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A+ kwartier

Het gebied

De toekomstvisie richt zich op het noordwestelijke 
deel van de binnenstad van Groningen: van de 
Noorderhaven en Lopende Diep tot aan de Vismarkt 
en de Brugstraat. Van de Hoge der A tot aan de 
Oude Boteringestraat, uitgezonderd het gebied wat 
ligt tussen Zwanestraat, Stoeldraaierstraat, Vismarkt en 
de Guldenstraat. Het gebied volgt niet de letterlijke 
begrenzing van het A-kwartier. 
We noemen dit het A+ kwartier. 

De focus ligt op een kleiner gebied. In dit gebied 
liggen de Derde, Vierde en Vijfde Drift, de Vishoek, 
de Hoekstraat, de Muurstraat en de Visserstraat.

Deze visie is vastgesteld door de gemeenteraad van 
Groningen in de raadsvergadering 24 februari 2016.
 

Copyrights @ februari 2016
Dit boekwerk is gemaakt in opdracht van de Gemeente Groningen. 
Hoewel dit boek met veel zorg is samengesteld aanvaarden de 
auteurs noch uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan 
door eventuele fouten en/of onvolkomenheden.
Gebruik van kaartmateriaal en/of gegevens uit deze publicatie is 
alleen toegestaan met bronvermelding. 
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Het A+ kwartier verandert. Het karakter blijft. 

De belangstelling voor het A-kwartier in Groningen 
groeit. Dat komt vooral doordat begin 2016 de 
“dames van plezier” vertrekken, maar ook door de 
groeiende populariteit van de binnenstad.
De toename van de vraag naar wonen, ondernemen, 
verblijven en de beleving van de binnenstad hebben 
we verwoord in de binnenstadsvisie ‘Bestemming 
Binnenstad”. De Toekomstvisie A+ kwartier is in die 
zin een uitwerking van de Bestemming Binnenstad.

In Toekomstvisie A+ kwartier formuleren we onze 
ambities, waarmee we richting geven aan de 
gewenste ontwikkeling in het A-kwartier. Dit is 
nodig, want er is behoefte aan een gezamenlijke 
stip op de horizon. 

Met inspanningen en betrokkenheid van alle partijen 
(bewoners, eigenaren, ondernemers en instellingen 
als de Rijksuniversiteit) werken we aan een sfeervol 
en karakteristiek deel van de binnenstad, dat 
uitnodigt tot wonen, werken en investeringen. Met 
ruimte voor leefstraten, met ruimte voor doelgroepen 
die wat graag er zouden willen wonen, met ruimte om 
te werken, van ambachtsman tot wetenschapper. 

Op uitnodiging van de gemeente werken bewoners, 
eigenaren en ondernemers samen aan een toekomst 
perspectief. Zij inspireren elkaar, met succes. Niet 
alleen is er enthousiasme onder een grote groep 
bewoners, ook veel eigenaren geloven in een 
bestendig perspectief. Zij zien veel mogelijkheden en 
maken nu al volop plannen om hun panden te 
verbouwen. Dit is een ware trendbreuk met het 
verleden. Een van de betrokkenen typeerde het als 
een cultuurslag: van vechten tegen overlast naar 
samenwerken voor een sfeervolle en kansrijke buurt. 
Gezamenlijk werken aan de toekomst van een buurt 
met een rijke veelkleurige historie. Met ruimte voor 
iedereen, om er te zijn, te werken en te wonen, 
gewoon om er prettig te leven. 

Voor de gemeente betekent dit ook een andere rol: 
initiëren, stimuleren, verbinden in plaats van de 
grote allesweter. Dit betekent wel minder zekerheid 
over de uitkomst. Aan de andere kant is de kans dat 
het resultaat beter zal aansluiten op de vraag van de 
betrokkenen en ons positief zal verrassen groter.

Inleiding

luchtfoto A+ kwartier en directe omgeving
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Inhoud

Ambitie

Bestemming Binnenstad en Toekomstvisie A+ kwartier
De inspraakversie 06/2015 Bestemming Binnenstad 
vormt een belangrijk kader voor de Toekomstvisie 
A+ kwartier. De ambities voor het A+ kwartier zijn, 
daar waar het kansen voor de kennis economie, de 
behoefte aan ontmoeting en verblijf, het wonen 
voor andere doelgroepen (anders dan studenten en 
andere jongeren) en het beter benutten van de 
openbare ruimte (met versterking van verblijfsklimaat 
en leefbaarheid), gelijk aan die voor de binnenstad.
De Toekomstvisie A+ kwartier is daarmee de eerste 
uitwerking van de toekomstvisie voor de gehele 
binnenstad “Bestemming Binnenstad”.

