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1. Lucht foto
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2. Positie in stad

x

De locatie is gelegen aan de zuidkant van de stad, 
net onder de zuidelijke ringweg en naast het Noord 
Willemskannaal. Het is gelegen aan de uiterste 
noordpunt van Corpus den Hoorn, een van de 
eerste wijken van Groningen opgebouwd uit de 
karakteristieke naoorlogse strokenbouw.

Door de ligging aan de ringweg is de locatie een 
zichtlocatie, potentieel visitekaartje voor de stad. Dit 
wordt versterkt door de ligging aan het park langs 
de oevers van het Noord Willemskanaal  en het 
Julianaplein (het grote verkeersknooppunt A7-A28) 
aan de overkant. Hoewel gelegen aan de ringweg 
is de locatie nog niet goed bereikbaar integendeel. 

De autobereikbaarheid gaat via de Laan van de 
Vrede naar de stadsradiaal Paterswoldseweg. De 
autoweg is te bereiken via de Laan Corpus den 
Hoorn of Springerlaan naar respectievelijk A7-
A28 of ring west. Voor de fiets is de verbinding 
beter nabij de stadsradialen Paterwoldseweg 
en Hoornse Dijk. Deze laatste route loopt door 
de groen/blauwe en recreatieve structuur van 
de stad in zuidelijke richting de stad uit naar het 
Paterwoldsemeer en verder.
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3. Positie in de wijk
Karakteristiek aan de naoorlogse strokenbouw en 
stempelwijken zijn de groene rafelranden. De rafels 
zijn veelal ingevuld als een park rond het gebied 
en veelal gelegen aan de infrastructuur die de 
grens van het de wijk definieert.  Deze locatie ligt 
aan een zo’n gebied, in de hoek aan de ringweg 
en aan de andere kant aan het kanaal. In deze 
gebieden zijn vaak bijzondere gebouwtypes die 
niet in de basisstempel of de wijkcentra bevinden. 
Ondanks de heersende rationele stedenbouw 
is het  plangebied tussen de Paterswoldseweg 
en het Noordwillemskanaal zeer  gevarieerd de 
bijzondere vorm van het gebied met de slingerende 
structuren. De openbare ruimte en stroken 
veranderen daardoor regelmatig van richting. 
Op de kruising van de Paterwoldse weg en Laan 
van de Vrijheid-Overwiningsplein bevind zich het 
wijkcentrum in het midden van de wijk. Langs de 
rand van de wijk veel kantoren, bedrijven scholen 
en sportvoorzieningen. Ondanks de diversiteit is de 
oorspronkelijke opzet nog behoorlijk intact en de 
kwaliteit van de architectuur behoorlijk hoog, zo wel 
de oorspronkelijke als de latere toevoegingen en 
wijzigingen.

De locatie ligt zoals gezegd op een zichtlokatie 
van de verschillende stedelijke structuren. Het is 
het eerste gebouw dat de fietser tegenkomt als hij 
langs het kanaal naar het gebied komt, een drukke 
route vanuit zuidwest Groningen. De bebouwing ligt 
aan een parkstrook dat onderdeel is van de groen/ 
blauwe radiaal. In dit park wisselen groene kamers 
met verschillend gebruik elkaar af, omzoomd met 
bomen en struiken. Soms gaat dat gepaard met 
bebouwing, Deze is de laatste 30 jaar toegenomen. 
Lastig met dergelijke bebouwing is de alzijdige 
openheid. Dat komt de aantrekkelijkheid van het 
park niet ten goede.
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4. Positie in de tijd

1855 1900
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1950 2000



Page 8Laan van de Vrede/ Canadalaan

5. Thema’s MBA

Algemene thema’s

Betaalbaarheid; een ingewikkeld thema omdat het raakt aan vele 
aspecten, zoals finance (investeren, vrije markt en beleggen), wooncultuur 
(steeds ruimer wonen) en in mindere mate betaalbaar bouwen en 
grondprijzen. (we bouwen al extreem goedkoop en efficiënt in Nederland, 
maar toch gaan de woningprijzen door het dak)

Doorstroming; we zien dat er weinig doorstroming is bij ouderen die 
veelal nog in het gezinshuis wonen en dat werkt vervolgens weer door in 
het aanbod voor andere doelgroepen

Flexibiliteit; iedere tijd heeft weer andere ruimtelijke wensen ten 
aanzien van wonen. Actuele thema’s zijn het thuiswerken, thuiszorg, 
kangoeroewoningen, wisselende gezinssamenstellingen. Wat betekend 
dat voor de bouw, buurtopzet of woontypologieën?

