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“de toekomst start in Groningen !”
Wonen op het water

Wonen op het water heeft te maken met delta’s. Want daar waar rivieren in zee stromen vindt gebruik van 
het water het meest plaats. Voor vervoer over water én als woonvorm. Deze woonvorm heeft historie en 
toekomst. 

Juist in Nederland kunnen we die toekomst uitwerken, te starten in Groningen.

Nederland lijdt aan overregulering, en is daardoor het overzicht kwijt. Dat geeft burgerlijke 
ongehoorzaamheid,  onvrede en populisme. 

Daarnaast is er overbevolking en vergrijzing. Gelukkig is het noorden het beste in ouderenzorg, maar dat 
moet wel zo blijven door jongeren en ouderen samen te brengen, in ons geval boord aan boord.

De beste oplossing voor overregulering is deregulering, en het dossier waterwonen Groningen kan daarin nu 
trendsetter zijn. Dit plan laat zien hoe traditioneel en modern waterwonen al  in 2030 zouden kunnen 
bijdragen aan de toekomst. 

Laat die toekomst starten in Groningen, dan wonen we misschien over 10 generaties wel allemaal  op het 
water........

Er staan al heel veel beleidsstukken en plannen op papier; WCG probeert nu bij te dragen aan concrete 
invulling daarvan door te laten zien wat we bedoelen,  in weinig tekst en veel plaatjes.

Albertien van Dijk-Milatz en Kees van den Donker  
9 november 2011

Foto	  Bob	  van	  Dijk

Welkom thuis op het water in de gemeente Groningen. 
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voorgeschiedenis en regelgeving

De landelijke overheid heeft in 1991 besloten het waterwonen te dereguleren en te decentraliseren naar de 
gemeentes. Er worden daarbij twee eisen gesteld:

1. Gemeentes moeten het waterwonen zien als volwaardige en gelijkwaardige woonvorm.

2. Gemeentes moeten vooral geen eigen nieuwe overregulering gaan maken door regels aan schepen 
te stellen. Wel aan ligplaatsen en mensen.

De gemeente Groningen is voortvarend met beleid van start gegaan en heeft de afgelopen decennia een 
woonvormvriendelijk en sociaal beleid ingezet. Inmiddels zijn er echter ook grote knelpunten en is de 
vigerende Verordening Openbaar Vaarwater, de  V.O.V 2006 niet meer uitvoerbaar voor betrokken 
ambtenaren. Alleen al daarom is nieuw beleid aan de orde. Het WCG nam het initiatief met plan 2030, dat 
beschrijft hoe het waterwonen er in 2030 uit zou kunnen zien. Het is een totaal plan voor de ruimtelijke 
ordening van waterwonen in de hele stad in 2030 (m.u.v. Meerstad) én een eerste opzet hoe daar te komen. 

Dit boekje gaat over de gedroomde eindsituatie in 2030 en dient om te laten zien wat we bedoelen, én 
vooral: hoe mooi het kan worden.

De Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) heeft zich de afgelopen decennia voortreffelijk ingezet voor de 
rechtspositie van de waterbewoners en de uitwerking van de woonvorm qua volwaardigheid en 
gelijkwaardigheid aan wonen aan de wal.

Maar nu willen we in Groningen een stap verder gaan en juist aan de uitwerking van de verschillen (kansen 
én beperkingen) van de woonvorm ten opzichte van wonen aan de wal werken. 

Het benutten van de kracht van de woonvorm: de mobiliteit.

Wat wij als woonschepencomité, hier  in de stad graag zou willen doen is het leveren van een bijdrage aan 
een alternatieve woonkoers, gebruikmakend van mobiliteit van woonschepen. Dit idee ligt al  decennia zo 
voor de hand, juist in Groningen. 

Faciliteer daarmee een levensloop te water. De benodigdheden zijn een starters vrijhaven, vaste ligplaatsen, 
en een thuishaven (al dan niet gecombineerd met de starters vrijhaven).
De essentie van havens is:  aankomen en vertrekken. Je start er een reis,  of je bent op doorreis, én je kan 
er thuiskomen als je tenslotte behoefte hebt om “blijvend” af te meren.... 

