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Inleiding

De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan Ebbingekwartier, en dit Beeld Kwaliteit Plan als nadere uitwerking 
daarvan, betreft een verdere invulling van het voormalige gasfabriekterrein, die ruimtelijk en functioneel aansluit op 
de historisch gegroeide stad.

Het terrein met een oppervlakte van 83780 m² (inclusief randen) ligt direct ten noordoosten van de Diepenring rond 
het stadscentrum en wordt begrensd door Boterdiep, Bloemstraat en Bloemsingel. De Kolendrift als route die het 
plangebied tussen Boterdiep en Bloemsingel doorsnijdt, behoort niet tot het plangebied, omdat hier een tramlijn is 
geprojecteerd; dit gebruik wordt geregeld in een afzonderlijk bestemmingsplan. De bebouwingsranden zelf maken 
in dit Beeld Kwaliteit Plan nadrukkelijk wel deel uit van het plan.

De randen Boterdiep, Bloemstraat en Bloemsingel zijn reeds grotendeels bebouwd: aan de noordwest, west- en 
zuidzijde bevindt zich zeer lange tijd bestaande voornamelijk gemengde bebouwing, aan de noordoostzijde is nieuwe 
woonbebouwing gerealiseerd en in het noordelijke deel van het terrein, ten noorden van de Kolendrift, bevindt zich 
een nieuwe grote ondergrondse parkeergarage. De bestaande bebouwing is kenmerkend voor binnenstedelijke 
gebieden waarbij de individuele woningen en functies naast elkaar voor komen.

Invulling van het gebied op de parkeergarage en het nog niet bebouwde gebied direct ten zuiden daarvan 
zal resulteren in een binnenstedelijke woonwijk met plm. 600 woningen, waarbij de historische stedelijke 
bouwblokstructuur van de Hortusbuurt wordt voortgezet. Er is daarnaast met name in het zuidelijke gedeelte en in de 
westrand van het plangebied ruimte voor stedelijke voorzieningen. Gestreefd wordt naar een nieuw type openbare 
ruimte. Deze wordt mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van de verdiepte parkeergarage waardoor het maaiveld 
binnen de randen autovrij kan worden gehouden.

De veranderde ruimtelijk-functionele betekenis van de locatie, de veranderde tijd en de veranderde wensen van 
de consument heeft tot gevolg dat het stedenbouwkundige concept van het plan is gewijzigd. Dit geldt met name 
voor de nog niet gerealiseerde bouwblokken. De wijziging wordt met name gevormd door het toestaan van meer 
kenmerkende stedelijke functies in dit in principe binnenstedelijke gebied, dat zich kenmerkt door het principe van het 
gesloten bouwblok. Daarnaast worden enkele hoogteaccenten toegestaan op de beëindigingen van de Kolendrift, is er 
meer nadruk op grondgebonden woningen en een, kenmerkend voor het gesloten bouwblok, sterke scheiding tussen 
publiek en privé. Bebouwingshoogtes en woningtypes worden bepaald door de stedenbouwkundige structuur van het 
gebied.



Ebbingekwartier

NNT

1. Ligging in de stad

Kijkend naar de historische ontwikkeling van de stad zijn tot op de dag van 
vandaag de volgende gebieden te onderscheiden: 

De oorspronkelijke binnenstad binnen de bolwerken van de stad met onder 
andere Binnenstad-Oost, de Hortusbuurt en het Gasfabriekterrein. Het 
Boterdiep is daarin een belangrijke historische water- en verbindingsroute 
binnen dit stedelijk weefsel. 

De ring rond de stad waar vroeger de bolwerken hebben gelegen. Op de 
plek van de bolwerken, die op de plattegrond van de stad nog afleesbaar 
zijn, zijn in de stad allemaal bijzondere functies of gebouwen ontstaan. Het 
Noorderplantsoen is nog het meest herkenbaar, maar ook de bebouwing van 
het RUG aan de Melkweg, de ontwikkeling aan de Westerhaven, de Singels 
aan de zuidkant van het centrum met de zwaaikom waarin het museum 
een plek heeft gekregen, het Zuiderpark en nog een aantal kleinere relicten. 
Ook het huidige UMCG kreeg een plek op de gronden van de voormalige 
bolwerken en de gracht eromheen.

De woonwijken (eerste ring), zoals de Oosterpoort, de Schilderswijk, 
de Oranjewijk en de Noorderplantsoenbuurt, de Korrewegwijk en de 
Oosterparkwijk, die buiten de herkenbare ring rond het centrum ontstonden. 
Ter hoogte van Korreweg- en Oosterparkwijk is deze eerste ring doorsneden 
door het Oosterhamrikkanaal.

Fysieke gegevenheden
De volgende fysieke gegevenheden vormen de basis voor het plan:
1.  de ligging van het terrein binnen de historische ring rondom de stad;
     het bolwerk.
2.  de positie van het terrein tussen binnenstad en eerste uitbreiding;
3.  de historische gelaagdheid van het terrein;
4.  de aanwezige parkeergarage als oplossing voor de voormalige 
     vervuiling en het functiegericht saneren ervan.

De ligging
Het gebied heeft een bijzondere positie.  De ligging van het plangebied 
ten opzichte van de binnenstad biedt grote kansen met betrekking tot de 
ontwikkeling van het gebied zelf, maar zeker ook voor de omringende 
stadswijken. De plek tussen Noorderplantsoen en UMCG vormt een 
ontbrekende schakel van binnenstedelijke gebieden binnen de ring 
(van de voormalige vestingwallen) rondom de binnenstad.