Vaststelling
De gemeenteraad van Groningen heeft deze visie op 
24 februari 2016 vastgesteld.
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Actief draagvlak

Sinds begin april 2015 wordt intensief overleg 
gevoerd met bewoners, ondernemers en eigenaren. 
Vanuit de bewonersvereniging A-kwartier is een 
werkgroep ingesteld waarmee zeer regelmatig wordt 
overlegd over de uitwerking van de ingebrachte 
ideeën en voorstellen tot concrete maatregelen. 
Ook andere maatschappelijke organisaties 
(Rijksuniversiteit Groningen, Vrienden van de stad 
Groningen, ondernemersvereniging, Groningen City 
Club, corporaties, e.a.) worden steeds uitgenodigd 
voor bijeenkomsten en excursies. 

Met belangstellenden hebben we een paar keer door 
de wijk gelopen om elkaar te laten zien wat goed is, 
wat beter kan en waar kansen liggen. Ook is in september 
een excursie naar de binnenstad van Deventer 
georganiseerd, waar de aanpak vanuit een vergelijkbare 
situatie tot zichtbaar succes heeft geleid. Met een 
geanimeerd gezelschap hebben we - na een toelichting 
op de aanpak en samenwerking tussen partijen - tal 
van inspirerende voorbeelden bezichtigd. 
Aan de excursie hebben ook enkele raadsleden en 
de beide betrokken wethouders deelgenomen. 

groene LEEfSTRAAT lichte bedrijvigheid uitbreiding OPeNbAre 

RuIMTE meer fietsenstallingen mix van bewoners mix van functies 

AuTOLuW bezonning hoog bouwen invulling eengezinshuishoudens 

fIETSENSTALLINGEN inpandig terras horeca openingstijden 

VENSTERTIjDEN harmoniecomplex SHARED sPACes VERBLIjfSTRAAT 

handhaving gemeente geen museum LEEfBAAR WERKBAAR 

WOONBAAR fraaie woonboten dure appartementen SAMENWERKEN 

RIjKSuNIVERSITEIT GRONINGEN universitair medisch centrum 

groningen parkeereffecten STEGEN openen of sluiten LEEGSTAND 

krakers jongeren starters betaalbare woningen trekPleister 

toerisme kinderdagverblijven SfEER minder stenig rozenstraat niet 

te algemeen KLEINE INITIATIEVEN blauwe regen VOORZIENINGEN 

voor gezinnen sociale diversiteit kleine plekjes bestrijden drugsoverlast 

wandelroute MINDER stUDeNteNPANDeN  profiel diepenring 

aanpassen WANDELEN LANGS GRACHT goede fietsenstallingen 

bankjes TOEGANKELIjKHEID kinderwagen rollator meer kleur GROEN

Ambitie

Visie gebaseerd op ideeën vanuit de buurt

uitgangspunt bij het opstellen van de toekomstvisie 
is dat allereerst goed wordt geluisterd naar wat er 
leeft in de buurt en welke ideeën er zijn over de 
toekomst van de eigen woon- en werkomgeving. Wij 
werken dus niet van tevoren voorstellen uit om die 
vervolgens aan de buurt voor te leggen. Wij nodigen 
juist bewoners, eigenaren en ondernemers actief uit 
om met ideeën en voorstellen te komen. 

Zo worden ook met de Rijksuniversiteit gesprekken 
gevoerd over hun ideeën voor het A-kwartier en de 
toekomstige plannen voor het Harmoniecomplex. 
Ook met andere  betrokken partijen in het gebied 
(zoals lefier, het scheepvaartmuseum) is overleg 
geweest.

Daarmee is de basis voor de toekomstvisie gelegd 
door bewoners, ondernemers, eigenaren en andere 
betrokkenen. Daarmee is ook een manier gevonden 
om elkaar blijvend bij ontwikkelingen te betrekken. 

ideeën vanuit het A+ kwartier
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Het gaat daarbij over wat er mogelijk is, over voor 
én door wie, over het wanneer én over het hoe, 
maar ook over wat niet of over hoe niet.

En dus over:
- de mensen die er wonen, werken, leven,
- de mensen die “uitgenodigd” worden er te komen,
-  de initiatiefnemers van ontwikkelingen vanuit hun 

belangen, dat investeringen duurzaam en 
verantwoord zijn, 

- rollen van de verschillende belanghebbenden 
(bewoners, eigenaren en ondernemers) door hun 
inbreng als ook hun belangen,

- instellingen als de Rijksuniversiteit door hun rol in 
het vorm geven van de binnenstadcampus tijdens 
en na de studie,

- de ruimtelijke, economische en culturele 
mogelijkheden,

- het benutten van kansen, met respect voor het 
DNA van het A+ kwartier,

- de rol van de gemeente vanuit haar rol als toetsen 
aan en handhaven van de regels),

-  het inrichten en beheer van de openbare ruimte,
- de toekomstige invulling van panden,
- veiligheid en uitstraling.
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Ambitie Leefomgeving van de toekomst

Diversiteit en levendigheid

Een levendige buurt waar je graag wilt zijn en waar 
anderen graag komen. Een buurt met een groot 
gevoel van saamhorigheid. Een groene buurt met 
een sterke identiteit met samenhang en ruimtelijke 
kwaliteit. Een buurt waar de rijke historie veel meer 
is dan zichtbare herinneringen aan iets wat er nu niet 
meer is. een buurt waar de behoefte aan nog meer 
bedrijfsruimte voor de vele leuke kleine bedrijfjes 
groot is. Een veelzijdige aantrekkelijke binnenstads-
buurt met zorg voor elkaar en je omgeving. De leef- 
omgeving van de toekomst.

