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Samenvatting van de themabijeenkomst Ebbingekwartier  

woensdag 23 januari om 20:00 in het Heerenhuis 

Bewonersorganisatie HortusEbbinge 

 

Tijmen van Rooijen, voorzitter van de bewonersorganisatie, heet iedereen welkom en introduceert 
Joost van Uhm. Joost van Uhm, projectmanager stadsontwikkeling gemeente Groningen heeft de 
buurtbewoners een doorkijk gegeven naar wat er de komende tijd gebouwd gaat worden in de 
Ebbingekwartier. Het is een interactieve sessie waarin er veel vragen gesteld worden. Hierbij een 
samenvatting. 

 

Blok 6: 

- 79 woningen 
- 5 appartementen 

Deze woningen en appartementen zijn eind 2018 opgeleverd en zijn allen verkocht.  

Voor meer informatie: https://plegt-vos.nl/projecten/ebbingekwartier-groningen 

Er zullen ook werkzaamheden aan de Bloemsingel plaatsvinden die te maken hebben met het 
verleggen van kabels en leidingen voor het nieuwe busstation wat hier gaat ontstaan. Daarnaast zal 
dit jaar de Bloemsingel tussen DOT en de Van Kerckhoffstraat opnieuw worden ingericht. 
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Blok 7 en 7A 

 

 



Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend 
 

Blok 7 is nog in ontwikkeling. Er zijn enkele afbeeldingen getoond.  

Blok 7 

- Koopappartementen , koopwoningen en huurappartementen. 
- In blok 7 zijn ook commerciële ruimtes 

Blok 7A  

- Stichting Ebbingehof, seniorenappartementen (50+) in de vorm van een modern hofje zal 
hier gebouwd worden. Het zijn 41  huurappartementen. Voor meer informatie: 
https://www.ebbingehof.nl/. Je kan je ook abonneren op de nieuwsbrief. 

- Het Ebbingehof is ontworpen door een Japanse architecte Moriko Kira.  
- Het streven voor de Ebbingehof is dat deze in het najaar 2020 opgeleverd word. 

 

 

 

Het streven is om eind 2019 te gaan bouwen. Er wordt uiteraard rekening gehouden met  de 
belastbaarheid van  de parkeergarage. 

Blok 8 

Dit is reeds opgeleverd. Dit betreft de Jakobijn en het Student Hotel. 

Blok 9 

- 9 Hier komt de Borgmanschool, een basisschool. Deze locatie zal de twee huidige locaties in 
de stad (Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat en Jacobijnerstraat) gaan vervangen.  De school zal ruimte 
geven aan circa 400 leerlingen. De hoofdingang zal aan de Langestraat zijn. De planning is dat 
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de bouw  in april/mei zal beginnen. De Borgmanschool zal volgens de huidige planning voor 
het schooljaar 2020-2021 klaar moeten zijn. 

- Het schoolplein zal buiten schooltijden beschikbaar zijn voor kinderen uit de buurt. De 
buurtbewoners geven ook aan dat er in de Ebbingekwartier te weinig rekening gehouden is 
met speelplekken voor kinderen.  

- De fietsen van leerlingen en personeel worden inpandig gestald. 
- In de nieuwe Borgmanschool zullen ook ruimtes beschikbaar zijn die wellicht in de 

avonduren door de bewonersorganisatie gebruikt kunnen worden. Het bestuur van de 
bewonersorganisatie gaat hierover in overleg met de directeur van de Borgmanschool. 

- Er zal geen kiss & ride strook of parkeergelegenheid zijn bij de Borgmanschool. Ouders die 
met de auto komen maken van de parkeergarage of parkeerplekken in de buurt gebruik. De 
bewoners uitten zorgen over de overlast die dit wellicht voor de omgeving zal geven als 
ouders toch hun auto op de stoep neer zullen gaan zetten. Ook wordt de zorg geuit dat de 
kinderen veilig de school kunnen bereiken omdat op het Boterdiep veelal te hard wordt 
gereden en de verkeerssituatie bij de uitgang aan de Bloemsingel van de Boterdiep 
parkeergarage niet overzichtelijk is. Hier gebeuren veel (bijna) ongelukken. 

