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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 
 
 

1.1. AANLEIDING 
De komende (tientallen) jaren zal het terrein van de voormalige suikerfabriek worden ontwikkeld. Om deze 
ontwikkeling op gang te brengen zal het gebied bereikbaar moeten worden gemaakt. Het bereikbaar maken 
van het gebied zal de komende jaren de grootste opgave zijn. Destijds was het Suikerfabriek terrein goed 
bereikbaar voor de aanvoer van bieten via de Westelijke Ringweg, maar voor het overige verkeer, lopen 
de  logische infrastructurele lijnen dood op het Suikerfabriek terrein: Van Heemskerkstraat, Diamantlaan, 
Campinglaan, Bangeweer en De Verbetering. Door de ontwikkeling van het terrein kan de barrière 
worden  opgeheven. Samenhang tussen de verschillende wijken, bedrijven en parken aan de westkant van de 
stad is mogelijk geworden.  
Het terrein van Suikerfabriek zou een dynamische verbinding krijgen met  binnenstad: een nagenoeg rechte 
lijn langs de as Hoendiep, A-weg/ Hoendiepskade, A-straat en Brugstraat, waardoor het Suikerfabriek terrein 
op loopafstand (nog geen 2 km) komt te liggen van de Grote Markt. Groningen is een fietsstad, de fiets neemt 
verreweg het belangrijkste deel van de mobiliteit voor zijn rekening. Dit is ook een van de topambities voor de 
ontwikkeling  van dit nieuwe stadsdeel. Aanleg van een hoge kwaliteit langzaam verkeer verbinding is van 
levensbelang voor de ontwikkeling van het Suikerfabrieksterrein. Naar verwachting zou de route langs 
Hoendiep het belangrijkste gebiedsentree worden van het nieuwe stadsdeel. 
De langzaam verkeer verbinding van de binnenstad naar het Suikerfabriek terrein is één van de eerste fysieke 

ingrepen die nodig zijn om de ontwikkeling van het Suikerfabriek terrein mogelijk te maken.  

 

FIGUUR 1: VERKEERSSTRUCTUUR SUIKERZIJDE 
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1.2. DOELSTELLING 

De doelstelling van deze ruimtelijke onderbouwing is een motivering te bieden voor de gewenste aanleg van 
onderdoorgang die vervolgens de langzaam verkeer verbinding tussen binnenstad en toekomstige wijk 
Suikerzijde mogelijk zou maken. Daarvoor wordt het geldende beleid verwoord, het ontwerp beschreven en 
zijn de nodige onderzoeken verricht. 
 
 

1.3. LIGGING LOCATIE 
De planlocatie ligt in de wijken Zeeheldenbuurt en Suikerzijde, ten zuiden van Hoendiep, t.p.v. kruising van 
watergang met de ringweg (Laan 1940-44) en spoor Groningen – Sauwerd. In dit project gaat het om het 
gedeelte tussen het voormalig voorterrein van Suikerfabriek en de Admiraal de Ruyterlaan. Aan noordzijde is 
het plangebied begrenst door het Hoendiep. Aan de zuidzijde sluit deze aan op de nieuwbouwwoningen van 
Westerwal en tijdelijke inrichting van Suikerfabrieksterrein. 
 
 

 
FIGUUR 2: LUCHTFOTO 

  

Suikerfabriekterrein 

Westerwal 
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HOOFDSTUK 2. BELEIDSKADERS 
        
 

2.1. OMGEVINGSVISIE 
Volgens de gemeentelijke omgevingsvisie “The Next City” is Suikerfabrieksterrein de  grootste en belangrijkste 
ontwikkelzone in de stad. De ontwikkelingen zijn gericht op wonen in combinatie met werken en het groen.   
 

