 
de IKEA een vestiging in het gebied. 



2000 

Van 1994 tot 2000 is de stimuleringsregeling Bosaanleg op 
Landbouwgronden (SBL) van kracht. Met het oog op overpro
ductie van bepaalde landbouwproducten had deze regeling als 
doel landbouwgrond uit de productie te nemen. Het gevolg is dat 
ten oosten van het industriegebied een aantal productiebossen 
worden aangelegd. Samen met de zandafgravingen vormen deze 
nu een beeldbepalende laag in het landschap 

Binnen de ring van Groningen breidt het industrieten-ein ten 
oosten van het Nieuwe Winschoterdiep zich verder uit. Hiermee 
wordt de toop van de gedempte waterloop de Hunze definitief on
derbroken. Buiten de stad waar het Oude en Nieuwe Winschoter
diep samenkomen verrijzen een tweetal afvalbelten. De oostelijke 
afvalbelt houdt hierbij de landschappelijke laag gevormd door de 
loop van de Hunze aan. 

2008 

De Stamspoorlijn naar de Scandinavische havens wordt buiten 
gebruik genomen en de overslagbedrijven Frans Maas en Van 
Gend & Loos sluiten hun vestigingen. Met het vertrekken van 
deze distributiecentra is de overslag grotendeels verdwenen uit 
het gebied. 

Aan weerszijde van het Oude Winschoterdiep wordt op grote 
schaal verouderde industrie geruimd om plaats te maken voor 
nieuwe woonlocaties. Hiermee komt definitief een einde aan de 
puur industriële functie die het gebied tot dan toe kent. Op de 
plek van de Hunzecentrale verrijst een nieuw voetbalstadion, de 
Euroborg, en een kantorenpark. 

De waterloop de Hunze wordt deels in ere hersteld en komt, door 
verdere uitbreiding in oostelijke richting, midden in het industrie
gebied te liggen. 



Groei 

Door de lage ligging van het gebied ten zuidoosten van de stad 
blijft de polder Euvelgunne, de huidige Industriebuurt, lange tijd 
buiten beeld in de stedelijke ontwikkeling van Groningen. Het in 
de I4e eeuw aangelegde Winschoterdiep bood plaats aan enkele 
scheepswerven en houtzagerijen, maar buiten dat is het puur 
landbouwgebied. 

In 1948 vestigt de chemische fabriek AAgrunol , welke voorna
melijk bestrijdingsmiddelen produceert voor de landbouw, zich 
ten oosten van het Winschoterdiep. Met deze fabriek vangt de 
ontwikkeling van het industriegebied aan. Tot de jaren 70 breidt 
het bedrijf zich steeds verder uit langs het Winschoterdiep tot het 
bijna het volledige gebied tussen de Europaweg, het Winschoter
diep en de ringweg beslaat. 

Sinds de jaren 60 is door grondophoging terrein geschikt gemaakt 
voor stadsuitbreiding ten oosten van het Nieuwe Winschoterdiep. 
Conform de in deze periode heersende visie op stadsontwikke
ling krijgt het gebied een puur industriële functie. Hoewel er 
enige tempowisselingen waarneembaar zijn, is er sprake van een 
gestage groei in zuid-oostelijke richting. 

In eerste instantie wordt ingezet op verschillende verkeersmoda
liteiten en de overslag van goederen. Naast de aanleg van auto
wegen wordt fors geïnvesteerd in de aanleg van binnenhavens en 
spoorwegen. Wanneer echter blijkt dat de havenactiviteiten niet 
van de grond komen door de snelle ontwikkelingen in het goede
renvervoer, wordt bij verdere uitbreiding van het industriegebied 
alleen nog geïnvesteerd in auto infrastructuur. De eerste generatie 
industrie in het gebied bestaat uit een beperkt aantal bedrijven 
met een zeer grote ruimtebehoefte. De energiecentrales en enkele 
overslagbedrijven in combinatie met de groene inpassing van 
regionale auto infrastructuur en een zeer ruime verkaveling heeft 
vooral ten westen van het Nieuwe Winschoterdiep geleid tot een 
grote hoeveelheid onbruikbare restruimtes. Tegenwoordig worden 

Groei Industri 

• De groei van hel lnduslriegebied v{//l(!/hel begin van de 2()' eeuw. Ee 
ges lage groei van hel gebied in zuidooslelijke richling. 

~ De Transformalie. De nabijheid van hel cenlnan maakl hel gebied 
a{//llrekkelijk voor woningbouw. De komsi van lKEA Irekl nieuwe grool
scha/ige delailhandel naar hel gebied en hel nieuwe voelbalsladion moe 
de On/wikkeling van een nieuw kanlorenpark s limuIeren. 



ransformatie Industriegebie 

.. KANTORENPARK ROND EUROBORG 

DETAILHANDELSCENTRUM ROND IKEA 

UITBREDING CENTRUMSTEDEUJK WONEN 

deze in stand gehouden door de hinderzones rondom aanwezige 
industrie en autowegen. Ook de veelal in onbruik geraakte bin
nenhavens in het gebied kunnen beschouwd worden als rest
ruimte. 

Het gebied ten oosten van het Nieuwe Winschoterdiep is bedui
dend jonger. Het heeft een fijnmaziger netwerk gekregen met 
kleinere bouw kavels. Er is hier dan ook slechts zeer beperkt 
sprake van restruimte. Daarnaast is er aandacht besteed aan de 
cultuurhistorische waarde van de oude waterloop de Hunze. Deze 
is vrij van industrie gebleven en deels in ere herteld. 

Transformatie 

Met de groei van Aagrunol neemt ook de weerstand tegen het 
zwaar vervuilende en gevaarlijke chemische bedrijf toe. Reeds 
vanaf het begin klagen bewoners van de ten westen gelegen 
woonwijk Oosterpoort over neerslag van poeder, hoofdpijn, 
braken, huiduitslag en schone was aan de waslijn die geel wordt. 
Na jaren van actievoeren wordt in 1981 door de gemeenteraad 
besloten dat het bedrijf weg moet Het zal echter tot 1999 du
ren voordat de grond volledig gesaneerd is en het gebied een 
nieuwe functie kan krijgen. Waar 50 jaar eerder de transformatie 
van landbouwgebied naar industriegebied begon, begint nu ook 
de tweede generatie stadsontwikkeling in het gebied. Door de 
ligging nabij het centrum is het gebied ideaal voor de realisatie 
van een ccntrumstcdelijk woonmilieu dat nauw aansluit bij het 
compact stedelijk beleid dat de gemeente in deze jaren voert. De 
grenzen van deze transformatie komen echter ook snel in zicht. 
De regionale infrastructuur leidt tot geluidsbelasting waardoor 
woningbouw wordt bemoeilijkt 

In 1997 opent IKEA een vestiging in het industriegebied. In de 
daarop vo]gende jaren vestigen zich nog een aantal bedrijven 
op het gebied van grootschalige detailhandel zich in de directe 



omgeving. Hiermee verandert het gebied in een bescheiden 
centrum voor grootschalige detailhandel. In 2005 opent de lKEA 
op dezelfde locatie een nieuwe winkel waarmee het één van de 
grootste van Nederland wordt. 

Hoewel de energiecentrales in het gebied grotendeels worden 
gesloopt blijft een enkele turbinehal gespaart. Deze krijgen een 
nieuw leven als kantoorgebouwen met een aantal bedrijven onder 
één dak. De gemeente wil het gebied ontwikkelen tot een belang
rijke kantoorlocatie voor de stad. Als spil in deze ontwikkeling 
wordt een nieuw voetbalstadion gerealiseerd, de Euroborg. Het 
nieuwe stadion biedt tevens plaats aan horecagelegenheden, een 
grote bioscoop, een school, een fitnesscentrum en een super
markt. Deze variëteit aan functies moet leiden tot een continue 
levendigheid in het gebied. De kantorenmarkt is de laatste jaren 
echter beperkt en de ontwikkeling van het gebied lijkt, na een 
drietal nieuwe kantoorpanden, tot stilstand te zijn gekomen. 

De drie voorgenoemde ontwikkelingen vinden grotendeels los 
van elkaar plaats. De woningbouw langs de randen van het 
industriegebied kan worden gezien als een natuurlijk transfor
matieproces van een verouderd industriegebied naar een nieuw 
centrumstedelijk woongebied. De andere twee ontwikkelingen 
worden vooral gevoed door de goede regionale bereikbaarheid 
en de aanwezigheid van een publiekstrekker. Diezelfde regionale 
infrastructuur vormt echter ook een barrière in de lokale bereik
baarheid en het potentieel van de publiekstrekkers voor verdere 
transformatie wordt beperkt door de fysieke beperkingen die deze 
stelt. 

Ondertussen is een groot deel van de overgebleven industrie 
in het gebied tussen het Oude en Nieuwe Winschoterdiep sterk 
verouderd. Een deel van de panden staat momenteel leeg of is 
gekraakt. De ligging van het gebied op steenworp afstand van 
het centrum maakt het gebied bijzonder geschikt voor verdere 
verdichting en een andere functie dan industriegebied. 

Als onderdeel van de 'Centrale Zone' maakt het gebied langs het 
Eemskanaal deel uit van het 'Mooi Nederland' programma uit de 
Nota Ruimte en is er geld beschikbaar voor de ontwikkeling van 
het gebied. Speciale aandacht gaat vanuit zowel de Nota Ruimte 
als de Nota Pieken in de Delta uit naar de ontwikkeling van 
bedrijventerreinen. Zo is ook het nieuwe bedrijventerrein West
poort, ten westen van de stad, belangrijk onderdeel van het Rijks
beleid ten aanzien van het stedelijk netwerk rond Groningen. Het 
beleid richt zich echter op industrie waardoor een strategie voor 
een tweede generatie stadsontwikkeling naar een centrumstede
lijk gebied vooralsnog buiten beschouwing is gebleven. 

Revitalisatie of transformatie 

Met het oog op de aanwezige voorzieningen en de grote woning
bouwopgave die voortvloeit uit diezelfde nota's lijkt de tweede 
generatie stadsontwikkeling het uitgelezen moment om in plaats 
van revitalisatie van de industrie in te zetten op een natuurlUke 
transformatie van het gebied. Een koers die tevens beter aansluit 
bij de voorkeur van Groningen voor een compact stedelijk beleid. 
Teneinde dit transformatieproces te faciliteren moeten de voor
waarden waaronder deze kan plaatsvinden en barrières die het 
proces tot op heden beperken tot gefragmenteerde ontwikkelin
gen in kaart worden gebracht. 

c: 
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Functies 

Naar het zuiden en oosten van de stad strekt de woningbouw zich 
ver uit, het zuidoostelijke industriegebied daartussen steekt tot 
diep in de stad. Een tweedeling kan worden gemaakt tussen het 
gebied ten oosten en ten westen van het Nieuwe Winschoterdiep. 
Het gebied tcn oosten van het Nieuwe Winschoterdiep bestaat 
uit relatief jonge industrie en is nog deels in ontwikkeling. Voor 
de realisatie ervan bestonden vrijwel geen ruimtelijke obsta-
kels. Vanwege een monofunctionele bestemming kon er worden 
volstaan met een simpele rasterstructuur die het gebied effectief 
ontsluit. De enige uitzondering hierop, het verloop van wat eens 
de Hunze was, is vanaf het begin meegenomen in de planning en 
heeft daardoor een gedegen inpassing kunnen krijgen. 

Zo simpel als het gebied ten oosten is, zo complex is de situatie 
ten westen van het Nieuwe Winschoterdiep. Zowel de ring- als de 
waterwegen behoeven een doorgaande ruimte voor een soepele 
doorstroming van verkeer. De ruimte ertussen is hierdoor tot op 
zekere hoogte geïsoleerd hetgeen een negatieve impact heeft op 
de ruimtelijke continuïteit en bereikbaarheid. 

Tot de jaren tachtig strekt het industriegebied tot de kruising van 
het Oude Winschoterdiep en het Eemskanaal, tegen de oude bin
nenstad aan. Sinsdien trekt de industrie zich langzaam terug. In 
plaats hiervan vindt tegen de binnenstad aan vooral woningbouw 
plaats en in een ring daaromheen ontplooien zich verschiliende 
commerciële activiteiten. 

Met name de commerciële activiteiten in het gebied zijn gefrag
menteerd. Waar de woningbouw kan aansluiten op de bestaande 
stad, is voor deze activiteiten geen duidelijke oriëntatie. Mede als 
gevolg van de parkeerplaatsen rondom zijn het autonome objec
ten die geen relatie aangaan met de omgeving. 

Jt.De huidige spreiding 
vanfuncties over het 
gebied. Woningbouw 
nabij het stadscentrum, 
daaromheen detailhan
del en kantoren, langs 
de randen industrie. 

