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 De Gegroeide en Landschappelijke Stad 
 
Op de grens van het Drentse esdorpenlandschap en het cultuurlandschap van terpen en wierden dat Noord-
west-Europa kenmerkt, is Groningen ontstaan op het uiterste puntje van de Hondsrug, de van zuidoost naar 
noordwest lopende zandrug die ooit door landijsstuwing is gevormd. In tegenstelling tot veel andere steden is 
Groningen niet alleen ontstaan op een kruispunt van belangrijke routes, maar tevens op een snijpunt van ver-
schillende landschappen – de zeeklei met kunstmatige heuvels in het noorden, noordoosten en –westen, de 
veengebieden in de zuidoosten en –westen, als ook de zandrug vanuit het zuiden. Groningen is een plek waar 
inmiddels 2000 jaar bebouwing staat en waar, zoals nog steeds goed is te herkennen in de plattegrond van de 
stad, het landschap haar sporen nadrukkelijk heeft nagelaten.  
 
Bijna geen enkele stad in Nederland heeft zo’n nadrukkelijke stempel op de omgeving gedrukt als Groningen. 
Achteraf gezien lijkt dat een vanzelfsprekendheid; ingeklemd tussen de rivieren Aa en Hunze werd de Honds-
rug aanvankelijk begrensd door moeilijk toegankelijke veen- en kleigebieden, die het verkeer aan beide zijden 
blokkeerden. Op de zandrug liep 1000 jaar geleden de enige harde en begaanbare verbinding tussen het 
Drentse plateau en de vruchtbare kleistreken van de ommelanden. De Aa en Hunze vormden samen ten noor-
den van de Hondsrug het Reitdiep en zorgden zo voor een directe verbinding met zee. Dat hier een sterke stad 
zou ontstaan, mag weinig verrassend heten; de combinatie van verbindingen, afwatering, klei, veen en zand 
heeft de basis gevormd voor de ontwikkeling van een oorspronkelijk agrarische nederzetting tot een bestuurlijk 
en economisch centrum voor de regio. 
 
 Ontstaan 
De geschreven geschiedenis van Groningen begint in de elfde eeuw, maar bebouwingsresten hebben op een 
nederzetting gewezen die teruggaat tot de derde eeuw voor Christus. Vanaf 1040 werd Groningen de meest 
noordoostelijke punt van het uitgestrekte bisdom van Utrecht en was de stad dus niet alleen kerkelijk, maar 
vooral ook militair en wereldlijk van waarde voor een grote Noordwest-Europese regio. Door de relatief grote 
afstand tot economische en politieke zwaartepunten in Europa in het algemeen en Nederland in het bijzonder, 
kon op de grens van het dunbevolkte Drenthe met de in de elfde eeuw relatief dichtbevolkte ommelanden een 
stad ontstaan, die wat ruimtelijke structuur betreft afwijkend ten opzichte van de Friese en Hollandse steden is 
gevormd. 
 
Nog steeds zijn de belangrijkste landschappelijke en historische patronen goed te ervaren in de stad. Ruimtelij-
ke kenmerken die de hoofdstructuur van het historisch centrum bepalen zijn het noord-zuid georiënteerde stra-
tenpatroon van de binnenstad, het haaks daarop centraal gelegen stelsel van pleinen, de diepenring, het ‘mo-
derne’ grid-patroon van de zeventiende-eeuwse uitbreiding en de tot plantsoen en singels omgevormde 
vestingwerken. Deze structuur, die van een rijke ruimtelijke diversiteit is, kent een overwegend samenhangend 
en historisch bebouwingsbeeld, al zijn in de twintigste eeuw een aantal grote moderniseringen doorgevoerd. 
De hoofdstructuur van stad en landschap, alsmede de morfologie van de stad tonen een grote mate van con-
tinuïteit door de eeuwen heen. 
 