Dit doen we door het wonen voor mensen die er nu 
niet wonen te stimuleren. en door ruimte te bieden 
aan eigentijdse ambachten en andere kleinschalige 
bedrijvigheid met relatie tot het A-kwartier.

bedrijfjes waar de deur van open staat, waar je 
gedreven mensen druk ziet van niets iets maken, 
waar de enthousiaste ambachtman of vrouw 
bruikbare dingen maakt, waar ruimte is voor het 
onverwachte, waar elkaar ontmoeten leidt tot 
inspiratie en ontwikkeling. 
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Stoepterras en terras aan het water, aan het eind van de middag (Hoge der A)

Mix van bewoners

Met de ambitie wonen voor diverse doelgroepen 
willen we de eenzijdige bewoning (i.c. studenten) 
meer in balans brengen met andere doelgroepen. 
Dit door:
- vergroten van diversiteit van het woningaanbod, 

voor mensen met en zonder kinderen,
- inspelen op de groei van thuiswerken, met een 

extra slaap- of werkkamer, met hoge snelheid 
internet verbinding,

- inspelen op behoefte aan pied-à-terre woningen; 
kleine woningen met hoog voorzieningenniveau,

- langer binden van de student aan de stad door 
stimuleren startperspectief van eerste baan na 
afronden studie.

Ambitie

Groene leefstraat

Met uitstraling, duurzaamheid, kwaliteit, en 
ruimtelijke samenhang kunnen we een gezonde en 
veilige leefomgeving maken. 
Dit door:
- meer groen in de straten 
- versterken van het verblijfskarakter van straten,
- verbinden, als een lint aan elkaar, van straten met 

verblijfskwaliteit,
- toepassen van duurzame materialen,
- toepassen van lichte kleuren voor meer reflectie,
- toepassen van sfeervolle verlichting,
- uitbreiden van stallingmogelijkheden voor fiets en 

auto,
- meer gebruik maken van de beschikbare 

openbare ruimte door het reguleren van de 
toegang voor het gemotoriseerde verkeer.

Ook de ‘ambachten 2.0’ dragen bij aan een prettig 
‘leefstraat milieu’ met een positieve uitstraling naar 
de buurt.

Wonen en woonomgeving
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In het betrokken gebied wonen ca. 3.500 bewoners.  
Bijna 65 procent is jonger dan 30 jaar.  Dit bepaalt 
voor een groot deel het karakter van de buurt. 

Het A+ kwartier kent een relatief grote verscheidenheid 
aan economische activiteiten: 
- sterke vertegenwoordiging van het kleinbedrijf; de 

directe betekenis is relatief groot; de kleinschalige 
bedrijven gedijen goed in het binnenstedelijke 
milieu; verwacht mag worden dat er tussen 
bedrijven synergetische relaties zijn; een deel van 
de bedrijven moeten het hebben van de passant,

- de vrije beroepen zijn goed vertegenwoordigd,
- de wijk kent een aantal gerenommeerde IT-bedrijven 
-  grote verscheidenheid aan horeca zaken; opvallend 

zijn de vele daghoreca zaken aan de doorgaande 
fietsroutes en een concentratie aan Uurwerkersplein 
en de Grote Kromme Elleboog,

- de RuG is met Academie- en Harmoniecomplex 
en het vele verspreide bezit sterk in de wijk 
vertegenwoordigd; het introverte karakter vraagt 
om versterking relatie gebouw-omgeving.

 (bron: Bestemmingsplan Binnenstad)  

Conceptstore in Oude Kijk in ‘t jatstraat

Ambitie Wonen en werken

Eigentijdse bedrijvigheid

De wijk is zeer geschikt voor kleinschalige bedrijven 
met een sterke relatie met de stad zoals ambachtelijke 
werkplaatsen met een verkoopfunctie. 

Met een levendige mix van kleinschalige bedrijvigheid 
willen we de economische betekenis vasthouden en 
zo mogelijk versterken. 
Dit door:
- stimuleren kleinschalige bedrijven met positieve 

uitstraling naar de buurt zoals werkplaatsen, open 
ateliers en eigentijdse ambachten,

- kansen bieden aan innovatieve en actieve sectoren 
en bedrijvigheid, zoals start-ups,

- bieden van werkruimte en faciliteiten aan pas 
afgestudeerden zodat de mbo, hbo en wo student 
aan de stad wordt verbonden (versterkt ook de 
kennisinfrastructuur),

- inspelen op actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld 
het stimuleren van betaalbare slaapgelegenheid: 
B&B),

- zorgen voor het hierbij passende aantrekkelijke 
vestigingsklimaat.
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Historisch kwartier