Compacte stad; is een fietsstad, een gezonde stad, een sociale stad, 
een diverse stad, een aantrekkelijke stad en dus moeten locaties optimaal 
benut worden.

Diversiteit en inclusiviteit; het afgelopen decennium is er eenzijdig 
ontwikkeld in programma, typologie en architectuur. Diversiteit 
en inclusiviteit zorgen voor sociale en economische uitwisseling 
en aantrekkelijke stedelijk gebieden. Het is een nieuw thema wat 
nadrukkelijk in de Woonvisie terugkomt.

Bijzondere ontwikkelvorm; De woningmarkt is voor een groot deel 
overgeleverd aan een systeem van ontwikkelaars en beleggers. Kan dat 
anders? Wie is eigenaar van het gebouw of de grond? Zijn er alternatieve 
particuliere of collectieve vormen van ontwikkelen, eigendom, beheer of 
exploitatie mogelijk?

Woonomgeving; een aantrekkelijke woonomgeving heeft een grote 
impact op de woonkwaliteit en zorgt voor meer activiteit en sociale 
interactie.
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ُُThema's voor ontwikkeling: Programmatische thema’s

Variatie in doelgroep; zorgt voor meer keuze in zowel woonwensen als 
sociale mogelijkheden.

Variatie in typologie; Nu wordt er veelal gedacht in rij-2onder1kap-
vrijstaand en appartementengebouwen. Maar er zijn daarin 100 andere 
smaken, die wellicht beter passen in sommige situaties. In ieder geval is 
het goed als er wat te kiezen is.

Gemengd programma/ mixuse; zorgt voor meer sociale en 
economische dynamiek, en vaak ook voor nabijheid van diensten en 
voorzieningen.

Bijzondere woonprogramma/ woonvormen; Er is weer een 
groeiende vraag naar collectiviteit, minder individueel en meer sociale 
samenhang en mogelijk delen van ruimtes en/of  voorzieningen zoals 
zorg, buitenruimte, park, fitness, werkruimte en auto’s.

 Thema’s Duurzaamheid

Duurzaam bouwen; hierop zijn meerdere visies, maar visie is nodig, Is 
duurzaam bouwen voor 100 jaar of  is dat demontabel of vooral biobased? 
Goed onderzoek, het goede gesprek en duidelijke keuzes zijn onderdeel 
van de manifestatie. Want in Groningen is er nog weinig van te zien.

Recycling/ circulair; veel projecten zijn gemakshalve sloop-
nieuwbouw, maar wat is waardevol? En dan hebben we het over culturele 
waarde , economische waarde en ecologische waarde? En wat is 
werkbaar?

Natuurinclusief en klimaat adaptief; we kunnen, mogen en hoeven 
er ook niet omheen. Het is een kwestie van slimme keuzes. Dit geldt voor 
zowel de architectuur als de ruimte eromheen.

Kwaliteit; 

architectuur en 

plattegronden

Duurzaamheid; 

biobased bouwen

Compacte stad; 

in visiegebied minder GSI, 

meer FSI

Woonomgeving; 

park verbeteren als adres voor 

locatie en Corpus den Hoorn
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6.  Programma

Voor meer informatie: 

https://basismonitor-groningen.nl/

https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Woonvisie-
Groningen.pdf

Beweegrichtingen 
sociale huur

Inleiding

De Laan van de Vrede ligt in Corpus den 
Hoorn. In deze buurt wonen ongeveer 
4.500 inwoners in 2.800 woningen. In 
de wijk wonen relatief veel oudere 
eenpersoonshuishoudens. Circa 21% van 
de bewoners is ouder dan 65 jaar. De 
bebouwing kenmerkt zich door het hoge 
aandeel gestapelde bouw. Het aandeel 
huur is 70%. Van de huurwoningen is 46% 
in eigendom van corporaties. Bewoners 
betalen relatief veel huur voor hun woning 
(huurqoute).

