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Groningen,  
 
Aan de raad, 
 
Voor u ligt de "Visie Diepenring". Onze intentie is dat de visie zal leiden tot een 
herinrichting van het noordelijke en oostelijke deel van de Diepenring (tussen de 
Visserbrug en de Steentilbrug) op een dusdanige wijze dat dit deel van de stad zal 
worden gezien als een visitekaartje van de stad Groningen. De visie reikt de kaders aan 
waarbinnen de herinrichting gefaseerd kan worden gerealiseerd. Dit is een aanpak zoals 
ook heeft plaatsgevonden bij de herinrichting van het Hoge en Lage der A.  
 
Korte terugblik. 
In de nota "Een verstopte kransslagader, een zwakker kloppend hart" uit mei 2000 
schetsten de "Gezamenlijk buurtverenigingen Centrum Groningen" de problematiek 
rondom de Diepenring en deden ze suggesties voor verbeteringen. Uit de gezamenlijke 
reactie van het GCC en de Kamer van Koophandel (KvK) in maart 2002 en gesprekken 
met de gemeente op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau bleek dat deze partijen in 
hoofdlijnen hetzelfde gemeenschappelijke doel voor ogen hebben. De oplossings-
richtingen gaan van het creëren van meer ruimte voor voetgangers en fietsers tot het 
creëren van een aangenaam verblijfsklimaat op de kades/langs het water. Ruimte 
hiervoor ontstaat door bijvoorbeeld het parkeren op te heffen, het reduceren van de voor 
de auto’s beschikbare ruimte tot 1 rijstrook inclusief opstelruimte bij kruisingen en 
bovengrondse containers door ondergrondse te vervangen. Daarbij wordt geopteerd 
voor een inrichtingskwaliteit (verharding, straatmeubilair etc.), zoals in Ruimte voor 
Ruimte gangbaar is. Het GCC en de KvK hebben aandacht gevraagd voor doorstroming 
en parkeren.  
Dit voornemen is in het collegeprogramma 2002-2006 opgenomen. Om voldoende 
parkeerplaatsen beschikbaar te houden is de herinrichting van de Diepenring tot de 
oplevering van de parkeergarage Boterdiep en Damsterdiep uitgesteld. Besloten werd 
de herinrichting van het Hoge der A, Lage de A en de Pottebakkersrijge wel uit te 
voeren omdat de verkeersfunctie van dit deel van de Diepenring wezenlijk anders is. 
Inmiddels is de Boterdiepgarage opgeleverd en is zicht op de oplevering van de 
Damsterdiep-garage. De parkeernota "Parkeren in de stad, duurzaam bereikbaar" die 
reeds in  
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procedure was gebracht, maar inmiddels parallel loopt aan de visie in het besluit-
vormingstraject, formuleert onder andere het parkeerbeleid in en rond de Diepenring en 
dient als uitgangspunt voor de visie. 
 
De opdracht. 
Door de vele overleggen met, en nota’s van vertegenwoordigende organisaties en 
instanties hadden wij voldoende inbreng om de uitgangspunten voor het maken van de 
visie op hoofdpunten helder te formuleren. Deze uitgangspunten zijn samengevat in de 
volgende thema’s: 
- ruimte creëren voor de fietsers; 
- ruimte creëren voor de voetgangers; 
- creëren van een aantrekkelijk verblijfsklimaat;  
- bereikbaarheid Binnenstad blijvend garanderen; 
- vergroten van de recreatieve mogelijkheden;  
- parkeren van straat en van de kadestroken. 