 
FIGUUR 3: KAART OMGEVINGSVISIE 
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2.2. FIETSSREATEGIE 

Fietsverbinding langs Hoendiep is een onderdeel van hoofdfietsnetwerk beschreven in Fietsstrategie. Het 
fragment tussen Suikerzijde en Admiraal de Ruyterlaan is een ontbrekende schakel in beoogde verbinding. Het 
fietspad moet zorgen voor rechtstreekse ontsluiting van westelijke stadsdeel tot aan Hoogkerk met 
binnenstad. Als de fietsroutes op het voormalige Suikerfabrieksterrein compleet aangelegd zijn, zou het 
fietspad langs zuidoever van Hoendiep de meest logische vervolg van doorfietsroute naar Leek kunnen 
worden. 
Aan de routes in  hoofdfietsnetwerk en doorfietsroutes zijn extra scherpe eisen gesteld aan doorstroming, 
comfort en veiligheid. 

 
 
 FIGUUR 4: UITSNEDE FIETSSTRATEGIE 

 

2.3. BOMENSTRUCTUURVISIE 
Volgens de gemeentelijke bomenstructuurvisie “Sterke stammen” is langs de oevers van Hoendiep een 
begeleidend bomenstructuur voorzien.  Deel van deze structuur aan de oost en noordzijde en verder richting 
binnenstad bestaat al. Bij de nieuwe ontwikkelingen zou de aanwezige structuur verlengd moeten worden. 
Het gebied zuidelijk van Hoendiep, tussen de oever en nieuwbouwwoningen Westerwal is, volgens 
omschrijving in het vigerend bestemmingsplan, bestemd voor groen en bomen. In bomenstructuurvisie is dit 
gebied niet expliciet vermeld. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 5: UITSNEDE BOMENSTRUCTUURVISIE 
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2.4. GROEN EN ECOLOGIE 

Het plangebied ligt op de kruising van 2 ecologische verbindingszones. In oost-west richting vormt Hoendiep 
een belangrijk onderdeel in groen-blauwe ecologische netwerk. In noord-zuid richting loopt een ecologische 
verbindingszone aan weerszijden van het spoor. Deze verbinding loopt van Stadspark naar ecologische zone 
Kostverloren en verder richting Reitdiep en ommeland.  
De noord-zuid verbinding is aangegeven op het vastgestelde SES kaart. Oost-west groen-blauwe 
verbindingszone is alleen oostelijk van ringweg, ten noorden van Westerwal aangegeven op de SES kaart. 
Westelijke deel van de verbinding, op het gebied van voormalig Suikerfabrieksterrein, staat nog niet op 
beleidskaarten, maar behoort tot ambitie voor de toekomstige inrichting van het gebied en wordt ontwikkeld 
in stedenbouwkundig plan.  
In het groenplan “Vitamine G” staat Hoendiep inclusief de oevers aangegeven als te versterken ecologisch 
netwerk. Bij overige thema’s van het groenplan wordt dit gebied niet specifiek genoemd. Alleen algemene 
regels van het document zijn van toepassing. 
 

 

 
FIGUUR 7: UITSNEDE GROENPLAN VITAMINE G 

FIGUUR 6: UITSNEDE SES KAART 
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2.5. GELDEND BESTEMMINGSPLAN 

De onderdoorgang komt binnen 3 vastgestelde bestemmingsplannen te liggen: 
- NL.IMRO.00140000583PCPKoZeBaGV-gv01. - Kostverloren, Zeeheldenbuurt en Badstratenbuurt  
- b_NL.IMRO.0014.UP003vHeemskerck-vg02_tb1 - Uitwerkingsplan Westerwal van Heemskerckstraat 
- bestemmingsplan Ruskaveen 2012 

 
De nieuwe langzaam verkeerverbinding ligt binnen gebieden aangeduid als: “verkeer”, “wonen” en “industrie”. 
Beoogd gebruik is niet strijdig met aangegeven functieaanduiding. Echter de nieuw aan te leggen waterkering 
ligt voor een deel buiten het gebied met deze aanduiding op de plaankaart. Ook worden binnen de huidige 
gebied met aanduiding “waterkering” verschillende kunstwerken en andere objecten t.b.v. onderdoorgang 
gerealiseerd. Volgens de toelichting past dit gebruik niet binnen huidige functieaanduiding. Bepalingen met 
betrekking tot waterkering dienen aangepast te worden.  