" 

~ Tweede generatie 
stadsontwikkeling naar 
een centnimstedelijk ' \ 

milieu, Verouderde ~" /) 
industrie maakt lang- ....r 
zaamaan plek voor een 
gevarieerd stedelijk 

,- ' .;, 

.,~( 
., .~:~;.... . . 

-Wonen -Industrie -Publiek 
Recreatie 

I .- Commerd 



Restruimte 

Restruimte rondom de Infrastructurele lijnen. Bijna een derde van dit gebied is 
te ontwikkelen door de-geïsoleerde ligging. 

Restruimte 

Rond de autowegen, de hoogspanningslijnen en het Oude en 
Nieuwe Winschoterdiep bevindt zich in het plangebied een grote 
hoeveelheid restruimte die of nooit bebouwd is, door de hinder
zones als gevolg van deze infrastructuur moeilijk te ontwikkelen 
is, of vrij is gekomen met de sloop van verouderde industrie. 

De grootste concentratie restruimte bevindt zich rondom de regio
nale infrastructuur. De ruime groene inpassing van de Europaweg 
vindt zijn oorsprong in de bij aanleg dominante visie op de vorm
geving van regionale infrastructuur. Door de jaren heen is deze 
ruimte, als gevolg van ingrepen in de omgeving, in toenemende 
mate aangetast en gefragmenteerd. 

De restruimte die langs het Oude Winschoterdiep ligt beperkt 
zich grotendeels tot het gebied dat met het verdwijnen van de 
energiecentrales en hun bijbehorende infrastructuur is vrijgeko
men. Een derde strook met verschillende braakliggende ter
reinen ligt langs het Nieuwe Winschoterdiep. Deze zijn deels hct 
gevolg van het geringe succes van de geplande havenactiviteiten 
en deels het gevolg van zeer diepe kavels die slechts deels in 
gebruik zijn. De industrie die volledig op de auto infrastructuur 
is georiënteerd laat in veel gevallen het gebied aan de achterzijde 
langs het kanaal ongebruikt. Omdat deze ruimte niet ontsloten 
wordt is een andere bestemming niet mogeJ,ijk. 



Parkeerterreinen 

Rondom de Euroborg en het centrum voor grootschalige detail
handel liggen een aantal grote parkeerterreinen. De parkeerplaat
sen bij de Euroborg en op het Damsterdiep (P I, P2 en P3) worden 
ontsloten door de Europaweg. De overig parkeerplaatsen liggen 
aan de Bornholmstraat (P4, P5 en P6). Door middel van een 
voetgangerstunnel is vanaf P4 ook de Euroborg bereikbaar. Deze 
tunnel is één van de laatste overblijfselen van de stamspoorlijn 
naar de binnenhavens. 

Het gebied biedt parkeergelegenheid voor ruim 5500 auto 's. Met 
uitzondering van P4 zijn deze uitsluitend bestemd voor bezoekers 
van de directe omgeving. P4 is onderdeel van het Park&Ride 
beleid van de gemeente. Hier loopt een busverbinding langs die 
bezoekers direct naar het centrum brengt. Deze buslijn loopt ook 
langs P5 en P6. 

Het grootste overschot is te vinden bij de Euroborg. Met uitzon
dering van die dagen dat er daadwerkelijk een voetbalwedstrijd of 
een ander groot evenement plaats vindt zijn deze parkeerplaatsen 
uitgestorven. 

Door de goede regionale bereikbaarheid van deze parkeerterrei
nen en de korte afstand tot het centrum is het Park&Ride beleid 
hier redelijk succesvol. De gei soleerde ligging en matige ruimte
lijke kwaliteit van de omgeving maken het echter tot een onaan
gename omgeving. Door te investeren in deze tekortkomingen en 
meer parkeerterreinen onderdeel te maken van dit beleid, kan een 
nieuwe stap in de goede richting worden gemaakt. 

Parkeerterreinen 
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... Een graol aanlal parkeerlerreinen op sleenwOlp a/~land van hel eenlrum maken 
verdere ontwikkeling van hel Park&Ride beleid mogelijk 



Lineaire structuren 

Door het plangebied lopen een aantal lineaire structuren die van 
grote invloed zijn op de ruimtelijke kwaliteit en het functioneren 
van het gebied. Aansluitingen op het lokale stedelijk netwerk 
wordt beperkt door de waterwegen en de spoorlijn ten westen 
van het gebied. Het gebied wordt doorsneden door regionale auto 
infrastructuur. Daarnaast lopen vanwege de oude energiecen
trales een aantal hoogspanningslijnen nog door het gebied. De 
hoge dichtheid van deze lineaire elementen heeft geleid tot een 
gefragmenteerd gebied. In een aantal gevallen vormen bestaande 
structuren een obstakel voor de transformatie van het gebied. 

Waterwegen 

De waterwegen zijn een sterk structurerend element in het 
plangebied. Onderscheid kan worden gemaakt tussen de vaarwe
gen die aangelegd zijn gedurende de twintigste eeuwen die van 
daarvoor. Dit zijn de Diepenring rondom het centrum, de Helper
linie, het Oude Winschoterdiep en het Damsterdiep. De rol die de 
laatste twee speelden in het vrachtverkeer over water zijn over
genomen door het Nieuwe Winschoterdiep en het Eemskanaal. 
Het deel van het Damsterdiep tussen het centrum en het Nieuwe 
Winschoterdiep is rond 1960 gedempt. 

De ruimtelijke kwaliteit van de oudere waterwegen is door de 
gestage historische ontwikkeling langs deze lijnen en de rol die 
de waterwegen hebben gespeeld in de ontwikkeling van Gronin
gen relatief hoog. Helaas zijn deze waterwegen slechts beperkt 
bruikbaar voor recreatief vaarverkeer omdat ze veelal zijn afge
sneden door autoinfrastructuur. Langs de nieuwe waterwegen ligt 
met name industrie en een groot aantal braakliggende terreinen. 
De geringe betekenis van deze waterwegen heeft ertoe geleid dat 
het grootste deel van de industrie zijn rug naar het water heeft 
gekeerd en zich oriënteert op de auto infrastructuur. 

Waterwegen 
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De waterwegen beperken de toegang tot het gebied. Vooral 
richting het noorden en oosten zijn de toegangspunten beperkt. 
De aanhechting op het lokale verkeersnetwerk is een belangrijke 
voorwaarde voor een betere bereikbaarheid van het gebied zelf en 
specifieke functies daarbinnen. 

Hoogspanning 

Een tweede lineaire structuur die aanwezig is in het gebied is de 
hoogspanning. Een erfenis van de voormalige industriecentrales 
is een knooppunt van hoogspanningslijnen die midden in het 
gebied ligt. De beperkingen die deze hoogspanningslijnen creëren 
voor de ontwikkeling van het gebied hebben geleid tot een aantal 
braakliggende terreinen en verhinderen toekomstige ontwikke
lingen in de nabijheid ervan . Het onder de grond leggen van deze 
kabels is een kostbare ingreep. Vooralsnog zullen deze hoogs pan
ningslijnen daarom bovengronds blijven. 

Infrastructuur 

De meest dominante structuur in het gebied tussen het Oude en 
Nieuwe Winschoterdiep is de regionale infrastructuur bestaande 
uit de Europaweg, het verlengde van de A 7, en de Ringweg. Deze 
infrastructuur deelt het gebied effectief in vieren. Vanwege de 
verkeersafwikkeling zijn de wegen alleen te passeren door mid
del van een beperkt aantal ongelijkvloerse kruisingen. Daarnaast 
wordt deze infrastructuur gekenmerkt door een zeer ruime inpas
sing waardoor het een groot beslag legt op de beschikbare ruimte. 

Naast dc regionale infrastructuur zijn er twee lange infrastructu
rele lijnen te onderscheiden die voorzien in de ontsluiting van het 
gebied zelf. Deze lijnen vormen de schakel tussen de binnenstad 
en de nabij gelegen dorpen en het platteland en spelen daardoor 
tevens een belangrijke rol in de afwikkeling van langzaam- en be
stemmingsverkeer. Aanleg van regionale infrastructuur heeft deze 
routes doorsneden waardoor de loop ervan sterk ontregeld is. 



De Europaweg 

De Europaweg betreedt het gebied vanuit het oosten bij het pas
seren van het Nieuwe Winschoterdiep. Het is op dat moment een 
tweebaans snelweg gelegen op een talud en wordt begeleid door 
een dichte groene haag. Vanaf dit punt buigt de weg af naar het 
noorden richting de binnenstad. Het talud loopt hierbij gestaag 
af en bij het voetbalstadion Euroborg gaat de weg over in een 
stedelijke invalsweg. Hierbij blijft de weg tweebaans maar is er 
sprake van gelijkvloerse kruisingen met stoplichten. Pas na het 
kruisen van de ringweg wordt de weg ook begeleid door vrij lig
gende fietspaden . De fotoreeks geeft een beeld van de routc door 
het gebied richting het centrum. 

Aan de hand van een drietal doorsneden over het gehele gebied 
wordt het ruimtebeslag en de ruimtelijkc inpassing van de weg 
zichtbaar. De doorsnedes geven daarnaast een indruk van de 
bebouwingsdichtheid en andere ruimtelijke structuren. De bege
leidende foto 's geven een beeld van de sfeer in het gebied maar 
concentreren zich ook vooral op aanwezige ruimtelijke kwalitei
ten. 

Fotoreeks Europaweg 

Europaweg .......... ... .. _ 
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Nabij de binnenstad is de transformatie van het gebied zeer 
goed zichtbaar. De afgelopen jaren zijn hier enkele woon
torens, kantoorgebouwen en een nieuwe woonwijk gereali
seerd. Deze verdichting concentreert zich in de noordweste
lijke punt van het gebied, en daarmee de linker kant van de 
doorsnede. (afb. I en 4) Vanwege de geluidsoverlast door 
het verkeer over de Europaweg ligt een stook restruimte tus
sen de woonwijk en de Europaweg (afb. 2) . Ten oosten van 
de Europaweg ligt het centrum voor grootschalige detail
handel met de IKEA als publiekstrekker (afb. 6) . Rondom 
ligt een zeer uitgestrekte perkeervlakte goed voor ruim 1000 
parkeerplaatsen (afb. 3). Hier bevinden zich tevens een 
politiebureau en brandweerkazerne. Dwars door het gebied 
loopt een smalle groenstrook (afb. 5), onbebouwd vanwege 
de gasleidingen die hier lopen. Verder naar het oosten liggen 
de Scandinavische havens (afb. 7 en 8). Op zeer bescheiden 
schaal bevindt zich hier havengerelateerde bedrijvigheid. 
Verreweg het grootste deel van de ruimte ligt ofwel braak of 
is in gebruik door bedrijven zonder relatie met het water. 

- - • 
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Doorsnede B-B' 

De oriëntatie van deze doorsnede is ten opzichte van A-A' 
omgekeerd. Het Nieuwe Winschoterdiep ligt op deze afbeel
ding links. Het kanaal wordt begeleidt door een groenstrook 
met een wisselende breedte die af en toe helemaal ver
dwijnt. Met uitzondering van het bedrijfsverzamelgebouw 
afgebeeld op de doorsnede bestrijken de kavels de volle 
breedte tussen het Nieuwe Winschoterdiep en de Born
holmstraat (afb. 1). Deze straat loopt parallel aan het water 
tot het punt waar het op de Europaweg stuit. Hier buigt de 
de Bomholmstraat af en loopt dan parallel aan de Europa
weg. Tussen de Bomholmstraat en de Europaweg ligt het 
voormalige Van Gend & Loos terrein. Nu ligt het braak en 
heeft de natuur voor een deel vrij spel gekregen (afb. 2 en 
3). Rechts van de Europaweg ligt de Euroborg (afb 5 en 6). 
Hoewel hier in de toekomst een groot aantal kantoren moet 
verrijzen is het gebied momenteel nog een parkeervlakte 
die met minimale middelen is ingericht (afb. 4). Langs het 
Euroborg stadion loopt het Oude Winschoterdiep en aan de 
overzijde ligt de Mediacentrale, welke gevestigd is in een 
gebouw van de voormalige energiecentrale (afb. 8). Het 
gebied wordt begrenst door de spoorlijn. (afb. 7) 

• 
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De Europaweg volgt een licht stijgende lijn in zuidelijke 
richting om het Nieuwe Winschoterdiep te kruisen (afb. 1). 
In de doorsnede is het talud waarop de weg zich bevindt 
zichtbaar. Links ervan loopt de Bomholmstraat (afb. 2) 
en rechts loopt het hoogspanningsnet (afb. 3). Tussen de 
Bornholmstraat en het Nieuwe Winschoterdiep liggen diepe 
kavels die veelal slechts ten dele in gebruik zijn met als 
gevolg dat zowel voor als achter de industriële bebouwing 
een brede strook ongebruikt is. 