Identiteit van de plek



2. Parkeergarage

Een autovrij gebied

Op deze plek, de voormalige gasfabriek van de stad, was de 
grond zwaar verontreinigd. Om de kosten te drukken is er 
functiegericht gesaneerd. Op de plek van de grootste vervuiling 
is een parkeergarage gerealiseerd, zodat de ontgraven diepte 
direct gebruikt kon worden en de damwanden ten behoeve 
van de sanering verder bruikbaar werden als wanden van die 
parkeergarage. Tevens fungeert de parkeergarage als ‘deksel’ 
voor eventuele restvervuiling ten opzichte van de woningen 
erboven. De aanwezigheid van deze grote parkeergarage en 
de afwezigheid van autoverkeer in het plangebied maken 
straatprofielen mogelijk, die goed aansluiten op die van 
de Hortusbuurt en maken een nieuwe stedelijkheid met 
een grotere dichtheid mogelijk. Er is aanleiding om hier en 
daar ruimtelijke accenten te plaatsen. Verschillende, in het 
gebied voorkomende stedelijke situaties, bieden ruimte voor 
verschillende woonvormen en doelgroepen. En omdat het 
maaiveld autovrij is, kan er in andere dichtheden gebouwd 
worden ten opzichte van uitleggebieden met behoud van een 
kwalitatief uitstekende openbare ruimte. 

Ook duurzaamheid heeft bij het bepalen van de functionele 
invulling van het plan een belangrijke rol gespeeld. Alle 
dagelijkse behoeften zijn aanwezig op loopafstand en er is 
voldoende werkgelegenheid in de nabijheid. De auto is niet 
dagelijks nodig: het verkeersbeleid met de doelstelling het 
autoverkeer terug te dringen was aanleiding voor het autovrij 
maken van het gebied. Natuurlijk biedt de ligging van het 
terrein naast werkgelegenheidsconcentraties van binnenstad, 
UMCG en RUG een uitgelezen kans een dergelijke maatregel 
tot een succes te maken. Parkeergarage Boterdiep faciliteert 
niet alleen bewoners, maar vooral ook bezoekers aan de 
binnenstad. Hierdoor krijgen bestaande ondernemingen nabij 
de route naar de binnenstad een nieuwe kans. Het “feestje” 
van een bezoek aan de binnenstad met winkels die de route 
begeleiden  begint al bij “de Loods”als uitgang van de 
Parkeergarage. Ondernemingen langs Boterdiep en Nieuwe 
Ebbingestraat liften mee in deze ontwikkeling.





3. Karakteristiek van de omgeving
De Hortusbuurt.

Een groot deel van het Boterdiep valt binnen het Beschermd 
stadsgezicht Binnenstad. De waarden, die wat betreft het 
Boterdiep beschermd worden, betreffen met name de variatie 
in bebouwing in hoogte en breedte en variatie binnen de 
functies die een plek kunnen krijgen aan het Boterdiep. Er wordt 
aansluiting gezocht bij de differentiatie die ook in de Binnenstad 
aanwezig is.

Het Ebbingkwartier ligt binnen de oude wallenstructuur van de 
Binnenstad en sluit aan op de Hortusbuurt. 

Kenmerkend voor Binnenstedelijke gebieden zijn:
-    Het gesloten bouwblokprincipe.
-    De continuïteit van de massa * 1.
-    Een menggebied, verschillende functies komen naast 
     elkaar voor.
-    Individuele invullingen
-    Differentiatie in architectonische invullingen voor wat  
     betreft materiaal gebruik, hoogte, detaillering, 
     functie korrel enz.*2
-    Scheiding openbaar en privé.

*1.Kenmerk van de historische steden is dat de bebouwingsmassa continu is. 
     De openbare ruimte is als het ware daarin uitgesneden. Dit in tegenstelling  
     tot de nieuwe uitleg van steden na WO2. Daarin is de (openbare) ruimte    
     continu waarin de bebouwing in een compositie tot elkaar is geplaatst.

*2.De Korrel is de gemiddelde pandbreedte per blok of delen daarvan.

De Pijp als landmark



Zichtlijnen

Het Ebbingekwartier is een Binnenstedelijk gebied. 
De fysieke afstand tot het absolute hart van de stad 
is voelbaar en zichtbaar klein. Dit wordt benadrukt 
door de aanwezigheid van zichtlijnen op de 
Martinikerk aan de Grote Markt.
De zichtlijn op Nieuwe Kerk in de Hortusbuurt aan 
het Nieuwe Kerkhof is van betekenis voor de ligging 
in de stad van het gebied over de lange lijn van het 
Oosterhamriktrace.  De Berlage-as, die als zichtlijn 
vanaf Kapteijnbrug via het Gasfabriekterrein naar 
de Nieuwe Kerk leidt, wordt ondersteund door de 
bebouwing op de kop van het Oosterhamrikkanaal.
De aanwezigheid van een van de laatste fabrieks-
pijpen in de stad Groningen en de laatste binnen de 
voormalige wallenstructuur benadrukt de industriële 
geschiedenis van de stad op deze plek.

