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T.a.v.   Burgemeester en Wethouders van Gemeente Groningen 
  Postbus 7081 
  9701 JB GRONINGEN 
 
Cc:  WCG en gemeentefracties. 
 
Betreft:  Bezwaarschrift voorontwerp “Bestemmingsplan Waterrand   
  Oosterparkwijk” (november 2007). 
 
Datum: 25 februari 2008 
 
 
Geachte college, 
 
Hierbij willen de ondergetekenden, allen woonschipbewoners van het Oosterhamrikkanaal, 
onze mening kenbaar maken over het beleidsvoornemen “Bestemmingsplan Waterrand 
Oosterpark”, versie voorontwerp van datum november 2007.  
Tevens willen wij ageren tegen de in enkele gevallen onjuist verstrekte informatie op de 
inspraakavond van 19 februari jongstleden in het Treslinghuis te Groningen 
 
 
Voormalig wethouder H. Smink stelde in de Raadscommissie Ruimte en Verkeer van 
woensdag 12 mei 2004 dat de bebouwing aan de Oosterhamriktracé aanvullend moet zijn op 
het huidige woningbestand met voldoende differentiatie.  
Hoewel niet als zodanig beschreven in de ontwikkelingsvisie “De radiaal wakker gekust” (tot 
ons reeds meerder malen kenbaar gemaakte ongenoegen), willen wij nogmaals benadrukken 
dat de woonschepen in het Oosterhamrikkanaal mét tuinen weldegelijk behoren tot het 
huidige woningbestand. Dit moet gerespecteerd worden en dient in de 
ontwikkelingsplanologie geen ondergeschikte rol te spelen. Echter in het gehele voorontwerp-
bestemmingsplan worden wij niet meegenomen in de bestemming of überhaupt genoemd.  
 
Raakvlakeisen met de Korrewegwijk worden wel genoemd, maar de woonschepen worden als 
daadwerkelijk raakvlak volledig buiten beschouwing gehouden. Dit vinden wij onvoorstelbaar 
en voelen ons hiermee nadrukkelijk tekort gedaan. 
 
In hoofdstuk 3 zijn de woonschepen niet in de beschrijving van de bestaande situatie 
opgenomen. Hiermee wordt geen recht gedaan aan onze woonvorm en de suggestie gewekt 
dat onze woningen niet meetellen in de Oosterparkwijk.  
In de beschrijving van de groenstructuur wordt de groene oever van het Oosterhamrikkanaal 
niet genoemd. Laat staan dat er melding wordt gemaakt van het feit dat deze groene oever 
voornamelijk bestaat uit onze voortuintjes (overigens zeer karakteristiek voor de 
Oosterparkwijk, die algemeen bekend staat om zijn voortuincultuur), plaats biedt aan onze 
bergingen, onze nutsvoorzieningen herbergen en de toegang vormt tot onze schepen. 
 
Wij zullen onze mening beperken tot de locatie langs het Oosterhamrikkanaal:  
Wij kunnen ons vinden in het volgende beleidsvoornemen in paragraaf 4.2.2 m.b.t. de 
Oosterhamrikkade zuid zijde: “de rooilijn aan het Oosterhamrikkanaal blijft op de plek van de 
huidige rooilijn. Dat garandeert een openbare route langs het kanaal en behoud van het 
bestaande groen langs de kade”. Graag zouden wij echter expliciet vermeld zien dat het 
bestaande groen dat behouden blijft onze tuinen betreft. 
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Aangezien er in het huidige liggebied van de woonschepen meerdere bruggen gepland 
worden, dient het liggebied uitgebreid te worden om hier ruimte aan te bieden. Wij zouden 
graag de reservering van deze ruimte in het “Bestemmingsplan Waterrand Oosterparkwijk” 
opgenomen zien. Waarbij het voor zich spreekt dat de herverkavelde ligplaatsen minimaal van 
gelijkwaardige kwaliteit (zowel ligplaats als tuin) zijn aan de huidige.   
 