Tussen het hoogspanningsnet en het Oude Winschoterdiep 
(aan de rechterzijde van de doorsnede) bevindt zich een 
gebied met kleinschalige industrie (afb. 4). Hier is ook een 
oude draaibrug van de oude stamspoorlijn te vinden (afb. 5). 
Aan de overzijde van het Oude Winschoterdiep liggen nog 
enkele scheepswerven die nu voor de recreatieve scheeps
vaart produceren (afb. 6). Deze liggen aan de Duinkerken
straat, een weg die dood loopt bij de, momenteel gekraakte, 
vestiging van Frans Maas. 

• • 
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De ringweg van Groningen 

Lange tijd heeft de Europaweg een dubbelrol vervuld in de 
verkeersafwikkeling van de stad. Afgebeeld in de eerste afbeel
ding is de weg, als onderdeel van de regionale infrastructuur, de 
verbinding in oostelijke richting naar Hoogezand, Winschoten 
en verder naar Duitsland. Daarnaast is de Europaweg een stede
lijke invalsweg die tot het centrum van de stad voert. Recentelijk 
is een aanvulling op de ringweg gereed gekomen waarmee het 
regionale verkeer, in plaats van de Europaweg, gebruik maakt 
van deze oostelijke verbinding rond de stad. Tevens wordt aan 
de noordzijde van het industriegebied een nieuwe brug over het 
Eemskanaal gebouwd. De Bornholmstraat, de ontsluitingsweg 
door het industriegebied vindt hierdoor, zonder tussenkomst van 
de Europaweg, aansluiting op de binnenstad. Deze infrastructure
le ingrepen hebben grote gevolgen voor de rol van de Europaweg. 
Ten eerste speelt deze geen rol meer in de regionale verkeersaf
wikkeling. Waar de A 7 eerder direct overging in de europaweg is 
nu te zien dat de A 7 doorgetrokken is richting het noorden en de 
Europaweg een afslag is geworden. 

Daarnaast heeft de Europaweg, vormgegeven als onderdeel van 
de regionale verkeersstructuur, slechts een beperkt aantal aan
sluitingen op het lokale netwerk. De Bornholmstraat die vrij
wel parallel aan de Europaweg het gebied doorkruist vormt dc 
ontsluitingsweg voor het industriegebied en sluit tevens direct 
aan op de ringstructuur. Met uitzondering van een afslag bij het 
voetbalstadion Euroborg speelt de Europaweg daardoor geen rol 
in de lokale ontsluiting van het gebied. 

De laatste afbeelding geeft inzicht in de gevolgen voor de ver
keersintensiteit over de regionale infrastructuur. Doordat de af
wikkeling van bovenlokale verkeersstromen over de Europaweg 
wordt ontmoedigd door van dit traject een afslag te maken met 
op- en afritconstructie, zal de verkeersintensiteit hierover sterk 
afnemen. 

Regionale Infrastru( 
Bestaande sit 

Regionale Infrastruc 
Nieuwe sit 



Verhoogde verkeersintensiteit 

Gelijke verkeersintensiteit 

Verlaagde verkeersintensiteit 

.. De gevolgen voor de verkeersintensiteit door de 
rwnvlllling op de rin weg van Groningen 
I 

I. Regionale in./i-astructuur. de huidige situatie met 
6ansluitingen op het lokale verkeersnetwerk 

Regionale inji-astructuw; de nieuwe situatie met 
ansluitingen op het lokale verkeersnetwerk 

ionale Infrastructuur 
Ontwikkeling verkeersintensiteit 

door nieuwe infrastructuur 

De Europaweg is dus technisch gezien overbodig geworden. Op 
regionaal niveau speelt de weg niet langer een rol en de lokale 
ontsluiting van het gebied wordt al geregeld via de grotendee[s 
parallel gelegen Bomholmstraat. 

Ruimte voor lokale ontsluitingsroutes 

Hoewel ruimschoots is voorzien in de regionale bereikbaarheid 
is aansluiting op lokale infrastructuur beperkt. Dit heeft te maken 
met de toegankelijkheid van het gebied die wordt beperkt door 
de waterwegen en het spoor, maar vooral ook met de regionale 
infrastructuur binnen het gebied die aaneenschakeling van de lo
kale verkeersstructuren verhindert. Gezien de beperkte rol die de 
Europaweg, na het gereedkomen van de aanpassingen op de ring
structuur, nog speelt kan deze ruimte beter aangewend worden 
om te voorzien in de aansluiting op, en aaneenschakeling van, de 
lokale infrastructuur. De belangrijkste gebiedsontsluitingsroutes 
zijn hiervoor in kaart gebracht. 



Gebiedsontsluitingsroutes 

De lange infrastructurele verbindingen tussen de binnenstad en 
de noordoostelijke dorpskernen zijn door de jaren heen in toene
mende mate gefragmenteerd. Wegen zijn omgeleid en afgekapt 
ten behoeve van nieuwe infrastructurele werken als de ringweg 
en nieuwe kanalen. Dit speelt de gemeente vooral parten bij de 
plannen voor Meerstad, maar ook in de richting van Hoogezand 
is geen duidelijke route te ontwaren. Vooral voor fietsverkeer 
en openbaar vervoer zijn dit belangrijke verbindingen. Door het 
industriegebied lopen twee routes die deze functie tot op zekere 
hoogte vervullen. 

De Bornholmstraat 

Deze weg is zowel de voornaamste ontsluitingsweg van het 
industriegebied, met meerdere aansluitingen op de regionale 
infrastructuur, als de belangrijkste verbinding tussen de stad en de 
nabijgelegen dorpskernen ten oosten van de stad. De weg slingert 
op onnatuurlijke wijze door het industriegebied rondom de regi
onale infrastructuur. Via Oude Rode Haan, wat niet meer is dan 
een kleine concentratie woningen op de kruising met wat eens de 
Hunze was, loopt de weg naar Engeibert. Alleen het traject tussen 
Oude Rode Haan en Engelbert loopt over één van de historische 
ontslu i tingsrou tes. 

Naast het vrachtverkeer over de weg is de route een veelgebruikte 
verbinding voor schoolgaande jeugd uit de omgeving. Hoewel de 
route over de gehele lengte voorzien is van vrij liggende fiets
paden is het een onaangename route door de grote hoeveelheid 
industrie en braakliggende terreinen. Tevens bevindt zich er een 
afwerkplek voor prostitutie langs de route. Echter zodra de weg 
het industriegebied achter zich laat opent het weidse groninger 
landschap zich en is men volledig uit de stad. 

o HiS~0.~ische Ontsluitingsroutes 

8 Bornh'~mstraat .. ~ .. ' 
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De Meeuwerderweg en Duinkerkenstraat 

Een route die uitsluitend door fietsers kan worden gebruikt loopt 
vanuit het centrum over de Meeuwerderweg richting Hoogezand 
en Haren. De Meeuwerderweg (afb. J) is een historisch lint waar
langs zich commerciële voorzieningen concentreren. De straat 
loopt vanuit het centrum door de Oosterpoortbuurt, een stads
uitbreiding uit de 19dc eeuw. Ter hoogte van de ring is de weg 
opgeknipt. De route in zuidelijke richting verplaatst zich naar de 
westzijde van het spoor (afb. 2). Via een fiets tunnel is de Duin
kerkenstraat (afb. 3) bereikbaar die in de richting van Hoogezand 
voert. Evenals de Bornholmstraat wordt deze route gebruikt door 
schoolgaande jeugd en woon-werk verkeer. 

Fietsers richting Haren vinden aansluiting op een route parallel 
aan de Hereweg, de oudste verbinding richting het noorden over 
de kam van de Hondsrug. 

8 Mee~~erderweg 
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Plannen zonder visie 

Het rijksbeleid ten aanzien van de stedelijke ontwikkeling van 
Groningen concentreert zich louter op infrastructuur en industrie. 
De investeringen in het nieuwe deel van de ringweg en de uitbrei
ding van het industriegebied aan de oostzijde van het gebied kun
nen daarom begrepen worden als een direct resultaat van deze, 
van hoger hand opgelegde, doelstellingen. 

Wat ontbreekt is een integrale visie van de gemeente op het deel 
van het industriegebied dat op dit moment transformeert. Binnen 
het gebied zijn op het moment vijf plannen in uitvoering. Hoewel 
het Euroborg stadion reeds is gebouwd ligt er nog een groot ter
rein braak dat bestemd is voor kantoorbouw. Een combinatie van 
factoren speelt een rol in de stagnatie van deze ontwikkeling. De 
belangrijkste is de kantorenmarkt die al enkele jaren verzadigd 
lijkt te zijn. Daarbij komt dat de financiële crisis de bereidheid tot 
investeringen in nieuwe bedrijfshuisvesting verder heeft beperkt. 
De slechte bereikbaarheid van het gebied, anders dan met de 
auto, en de matige ruimtelijke kwaliteit van de omgeving spelen 
tevens een rol. 

Naast het Euroborg stadion ligt de locatie van het nieuwe treinsta
tion Europapark. De omgeving ten oosten van de spoorlijn wordt 
hiermee beter bereikbaar door middel van openbaar vervoer. 
Bovendien is een fietstunnel in dit plan opgenomen waardoor 
het gebied rondom de Euroborg vanuit het westen van de stad 
toegankelijker wordt. Op het terrein aan de oostzijde van de 
spoorlijn, tegen de Euroborglocatie aan, moeten op tcrmijn ook 
kantoren verrijzen. 

Hoewel er een stap in de goede richting wordt gemaakt door de 
bereikbaarheid van het gebied rondom de Euroborg te verbeteren 
blijft de winst beperkt tot de directe omgeving van het station. 
Het verzorgingsgebied van het treinstation wordt zowel door het 
incomplete verkeersnetwerk als infrastructurele barrières be
grensd. Vooral de oost-west verbinclingen in liet gebied zijn zeer 

Plannen in u' 
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'ierdeling door infrastuctuur 

gebied begrensd door het Eemskanaal, het Oude en het Nieuwe Winschoterdiep 
in vieren gedeeld door de regionale inji'astructuw: Lokale ontsluilingsroutes vin

hierdoor hinnen het gebied maar zeer heperkt aansluiting. 

en overzicht van de plannen die momenteel in uitvoering zijn in en rond het plange
De onderlinge c!lstemming hiervan is minimaal. 

beperkt vanwege deze infrastructurele barrières bestaande uit de 
spoorlijn, het Oude Winschoterdiep, de Europaweg en het Nieuwe 
Winschoterdiep . 

Onderdeel van de investeringen in de ringweg van Groningen 
is de ondertunneling van het deel dat in oost-west richting loopt 
tussen de Hereweg en de Europaweg. De voornaamste reden 
hiervoor is de overlast die deze weg geeft voor de relatief dicht
bevolkte woonwijken rondom. Tevens biedt dcze ondertunne
ling de gelegenheid het Sterrebos, één van de oudste parken van 
de stad, die toen de ringweg destijds werd aangelegd hierdoor 
werd doorsneden, te herstellen. Direct ten oosten van het Oude 
Winschoterdiep komt de rinweg weer omhoog waarna het zijn 
oorspronkelijke loop vervolgt. 

Het herstructureringsproject 'Eemskanaalzone' komt momenteel 
nog het dichtst in de buurt van een visie op de transformatie van 
het industriegebied. Aanleiding voor dit plan is de, in de toekomst 
noodzakelijke, verbinding met Meerstad. Deze is gepland langs 
het Eemskanaal. Met het oog op dc lokale vcrkeersbewegingen 
waarvoor deze verbinding is bedoelt voorziet het plan in andere 
functies dan industrie en een publieke ruimte die niet louter voor
ziet in de afwikkeling van regionale verkeersstromen maar een 
hogere verblijfskwaliteit biedt. Dit is vanuit het oogpunt van de 
transformatie echter slechts relevant voor het gebied ten westen 
van het Nieuwe Winschoterdiep. Het industriegebied ten oosten is 
ontwikkeld tussen 2000 en 20 10, en is derhalve nog niet aan een 
tweede generatie stadsontwikkeling toe. 

Onder de naam 'Terreinwinst ' zet de gemeente in op revitalisa-
tie van het overige deel van het industriegebied . Het project is 
voornamelijk cosmetisch van aard al wordt er door aanvullende 
infrastructuur een poging gedaan om een deel van de restruimte 
geschikt te maken voor nieuwe industrie. Het project gaat echter 
volledig voorbij aan mogelijke andere bestemmingen die het ge
bied gezien de ligging en aanwezige voorzieningen kan vervullen. 
Bovendien zijn de uitbreidingen van bestaande industriegebieden, 



ten oosten, en aanleg van nieuwe, ten westen van de stad ruim
schoots voldoende om eventuele nieuwe industrie te huisvesten. 