Graag een vrijhaven waar jonge mensen een schip kunnen bouwen (of startende laatbloeiers die op een 
boot gaan wonen en dat willen leren) in samenwerking met die thuiskomende schippers. De hele oude 
schipper woont daarna in een ark in de haven....
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basisfilosofie en plan van aanpak

WCG wil  waterwonen allereerst als pilot neerzetten als alternatieve woonvorm én lifestyle naast wonen in 
een huis. Dit project wordt momenteel verder uitgewerkt in samenspraak met de landelijke 
woonbootorganisaties en de organisatie van de Groninger charterschippers.

De basis hiervan is: op eigen kracht wonen, werken en leven met zo min mogelijk schade aan natuur en 
milieu. Passend in de uitgangspunten van Transition Town Groningen. Concreet waarmaken van de twee 
Groninger speerpunten duurzaamheid door hergebruik van oude beroepsschepen en bewust spaarzaam 
energiegebruik in combinatie met gezond samen ouder worden. 

Dit  door de planologie van een mobiele woonvorm voor 4 generaties te faciliteren in een woonbotenstad 
waar mensen juist niet gesorteerd worden op leeftijd of inkomen. 

Deze pilot is bedacht als haalbaarheidsonderzoek naar zelfregulering en als behoefteraming onderzoek. In 
geval  van sukses zien wij een grote toekomst voor deze vorm van waterwonen onder regie van de stad 
Groningen. 

Naast het opzetten van de pilot dient in onze visie gelijktijdig  concreet uitvoering gegeven te worden aan de 
verbeterplannen en de vormgeving van de kwaliteitsverbetering in de woonomstandigheden van de huidige 
bewoners in de stad in de Noorderhaven én op de 436 vaste ligplaatsen die de gemeente telt.

Hiervoor is aandacht en ruimte opgenomen in het plan 2030 waarbij  tijdelijk gebruik wordt gemaakt van het 
suikerwater. Dat schept ruimte en geeft 15 jaar de tijd voor de verbeterplannen waar de gemeente aan werkt 
voor de ligplaatsen in de stad.

Maar we gaan verder, en geven in een overall  beeld hoe het nieuwe waterwonen in 2030 uit zou kunnen 
zien. Om verder uit te bouwen in Stad én Ommeland.

We maken deze presentatie vanuit de overtuiging een waardevol alternatief te kunnen bieden voor de 
gebruikelijke volkshuisvesting aan de wal. Non- conformistisch, zelfredzaam en duurzaam. Het zijn in wezen 
dezelfde dromen als die van Kars Thaden en Wubbo Ockels, maar dan opgezet met verstand van nautische 
en waterwoonzaken en daarmee beter praktisch uitvoerbaar.

We willen  een waterwoonvariant ontwikkelen naast  de ontwikkelingen die onder invloed van marktwerking 
tot stand komen. In de vrije koopwoningmarkt sorteert de prijs de bewoners op draagkracht. Op het water 
doet zich dat nu in Meerstad ook voor met de verkoop van zogenaamde “waterkavels” voor drijvende 
woningen waarop het bouwbesluit van toepassing wordt verklaard.
Villa-arken voor rijke mensen te midden van gelijkgestemde andere draagkrachtige mensen in villa’s aan het 
water. Prima voor wie daar voor kiest, maar er zijn zo veel meer mogelijkheden en die willen wij laten zien.

Wij  stellen voor te gaan werken aan de opzet van Groningen als woonbootstad gebruikmakend van de 
mobiliteit van schepen. Wortelen gaat beter op het land.

Door juist niet te verankeren is de kracht van het water creatief te gebruiken.
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SUIKERWATER - ZONE OVERZICHT :

S T A D 
intensief

OMMELAND
extensief

overzicht: gebiedsopbouw/zones
verloop van intensief naar extensief, van stad naar ommeland
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Evenemententerrein - druk bezocht, dicht bij stadcentrum

Energie opwekking - (zon,- en windenergie) invullingen van het terrein
     zijn volledig zelf supporting
Natuurgerichte recreatie - kleinschalig, gericht op educatie, natuur en milieu

Educatie en informatie - historie, heden en toekomst van het terrein, alsmede het 
     naastgelegen natuurgbied
Natuurgebied  - broedgebied handhaven + versterken



overzicht thema’s
de beleving van natuur, water en milieu staan voorop

SUIKERWATER - THEMA OVERZICHT :