In Corpus den Hoorn ontbreekt het gevoel 
van meedoen. Er zijn weinig inwoners lid 
van een sportvereniging en een wijkgebouw 
wordt gemist in de wijk. 

Opgaven

Uit het voorgaande kunnen enkele opgaven 
worden onderscheiden: meer diversiteit 
in woningtypologieën, doorstroming en 
verbetering van de sociale cohesie. Het 
aandeel sociale huur is in Corpus den Hoorn 
en de omliggende buurten hoger dan het 
gemeentelijk gemiddelde. Voor Corpus den 
Hoorn mag het percentage sociale huur 
afnemen (< 30%).  

Programma 

Het programma zal grotendeels bestaan uit 
woningen voor (jonge)ouderen en starters. 
De voor noemde doelgroepen kunnen 

gemengd worden. Hier liggen kansen voor 
zowel gestapelde bouw als grondgebonden 
woningen. De gestapelde bouw zal zich 
meer concentreren aan de ringweg en de 
grondgebonden woningen zorgen voor 
aansluiting bij de huidige bebouwing. De 
typologieën moeten echter wel een aanvulling 
zijn op het hoge aandeel gestapelde bouw 
in de buurt. Een mogelijk variant zou zijn een 
tweelaagse benedenwoning met daarboven 
tweelaagse bovenwoningen of appartementen. 
Wonen en zorg en groepswonen is tevens 
een waardevolle aanvulling. Combinatie met 
werken is hier ook voorstelbaar.

Om het gevoel van ‘meedoen’ te verbeteren 
liggen hier tevens uitdagingen om binnen het 
project (buurt)voorzieningen toe te voegen, 
bijvoorbeeld een gezamenlijke woonkamer, 
gezamenlijke logeerruimte, moestuin, 
werkruimten, sport, ed.  

Samenvatting:

Programmatisch gezien biedt deze locatie de 
volgende kansen: 

• Toevoegen van sociale huur, middenhuur 
en (betaalbare) koop;

• Aantrekken van (jonge)-ouderen en starters;
• Mix van typologieën: appartementen, 

grondgebonden, wonen en zorg, 
groepswonen en mix-use;

• Toevoegen van (buurt)voorzieningen: 
gezamenlijke woonkamer, gezamenlijke 
logeerruimte, moestuin, werkruimten, sport, 
ed.  
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Kaart op schaal in de bijlage

0,8 hectare 

7. Plankaart 
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8. Stedenbouw

Algemene kenmerken

De Gemeente Groningen is op zoek naar een architect/
stedenbouwkundige die een architectonisch plan kan maken 
voor de locatie Laan van de Vrede / Canadalaan. Op deze locatie 
staan nu nog twee enigszins gedateerde kantoorpanden. De kavel 
wordt geflankeerd door maatschappelijke voorzieningen zoals 
2 basisscholen en een gymzaal, de ringweg, en woningbouw uit 
de vroege jaren 60. Eén van deze scholen ligt in een waardevolle 
parkzone langs de Hoornsedijk. De opgave is om een gefaseerde 
ontwikkeling voor te stellen waarbij een nieuw woongebouw kan 
worden samengevoegd met de nieuwbouw voor deze 2 scholen, 
waarbij het groengebied kan worden vrijgespeeld.
Motto: Contrastrijke invulling op snijvlak van buurt, ringweg en 
parkrand

Must haves

Vrijspelen van groen aan de Hoornsedijk 

Langs het Noord Willemskanaal ligt de Hoornsedijk, welke het 
groen op bescheiden wijze de stad in trekt. Of de stedeling 
naar buiten begeleidt. Via het fietspad over de Hoornsedijk zijn 
bewoners binnen een paar minuten bij de Hoornseplas. In deze 
groenstrook is recreatief programma opgenomen, zoals een 
speelweide en een roeivereniging. Ook is er een dependance 
van basisschool De Tamarisk, in opgenomen. De bebouwing van 
deze school breekt de groenzone in stukken. De ambitie is om 
deze groenzone te herstellen, en zoveel mogelijk vrij te spelen van 
bebouwing en verharding. 