Samengevat draagt enerzijds een deel van de projecten, zoals 
de 'Eemskanaalzone' en het voetbalstadion Euroborg, bij aan de 
tweede generatie stadsontwikkeling en geeft daarmee vorm aan 
de transformatie van het gebied. Anderzijds blijft de gemeente 
tegen de stroming in roeien door te investeren in de industriële 
functie. Mede als gevolg hiervan wordt de fragmentatie in stand 
gehouden en blijft het ontwikkelingspotentieel onbenut. 

Met het oog op de negatieve impact die stadsuitbreiding op ter
mijn op de regio zou kunnen hebben geniet binnenstedelijke her
structurering de voorkeur. Omdat de ontwikkeling van de Eems
kanaalzone sterk afhankelijk is van de uiteindelijke realisatie 
van het centrum van Meerstad, vormt het een zeer zwakke basis 
voor een tweede generatie stadsontwikkeling binnen het plange
bied. Bovendien overlapt deze zone slechts ten dele het gebied 
dat als gevolg van verloop voor herstructurering in aanmerking 
komt. Dit betekent dat alleen door het scheppen van de condities 
waaronder het gebiedseigen ontwikkelingspotentieel kan worden 
benut een duurzame transformatie plaats kan vinden. 
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OPGAVE EN STRATEGIE 



Inleiding 

Het uitgangspunt voor de opgave is het faciliteren van het trans
formatieproces dat reeds gaande is in het gebied. Het ontwik
kelingspotentieel van het gebied wordt gevoed door een tweetal 
publiekstrekkers, het Euroborg stadion en de lKEA. Deze hebben 
de potentie als katalysator de transformatie van het gebied te sti
muleren. Voor de bouw van het voetbalstadion was dit vanaf het 
begin een zwaarwegend motief. 

Het centrum voor grootschalige detailhandel rond de lKEA en 
de Euroborg met naast het stadion een bioscoop, fitnesscentrum, 
restaurant, HBO opleiding en supermarkt maken het tot een ge
bied ruim bedeeld met voorzieningen. Vooralsnog zijn de ontwik
kelingen gefragmenteerd als gevolg van de vele infrastructurele 
barrières op lokaal niveau. Dit resulteert enerzijds in functionele 
beperkingen waaronder een matige bereikbaarheid en inpassing. 
Daarnaast verhindert het nieuwe ontwikkelingen. 

De woningbouw die plaatsvindt in het gebied wordt op eenzelfde 
manier beperkt. De nabijheid van het stadscentrum leidt tot een 
groot ontwikkelingspotentieel voor centrumstedelijke woning
bouw in het gebied. De huidige ontwikkelingen op dit gebied 
keren zich echter naar binnen. Er wordt geïnvesteerd in semi
publieke binnen- en buitenruimtes aan de binnenzijde van bouw
blokken. De kwaliteit van de openbare ruimte aan de buitenzijde 
laat veel te wensen over als gevolg van de infrastructuur, de 
verwaarloosde restruimte en de verouderde industrie. 

Het doorbreken van de isolatie, waar zowel de woningbouw als 
de commerciële activiteiten onder gebukt gaan, teneinde een 
verdere transformatie te stimuleren, wordt mogelijk gemaakt door 
het opheffen van de Europaweg. Hiermee komt een grote aaneen
gesloten ruimte beschikbaar voor herontwikkeling. In en om deze 
ruimte moeten de randvoorwaarden worden gerealiseerd waarmee 
een tweede generatie stadsontwikkeling van de industriebuurt 
mogelijk wordt. 

Het park 

Het schrappen van de Europaweg ten glU1ste van een stadspark 
dient twee doelen. Ten eerste voorziet het in een publieke ruimte 
met een hoge ruimtelijke kwaliteit. Waar de aanwezige functies 
in de huidige situatie zich noodgedwongen afkeren van de weg 
en zijn onbruikbare restruimte ontstaat een nieuw oriëntatiepunt. 
Nieuwe kansen voor de stadsontwikkeling worden mogelijk die 
functioneel en ruimtelijk verweven zijn met deze ruimte. Ten 
tweede wordt met het stadspark een lokale ontsluitingsroute geïn
troduceerd. De gei soleerde ligging van deelgebieden wordt hier
mee grotendeels teniet gedaan. De barrière voor oost-westelijke 
verkeersbewegingen, die de Europaweg momenteel vormt, wordt 
vervangen door een stelsel van lokale verbindingen die voorziet 
in de toegankelijkheid van het gehele gebied. 



'Dubbele bereikbaarheid 

De bestaande functies in het gebied zijn in hoge mate afhankelijk 
van een goede regionale bereikbaarheid. Met name het voetbal
stadion Euroborg en de lKEA hebben een verzorgingsgebied 
dat de directe omgeving ver overstijgt. Ter bevordering van de 
transformatie naar een centrumstedelijk milieu dient echter ook 
een slag te worden gemaakt in de lokale bereikbaarheid. Door 
deze twee systemen naast elkaar te laten bestaan krijgt het gebied 
het beste van twee werelden. In het gebied ligt een groot aantal 
parkeerterreinen die zelden volledig worden benut. Met de aanleg 
van een tramverbinding door het park wordt het mogelijk eel1 
parkeermachine te realiseren die profiteert van de aanwezige par
keerterreinen en hoogwaardig openbaarvervoersverbinding met 
de binnenstad. Bestaande en nieuwe ontwikkelingen binnen het 
plangebied worden tegelijk aangesloten op dit openbaarvervoers
netwerk waardoor de bereikbaarheid ervan sterk verbeterd wordt. 

Infrastructurele lijnen tussen stad en ommeland 

Opererend op een schaal tussen regionale en lokale ontsluitings
routes gaat er een zeer specifieke ontwikkelingsdynamiek uit van 
deze wegen. Sinds lange tijd zijn deze routes echter ontmanteld 
ten behoeve van puur regionale infrastructuur. De herintroductie 
van twee gebiedsontsll!J itingswegen die een continue verbinding 
vormen tussen de binnenstad en het gebied ten zuidoosten van de 
stad bieden ontwikkelingsmogelijkheiden voor nieuwe commer
ciële functies. 

De Bornholmstraat, die dwars door het gebied loopt krijgt hier
mee een nieuwe functie en kan worden doorgetrokken tot aan 
Meerstad. Met grotendeels bestaande middelen kan hiermee de, 
sociaal veilige, lokale ontsluitingsroute naar Meerstad wordcn 
gerealiseerd die hiermee tevens bijdraagt aan de tweede generatie 
stadsontwikkeling van het gebied zelf. 



Latente ruimtelijke kwaliteiten 

Met het oog op de reeds geplande stadsuitbreidingen, binnenste
delijke herstructurering en krimp in de regio is een grote verdich
tingsslag binnen de kaders van de huidige ruimtelijke structuur 
van het gebied onrealistisch. Bovendien zal eerst geïnvesteerd 
moeten worden in de ruimtelijke kwaliteit. De publiekstrekkers 
alleen zijn geen voldoende voedingsbodem voor het aantrek-
ken van investeringen. De beperkte ontwikkelingen rondom de 
Euroborg ondanks de kant en klare bouwgronden bewijst dit eens 
te meer. 

Het gebied kent een tweetal latente ruimtelijke kwaliteiten, de 
grote hoeveelheid groene restruimte en het water. De huidige 
ruimtelijke organisatie wendt zich af van deze ruimten. Met het 
benutten van dit potentieel kan een slag worden gemaakt in de 
ruimtelijke kwaliteit. 

Door de recente investeringen in de ringweg is de Europaweg 
verkeerstechnisch overbodig geworden. Verreweg het grootste 
gedeelte van de restruimte concentreert zich langs deze weg. 
Door de weg in zijn geheel te vervangen door een groene ruimte 
ontstaat een lineair park dat tot diep in de stad reikt en al deze 
restruimte verenigt. Waar de Europaweg een barrière is voor tal 
van lokale bewegingen, introduceert het park een lokale ontslui
tingsroute die de geïsoleerde deelgebieden een aansluiting biedt 
op het stedelijk netwerk en een directe verbinding legt met de 
binnenstad. Het park voorziet, naast tal van recreatieve mogelijk
hcden, in een mogelijke oriëntatie voor bestaande bebouwing en 
nieuwe ontwikkelingen. De geïsoleerde situatie die geleid heeft 
tot naar binnen gekeerde ontwikkelingen wordt direct geïnver
teerd, de onaantrekkelijke restruimte en hinderende infrastructuur 
vervangen door een hoogwaardige openbare ruimte. 

Vooral met betrekking tot woningbouw is het water van grote 
waarde. Wonen aan het water geniet een enorme populariteit. De 
oorspronkelijke bestemming van het water is nooit gerealiseerd. 

Industrie en bedrijven hebben zich van het water afgekeerd en 
presenteren zich aan de auto infrastructuur. Nu deze bebouwing 
grotendeels verouderd is en een nieuwe functie voor het gebied 
moet worden gezocht is de meerwaarde die het water biedt voor 
woningbouw een ruimtelijke kwaliteit die kan worden uitgebuit. 
Daarbij komt dat er geïnvesteerd moet worden in de ophoging 
van kades om wateroverlast in de toekomst tc voorkomen. Deze 
onontkoombare investering kan integraal worden meegenomen 
in de realisatie van de nieuwe woonbuurten. In tegenstelling tot 
het park ontstaat, een enkele uitzondering daargelaten, met alleen 
een investering in het waterfront geen directe mcerwaarde voor 
de bestaande bebouwing. Deze kan slechts ontstaan wanneer 
dit verouderde cluster bedrijfsgebouwen wordt vervangen door 
nieuwbouw die hiervan gebruik maakt. 

'" In de huidige situatie concentreren een groot aantal restruimten zich rondom de 
Europaweg. 

~ Een aaneengesloten ruimte ontslaat door het opheffen van de Europaweg. Deze 
ruimte biedt een nieuwe oriëntatie voor bestaande en nieuwejimcties in het gebied. 
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Dubbele bereikbaarheid 

Onderdeel van de herintroductie van de tram in de stad was een 
tramlijn naar Meerstad. Vanwege de grote vertraging die het 
project reeds heeft opgelopen en de onzekere toekomst die het 
tegemoet gaat is deze tramlijn op losse schroeven komen te staan. 
Voor een deel is het echter ook te wijten aan het voorgestelde 
tracé. Buiten Meerstad en de IKEA lagen er op de route geen noe
menswaardige haltes. Bovendien vereist deze route grote infra
structurele investeringen omdat een nieuwe brug over het Nieuwe 
Winschoterdiep moet worden gerealiseerd. 

Door het tracé te verleggen naar de loop van de Europaweg ver
andert dit beeld echter volledig. Ten eerste voert de route hiermee 
door het park, hetgeen de tramrit voor recreatieve bezoekers van 
het meer en de natuur van Meerstad reeds tot een attractie maakt. 
Ten tweede krijgt niet alleen de IKEA maar ook de Euroborg, het 
Bastion Hotel , een groot deel van het industrieterrein en het dorp 
Middelbert hiermee toegang tot een hoogwaardige openbaarver
voersverbinding met de binnenstad. De toegevoegde waarde van 
de tramlijn is daarmee beduidend groter. Een derde voordeel is 
dat een slag kan worden gemaakt met het P+R beleid dat de stad 
voert. Op dit moment is slechts een deel van de parkeerterreinen 
voorzien van een openbaarvervoersverbinding met de binnenstad. 
De tramlijn is niet alleen een type openbaar vervoer dat hoger 
gewaardeerd wordt, waardoor bezoekers eerder geneigd zijn 
hiervan gebruik te maken, het maakt daarnaast gebruik van alle 
aanwezige parkeerterreinen mogelijk. 

Door de lokale en regionale ontsluiting van het gebied ruimtelijk 
van elkaar te scheiden ondervinden de afzonderlijke verkeerstro
men minimale hinder van elkaar. De Bomholmstraat, die mo
menteel parallel loopt aan de Europaweg, is in de huidige situatie 
reeds onderdeel van de regionale ontsluiting voor het overgrote 
deel van het gebied. Alleen het gebied rond de Euroborg moet 
hier nog op worden aangesloten, hetgeen wordt vergemakkelijkt 
door het opheffen van de Europaweg zelf. De goede regionale 

bereikbaarheid blijft zodoende gehandhaafd. 

Openbaar vervoer en langzaamverkeersverbindingen krijgen een 
plaats in het park. De geïsoleerde deelgebieden worden hierdoor 
onderling met elkaar verbonden en de verbinding met de binnen
stad wordt sterk verbeterd. De lokale ontsluitingsroutes genieten 
daarbij van de rust en ruimte die geboden wordt door het park en 
vormen een minimaal obstakel voor de regionale verkeersafwik
keling. 