1. Festivalboten langs het evenmententerrein als ondersteuning van het uitgaansleven in het centrum

2. Jachthaven en passantenhaven

3. Nieuwe vaste ligplaatsen, woonarken (historische en moderne schepen liggen hier gebroederlijk naast elkaar)

4. Levend Hoendiep, geef het water de ruimte - beschutte ligplaatsen langs een bypass van het Hoendiep

5. Spetterpark / Waterpark - spelenderwijs leren over water, natuur, milieu en passieve energie bronnen (zon en wind)

6. Collectief wonen op het water, een eenvoudige woonvorm voor zelfbouwers

7. Drijvend infocentrum - met informatie over de historie van de locatie en het prachtige ernaast gelegen natuurgebied
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aspecten
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FA C T O R  T I J D G E B R U I K  A A N W E Z I G E  E L E M E N T E N

Z E L F V O O R Z I E N E N D

D U U R Z A A M  M AT E R I A A L G E B R U I K

2012 2016 2020

436 
ligplaatsen

486 
ligplaatsen

536 
ligplaatsen

thema’s 1 + 2 3 + 4 + 5 6 + 7

2027



thema 1: festivalboten bij het evenemententerrein
drijvende functies als aanvulling en versterking van activiteiten

Op het meest oostelijk deel van het oude suikerunie terrein ligt het voormalige fabrieks complex. Het is  voor 
het grootste deel opgeschoond door sloop. Het oudste deel van de fabriek en schoorsteen zijn behouden. 
Deze zijn uitermate geschikt voor jonge startende bedrijfjes, ateliers, exposities  en andere kunstuitingen. 
Het is  goed ontsloten en ligt direct aan de westelijke ringweg en maakt het daarmee ook de meest logische 
lokatie voor grote evenementen waar nu aan gedacht wordt.

Als  versterking van deze evenementen voorzien wij aan de kade allerlei ondersteunende drijvende functies 
zoals een drijvend zwembad, een restaurantboot, een barboot, drijvende ateliers-expositieruimten, 
werkruimten, winkeltjes.  Eventueel kan als overgang richting de jachthaven ook de welstandsboot hier zijn 
nieuwe ligplaats vinden of aanvullende drijvende tijdelijke studentenhuisvesting en een hotelboot.
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zwembad
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kleine ondernemers

recreatie

horeca

ateliers - expositieruimten
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studentenhuisvesting

hotel

watersport



 thema 2: jachthaven
passantenhaven en tijdelijke ligplaats voor woonarken

In de bocht van het Hoendiep bevindt zich op het Suikerunie terrein reeds een afgezonderde ruimte waarvan 
de waterdiepte groter is dan die van het Hoendiep zelf. Deze ruimte lijkt zich prima te lenen voor de functie 
van een nieuwe passanten jachthaven dicht bij  het centrum van de stad Groningen. Het gestippelde 
gedeelte op het bovenstaande kaartje zou eventueel bij deze haven getrokken kunnen worden om zo ook 
voldoende ruimte te kunnen creëren voor een tijdelijke ligplaats van woonarken uit een naburige 
centrumlocatie. Op deze wijze zou ten tijde van groot onderhoud of een bijzondere gelegenheid een tijdelijke 
oplossing geboden kunnen worden met extra ruimte op de oorspronkelijke ligplaats.
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jachthaven - passantenhaven

tijdelijke ligplaatsen voor woonarken vanuit centrum



thema 3: nieuwe vaste ligplaatsen
locatie voor nieuwe en vervangende vaste ligplaatsen van woonboten

De noordzijde van het terrein wordt begrensd door het hoendiep. De zuidzijde van het hoendiep is een 
ideale locatie voor vaste ligplaatsen van woonboten. Waar aan de noordzijde nu al woonboten liggen kan 
aan de zuidzijde de oever vrij blijven. De ontsluiting van deze ligplaatsen kan dan over het voorhanden 
zijnde verharde pad. Zo is in totaliteit hier zeker plaats voor 40 woonboten.
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woonboten
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drijvend wonen



thema 4: levend hoendiep
uitbreiding wateroppervlak t.b.v. recreatie, berging en wonen

Van oudsher een gegraven verbinding met Friesland, maar ook belangrijk voor de afwatering van de lage 
landen rond Hoogkerk. In 1863 werd het Hoendiep verbeterd en kreeg via de Westerhaven een verbinding 
met het Hoornsediep. Mede hierdoor verdubbelde aan het eind van de 19e eeuw het scheepvaartverkeer en 
het Hoendiep werd de slagader van Hoogkerk. 