 

 
FIGUUR 8: LANGZAAMVERKEERSVERBINDING IN RELATIE TOT BESTEMMINGSPLANNEN 
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HOOFDSTUK 3. HUIDIGE SITUATIE 
 
 

3.1. VERKEER EN INFRA 
In huidige situatie heeft het plangebied karakter van suburban non-space, gedomineerd door 
verkeersinfrastructuur, grote asfaltvlakken en verschillende kunstwerken. De objecten zijn functioneel en 
technisch vormgegeven, met weinig samenhang: hoge fly-over van de ringweg, brede op- en afritten met 
aansluitende en rotonde, smal en laag duiker t.p.v. Hoendiep en oude spoorbrug. Grootschalige infrastructuur 
van ringweg en spoor zijn duidelijk leidend in inrichting van het gebied. Verloop van langzaam verkeer routes is 
ruimtelijk niet logisch, afgedwongen door veiligheidsmaatregelen t.p.v. kruisingen met gemotoriseerd verkeer. 
Desondanks alle veiligheidsmaatregen en voorzieningen voelt de verbinding niet nog steeds niet veilig, wat 
veroorzaakt wordt concentratie veel verschillende kruisingen in alle richtingen. Het gebied is slecht 
toegankelijk, ruimte voor voetganger is zeer beperkt. Gebrek aan ruimtelijke logica van langzaam verkeer 
verbindingen veroorzaakt het ontstaan van meerdere sluiproutes, olifantenpadjes en onveilige oversteken van 
spoor en de weg.   
 

 
  

FIGUUR 9: LUCHTFOTO EN LOCATIEFOTO'S 
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3.2. GROEN EN ECOLOGIE 

De niet-toegankelijke restgebieden tussen grootschalige infra bieden verrassend veel plek voor groen, die met 
name ecologische betekenis heeft. De bomen en overige beplanting zijn niet goed onderhouden. 
Dankzij uitbundige groei van de beplanting is functioneel karakter van kunstwerken en gebrek aan samenhang 
minder storend.  
Het plangebied ligt op de kruising van 2 ecologische verbindingszones. In oost-west richting vormt Hoendiep 
een belangrijk onderdeel in groen-blauwe ecologische netwerk. In noord-zuid richting loopt een ecologische 
verbindingszone aan weerszijden van het spoor. Deze verbinding loopt van Stadspark naar ecologische zone 
Kostverloren en verder richting Reitdiep en ommeland.  
De noord-zuid verbinding is aangegeven op het vastgestelde SES kaart. In huidige situatie is deze verbinding 
voldoende gefaciliteerd met een eco-duiker onder de rijbanen van Hoendiep, maar eindigt bij de oever. 
Landverbinding boven het kanaal is alleen mogelijk door de onverharde bermen op de duiker. 
Oost-west zone is alleen oostelijk  van ringweg, ten noorden van Westerwal aangegeven op de SES kaart. 
Westelijke deel van de verbinding, op het gebied van voormalig Suikerfarbrieksterrein, staat nog niet op 
beleidskaarten, maar behoort tot ambitie voor de toekomstige inrichting van het gebied en wordt ontwikkeld 
in stedenbouwkundig plan.  
In groenplan “Vitamine G” staat Hoendiep inclusief de oevers aangegeven als te versterken ecologisch 
netwerk. Bij overige thema’s van groenplan wordt dit gebied niet specifiek genoemd. Alleen algemene regels 
van het document zijn van toepassing. 
Ter plaatse van spoorlijn en rijbaan Laan 1940-1945 zijn geen specifieke voorzieningen t.b.v. ecologie 
opgenomen.  
 