De identiteit van de A+ kwartier is voor een belangrijk 
deel gebaseerd op de rijke historie. Niet alleen de 
vele monumentale panden maar het middeleeuwse 
stratenpatroon versterkt dit. 
Dit verhoogt de aantrekkingskracht van de wijk en 
dat uit zich door meer mensen die er willen wonen 
of werken. 
In ons collegeakkoord “Voor de verandering” richten 
wij ons op behoud én op gebruik van monumentale 
panden. Voorbeelden die in het akkoord genoemd 
worden en tot de verbeelding spreken zijn de Prinsenhof 
en de Watertoren-Noord. De ontwikkeling van een 
historisch kwartier rond het Noordelijk scheepvaart 
Museum past in deze ambitie. Het A+ kwartier, bij 
uitstek het historische havenkwartier, heeft hier 
mee een natuurlijke troef, een thema met waarde.

Noorderhaven

Ambitie Historie verankeren

Havenkwartier als thema

Het A+ kwartier is bij uitstek een gebied waar 
de scheepvaartgeschiedenis van Groningen het 
verleden met de toekomst verbindt. Het biedt het 
decor om deze historie blijvend te verankeren. 
Een feest voor onze zintuigen: zichtbaar, voelbaar, 
proefbaar. 

Daarmee biedt het een dankbaar thema voor 
de aankleding van het gebied. Dit kan op vele 
manieren. We denken hierbij aan attractieve 
wandelroutes, sfeervolle bij het thema passende 
verlichting, bewegwijzering, muurschilderingen 
en mogelijk een markering in de vorm van een 
herkenningspunt (follie) aan de Noorderhaven, 
verwijzend naar de scheepvaart historie. 
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Werken in het A+ kwartier

Werken in het A+ kwartier

De ondernemers zorgen ervoor dat het straatbeeld 
blijft leven op momenten van de dag dat de bewoners 
zelf niet thuis zijn. De straat valt hierdoor niet stil. 
De bezoekers van de bedrijven weten de buurt ook 
goed te vinden en dragen bij aan de levendigheid.

De aantrekkelijkheid van de straat is belangrijk voor 
de eigenaren van de bedrijven, daar profiteert de 
winkel of horeca van, want mensen komen graag 
in een aantrekkelijke straat. Ze zullen zorgen dat de 
gevels en straten schoon en onderhouden zijn. Dit 
heeft effect op hoe de bewoners de straat ervaren 
en hoe ze zelf kunnen bijdragen.

Van historische bedrijvigheid, via prostitutie naar 
eigentijdse vormen van bedrijvigheid, aansluitend 
bij wat er is. Tal van panden waar vanouds een 
bedrijfsfunctie in gezeten heeft en waar een 
opgave ligt om een opwaardering tot eigentijdse 
bedrijvigheid in deze panden te huisvesten. 

Kleinschalige bedrijvigheid laat de straat bruisen. 
Hier een winkeltje, daar een thee schenkerij, een 
goudsmid en een eigenaresse die haar eigen stoep 
en de straat schoonveegt. Er heerst bedrijvigheid. 
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eigentijdse ambachten

enkele voorbeelden van eigentijdse ambachten zijn:
- koffiebranderij/proeverij,
- leerbewerking en lederen tassen makerij/shop,
- vilten lifestyle accessoires makerij/shop,
- bamboo trendy tassen makerij/shop,
- goud en zilversmid,
- woondecorateur,
- theeschenkerij,
- app en website bouwers,
- 3D printshop,
- zeilmakerij,
- speciale watersportkleding,
- betonstuc atelier en cursusruimte,
- dansschool,
- reparateur van klokken en horloges,
- glas in lood en glasblazerij,
- karamiek,
- kleinschalige cursusruimte,
- restaureren en stoffering van meubels,
- metaalbewerking,
- ontwerp/design ateliers,
- kleermaken.

Werken in het A+ kwartier

Wie dacht dat dat ambachten iets was van vroeger 
heeft de revival gemist. Het ambacht leeft meer dan 
ooit tevoren! Dit komt door een groeiende vraag 
naar exclusieve, op maat gemaakte producten.
Dit soort bedrijfjes gedijen goed in een historische 
omgeving. De kleine bijzondere bedrijfjes dragen bij 
aan een afwisselend straatbeeld. 

Deze ambachtsbedrijven groeien soms uit tot grote 
bedrijven en maken dan plaats voor een nieuw klein 
bedrijf, of vestigen zich voor lange tijd in het gebied. 
De gevel is een belangrijk deel van hun uitstraling. 
Kleur, glas en bijzondere ontwerpen zijn immers 
opvallend en interessant voor voorbijgangers. Door 
bedrijven zoals deze zich te laten vestigen in een 
straat ontstaan dynamiek en unieke locaties. 

Een muurschildering kan ook een ambacht 2.0 zijn, 
als het ware een expositie van de artiest, permanent 
vastgelegd in het straatbeeld. Plekken die gevoelig 
zijn voor graffiti kunnen op deze manier ook 
aangepakt worden.

