
Aan: Directie Stadsontwikkeling Groningen

Betreft: zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Stadshavens van 21 januari 2021

Datum: 24 maart 2021

Geachte heer, mevrouw,

Allereerst mijn complimenten voor het fraaie plan Stadshavens.
 
Graag zou ik een kanttekening bij deze notitie willen plaatsen en dan zoom ik vooral in op het 
gedeelte Havenpark en Deense Haven.

Uit de NRD (p20): “Het terrein waar nu de containerterminal is gevestigd, wordt omgevormd tot 
een nieuw Havenpark. Naast wonen krijgt het park onder andere een bijzondere rol als kunst, sport 
en cultuur- en beweegpark; een openbare ruimte waar sportfaciliteiten, broedplaatsen en podia 
samenkomen in een parkachtige setting.”

Wat opvalt is dat de Deense Haven (tussen het toekomstige Havenpark en de Sint Petersburgweg) 
en een invulling of gebruik daarvan niet genoemd worden in deze notitie. Het is letterlijk een grijze 
vlek. En dat bevreemdt.

De huidige haven meet 250 bij 65 meter en zou bij uitstek geschikt kunnen zijn om in te vullen als 
Nautisch Kwartier. Goede voorbeelden hiervan zijn te vinden in Amsterdam, Rotterdam en Berlijn. 

Langs het park zou een horecaschip afgemeerd kunnen worden, terwijl langs de Sint Petersburgweg
(Sontbrug) een 250 meter lange publieke voorziening aangelegd kan worden die ruimte biedt aan 
varend erfgoed en schepen met een bijzondere functie als atelier of ambachtelijke werkplaats. 

Daarnaast zouden de nu nog aanwezige sleepvaartbedrijven er een plaats kunnen vinden. Het geheel
zal een dynamische, schone en duurzame aanvulling zijn op het Havenpark: een serieuze 
publiekstrekker. Bovendien zal het zicht op de weinig aantrekkelijke Sint Petersburgweg belangrijk 
verbeterd worden.



De vraag die vervolgens voorligt: kan een dergelijke invulling meegenomen worden in de M.E.R. 
die naar aanleiding van deze NRD opgesteld gaat worden ? 
Of anders geformuleerd: hoe te voorkomen dat op dit moment keuzes worden gemaakt die 
toekomstige ontwikkelingen voor de invulling van de Deense Haven ernstig bemoeilijken ?

Enne... wil de naam de Stadshavens zichzelf eer aan doen, dan zal het ook een havenfunctie moeten 
hebben en houden...

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

Dirk van Driel
adviseur nautische zaken en varend erfgoed


