
Opbrengsten informatiemarkt Damsterplein 
8 oktober 2022



Bewoners  en  ondernemers in de omgeving van het 
Damsterplein hebben een uitnodiging gekregen voor 
een informatiemarkt op zaterdag 8 oktober. Ongeveer 50 
bezoekers maakten hier gebruik van. Zij kregen informatie 
over de huidige situatie op onder andere het gebied van water 
en hittestress. Door de Hanzehogeschool werden een aantal 
innovatieve oplossingen getoond en studenten gaven uitleg 
over de werking. De Bewonersorganisatie Binnenstad Oost 
was aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook konden de 
omwonenden en ondernemers meedenken over de toekomst 
van het plein. Zo werd er onder andere gevraagd hoe we 
van het Damsterplein een fijne plek (voor de buurt) kunnen 
maken en hoe we de identiteit van het Damsterplein kunnen 
versterken. 
Naast meedenken over de toekomst van het plein, konden 
bezoekers meedoen aan een workshop yoga of leren hoe 
ze hun eigen omgeving kunnen vergroenen. Ook onthulde 
wethouder Mirjam Wijnja een bankje waarop informatie 
over het project te vinden is. Iedere bezoeker kreeg een zakje 
bloembollen om in de geveltuin te planten voor een kleurrijk 
en bloeiend voorjaar. 

Datum: zaterdag 8 oktober
Tijd: 11.00 – 15.00 uur
Locatie: Damsterplein

Aantal aanwezigen: circa 50 bezoekers 
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zaterdag 8 oktober 
11.00 - 15.00

Locatie
Damsterplein

jouwdamsterplein.groningen.nl

Gezellige 
bijeenkomst 

op het 
Damsterplein 

JIJ BENT UITGENODIGD
Informatiemarkt | Knutselactiviteiten | Workshops | 

Kof�e en thee | Win duurzame kadootjes | En nog veel meer



In dit verslag staan de belangrijkste opbrengsten die tijdens 
de bijeenkomst zijn opgehaald.
Er is maar een gering aantal mensen dat een beoordeling heeft 
meegegeven. In de gesprekken hebben de bezoekers vooral 
aangeven dat er meer ruimte moet komen voor zitplekken in 
een groene omgeving en kleine activiteiten.  

Op de referentiebeelden met sport en spel zijn ook groene 
vinkjes gezet. Dus dit zijn ook functies die de omwonenden 
aan het plein willen toevoegen. 

De meeste waardering ging naar de afbeeldingen met 
zitplekken. Bezoekers vinden het belangrijk dat er in toekomst 
op het Damsterplein gezeten kan worden. Van de afbeeldingen 
met zitplekken zijn de vinkjes alleen gezet op de afbeeldingen 
waar tegelijkertijd ook groen is. Dus de combinatie groen en 
zitten wordt gewaardeerd. De zitplekken zonder groen hebben 
geen groene vinkjes.

Resultaten referentiebeelden 
‘Wat vindt u een belangrijke functie voor het plein’  



Bezoekers hebben op een paneel geschreven wat nodig is om 
van het plein een fijne plek te maken.  

Veiligheid en bereikbaarheid
• Voorkomen plek voor zwervers. ’s Nachts niet uitnodigend 

verblijf om te hangen. 
• Oversteekbaar.
• Rondom bereikbaar voor fiets. 
• Betere fietsverbinding vanuit Oosterstraat. 
• Fietsen vanaf Oosterkade nu onmogelijk. 
• Zebrapaden. 
• Veiliger dan nu!!
• Geen verkeer noordkant (tapas bodega), 2 richting zuid.
• Verkeersdrempels. 
• Een groene afscheiding tussen het plein en de weg. 
• Verkeerssnelheid omlaag. 
• Noordkant dicht. Zuidkant twee richting verkeer. 
• Een buffer rond het plein. Hierdoor kun je een soort ruimte/

kamer op het plein creëren. Met name op het gebied van 
veiligheid. 

• Weg verleggen naar 1 zijde (noordzijde). 

Vergroening
• Groen + stenen. 
• Groen! 
• Voor meer aanloop in de winkels: parkachtige omgeving. 
• Bomen (schaduwrijk).  

Resultaten vraag: ‘Hoe kunnen we van het Damsterplein een fijne plek maken?’ 