Wij maken bezwaar tegen de harde kade die gepland is tussen de Oliemuldersbrug en het van 
Strakenborgh kanaal. Voor een eenduidig beeld langs kanaal lijkt het ons meer op zijn plaats 
de rooilijn en het groen van het kanaalvak tussen de Zaagmuldersbrug en de Oliemuldersbrug 
door te trekken.  
 
Wij waarderen het zeer dat wat betreft de nieuwbouw plannen het parkeren in principe op 
eigen terrein binnen de blokken wordt opgelost. Wel zouden wij graag de garantie willen 
hebben dat de straatparkeerplaatsen bij onze schepen gehandhaafd blijven, dan wel dat wij het 
recht tot parkeren krijgen binnen de blokken tegen een maximale vergoeding gelijk aan een 
straatparkeervergunning in de Oosterparkwijk. 
 
Wat betreft de blokmaten van de voorgestelde bouwblokken (50x44 m), deze staan in een heel 
andere verhouding dan blokmaten die gebruikelijk zijn in het Oosterparkwijk. Hierdoor 
ontbreekt de woonkwaliteit van de binnenterreinen die zo kenmerkend is voor de Oosterpark: 
de groene rustgebieden met privétuinen en openbare functies zoals speel-en groenvoorziening.  
Ook de volumineuze hoogte accenten (10 verdiepingen) sluiten niet aan bij wat er in de 
Oosterparkwijk gebruikelijk is. Als gevolg hiervan zal deze muur van bouwwerken eerder een 
barrière vormen dan een verbinding tussen de oude wijken. 
Naar onze mening zouden bijvoorbeeld de nieuwbouw plannen voor de randwoningen van het 
Blauwe Dorp zeer goed in te passen zijn op deze locatie. In tegenstelling tot gesloten 
bouwblokken is juist de open woonstructuur van een Tuindorp is uitermate geschikt als 
verbindingszone tussen de twee wijken. 
 
In het bestemmingsplan wordt veel nadruk gelegd op het ontsluiten van de wijk. Hierbij wordt 
op verschillende punten echter een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. 
De Oliemuldersweg is zeker geen hoofd ontsluitingsroute van de Oosterparkwijk.  
De ontsluiting van de Oosterparkwijk vindt voornamelijk plaats langs de randen, 
Damsterdiep, Petrus Campersingel en Florakade aangevuld met de Zaagmuldersweg die 
dwars door de wijk loopt. Hiermee is de wijk aangesloten op de het hoofd netwerk van de 
stad. 
Juist de ontsluiting via de randen is een zeer positief gegeven, als gevolg hiervan blijft de 
Oosterparkwijk namelijk relatief vrij van doorgaand verkeer. Deze situatie leidt niet tot een 
anonieme in zichzelf gekeerde wijk, maar tot een prettig leefklimaat binnen de wijk.  
De verkeerssituatie op de Zaagmuldersweg overigens, wordt door veel wijkbewoners als 
onveilig ervaren en heeft reeds tot menig discussie geleid tijdens het Leefbaarheidsoverleg in 
de wijk. Het aanleggen van een “ontsluitingsweg” over het van Starkenborghkanaal aan de 
noordzijde van de Oosterhamrikkade zal vooral een aanzuigende werking hebben op 
doorgaand verkeer en daardoor een barrière vormen tussen de wijken (de zogenaamde 
achterkanten van de wijken worden zijkanten i.p.v. voorkanten). Wij delen de mening dat de 
ruimtelijke en verblijfskwaliteit gegarandeerd is na het aanleggen van deze weg in de 
kanaalzone dan ook niet. 
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Hoewel wij de afgelopen jaren geen gelegenheid voorbij hebben laten gaan duidelijk te maken 
dat de keuze voor woonschepen in het Oosterhamrikkanaal als consequentie heeft dat het 
kanaal als vaarweg behouden dient te blijven, komt ook in dit plan de (on)mogelijkheid het 
kanaal af te dammen weer terug.  
Voor de wal bewoners: de scheepsverzekeringen/hypotheekverstrekkers verplichten 
woonbootbewoners 5 jaarlijks onderhoud aan hun schip te laten plegen op de werf, ook willen 
de gemotoriseerde woonschepen ook nog wel eens gaan varen... Afdammen van het kanaal is 
hetzelfde als een muur bouwen voor de ingang van de buurtparkeergarage.  
Laat deze wens eindelijk varen en leg de golfbreker aan zoals reeds in 2002 in Watergang is 
begroot of indien de wens bestaat het kanaal het merendeel van de tijd af te sluiten een te 
openen waterkering. 
Hetzelfde geldt voor nieuwe bruggen, deze dienen beweegbaar te zijn.   
 