Zichtlijn Martinitoren

Zicht over Oosterhamrikkanaal 
richting De Pijp van CiGa-
terrein en daarachter De 
Nieuwe Kerk in de Hortusburt



De historische gelaagdheid

Het feit dat het terrein zichtbaar aansluit op de 
stratenstructuur van de Hortusbuurt en deels gelegen is op 
de oude vestingwerken is een gevoelsmatige meerwaarde.
De aanwezigheid van karakteristieke bebouwing uit het 
gasfabriektijdperk geeft een unieke gelaagdheid aan 
het gebied. De historische bebouwing binnen het 
Ebbingekwartier laat de ontwikkelingsgeschiedenis van 
deze plek in de stad zien en voegt daarmee een betekenis 
laag aan het plangebied toe. Het betreft met name de 
volgende gebouwen.

1   Het Paleis. Het voormalige Universiteitsgebouw is 
verbouwd tot woon- werk complex voor o.a. kunstenaars met 
aanvullende functies.

2   De Loods. Onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing 
van het Gasfabriekterrein. Het gebouw heeft een functie als 
de belangrijkste voetgangeruitgang van de Parkeergarage. 
Tevens is een horecafunctie voor het gebouw voorzien.

3   Het Regulateurhuisje. Onderdeel van de oorspronkelijke 
bebouwing van het Gasfabriekterrein. Het gebouwtje is 
aangemerkt als monument. Op deze plek is een horecafunctie 
gewenst en binnen het bestemmingsplan mogelijk

4   De Machinefabriek. Onderdeel van de oorspronkelijke 
bebouwing van het Gasfabriekterrein. Aangewezen als 
monument en thuishaven van het Noord Nederlands Toneel.

5   De Pijp. Restant van de voormalige conservenfabriek 
aan het Boterdiep. Met de verschillende zichtlijnen op deze 
schoorsteenpijp is het een belangrijk element in het gebied.

6   Het Joodsmonument ter herinnering aan de voormalige 
Joodse begraafplaats op deze plek.

Het Paleis

De Loods

3. Karakteristiek van de omgeving



Het regulateurshuisje

De machinefabriek



De Beren

Het nieuwe wijk winkelcentrum De Beren op de 
“Kop”van de Korreweg en onderdeel van het 
(voormalige) Ciboga gebied als geheel. Het plan omvat 
naast de winkels zelf een keur aan andere aanvullende 
functies en voorzieningen met daarboven en omheen 
verschillende woningtypes.

3. Karakteristiek van de omgeving



Het UMCG / RUG terrein.

Aan de oostkant van het stadscentrum zijn het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (UMCG) en een deel van de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gevestigd. Zij vormen 
samen het medische complex UMCG. 
Het complex bevat een groot aantal voorzieningen: 
het academische ziekenhuis met een zorgaanbod en 
met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Deze 
voorzieningen zijn van bovenlokale betekenis en van 
groot belang voor Groningen. Om de unieke positie van 
het UMCG-/Rugcomplex ook in de toekomst te kunnen 
faciliteren, is ontwikkelingsruimte nodig (circa 120.000 m2 
b.v.o.). Het zuidelijke deel van het Bodenterrein, dat ten 
noorden van het ziekenhuiscomplex aan de overzijde van 
de Antonius Deusinglaan ligt, kan in een groot deel van de 
benodigde ontwikkelingsruimte voorzien. 
Op het noordelijk deel van het Bodenterrein, langs het 
Oosterhamrikkanaal, is een menging van verschillende 
functies geprojecteerd, waaronder wonen, onderwijs en aan 
het UMCG gerelateerde functies. 
Teneinde een doorsnijding van het ziekenhuisgebied te 
voorkomen, wordt de huidige Antonius Deusinglaan verlegd 
naar het noorden: tussen het nieuwe ziekenhuisterrein en het 
hiervoor bedoelde menggebied.
Doel van het plan is te komen tot een integrale 
gebiedsontwikkeling, Daarbij wordt gestreefd naar het 
realiseren van een hoogwaardig stedelijk gebied door 
versterking van de karakteristiek en de identiteit van het 
gebied als geheel en door het integreren ervan in de 
stedelijke context.



Tijdelijke Inrichting Bodenterrein en Gasfabriekterrein.

Inleiding
Met de structuurvisie van 1993 kwam de ontwikkeling van het Cibogaterrein voor het eerst in beeld. Sindsdien is er gesaneerd, 
is er een garage gebouwd en zijn er ruimtelijke plannen gemaakt die hun weerslag hebben gevonden in een bestemmingsplan. 
Ten gevolge van de veranderende tijd zijn deze plannen al enkele keren aangepast. Ten gevolge van de huidige economische 
crisis staan de ontwikkelingen in dit gebied op dit moment opnieuw op een laag pitje. Een verdergaande aanpassing van de 
plannen is voorzien. Volbouwen en daarmee gereedkomen van het gebied was daarom niet voorzien voor de komende 5 tot 10 
jaar.

Ondertussen lag het gebied er desolaat bij. Het beeld werd gedomineerd door het betonnen vlak van de onaffe bovenkant 
van de parkeergarage, een grote slooplocatie in de wand van de bebouwing aan het Boterdiep en de achterkanten van de 
bebouwing aan het Boterdiep en Bloemstraat zelf. Dit beeld van desolaatheid werd nog versterkt doordat het Bodenterrein aan 
de andere kant van de Bloemsingel schoon werd geveegd ivm sanering van de grond en het omleggen van de A Deusinglaan 
ten behoeve van de toekomstige uitbreiding van het UMCG / RUG. Hoewel de omgelegde A Deusinglaan stedenbouwkundig 
een belangrijke aanrijroute vormt naar de Binnenstad, dit geldt in hoge mate voor fietsverkeer, vinden ook op deze locatie ten 
minste de eerst komende 10 jaar geen bouwactiviteit plaats.
Al met al heeft dat zijn weerslag op de ruimtelijk functionele ontwikkelingen in dit deel van de stad en met name op die van het 
Boterdiep en de Nieuwe Ebbingestraat. In deze gebieden kwam veel leegstand voor en er vond een functionele verarming en 
slijtage plaats.