 
Deze opdracht is vertaald in de ambitie om ook de Diepenring weer tot een visitekaartje 
van de stad te maken. In historisch perspectief is het water - de Diepenring - altijd 
verbonden geweest met de stad die gebouwd is op de Hondsrug. Water als afwatering, 
verdedigingswerk, vervoerader, basis voor handel en bedrijvigheid, plek om te wonen 
en voor recreatief gebruik. Om in de binnenstad van Groningen te komen moet men 
altijd één van de vijftien bruggen over de Diepenring kruisen. Dit gegeven is een 
kwaliteit op zich. 
Groningen heeft al lange tijd een spraakmakende naam op het gebied van ruimtelijke 
ordening en verkeersbeleid en verwierf titels als "Beste Binnenstad" en "Fietsstad 
nummer één". In onze optiek moet elke verandering in de stad een verbetering zijn. De 
slogan "Er gaat niets boven Groningen" is duurzaam van kracht.  
De binnenstad heeft vanaf Binnenstad Beter (1993) een metamorfose ondergaan als het 
gaat om de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte. Het gebruik van het 
stadshart en de waardering daarvoor zijn toegenomen. De attractiewaarde van de 
Diepenring is nu nog beperkt maar moet na de ingrepen, zoals in deze visie worden 
voorgesteld, een belangrijke bijdrage leveren het verhogen van de aantrekkelijkheid van 
ons prachtige binnenstadsklimaat. In de visie "Binnenstad.nu" (2009) is de ambitie 
uitgesproken om 40 miljoen bezoekers per jaar te verwelkomen. De "Visie Diepenring" 
past in dit kader. Om de visie een helder beeld mee te geven is gekozen voor de 
metafoor van een ketting met prachtige parels. 
 
Participatie. 
De burgerparticipatie is volgens een vooraf opgesteld communicatieplan verlopen.  
U hebt daar bij de aanvraag voor de plankosten al kennis van kunnen nemen. Als extra 
service is een uitgebreide website ontwikkeld met interactiemogelijkheden. Dankzij 
deze altijd beschikbare kennisbron kon iedere Stadjer zelf bepalen of en wanneer hij/zij 
wilde aanhaken. Ruim 3150 unieke bezoekers hebben de website bezocht (telling 
14/12/09). Ook tijdens de inspraakperiode heeft de website een belangrijke rol vervuld 
als communicatiemiddel. In die periode bezochten ruim 550 unieke bezoekers de site.  
De uitgangspunten uit het verleden zijn geijkt. Het proces is begeleid door een 
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klankbordgroep bestaande uit belangstellende bewoners, vertegenwoordigers uit 
omliggende buurten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven die hebben 
meegekeken en meegedacht over de visie op de Diepenring. Gedurende de eerste helft 
van 2009 is deze klankbordgroep meerdere malen bijeengekomen en heeft meegekeken 
en geadviseerd bij het opstellen van de visie. Met veel enthousiasme is door de 
klankbordgroep samengewerkt, al moest in het prille begin wel enige scepsis worden 
overwonnen. De leden van de klankbordgroep zijn meegenomen op een fietstocht langs 
de Diepenring en hebben vooral ook praktisch meegedaan in het ontwerpproces. In een 
ateliersessie hebben de leden van de klankbordgroep, aan de hand van zelf gemaakte 
ontwerpen, elkaar uitgelegd wat zij belangrijk vonden in hun kanaalvak. Tijdens deze 
sessie kwamen de leden er achter dat er keuzes gemaakt moesten worden. Honoreren 
van alle wensen zou betekenen dat op veel plaatsen geen gracht meer overbleef. Na de 
ateliersessie is in een aantal bijeenkomsten door de gemeentelijke ontwerpers terug-
gekoppeld hoe de ingebrachte onderwerpen van de klankbordgroep in de visie werden 
geïmplementeerd en wat de gevolgen waren van bepaalde voorstellen. Hierdoor groeide 
het proces waarbij elke keer weer de voorstellen werden getoetst en van kritisch 
commentaar werden voorzien. Gedurende het klankbordproces verdween de scepsis en 
slaagde de klankbordgroep er in, in meerderheid de nuances aan te brengen daar waar 
in het begin de geformuleerde opdracht als een dictaat ervaren werd. Tijdens deze 
sessies kwam duidelijk naar voren dat het onmogelijk is aan alle individuele wensen 
tegemoet te komen. Zo bleven een paar bewoners het erg jammer vinden dat ook "hun" 
parkeer-plaats moet verdwijnen terwijl ze in essentie voor het opschonen van de kade 
zijn. 
Een grote meerderheid van de klankbordgroep bleek een trouwe bezoeker van de 
bijeenkomsten. In totaal zijn er zes bijeenkomsten georganiseerd. Hiermee is de basis 
gelegd voor constructief meedenken in de volgende fase waarin het inrichtingsontwerp 
centraal komt te staan. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk dat u instemt met de visie en 
ons mandaat geeft voor de gefaseerde uitwerking ervan. 
Nadat de concept-visie door ons is vastgesteld en in de commissie vergadering van  
7 oktober jl. aan u is voorgelegd, is een inspraaktraject doorlopen. Dit onderwerp 
behandelen we in een aparte paragraaf maar maakt integraal onderdeel uit van het 
participatieproces. 
 