De langwerpige vorm van de historische stad weerspiegelt de vorm van de Hondsrug en de natte veen- en 
kleigebieden aan weerszijden. In tegenstelling tot de ontstaansgeschiedenis van veel Hollandse steden waar 
het water tot diep in het hart van de stad drong, werd Groningen ingeklemd door water aan de flanken, terwijl 
het stratenpatroon de oorspronkelijke ruimtelijke structuur van een esdorp lijkt te volgen. Aangenomen wordt 
dat Groningen is ontstaan uit twee esdorpen langs voorname straten op het hoogste deel van de zandrug, de 
van zuid naar noord lopende route van de huidige Herestraat-Boteringestraat en van de Oosterstraat-
Ebbingestraat. Het noordelijke dorp, gelegen tussen twee essen (ter plaatse van latere zeventiende-eeuwse 
uitbreiding en de zuidzijde van de huidige binnenstad), ontwikkelde zich uiteindelijk tot Groningen, waarvan de 
grote open ruimtes aan de rand van het dorp, de brinken op de lager gelegen delen van de zandrug, zich tot 
Vismarkt en Grote Markt zouden vormen. Haaks op de noord-zuid georiënteerde straten ontstonden kleine 
dwarsstraten, waarbinnen de van oorsprong agrarische blokverkaveling langzaam verder werd opgedeeld in 
een regelmatig stratenpatroon van langgerekte percelen. Voordat de stad de kenmerkende stervormige veste 
werd die we nog in de plattegrond van de stad herkennen, kreeg deze eerst vorm in de elfde eeuw, toen de 
stad met de eerste, nog aarden omwalling het karakter van esdorp definitief achter zich liet. 
 
 Morfologie 
Met het omwallen van de stad begint een vormgeschiedenis die nog altijd in de gelaagde ruimtelijke structuur 
van de stad is te herkennen. De vorm van het stratenpatroon binnen de diepenring en de loop van waterwegen 
direct om het centrum weerspiegelen het economisch en strategisch belang van Groningen destijds, als ook 
de invloed daarvan op de ruimtelijke ontwikkeling van de vesting en infrastructuur. De ontwikkeling van de om-
walling geeft een goed beeld van de bloeiperiode die de stad vanaf de dertiende eeuw meemaakte. Al in 1034 
was de eerste aarden wal aangelegd, zo’n vier meter hoog met daarbuiten een deels droge gracht van circa 
20 meter. De doorgaande wegen kregen in de wal een poort: de Here-, Boteringe-, Ooster- en Ebbingepoort. 
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De Poelepoort en –straat zijn vermoedelijk later in het bestaande stratenpatroon ingepast, terwijl er in westelijke 
richting, in het verlengde van de Brugstraat vanaf de twaalfde eeuw een houten brug over de Aa lag, vanaf het 
begin van de dertiende eeuw aan de stadszijde afgesloten door de stenen Aa-poort.  In de loop van de der-
tiende eeuw had de aarden omwalling zich tot een (slechts twee kloostermoppen dikke) stadsmuur van 5 à 6 
meter ontwikkeld, bovenop de aarden wal, met zes baksteden poorten, een stuk of 20 torens en een extra 
buitengracht. De stadsmuur breidde zich vervolgens in twee eeuwen uit tot een nieuwe, ruime aarden wal met 
stenen borstwering, bolwerken, torens en een nieuwe buitengracht, opgeworpen buiten de oude stadsbegren-
zing. Deze vesting werd in de zestiende eeuw nogmaals versterkt met rondelen en schansen.  
 
De metamorfose van de bolwerken loopt parallel aan de ontsluiting van de stad over water, waarmee de ver-
binding met de regio en de rest van Europa wordt veilig gesteld. Al in dertiende eeuw werd het Reitdiep gegra-
ven, dat in plaats van de Aa een betere verbinding met zee waarborgt. Het begin van de vijftiende eeuw zorgde 
in de vorm van het Schuitendiep voor een directe verbinding met de Hunze, waarna ook de weg vrij kwam voor 
het graven van het Damsterdiep en een verbinding met Delfzijl en de Eems. In het midden van de zestiende 
eeuw volgde de verbreding van de stadsgracht tot diepenring, waarmee deze niet alleen ter verdediging was 
maar tevens voor de water-infrastructuur van betekenis werd. Aan het begin van de zeventiende eeuw volgden 
in het verlengde van het Schuitendiep het Boterdiep naar het noorden en het Winschoterdiep naar het zuiden, 
als ook, aan de westzijde van de stad, het Hoendiep, zodat de stad nog voor de voltooiing van de zeventien-
de-eeuwse uitleg en vesting werd omringd door een ster van land- en waterwegen die vanuit de wijde omtrek 
allemaal op één plek samenkwamen. 
 