4. Tijdelijke inrichting





4. Tijdelijke inrichting

Toekomstvisie / eindbeeld.
Het eindbeeld voorziet in een bebouwd stadsdeel gelegen binnen de grenzen van de oorspronkelijke historische stad en functionerend 
als een overgangs-, tussengebied, tussen de creatieve stad van de UMCG / RUG en die van de creatieve stad rond het Boterdiep / 
Ebbingestraat. In de bouwblokken 8,9 en 10 zijn dan ook naast wonen stedelijke functies voorzien die de beide gebieden met elkaar in 
relatie brengen en met elkaar kunnen verweven. Daarmee past het gebied ook functioneel bij de historische stad waarvan het kenmerk 
is dat het per definitie een menggebied is waar meerder functies naast elkaar en door elkaar plaats vinden. Met de toevoeging van 
een aanzienlijk aantal woningen in het gebied en tevens een functionele versterking draagt het gebied bij aan de stad op een groter 
schaalniveau. Met name Boterdiep en Nieuwe Ebbingestraat hebben baat bij een dergelijke ruimtelijk functionele invulling die tevens 
bijdraagt aan het imago van dit stadsdeel als “de Creatieve Stad”.
Doel en Noodzaak
Het was ongewenst om de bestaande toestand nog enkele jaren te laten voor wat hij was. Dat houdt het negatieve imago van het gebied 
in stand met alle gevolgen voor de stad op deze plek en de directe omgeving als het Boterdiep en de Nieuwe Ebbingestraat in het 
bijzonder. Daarom is voorgesteld om met een zestal maatregelingen het gebied alvast positief op de kaart te zetten.

1  De omgelegde A. Deusinglaan is medio 2011 gerealiseerd. De herinrichting van de openbare ruimte is daarbij direct ook aangepakt 
    waarbij de gewenste lommerrijke inrichting met volwassen bomen werd gerealiseerd.

2  Op het Bodenterrein zijn medio 2011 ca. 380 studentenwoningen gerealiseerd in semipermanente bebouwing voor een periode van  
    10 jaar. Daarbij is bijzondere aandacht besteed aan de architectonische uitstraling. Daarmee wordt de omgelegde A Deusinglaan alvast 
    door bebouwing begeleidt en wordt er recht gedaan aan de belangrijke stedenbouwkundige betekenis van deze route in de stad. Het    
    bij het bouwplan behorende parkeren wordt zolang opgelost in de parkeergarage Boterdiep. Dit betekent dat de bouwblokken komen te
    staan in een groene setting waarbij een afwisseling tussen openbaar en semi openbaar is gerealiseerd. In de semi openbare ruimtes    
    zijn voorzieningen ten behoeve van de studenten eenheden opgenomen. De zone langs het water van het Oosterhamriktrace is 
    openbaar.

3  Op het Gasfabriekterrein is alvast de belangrijkste fietsverbinding in Oost- West richting door het gebied aangelegd. Daarmee sluit het 
    gebied naadloos aan op het netwerk van de stad.

4  De Loods als belangrijkste uitgang van de Parkeergarage wordt komend jaar gerestaureerd waarbij een toegevoegde horecavestiging 
    een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit en verdere ontwikkeling van het gebied.

5  De locatie aan het Boterdiep (bouwblok 8) en de bovenkant van de parkeergarage (bouwblokken 6 en 7) zijn tijdelijk ingericht als    
    openbare ruimte waarbij een stadsstrand, een speelweide en een evenemententerrein zijn gerealiseerd.

6  De bouwblokken 9 en 10 worden met tijdelijke paviljoens voor een periode van 5 jaar ingevuld. Het betreft hier een stedelijk experiment 
    waarbij een mix van functies het gebied op een positieve manier opnieuw op de kaart zet, alvast laten zien dat de gewenste 
    ontwikkeling in de toekomst levensvatbaarheid heeft, zorgt voor een ruimtelijke functionele kwaliteit en ontwikkeling van Boterdiep en 
    Nieuwe Ebbingestraat en een bijdrage levert aan de  leefbaarheid en de sociale veiligheid van de directe omgeving. Daarnaast  
    wordt het gebied als totaal als “de Creatieve Stad” van Groningen alvast op de kaart gezet, het imago op een positieve manier alvast 
    omgebogen.





- Stedenbouwkundige Ordening.
- Doortrekken stratenpatroon Hortusbuurt.
- Karakteristiek en Inrichting Openbare Ruimte
- Verkavelingstudie.
- Functies in het gebied.
- Verschillende woningtypes. 

Stedenbouwkundige Ordening.
De voor de afleesbaarheid van de stad als geheel belangrijke openbare ruimtes (1e orde) bevinden zich aan 
de randen van het ontwikkelingsgebied en bestaan uit de Diepenring rond het Centrum van de stad en het 
Oosterhamrik tracé.

