Stad aan het water:
Ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone

Stad aan het water
Een avondwandeling met een ijsje over de brede groene stadsboulevard. Met het gezin naar de
meubelzaak en daarna uitblazen op het stadsstrand met drijvend peuterbad. Iedere keer weer iets
nieuws ontdekken in een (groen) stedelijk woonmilieu tegen Meerstad aan. Naar de open dag van de
schone technologische speeltuin in het voormalige slibdepot. Twijfelen of je vandaag met de fiets of
met de kano naar je werk gaat…
De vernieuwde relatie tussen Groningen en het water is een echte buitenkans! Met de ontwikkeling
van de Eemskanaalzone ligt de mogelijkheid binnen handbereik om deze kans de komende jaren
samen werkelijkheid te maken. De sporen van de historische en industriële relatie met het water
liggen al klaar als onderlegger.

Waarom deze ontwikkelingsstrategie?

Legenda
studie toekomstig wonen, werken
en recreëren (masterplan Meerstad).

Concept ambitiekaart voor de oostkant van de stad

• The Next City: Groningen groeit
• Een aantrekkelijke route tussen Stad en Meerstad
The Next City
Groningen is één van de snelst groeiende steden van Nederland. Deze groei zet de komende jaren door. Volgens de
prognoses groeit de stad naar 225.000 inwoners in 2025, los van de herindeling. Sommige prognoses gaan zelfs uit van een
groei naar misschien wel 250.000 inwoners of meer.
Ook het aantal bedrijven en bezoekers neemt naar verwachting toe. Om Groningen toekomstbestendig te maken, werkt de
gemeente aan een nieuwe omgevingsvisie: The Next City. Uitgangspunten daarin zijn:
• Faciliteren groei van de stad
• De werkgelegenheid groeit mee in stad en regio
• De groeiende stad blijft leefbaar en aantrekkelijk voor alle inwoners
• De energietransitie wordt versneld
• Iedereen helpt mee in een groeiende stad
Volgens verwachting blijft de druk op de wijken rondom de binnenstad hoog. Er is behoefte aan een gebied nabij de
binnenstad met nieuwe ruimte voor wonen, werken en ondernemen. De Eemskanaalzone biedt die ruimte.
Bereikbaarheid: verbinding met Meerstad
Meerstad ligt op fietsafstand van Groningen. Door het ontwikkelen van de Eemskanaalzone, ontstaat er een veelzijdige,
aantrekkelijke, levendige, sociaal veilige en verkeersveilige route tussen de binnenstad en Meerstad. We willen de verbinding
met Meerstad aantrekkelijk en veilig maken voor recreant en forens, met een slimme en zorgvuldige inrichting in de
omgeving.

Ontwikkelschets huidige gemeente Groningen (kaart nog in bewerking). Bron: Ontwerp-omgevingsvisie The Next City (inspraakversie maart 2018).

De uitgangspunten: wat willen we bereiken?

• HERORIËNTATIE OP HET WATER: BEWONERS KRIJGEN EEN STUK STAD TERUG

Openbaar en toegankelijk
waterfront

Versterken verbindingen met
én zicht op het water
Ontwikkelen watergerelateerd
programma

Concept ambitiekaart Heroriëntatie naar het water

• LEVENDIGE VERBINDINGEN: SOCIAAL VEILIG, GEZOND EN AANTREKKELIJK

Fast lanes: ontwikkelen van
directe, snelle routes voor
auto en fiets
Slow lanes: ontwikkelen van
aangenaam, recreatief
Green lanes: slechten van
barrières

Concept ambitiekaart Levendige verbindingen

• BENUTTEN VAN DE DIVERSITEIT EN KARAKTERISTIEKE KWALITEITEN

Cultuurhistorie als
hefboom voor ontwikkeling
Ontwikkeling op basis van
bestaande identiteit
Activeren van gebieden
door toevoegen lokaal
passend programma
Legenda
toekomstig wonen, werken en
recreëren (masterplan Meerstad).

Concept ambitiekaart Karaktervolle ontwikkeling

• EEN TOEKOMSTBESTENDIGE EN GEZONDE STAD
Inrichting van de openbare ruimte stimuleert actief

Sporten in de openbare ruimte

Groene, bereikbare daken op bestaande en nieuwe
gebouwen

Snelle en aangename routes maakt groen bereikbaar

Vier deelgebieden
De Eemskanaalzone is in de plannen opgedeeld in vier deelgebieden. Elk deelgebied heeft zijn eigen dynamiek, planning
en strategie voor de uitwerking en realisatie.
De 4 deelgebieden zijn:
•
•
•
•

Deelgebied 1:
Deelgebied 2:
Deelgebied 3:
Deelgebied 4:

Wonen: Stadshavens en containerterminal
Economie: Scandinavische havens
Economie: Bedrijventerrein Driebond en slibdepot west
Ontsluiting Meerstad

Ontwikkeling in fases
De Eemskanaalzone wordt gefaseerd ontwikkeld: niet alles kan en hoeft tegelijk en niet alle gebieden komen direct al in
aanmerking voor ontwikkeling.