Zoals het patroon van waterwegen en stadsmuren de plattegrond blijvend heeft beïnvloed, zo zijn in de late 
middeleeuwen tevens de voornaamste publieke gebouwen ontstaan, die nog steeds in grote mate het histo-
risch stadsbeeld bepalen. Al begin dertiende eeuw werd de baksteen geïntroduceerd en vanaf die tijd zijn de 
belangrijkste bouwwerken in baksteen gebouwd; de kerken, de versterkte huizen in de omgeving, de stads-
muur, maar ook de kloosters en gasthuizen zijn in die periode ontstaan. In die periode verrezen naar schatting 
50-70 steenhuizen, steenrode torens tot soms 20 meter hoogte. Ze domineerden het éénlaagse dakenland-
schap van het stadsbeeld en bepaalden sindsdien de rooilijnen van de belangrijkste straten en pleinen; ze 
vormden het begin van de ‘verstening’ van de stad, een proces dat rond het einde van de zestiende eeuw 
voltooid zou zijn. Een bakstenen kruiskerk verving rond 1225 de eenvoudige tufstenen Maartenskerk. In de 
veertiende eeuw is het eerste raadshuis gebouwd en de vijftiende eeuw gaf beide parochiekerken reeds hun 
huidige omvang. In die laatste eeuw werd er volop gebouwd en verbouwd, er verrees veel nieuwbouw, stenen 
huizen met soms imposante gotische gevels. De steenhuizen uit de dertiende en veertiende eeuw ondergin-
gen vaak een metamorfose, nieuwbouw volgde na sloop. Het lijkt er bovendien op dat in deze periode de gan-
gen en stegen zijn ontstaan, als gevolg van de verdere verdichting van het stratenpatroon en de bouw van 
achterhuizen. In de tweede helft van de vijftiende eeuw werden de Martini-, de Aa- en de Sint Walburgkerk in 
gotische stijl vergroot, maar misschien wel het beste symbool voor de bloeiende bouwperiode in die eeuw 
vormt de Martinitoren, waarvan de bouw in 1469 begon. 
 
De verstening van de stad was nauw verbonden met de landschappelijke context. Klei voor baksteen kwam uit 
de omgeving; de kalkarme klei, rijk aan ijzeroxide, geeft de bakstenen de voor Groningen kenmerkende rode 
kleur, die ook na het slechten van de wallen in de vroegmoderne stad een grote bijdrage aan het stadsbeeld 
zou leveren. De fabricage van baksteen werd niet enkel door het kleilandschap gevoegd; de kleiovens werden 
gestookt met turf, waarvan de productie in de veengebieden inmiddels op gang was gekomen en waarin de 
stad, vooral op logistiek en infrastructureel niveau, een groot aandeel had. Ook los van de ruimtelijke invloed 
van het landschap op de stad, gaf de bodemgesteldheid van het direct omringende land kortom een blijvende 
indruk op het uiterlijk van de stad. Hoewel het zwaartepunt van de stedelijke economie verschoof van handel 
naar de exploitatie van stadsbezittingen in veen- en poldergebieden, werd de belangrijkste ruimtelijke ontwikke-
ling aan het begin van de zeventiende eeuw niet door economische maar door militaire overwegingen gevoed: 
de aanleg van de fortificaties, waarmee het grondgebied van de stad praktisch verdubbelde. 
 
 Zeventiende-eeuwse uitleg 
Voordat Groningen aan het einde van de negentiende eeuw uit de voegen van de historische vesting barstte, 
is de stad vanaf het begin van de zeventiende eeuw met een gemoedelijk tempo zeer geleidelijk gegroeid. De 
ruimte die de zeventiende-eeuwse stadsuitleg bood, bleek voldoende voor ruim tweeëneenhalve eeuw groei, 
waarna Groningen in de tweede helft van de negentiende eeuw echt grote economische en ruimtelijke spron-
gen maakt. In 1614, het jaar waarin de plannen voor de uitbreiding en vestingwerken vorm kregen, werd te-
vens besloten tot stichting van de universiteit, een andere ontwikkeling die veel invloed zou uitoefen op de ont-
wikkeling van de stad. Tussen 1608 en 1612 was onder leiding van stadsbouwmeester Garwer Peters door 
ingenieur Hillebrandt Smidt al een begin gemaakt aan een wal met vijf dwingers aan de zuidzijde van de stad. 
 
