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Gaat er anders gebouwd worden aan 
de Canadalaan?
Het bestuur van de Wijkraad Corpus den Hoorn had onlangs een 
gesprek met de gemeente en andere betrokkenen over de plannen 
die er zijn voor mogelijke nieuwbouw op de hoek van de Cana-
dalaan en de Laan van de Vrede in Corpus den Hoorn. Het is de 
locatie waar nu twee kantoorpanden staan, tegenover basisschool 
De Tamarisk en naast de Fiduciaschool. Aan de Canadalaan gaat 
het om het voormalige pand van Verslavingszorg Noord-Neder-
land. De gemeente wil samen met de Fiduciaschool onderzoeken 
of de school op termijn naar een andere locatie kan verhuizen, 
gezien problemen met het leerlingenvervoer van en naar de 
school.  Als dit haalbaar is, zal ook hier gekeken of woningbouw 
mogelijk is.

Het initiatief tot het gesprek met 
de wijkraad kwam van de afde-
ling Stadsontwikkeling van de 
gemeente. Al geruime tijd lig-
gen er bij de gemeente plannen 
om in dit deel van Corpus den 
Hoorn woningbouw mogelijk te 
maken. De huidige woningkrap-
te is een goede ‘aanjager’ om 
aan de slag te gaan met de uit-
werking van het voorgenomen 
beleid. De concrete plannen 
voor woningen op deze locatie 
zijn praktisch gezien nog in een 
pril stadium.

De bedoeling is op deze locatie 
in de wijk geen ‘standaardbouw’ 
te plegen, dus geen project-
bouw met ‘meer van hetzelfde’ 
zoals veelal elders in de stad.  
De term hiervoor is ‘Anders 
Bouwen’, de naam ook van een 
woonmanifestatie die in het 
voorjaar van 2022 is gepland. 
Wel is duidelijk, dat nieuwbouw 
op deze locatie moet passen 
binnen het kader van wat ‘een 
compacte stad’ wordt genoemd.

Gezien de locatie en de huidige 
bebouwing wordt vanuit de 
gemeente gedacht aan een 
combinatie van ‘gestapelde 
bouw’ en ‘grondgebonden 
woningen’. De gemeente vindt 
door de ligging aan de ringweg 
deze locatie een zichtlocatie 
en ‘een potentieel visitekaartje 
voor de stad’. De gestapelde 
bouw (lees: hoogbouw) zal 
daarbij vooral komen aan de 
ringweg en de lagere bebou-
wing zal meer aansluiten bij de 
huidige bebouwing in de buurt. 
Het is de bedoeling, dat er wo-
ningen komen die passen bij de 
stad en bij Corpus den Hoorn.  
Het gaat om een variëteit aan 
woningen en bewoners en op 
de betaalbaarheid zal worden 
gelet. Woningbouwcorporatie 
Patrimonium is bij het project 
betrokken. 

Het nieuwbouwproject moet 
niet alleen ten goede komen 
aan de toekomstige bewoners, 
maar ook een meerwaarde 
hebben voor de wijk als geheel 
en mogelijk ook de omliggende 
wijken. Het project moet 
bijdragen om van dit deel van 
Corpus den Hoorn een 

‘levendig geheel’ te maken. 
Te denken valt aan (buurt)voor-
zieningen binnen het project, 
zoals een gezamenlijke woon-
kamer, gezamenlijke logeer-
ruimte, moestuin, werkruimten, 
sport, ed. Misschien is horeca 
mogelijk? Daarnaast kan ook 
de inrichting van de buiten- 

ruimte en de verdere omgeving 
een verrijking voor de buurt zijn. 
Het gaat daarbij om bijvoor-
beeld de inrichting van het park/ 
de groenstrook aan de kant van 
het Noord-Willemskanaal en 
de aanleg en inrichting van de 
straten en parkeerplekken. 

Het is de bedoeling om tijdens 
de woonmanifestatie ‘Bouw 
Anders’ in het voorjaar van 
2022 een eerste opzet van de 
mogelijke bebouwing van de 
locatie Canadalaan / Laan van 
de Vrede te presenteren. De 
gemeente wil graag weten wat 
de wensen van wijkbewoners 
zijn over nieuwbouw op deze 
plek. Onder andere door middel 
van dit artikel in De Zuidwester 
hoopt de gemeente suggesties 
van wijkbewoners te krijgen.
Stuur uw suggesties naar: 
redactie@dezuidwesterkrant.nl 

Foto Roelof Sietsema

Meer informatie? 050 5255 980
info@uitvaart-groningen.nl  |  www.uitvaart-groningen.nl

Heb jij jouw erfenis 
al geregeld?

Oplossingen Beeldpuzzels
door Alex Vos 1. Kiesdeler

2. Japan
3. India