Deelgebied 1: Wonen:
Stadshavens en containerterminal
• Het gaat om: de zone tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal, de locaties van de brandweer, 			
de bereden politie en de containerterminal.
• Ruimte voor 1000 tot 2000 nieuwe woningen, huur en koop.
• Gebruik maken van historische gebouwen als EMG-silo en Cova-schoorsteen.
• Herinrichting publieke ruimtes, wegen, fiets- en wandelpaden en kades.
• De combinatie van wonen, werken en verblijven staat voorop.
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Verblijven bij het water
Relatie met het water versterken, ruimte
voor voetgangers en fietsers verbeteren.
Afwisseling groene en stenige kades.

Ontwikkelzone stadsbos
Stedelijke ontwikkeling waarin bestaand groen
uitgangspunt is. Ontwikkeling en parkzone
versterken elkaar, ruimte voor ‘afwijkende’
stadstypologie.

Industrie als identiteit
Integratie bestaande relicten zoals de
monumentale schoorsteen als attractieve,
publieke plekken.

Bebouwing met Groningse kwaliteiten
De façade ter hoogte van het Eemskanaal
dient kwalitatief ontworpen te worden, naar
Groningse kwaliteit.

Herinrichting openbare ruimte
Door het programmeren en het versterken
van de relatie met het water wordt de
openbare ruimte verbeterd.

Stegen en hoven
Intiem stedelijk woonmilieu langs de
Eemskanaal met extra aandacht voor
kwalitatieve parkeeroplossingen.

Stedelijke plint langs Sontweg
De façade ter hoogte van het Eemskanaal
dient kwalitatief ontworpen te worden,
naar Groningse kwaliteit.

Cultureel erfgoed
Bijzondere aandacht (architectuur en
inrichting openbare ruimte) naar de
kranen en industriële hallen die de
identiteitsdragers zijn van de havens.

Principedoorsnede Sontweg
Principedoorsnede Damsterdiep

Principedoorsnede kade
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Stadshaven, een levendig stadsdeel
De noordelijke stadshaven transformeert tot stedelijk gebied
met woonprogramma (appartementen en grondgebonden)
aangevuld met stedelijke, publieke functies.

Industrie als identiteit
Bestaande industriële gebouwen (Emg Silo, Cova schoorsteen,
etc.) krijgen een belangrijke rol in de herontwikkeling. Door
kwalitatieve inpassing en programmatie bepalen ze de
identiteit van het toekomstige stadsdeel.

Damsterdiep plezierhaven
Herontwikkeling Praxis locatie tot stedelijke haven van de stad,
een plek waar verblijven bij het water centraal staat.

Water beleven
Levendige kades, verbeteren de verblijfskwaliteit bij het
Eemskanaal. Meer ruimte voor trage weggebruikers en
verblijfsplekken bij het water. Kadeophogingen vanwege
waterveiligheid worden kwalitatief opgelost, door bijvoorbeeld
het combineren met zitplekken.

Maximale verankering
Toegankelijkheid van het gebied verbeteren door aanhechting
met de binnenstad, versterken noord-zuid verbinding en
onderdoorgangen (bruggen).

Stedelijk groen
Vergroenen van profielen en herinrichting Damsterplein
als groene kop Damsterdiep. Een groene pleinzone waarin
verblijven bij de binnenstad centraal staat. Tevens wordt het
bestaande groen rond het Balkgat als basis gebruikt voor
verdere ontwikkeling.
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Deelgebied 2: Economie:
Scandinavische havens
Met betrokken bedrijven (en de bedrijvenvereniging) willen we onderzoeken wat de
ontwikkelmogelijkheden zijn van de nautische en maritieme sector. Daarna willen
we gezamenlijk een traject bepalen voor de toekomst van dit gebied.
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Activeren openbare ruimte
Herinrichting van de openbare ruimte met
behoud van het industriele karakter zorgt
voor een aantrekkelijker verblijfskwaliteit.
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Karaktervol woon/werkgebied
De transformatie van de Scandinavische havens zal geleidelijk
plaatsvinden. Een menging van bedrijvigheid, wonen en publiek
programma zorgen voor een levendig stadsdeel.

Industrieel verleden als identiteit

Het industriële verleden blijft ook na ontwikkeling zichtbaar. Diverse
historische gebouwen worden opnieuw geprogrammeerd en de
bestaande kranen op de containerterminal blijven behouden.

Nieuw programma zet gebied op kaart
Groningers worden het gebied ingetrokken door het toevoegen van
(tijdelijk) publiek programma.

Publieke kades

Industrieel karakter
Herbruik van bestaande materialen bij de
herinrichting van de openbare ruimte.

De publieke ruimte zal zich oriënteren richting het water. Groningen
krijgt hier weer een gezicht aan het Eemskanaal.
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Combinatie wonen- en werken
Geleidelijke transformatie naar een levendig
werkgebied.

bebouwing

Publiek waterfront
De kades worden publiek toegankelijk
gemaakt. Bijzondere openbare ruimten en
tijdelijk publiek programma zorgen voor
levendigheid.