 
FIGUUR 10: GROENE OEVERS EN ECOLOGISCHE ZONE 

  

3.3. WATER 
Het Hoendiep is beeldbepalend voor de identiteit van de omgeving en vormt tegelijkertijd de voornaamste 
barrière. De recreatieve functie van het kanaal is minimaal en de doorvaarbaarheid richting binnenstad is 
beperkt door de westelijk ringweg en de spoorlijn. Liggende woonschepen en arken zijn kenmerkend voor de 
beleving.  Gemiddelde waterpeil van Hoendiep is -0,93m NAP. Het gebied hoort bij 3e Schil Electraboezem met 
vereiste waterkerende hoogte +0,15m NAP. 
De toekomstige hoogte van het maaiveld bij de woningen en hoogte van de kade is +0.35m NAP in verband 
met grondwaterstanden (-1,90 tot -1,70 NAP) en gemeentelijke droogleggingseis van 1,3m 
 

 

FIGUUR 11: ZICHT IN DE AS VAN HOENDIEP IN WESTELIJKE EN OOSTELIJKE RICHTING 



11 
 

3.4. CULTUURGESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE 

Het Hoendiep werd in de zestiende eeuw gegraven en liep tot na de Tweede Wereld oorlog tot aan de 
Westerhaven, die na de ontmanteling van de vesting was ontstaan uit de oorspronkelijke stadsgracht. Het 
gebied langs Hoendiep heeft een lange industriële geschiedenis. Het voormalige fabrieksterrein aan het 
Hoendiep (waar woningbouw van Westerwal is gerealiseerd), lag oorspronkelijk ver buiten de stad en had 
lange tijd een landelijk karakter. Aan deze belangrijke vaarverbinding met het westelijk deel van de provincie 
en Friesland, werden eind 18e en begin 19e eeuw enkele molens en een scheepswerf gebouwd als voorlopers 
van de latere industriële ontwikkelingen. Het terrein wordt officieel bij de stad getrokken en ten oosten ervan 
ontstaat de Zeeheldenbuurt. In 1914 vestigt de Cooperatieve Friesch-Groningsche Beetwortelsuikerfabriek zich 
aan de westzijde van het terrein. De van Heemskerckstraat wordt in westelijke richting doorgetrokken en 
vormt lange tijd de hoofdtoegang van de Suikerfabriek. De monumentale directeursvilla van de fabriek is nog 
steeds in gebruik. Het deel van het terrein dat grenst aan de Van Heemskerckstraat is niet bebouwd geweest. 
Het is gebruikt als weiland en de laatste jaren als klein moestuincomplex. 
 

 

FIGUUR 12: UITSNEDEN UIT TOPOGRAFISCHE KAARTEN 
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Op het terrein van Westerwal spelden de oliemolen “De Hoop” en het pakhuis uit 1794 een belangrijke rol. 
Rond 1900 verdween de oliemolen en werd haar functie overgenomen door een stoommachine. Van de molen 
en ook van het latere fabrieksgebouw uit de tijd van de stoommachine is echter niets meer bewaard gebleven. 
Het pakhuis is echter wel bewaard gebleven. Hiervan is het westelijke deel in het begin van de 20e eeuw 
verbouwd tot woning. Het aanpalende gebied is -behalve één opslagloods uit 1960- niet bebouwd geweest; 
het was tot in de jaren zeventig in gebruik als weiland. 
 

 
FIGUUR 13: WOONHUIS (LINKS) EN OLIMOLEN (RECHTS) 

 
 
Het westelijke deel van plangebied ligt op het voormalige voorterrein van Suikerfabriek. De bebouwing is 
grotendeels gesloopt, echter veel onderdelen van de industriële terreininrichting zijn nog steeds zichtbaar in 
de omgeving.  Langs de oever van Hoendiep is te zien de oude loskade, de verhardingen met rails en diverse 
trappartijen. 
 