Integratie van wonen en onderwijs

Voor de Fiducciaschool lopen gesprekken om hun 
schoolgebouwen samen te voegen elders in de stad. Op de 
vrijgekomen plek kan dan op termijn basisschool De Tamarisk 
worden gebouwd. Hierdoor kan langs de Hoornsedijk extra 
groen worden vrijgespeeld. Maar hoe kan er een aanzienlijk 
woonprogramma en 1 basisschool op een beperkt bouwvlak 
worden gerealiseerd? De basisschool brengt zijn eigen programma 
van eisen mee, waarbij een aanzienlijk deel op de begane grond 
moet komen. Ook wensen de school een directe koppeling met 
de buitenruimte. Woningen en scholen moeten geen overlast 
van elkaar gaan ondervinden. Binnen de ontwikkeling dienen de 
woningen en de school hun eigen identiteit te krijgen, passend 
binnen één handtekening. 

Vanzelfsprekende overgang van ringweg naar woonbuurt en van 
park naar stad

De schaal van de ringweg, en de nabijheid van het Julianaplein 
maken dat op dit niveau van de stad een hoog gebaar passend 
is. Een eventueel hoogteaccent is hier uit alle richtingen 
goed zichtbaar, en dient zich dan ook alzijdig te presenteren. 
Tegelijkertijd ligt de zuid en westzijde van de kavel aan een 
woonbuurt waar eengezinswoningen en portieketageflats van 
2-4 lagen hoog uit de wederopbouwperiode staan. Dat vraagt 
om een weloverwogen positionering van de toren, en een goede 
aansluiting op de overige bebouwing en programmering op de 
kavel met zijn omgeving. Uiteindelijk moet het plan niet alleen 
een verrijking zijn voor de skyline van de stad, maar ook een 
meerwaarde hebben voor de buurtbewoners. 
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Bestaande situatie Fase 1: ontwikkelen 2 
bestaande kantoor locaties. 
Maaiveld integreren met 
aanliggende parkzonde.

Fase 2: Nieuwbouw 
Fiducciaschool elders gereed; 
nieuwbouw De Tamarisk in 
combinatie met woningbouw 
kan starten

Fase 3: Oude locatie de 
Tamarisk vrijgespeeld om 
parkzone verder te herstellen 
en te vergroenen
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Variatie aan woontypologieën, bouwen aan een gemeenschap

Er wordt gevraagd om een ruim aanbod van verschillende 
woontypologieën, variërend in doelgroep en afmetingen. De 
plattegronden spelen in op de trend waarbij huishoudens 
steeds kleiner worden, maar waarbij gemeenschappelijke 
voorzieningen gedeeld kunnen worden met het complex en 
de buurt. Deze voorzieningen zijn zichtbaar en toegankelijk 
voor de omgeving. In de omgeving wonen nu al veel ouderen 
met veel plezier in de wijk, maar wellicht in woningen die niet 
volledig levensloopbestendig zijn. Door ruimte maken binnen 
het complex voor ouderenwoningen die zowel aantrekkelijk als 
betaalbaar zijn, kan de wooncarriére binnen de wijk een vervolg 
krijgen en in beweging worden gebracht.

Parkeren en bergingen

Per woning dient er … parkeerplek te worden gerealiseerd. 
Parkeren wordt (half)verdiept opgelost. Indien er wordt gekozen 
voor een halfverdiepte parkeeroplossing dient deze 5 meter van 
de voorgevel te liggen, om zo woonruimte aan de voorgevel op 
maaiveldniveau te kunnen maken. Bergingen worden buiten het 
zicht van de openbare ruimte geplaatst. 