... De parkeerterreinen in het gebied worden onls lolen door /wee verschillende ver
keersaders. De lerreinen die geen onderdeel z ijn van hel P +R beleid worden zelden 
len volle benul. 

~ De in/roduelie van een een/rale op enbaarvervoersas door hel gebied voorziel in 
een goede loegankelijkheid van hel gebied en gee.li een impuls aan hel P +R beleid. 
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Lange infrastructurele lijnen 

De aanleg van regionale infrastructuur in het verleden is ten koste 
gegaan van gebiedsontsluitingsroutes op de schaal van de stad. 
Deze lange infrastructurele routes opereren tussen de lokale en 
regionale schaal en spelen een belangrijke rol in de verbinding 
tussen verschillende stadsdelen en omliggende dorpskernen. Het 
verzamelen van deze verschillende verkeersstromen voorziet 
deze wegen tevens van een geheel eigen ontwikkelingsdynamiek. 
ln de ruimtelijke analyse van het gebied zijn een tweetal routes 
uitgelicht die tot op zekere hoogte nu in deze behoefte voorzien. 
Met de herintroductie van deze gebiedsontsluitingsroutes ontstaat 
een verkeersontsluiting complementair aan de regionale infra
structuur, waarin reeds ruim is voorzien, en de lokale ontsluiting, 
die wordt vervult door het nieuwe park. Daarnaast wordt plaats 
geboden aan commerciële ontwikkelingen die tot dusver geen 
plaats hadden in het gebied. 

De ringweg verhinderde in eerste instantie de verbinding van de 
Meeuwerderweg en Verlengde Meeuwerderweg. Hierdoor wordt 
de loop van de Meeuwerderweg abrupt afgekapt en het verkeer 
in een richting parallel aan de ringweg afgebogen om op een later 
moment pas hun weg in noord-zuid richting te kunnen hervatten. 
Door de ondertunneling van de ringweg kan deze verbinding in 
de toekomst worden hersteld. De route voert daarnaast langs het 
nieuwe treinstation Europapark en sluit uiteindelijk aan op Win
schoterweg in de richting van Hoogezand. 

De tweede gebiedsontsluitingsroute wordt gevormd door de 
Bornholmstraat. Op dit moment wordt een nieuwe brug over het 
Eemskanaal gerealiseerd waardoor de noordelijke punt van de 
weg wordt verbonden met de Rijksweg richting Appingedam. 
Richting het oosten gaat de Bornholmstraat uiteindelijk over in 
de Olgerweg. Dit is de oude route naar Middelbert en Engelbert 
via Oude Rode Haan. De route kan worden doorgetrokken naar 
de eerste fase van Meerstad waardoor deze oude ontsluitingsroute 
opnieuw een rol kan spelen in de bereikbaarheid van de binnen-

stad. ln de loop van deze route vinden geen grote wijzigingen 
plaats. 

Momenteel is de weg ingericht met het oog op de verkeersont
sluiting van de industrie die zich er langs concentreert. Door een 
verdichtingsslag langs de weg en de inbedding in een lokaal in
frastructureel netwerk biedt de weg ruimte aan een grotere groep 
gebruikers. Een gevarieerd straatbeeld en passend straatprofiel 
welke plaats biedt aan uiteenlopende functies maakt het tot een 
sociaal veilige route door het gebied richting Meerstad. 

... Het verloop van de lange infrastructurele lijnen is op zij best gezegd grillig. Ten 
gunste van regionale infrastructllur zijn de wegen afgekapt o.(omgebogen. 

.. Herstel van het verloop van deze wegen wordt mogelijk door nieuwe investeringen 
in de regionale inji·astnlctuur. De herintroductie maken nieuwe onnvikkelingen moge
lijk langs deze verkeersaders. 





Herstructureringsproject 'Eemskanaalzone' 

De route naar Meerstad 

Aanleiding voor herstructureringsproject Eemskanaalzone, 
verschenen in november 2005, is de verbinding van Meerstad 
met de binnenstad van Groningen. Onderdeel van de aantrek
kingskracht van Meerstad is de nabijheid hiervan. De verbinding 
is echter problematisch. De bestaande infrastructuur voorziet niet 
in een logische route. Bovendien is ook een sociaal veilige route 
gewenst, hetgeen maar moeilijk verenigbaar is met het industrie
terrein dat 's avonds en 's nachts compleet verlaten is. Hierboven 
is de route afgebeeld zoals voorgesteld in de 'ontwikkelingsvisie 
Eemskanaalzone'. Deze route loopt parallel aan het Eemska
naaI. Ter hoogte van de Scandinavische havens zal een nieuwe 
brug over het Nieuwe Winschoterdiep moeten worden gebouwd. 
Gelijktijdig met de ontwikkeling van Meerstad dient het gebied 
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Transformatiezone 

Oude lintstructure 

Slibdepot 

te transformeren waarbij 1400 nieuwe woningen moeten zorgen 
voor een centrumstedelijk woonmilieu. Een deel hiervan moet 
komen op de plek waar zich nu een slibdepot bevindt, een ander 
deel daar waar zich slechts enkele jaren geleden nieuwe industrie 
heeft gevestigd. In het voorgaande is meermaals ingegaan op de 
transformatieopgave voor het industriegebied. Deze beslaat een 
gebied dat afwijkt van de directe omgeving van het Eemskanaai. 
Het is tekenend voor de tunnel visie die geleid heeft tot dit plan. 
Leidend hierbij is slechts een verbinding met Meerstad geweest 
waarbij voorbij is gegaan aan een bredere context. De verbinding 
loopt uiteindelijk naar het centrum van Meerstad. Dit is de laatste 
fase waarvan, gezien de omstandigheden, nog maar moet blijken 
of het ooi t gerealiseerd wordt. 



Iternatieve verbinding met M 

Een alternatieve route naar Meerstad, die beter aansluit op de 
lokale omstandigheden en beduidend minder infrastructurele 
investeringen vergt volgt de route zoals weergegeven in de 
tweede afbeelding. Doordat deze route door het gehele gebied 
loopt dat transformeert kan de inpassing ervan integraal worden 
meegenomen in het ontwerp. Voor het passeren van het Nieuwe 
Winschoterdiep wordt gebruik gemaakt van de brug die deels 
overbodig is geworden door het opheffen van de Europaweg. 
Hierna volgt de route de oude gebiedsontsluitingsweg. Binnen 
de stadsgrenzen loopt deze gebiedsontsluitingsweg door een deel 
van het industriegebied dat nog in ontwikkeling is. Toekomstige 
ontwikkelingen kunnen daardoor worden afgestemd op de nieuwe 
rol van dezc infrastructurele lijn. Ter hoogte van de voormalige 
waterloop de Hunze ligt een klein cluster woningen bekend onder 
de naam Oude Rode Haan. Buiten de stad wordt de route reeds 
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begeleid door vrijstaande woningen. Bij het bereiken van Mid
delbert (de tweede dorpskern) buigt de route af naar Meerstad. 
Hiermee blijft de impact op de cultuurhistorische lintstructuren 
beperkt. De route eindigt bij de eerste fase van Meerstad. Mo
menteel wordt hier gebouwd en in de loop van 2012 zal het plan 
zijn gerealiseerd. 

Met als voornaamste drijfveer voor investeringen de tweede ge
neratie stadsontwikkeling van het industriegebied, neemt het be
lang van Meerstad af. In een verbinding met de stad wordt voor
zien zonder dat investeringen plaatsvinden louter ten behoeve van 
Meerstad of een volledige realisatie van het plan noodzaKelijk is. 
Hiermee ontstaat ruimte voor een alternatief ontwikkeünsscena
rio welke beter afgestemd kan worden op de huidige ruimtelijke 
en economische condities. 
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EUROPAPARK 



Grondslagen voor het Europapark 

Een publieke ruimte 

De open ruimte van een park is op de allereerste plaats een pu
blieke ruimte, vrij toegankelijk voor iedereen die er gebruik van 
wenst te maken. Het ruimtelijk ontwerp reflecteert de afweging 
tussen de noodzaak de ruimte te controleren, door sturing van 
de activiteiten die plaats kunnen vinden, en de publieke func-
tie, hetgeen toegankelijkheid en vrijheid in gebruik vereist. De 
toegevoegde waarde van een park in de hectiek van een stedelijke 
leefomgeving is de rust en ruimte die deze plek biedt voor het 
zoeken naar ontspanning. Maar het is ook een ruimte die gedeeld 
moet worden door een gevarieerd publiek met zeer uiteenlopende 
behoeftes. Ontspanning betekent voor verschillende gebruikers 
zeer verschillende dingen. 

Als sociale ruimte is het een ontmoetingsplaats voor bezoekers 
die zich de ruimte tijdelijk toeeigenen en tegelijkertijd te gast 
zijn. Kwetsbare groepen, waaronder kinderen en ouderen, moe
ten zich net als andere gebruikers comfortabel kunnen bewegen 
door, en ontplooien binnen de gedeelde ruimte. De noodzaak tot 
sturing vloeit voort uit de behoefte aan de wensen van een zo'n 
groot mogelijk publiek te voldoen. Daarvoor moeten de condities 
worden gecreëerd waarmee een insluitende ruimte ontstaat die 
voldoende vrijheid en geborgenheid biedt aan de uiteenlopende 
gebruikers. 

Betrokkenheid bij het park is een voorwaarde voor een goed 
functioneren van de ruimte. Naast consumptie ervan moet er in 
geïnvesteerd worden door gebruikers(groepen) die betekenis 
geven aan de ruimte door de rol die deze vervult in het dagelijks 
leven en doordat hun aanwezigheid en gebruik bijdragen aan 
de levendigheid van de ruimte. Gebruikers betrekken bij plan
nen en vormgeven van collectieve voorzieningen moet leiden tot 
een grotere sociale duurzaamheid van het eindresultaat door een 
grotere betrokkenheid 

Een wervende ruimte 

Het park speelt een centrale rol in de ontwikkeling van de omge
ving door een sterke impuls te geven aan de ruimtelijke kwaliteit 
en toegankelijkheid van het gebied. Teneinde gebruikers(groepen) 
te binden kan het ruimtelijk ontwerp worden ingezet als middel 
voor mobiliseren en organiseren van een potentieel publiek. Het 
participatieproces bij de ontwikkeling van het masterplan voor 
park Ruggeveld Boterlaar Silsburg (Antwerpen) heeft bijvoor
beeld aangetoond dat hierdoor niet alleen beter ingespeeld kan 
worden op de wensen van de gebruikers, maar dat deze zich hier
door ook mede verantwoordelijk voelen voor, en eigenaar van het 
plan. Eenzelfde participatieproces kan ook de basis vormen voor 
een beheersstructuur, georganiseerd rond de samenwerking van 
belanghebbenden. De bereidheid zorg te dragen voor het behoud 
en ontwikkeling van een gedeelde ruimte kan door een zekere 
mate van toeeigening in positieve zin worden gestimuleerd. 

Door participatie van belanghebbenden neemt de rol die het park 
speelt als katalysator in de transformatie van de omgeving toe. 
Zeggenschap en controle over het eindresultaat kan de bereidheid 
om te investeren in de omgeving vergroten en leidt tot een betere 
afstemming tussen de inrichting van het park en de behoeftes van 
gebruikers. Ook de realisatie van meervoudig ruimtegebruik heeft 
hierdoor een grotere kans van slagen. 

De gedeelde verantwoordelijkheid kan tevens bijdragen aan het 
inbedden van een participatiecultuur in een gemeenschap. Door 
het kweken van onderling vertrouwen en begrip biedt dit kan
sen voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving. Bij het 
realiseren van een gevarieerd stedelijk milieu in dit gebied is 
een groot aantal partijen betrokken. Door afstemming en overleg 
tussen deze partijen ontstaat een rijker eindresultaat dan wanneer 
ontwikkelingen plaatsvinden binnen van hoger hand opgelegde 
kaders. 
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Park Noorderveld, Amsterdam 
Urhahn Urban Design 

Het park is een voorstel voor de herontwikkeling van een gebied 
in Amsterdam Noord dat kan worden begrepen vanuit de doelstel
lingen zoals geformuleerd in 'de spontane stad'. Deze heeft tot 
doel het endogeen investeringsvermogen van de stad aan te boren. 
De rol van de stedenbouwer is daarbij de condities te scheppen 
waarbinnen vrijheid georganiseerd kan worden. Vier principes zijn 
hierbij leidend. 

NOORDERVELD 
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Netwerkorganizatie 

1. Zoom in; het verkleinen van de schaal in tijd en ruimte met een 
ontwikkelingsproces dat ten dienste staat aan vele initiatiefnemers. 