 

9A 

- Hier worden 35-40 appartementen gebouwd aan het Boterdiep; 
- Oplevering eind 2019 / begin 2020. 
- Op de begane grond zal kinderopvang SKSG een vestiging openen en zal de 

projectontwikkelaar een kantoor openen. 
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Blok 10 

Blok 10A 

- Het huidige pand is nog verhuurd aan de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen.. 

- Gemeente en Nijestee gaan om tafel om de invulling na 2021 te bespreken. 

 

Blok 10B 

- Hier gaat de kunstwerf gebouwd worden. Dit wordt de nieuwe huisvesting voor vier, 
cultuurgezelschappen: De Steeg, De Noorderlingen, Het Houten Huis en NNT/ Club 
Guy&Roni. 

- In dit ontwerp is de omgeving en het gebruik van de buitenruimte ook meegenomen.  
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- Meer informatie: http://www.arddevries.nl/kunstwerf-groningen/ 
- Er zijn hier 15 leilindes. 10 worden verplaatst  naar de Kolendrift en 5 gaan naar het depot en 

zullen een plek krijgen op de Oosterhamrikkade. 
- Bewoners vragen zich af of er ook rekening gehouden is met (de overlast van) fietsen. Er 

wordt aangegeven dat er fietsenrekken zullen komen.  
- Start bouw: mei / juni 2019. 

Bus knooppunt UMCG Noord 

- Dit zal een bus knooppunt zijn waar circa 8000 overstappers per dag gebruik van gaan 
maken. De Healthy Ageing Campus zal zich ook ontwikkelen en hier speelt het bus 
knooppunt ook op in.  

- Buurtbewoners uitten hun zorgen over de fietsen die de gebruikers van dit station toch 
willen stallen. Er wordt aangegeven dat omdat het een overstap station is niet wordt 
verwacht dat dit overlast van fietsen gaat opleveren. Ook worden er geen oplaadpunten voor 
elektrische fietsen geplaatst.  

- De zorg van bewoners wordt geuit over het gevaarlijke verkeersknooppunt Bloemstraat, 
Bloemsingel en WA Scholtenstraat. Als er ook nog meer bussen komen dan wordt het nog 
gevaarlijker? De wens wordt geuit meer zicht te krijgen op de verkeerstromen op dit 
kruispunt. De bewonersorganisatie zal dit punt inbrengen bij de gemeente.  

- In maart en april 2019 zullen de werkzaamheden starten en eind dit jaar / begin 2020, zal het 
af zijn. 

- Voor meer informatie: https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/160425-
busknooppunt-umcg-noord-definitief-ontwerp.pdf 
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Bodenterrein 

- Dit is het gebied waar DOT staat en de studentenwoningen van Nijestee; het zijn tijdelijke 
invullingen van dit gebied. 

- DOT heeft een vergunning tot 2027. Bewoners geven aan erg te genieten van (de 
architectuur) van DOT en dit graag een permanente plek te willen geven in de buurt. 

- De vergunning van de studentenwoningen loopt eerder af. 
-  De locatie van de studentenwoningen en DOT wordt als één van de 4 opties genoemd voor 

de nieuwe Oosterpoort / nieuw muziekcentrum. Verwacht wordt dat hier eind 2019 of begin 
2020 door de gemeenteraad een besluit over zal genomen worden. De buurtbewoners 
vragen of zij bij deze ontwikkeling betrokken kunnen blijven en wellicht een onderwerp voor 
een themabijeenkomst? De projectgroep die zich bezighoudt met het onderzoek naar een 
nieuw muziekcentrum wil belangenorganisaties en wijkverenigingen om input vragen en 
tussenresultaten presenteren.  

- Het stadsstrand is ook een succes en de buurtbewoners willen dit ook graag behouden. De 
CiBoGa-boot bij het stadstrand  zal op termijn verdwijnen.. 

