Wonen op de ecologische hoofdstructuur

v*iBoGar autovrije woonwijk in een
groene gordel
Na ruim 100 jaar krijgt de stad Groningen alsnog de kans een nieuwe functie en daarmee een heel eigen karakter aan een
belangrijk deel van de voormalige vestinggordel te geven. Door het vertrek van het energiebedrijf komt er op het CircusBoden- en Gasfabriekterrein ruim 10 hectare grond beschikbaar voor nieuwe plannen. Meer-dan-doorsnee plannen, want
CiBoGa is een gebied met grote potenties. Allereerst door de ligging: pal aan de rand van de oude binnenstad maar ook tussen twee belangrijke groenzones van Groningen, het Noorderplantsoen en Noorddijk. Het gebied heeft ook bijzondere kenmerken die nieuwe oplossingen bieden voor eigentijdse vraagstukken.
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Het milieu, de snelgroeiende automobiliteit, de verstedelijking, de vraag naar
nieuwe woonvormen... Wie zich bezig houdt
met de toekomst vindt in onze tijd onvermijdelijk deze thema's op z'n pad. In onze
snel veranderende samenleving verlangen
deze knelpunten nieuwe visies en een
andere kijk op stedelijke ontwikkeling.
CiBoGa heeft alles in zich om proeftuin te
zijn voor die nieuwe benadering. Het was
Studio 333 die daar twee jaar geleden op
wees. Dit bureau bracht de mogelijkheden
van het gebied in kaart en werd daarmee
winnaar van de prijsvraag 'Europan 3' voor
jonge architecten.
Wat zijn dan we! die bijzondere kenmerken
van dit gebied?
Nieuwe kansen
Het milieu stelt voorwaarden maar biedt
ook kansen. De stedelijke Milieubeoordelingskaart wijst uit dat de milieukwaliteit
van CiBoGa verrassend goed te noemen is.
Er is nauwelijks verkeersoverlast en veel
groen in de directe omgeving. Er zijn mogelijkheden voor doorlopende groenstructuren en de ligging ten opzichte van bestaan-

de lawaai- en stankbronnen is ronduit gunstig. Vanuit dit oogpunt gezien is CiBoGa
een ideale woningbouwlocatie.
De stad wil de druk van het autoverkeer op
het woon- en leefmilieu verminderen door
het verkeer te concentreren op hoofdroutes.
In die zin biedt het CiBoGa-terrein alle kansen. Er lopen enkele hoofdassen van openbaar vervoer vlak langs het terrein.
Een NS-station ligt nabij. Er is een directe
verbinding naar de ringweg. En er zijn mogelijkheden het verkeer aan de rand van het
gebied op te vangen in parkeergarages. Dat
opent perspectieven voor een autovrije
woonwijk. De vraag naar een woning in de
binnenstad neemt nog steeds toe. Maar de
ruimte is beperkt. Na jaren van stadsvernieuwing en invulling van kleine locaties is
de binnenstedelijke woningbouw praktisch
tot stilstand gekomen. Met CiBoGa komt in
één keer ruim 10 hectare beschikbaar. Groot
genoeg voor een volledig nieuwe wijk met
een grote diversiteit aan woningen, afgestemd op uiteenlopende behoeften, van
jonge gezinnen tot senioren.
Oude woonwijken kampen met specifieke
problemen: eenzijdig woningaanbod, een-
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zijdige bevolkingsopbouw, te weinig draagvlak voor voorzieningen, een wijkontsluiting
die niet meer van deze tijd is. Herkenbare
problemen voor de Korrewegwi jk en de Oosterparkwijk. CiBoGa ligt tussen deze oude
stadswijken. De nieuwe woningen en voorzieningen geven belangrijke impulsen aan
de omliggende buurten en het binnenstadsdeel rondom Botèrdiep en Ebbingestraat.
De historische ontwikkeling van het gebied
heeft sporen nagelaten. Tastbare voorbeelden daarvan zijn o.a. een l ,70 m brede stenen voet van de I7e eeuwse vestingwal die
diagonaal over het terrein zig-zagt; straatjes
in de vorm van lodenkamp en lacobijnerweg; en monumentale gebouwen uit de
industriële periode. Deze relicten geven
een historische gelaagdheid die bij een zo'n
omvangrijke nieuwbouwlocatie doorgaans
ontbreekt. De historische ontwikkeling geeft
de locatie een extra kwaliteit die kan bijdragen aan de herkenbaarheid en identiteit van
het gebied.
Het CiBoGa-terrein is een draaipunt in een
natte verbinding tussen Reitdiep en Oosterhamrikkanaal en een groene verbinding tussen Noorderplantsoen en Noorddijk. Een
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Het vroegere circusterrein is een parkeerterrein dat
gebruikt werd als verblijf van kermisexploitanten en
als plaats voor het circus,
foto Gemeentearchief Groningen.