Het zeventiende-eeuwse plan van uitleg werd zo veel mogelijk op de natuurlijke topografische en geologische 
ondergrond gebaseerd, wat betekende dat de stad vooral in noordelijke en licht is oostelijke richting uitbreidde, 
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daar waar nog zand van de Hondsrug voorhanden was. Kunstmatige ophoging van het landschap was voor de 
stad nog steeds niet nodig; ook de zeventiende-eeuwse uitbreiding volgde de structuur van de bodem zoals 
de oorspronkelijke nederzetting dat had gedaan, waarbij de Boteringestraat en Ebbingestraat als voornaamste 
straten uit het centrum werden voortgezet. Veel meer dan dat het de ideevorming over de ideale stad verte-
genwoordigde, zoals die inmiddels in de vestingleer was doorgedrongen door het werk van Simon Stevin, wis-
kundige en leermeester van prins Maurits, volgde het rechthoekige stratenpatroon de meest gunstige routes 
over de Hondsrug, zoals te zien is in de loop van de Boteringe- en Ebbingestraat, licht afwijkend van de regel-
matige verkaveling en niet exact in lijn met de richting van deze straten in het centrum. Ook de loop van het 
Boterdiep werd ingepast in de nieuwe plattegrond. De stad kreeg hiermee een raamwerk voor stedelijke ont-
wikkeling dat pas grotendeels in de negentiende eeuw bebouwd werd. In het aanzicht van de vesting moet 
lange tijd de bijzondere relatie tussen stad en landschap te ervaren zijn geweest, daar een aanzienlijk deel van 
de stad lange tijd uit landbouwgrond en tuinen bestond. 
 
De vesting was opgebouwd uit een hoofdwal met zeventien bastions, of dwingers, omringd door een brede 
natte gracht. Er waren zeven stenen stadspoorten, de Here-, Aa-, Krane-, Boteringe-, Ebbinge-, Steentil-, en 
Oosterpoort, naast de pijpen en waterpoorten die de waterwegen de stad in trokken: Hoornsediep, Hoendiep, 
Reitdiep, Boterdiep, Damsterdiep en Winschoterdiep. Binnen de vesting stonden de waterwegen met elkaar in 
verbinding via de Aa, de Noorderhaven, Lopende Diep, Schuitendiep, Kattendiep en Zuiderdiep. Het belang 
van de waterwegen in en om Groningen bleek uit de scheepstimmerwerf van de West-Indische Compagnie, 
vanaf het begin van de zeventiende eeuw gelegen ten noorden van de Noorderhaven, nabij het huidige Noor-
derplantsoen. Binnen de nieuwe vesting onderging de stad aan het begin van de zeventiende eeuw een ware 
metamorfose. Het begin van het nieuwe stadsdeel rond de Ossenmarkt werd bebouwd met chique Herenhui-
zen, nu veelal beschermd als Rijksmonument. Ook de vrijgekomen middeleeuwse vestingwerken werden 
doorontwikkeld en veel middeleeuwse bebouwing werd van nieuwe renaissancegevels voorzien. Ook de 
Nieuwe Kerk, op het Nieuwe Kerkhof, werd naar het voorbeeld van de Amsterdamse Noorderkerk, in renais-
sancestijl opgetrokken. 
 