In de Noord – Zuid richting bevinden zich de voor de stad als geheel belangrijkste doorgaande routes (2e orde) 
zoals het Boterdiep (voormalige waterweg tussen Stad en Ommelanden de Bloemsingel (voormalige rand van 
de historische stad). Daarnaast is de doorgetrokken Langestraat de ordenende en continue openbare ruimte 
binnen het gebied (3e orde). Op het schaalniveau van de voetganger is per blok een openbare maar informele 
route in Noord- Zuid richting door het gehele gebied mogelijk, “de verborgen stad” (4e orde).
In de Oost – West richting wordt aansluiting gezocht bij het stratenpatroon van de Hortusbuurt. De verschillende 
routes hebben meest betekenis op het niveau van fiets (3e orde) en voetganger (4e orde) en zorgen voor de 
dwarsverbanden tussen de belangrijke doorgaande stedelijke verbindingen en radialen van de stad (2e orde).

5.stedenbouwkundige hoofdopzet.



Stedenbouwkundige ordening

1e orde

2e orde

3e orde

4e orde



Doortrekken stratenpatroon Hortusbuurt.
Door zijn positie in de stad en door de omvang 
van het gebied liggen er belangrijke ontwikkeling 
kansen. Ruimtelijk moet deze plek de verbinding gaan 
vormen tussen de binnenstad en het gebied aan de 
noordoostzijde van de binnenstad. 
Heel lang heeft het gebied, nadat de vestingwallen 
geslecht waren, een barrière gevormd tussen 
binnenstad en de eerste uitleggebieden. De kans 
om twee gescheiden stadsdelen te verbinden en 
daar de voordelen van te exploiteren zijn steeds 
uitgangspunt geweest. Een goede aansluiting van 
het terrein op zijn omgeving en de verbinding van 
verschillende stadsdelen door middel van het plan als 
geheel bepalen voor een groot deel de meerwaarde 
van deze ontwikkeling in stedenbouwkundige 
zin. Het voortzetten van het (binnen)stedelijke, 
fijnmazige patroon van straten en openbare ruimte 
zorgt voor een optimale aansluiting op het netwerk 
van de stad als geheel. Het fijnmazige straten- en 
openbare-ruimtepatroon doen een blokstructuur 
ontstaan. De eigentijdse invulling van die blokken 
biedt mogelijkheden tot het ontwikkelen van diverse 
functies in passende volumes. 

OOST  WEST ROUTES
Onderscheidende gebieden met elk 
een eigen uitstraling en identiteit

5.stedenbouwkundige hoofdopzet.



Onderscheidende gebieden met elk een 
eigen uitstraling en identiteit

NOORD ZUID ROUTES



Karakteristiek en Inrichting Openbare Ruimte

De openbare ruimte op deze plek is onderdeel van het samenhangende netwerk van de stad. 
Zij is continu en het verbindende element tussen de verschillende bouwblokken in het gebied. 
De openbare ruimte speelt in drieërlei opzicht een belangrijke rol: als route, als verblijfsgebied 
en voor de continuïteit van het netwerk van de stad. 

Door èn een hoge bebouwingsdichtheid èn een autovrij maaiveld te realiseren, wordt een stedelijk gebied geschapen, 
waarbij de openbare ruimte in hoge mate als verblijfsgebied ingevuld kan worden. 
De totale openbare ruimte wordt als één geheel ontworpen, maar onderstreept het eigen karakter van de verschillende delen. 
De oriëntatie van de woningen op de openbare ruimte buiten de bouwblokken is van het grootste belang, 
niet alleen voor het eigen karakter van de straat, maar ook om de sociale veiligheid in het gebied te waarborgen. 
De grootte van de bouwblokken biedt hier en daar de mogelijkheid om een voor de binnenstad kenmerkende 
stedenbouwkundige binnenruimte te creëren, die weliswaar semi-openbaar aanvoelt en meer het domein van de bewoners 
is, maar die een publiek karakter heeft (een hofje). Tevens zijn binnen de bouwblokken privé-tuinen mogelijk, die strikt 
kunnen worden gescheiden van de publieke buitenruimte. Zo ontstaat een differentiatie in ruimtes, die verschillend gebruik 
aanmoedigt en de (sociale) structuur in de wijk kleurrijker maakt. Op deze wijze sluit het gebied aan op de stedenbouwkundige 
structuur van de Hortusbuurt en biedt het de bewoner tal van mogelijkheden tot gebruik van de ruimte rondom de woning.

De karakteristiek van de openbare ruimte wordt naast de stedenbouwkundige betekenis ervan voor een belangrijk deel 
bepaald door de plek zelf, het gebruik en de aangrenzende functies. De Bloemsingel kenmerkt zich als een “kralensnoer”van 
verschillende zones (singelgroen, Parklandschap, Vrijdemalaan en Tramhalte). De Langestraat maakt in de openbare ruimte 
de verandering van het stedenbouwkundige concept duidelijk . De overgang van collectieve blokken in een groen landschap 
naar individuele invullingen in een stedelijk blok met de vormgeving van de overgangen openbaar – privé in de openbare 
ruimte. Daarnaast vormt de aanwezigheid van de tram, de ruimtevorming rond “de Loods”, de uitgang van de parkeergarage 
als begin van de route naar de stad, de aanwezigheid van een snoer van monumentale gebouwen door het gebied (“de 
route van de Ziel”) die de geschiedenis van het gebied afleesbaar houden of de belangrijke (recreatieve) fietsroute door het 
gebied belangrijke aanknopingpunten voor de inrichting van de openbare ruimte. De komst van de tram, waarbij recentelijk is 
gekozen voor een model met een koppelingsvariant van twee tramlijnen ter plaatse van de Bloemsingel, betekent dat er een 
tramlijn dwars door het gebied, juist ten zuiden van de reeds bestaande parkeergarage, zal gaan lopen van Bloemsingel naar 
Boterdiep en terug. Dit heeft ruimtelijke consequenties voor het profiel van de openbare ruimte aldaar en biedt tevens kansen 
voor de functionele ontwikkeling.