Door gebruik te maken van de aanwezige elementen, kan het profiel  van het Hoendiep flink verbreed 
worden. De werkwijze sluit aan bij het huidige beleid ‘ruimte voor de rivier’ om enerzijds de veiligheid te 
verbeteren. Anderzijds is dit een investering in de ruimtelijke kwaliteit. Het gebied wordt diverser en biedt 
meer ruimte aan natuur en recreatie. 

Naast het toegankelijk maken van het terrein waardoor de zuidzijde van het Hoendiep gebruikt kan worden 
voor recreatie en wonen, wordt het het wateroppervlak flink uitgebreid. In deze nieuwe nevengeul ontstaat 
tevens extra ruimte voor woonschepen. Er worden zones toegewezen t.b.v. het wonen op het water, 
rekening houdend met het omringende landschap. Hierdoor wordt tevens een uniform bebouwingslint op het 
water voorkomen.
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     vloeiveld                 dijklichaam                                    oever                                  Hoendiep                      U.T.Delfiaweg
H U I D I G  P R O F I E L  H O E N D I E P

 
    vloeiveld                 dijklichaam                nevengeul        oever                             Hoendiep                      U.T.Delfiaweg
N I E U W  P R O F I E L  H O E N D I E P
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waterberging / natuurontwikkeling



thema 5: spetterpark / waterpark
speelpark en educatie (water, natuur, milieu, zon- en waterenergie)

In dit gedeelte van het terrein willen we de jeugd spelenderwijs laten kennismaken met de vloeivelden van 
de oude Suikerfabriek. In het terrein zal gebruikt worden gemaakt van de reeds aanwezige elementen. Deze 
kenmerken zullen handmatig worden versterkt en omgevormd tot vloeiend in elkaar overlopende 
waterpartijen met afwisselende diepten, flora en fauna. Zo ontstaat een gebied waar droge en natte zones 
elkaar afwisselen  en waar de aanwezige landtongen op speelse wijze met elkaar worden verbonden door 
het toevoegen van stapstenen (in de ondiepe gedeelten) touwbruggen en vlotpontjes (in de diepere 
gedeelten). Tijdens het doorkruizen van het gebied komt men zo langs diverse educatieve en 
bewonderenswaardige objecten, die enerzijds met de natuur te maken hebben en anderzijds met het milieu 
en het gebruik van duurzame energiebronnen als wind en zon. Dit kunnen bijvoorbeeld fonteinen zijn 
bewegend op muziek en gevoed door zon,- of windenergie, maar ook informatie over het ontstaan van het 
gebied en de werving van suiker uit natuurlijke producten als riet en biet. Alle toegepaste elementen moeten 
het natuurlijke karakter van het gebied versterken en geen commerciële pretparkachtige uitstraling krijgen.
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fonteinen op zon-, windenergie

spelenderwijs leren

spannende ontdekkingstocht
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windenergie

touwbruggen doolhoven - groen

kunst

Z E L F V O O R Z I E N E N D

GEBRUIK VAN AANWEZIGE ELEMENTEN -  V L O E I V E L D E N

zonne-energie
educatie

bunker - historie

windenergiespannende ontdekkingstocht

stromend water



thema 6: collectief wonen
proeftuin voor individueel en toch collectief wonen

Vrijheid, solisten, minimale regelgeving. Herkenbare begrippen betreffende het wonen op het water. Echter 
ook een grote gemeenschap, vergelijkbaar met elkaar groetende maar onbekende motorrijders. Geen ‘land-
buren’, maar wel  aan de andere zijde van de stad in de Noorderhaven. Het wonen op het water, met inbegrip 
van ieders individuele reden hiervoor, vormt dit verbond. 

