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Stilletjes een campusStilletje
Frits Poelman

,,De kanaalzone is stilletjes omge-
vormd tot studentencampus, zon-
der dat daar vooraf een brede discus-
sie over is gevoerd en een visie is
ontwikkeld’’, zegt wijkbewoner Jaco
Belgraver. ,,We missen woningen
voor mensen die echt voor dit deel
van de wijk kiezen en zich willen set-
telen, in plaats van doorstromers.’’

Omwonenden zijn bang dat om-
liggende percelen niet meer exploi-
teerbaar zijn voor dergelijke wonin-

GRONINGEN Bewoners van de Oos-
terhamrikzone in Groningen zijn
bang dat er niets meer terechtkomt
van de aangekondigde gevarieerde
bouwplannen voor het gebied.

gen als de huidige plannen door-
gaan. Volgens Belgraver krijgen ont-
wikkelaars vrij spel met
jongerenhuisvesting.

,,En dat terwijl het bestemmings-
plan Waterrand nog steeds rept over
uitgelezen mogelijkheden voor ver-
schillende woonsferen met goedko-
pe koop-, sociale huur- en middeldu-
re koopwoningen, en ruimte voor
buitenlandse studenten. Helaas is de
ambitie om wijken te verbinden met
gevarieerde woningbouw kennelijk
van tafel.’’

Het stoort Belgraver vooral dat de
beleidswijziging ‘zomaar’ plaats-
vindt, zonder discussie zoals met
BouwJong. ,,Dat binnen de Ooster-
hamrikzone overigens alleen over
het Bodenterrein ging.’’

etjes een

In een gesprek met raadsleden
hebben de Professorenbuurt Oost,
Bewonersorganisatie Oosterpark,
Bedrijvenvereniging Noord-Oost en
woonschepen OHK hun zorgen ken-
baar gemaakt. ,,De hele Oosterham-
rikkade zz op komt op termijn vol te
staan met grootschalige jongeren-

en cam
Oosterhamrikzone
vol met 1264
wooneenheden
voor jongeren

huizen, terwijl onze buurt al ruim-
schoots haar steentje bijdraagt.’’

Langs het kanaal zijn en worden
1264 studenten- en jongerenwonin-
gen gebouwd op het Bodenterrein,
aan de Antillenstraat, het Wielewaal-
plein, de Zaagmuldersweg en de
Oosterhamrikkade nz en zz.

Volgens de bewoners komt daar-
mee circa 20 procent van de totale
gemeentelijke ambitie voor jonge-
renhuisvesting in de hele stad (4500
kamers) in de zone. Dat neemt toe
tot 30 procent door de plannen voor
de Oude Taxicentrale (179 wooneen-
heden) en de Biemanslocatie (140)
aan de Oosterhamrikkade zz waar de
gemeenteraad vanavond over praat.
Op de rol staan nog twee locaties
voor tussen 548 en 848 studenten.
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