Het voormalige bodenterrein, foto Gemeentearchief Groningen.
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Schets van het landschap, tekening Maarten Schmitt.

route die dwars tussen binnenstad en stadsuitleg doorloopt. Een waardevolle doorgang
voor vogels en een voedingsbodem voor een
gevarieerde plantengroei. Dat geeft in ecologisch opzicht een bijzondere betekenis.
Maar ook in beleving brengt het de Groninger buitengebieden dichter naar de stad. In
de vormgeving van het gebied kan hierop
worden ingespeeld.
Bovenstaande karakteristieken zijn leidraad
voor de ontwikkeling van het gebied. In het
onlangs verschenen Scenario voor CiBoGa
zijn daarvoor de lijnen uitgestippeld.
Scenario voor CiBoGa
De ring om de stadskern, waarin de voormalige vestingwerken hebben gelegen, geeft
essentiële informatie voor de toekomstige
structuur van het CiBoGa-terrein. De plattegrond vertelt in vele lagen de geschiedenis

van het plangebied: dat biedt houvast. De
ring kent ook een geheel eigen stedebouwkundige typologie met vele voor de stad
belangrijke functies: kanalen, het ziekenhuis, open ruimtes, het station, het museum,
recreatieve (groen)gebieden enzovoort. Het
is een ruimte voor iedereen, niet geprivatiseerd. Binnenstad en de buitenwijken overlappen elkaar in de ring: over en weer wisselen zij hier functies uit. De ring werkt zo als
een filter tussen binnen- en buitenstad. Dit
thema is aangegrepen om in het scenario
richting te geven aan het gebruiksconcept
voor het CiBoGa-terrein. Wonen, werken en
openbare ruimte zijn volgens dezelfde principes met elkaar verweven.
De groene verbinding tussen het Noorderplantsoen en het Oosterhamriktracé en de
gunstige milieu-omstandigheden van deze
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binnenstedelijke locatie bieden eveneens
houvast bij het bepalen van een nieuwe stedebouwkundige structuur voor het gebied. In
het scenario is die verbinding als belangrijkste ondergrond beschouwd. Het gebied
wordt niet belast met wegen: die lopen er
langs. Groen, water, voetgangers en fietsers
kunnen in oost-westelijke richting vrij baan
krijgen. Het zoeken naar de juiste balans
tussen het volledig bebouwen van het CiBoGa- terrein en het behouden van de groene
verbindingskwaliteiten wordt als de belangrijkste opgave in het scenario meegegeven.
Deze beide gegevens vragen om efficiënte
bebouwingspatronen, waarin zowel bestaande als nieuwe, gevarieerde functies compact
kunnen worden ondergebracht. In het scenario zijn die in een bouwblok van 40 x 40
meter gevat. En niet in een voortzetting van

ge ordening tussen privé en openbaar
gebruik. Waarbij het openbare zelfs maar
betrekkeliik is: ook dat is aangewend in het
belang van de wijk, als overwegend collectieve voorziening. Met het 40 x 40 bouwblok
is getracht meer ruimte te maken die voor
ieder te gebruiken is. Door het bouwblok in
groepen van drie op 'schotsen' bijeen te
brengen worden privé en collectieve ruimtes compact gebundeld. Het collectieve

re gebied worden afgescheiden. Daarnaast
bestaat dan alleen nog maar openbaar
gebied.
Het schikkingspatroon van de bouwblokken,
en daarmee van de 'schotsen', volgt min of
meer natuurlijke lijnen. Ingegeven door
oriëntatie op licht en wind, maar ook door
looplijnen die nu In het gebied aanwezig
rijn. Opgetekend zijn die lijnen vergelijk-
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een logiscne sarnentreKKingvan ae DOUWblokken; vanwege de schaal kunnen
bestaande en nieuwe bebouwing er gemakkelijk in geïntegreerd worden. Zij kunnen
ook met de lokale kwaliteiten binnen het
plangebied worden samengevoegd: met die
van het buurtwinkelcentrum Kop Korreweg,
met die van de functies aan het Boterdiep,
met de universiteit en het Academisch Ziekenhuis, met gebouwde tekens uit het verle-

m een aanzicht In de nieuw te realiseren CiBoGa wijk, tekening Studio 333.

40 x 40 bouwblok in het landschap,
tekening Maarten Schmitt.

Introductie van de schotsen,
tekening Maarten Schmitt.

Schotsen met collectieve ruimte tussen openbaar
en privé, tekening Maarten Schmitt.
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Schotsstudie, tekening Maarten
Schmitt.

Ecologische structuur, tekening Studio 333.

40 x 40 bouwblokken op locatie, tekening Maarten Schmitt.

Ring om de stadskern, tekening Studio 333.

den, met het water en met die van het wonen
in de Korrewegwijk.
Stedebouwkundig plan
De plannen verkeren op dit moment in de
onderzoeksfase. Dat gebeurt aan de hand
van het Scenario voor CiBoGa. Bij dit proces

is een groot aantal partijen betrokken: buurten ondernemersorganisaties, belangenorganisaties (bijvoorbeeld op het gebied van
verkeer en milieu), het Ministerie van VROM,
Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Monumentenzorg, en experts, zoals milieudeskundigen, architecten en stedebouwkundigen.
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Voor het brede publiek worden enkele manifestaties georganiseerd. De onderzoeksfase
moet begin volgend jaar resulteren in een
stedebouwkundig plan.
De auteurs zijn werkzaam bij de Dienst
RO/EZ van de gemeente Groningen.Nb