Afwegingen. 
Om te komen tot een visie is na de inventarisatiefase een analysefase doorlopen waarin 
de consequenties van de ideeën en voorstellen tegen het licht zijn gehouden. De 
belangrijkste onderwerpen die hierbij behandeld zijn hebben we voor u samengevat. 
 
1. Ruimte maken op de kade voor voetgangers en waterbeleving.  

 
- Parkeren opheffen  
Om ruimte te maken voor voetgangers en de relatie met het water te versterken is het 
nodig om het overgrote deel van het parkeren op de kades en op straat op te heffen. Het 
beleidsuitgangspunt waarop we dit belangrijke onderdeel van de visie vorm kunnen 
geven, ligt verankerd in de nota "Parkeren in de Stad; duurzaam bereikbaar!". 
Aanpassingen in dit beleid hebben direct gevolgen voor de visie. Aan de Diepenring 
zijn momenteel 374 parkeerplaatsen, waarvan er circa 200 in gebruik zijn bij bewoners.  
Het verlies aan parkeerplaatsen langs de Diepenring wordt voor bewoners gecompen-
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seerd in buurtstallingen. De uitvoering van de plannen en dus het opheffen van de 
parkeerplaatsen op straat zal gefaseerd plaats vinden. Op de precieze fasering hiervan 
komen we terug bij de uitwerking van de plannen voor de Diepenring. Voorwaarde 
hierbij is een passende (tijdelijke) parkeeroplossing. 
Bezoekers krijgen prima alternatieve stallingmogelijkheden aangeboden in 
parkeergarages aan het Boterdiep (1200), Damsterdiep (550) Ossenmarkt (320) en 
Forum (380). Daarnaast wordt stevig ingezet op alternatieven in de vorm van P&R 
voorzieningen. Deze alternatieven zijn van groot belang voor het verbeteren van het 
milieu en de leefbaarheid in de binnenstad.  
Het aantal bewonersvergunningen op straat wordt geleidelijk in overeenstemming 
gebracht met de beschikbare parkeergelegenheid. Omdat de parkeerplaatsen gefaseerd 
verdwijnen denken we dat we dit kunnen realiseren via natuurlijk verloop voornamelijk 
doordat mensen verhuizen. Bewoners kunnen gebruik maken van de beschikbare 
buurtstallingen. 
In uitzonderingsgevallen zullen we bij de planuitwerking maatwerk leveren. Het 
uitgangspunt hierbij is dat het beeld voor de Diepenring overeind blijft. We gaan uit 
van één rijbaan en fietsstrook om ruimte te maken voor voetgangers.  
 
- Minimaliseren en zoneren van noodzakelijke obstakels.  
Op de kade staan allerlei obstakels die voor een deel noodzakelijk zijn. Wij streven naar 
minimalisatie en clustering om het wandelen op de kade maximaal te faciliteren. De 
bomen staan niet ter discussie. Waar mogelijk worden zelfs extra bomen gepland of kan 
extra ruimte tussen de bomen juist nodig zijn om verblijven aan het water te realiseren 
of accenten (parels) te maken.  
 