 
FIGUUR 14: LOSKADE SUIKERFABRIEK NU EN TOEN 
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3.5. TRANSFORMATIE 

De omgeving van het project, met name zuidoever van Hoendiep ondergaat transformatie. Huidig 
buitenstedelijk gevoel zou niet lang het gebied domineren. De verbindingen, met name voetgangers en 
fietsers, worden drukker, naast meer bewegingen komt ook meer verblijven in het gebied. Op het gebied van 
Westerwal zijn op dit moment appartementen en grondgebonden woningen gebouwd. De bebouwing zou 
direct aan de langzaam verkeerroute liggen. 
Het  voorterrein van voormalige Suikerfabriek wordt tijdelijk ingericht.  Inmiddels is dit een dynamisch en 
bruisend gebied met meerdere initiatieven die voor veel roering zorgen. Direct naast plangebied staan 
inmiddels studentenwoningen “Sugar Home” en meerdere woningen en appartementen. Kenmerkend voor 
het gebied is experimenteel industrieel en tijdelijk karakter van ontwikkelingen en inrichting. Ook worden veel 
tweedehandse materialen toegepast. De studentenwoningen zijn uit zeecontainers en andere prefab en 
industriële elementen gebouwd. Naastgelegen appartementen zijn circulair en demontabel. Terreininrichting  
is net zo duurzaam uitgevoerd – de verhardingen grotendeels uit stelcon platen, grondkeringen uit 
hergebruikte houten constructieonderdelen. Deze industriële en pragmatische inrichting sluit heel goed aan 
het verleden van dit gebied. 
Betere relatie met water en sociaal veilige verblijfsplekken in relatie met het groen zouden grote meerwaarde 
voor het gebied zijn. Logische, veilige en comfortabele verbinding met binnenstad is noodzakelijk voor het 
gebied.  

 

UITVOERINGSPROGRAMMA SUIKERFABRIEK-TERREIN 
“De uitgangspunten voor bereikbaarheid in dit gebied zien er als volgt uit: 

• Het Suikerfabriek-terrein is een verbindende schakel aan de westkant van de stad. Het verbindt de stad met het 

landschap, wijken met elkaar en het maakt actieve verbindingen met de binnenstad en het Stadspark door barrières te 
slechten. Hierbij staan de fiets en duurzame mobiliteit voorop in het kader van Healthy Ageing en de duurzaamheidsopgave 
van de stad. 

• De infrastructuur is nooit exclusief voor verkeer, maar juist bedoeld als leefruimte en als ruimte voor wonen en 

ondernemen. 

• Het gebied is goed bereikbaar te voet, te fiets en met het openbaar vervoer. (…) 

• Een belangrijke Fietsverbinding vanaf de binnenstad loopt langs het Hoendiep onder het spooren de Westelijke ringweg 

naar het Voorterrein. (…) 
De belangrijkste redenen voor een snelle realisatie van deze nieuwe verbinding zijn: 

• de toename van activiteiten en festiviteiten op het Voorterrein; 

• de toename van activiteiten van Terra op het Achterterrein/Vloeivelden; 

• de ontwikkeling van het oostelijk gelegen EnCeHa-terrein  

 

 
FIGUUR 15:STRUCTUURPLAN ONTWIKKELING SUIKERFABRIEKSTERREIN 
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HOOFDSTUK 4. NIEUWE SITUATIE 
 
 

4.1. HET ONTWERP   
Langs de zuidoever van Hoendiep wordt hoogwaardige langzaam verkeer verbinding tussen Admiraal de 
Ruyterlaan en de nieuwe stadsdeel Suikerzijde aangelegd. Doel van het project is realiseren van verbinding 
voor langzaam verkeer met hoge ambitie op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Duurzaamheid speelt 
hoofdrol in het ontwerp van onderdoorgang en terreininrichting. Het ontwerp wordt conform duurzaam GWW 
2.0 opgesteld. Belangrijkste dragers van kwaliteit zijn groen en water, beide met ecologische betekenis. Water 
dient als begeleiding van de doorgaande fietsers- en voetgangersstromen, terwijl groen zorgt voor buffer 
tussen het verkeer en wonen. Het project streeft naar balans tussen kwaliteit van de ontsluiting van het 
nieuwe stadsdeel en verblijfskwaliteit van de directe woonomgeving.  
 