Wij maken ons zorgen over het gegeven dat de herontwikkeling van de openbare ruimte niet 
is meegenomen in de paragraaf over de economische uitvoerbaarheid, omdat dit pas op 
langere termijn speelt. Dit betekent dat de HOV-as, de aanpak van de oevers, de aanleg van 
een dam en fietsbruggen over 10 tot 20 jaar zijn beslag zal krijgen. De financiële 
consequenties van de herinrichting zullen dan inzichtelijk gemaakt worden.  
Met name de oevers van het kanaal bevinden zich in een slechte staat van onderhoud en 
zullen zeker op kortere termijn aangepakt dienen te worden. Naar ons weten is er reeds in 
2002 in het kader van Watergang een reservering gemaakt voor het aanleggen van een 
golfbreker, we zijn inmiddels 6 jaar verder, laten we hier niet nog eens 10 tot 20 jaar mee 
wachten. 
 
 
Op de inspraakavond is door de projectleider, de heer Tj. Van Riemsdijk, gemeld dat de 
inname van het gebruik van de wallenkant door de bewoners van het Oosterhamrikkanaal 
formeel is afgehandeld. De bewoners zijn, volgens uw vertegenwoordiging de heer Van 
Riemsdijk, van dit besluit 2 jaar geleden formeel schriftelijk op de hoogte gebracht.  
 
Dit vinden wij onjuiste informatieverstrekking en in onze ogen suggestief en onzorgvuldig 
handelen. Het is juist dat wij deze brief met kenmerk RO05.36800 (aangetekend) hebben 
ontvangen van de gemeente Groningen.  
Echter u heeft ons in een schriftelijke reactie (kenmerk DI 05.71327) aangegeven dat onze 
schriftelijk ingediende bezwaren niet ontvankelijk waren. U noemt hierbij de reden dat de 
genoemde brief waarin uw plannen ten aanzien van het gebruik van de oeverzone 
Oosterhamrikkanaal ‘slechts een informatief karakter heeft en niet op rechtsgevolgen is 
gericht’.  
Met die uitspraak is ons duidelijk gemaakt dat uw ambtelijke afdeling ROEZ onrust heeft 
willen zaaien onder de huidige gebruikers van de oeverzone; in deze de woonbootbewoners. 
En dat terwijl wij al jaren binnen de grenzen van het Voorbereidingsbesluit vallen en daarmee 
reeds lange tijd gebonden zijn aan de welwillendheid van ROEZ. 
 
Ten tweede is, door de heer Van Riemsdijk, met stelligheid aangeven dat ‘uitvoerig overleg’ 
heeft plaatsgevonden met de bewoners van de woonschepen. Wij zijn van mening dat wij wel 
eenzijdig zijn geïnformeerd over de door de jaren heen veranderende visies, maar om te 
spreken over (een gevoel van) participatie gaat ons veel te ver! Door ons is meerdere malen 
aangegeven, dat wij willen meedoen in het denkproces van de totstandkoming van de 
ontwikkeling. Echter uw ambtelijke afdeling ROEZ is van mening geweest dit proces 
zelfstandig te doorlopen. Meerdere malen is door uw ROEZ de inhoudelijke betekenis van 
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‘informeren’ verward met ‘participeren’, (waarbij we bij navragen naar voortgang van 
beleidsvorming slechts verwezen werden naar de Gezinsbode).  Dit vinden wij zeer 
verwijtbaar aan uw uitvoeringsinstantie ROEZ en daarmee u als collegebestuur! 
 