Deelgebied 3: Economie:
Bedrijventerrein Driebond
en slibdepot west
• Wij willen met eigenaren en gebruikers samen verkennen wat de mogelijkheden
en wensen zijn, met name voor de zone langs de Sint Petersburgweg.
• Kansen voor een levendige en sociaal veilige route naar Meerstad.
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Ambitietekening/kaart Driebond

Hunzepark
Het Hunzepark biedt ruimte voor bedrijven en kantoren in
het hogere segment.

Groen profiel St Petersburgweg
De St Petersburgweg krijgt een kwaliteitsimpuls door het
toevoegen van een extra bomenrij aan de zijde van het
bedrijvenpark

Representatief naar de randen
Aan de randen zal een grotere regie plaatsvinden op het
beeld. Bebouwing heeft hier een hogere architectonische
kwaliteit.

Landschappelijk kader
De bestaande groene kwaliteit aan de randen wordt
versterkt zodat er een landschappelijk kader ontstaat die
het bedrijvenpark omzoomd.
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Principedoorsnede straat binnen Driebond
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Vergroenen St. Petersburgweg
Profiel St. Petersburg wordt verder vergroend. De bestemming
van kavels aan deze weg kunnen wijzigen naar bestemmingen die
bijdragen aan een attractieve en veilige route tussen Meerstad en
Groningen. Door goede fiets- en wandelroutes ontstaat meer ruimte
voor de trage weggebruiker.

Kwaliteit aan de randen

Regie op kwaliteit is met name gericht op de randen. Een
landschappelijk kader met daaraan representatieve bebouwing
zullen het visitekaartje zijn van het bedrijvenpark.

Groen raamwerk voor ontwikkeling
De openbare ruimte krijgt op middellange termijn een
kwaliteitsimpuls door het vergroenen van profielen. Hierdoor
ontstaat een ruimtelijk raamwerk waarbinnen de geleidelijke
transformatie mogelijk is.

Hunzepark als groene ader

De oude Hunzeloop wordt op middellange termijn weer zichtbaar
gemaakt en omgedoopt tot Hunzepark. Aan deze kwalitatieve drager
wordt ruimte geboden voor bedrijven en kantoren in het hogere
segment.

Verbindingen Driebond-Eemskanaal

Door het doortrekken van lijnen vanuit Driebond naar het
Eemskanaal wordt de wijk met het kanaal verbonden. Nu wordt
Driebond nog van het kanaal geschieden door het onbegaanbare
slibdepot
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Deelgebied 4:
Ontsluiting Meerstad
• Aantrekkelijke verbinding tussen Groningen en Meerstad.
• Met inbreng van omwonenden is gestart met het ontwerpen van een veilige,
aantrekkelijke en zorgvuldig ingepaste route van en naar Meerstad,
voor recreant en forens.

Ambitie korte termijn Middelberterraamwerk

Ontwikkingen korte termijn Middelberter raamwerk

Landschappelijk raamwerk
Met de ontwikkeling van een
landschappelijk raamwerk wordt
ingezet op een duurzame, kwalitatieve
ontwikkeling van het Middelberter
landschap.

Publiek toegankelijk
Routes worden aangesloten op het
bestaande netwerk en publieke functies
maken het gebied een groene schakel
tussen Meerstad en Groningen.

Recreatieve functies

Zichtbaarheid Eemskanaal

Passend binnen het karakter van

Door uitzichtpunten en het mogelijk deels

het gebied kunnen op korte termijn

afgraven van de slibdepots wordt het

recreatieve functies worden toegevoegd

Eemskanaal beleefbaar gemaakt.

in het gebied,
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Groen raamwerk
Paden die zich in de verkavelingsstructuur voegen ontsluiten
het Landschapspark vanuit Driebond, het oostelijke slibdepot
Middelbert en Meerstad

Landschappelijk tussenzone

Het gebied maakt het mogelijk het landschap te ervaren. Door het
gebied deels open te houden bljift het landschap dicht bij de stad en
is de route tussen Groningen en Meerstad een landschappelijke.

Sfeer van oorspronkelijke landschap
Het karakter van het landschap blijft bewaart in de toekomstige
ontwikkelingen. Ingrepen voegen zich in de bestaande structuur.

Entree zone Meerstad

Het groene gebied biedt biedt de mogelijkheid een fraaie
landschappelijk entreezone voor Meerstad te creëeren.

Ruimte voor groenstedelijk programma
Het landelijke gebied biedt mogelijkheden voor groen recreatief
programma dat ruimte behoeft.

Ruimte voor licht stedelijk programma

Bijzonder stedelijk programma met een landschappelijke uitstraling
voegt zich in het landschapspark. De gebouwen staan in het park.
Vanaf de weg zijn vergezichten op het landschap mogelijk.