Voetganger en fietser zouden een eigen, veilig en comfortabel ruimte krijgen. Het fietspad wordt 4m breed, de 
trottoir - min. 1,8m.  Het fietspad komt dicht bij het water te liggen en wordt begeleidt door een doorgaande, 
vloeiende lijnen van de damwand. Damwand wordt bekleed met metselwerk verrijkt met een lineair patroon 
die benadrukt continuïteit en biedt ruimte voor muurbeplanting. De hoogte van damwand wordt tot minimum 
beperkt om het contact met water van Hoendiep te versterken. Zuidelijk van het fietspad, dichter bij de 
bebouwing komt doorgaande voetgangersverbinding. Onderdoorgang krijgt een open karakter. Tussen 
woningbouw en langzaam verkeer route worden groenstroken aangelegd vormgegeven als terrassen en 
taluds, afhankelijk van de aanwezige hoogteverschillen. Groene, geleidelijke aansluiting op de omgeving zorgt 
voor open en vriendelijk karakter van de onderdoorgang. Om functionele relatie tussen woningen en Hoendiep 
te versterken worden aan weerszijden van onderdoorgang trappartijen aangelegd. 
 
Het belangrijkste onderdeel van de verbinding wordt de ongelijkvloerse kruising met de Westelijke Ringweg en 
de spoorlijn Groningen-Delfzijl. Ter plaatse van onderdoorgang wordt ruime opening gerealiseerd. De 
viaducten worden als een familie van elkaar ontworpen en bekleed met metselwerk. Afstemming van de 
gebruikte vormen en beperking van materialen heeft als doel visueel eenheid en rust te creëren.  
Alle lineaire structuren (groen, bomen, water, verlichting) worden over de hele lengte van verbinding 
doorgetrokken. Sociale veiligheid speelt een belangrijke in de vormgeving van het kunstwerk en de verbinding 
als geheel. Onderdoorgang wordt goed verlicht en de obstakels en onveilige hoeken worden geminimaliseerd. 
Kenmerkend voor de materialisering van de onderdoorgang wordt gebruik van metselwerk in keur rood 
genuanceerd. Deze word gebruikt zoveel in bekleding van kunstwerken (viaducten, kademuur) als in 
bestrating. Fietspad wordt voornamelijk verhaard met rood asfalt, alleen ter plekke van de overstekken 
worden “pleintjes” van klinkerverharding gecreëerd. Visueel dominant metselwerk wordt aangevuld met 
elementen uit beton en staal. Materiaalgebruik zorgt voor verbinding met industrieel karakter van de 
omgeving.  
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FIGUUR 16: PLANKAART 

 

 
FIGUUR 17: IMPRESSIE VOGELVLUCHT OOSTZIJDE 

FIGUUR 18: IMPRESSIES T.H.V. APPARTEMENTEN WESTERWAL 
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FIGUUR 19: IMPRESSIE VOGELVLUCHT WESTZIJDE 

 
FIGUUR 20: IMPRESSIES TIJDELIJKE INRICHTING KADE SUIKERZIJDE 

 
FIGUUR 21: IMPRESSIE ONDERDOORGANG 
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4.2. WATER  

Waterkering  
Langs het Hoendiep ligt een waterkering dat onder de keur valt van het Waterschap Noorderzijvest. Onlangs is 
de wettelijke waterkerende kruinhoogte door het waterschap bepaald op – 0.15 m NAP.  
In het ontwerp van langzaam verkeer verbinding wordt langs de noordzijde van het fietspad een nieuw 
damwand gerealiseerd tot de hoogte -0,15m NAP. Deze biedt voldoende bescherming tegen het water van 
Hoendiep (peil -0,93m NAP) en voldoet hiermee aan de vereiste wettelijke hoogte van waterkering. Het 
damwand aan de noordzijde van de verbinding gaan hiermee dienen als waterkering. Om ruimtelijke en 
functionele redenen is hogere damwand niet wenselijk in dit gebied.  
 
Het ecologische gedeelte langs Hoendiep, ten oosten van het spoor ligt ook lager dan de vereiste waterkering, 
gemiddeld op -0,5m NAP.   
 