Kan dit verbond ruimtelijk gemaakt worden? Maar dan in combinatie met gezamenlijk op te stellen 
regelgeving. Gelegen tussen het Spetterpad en de westelijke natuurontwikkeling is de middenzone van de 
vloeivelden met riante waterpartijen een mooie proeftuin om deze verhoudingen vorm te geven. Een model 
met aansluiting op het Spetterpad, waarbij  iedere waterwoner een bijdrage levert voor collectieve 
voorzieningen. Te denken valt hierbij  aan meer stedelijke pleintjes, groene eilanden t.b.v. recreëren of 
vervangende nutsvoorzieningen. Een aantal  van deze voorzieningen zijn gelegen op de knooppunten van 
steigers. 
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helofytenfilter bright water



Daarnaast kunnen er ook kleinere collectieven plaats krijgen, waarbij  groepen van 6-10 waterwoners een 
collectieve ruimte gebruiken bijvoorbeeld als plein of tuin. Deze nieuwe waterdorpjes kunnen verder 
gespecificeerd worden met sobere collectieve bouwregels. Te denken valt hierbij aan boten, arken, 
materialisering.
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uniformiteit

collectieve voorzieningen

‘straatje’ waterwonen



thema 7: drijvend infocentrum
informatie over de historie van het gebied en de huidige invulling

Dit gedeelte van het terrein kenmerkt zich door een prachtige natuurontwikkeling, die in de afgelopen jaren 
in dit ongerepte gebied, dicht bij het centrum van de stad, gestalte heeft gekregen. Aan het einde van een in 
dit gebied uitgestrekte landtong willen we een  drijvend informatiecentrum creeeren, dat tevens dienst zal 
doen als uitzichtpunt en vogelspotplaats. In het informatiecentrum kan informatie worden verstrekt over de 
oorsprong van het Suikerunie terrein, de huidige invulling en de eventuele toekomstige ontwikkelingen die op 
het terrein nog zullen plaatsvinden. Daarnaast kan er aandacht worden besteed aan de flora en fauna, die 
inmiddels op het terrein een plekje hebben gevonden. De vormgeving van het infocentrum moet evenals de 
andere ingebrachte invullingen een tijdelijk karakter uitstralen. Het bouwwerk moet zonder problemen 
kunnen worden opgepakt en verplaatst naar een andere locatie, waardoor het terrein weer zijn 

oorspronkelijke vorm en uitstraling terugkrijgt.
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T R A N S PA R A N TT I J D E L I J K

F L E X I B E L

D R I J V E N D

E D U C AT I E



conclusie

Water als drager. (Dragend water)

De suikerunie is aan het Hoendiep gesitueerd en is omgeven door vloeivelden. De oude suikerfabriek was 
afhankelijk van het water. De aanvoer van de bieten en het transport van de eindproducten ging over water. 
Ook voor het verwerking proces was veel water nodig. Het water is derhalve uit historisch perspectief en als 
gegevenheid op de locatie een belangrijke factor.

Vanuit de situatie en het tijdelijk karakter maar vooral ook uit historisch perspectief is het een logische stap 
om juist met en op dit water een tijdelijke invulling aan het suikerunie terrein te geven. 

De basisfilosofie van het WCG en de  speerpunten van haar beleid sluiten naadloos aan op de gegeven 
situatie van het suikerunie terrein en de wensen van tijdelijkheid en duurzaamheid van de gemeente 
Groningen. 

Het tijdelijk karakter van wonen en werken op het water is een feit door zijn mobiliteit.

Het ecologische uitgangspunt van het dit plan, het nastreven van energetisch onafhankelijkheid is behalve 
zijn toekomst gerichtheid ook een versterking van het tijdelijke karakter doordat de infrastructurele 
investeringen tot een minimum te beperkt blijven. 

Wij  hebben nu nog maar een fractie geschilderd van de mogelijkheden van invullingen op en met water. 
Naar behoefte laat zich vrijwel  iedere ruimtewens in de meest fantastische drijvende vorm realiseren en ook 
weer veranderen bij veranderende behoefte. 

Het suikerunie terrein kan zo een vrijhaven en broedplaats worden van innovatieve en toekomst gerichte 
ontwikkelingen.
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