De verlichting op de Diepenring kan aan spandraden boven de rijstrook komen, 
waardoor een veel prettiger verblijfsklimaat ontstaat gedurende de avond en nacht.  

 
- Verblijven en het versterken van de relatie met het water. 
Het versterken van de relatie met het water is onmiddellijk een feit als op de kade 
minder objecten staan. Op het Hoge en Lage der A is dit heel goed voelbaar en 
zichtbaar. Aan het water is verblijven op de zonkant op enkele plekken een enorme 
kans. Het sterkst is dat in de zone rondom de Ebbingebrug met als referentie de 
Reitemakersrijge achter het voormalige Natuurmuseum. In deze visie wordt gekozen 
voor een nadere ontwikkeling van de "Bimlocatie" en nog enkele andere parels aan het 
water. 
 
Een meer recreatief gebruik van het water is een belangrijk streven. Dit deel van de 
Diepenring heeft nu vooral een woonfunctie (schepen en arken) en is van marginale 
betekenis als het om varen gaat. De vaste Steentilbrug is daarbij de bottleneck. Vanuit 
deze visie wordt gepleit voor een beweegbare brug, zodat recreatievaart mogelijk wordt 
via de oostelijke Diepenring in de richting van het Reitdiep. Mocht dat uiteindelijk niet 
haalbaar zijn dan blijft de wens staan die ook vaak genoemd is in de klankbordgroep 
om aanlegplaatsen te creëren voor kanovaart of wellicht in de toekomst een watertaxi.  
 
2. Straatprofiel optimaliseren: één rijstrook realiseren. 

 
- Maatvoering en functie. 
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Momenteel is de 6 meter brede rijbaan van de Diepenring verdeeld in twee rijstroken. 
Op deze rijbaan wordt gefietst, geparkeerd en is laden en lossen mogelijk. Het 
autoverkeer rijdt meestal als één sliert over de Diepenring. De beschikbare wegbreedte 
wordt niet volledig gebruikt, behalve in de opstelvakken bij de verkeerslichten.  
Gelet op de verkeershoeveelheid is het niet nodig om te voorzien in twee rijstroken. Als 
het parkeren op de kade verdwijnt, ontstaat er ruimte aan het water die op een andere 
manier kan worden benut. De inrichting van de Diepenring is nu nog sterk gericht op 
doorstroming. Deze visie biedt essentieel meer ruimte om aan de Diepenring te 
verblijven en sluit aan bij het huidige verkeersgedrag. 

 
- Bereikbare binnenstad. 
In deze visie is gekozen voor een rijstrook van 4.50 meter breed (waarvan 1.50 meter 
beschikbaar is voor fietsverkeer). Doorstroming van doorgaand verkeer op de 
Diepenring is ondergeschikt aan de bereikbaarheid van de binnenstad. Het accent ligt in 
deze visie veel meer op bestemmingsverkeer en het primaire proces dat noodzakelijk is 
voor het functioneren van de binnenstad, zoals goederen- en parkeerverkeer. Bij de drie 
kruisingen met verkeerslichten is een nadere studie noodzakelijk naar de verkeers-
afwikkeling in relatie tot de indeling van de rijbaan. 
 
Het openbaar vervoer (bus en tram) en de hulpverleningsdiensten zullen onderdelen van 
de Diepenring gebruiken als route en een groter belang hechten aan doorstroming. In 
geval van nood is het mogelijk dat een hulpvoertuig een auto passeert binnen de 
gegeven maatvoering. Afstemming hierover met vertegenwoordigers van de hulp-
verleningsdiensten heeft plaatsgevonden. 
 