Het terrein van woningbouw Westerwal ligt op +0,15m NAP, Aan de westzijde wordt de nieuwe kade langs 
Suikerzijde wordt aangelegd op +0,35m NAP. Alle deze hoogtes voldoen aan de waterkeringseis.  
 

 

FIGUUR 22: NIEUWE WATERKERING IN RELATIE TOT BESTEMMINGSPLANNEN 

 Compensatie  
Conform het beleid van waterschap, moet het ontwerp conform de afspraken in de watertoets worden 
opgesteld. Dit betekent dat in het ontwerp de risico’s voor het watersysteem tot een minimum worden 
beperkt.  
Voor aanleg van de onderdoorgang moet circa 700m2 spoorsloot gedempt worden. Gedempt wateroppervlak 
wordt op het terrein van Suikerzijde gecompenseerd. 
 

4.3. GROEN EN BOMEN 

Groen en bomen in het plangebied zijn geïnventariseerd. Het ontwerp houdt zoveel mogelijk rekening met 
positie van de huidige bomen. In het gebied tussen Westerwal en Hoendiep wordt 15m brede groene 
oeverzone gerealiseerd. Deze wordt ingericht met (grote) bomen, struiken en aangevuld recreatieve 
wandelroute en beplanting die ecologie bevordert en relatie heeft met cultuurhistorie van deze plek. De 
exacte invulling wordt nader uitgewerkt in een groenplan.  
Het terrein is moeilijk bereikbaar voor bouwwerkzaamheden. Naar verwachting zou tijdens bouw van de 
onderdoorgang deel van de bomen gekapt moeten worden. Hiervoor wordt nog specifiek voor bouwfase een 
BEA opgesteld.  
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4.4. ECOLOGIE 
De huidige ecologische gebieden worden gehandhaafd. Groene zondes langs hoendiep worden ingericht met 
beplanting die ecologische waarde versterkt. Ook in materialisering van de kunstwerken wordt aandacht 
besteed aan ruimte voor natuur, onder meer door plekken voor muurbeplanting in kademuur en het 
aanleg/versterken van water beplanting langs de kade. 
 
De ecologische zone langs Hoendiep is op dit moment onderbroken door spoorviaduct en de brede op- en 
afritten van Laan 1940-44. Deze verbinding wordt hersteld door aanleg van faunapassages in vorm van duikers 
langs fietsonderdoorgang en aangevuld met duikers langs het water. Ecologische verbindingszone noord-zuid, 
langs het spoor en ringweg wordt doorgesneden door constructie van onderdoorgang. De verbinding wordt 
hersteld door middel van faunapassages op het verkeersviaduct, zoveel aan oost- als aan westzijde.  
 

 
FIGUUR 23: PLANKAART - ECOLOGISCHE VERBINDINGEN 

Uit een quick scan Ecologie is naar voren gekomen dat er naar verwachting geen ontheffing van de Wet 
natuurbescherming nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. Dit omdat er geen verstorende 
werkzaamheden worden uitgevoerd. Uiterlijk moet wel rekening worden gehouden met de wettelijke 
zorgplicht.  
 

4.5. ARCHEOLOGIE  
Voor de aanvang van werkzaamheden wordt het gebied archeologisch (nader) onderzocht. Naar verwachting 

komen wij meer te weten over industrieel verleden van de plek, met name de molen aan de oostkant. De 

resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor verrijking van inrichtingsplannen en aanvulling van 

recreatief en educatief programma. 

4.6. BODEMKWALITEIT  
Uit de milieuonderzoeken is naar voren gekomen dat de bodem plaatselijk verontreinigd is. Deze 
bodemverontreiniging wordt functioneel gesaneerd. 
 

4.7. GELUID EN TRILLINGEN 
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Uit de onderzoeken naar de geluids- en trillingseffecten van de aanleg van de langzaam verkeer verbinding is 
naar voren gekomen dat wordt voldaan aan de vigerende geluidswetgeving en de SBR richtlijnen voor 
trillingen.  