- Op de hoek van de Vrydemalaan komt studentenhuisvesting. Deze toren wordt 60 meter 
hoog en zal 252 studenten huisvesten. De bouw begint in 2019 en zal in 2021 afgerond zijn. 
Er wordt aangegeven dat er meerdere woontorens in de stad gemaakt worden om het tekort 
aan kamers op te lossen en daarnaast studenten op plekken te concentreren waardoor de 
overlast in de buurten minder wordt. 
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Boterdiep-Simplon 

- De ontwikkelaar heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor buurtbewoners. 
- Het plan valt buiten het bestemmingsplan en er is nog geen officiële vergunning 

aangevraagd. 
- Mocht je meer informatie willen hebben? Neem contact op met hortusebbinge@gmail.com. 

Wij brengen je in contact. 
- Er wordt gevraagd naar een ontwikkelvisie van het Boterdiep en zorgen geuit over de 

plannen bij Simplon en de Kwik-Fit. 
- Er is weinig aandacht voor de grensgebieden (het gebied met de rode bollen) terwijl daar 

veel gebeurt via vergunningen e.d. Er wordt ook aandacht gevraagd en de routes naar de 
Ebbingekwartier en dat deze makkelijk toegankelijk zijn en een mooie toegang zijn tot de 
buurt.  

De bewoners geven aan dat er behoefte aan een visie voor het Boterdiep, de toegangsroutes en het 
grensgebied geven de bewoners aan. 

Parkeergarage 

- De versterking van de parkeergarage Boterdiep lijkt bijna rond bij de NAM. Het gaat om het 
gedeelte onder de nieuwbouw van blok 6. 

- Niet alle parkeergarages worden aardbevingsbestendig gemaakt. Deze wel. Dit heeft te 
maken met het feit dat ervoor is gekozen om de nieuwbouw van blok 6 
aardbevingsbestendig te maken. Als de kolommen versterkt worden zal een stukje van de 
parkeergarage afgesloten zijn. Dit zal naar verwachting niet tot veel overlast leiden omdat er 
nog voldoende ruimte is in de parkeergarage. De bewoners zullen hierover geïnformeerd 
worden. 

- Een volgende stap is om de gedeeltes onder blok 7 en blok 5 (Courtine) te onderzoeken. 

Algemeen: 

- DE NAM is ook bij de bouw betrokken om aardbevingsbestendig te bouwen.  
- Wil je weten welke vergunningen in je buurt worden verleend? Maak gebruik van de 

omgevingsalert app: https://www.omgevingsalert.nl/gemeenten/groningen 
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- Overlast melden bij de gemeente  kan via: https://gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-
melden of via Meld Stad  https://groningen.slimmelden.nl/#/home/ en kan ook als app via 
de Play Store of de App Store gedownload worden.  Meld Stad werkt het beste op een 
mobiele telefoon. De bewoners van de buurt worden namens het bestuur gevraagd als er 
klachten zijn deze vooral te melden. Bij meerdere meldingen neemt de Gemeente actie. 
Wanneer zij geen meldingen hebben en hier niet van af weten gebeurt er ook niks. 

- Wil je meer informatie over de omgevingsvisie op Groningen? 
https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Ontwerp-
omgevingsvisie%20The%20Next%20City.pdf 

- Er is weinig aandacht voor groen in de plannen tot nu toe gepresenteerd. De buurtbewoners 
willen hier graag meer informatie over. Astrid Wehmeijer-Ehrnreich neemt contact op met 
de gemeente om te vragen of de landschapsarchitect de buurtbewoners meer informatie 
hierover kan geven. Het gaat om hoe de gemeente de groene ruimtes inricht maar daarnaast 
is er ook een behoefte van bewoners welke invloed je hierop zelf hebt en wat je hierin zelf 
kan doen om de nieuwe wijk ook groen te krijgen en te houden.  

- Er is overlast van rolcontainers van Nazar. Hier schijnt een oplossing nabij te zijn, vanaf 21 
januari jl. wordt er gehandhaafd. Mocht de overlast blijven: melden!  

- Parkeren bij de oude gasfabriek lijkt een probleem. Handhaving is hiervan op de hoogte en er 
wordt actie genomen. 

- Er is lawaai in de parkeergarage. Dit heeft te maken met een defecte ventilator. De zal 
worden vervangen. De nieuwe is besteld en zal naar verwachting  eind maart begin april  
worden geplaatst. 
 

 

 

 