Want haves

Architectonische rijkdom in silhouet en in de gevel

Vanaf grote afstand is het silhouet van dit project het meest 
kenmerkende aspect. Dit silhouet dient dan ook aansprekend 

en herkenbaar te zijn. Denk daarbij aan de vorm van de toren, 
slankheid, maar ook in relatie tot duurzaamheid. Uiteraard 
dienen technische installaties en dakopbouwen worden 
weggewerkt of ingepast. Wanneer het gebouw van dichterbij 
benaderd wordt, is juist de gevel het meest kenmerkende 
aspect. Deze is opgebouwd met hoogwaardige materialen die 
mooi verouderen en is zorgvuldig gedetailleerd.

Goede aanhechting tussen gebouw en straat

De rijkdom in de gevel zit ook in het samenspel tussen het straat 
en gebouw. De plint van het gebouw is de verbinding tussen het 
openbare en het private domein. Tussen deze 2 domeinen dient 
een soepele overgang te worden gemaakt. Een gebalanceerde 
en goed ontworpen gevel speelt hier een sleutelrol in. Aan de 
straatzijde bevinden zich actieve functies zoals woonruimtes en 
klaslokalen. Woningen grenzend aan het maaiveld hebben een 
eigen entree aan de straat.

Cultuurhistorische aspecten 

Uit de “Naoorlogse ruimtelijke ontwikkeling van de stad 
Groningen: Corpus den Hoorn”: 
Aan de opzet en structuur van de woonwijk Corpus den 
Hoorn ligt een specifiek sociaalfilosofisch gedachtengoed ten 
grondslag, de ‘wijkgedachte’. De wijkgedachte is het resultaat 
van een maatschappelijk proces dat ten doel had een nieuwe 
levensstijl te initiëren, die zou moeten leiden tot een nieuwe 
stedelijke cultuur.De stempel werd in de stad Groningen 
geïntroduceerd in het zuidwest kwadrant van Corpus den Hoorn. 
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Deze ontwerpeenheid werd ingezet als een stedenbouwkundig 
instrument, met het doel een economisch  rendabele opzet te 
realiseren voor een cluster grondgebonden eengezinswoningen 
voor arbeiders. De stempel was de uitkomst van een geleidelijk 
proces waarin de dominantie van het gesloten bouwblok 
als ontwerpmiddel werd doorbroken. Middels afzwakkingen 
als het half gesloten bouwblok en alternatieven als de 
strokenverkaveling werd uiteindelijk dit open verkavelingstype 
ontwikkeld.

Het stedenbouwkundig concept van Corpus den Hoorn is 
een duidelijke representant van de ‘distributieplanologie’. 
Dat houdt in dat het idee van hiërarchische spreiding van de 
voorzieningen de basis is van de stedenbouwkundige structuur 
van de wijk. In ruimtelijke zin betekent dat, dat de strakke 
hiërarchische opbouw van stadsdeel, wijk, buurt en woning 
ook de hoofdgeleding vormde van de stedenbouwkundig 
structuur. Op architectonisch niveau leidde het gebruik van één 
montagesysteem tot technische doelmatigheid. Dat betekent 
niet dat gepoogd is een ‘standaard’ wijk te ontwikkelen, want 
‘uniformiteit’ is immers niet sociaal doelmatig’.
Bijzondere onderdelen van het stedenbouwkundig plan Corpus 
den Hoorn zijn de bewust gecreëerde groene bufferzones 
die tevens fungeren als recreatieruimten. Hierin is ruimte 
gereserveerd voor diverse bijzondere functies. In de semi-
rationele verkaveling van de wijk zijn diverse flexibel te 
gebruiken plekken ontstaan. Deze zogenaamde restruimten zijn 
in staat om de veranderende vraag naar bijzondere functies in 
zich op te nemen.