2. Organiseer Flexibiliteit; een duurzame stedelijke ontwikkeling 
betekent dat een buurt zich makkelijk aanpast aan veranderingen. 

3. Creëer collectieve waarden; maak het gebruikers mogelijk over 
de toekomst van een gebied te gaan dromen. 

4. Werk Gebruikersgericht; de inspraak voorbij, gebruikers moeten 
actief participeren in de stedelijke ontwikkeling. 
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(Urhahn Urban Design., 2010, p. 10-18) 



Een flexibele ruimte 

Het verzorgingsgebied van grote openbare ruimtes in de stad 
overstijgt de directe omgeving en het gebruik kan overal liggen 
tussen dagelijkse en zeer sporadische bezoeken, door individuen 
of grote groepen. Door meervoudig ruimtegebruik op deze loca
ties kunnen uiteenlopende gebruikersgroepen op verschillende 
momenten worden aangesproken. Hoewel dit de levendigheid 
van de openbare ruimte vergroot vraagt het ook om een flexibele 
inrichting van de ruimte die inspeelt op veranderlijke behoeftes. 

Het introduceren van een organisatieprincipe, een structuur waar
binnen de beoogde vrijheid voor een gevarieerd ruimtegebruik 
kan worden georganiseerd, als grondslag voor de ruimtelijke 
inrichting dient twee doeleinden. 

Op de eerste plaats biedt het de mogelijkheid om de openbare 
ruimte in te zetten voor verschillende vormen van tijdelijk 
ruimtegebruik. Dit kan varieren van grote jaarlijks terugkerende 
evenementen tot spontane vluchtige voorvallen. 

Op de tweede plaats laat dit ruimte voor blijvende ruimtelijke 
interventies binnen deze structuur waardoor het park op lange 
termijn kan blijven veranderen en meegroeien met zijn omgeving. 
Om te voorkomen dat wanneer een deel van het park niet meer 
aan de wensen voldoet, het overige deel ook niet langer functio
neert kan de ruimte onderverdeeld worden in separate kavels die 
los van elkaar kunnen functioneren. 

Een duurzame ruimte 

In een veranderlijke dynamische leefomgeving, waar door ver
nieuwing, verval en transformatie de ruimtelijke structuur aan een 
continu proces van herziening onderhevig is en waar men doorlo
pend wordt blootgesteld aan een overvloed aan impulsen, vormt 
een park een voorspelbare ruimte die slechts onderhevig is aan de 
seizoensinvloeden en zich afkeert van de intensiteit van de stad. 
Deze stabiliteit wordt gereflecteerd in een natuurlijke gestage 
ontwikkeling van het groen en het extensieve gebruik van de 
ruimte die eveneens wisselt met de seizoenen. De groene ruimte 
kan voorzien in een behoefte zich terug te trekken uit de hectiek 
van de stad. Het park is daarom een lange termijn investering 
die zijn meerwaarde ontleent aan de houvast die deze biedt aan 
gebruikers, een setting die zich onttrekt aan het dagelijks bestaan 
en waar het tempo laag ligt. 

Duurzaamheid komt eveneens tot uiting in de toegevoegde 
waarde die de ruimte biedt aan doelstellingen met betrekking tot 
een duurzaam en leefbaar stedelijk milieu. Deze twee kunnen 
hand in hand gaan door een recreatieve functie te koppelen aan 
investeringen in duurzaamheid. Hierbij kan worden gedacht aan 
open water dat voorziet in waterretentie maar welke tevens recre
atief kan worden gebruikt. Bloemenvelden en fruitboomgaarden 
als collectieve voorziening voor buurtbewoners die tegelijkertijd 
voorzien in een de voedselvoorziening van tal van vogels en in
secten. En de ligweides die ruimte bieden aan tal van activiteiten 
en die kunnen worden onderhouden door stadsschapen. 

c: 



Park Ruggeveld Boterlaar Silsburg, Antwerpen 
AG stadsplanning en paricipatiestuurgroep Ruggeveld -

Botelaar - Silsburg 

Centraal in het plan voor het park staat het verweven van de 
belangrijke ecologische functie van de valleien en de recreatieve 
doelstellingen. In de huidige situatie is het gebied sterk versnip
perd en ontbreekt het door de geisoleerde ligging van de valleien 
aan eenheid. 

De totstandkoming van het plan is het resultaat van een intensief 
participatief proces waarbij het ontwerp en de inspraak nauw met 
elkaar zijn verbonden door middel van een participatiestuurgroep, 
waarbij partners zich officieel geëngageerd hebben middels een 
parti ci pati echarter. 

Eenheid binnen het park wordt gerealiseerd door wat het 'park in 
de voegen' is genoemd. Deze voegenstructuur vloeit voort uit de 
valleien en verbindt de randen met de riviervalleien. Binnen deze 
voegen is ruimte voor natuur en wandelpaden. Bovendien bie-
den ze ruimte aan tijdelijk ruimtegebruik. Het programma wordt 
georganiseerd in programmakamers waarbinnen gelijksoortige 
verenigingen zijn geclusterd. Hierbij is een evenwicht gezocht 
tussen meervoudig ruimtegebruik en behoud van de eigenheid van 
verenigingen. 

Het programma van eisen, ingebracht door de aanwezige vereni
gingen vormt de basis voor het gehele ontwerp. De noodzaak voor 
meervoudig ruimtegebruik is geleidelijk geïntroduceerd waardoor 
het draagvlak ervoor heeft kunnen groeien. Het succes hiervan is 
volledig toe te schrijven aan de intensieve participatie en gedeelde 
verantwoordelijkheid voor het eindresultaat dat de basis vormt van 
het plan. 

(Masterplan Ruggeveld Botelaar Silsburg., 20 10) 
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huidig: 
twee gebieden doorsneden door een snelweg, 
geen vermenging tussen groen en programma 
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de Programma Kame~ 

lUustratjefvoorbeeld 'punrenkaart' 
Het paden nerwerk loopt tussen 
vastgelegde punten (de'dots' ) binnen 
de locatie. Deze punten representeren 
entrees, objecten, bijzondere plekken, 
uitzicht op programma, vallei en dergelijkE". 

Visie: 
aaneengesloten groenstructuu r. 
een herkenbaarpark. 

De Vallei en de Voegen 

Illustratief voorbeeld padennetwerk 
Geen lange re<:hte paden, maar het 
continu verbuigen resulr~rt in intimiteit 
en een voortdurend wisselend perspectip.( 
('connec::t -the-dots') . 



Park in drie delen 

Het Europapark wordt een zeer langgerekt park van ruim 3 kilo
meter. De meest noordelijke punt ligt op steenworp afstand van 
het centrum, stevig ingebed in een centrumstedelijke omgeving 
met woningen, kantoorgebouwen en winkels, terwijl de zuidelijke 
punt aan de uiterste rand van de stad ligt en uitkijkt over het om
meland. 

Het ontwerp kan worden gezien als een onderzoek naar de mo
gelijke functionele en ruimtelijke inrichting van het gebied, de 
relatie met de omgeving en mogelijke gebruikers(groepen). Het is 
geen definitief inrichtingsplan maar heeft eerder als doel poten
tiële partijen in de ontwikkeling van het plangebied te verleiden 
deel te nemen in de algehele transformatie van het gebied door ze 
onderdeel te maken van het planvormingsproces en medezeggen
schap te geven over de inrichting van het park en zijn omgeving. 

De overgang van een stadspark naar een landschap buiten de stad 
staat aan de basis van het ruimtelijk ontwerp en de programmati
sche invulling. Het Stadspark ligt midden in de stad en is ontwor
pen als een veelzijdige ruimte met een groot aantal voorzieningen 
en gebruiksmogelijkheden. De Tuinen zijn vooral gericht op de 
woonwijk langs de oostelijke rand van het park, met een meer 
gesloten karakter en voorzieningen die vooral inspelen op de 
behoeftes van bewoners. De Wildernis is de uiterste punt van het 
park waar de gebruiksintensiteit laag ligt en de geisoleerde lig
ging ruimte biedt aan extensieve recreatie en natuurbeheer. 

Over de volle lengte van het park loopt de tramverbinding tussen 
het stadscentrum en Meerstad. Hierdoor is het gehele park en de 
omgeving met het openbaar vervoer bereikbaar. Ook is voorzien 
in een doorlopend voetpad dat vanuit het centrum naar het uiter
ste punt voert. 

locatie Europapark 
.... Het nieuwe stads
park in relatie tot de 
twee bestaande stads
parken van de stad. 

... De driedeling re
flecteerd een verloop ir. 
gebruiksintensiteit en 
doelgroepen. 

~ Overzicht van het 
parkontwerp en relatie 
tol andere groene 
ruimtes in de omge
ving. 

Park in drie delen 
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Het Stadspark 

Ruimtelijk 

Nabij de binnenstad richt het ontwerp zich op stedelijke recreatie. 
Het park is hier ingericht op een intensief gebruik voor uiteen
lopende activiteiten. Om kaders te scheppen voor zowel tijdelijk 
ruimtegebruik, zoals evenementen, als de pelJl1anente functies, 
zoals sportvelden, is gekozen voor een formele inrichting met 
lange assen die enerzijds de aanwezige functies verbinden en 
anderzijds het park opdelen in kleinere eenheden. De route door 
het park vormt een verbinding tussen het voetbalstadion en het 
centrum. Tijdens voetbalevenementen biedt het ruimte aan grote 
groepen fans die zich hier kunnen verzamelen voor en na een 
wedstrijd. 

Dwars door dit deel van het park loopt de rinweg. Verstopt achter 
een dikke groene haag wordt het verkeer aan het oog onttrokken. 
De verhoogde ligging en de concentratie van groen geven het 
park tegelijkertijd een natuurlijke horizon. 

Langs de ringweg zijn fiets en wandelpaden gelegd die het park 
verbinden met nabijgelegen woonwijken en het even ten westen 
gelegen Sterrebos. Door de ondertunneling van de ringweg kan 
hiermee een directe verbinding worden gelegd. Het oude park 
onder grote bomen, die dit park in een diepe schaduwen stilte 
hullen, vormt hiermee een aanvulling op het nieuwe park gericht 
op een intensiever gebruik. 

Het deel ten zuiden van de ringweg is georganiseerd rond het 
water. De inrichting is nog steeds formeel door de lange rechte 
wandelpaden maar de spreiding van het groen is hier natuurlijker 
en de loop van de wandelroutes vrijer. Ten oosten van het water 
is de hoogspanning als structurerend element gebruikt om een 
aantal verschillende weides te creëren 

De tram 

De verhoogde ligging van de Europaweg is gebruikt om de 
tramlijn op ca 60 cm boven het maaiveld te leggen. Deze ver
hoogde ligging maakt het mogelijk het aantal punten waarop de 
tramlijn gekruist kan worden te beperken. Vanuit de tram geeft 
dit een mooi overzicht over het park en alles wat hier gebeurd. 
Door middel van de groenstructuur is in het stadspark een beperkt 
aantal doorkijkpunten gecreëerd. Hiermee wordt het zicht op de 
tramlijn beperkt en wordt voorkomen dat het een storend element 
wordt in het park. 

In het stadspark liggen twee haltes. De eerste bevind zich vlak 
na het passeren van het Eemskanaal aan het begin van het park. 
Naast een ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan het park, zijn 
zowel woonwijk de Meeuwen als de meubelboulevard vanaf deze 
halte beloopbaar. De tweede halte ligt dicht bij de Euroborg. De 
parkeergelegenheden en voorzieningen ervan zijn hierdoor goed 
bereikbaar. Voor zowel de Park&Ride functie als de voorzienin
gen van het multifunctionele voetbalstadion is het belangrijk dat 
de halte op korte afstand ligt. 

• ol: 

~ Het meest noordelijk gelegen deel van het park, het Stad~park. eentraalligt de 
tramlijn. De inrichting isjormeel met lange assen begeleid door bomen. Deze assen 
delen het gebied op in kleinere eenheden diejlexibel inzetbaar zijn. Recreatie vindt 
plaats in een tweetal clusters. 
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Activiteiten 

Zoals reeds aangegeven is dit deel van het park bestemd voor 
intensief recreatief gebruik. Het park is daarom ingericht met een 
aantal specifieke activiteiten in gedachte. 

Al enige tijd staat een pand langs de Sontweg, op de meest noor
delijk punt van het park, leeg. Het pand heeft een zeer open gevel 
omdat er voorheen een autodealer was gevestigd die hier zijn 
auto's etaleerde. Met zijn oriëntatie op het park is het bij uitstek 
geschikt als expositieruimte. Er kan daarbij worden gedacht aan 
een combinatie van horeca, jongerencentrum en expositieruimte 
voor bijvoorbeeld studenten van de kunstacademie. Als aanvul
ling op het huidige aanbod van meubel- en doe-het-zelfwin-
kels die hier reeds gevestigd zijn, sluit het zowel hier als bij de 
recreatieve functie van het park aan. Als trckkcr voor een jonger 
publiek en gezien de nabijheid van zowel de tramhalte als de Mc 
Donaids is hier ook ruimte gemaakt voor een skatepark. Deze is 
bewust aan de oostzijde van het park geplaatst om overlast voor 
de ten westen van het park gelegen woonwijk 'de Meeuwen' te 
voorkomen. 