• Bankjes + groen. 
• Groen. 
• Gezellige, groene ontmoetingsplek. 
• Zit, groen (bomen), voor kinderen spelen. 
• Een fijne groene plek om te zijn zonder overlast voor de 

omwonenden. 
• Groener. 
• Pergola blauweregen. Floriade Franse paviljoen. 
• Hoogteverschillen van ondergrond + groen.
• Het plein voor de Akerk kan als referentie worden gebruikt. 
• Biodiversiteit insecten & vogels. 
• Fijn veel groen. 
• Meer groen. 
• Kruidentuintjes (met <boomwortels in bakken) 
• Groene, rustige omgeving.

Activiteiten en voorzieningen
• Drogist in de buurt. 
• Speelplekje voor kinderen. 
• Coffee to go. Beetje zoals Zondag in het Noorderplantsoen. 
• Marktsfeer + foodtruck. 
• Aantrekkelijke plaats voor gezinnen met kinderen. 

Speelplaats en/of fonteintjes om over te spelen. 
• Relaxte rustplaatsen voor gezinnen. 
• Terras gericht op gezinnen. 
• Een reuzenrad, zoals in Parijs of Londen.  
• Fietsenrekken/ bakfietsplekken. 



• Glasbak en papierbak. 
• Meer winkels. 
• Fietsparkeren voor kinderen. 
• Podiumpje. 
• Schommels.
• Minibieb. 
• Kindvriendelijke speelplek. 
• Uitlaatplek voor honden, hondenveldje. Plek voor poep 

opruimen. 
• Verplaatsbare zitplekken in groen met ruimte voor kleine 

evenementen uit de wind. 
• Fitnessparkje. 
• Rustige zitplekken. Bomen + fontein. 

• Wekelijkse activiteit (weekmarkt, bio- +  streekproducten, 
brocante). 

• Bankjes verspreid over het plein. 
• Een plek om te dansen. Glad 100 m2. 
• Drink- en badwater voor vogels. Boven kathoogte. 
• Waar mogelijk nestkasten. 
• Activiteiten zonder keiharde muziek. 
• Verplaatsbare zitplekken (alleen of samen). 
• Fonteintje. 
• Speeltuin. 
• Overige evenementen (muziek e.d.). 
• Verder veel groen + terras + bankjes 
• Afvalbakken. 

Overig
• Trap meer open. 
• Aangename wandelroute van parkeer    
 plaats naar centrum langs de winkelzijde     
 van het plein.
• Rust en toch dicht bij de stad.



Resultaten vraag: ‘Hoe kunnen we de identiteit van het Damsterplein versterken?’ 

• Het stadscentrum blijft historisch, buitenwijken kunnen 
voor een meer moderne uitstraling gaan. 

 - Bruggen behouden een historische uitstraling
 - Historische uitstraling gaat beter samen met 
    wandelen en fietsen 
• Waterpartij voor de trappen parkeeruitgang 
• Trappen verven 
• Spelen en zitten 

• Publieksruimte met terrassen en winkels voor de zuidzijde. 
• Water terug. Echt water, geen stenen ‘water’. 
• Meer verbinding met (water) van binnenstad en Diepenring. 

En groen. 
• Andere kleur bakstenen, misschien geel? 
• Plek met een plakkaat over de historie van deze plek. 
• Soms minimarktjes organiseren. 
• Meer water in vorm van lange fonteinen. 



Alle bezoekers zijn positief over het plan om het plein te 
vergroenen. Het is nu veel te verhard. 
Een groot deel van de bezoekers gaf aan dat ze graag 
speelplekken willen op het Damsterplein. Dit missen ze echt 
in de omgeving. De bezoekers zouden het mooi vinden als 
het Damsterplein een plek zou worden waar gezinnen uit de 
buurt kunnen verblijven. 
Bezoekers willen graag zitplekken op het plein. Het liefst 
gecombineerd met groen, zodat zitten in de schaduw ook 
mogelijk is. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen of de zitplekken 
niet voor overlast zorgen in de nachtelijke uren. Hierbij wordt 
ook naar de nieuwe bankjes bij de Kattenbrug verwezen. Als 
er nieuwe zitplekken komen op het Damsterplein, moeten 
deze ’s avonds niet uitnodigen tot verblijf om zo overlast voor 
de buurt te voorkomen. 
Een bewoonster aan kant van het Schuitendiep gaf aan dat er 
bij grote regenbuien water voor haar huis blijft staan. Normaal 
stroomt het water richting de Diepenring, maar omdat de 
brug hoger is blijft het water liggen. 
Er zijn zorgen over het verkeer. Meerdere bezoekers vroegen 
daarom of het verkeer naar één kant van de weg zou kunnen. 
De mening over welke kant dit moet zijn, verschilt. 
Zes bezoekers hebben zich aangemeld voor de klankbordgroep

Opvallende conclusies uit gesprekken
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