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Besluit altematief ontwerp trambrug 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. een deel van het Oosterhamrikkanaal te dempen en daar een nieuw parkachtig lichaam met vij-
ver en groen te realiseren, overeenkomstig bijgaand schetsontwerp; 

II. 50% van de te besparen kosten ten goede te laten komen aan een hogere groenkwaliteit langs 
het trace aan de noordzijde van het Oosterhamrikkanaal. 
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Publiekssamenvatt ing 

Door voortschrijdend inzicht stellen wij u voor om afte wijken van het tramtrace ter plaatse van het 
Oosterhamrikkanaal zoals deze in het verleden is bedacht en vormgegeven. Het nu voorgestelde 
ontwerp omvat een breed uitlopend dijkachtig lichaam waarover het tramtrace loopt, gecombineerd 
met de realisatie van een vijverpartij en groen (zie bijgaand ontwerp). Dit zal worden gerealiseerd in 
plaats van het eerder genomen besluit om hier een brug te realiseren. Het dijkachtig lichaam resul
teert in een verhoging van de groenkwaliteit voor het gebied. Het gebied wordt daarmee aantrekke-
lijker en de leefbaarheid wordt daarmee vergroot. Ook kan dit resulteren in een betere verkoopbaar-
heid van de woningen in het gebied. Een deel van de financiele besparing die dit oplevert, wordt 
ingezet om een hogere groenkwaliteit te realiseren langs het trace aan de noordzijde van het Ooster
hamrikkanaal. 

Voorgesteld besluit 

De raad besluit: 
1. een deel van het Oosterhamrikkanaal te dempen en daar een nieuw parkachtig lichaam met vij-

ver en groen te realiseren, overeenkomstig bijgaand schetsontwerp; 
2. 50% van de te besparen kosten ten goede te laten komen aan een hogere groenkwaliteit langs 

het trace aan de noordzijde van het Oosterhamrikkanaal. 

Inleidlng 

Recent is het bestemmingsplan Ebbingekwartier onherroepelijk verklaard. Op basis van dit bestem-
mingsplan is met de ontwikkelcombinatie CiBoGa en andere partijen een nieuw stedenbouwkundig 
model uitgewerkt. De zogenaamde schotsen met hun parochiale ruimten hebben plaats gemaakt voor 
gesloten bouwblokken zoals in de historische stad en in de Hortusbuurt gangbaar is. Het werken en 
wonen kan in het vervolg van de planontwikkelingen plaats gaan vinden aan de straten, hofjes en 
pleintjes in het Ebbingekwartier. Naast het wonen is er meer ruimte gemaakt voor diverse functies 
als een hotel, een schoolgebouw, winkels en andere stedelijke voorzieningen. De ontwikkelingen 
kunnen meer inspelen op die van de Creatieve Stad. De structurele inrichting van het Ebbingekwar
tier wordt dan ook meer binnenstedelijk van aard en vindt haar aansluiting bij die van de birmenstad 
en die van het ziekenhuis UMCG. 

Beoogd resultaat 

Met dit besluit wordt beoogd om afte wijken van eerdere uitgangspunten ten aanzien van het tram
trace ter plaatse van het Oosterhamrikanaal wat ten goede komt aan de groenkwaliteit en leefbaar
heid in het gebied. 

Kader 

Tramtraces. 
In de afgelopen periode zijn de tramtraces die door en over het UMCG-Bodenterrein en Ebbinge
kwartier lopen, ontworpen en gepland. De traces lopen vanuit het centrum over de Oostersingel en 
de Bloemsingel, via de noordkant van het Oosterhamrikkanaal, naar Kardinge (en vice versa) en via 
de Kolendrift over het Ebbingekwartier, naar Zemike (en vice versa). 

U hebt op 28 September 2011 besloten om in te stemmen met het voorlopig ontwerp (tracedelen 1 en 
2) waarin (onder andere) stond aangegeven dat er een trambrug over het Oosterhamrikkanaal gerea
liseerd zal worden en om het trace over de Oostersingel en Bloemsingel enigszins te verleggen naar 
het oosten over het ziekenhuisterrein van het UMCG. Tevens heeft in deze periode de stuurgroep 
van de tram besloten om in te stemmen met deze uitgangspunten. 