5.stedenbouwkundige hoofdopzet.



Karakteristiek en inrichting openbare ruimte



Verkavelingstudie.
De bijgevoegde verkavelingstudie is een ruimtelijke vertaling van de 
hiervoor geschetste stedenbouwkundige hoofdopzet en uitgangspunten.

5.stedenbouwkundige hoofdopzet.





Historisch karakteristieke elementen. 
“Route van de Ziel”
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Inrichting openbare ruimte in relatie 
tot de tram

groen

stedelijk



Functies in het gebied. 

Kansen voor ontwikkeling.
Uitgangspunt van het plan is een bij uitstek stedelijke ontwikkeling, 
waarbij een hoge dichtheid en functiemenging de belangrijkste 
randvoorwaarden zijn. De voetgangersuitgang van de Parkeergarage 
Boterdiep biedt kansen voor functies richting Binnenstad.
'Stad Maken' en toevoegen van meer stedelijke functies is uitgangspunt.
Kenmerk van de gebieden binnen de oude stadswallen is dat zij 
menggebieden zijn, waar verschillende functies naast elkaar voorkomen. 
Met het realiseren en toevoegen van meer stedelijke functies op het 
Gasfabriekterrein is er een unieke kans voor het gebied om aansluiting te 
vinden op de structuur van het omringende stedelijke weefsel. Er is plek 
voor functies die kenmerkend zijn voor, en horen bij een binnenstedelijk 
gebied. Daarnaast is er de aanwezigheid van het absolute centrum van 
de stad vlak om de hoek. Het vorenstaande betekent dat op deze plek een 
gevarieerd stuk stad kan worden gemaakt. 

Het Gasfabriekterrein kan fungeren als een stedelijke filter tussen 
de huidige en nieuwe ontwikkelingen op het UMCG-terrein en het 
Ebbingekwartier (het gebied rond het Boterdiep en de Ebbingestraat). 
Zo kan de ruimtelijke en functionele relatie tussen UMCG-/RUG- en 
Bodenterrein enerzijds en het Ebbingekwartier anderzijds worden 
vormgegeven. Bestaande en nieuwe creatieve functies in een groter 
gebied kunnen op elkaar betrokken worden en bijdragen aan een 
onderscheidende identiteit van het gehele gebied in de stad. Een 
Hotelconsortium heeft belangstelling voor een locatie in het gebied.

5.stedenbouwkundige hoofdopzet.
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wonen

hotellocatie

kunstencentrum

stedelijke 
functies

wonen/ onderwijs

wonen/sted. functie



Verschillende woningtypes.

Aansluitend op de stedenbouwkundige ordening en andere functies in het gebied zijn per blok de 
verschillende woningtypes aan te geven met daaraan gekoppeld de bebouwingshoogte, de noodzakelijke 
gesloten bouwblok hoeken de ontsluiting vanaf en de oriëntatie op de openbare ruimte. Dit wil niet 
zeggen dat er slechts een beperkt aantal verschillende architectonische uitwerkingen zijn. Per blok kan de 
architectonische variatie (meerdere architecten per blok) het kenmerkende beeld van een stedelijk gebied 
onderschrijven en versterken. Ook individuele invullingen per pand binnen een straatwand (kenmerkend 
voor de historische binnenstad) zijn een welkome aanvulling op het gewenste binnenstedelijke beeld.
Er bestaat niet één type bouwblok. Essentieel is juist het verschil in uiterlijk en karakter/atmosfeer per blok 
en/of delen ervan. 

Zo is er een differentiatie in hoogte. Globaal ligt de hoogte tussen de 3 en 5 bouwlagen, wat overeenkomt 
met die van het omringende gebied. Er is in het plangebied een aantal hoogteaccenten toegestaan. 
Aan de Bloemsingel gaat het om een markering aan het water van de ruimtelijke beëindiging van de 
kop van het Oosterhamrikkanaal en om een markering van de beëindiging van de lange zichtas over de 
Vrydemalaan. Aan het Boterdiep markeert een hoogteaccent de toegangsroute naar de binnenstad en 
de hoofdfietsroute, de belangrijkste ontsluiting vanaf het Boterdiep. Ook de mate van openheid dan wel 
beslotenheid van de bouwblokken langs de Langestraat en de oriëntatielijnen op de historische elementen 
in het gebied geven afwisseling in het beeld. 

Bovendien ontstaan doorkijkjes en overzicht (oriëntatiemogelijkheid) in het plangebied door sommige 
bouwblokken meer open van structuur te maken dan andere door het toevoegen van hofjes. Doordat 
hofjes ook in de nabije omgeving voorkomen, ondersteunt hun aanwezigheid het idee van de continuïteit 
van de gebouwde omgeving (de bouwblokken), waarin de openbare ruimte is uitgesneden. Terwijl de 
openbare ruimte ook in de grote differentiatie in woonmilieus kan aansluiten bij de bestaande stad. 