De ruime opzet, strokenverkaveling en functiescheiding 
zoals die in de oorspronkelijke gedachte achter Corpus den 
Hoorn zijn gehanteerd staan op gespannen voet met de wens 
om een gemengde stad te bouwen, waarbij ruimte is voor 
experiment, vergroening en inclusiviteit. (Midden)hoogbouw, 
een stedelijk bouwblok met daarin verschillende functies, de 
straat en openbare ruimte als het verlengde van de woning, het 
belang van ‘third spaces’ (naast de woon en werkplek ook de 
plek om te ontmoeten) zijn zaken die een plek zullen krijgen 
in deze gebiedsontwikkeling. De vraag is hoe de cultuur- 
en stedenbouwkundige historie zoals hiervoor beschreven 
behouden en/of leesbaar blijven. Dit zal onderdeel moeten zijn 
van de architectonische zoektocht. 
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9. Erfgoed 

Bestemmingplan Gebouwd erfgoed (vanaf voorjaar 2021)

Het bouwblok is onderdeel van beschermd stadsgezicht en heeft 
meerdere gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. 
Deze en de redengevende beschrijving staan op 
https://gemeente.groningen.nl/cultuurhistorische-waardenkaart. 
Op dit moment geldt de POV op erfgoed in bevingsgebied, wat van 

invloed is op sloopvergunningen. Met het nieuwe bestemmingsplan 
Gebouwd erfgoed vervalt de POV. In het bestemmingsplan Gebouwd 
erfgoed wordt de bestaande monumentenbescherming aangevuld en 
geactualiseerd. Tevens wordt de categorie karakteristiek toegevoegd. 
Conceptversie is in procedure. De vaststelling zal voorjaar 2022 zijn.
Het is nog in ontwikkeling maar de actuele stand van zaken is te 
vinden op :https://gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan-
gebouwd-erfgoed-groningen

Huidige cultuur waarde kaart 



Voor meer informatie: https://www.ruimtelijkeplannen.nl

Legenda
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10. Bestemmingsplan



11. Groen en Water
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12. Ecologie
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13. Verkeer en parkeer 

Parkeerbeleid:    https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Ruimte-voor-de-straat---parkeren-in-een-levende-stad.pdf
Parkeernorm:      Volgt 
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14. Routing



1.RESPECTEER OF VERSTERK
HET KARAKTER VAN DE WIJK

Elke kern, wijk en buurt in Groningen heeft 
een eigen karakter en identiteit. Als u gaat 
bouwen is het goed om deze karakteristieken 
te onderzoeken. Zo kunt u uw bouwwerk 
zorgvuldig inpassen in de omgeving. Probeer 
bestaande elementen te behouden of te 
versterken en verrijken met nieuwe kwaliteit.

– Bij een bouwplan of stedenbouwkundig plan hoort 
een cultuurhistorische of ruimtelijke analyse van de 
wijk of buurt. Daarin is aandacht voor onder meer de 
ontstaansgeschiedenis, de verkavelingsstructuur, de 
bouwmassa, de typologie en de bouwstijl.
Een goede onderbouwing maakt uw bouwplan beter. Leg 
uit op welke manier uw plan de karakteristieken van de 
omgeving respecteert of versterkt.

– De positionering en oriëntatie van gebouwen en kavels 
zorgt voor samenhang in de wijkstructuur.
Ook voor een goede aansluiting op het stedelijk weefsel 
rondom het project is dit belangrijk. Probeer in uw 
bouwplan op grotere schaal inzichtelijk te maken hoe het 
zich verhoudt tot zijn omgeving. Denk daarbij aan voor- en 
achterkanten, rooilijnen en verschillen in maat en schaal.

– Groningen is een stad van twee tot vier bouwlagen. 
Hoogbouw of middelhoogbouw is geen doel op zich, 
maar kan een toevoeging zijn aan de directe omgeving 
en het stedelijk leven. Wilt u extra bouwlagen toevoegen? 
Zorg dat de verhouding tussen een gebouw en de directe 

omgeving in balans blijft.
2.HERGEBRUIK
KARAKTERISTIEKE GEBOUWEN

Monumentale en karakteristieke gebouwen 
dragen bij aan de identiteit van de stad en 
gemeente Groningen. Ze vertellen een verhaal 
over de ontstaansgeschiedenis en geven 
betekenis aan straten, buurten en wijken.