Ambachten zi jn hip

6 85 7

14 1613 15

2 41 3

10 129 11
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Interactie van gebouwen, functies, mensen en stad

Stad en universiteit hebben hier een belangrijke 
troef in handen  om de creatieve kenniseconomie 
van (internationale) kenniswerkers en studenten, 
(internet)start-ups en leisure te faciliteren. Hun 
aanwezigheid levert zelf weer een stimulans 
op voor de groei en bloei ervan, inclusief extra 
arbeidsplaatsen. Kenniswerkers zijn het meest 
succesvol in gebieden met een aangenaam 
verblijfsklimaat. Een stad met veel ruimte voor 
de voetganger met een compleet en kwalitatief 
goed aanbod van stedelijke voorzieningen op 
loop- en fietsafstand van huis en werk. Op deze 
ontwikkeling spelen het A+ kwartier, universiteit en 
gemeente graag in.

Werken in het A+ kwartier Binnenstadscampus

De rijksuniversiteit Groningen is vanaf de stichting 
in 1614 in de binnenstad gehuisvest geweest. De 
twee belangrijkste historische complexen van de 
universiteit zijn daar nog altijd gesitueerd.

Deze unieke ligging biedt veel kansen voor zowel het 
A+ kwartier, de stad als de universiteit. Dit kan door 
de universiteitsgebouwen meer open te stellen. Het 
eigentijdse koffiehuis starbucks is daarvan een goed 
voorbeeld. Er zijn vele mogelijkheden voor synergie 
van universiteit en stad. Boekwinkels, rechtswinkels, 
advocatenkantoren, journalistiek en dtp-winkels 
kunnen op een soortgelijke manier als ‘shops in’ bij 
faculteiten als letteren, rechten, geschiedenis een 
plek hebben en bijdragen aan stedelijke integratie 
van de universiteit.

Ook de ruimtelijke kant biedt veel mogelijkheden. 
Het verblijfskarakter van het Harmonieplein, de 
uitstraling van gevels, de aansluiting van gebouw op 
de straten. Er zijn veel mogelijkheden. Studenten 
krijgen daarmee ook een andere, meer waardevolle, 
betekenis voor het A+ kwartier.
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Wonen in het A+ kwartier

Wonen in het A+ kwartier

Het A+ kwartier is in trek voor historisch wonen. De 
woonomgeving is gevarieerd, levendig en de buurt 
kent een mix van culturen, leeftijden en inkomens-
groepen. Met belangrijke dichtbijhuis voorzieningen 
als trendy eettentjes, ambachtelijke bedrijfjes, leuke 
winkeltjes, cultuurvoorzieningen. 
Ook de groene long van de stad, het druk bezochte 
Noorderplantsoen, is op loopafstand.

Door veel verschillende doelgroepen aan te trekken 
in de straat, ontstaat een gemengde gemeenschap. 
jong en oud, met of zonder kinderen, met veel of 
weinig te besteden. 

Veel verschillende mensen betekent ook veel 
verschillende wensen. Meer verscheidenheid wil 
zeggen moderne, historische, kleine en grote 
woningen. 

Om de verscheidenheid te bevorderen wordt 
uitbreiding van kamerverhuur niet toegestaan.

Voor de saamhorigheid en leefbaarheid is het van 
groot belang dat bewoners en ondernemers zich 
hechten aan de buurt. Van belang is dat je in je 
eigen buurt een wooncarriere kan doorlopen wat 
een een positief effect heeft op de leefbaarheid.



A+A+

Toekomstvisie A+ kwartier (24 februari 2016) 2726 Toekomstvisie A+ kwartier (24 februari 2016) 

Woonvisie Wonen Stad, Toekomstvisie A+kwartier en 
Toekomstvisie Binnenstad “Bestemming Binnenstad” 

In de Woonvisie Wonen in Stad (2015) en in de 
Toekomstvisie Binnenstad “Bestemming Binnenstad” 
hebben we aan gegeven wat we gaan doen om de 
diversiteit van het wonen in de binnenstad, waarmee 
het A+ kwartier, te stimuleren.

De ambities zijn, daar waar het kansen voor het 
wonen voor andere doelgroepen (anders dan 
studenten en andere jongeren) in het A+ kwartier 
overeenkomstig aan die voor de binnenstad.

Een gevarieerde bevolkingsamenstelling zorgt voor 
continuiteit, sociale controle, veiligheid en 
levendigheid. Een breed scala van verschillende 
bevolkingsgroepen en leefstijlen versterkt het 
draagvlak voor voorzieningen.

We vinden kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. 
Hierbij staat de woonwens van mensen in de stad of 
die in de stad willen wonen centraal.

verscheidenheid maakt A+ kwartier

Wonen in het A+ kwartier

Kiezen voor wonen in het A+ kwartier

Door veel verschillende doelgroepen aan te spreken 
is ruimte voor iedereen die graag in een binnenstad 
wil wonen. 
Een plek voor alleenstaanden, samenwonenden, 
met of zonder kinderen, starters als ook 65plussers. 
Denk hierbij ook aan woningen met een extra kamer 
om te werken of voor logés. 