De fietsers zullen nadrukkelijk een eigen veilige en comfortabele positie krijgen op de 
Diepenring. Laden en lossen op een fietsstrook is niet toegestaan en ongewenst vanuit 
verkeersveiligheid. De consequentie van een smalle rijstrook in combinatie met een 
fietsstrook is dat laden en lossen plaats moet vinden op een verbreed trottoir aan de 
woningzijde. Het laden en lossen moet bij de nadere planuitwerking goed in beeld 
worden gebracht. Tevens is maatwerk vereist voor parkeren in uitzonderingsgevallen. 
 
- Symmetrie. 
Er is gekozen voor een symmetrisch profiel: de binnenzijde en buitenzijde van de 
Diepenring hebben dezelfde functie en inrichtingsprincipes. Dit is een helder en 
eenduidig systeem. Bij de Turfsingel en ter hoogte van het Kattendiep is sprake van een 
bijzondere situatie: openbaar vervoer (tram) in twee richtingen. Bij de nadere 
uitwerking in een ontwerp vraagt dit om speciale aandacht.  

 
- Materialisering. 
In deze visie wordt voorgesteld om aan de binnenstadszijde te kiezen voor gele 
trottoirs. Aan de buitenkant van de Diepenring ligt rood voor de hand overeenkomstig 
de materiaalkeuzes die al eerder zijn gemaakt in deze stadsdelen. In de rijbaan komt 
vanuit milieuoverwegingen (geluidreducerend) asfalt. 
 
Inspraak. 
Van 16 oktober tot 4 december jl. heeft de visie ter inzage gelegen en hebben belang-
hebbenden kunnen reageren. Op 17 november is een inspraakavond georganiseerd 
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waarbij belangstellenden mondeling hun mening over de visie konden geven. De 
schriftelijke reacties konden niet alleen per brief maar ook via een speciaal daarvoor 
ontworpen reactieformulier via de website worden ingezonden. Zowel een verslag van 
de inspraakavond als alle schriftelijke reacties zijn verwerkt in het inspraakdocument 
dat u als bijlage bij deze nota aantreft. Er zijn ca. 40 schriftelijke reacties ingediend. 
Ten aanzien van de visie waren de reacties verdeeld. Velen vinden het een mooi en 
goed plan, waarvoor ook waardering is uitgesproken. Deze positieve reacties kwamen 
vooral van bewonersorganisaties, georganiseerde ondernemers en de fietsersbond. Het 
gros van de inspraakreacties richt zich tegen het opheffen van parkeren aan de 
Diepenring. Tijdens de inspraakperiode is tegen het opheffen van parkeerplaatsen door 
enkele bewoners en ondernemers gericht actie gevoerd door middel van het verspreiden 
van flyers onder de ruitenwissers van geparkeerde auto’s.  
De inspraakavond werd bezocht door ca. 80 geïnteresseerden. De inspraak heeft niet 
geleid tot wezenlijke bijstelling van de visie. Bij de inrichting is het mogelijk maatwerk 
oplossingen te maken bijvoorbeeld voor parkeren voor gehandicapten. Tevens zullen 
besluiten over de wijzigingen in de parkeernota integraal worden meegenomen  voor de 
visie Diepenring.  
In de visie zijn tekstuele wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de ingebrachte 
zienswijze van het GCC en het Woonschepencomité Groningen. Zo pleit dit comité 
voor een integrale samenvoeging van de uitgangspunten van "Kade tot Kade" in de 
visie Diepenring. Daarin zou het aantal woonschepen in de kanaalvakken niet mogen 
wijzigen. Het is echter onmogelijk om het aantal schepen te fixeren, omdat in de visie 
inzichtelijk is gemaakt dat er keuzes moeten worden gemaakt ten aanzien van de 
ruimtelijke invulling ten gunste van tram en terrassen aan het water versus woonboten.  