– Wilt u een karakteristiek pand slopen of herbouwen? 
Houd er rekening mee dat we bepaalde eisen stellen ten 
aanzien van het behoud van belangrijke eigenschappen. 
Als u in uw bouwplan een uitgebreide en integrale 
afweging opneemt, komen we sneller waar we moeten 
zijn.

– Cultuurhistorisch waardevolle panden verdienen een 
nieuwe bestemming of een nieuw gebruik

3.ZORG VOOR PLINTEN, GEVELS,
ERFSCHEIDINGEN EN DAKEN MET
HOOGWAARDIGE KWALITEIT

Gebouwen bepalen voor een groot deel de 
sfeer in de omgeving. Dat doen ze met de 
kwaliteit van hun ‘schil’, maar vooral door de 
manier waarop ze binnen en buiten met elkaar 
verbinden. Een goed ontwerp zorgt voor 
levendigheid op straat, maar ook voor privacy 
binnenin het gebouw. De onderste laag, de plint, 

Page 22Laan van de Vrede/ Canadalaan

15. Vuistregels 



heeft hierop de meeste invloed.
– Bij zorgvuldig ontworpen plattegronden en gevels is 
rekening gehouden met privacy en ‘tussenruimte’. Met 
een goede overgang tussen binnenzijde en openbare 
ruimte kunnen gebruikers de sfeer in de openbare ruimte 
positief beïnvloeden. De functie van ruimtes is het beste 
uitgangspunt voor het ontwerp en materiaalgebruik.

– Een plint die kwaliteit uitstraalt en zorgvuldig 
gedetailleerd is, verankert een gebouw op een goede 
manier in de openbare ruimte.

– Als helder is waar de entree van een gebouw zich 
bevindt, vergroot dat de kwaliteit van het ontwerp. Een 
goed ontworpen gebouw heeft een ingangspartij die groot 
genoeg is en bij de functie en het gebruik van het gebouw 
past.

– In woongebouwen fungeert de entree als 
ontmoetingsplaats. Daar mag in een bouwplan extra 
aandacht aan besteed worden. Ingangspartijen bieden 
een mooie gelegenheid levendigheid toe te voegen aan 
de straat.
– Gebruikers hebben, afhankelijk van de functie van een 
gebouw, vaak behoefte aan een vorm van privacy direct 
buiten de gevel. Een goed ontwerp speelt hierop in. 
Eventuele erfafscheidingen kunnen perfect onderdeel van 
het ontwerp zijn en zorgen voor een goede aansluiting op 
de omgeving.

– Een gebouw waarvan de afgewerkte vloer qua hoogte 
vloeiend aansluit op de openbare ruimte, past beter in zijn 
omgeving. Is er hoogteverschil? Het werkt goed om dit op 
een hoogwaardige manier tot uiting te laten komen.

– In dichtbebouwde stadsdelen kijken veel mensen van 
boven op daken. Het is goed te beseffen dat daktuinen, 
dakopbouwen, maar ook installaties belevingswaarde en 
gebruikswaarde hebben. Door ze integraal onderdeel van 
het ontwerp te maken, borgt u dit.

4.MENG FUNCTIES EN
MAAK STEDELIJKHEID
(MOGELIJK)

Groningen wil een levendige stad zijn meteen 
goede afwisseling van rust, reuring en ruis. Een 
stad waar voorzieningen, werk en recreatie 
dichtbij zijn. Dat kan met stadswijken die 
verschillende functies herbergen, in een goed 
gekozen mix die per wijk kan verschillen.

– In bestaande wijken en transformatiegebieden 
mengen we woningen en voorzieningen met (nieuwe) 
werkgelegenheid. Binnen de stadswijken is ruimte voor 
diverse nieuwe woon-werkmilieus. We streven naar een 
mix van wonen, werken, cultuur, sport, natuur, recreatie en 
onderwijs.