Tenslotte draagt de wijze van inschakeling van architecten bij aan de verscheidenheid. Delen van 
bouwblokken kunnen door verschillende architecten worden ontworpen, waarbij aansluiting wordt 
gezocht bij één van de kenmerken van de oude binnenstad: 'verscheidenheid in beeld'.
Zo kan langs de Bloemsingel een rij van individuele invullingen per pand een wand vormen terwijl de 
bebouwing op de binnenterrein conform de hofjes in de Hortusbuurt zelf een meer eenduidig en samen 
hangende beeld in de architectuur kunnen krijgen. Per straat of delen ervan kunnen straatwanden op 
elkaar reageren om overgangen in stedenbouwkundige opzet te verduidelijken, samenhang te zoeken 
of juist de contrasten op te zoeken. Altijd wordt architectuur ontworpen in aanzicht en perspectief 
in samenhanh met de historische bebouwing en de zichtlijnen op De Pijp, De Nieuwe Kerk en de 
Martinitoren.
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Stadswoningen 3/4 bouwlagen

hofwonen 2/3 bouwlagen

Herenhuizen 4 bouwlagen

bijzondere woonfuncties 



6.Mogelijke woonconcepten CiBoGa
1.Presentabel wonen en werken: PAARS en BLAUW
Kenmerken: 
flexibiliteit, 
hoge verdiepingshoogte, 
licht, 
individuele uitstraling, 
diversiteit, 
je presenteren, 
bereikbaar, 
grachtenpand-achtig
Plekfactoren meer belangrijk: 
Winkels overig, 
aan het water, 
autobereikbaarheid, 
tramlijn, 
parkeergarage
Plekfactoren minder belangrijk:
Route van de Ziel, 
bij Open Lab
Voorlopig gesitueerd:  Aan het water
Mogelijke naam:Klein Amsterdam

2.CPO/Puzzel van woningtypen: ORANJE (stellen, gezinnen)
Kenmerken:
Informeel gezamenlijk, 
kleinschaligheid, 
sociale huur?
Plekfactoren meer belangrijk: 
Winkels overig, 
winkels dagelijks
Plekfactoren minder belangrijk:
Bij tramlijn, 
bij water, 
bij Open Lab
Voorlopig gesitueerd:  Binnenin bouwblok, veld 6
Mogelijke naam:De Grutmolen

3. Uitbreidbaarheid: ROOD en ook wel ORANJE (stellen, gezinnen)
Kenmerken: 
startende stellen uiteindelijk verleiden zich te settelen, 
diversiteit, 
tuintje
Plekfactoren meer belangrijk: 
Winkels dagelijks, 
winkels overig, 
‘t Paleis
Plekfactoren minder belangrijk: 
Tramlijn
Voorlopig gesitueerd:  Aan de Route van de Ziel, tegenover blok 6b
Mogelijke naam: 

4.Kleinschalig appartementengebouw: ROOD en GROENig
Kenmerken: 
á la de Beren voor singles en ouderen, 
individuele uitstraling
Plekfactoren meer belangrijk: 
Eigenlijk alle: winkels dagelijks, 
winkels overig, 
bij Open Lab, 
water, 
tramlijn
Plekfactoren minder belangrijk: --
Voorlopig gesitueerd:  Hoeken bij water (stedenbouwkundig: appartementen)
Mogelijke naam: Ebbingekwartier

5.+ 9 De Paarse Opstap: PAARS en ROODW(jong, alleenstaand en stellen)
Kenmerken: 
rood-achtige student kan blauw worden,.
Plekfactoren meer belangrijk: 
Autobereikbaarheid, 
Plekfactoren minder belangrijk: 
Route van de Ziel, 
bij Open Lab
Voorlopig gesitueerd:  2 bouwblokken
Mogelijke naam:De Fitterij / ..



6. Bezoekbaar werken-wonen: ROOD en ORANJE
Kenmerken: 
Bezoekers, 
parkeren, 
vindbaarheid, 
Plekfactoren meer belangrijk: 
Winkels overig, parkeren, 
winkels dagelijks, 
Route van de Ziel, 
tramlijn
Plekfactoren minder belangrijk: 
Water/ vijver
Voorlopig gesitueerd:  
Kleinere blok middenin
Mogelijke naam: 
Koetsiershuis, ev. ‘t Klein Paleis,

7. Loftwonen: ROOD  en PAARS en BLAUW (singles, stellen)
Kenmerken: 
gunstige prijs-kwaliteit als inbouw-/ afbouwwoning, 
groei (middelbare) alleenstaanden
Plekfactoren meer belangrijk: 
Winkels overig
Plekfactoren minder belangrijk: 
Route van de Ziel, 
tramlijn, 
bij Open Lab
Voorlopig gesitueerd:  
Blok met dikke diepte en kleiner binnenhof, muv Boterdiepszijde
Mogelijke naam: 

8. Oogwoning: ROOD en BLAUW (singles, stellen)
Kenmerken: 
Ruimtelijk, 
bv split-level, 
‘oog’-mensen, 
uitzicht, 
levendigheid, 
design, 
moderne erker?
Plekfactoren meer belangrijk: 
Winkels overig,
Plekfactoren minder belangrijk: 
Route van de Ziel
Voorlopig gesitueerd:  
Aan het Boterdiep
Mogelijke naam: 

10. Flex-intern: ROOD en PAARS (stellen, gezinnen)
Kenmerken: 
Voorgeprogrammeerde keuzes, 
indelingsvarianten, diversiteit,
tuin
Plekfactoren meer belangrijk: 
Winkels
Plekfactoren minder belangrijk: 
Tramlijn
Voorlopig gesitueerd:  Op plek van Open Lab
Mogelijke naam: 
 



Belangrijke aandachtspunten bij het vervolg (vanuit eerdere studie/ tabel op factoren)

• Aandacht nodig voor relatie + uiterlijk Boterdiep ook als gebiedsmarketing

• Fysiek hart is minder van belang,informele route als Route van de Ziel.