Diverse doelgroepen
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Historisch wonen en werken

Alle centrum voorzieningen onder handbereik. Een 
milieu van voor de 20e eeuw. De grachtenpanden, 
koopvaardershuizen, de pakhuizen en de kleine 
arbeiderswoningen zijn hier te vinden. Vooral aan de 
achterkant zien we vrij stille woon (en werk-) 
plekken. Verborgen tuinen en dakterrassen, stille 
pleintjes, het grote stadspark onder handbereik. 
Niet al te brede straten, soms met ondergronds 
parkeren, grote dichtheid (bron: RIGO).

Wonen in het A+ kwartier

Stimuleren van de diversiteit

We zien een toenemende vraag van groepen die nu 
ondervertegenwoordigd zijn, zoals ‘empty nesters’, 
tweeverdieners, senioren en doelgroepen die zich 
richten op een combinatie van wonen en werken. 
Ook stedelijk georienteerde gezinnen en ‘startende’ 
ouders met een beperkt budget, die vanaf hun 
studententijd en het begin van hun carrière aan hun 
stedelijke leefstijl zijn gewend, tonen interesse.

Het A+ kwartier heeft als historisch scheepvaart 
kwartier veel verborgen kwaliteiten. Deze potentie, 
waarbij de nadruk ligt op ontmoeten en verblijven, 
biedt veel mogelijkheden om de balans van een 
mooie en leefbare buurt te verbeteren. 

De voorzieningen zijn vooral te vinden in de randen 
(Hoge der A, Noorderhaven, Oude Ebbingestraat) of 
de doorgaande (fiets)straten (Oude kijk in ’t Jatstraat), 
met tal van winkeltjes, conceptstores, koffietentjes, 
broodjeszaken, enzovoort. En dit alles op loopafstand. 

We richten onze maatregelen op het versterken van 
deze (ten dele verborgen) kwaliteiten.

kwaliteit boven kwantiteit

Bestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat 
en Toekomstvisie A+ kwartier
De panden binnen de plangebiedsgrens van het 
(ontwerp) Bestemmingslan Vishoek, Hoekstraat en 
Muurstraat hebben in de Toekomstvisie A+ kwartier 
een bijzondere status. Voor het renoveren en/of 
vernieuwen van deze panden zal, om een versnelling 
in de eerste jaren te bewerkstelligen, een tijdelijke 
stimuleringsmaatregel van toepassing zijn.
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Ruimte om te verblijven en elkaar te ontmoeten

In leefstraten ligt de nadruk op het ontmoeten en 
verblijven in de straat. De straat wordt hier dan, 
tijdelijk of experimenteel, op aangepast. 
Met leefstraten wordt het A+ kwartier mooier en 
leefbaarder.

Groene leefstraten

Spelen en verblijven

Het doel is om zowel te tonen als te ervaren dat 
een totaal andere benadering van de straat en de 
openbare ruimte mogelijk is. Ervaringen van elders 
helpen bij het uitwerken van har beleidskaders 
rond bv. het inrichten van straten, het organiseren 
van buurt parkeren en zo bijdragen aan de transitie 
naar een klimaatneutrale stad.
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Meer groen 

Met het jaar 2016 komt er ruimte voor zowel groene 
gevels als groen in de straat. Dit kan op vele manieren.   
Per straat zal in overleg met bewoners, eigenaren en 
ondernemers bekeken worden welke kansen er zijn. 
straten met een verkeersfunctie bieden minder 
mogelijkheden. Verkeersluwe straten bieden meer 
ruimte om groen rijkelijk in te passen. Aspecten die 
hierbij meespelen zijn: privé, semi-privé, openbaar, 
veiligheid, mogelijkjheden ontmoeten en verblijven, 
kort gesprek voor de deur en beheer (hoe blijft het 
groen een meerwaarde houden).

Gedacht wordt aan een lint van groene leefstraten: 
Muurstraat, Hoekstraat, via Gasthuisstraat, De Laan 
naar de uurwerkersgang. Met uitlopers als de Derde, 
Vierde en Vijfde Drift, de Vishoek, Uurwerkersplein 
en Kleine Kromme Elleboog.
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Groene leefstraten

Gezellige aantrekkelijke verblijfstraten

Het verschil tussen gezellig en ongezellig is vaak snel 
duidelijk. Welke elementen geven de straat nu juist 
een gezellige of aantrekkelijke uitstraling? 

De straat als leefstraat, om er te zijn, er te spelen en 
te verblijven. Door de straat in te richten als een erf 
en/of als een ruimte (dus zonder stoepen) wordt de 
straat een plek voor iedere gebruiker, waar een 
ieder op gelijk niveau staat. 
Met eenvoudige hekwerken en/of plantenbakken 
kunnen we voorkomen dat auto’s dicht langs de 
panden rijden. Paaltjes willen we voorkomen.