 
Wij begrijpen dat het vast te stellen Bestemmingsplan ruimte moet bieden voor de 
projectontwikkelaars om hun ontwikkelingen te optimaliseren. Anders gezegd biedt het 
bestemmingsplan de kaders aan waarbinnen een (toekomstige) ruimte bestemd mag worden. 
Dit is bedoeld om ongewenste effecten door bijvoorbeeld wildgroei van gebruik van (nieuwe) 
gebouwen tegen te gaan en het welzijn van de burger te beschermen door planologisch 
structuren aan te brengen. Zo werkt gelukkig ambtelijk Nederland. Waarom is dan in het 
gehele communicatie traject niet gesproken met de achterblijvers in de wijk over het welzijn 
bij plaatsing van giga-bouwwerken langs het Oosterhamriktrace? Wij doelen hiermee op onze 
zorgen omtrent: 

1) ernstige schaduwvorming gedurende de dag 
2) inbreuk op onze privacy door bijvoorbeeld inkijk vanaf overhangende balkons en 

ramen; 
3) afscherming van het kanaal door een ‘vaste’ dam waarmee wij als veelal varende 

woonschepen, niet in ons onderhoud- en recreatiebehoefte kunnen voorzien; 
4) de boulevardfunctie, waarmee gerecreëerd wordt langs op of in onze tuinen door 

derden; 
5) verhoogde geluidshinder door weerkaatsing van verkeer over de busbaan; 
6) verhoogde valwinden over/langs het kanaal door de bebouwingshoogte; 
7) verslechterde parkeervoorzieningen door een lokaal forse toename van de 

buurtbewoners. 
 
En daarmee nog te zwijgen over de jarenlange bouwoverlast die de ontwikkeling met zich 
mee zal brengen. Waarna vervolgens nog jaren gewacht moet worden op de inrichting van de 
openbare ruimte (mits financieel haalbaar op dat moment). 
 
 
Concreet maken wij er bezwaar tegen dat de woonschepen niet opgenomen zijn in het 
Bestemmingsplan, dan wel dat er nagelaten wordt te verwijzen naar het bestemmingsplan 
waaronder wij vallen.  
Daarnaast maken wij bezwaar tegen de algehele procesgang vanuit ROEZ waarmee niet 
vanuit een participatiegedachte de bewoners en belanghebbenden zijn betrokken in de 
vorming van het voorontwerp Bestemmingsplan Waterrand Oosterparkwijk.  
En als laatste maken wij bezwaar tegen de zeer hoge verticale bebouwingsgrenzen van de 
gebouwen aan de zuidzijde van de Oosterhamrikkanaal, omdat daarmee ons welzijn sterk 
verslechtert.  
 
Het moge duidelijk zijn dat bij het goedkeuren van dit voorontwerp van het Bestemmingsplan 
wij te allen tijde aanspraak zullen maken op de regeling tot uitkering van planschade. Gelet 
alleen al op het feit dat u voornemend bent de plannen uit te werken en dit openbaar kenbaar 
maakt, wordt ons aanzienlijke schade toegebracht. 
 
 
Wij verzoeken u als college schriftelijk te reageren op onze stellingen en eisen, zodat wij 
eventuele juridische vervolgstappen kunnen nemen indien u besluit over te gaan tot 
vaststellen van dit voorontwerp.  
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Hoogachtend, 
 

 
NAAM 
 

 
ADRES 
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Ter Info: 
Bewoners Comité Woonschepen Oosterhamrikkanaal 
 
Dhr. E. G. Oostinga    Dhr. J. Belgraver 
050-3114208 / 06-22606592   050-3130818 / 06-40086285  
edwin@dankbaarheid.demon.nl   jaco.belgraver@versatel.nl 
Oosterhamrikkade 1041    Oosterhamrikkade 1021 
9713 KA  GRONINGEN    9713 KA  GRONINGEN 