Temidden van het park is een cluster sportfaciliteiten met speel
tuin gepland. Door deze te concentreren kan worden volstaan met 
één gebouw dat ruimte biedt aan meerdere gebruikers(groepen). 
Naast een clubhuis voor verenigingen kan het overdag bijvoor
beeld gebruikt worden als kinderdagverblijf. 

Bij het meer is ruimte voor een horecagelegenheid. Met zijn rug 
naar de ringweg biedt deze een vrij uitzicht over het meer en de 
ligweides erachter terwijl het de kantoren aan het zicht onttrekt en 
het geluidsoverlast van de ringweg beperkt. Een horecagelegen
heid op deze locatie is zowel voor recreatieve bezoekers als voor 
werknemers van het kantorenpark aantrekkelijk. 

~ Overzicht van de ac:liviteiten een plaats vinden in het park. Ten noorden van de 
ringweg is ruimte voor intensieve recreatie terwijl het zuidelijk deel zich meer richt op 
ontspanning. 

... Doorsnede over het noordelijk deel van het park. Te zien zijn de skatebaan, de 
verhoogde ligging van de tramlijn en halte en het formele groen. 
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De Tuinen 

Ruimtelijk 

'De Tuinen' is een langgerekte, smalle ruimte. Over de volle 
lengte ervan loopt een hoogspanningslijn. De Europaweg volgt 
een gestaag stijgende lijn vanaf de noordelijke punt van dit deel 
naar de brug over het Nieuwe Winschoterdiep. De tramlijn loopt 
over de rug hiervan. 

Aan weerzijde van de tramlijn ligt een talud. Door een getrapte 
afloop van dit talud ontstaan er een aantal terrassen die de lange
rekte loop van het park verder accentueren. Op deze terassen zijn 
verschillende tuinen geplaatst die varieren van openbaar tot privé. 

Ten westen van de tramlijn worden de terrassen ingevuld met 
bloemenvelden waar een wandelroute door voert die het stads
park verbind met de wildernis. Aan weerzijde van de bloemenvel
den liggen volkstuinen. De volkstuinen ten westen van de tram
lijn zijn gericht op de nieuwe woonwijk en zijn gelegen op de 
verschillende niveaus van de terrassen. Door een drietal groene 
verbindingen op te spannen tussen deze volkstuinen en het wa
terfront langs het Nieuwe Winschoterdiep ontstaan er meerdere 

• 

korte wandelroutes en zijn de volkstuinen vanuit de woonwijk 
goed bereikbaar. 

De meest noordelijke van deze dwarsverbindingen vormt een 
continue ruimte tussen het Oude en Nieuwe Winschorerdiep. De 
tunnel onder de tramlijn is een erfenis van het oude Stamspoor 
dat naar de Scandinavische havens voerde. Ook de oude spoor
brug over het Oude Winschoterdiep ligt er nog steeds. Met de 
restauratie hiervan kan een nieuwe toegang tot het park vanuit het 
westen worden gerealiseerd. 

~ De Tuinen, het middelste deel van het park is een lineaire ruimte die de verbindende 
schakel vormt. Het programma richt zich op omwonenden. 

'" In de doorsnede zijn de terrassen en een impressie van de gebntiksmogelijkheden 
zicht baG!: Over de kam loopt de tramlijn 
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De tram 

De noordelijke tramhalte ligt net buiten dit deel van het park 
maar dicht bij de parkeerplaatsen zodat deze goed bereikbaar te 
zIJn. 

De zuidelijke tramhalte ligt op de grens tussen 'De Tuinen' en 
'De Wildernis'. Hier staat een enkel gebouw in het park dat 
enerzijds de stedenbouwkundige structuur van de nieuwe wijk op 
dit punt accentueert en anderzijds een gei soleerde ligging van de 
tramhalte voorkomt. De tramhalte ligt boven op de brug over de 
weg die beide parkdelen scheidt. Looproutes zijn zo geplaatst dat 
ze tevens gebruik maken van deze brug en het auto en wandelver
keer elkaar ongehinderd kan kruisen. 

Activiteiten 

Hoewel de hoogspanning beperkingen stelt aan de gebruiksmo
gelijkheden van het park vormt het tevens een hindernis voor an
dere ontwikkelingen in dit gebied en draagt als zodanig bij aan de 
handhaving van de groene ruimte. De activiteiten die hier plaats
vinden zijn vooral georiënteerd op de nieuwe woonwijk. Naast 
volkstuinen kan hier een kinderboerderij worden gerealiseerd en 
bieden de bloemenvelden mogelijkheden voor het houden van 
bijen. Het gebouw op de zuidelijke punt van het park kan een 
commerciële functie (bloemenwinkel, snackbar) combineren met 
een publieke functie in relatie tot de wijk en het park. De ruimte 
voorziet in doorlopende wandelroutes tussen het noordelijk en 
zuidelijk deel van het park. In het geval van een recreatieve 
rondgang door het hele park voert het in eerste instantie door de 
bloemenvelden en vervolgens langs de volkstuinen. 

~ Overzicht van activiteiten. Cultuurlandschappen varierend tussen publiek en privé 

T Ruimtelijk beeld van de volkstuinen gelegen op de terassen en verdichting langs de 
Bornholmstraat. 



De Tuinen: activiteiten 
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De Wildernis 

Ruimtelijk 

In de afgelegen punt van het park, aan weerzijde begeleid door 
het water, krijgt de natuur de ruimte. De stijgende lijn van de 
Europaweg bereikt hier het hoogste punt. Deze heuvel wordt 
onderdeel van het park door van de volledige ruimte een geplooid 
landschap te maken. Deze heuvels kunnen tevens worden begre
pen als een referentie naar de in het verleden afgegraven heuvels 
die onderdeel waren van het landschap langs de heuvelrug. In de 
toekomst kunnen ook de vuilnisbelten, die even naar het oosten 
aan de overzijde van het Nieuwe Winschoterdiep liggen, onder
deel worden van dit nieuwe landschap net buiten de stad. 

De glooiingen in het landschap en de aansluiting op het Oude 
Winschoterdiep staan een wisselend waterpeil toe. De wandel
paden vormen een afwisselende slingerende route over en langs 
deze heuvels. Het midden van het park is gehuld in stilte en rust, 
volledig afgezonderd van de stad. Op de mecst zuidelijke punt 
van het park kan worden uitgekeken over het groninger landschap 

dat zich hier naar het zuidoosten uitstrekt. 

Waar in andere delen van het park de hoogspanninglijnen als 
structurerend element zijn ingezet is het landschap hier juist 
losgekoppeld. De landschappelijke ondergrond vormt een schril 
contrast met de industriële hoogspanning. 

~ De wildernis. Het n.oordelijk deel van het park biedt nis! en ruimte, De inrichting is 
informeel en hec;fi weinig vast programma. 

... De Verhoogde ligging van de Europaweg/tramlijn wordt hier doorgezet om een 
intieme ruimte te realiseren. De heuvels bieden uitzicht over de omgeving. 
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De tram 

De tram buigt langs het zuidelijk deel van het park af naar het 
oosten en is grotendeels aan het oog onttrokken door een hoge 
concentratie groen langs de tramlijn. Op enkele punten is echter 
een opening gemaakt om reizigers uitzicht te geven over het land
schap dat zich beneden hun uitstrekt. 

Activiteiten 

De rust en ruimte in dit deel van het park biedt gebruikers de 
ruimte om zich terug te trekken uit de hectiek van de stad. Na
tuurbeheer kan plaatsvinden met enkele schotse hooglanders of 
een kudde stadsschapen die ook in de rest van het park kunnen 
grazen. Daarnaast is er ruimte voor een scoutinggroep of andere 
vereniging die bijdraagt aan het onderhoud van het landschap . 
Naast wandelen bieden de paden ook ruimte voor hardlopers en 
mountainbikers. 

Verloop in inrichting en gebruik 

Het langerekte park eindigt in de wildernis, waar de rust en 
ruimte voor natuur(beleving) maximaal is. De opeenvolgende de
len van het park kennen in inrichting en gebruik een verloop dat 
aansluit bij verschillende gebruikersgroepen. Het is echter niet 
meer dan een eerste aanzet. Een plan waarmee verschillende ont
wikkelende en participerende partijen in de omgeving aan de slag 
kunnen om het verder op te laden met programma, af te stemmen 
op specifieke eisen en het zich zo uiteindelijk eigen te maken. 
Alleen op die manier kan er een duurzame ruimte ontstaan die 
tevens een doorslaggevende rol speelt in een succesvolle transfor
matie van de omgeving. 

~ De open ruimte biedt hier ruimte aan extensieve recreatie en natuurbeheer. Pro
gramma moet bijdragen aan het behoud van de ruimte. 



De Wildernis: activiteiten 

""""'00'"""'" 





BORNHOLMSTRAAT 



Langs de weg en langs het water 

Het gebied tussen de Bornholmstraat en het Nieuwe Winschoter
diep biedt ruimte aan nieuwe woningbouw en een commercieel 
front langs de weg. Voor de realisatie van een sociaal veilige rou
te richting Meerstad is het belangrijk dat er een aaneengesloten 
bebouwingsfront ontstaat. Bovcn de commerciële ruimtes kunnen 
appartementen worden gerealiseerd waarmee levendigheid van de 
straat en sociale controle toenemen. Het bebouwingsfront vormt 
daarnaast een buffer voor de achtergelegen woonbuurten. 

Langs het water moet op korte termijn grondophoging plaats
vinden teneinde het gebied vrij van wateroverlast te houden. 
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid een aaneengesloten ruimte te 
realiseren. Door te investeren in een natuurlijke inrichting van 
de oevers en een langzaamverkeersroute ontstaat hier een lange 
groene openbare ruimte, die ruimte biedt aan bewoners voor wan
delen, spOlten, speelvoorzieningen, natuur, een lokale ontslui
tingsroute en een oriëntatiepunt voor de nieuwe woonwijk. 

ln de ontwikkeling van het gebied moet onderscheid worden 
gemaakt tussen de havens, ten noorden van de ringweg, en het 
deel ten zuiden van de ringweg. De havens kunnen vrijwel ineens 
worden ontwikkeld en zijn reeds aan alle zijden omringd door 
water dat ingezet kan worden als ruimtelijke kwa iteit en een 
buffer tussen bestaande industrie en de nieuwe woonbuurt. Het 
ten zuiden van de ring gelegen deel bestaat uit een aantal diepe 
kavels die niet allemaal tegelijkertijd vrij zullen komen. Het plan 
voorziet in een manier om deze afzonderlijk van elkaar te ontwik
kelen waardoor uiteindelijk een gevarieerde wijk ontstaat. 

~ Ruimtelijk beeld 
van het bebouwinsfront 
langs de Bornho/~- ' 
straat en de aanslui
ting op het park 

... Nieuwe woning
bouw opgespannen 
tussen de Bornhalm
straat en het Nieuwe 
Winschoterdiep 

~ Ruimtelijk beeld 
van het bebouwings
front langs het Niellwe 
Winschoterdiep en 
de inrichting van de 
oever. 





De Scandinavische havens 

Gezien de grote delen die braakliggen en het kleine aanbod 
aan bedrijven dat gerelateerd is aan de binnenhavens zijn 
deze drie gebieden afzonderlijk van elkaar vrijwel in één 
keer te ontwikkelen. 

Met aan drie zijden water biedt het veel mogelijkheden 
voor woningbouw aan een aantrekkelijk waterfront. Door 
autoverkeer en parkeren aan de binnenkant te concentreren 
kan de kade als aaneengesloten voetgangersgebied wor-
den ingericht. Naast woningen biedt dit ook kansen voor 
recreatieve en commerciële voorzieningen zoals winkels, 
restaurants, een jachthaven en de reeds in het gebied aanwe
zige roeiclub. 

Particulier collectief opdrachtgeverschap biedt mogelijkhe
den voor de realisatie van een gezamenlijke parkeergarage 
en individuele vrijheid voor de woningen. De woonwijk De 
Linie toont aan dat hier grote interesse voor is. Daarnaast is 
hiermee ook een goede balans gevonden tussen eenheid en 
variatie, Tussen gemeenschap en individualiteit. 

Op de punt van elk van de havens is ruimte voor hoogbouw 
die aan bewoners uitzicht biedt over het water. De vorm
geving ervan refereert naar de havenfunctie die men voor 
ogen had bij de bouw van deze binnenhavens. 

