
Bijeenkomst Spoorkwartier
17 mei 2022



Programma

• Welkom door Henk De Vries

• Concept en het plan Muziekcentrum door Nienke Stellingsma

• Laatste ontwikkelingen Stationsgebied door Wim Kamminga

• Strategische Agenda: proces en ambities door Noor Wit

• Plan Informatiecentrum door Noor Wit

• Van gebiedsvisie naar stedenbouwkundig plan Spoorkwartier door Ruben Wiersma

• Afsluiting



Stand van zaken

• Hoofdstation

– TVP 25 mei as.

– Dag v/d bouw 18 juni as.



Stand van zaken

• Stationsgebied

– December gemeenteraad geïnformeerd

– Stedenbouwkundigplan Spoorkwartier

– omgevingsplan



Strategische Agenda Stationsgebied

• Raadsbrief december 2021:

– Ambities voor het Stationsgebied

– Rol van de gemeente bij de herontwikkeling van het gebied

– Participatie

– Fasering

– Bekostiging





Onze missie
Wij geloven in de kracht van podiumkunsten. Met een sterk 
aanbod creëren wij plekken van ontmoeting en betekenis 
voor artiesten en publiek. Door met het onderwijsveld te 
leren en te innoveren, worden we elke dag beter. We 
brengen we een rijk en actueel programma waar de regio 
trots op kan zijn en waarmee we Groningen nationaal en 
internationaal op de kaart zetten.



Positie Groningen: 
G9 poppodia, K6 klassieke zalen



Groei programmering en publieksbereik muziek



Publieksbereik huidige Oosterpoort



Hoe werkt programmering



Door beperkte beschikbaarheid verliezen 
we artiesten én publiek





Een plek voor iedereen uit stad, 
ommeland en daarbuiten



Drie programmalijnen





























Strategische Agenda Stationsgebied

• Aantrekkelijk en sprankelend stadshart en een 
nieuwe en uitnodigende entree naar de stad

• Ambities:

– Dynamisch en levendig stadsdeel

– OV Knooppunt en doelmatige reizigersmachine

– Prettig verblijven en voetgangers centraal in de inrichting 
van de buitenruimte

– Samenhang en verbinding met de wijken en de binnenstad



Strategische Agenda Stationsgebied

• Participatietraject:

– Toetsen van de ambities bij de belangrijkste 
stakeholders

– Gesprekken met buurtverenigingen uit 
omliggende buurten

– Vorming klankbordgroep omwonenden

– De Stem van Groningen



Informatiecentrum

• Placemaking, we doen het samen!

– Ruimte voor buurtinitiatieven

– Kleinschalige evenementen, deels door SPOT

– Freerunning



Informatiecentrum



Stedenbouwkundig plan

• Plan Christiaanse (2001)

• Plan Movares/DZH (2011)

• Plan tunnel K&B (2013)

• OV Knoop (2018 -> in aanbouw)

• Plan West8 (2018)

• Gebiedsconcept (2021)

• Plan PosadMaxwan (2022)



Plangeschiedenis

Eerste bebouwing Rivierenbuurt



Plangeschiedenis

Karakter: Stad met de rug naar het station



Plangeschiedenis 2001

Plan Christiaanse n.a.v. komst magneetzweefbaan HSL 
Noord



Plangeschiedenis 2011

Ontwikkelstrategie Stationsgebied Movares/DeZwarteHond



Plangeschiedenis 2013

Studie Karres en Brands voor keuze tunnel of passerelle



Plangeschiedenis 2017

OV Knoop (nu in uitvoering)





Insnijding





De opgave

Plangeschiedenis 2017



Nieuwe Hoofdstructuur West 8 (2018)



Een groen raamwerk voor de wijk



2018



2018



2018



Besluitpunten 2018

Kans





• Formuleren van de ambitie voor het gebied

• Sfeer, Look & Feel

• Verbinding met de beleidsthema’s van de stad (The Next City)

• Verbinding met de omgeving

Eerst een Gebiedsconcept, dan een Stedenbouwkundig plan



De ambitie voor de Zuidzijde van het 
station is om een stadsbuurt te maken 
met een gemengd en levendig 
karakter

Ambitie



Positie in de stad



Kernwaarden Zuidzijde



1. In de Zuidzijde landt de stedelijke agenda
2. De Zuidzijde verbindt
3. Hier vind je stadse levendigheid
4. De openbare ruimte is gastvrij
5. De Zuidzijde is groen
6. De Zuidzijde is duurzaam en klimaatadaptief
7. De voetganger heeft het primaat
8. De Zuidzijde is een gemengde stadsbuurt
9. Een stadsbuurt in hoge dichtheid en menselijke maat
10. Bouwen aan Architectuurstad Groningen

Belangrijkste kenmerken



De Architectuur is representatief voor Groningen
…Maar wel eigenwijs en eigentijds



SP +BKP PosadMaxwan



Aanpassingen na Plan West8



Hoogteverschillen met Parkweg



Pleinen en straten



Concept uitwerkingen









Hoge dichtheid met menselijke maat







Vervolg

• 23 mei bijeenkomst Parkweg (noordkant)

• Na de zomervakantie: presentatie en 
inspraak stedenbouwkundig plan

• November/december 2022: besluitvorming raad

• 2023: uitwerking stedenbouwkundig plan

• Voorjaar 2023: formeel traject omgevingsplan

• Daarna: ontwikkelstrategie