Ook kleinere details in de gevel kunnen van invloed 
zijn. Lantaarns, markiezen, uithangborden en luiken 
dragen bij aan de uitstraling. Iedere ondernemer of 
bewoner draagt zijn eigen beeld uit en draagt bij aan 
de uitstraling van de hele straat. Aan een gezellige 
aantrekkelijke verblijfstraat. 

Aantrekkelijke straten
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Groene gevel

De foto hiernaast toont hoe deze Bed & Breakfast 
met eenvoudige middelen bijdraagt aan de sfeer in 
het straatbeeld. Vaak valt dit niet eens op wanneer 
we door een straat lopen. Het lijkt gewoon maar is 
het niet.

De planten groeien of vanuit potten of zo uit de 
stoep, bij de gevels omhoog. Ze worden 
onderhouden, maar kunnen wel vrij groeien. De 
afwisseling versterkt het beeld. Bepalend hierbij zijn 
soort, omvang, positie, wel of niet in pot.

B&B met groene gevel en bank (Walstraat, Deventer)

Groene leefstraten

Sfeer en uitstraling

Veel uitstraling en unieke elementen dragen bij aan 
de aantrekkelijke verblijfstraat. Samenhang tussen 
en herhaling van elementen versterkt dit. Zoals de 
schilderingen herkenbaar zijn, een verhaal vertellen 
en ook nog een saaie garagedeur verbergen wordt 
er niet alleen iets bijzonders toegevoegd, maar ook 
iets wat afdoet aan de sfeer verborgen. 
De onderwerpen die verwijzen naar de, in dit geval 
rijke, historie van de straat dragen aan de sfeer bij.  

Door de historie ook te laten doorschemeren in 
uithangborden, gevels, bestrating en verlichting 
ontstaat er een samenhang, wat een bijzonder 
verschil maakt in de straat. Het gevoel dat je krijgt 
van het zien van deze verwijzingen is alsof je even 
terug bent in die tijd. Alsof je er zelf een deel van 
bent. 

Gezellige straten
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Groene leefstraten

Het gebied

De toekomstvisie richt zich op het noordwestelijke deel van de binnenstad van Groningen: van de Noorderhaven en Lopende Diep tot aan de Vismarkt en de Brugstraat. Van de Hoge der A tot aan de Oude Boteringestraat, uitgezonderd het gebied wat ligt tussen Zwanestraat, Stoeldraaierstraat, Vismarkt en de Guldenstraat. Het gebied is daarmee groter dan het A-kwartier. 
We noemen dit het A+ kwartier. 

De focus ligt op een kleiner gebied. In dit gebied liggen de Derde, Vierde en Vijfde Drift, de Vishoek, de Hoekstraat, de Muurstraat en de Visserstraat.
 

Sterke verblijfstraat

Concrete ideeën voor betere leefstraten zijn:
- fietsenstallingen (1.001 fietsplekken) zorgt voor 

minder fietsen in de straat,
- groene klimplanten tegen de gevels, mogelijk van 

gevel naar overzijde gevel,
- bankjes voor de woningen,
- ambachtelijke werkplaatsen met “deur open”,
- uithangborden,
- sfeervolle verlichting,
- bestrating op één niveau (erfstraten),
- wandschilderingen op garagedeuren, gebaseerd op 

thema “historisch scheepvaartkwartier”.

Sterke verblijfstraat

6 85 7

14 1613 15

2 41 3

10 129 11

Het thema “historisch scheepvaartkwartier” kan 
sterk bijdragen aan de identiteit en kwaliteit van de 
leefstraten. Hiervoor zijn al veel ideeën aangedragen. 
Dit zijn:
- beschilderde blinde gevels en garagedeuren met 

maritieme afbeeldingen,
- wandelroute door het A+ kwartier,
- bewegwijzering naar markante ankerplekken 

zoals Noordelijk Scheepvaart Museum, Hoge der 
A, Noorderhaven, Lopende Diep, enz.,

- evenementen, 
- herkenningspunt in de vorm van een follie aan de 

Noorderhaven,
- markering van straten, wisselend per seizoen,
- entreemarkering van een of meerdere straten.
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Agenda 2016  - 2019

Agenda 2016 - 2019

Uitwerkingsprogramma

In de toekomstvisie wordt uitgegaan van een 
geleidelijke transformatie op basis van een 
“routekaart voor de toekomst”:  een procesmatige, 
meerjarige organische aanpak, in nauw overleg met 
alle betrokken partijen. 

Voorop staat dat de gebiedsaanpak tot een stevige 
imagoverbetering van het gebied en daarmee een 
gunstig investeringsklimaat in de drie straten moet 
leiden. 

Met “Agenda 2016 - 2019” zoomen we in op 
concrete projecten in de eerste uitvoeringsjaren. 
Eind 2017 zal met alle belanghebbenden de 
Toekomstvisie herijkt worden en tegelijk de 
uitvoeringsagenda voor de jaren 2018 en verder 
bepaald worden.

Investeringen in het publieke domein

Met de bewonerswerkgroep A-kwartier zijn de 
concrete vertaling, haalbaarheid, prioriteitsstelling 
en rolverdeling bij de realisatie van de voorstellen 
voor de inrichting van de openbare ruimte 
uitgewerkt. 