• c 



~ De Scandinavische 
I havens. Met ui/zon-
. dering van enkele 

bestaande bedrijven 
kunnen deze volledig 
worden herbestemd. 

~ Referentiebeeld 
voor inrichting van de 
kades (bron: Google 
Streetvie14~ Amersfoort) 

T Doorsnede van de 
meest zuidelijke haven. 
Op de punt is ruimte 
voor hoogbouw die re-

aan de vroegere 
ambities en geniet van 
een weids uitzicht 

Scandinavisdie Havens: doosnede 



Bovenstaande reeks illustreert een scenario voor de meest noor
delijk gelegen binnenhaven. In de huidige situatie is hier nog een 
loods en een tweetal kranen aanwezig voor het laden en lossen 
van goederen. Voor het overgrote deel ligt het gebied echter braak 
waarbij enkele terreinen worden gebruikt voor tijdelijke opslag. 
De overslag van goederen kan behouden blijven, het ruimtebe
slag van deze functie kan echter beperkt worden tot ongeveer een 
kwart van de haven. 

De vrijgekomen ruimte kan worden gebruikt voor de ontwikke
ling van zowel commerciële activiteiten als woningbouw. Naast 
het deel dat georiënteerd is op de Bomholmstraat ten westen, 
kunnen winkels en bedrijven worden gerealiseerd langs de kades. 
Deze publieke ruimte voorziet in een hoogwaardige openbare 
ruimte en een doorlopend voetgangersgebied. De binnenhaven 
kan ook worden voorzien van een nieuwe functie die aansluit bij 
de commerciele voorzieningen en woningbouw. 



Om te komen tot een gevarieerde en aantrekkelijke omgeving kan 
een deel van de kavels individueel worden verkocht en ontwik
keld. Daarnaast kan een deel ontwikkeld worden in particulier 
collectief opdrachtgeverschap, door een woningbouwcorporatie 
of projectontwikkelaar. Het gaat dan om die delen waaronder 
parkeergelegenheden worden gerealiseerd. Deze licht verhoogde 
delen worden begeleid door woningbouw waardoor publieke bin
nenpleinen ontstaan. De oostelijke punt van de haven biedt plaats 
aan hoogbouw die maximaal profiteert van het weidse uitzicht. 

Verkeersstructuur 

Autoverkeer concentreert zich aan de binnenzijde van het gebied 
en is losgekoppeld van de voetgangersgebieden. De parkeervoor
zieningen kunnen afwisselend gebruikt worden door bewoners 
en bezoekers/werknemers van bedrijven cn winkels. De kades en 
binnenpleinen blijven vrij van autoverkeer waardoor er verschil
lende, onderling verbonden, openbare ruimtes ontstaan met een 
hoge verblijfskwaliteit. 



Tussen het park en het water 

Het tweede deel, ten zuiden van de ringweg, is opgespannen tus
sen het nieuwe park aan de ene kant en het Winschoterdiep aan 
de andere. 

Er is hier sprake van een beperkt aantal zeer diepe kavels. Over 
het noordelijk deel loopt een hoogspanningslijn waardoor dit 
gebied niet geschikt is voor woningbouw. Hier liggen een aan-
tal bedrijfsverzamelgebouwen die in de toekomst een nieuwe 
bestemming kunnen krijgen afgestemd op de nieuwe rol van de 
Bomholmstraat en de te realiseren woonwijk. Daarnaast liggen in 
het gebied nog een aantal gebouwen die of vanwege hun functie 
of vanwege de architectonische waarde behouden kunnen blijven. 

Vanwege de diepe kavels ligt een groot deel van de beschikbare 
ruimte sinds de aanleg van het industrieterrein braak. Door de re
alisatie van een nieuwe woonwijk kan een grote verdichtingsslag 
worden gemaakt en de ruimtelijke kwaliteit van het nieuwe park 
en de oever van het Nieuwe Winschoterdiep worden uitgebuit. 

• De huidige verkaveling van hel gebied gelegen lussen hel Nieuwe 
Winscholerdiep en de Borholmslraal. 

ti 
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Fasering 

Omdat niet alk industrie gelijktijdig uit het gebied zal vertrekken 
is de bestaande verkaveling als uitgangspunt genomen voor de 
transformatie. 

Binnen deze diepe kavels zijn zeer uiteenlopende bouwblokken 
ontworpen rondom een besloten semi-publieke ruimte. Hierdoor 
is de kwaliteit van de openbare ruimte vanaf de stalt gewaarborgd 
en vervalt de noodzaak het gebied in één keer te ontwikkelen. De 
binnenhoven kunnen ieder worden afgestemd op een specifieke 
doelgroep zoals ouderen, studenten of gezinnen. Een lange as 
rijgt uiteindelijk de verschillende deelgebieden aan elkaar. De 
verschillende bouwblokken vormen zo tezamen een zeer afwis
selende gebiedsontsluitingsweg die eenheid brengt in de afzon
derlijke delen. 

De Bomholmstraat biedt plaats aan uiteenlopende commerci-
ele voorzieningen georiënteerd op het park, de achterliggende 
woonwijk, verkeer over de Bornholmstraat zelf of een combinatie 
hiervan. Het afzetgebied en publiek is hierdoor groot hetgeen op 
termijn kan leiden tot een belangrijke en levendige invalsweg . 

.... Op basis van de huidige verkaveling kan een nieuwe woonwijk gefa
seerd worden g erealiseerd. 



Ruimtelijk 

De oever van het Nieuwe Winschoterdiep en de centrale ver
keersas vormen het hart van de wijk. 

De langgerekte openbare ruimte langs het water biedt de bewo
ners ruimte voor ontspanning en recreatie. Door deze ruimte op 
meerdere punten te verbinden met het park ontstaan tal van recre
atieve routes en is de binnenstad altijd onder handbereik per voet, 
fiets of met de tram. Langs het water zijn speelgelegenheden, 
sportvelden en plekken om te ontspannen aan het water. 

De afzonderlijke bouwblokken vormen ruimtelUke eenheden die 
zijn afgestemd op de wensen van bewoners. Door variatie in de 
overgang van private naar publieke ruimtes ontstaan er tal van ge
bruiksmogelijkheden. Afwisseling binnen en tussen de bouwblok
ken bieden voldoende variatie om te voorkomen dat het een saaie 
woonwijk wordt zonder dat het eindresultaat rommelig aandoet. 

De noordelijk gelegen bedrijfsverzamelgebouwen kunnen worden 
gebruikt voor voorzieningen voor de wUk, zoals een supermarkt, 
of kunnen ruimte bieden aan startende ondernemers aangetrokken 
door de nieuwe rol van de Bornholmstraat als lange uitvalsroute 
door de stad. 

Langs de as die het treinstation Europapark, de Euroborg, de 
tramhalte in het park en de parkeergelegenheden langs de Born
holmstraat verbindt kunnen nieuwe recreatieve functies als cafés, 
restaurants en uitgaansgelegenheden worden gerealiseerd die 
kunnen profiteren van de optimale bereikbaarheid en reeds aan
wezige faciliteiten. 

~ Een deel van de bedrijven kan blijven bestaan en een deel van de 
panden herbestemd. Met de aanvullende woningbouw ontstaat een geva
rieerde stedelijke omgeving tussen het park en het water. 



... Tot op zekere hoogte is het mogelijk om aan 
ie bestaande industrie verschillendejuncties toe 
'e voegen. Deze vorm van verdichten leidt echter 
~emakkelijk lot een rommelig geheel dat ten koste 
?aat van de verblijfskwaliteit van de openbare 
'·uimte. 

T Een combinatie van roimtelijke randvoor
waarden met daarbinnen vrijheid in vormgeving, 
verschillende gradaties van publiek en privaat en 
a(wisselendejuncties moeten leiden tot een open
bare ruimte met hoge verblijjs/ovaliteit en meer 
betrokkenheid hij de gemeenschappelijke ruimten. 

" 

... Teveel heefi de planning van wijken in de a/ge
lopen jaren geleid tot een te eentonige repetitie met 
weinig ruimte voor uiting van individuele voor
keuren. De weinig prikkelende omgeving en strikte 
scheiding tussen openbaar en prive bieden weinig 
aanleiding om buiten te verblijven. 



Synthese 

Een gestaag verval neemt langzaamaan bezit van de industrie
buurt Groningen waarbij een natuurlijke transformatie wordt 
gestuit door de infrastructurele barrières. De ambiguïteit van de 
gemeente die een ruimtelijk beleid voert tussen geforceerd be
houd van de bedrijfsfunctie en het stimuleren van transformatie, 
verbeeld door de uiteenlopende plannen zonder overkoepelende 
visie, geeft bovendien geen richting aan de ruimtelijke ontwikke
ling. 

Een nieuw park vormt de spil in het faciliteren van een tweede 
generatie stadsontwikkeling. De separate deelgebieden worden 
aaneengeregen door de centrale publieke ruimte die ontstaat door 
het opheffen van de Europaweg. Hiermee wordt voorzien in twee 
belangrijke randvoorwaarden waardoor bestaande ontwikkelingen 
nieuw leven wordt ingeblazen en nieuwe initiatieven mogelijk 
worden. De introductie van een hoogwaardige openbare ruimte 
en lokale ontsluitingsroutes. 

Met één voet in het park en een aansluiting op het lokale verkeer
snetwerk worden de Euroborg en het centrum voor grootschalige 
detailhandel rond de lKEA uit hun isolatie getild. Het park biedt 
een oriëntatiepunt voor verdere ontwikkeling van deze gebieden 
en biedt een lokale ontsluitingsroute die de toegankelijkheid van 
deze locaties vergroot. De aanvullingen op lokale infrastructuur 
zijn complementair aan de regionale infrastructuur, welke essenti
eel is voor het functioneren van deze centra. Het herstellen van de 
lange infrastructurele lijncn tusscn dc binnenstad en de omgeving 
van groningen introduceren ook een nieuw ontwikkelingspoten
tieel voor commerciële voorzieningen langs deze infrastructurele 
lijnen. Hetgeen de levendigheid en verblijfskwaliteit binnen het 
gebied ten goede komt. 

De introductie van hoogwaardig openbaar vervoer, in de vorm 
van een tramlijn door het park, maakt het mogelijk het gebruik 
van de aanwezige parkeerterreinen rondom de Euroborg en IKEA 

te organiseren rond het Park&Ride beleid. Er ontstaat hierdoor 
een parkeermachine die de verkeersdruk op het stadscentrum kan 
verlichten en de ruimteclaim van deze terreinen rechtvaardigt. 

De ruimtelijke structuur die ontstaat door het lokale verkeersnet
werk en het park, met zijn de hoge verblijfskwaliteit en toegang 
tot hoogwaardig openbaar vervoer, biedt de condities waaronder 
het zelforganiserend vermogen van de stad kan worden gemobi
liseerd om vorm te geven aan de verdere ontwikkeling van het 
gebied. Hiermee wordt de noodzaak tot overheidsinvesteringen 
en geforceerde stadsontwikkeling beperkt. Individuele en collec
tieve opdrachtgevers kunnen zorgdragen voor de invulling van lo
caties die vrijkomen door het wegtrekken van bedrijven langs de 
randen van het park. Op termijn ontstaat hierdoor een gevarieerd 
stedelijk milieu. 

Het park is georganiseerd rond verschillende gebruikersgroepen. 
Nabij de binnenstad richt het ontwerp zich op intensief stedelijke 
recreatie door een grote groep gebruikers. Als stadspark omvat 
het verzorgingsgebied ook de naastgelegen woonwijken en het 
centrum zelf. De goede bereikbaarheid maakt dit deel van het 
park zowel geschikt voor verschillende pennanente voorzienin
gen als voor grote evenementen. Naar het noorden toe neemt de 
gebruiksintensiteit af en richt het programma zich op andere doel
groepen. Het tweede deel is ingericht als een groene ruimte die 
voorziet in de behoeftes van omwonenden. Door middel van een 
participatief proces kan een programma worden samengesteld en 
de ruimte tot op zekere hoogte toegeëigend worden door gebrui
kers. Op de uiterste punt van het park is de vraag naar programma 
klein . De afgelegen locatie wordt bekrachtigd door een natuur
lijke vormgeving en extensief natuurbeheer. Alleen programma 
dat een bijdrage levert aan de instandhouding van de natuur, en 
profijt heeft van de geisoleerde ligging, is hier gewenst. 

~ Het park en de nieuwe gebiedsonts/uitingsroutes voorzien in de rand
voo waarden waaronder het gebied verder op e igen kracht kan transfor
meren naar een centrumstede/ijk milieu. 
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NAWOORD 
Aan allen die bij hebben gedragen aan het behalen van de eind
streep, bedankt. 
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