• Aandacht nodig voor relatie + uiterlijk Boterdiep ook als gebiedsmarketing

• Brede behoefte aan winkels dagelijkse behoeften ondersteunt nut informele route naar Beren
 
• Appartementencomplex vraagt ook vanuit doelgroepen en hun behoefte om ‘beste’ ligging

• De ‘Oogwoning’ en De Paarse Opstap kennen een brede doelgroep. 
             Kunnen daarom goed op twee plekken gesitueerd. Dit i.v.m. keuzevrijheid.
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1. + 1b Grachtenpanden

2.  CPO puzzelwoningen

3. Uitbreidbaarheid

4. Kleinschalige appartementen

9 + 5 De paarse opstap 

6 Koetsiershuis

7. Loftgebouw

8. Splitlevel- Oogwoningen

10 Flex intern

Superstedelijke eengezins

stedelijke
eensgezins 
koop+ huur

andere 
niet wonen 
functie



Het Stedelijk Landschap
In aansluiting op de kenmerken van de bestaande stad gaat de stedenbouwkundige verkaveling uit van het principe van het 
gesloten bouwblok en is er een scheiding tussen openbaar en privé binnen de te onderscheiden bouwblokken. Afhankelijk van de 
stedenbouwkundige situering kan deze scheiding worden vormgegeven door een overgangszone. Recente binnenstedelijke inpassingen 
in Utrecht, Delft, Leiden en Apeldoorn zijn daarin beeldreferenties.De oriëntatie en ontsluiting van het wonen is gericht op de openbare 
ruimte. Het parkeren vindt plaats onder de bouwblokken in de reeds bestaande parkeergarage. 

De stedenbouwkundige uitgangspunten voor het Gasfabriekterrein zijn de volgende;
1  Het Gasfabriekterrein is in stedenbouwkundige zin onderscheidend van het Bodenterrein en de Korrewegwijk. 

2  De stedenbouwkundige hoofdstructuur valt, waar mogelijk, samen met de verkeerskundige hoofdstructuur en/of groenstructuur van 
de stad. De grenzen van het gebied worden in noord- zuidrichting bepaald door het Boterdiep en de Bloemsingel. De samenhangende 
groenstructuur langs Ooster- en Bloemsingel loopt door tot de locatie van het voormalige Waterbedrijf. In oost- westrichting sluit het 
gebied aan op de bestaande stedenbouwkundige structuur van de Hortusbuurt.

3  De inrichting van de openbare ruimte is afhankelijk van en wordt vormgeven in relatie tot de stedenbouwkundige betekenis van de 
plek en wordt daarnaast bepaald door de tram of de verkeersontsluiting (meestal voor de fiets), die al dan niet wordt begeleid door 
groen. In het plangebied blijft de kwaliteit van de openbare ruimte langs het kanaal hoog; deze wordt vormgegeven in relatie tot de 
stedenbouwkundige betekenis van de plek: een verkeersluwe plek voor fietsers en voetgangers met veel groen, waarbij de aanwezigheid 
en bereikbaarheid van, en de lange zichtlijn over het water een belangrijke kwaliteit is. 

4  Binnen het gebied blijft de Langestraat van betekenis als onderdeel van het netwerk van de stad. De samenhangende groenstructuur 
langs de Langestraat loopt tot aan de Bloemstraat.

5  Dwarsstraatjes en steegjes dragen op het laagste schaalniveau bij aan de identiteit van het aangrenzende blok; zij leggen 
verbindingen met andere blokken of plekken.

6  Uitgegaan wordt van het principe van het gesloten bouwblok. Er is een scheiding tussen openbaar en privé binnen de te 
onderscheiden bouwblokken. 

7  De oriëntatie en ontsluiting van het wonen is gericht op de openbare ruimte met parkeren onder de bouwblokken in de reeds 
bestaande parkeergarage.

8  De bebouwing kenmerkt zich door een grote en subtiele variatie in bebouwingshoogte, materiaalgebruik en architectonisch beeld 
en sluit aan op de verschillende doelgroepen en bebouwingsvarianten. De bebouwingsrand langs de Bloemsingel wordt in de 
hoogte in relatie gebracht met de stedenbouwkundige betekenis van de stadsrand. Het profiel van het weg-/tramtracé in relatie tot de 
begeleidende wanden aan weerszijden wordt door middel van schaal- en hoogteverschil ten opzichte van andere blokken vormgegeven. 
Hoogteaccenten ter verduidelijking van de stedenbouwkundige opzet zijn uitgangspunt.De bouwblokken sluiten aan op de bestaande 
stad, met name langs Bloemstraat en Boterdiep; zij kennen een gemengde functionele ontwikkeling gecombineerd met wonen. Aan de 
tramroute over het Gasfabriekterrein wordt op de begane grond een gemengde functionele ontwikkeling voorgestaan met stedelijke 
functies en/of woon-werkwoningen.
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Aansluiten op de bestaande stedelijke structuur



Ruimte vormend + hoekoplossingen
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Zichtlijnen



Overgang openbaar privé
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Hoekoplossing “gesloten”



Overgangen meeontworpen
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Straatprofiel



Gereedschapskist  individuele invullingen
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Orientatie op de straat



Architectonische kwaliteit, individuele korrel
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