Ondergrondse infrastructuur/compensatie groen. 
Zowel het besluit om het tramtrace over de noordkant van het Oosterhamrikkanaal te laten lopen als 
het besluit met betrekking tot de verlegging van het trace naar het oosten over het UMCG-gebied 

hebben geleid tot een toekomstige situatie waarbij er minder groen behouden kan blijven en/of aan-
gelegd kan worden dan waar in eerste instantie van uit werd gegaan. Zowel de hoeveelheid reeds 
aanwezige als nieuw aan te leggen ondergrondse infrastructuur is hier debet aan. In een besluit, d.d. 
28 juni 2011, heeft het college uitgesproken dat ernaar gestreefd dient te worden om de groene 
structuur en het karakter ervan zoveel mogelijk te behouden. Door realisatie van dit voorstel wordt 
nieuw groen in het gebied toegevoegd. 

Argumenten/afwegingen 

Zowel de beschreven consequenties voor het groen als het ontwerp van een nieuw stedenbouw
kundig plan voor het Ebbingekwartier leiden tot nieuwe inzichten over de inrichting van het gebied 
waar de tram het Oosterhamrikkanaal gaat kruisen. 

Het gebied wordt meer beschouwd als verbindend element tussen de "oude" Korrewegwijk en het 
"nieuwe" Ebbingekwartier. Door afte wijken van de variant waar de tram door middel van een brug 
over het Oosterhamrikkanaal zou gaan en door de keuze te maken om de tram over een breed uitlo
pend dijkachtig lichaam te laten gaan waarbij een vijver met groen gerealiseerd wordt, gaat het ge
bied als een parkomgeving functioneren (zie tekening) waar mensen kurmen recreeren. Dit komt ten 
goede aan de leeftjaarheid van het gebied. Ook zou dit kunnen resulteren in een betere verkoopbaar-
heid van de woningen in het gebied. 

Voor beide stadsdelen wordt zowel het Oosterhamrikkanaal als de vijverpartij via een langzaam 
aflopende oever beter bereikbaar en zichtbaar. Het park met gras en forse bomen is een nieuw recre-
atief element in de stad. Bovendien is het de verwachting dat de aanleg van een dijklichaam met een 
parkachtig landschap aanzienlijk minder investeringen vergen dan de eerder beschreven trambrug. 
Een deel (50%) van deze "besparing" op de totale begroting van de tram zal geinvesteerd worden in 
een verhoging van de groenkwaliteit langs de noordzijde van het Oosterhamrikkanaal. De besparing 
van het dijklichaam met groenafwerking ter plaatse van dit lichaam en vijverpartij ten opzichte van 
de Singelbrug bedraagt € 500.000,--. Wij stellen voor om € 250.000,-- ten goede te laten komen aan 
de groenstructuur noordzijde Oosterhamrikkanaal en € 250.000,-- terug te laten vloeien naar de 
businesscase van de tram. 

Een ander punt is dat er voor gezorgd wordt dat de gehele waterverbinding (de Watermolen) met het 
Oosterhamrikkanaal, De Beren en het Noorderplantsoen in stand zal worden gehouden zodat dit eco-
logisch gezien een verbinding is. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat le 

Naar aanleiding van inspraak die in het verleden is geweest (de inspraak ging over het trace en niet 
over het ontwerp), is er geen noodzaak om een nieuwe inspraakronde te organiseren. Tevens zal er 
een toekomstige mogelijkheid zijn om zienswijzen uit te brengen op basis van het ontwerp bestem
mingsplan waar de wijziging naar dijklichaam in verwerkt zal worden. 

Ook hebben wij het voorstel voorgelegd aan een aantal afgevaardigden van diverse bewonersorgani-
saties (Korrewegwijk, Oosterparkwijk, Hortusbuurt en Binnenstad-Oost), bedrijvenvereniging Eb
bingekwartier, Kemteam Ebbingekwartier en een aantal VvE's op het Ebbingekwartier. Allen had
den zij een positieve houding ten aanzien van de voorgestelde wijziging. 



Financiele consequenties 

Zoals eerder omschreven is het de verwachting dat de voorgestelde wijziging een aanzienlijke be
sparing op kan leveren ten opzichte van de trambrug. Een deel van deze besparing zal worden gein
vesteerd in een verhoging van de groenkwaliteit langs het trace aan de noordzijde van het Ooster
hamrikkanaal. 

Realisering en evaluatle 

Het trambureau heeft aangegeven dat er tot 1 juli 2012 gelegenheid is om een aanpassing in de aan-
bestedingsstukken van de tram te bewerkstelligen. Indien u akkoord gaat met dit voorstel, kan deze 
wijziging onderdeel worden van de totale aanbesteding. 



Bijlage 1; Voorgesteld tramtrace over Oosterhamrikkanaal 

Figuur 1; Voorgesteld tramtrace Oosterhamrikkanaal 