Zoveel mogelijk wordt hierbij aangesloten bij reeds 
gepland onderhoud in de openbare ruimte zoals:  
- aanpak/aanleg voorzieningen (riool, energie, e.d.) 

voor de  woonschepen aan de Noorderhaven (in 
uitvoering),

- herinrichting/herprofilering Diepenring,
- herstraten rijbaan De Laan , Gasthuisstraat en 

Vijfde Drift Noorderhaven (volgens stadsdeel 
beheerprogramma 2016).
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kwaliteit door uitstraling 

Agenda 2016 - 2019 Investeringen

Bouwplannen

Naast de realisatie van een mix van wonen en 
werken voor uiteenlopende doelgroepen wordt 
de mogelijkheid om fietsen binnen de panden te 
stallen betrokken.

Met diverse eigenaren en/of hun adviseurs wordt 
overleg gevoerd over de voorbereiding van de 
eerste concrete renovatieplannen in de Vishoek, 
Hoekstraat en Muurstraat binnen  de genoemde 
uitgangspunten voor de ontwikkeling van het 
gebied.

De eerste (ver-)bouwinitiatieven tekenen zich af: 
- voor de panden Muurstraat 19-21 (voorheen 

seksshop) en Hoekstraat 39  zijn bouwplannen 
ingediend voor een omgevingsvergunning,

- begin 2016 wordt gestart met de renovatie van 
Muurstraat 19-21; hier zullen twee woningen 
gerealiseerd worden.

Investeringen in particuliere panden

Met het wegvallen van de opbrengsten van de 
prostitutiepanden zal - naar verwachting - een 
transformatie teweeg gebracht worden. Zonder 
direct regie te voeren wordt ingezet op de 
bestendiging van een kwalitatief hoogwaardig 
woon- en leefklimaat. 
In verband met onevenredig beslag op 
gemeentelijke middelen zal de gemeente geen  
prostitutiepanden verwerven. 
Verondersteld wordt dat de perspectieven voor de 
vastgoedmarkt in het A+ kwartier zodanig gunstig 
zijn dat de huidige eigenaren of hun opvolgers de 
investeringen in het vastgoed zelf kunnen 
oppakken binnen een realistisch exploitatiemodel. 
Dit willen we actief stimuleren en ondersteunen.

Om de ver- en nieuwbouwplannen te ondersteunen 
wordt in een vroeg stadium overlegd met de 
eigenaren over de plannen en het vergunningen- 
traject. 
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Planning

2016 herinrichting De laan,
 aanleg speelplek, 
 realisatie eerste fietsenbergingen.
2016-2017  tijdelijke stimuleringsregeling (subsidie 

en aanvullende financiering) voor verbouw 
van particuliere panden in de Vishoek, 
Hoekstraat en Muurstraat.

2016-2017 herinrichting De Muurstraat, Hoekstraat, 
Vishoek, De Laan, Gasthuisstraat en 
uurwerkersgang als ‘groene leefstraten’

2017 herprofilering Visserstraat

2016-2019 aankleding A+ kwartier: geveltuintjes, 
verlichting, openstelling enkele stegen, 
wandelroute, bewegwijzering, 
wandschilderingen, realisatie 
herkenningspunt Noorderhaven, 

2017-2019 herinrichting Noorderhaven
2018-2019 aanpak omgeving Harmoniecomplex in 

aansluiting op renovatie door rUG

tussentijds worden voortgang en maatregelen met 
bewoners, ondernemers en eigenaren geëvalueerd, 
waarna de maatregelen zo nodig worden bijgesteld.

thema scheepvaart groene steegde ambachtsman

Agenda 2016 - 2019

uithangbord bloempotten aan regenpijpfietsenstalling

uitvoeringsprogramma

Stimuleringsregelingen

De gewenste ontwikkelingen zullen in de eerste jaren 
een versnelling kunnen gebruiken. De stimulering 
regelingen hebben een soort vliegwiel functie. een 
steun in de rug voor de pioniers. 
De stimulering regelingen omvatten het stimuleren, 
ondersteunen en/of faciliteren van:
- initiatieven van marktpartijen in A+ kwartier,
- vastgoed investeringen in A+ kwartier welke gericht 

zijn op het een invulling geven van de gewenste 
ontwikkelingen (diversiteit woningaanbod en 
kleinschalige bedrijvigheid),

- groene leefstraten. 

Daarnaast zal de gemeente een samenwerking 
verband (grotere) particuliere  eigenaren oprichten. 
Participeren in gemeenschappelijk belang vanuit 
(welbegrepen) eigenbelang. Daarmee kan bijv.:
- commitment / draagvlak toekomst van de buurt en 

ontwikkelingsperspectief,
- afstemming initiatieven, stroomlijning procedures, 
- gezamenlijke communicatie en gebiedspromotie,
- gezamenlijke planvorming, clustervorming,
- afstemming bouwplaats/beperking overlast.
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