 
Fasering en financiën. 
Een eerste schatting heeft uitgewezen dat de herinrichting van het noordelijke- en 
oostelijke deel van de Diepenring globaal € 10 miljoen zal kosten. Momenteel is  
€ 3,647 miljoen (incl. € 1.1,397 miljoen BDU) voor de eerste fase gereserveerd. 
Inmiddels hebben we de BDU voor 2010 aangevraagd. Naar verwachting zal deze 
aanvraag door de provincie worden gehonoreerd. De aanvraag voldoet aan de criteria 
van de BDU en past binnen het afsprakenkader met de provincie Groningen. Tevens is 
nieuw beleidsgeld beschikbaar gesteld. De omvang hiervan bedraagt € 2.250.000,-- 
(stadsmeiergelden 2007 € 250.000,-- en incidenteel nieuw beleid 2009 € 2.000.000,--).  
Uw raad heeft ons bij de aanvraag van het plankostenkrediet voor de Steentilstraat en 
de Diepenring verzocht een uitvoeringsprogramma op te stellen met de focus op 
bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Daarbij heeft u ook aangegeven dat niet kan 
worden begonnen met de fysieke inrichting voor de Damsterdiepgarage opgeleverd is.  
Gelet op de strekking van de motie hebben we ervoor gekozen het project in fasen uit te 
voeren. De planningen van alle grote binnenstadsprojecten (Damsterdiep, Tram, Forum 
en Oostwand Grote Markt) zijn op elkaar gelegd. Tot 2016 is het onmogelijk om, 
rekening houdende met de bereikbaarheid voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen, 
het oostelijke deel van de Diepenring op de schop te nemen. Het advies is dan ook om 
te starten bij de Noorderhaven in plaats van de Steentilstraat. Hiermee voorkomen we 
problemen met de verkeersafwikkeling. Met het thans beschikbare budget kan naar 
verwachting 500 tot 600 meter uitgevoerd worden.  
Indien u besluit om na vaststelling van de visie over te gaan tot uitvoering van de eerste 
fase zal gestart worden met de detailuitwerking per kanaalvak en stelt u de benodigde 



 
 

7 

kredieten hiervoor beschikbaar.  
De eerste uitvoeringswerkzaamheden kunnen in dat geval in het najaar van 2010 
starten. We combineren de uitvoeringswerkzaamheden aan de Diepenring met de 
aanpak van de kademuren langs de Diepenring. In de begroting 2010 is hiervoor een 
bedrag van  
€ 950.000,- beschikbaar gesteld. Door deze werkzaamheden te combineren kunnen we 
de werkzaamheden efficiënter uitvoeren.  

 
Communicatie tijdens de uitvoering. 
Momenteel loopt er een aantal autonome uitvoeringsprojecten op de Diepenring die een 
eigen communicatietraject hebben doorlopen. Op het moment dat een kanaalvak als 
deelproject van de visie Diepenring wordt aangepakt, komen alle uitvoeringswerkzaam-
heden onder dezelfde communicatieparaplu. Dit brengt niet alleen duidelijkheid naar de 
directe woonomgeving ook voor de interne afstemming van verschillende projecten op 
dezelfde locatie is dit bevorderlijk. 
Het bundelen van het communicatietraject gebeurt vanaf het moment dat de visie voor 
de Diepenring is vastgesteld en de kredieten voor de uitvoering zijn verstrekt.  
Voor de eenduidige communicatie wordt de huidige website over de Diepenring 
omgebouwd naar een uitvoeringssite met actuele zaken op het gebied van herinrichting 
en besluitvorming. De site biedt bezoekers tevens de mogelijkheid om achtergrond- 
informatie op te vragen. Zo mogelijk worden links aangebracht naar projecten die 
elders op of in de omgeving van de Diepenring spelen. Bewonersbrieven en een 
bereikbare directievoerder completeren vervolgens een effectieve communicatiemix. 
Klachten en vragen krijgen een eigen brievenbus via de website. 

 
Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten: 
I .  kennis te nemen van het inspraakverslag; 
II.  de visie Diepenring vast te stellen. 
 
Burgemeester en wethouders 
van Groningen, 
 
de burgemeester, de secretaris, 
 
 
 
 
Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. H.P. Bakker. 