– Nieuwe werklocaties worden kleinschaliger en 
multifunctioneel. Er is ruimte voor andere functies, zoals 
voorzieningen, wonen en groen. Afhankelijk van de aard 
en omvang van bedrijven kan het goed zijn om functies te 
mengen bij het revitaliseren van verouderde werklocaties.
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– In de verruimde binnenstad blijft plek voor bedrijvigheid 
en kantoren. Een goede balans tussen wonen, werken 
en recreëren is het uitgangspunt. Juist hier kan 
functiemenging een extra impuls geven.

– Het is goed als nieuwe gebouwen in de toekomst 
kunnen wisselen van programma, gebruik of doelgroep, 
zonder dat hiervoor grote aanpassingen aan de 
stedenbouwkundige structuur nodig zijn.

– Vooral de plint van een gebouw biedt de mogelijkheid 
van functie te veranderen. De begane-grond-laag van 
nieuwe gebouwen is daarom in de ideale situatie minstens 
4,5 meter hoog. Zo kan er in de toekomst flexibel gebruik 
van gemaakt worden.

5. DRAAG BIJ AAN EEN
INCLUSIEVE STAD

Groningen wil een stad voor iedereen zijn. 
Wijken mogen daarbij hun eigen karakter 
hebben, maar we denken ook na over nieuwe 
woningtypes en doelgroepen. Ook de nabijheid 
en toegankelijkheid van werkgelegenheid, 
openbaar vervoer, zorgvoorzieningen en 
speelmogelijkheden zijn belangrijk.
Als de openbare ruimte uitnodigend en sociaal 
veilig is, kunnen ook kwetsbare bewoners er 
gebruik van maken.

– Wijken waar mensen met verschillende wensen, 
behoeften en inkomens kunnen wonen, zijn in Groningen 
het uitgangspunt.
– Als in een wijk naast wonen ook ruimte is voor 
werkgelegenheid, sport en recreatie, levert dat een 
prettige leefomgeving op.

– In woonwijken zetten we in op meer sociale 
huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens en 
koopwoningen. Maar ook op levensloopbestendig wonen 
en extra toegankelijke woningen. Daarnaast spreiden we 
sociale huurwoningen meer over de stad.

– In uw bouwplan kunt u, door de manier waarop 
u gebouwen en de openbare ruimte oriënteert en 
organiseert, ontmoeting mogelijk maken.

– Wilt u gaan bouwen? Het is handig om vooraf met de 
gemeente af te stemmen hoeveel sociale huurwoningen 
en woningen voor middeninkomens in het betreffende 
gebied staan.

6. MAAK WOONKWALITEIT EN ZORG
VOOR GEMENGDE WOONGEBIEDEN

Groningen heeft veel goede, betaalbare 
woningen nodig, voor verschillende 
doelgroepen. Woningen waarin het nu, maar 
ook in de toekomst prettig wonen is. Bouwen in 
Groningen betekent daarom bouwen voor de 
langere termijn: zowel wat betreft het gebouw 
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als de bewoners. Daarbij is het belangrijk om 
aandacht te hebben voor diversiteit, architectuur, 
kwaliteit en duurzaamheid.

– Goed om te weten: nieuwe zelfstandige woningen zijn in 
Groningen nooit kleiner dan 50 m2.

– Bij het maken van een bouwplan is het belangrijk de 
woonkwaliteit van bestaande bewoners te respecteren.

– Probeer bij het ontwerpen van woningen rekening te 
houden met de privacy van de toekomstige bewoners.

– Goede buitenruimtes, individueel of collectief, geven 
een gebouw extra kwaliteit.

– Flexibele gebouwen zijn toekomstbestendig. Denk 
aan kleine woningen die op termijn kunnen worden 
samengevoegd, of aan grote woningen die kunnen 
worden gesplitst.

– Een woning wordt beter met een goede entree en een 
duidelijk adres. Bij meergezinswoningen werk het goed 
om een royale ingangshal te maken, passend bij het aantal 
woningen die de hal ontsluit.
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