Afgezien van het neoclassicistische stadhuis, voltooid in 1810 naar aanleiding van een door Jacob Otten Husly 
gewonnen prijsvraag uit 1774, hebben zich in de achttiende en negentiende eeuw weinig opmerkelijke ruimte-
lijke ontwikkelingen voorgedaan. De stad kon zich rustig binnen de contouren van de zeventiende-eeuwse stad 
ontwikkelen, het gevelbeeld veranderde langzaam door de vorming van de klassieke lijstgevel, panden werden 
opgehoogd of uitgebreid. De bebouwing transformeerde langzaam met de tijd mee, als gevolg waarvan in de 
meeste gevelwanden van het centrum de negentiende eeuw nog altijd dominant is. Deze rustige ontwikkeling 
veranderde rond het midden van de negentiende eeuw, toen Groningen als derde handelsstad van Nederland 
werd aangemerkt, terwijl de grote tabaks-, suiker- en confectie-industrie pas na 1880-1890 tot stand zou ko-
men. De groei van de bevolking in de negentiende eeuw zorgde voor een sterke verdichting van de bebou-
wingsstructuur in de stad. Op stedelijk en provinciaal niveau zijn er in die periode grote werken gerealiseerd: de 
Noord-Willemsvaart werd gegraven en het Eemskanaal verbeterde de verbinding naar het oosten, zodat Gro-
ningen ook voor grotere schepen bereikbaar zou blijven. Naast de kanalen kwamen de spoorwegen tot ontwik-
keling en met het ontmantelen van de vestingwerken vanaf 1874  kwam de weg vrij voor een meer planmatige 
ruimtelijke ontwikkeling van de stad. 
 
 De Ongeplande Landschappelijke Stad 
Hoewel de grote steden in Nederland zich sinds het begin van de twintigste eeuw onder invloed van de Wo-
ningwet volgens uitbreidingsplannen dienden te ontwikkelen, heeft de vooroorlogse groei van Groningen nog 
lange tijd een organisch en stapsgewijs karakter gehad. Wat opvalt in de vergelijking van opeenvolgende 
stadsplattegronden vanaf het midden van de negentiende eeuw, is dat geen enkel plan van uitleg volledig is 
uitgevoerd, geen enkele wijk of buurt volgens een eenduidig plan tot ontwikkeling is gebracht. Dat kon ook niet 
anders, want het eerste plan van uitbreiding dat niet door de tijd werd ingehaald en uiteindelijk in aangepaste, 
verkleinde vorm werd vastgesteld, was het plan Schut-Berlage uit 1928, dat nota bene pas in 1940 werd be-
krachtigd. De plannen die Mulock-Houwer als directeur gemeentewerken vanaf het begin van de twintigste 
eeuw maakte, zorgden weliswaar voor een ruimtelijk kader, maar waren door de stormachtige en in schaal tot 
dan toe ongekende ruimtelijke ingrepen keer op keer achterhaald. Door de realiteit van vooral infrastructurele 
ingrepen, de aanleg van spoorwegen en grote kanalen, is het Algemeen Uitbreidingsplan zoals door de ge-
meenteraad in 1906 aangenomen, nooit uitgevoerd, al zijn delen ervan wel de basis geweest voor de vooroor-
logse ontwikkeling en is bijvoorbeeld het Gorechtkanaal op basis van dit plan gegraven. De cultuur van het 
plannen maken, dat Nederland uiteindelijk beroemd zou maken, doet een heldere planmatige ontwikkeling 
vermoeden, maar de vroeg twintigste-eeuwse uitbreiding van Groningen getuigt in werkelijkheid van een grote 
verscheidenheid aan stedenbouwkundige opvattingen en architectuurstijlen. 
 
De eerste ruimtelijke ontwikkelingen na het slechten van de vesting kwamen zonder al te veel overheidsbe-
moeienis tot stand. Hier lijkt nog steeds het landschap een grotere rol te hebben gespeeld dan vooraf verwacht 
mag worden. Wie de eerste kadastrale kaart van Groningen uit het begin van de negentiende eeuw bekijkt, valt 
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op dat de landschappelijke structuur van het land direct om de stad van toen, nu nog steeds goed in de plat-
tegrond van de stad is te herkennen. De stedelijke ontwikkeling ligt in structuur en hoofdvorm al ‘klaar’ in het 
landschap. De belangrijkste wegen en waterlopen, samen met de structuur van het landschap, zijn in grote 
mate bepalend geweest voor de vorm van de Oosterpoort, de Herewegbuurt, de Zeeheldenbuurt, de Schil-
dersbuurt, de Tuinwijk, de Korrewegwijk en de Hoogte, de Oosterpark, zelfs de op een tabula rasa ontwikkelde 
wijken als Paddepoel en Vinkhuizen zijn in het landschap van de kadastrale kaart te herkennen. 
 
Na de ontmanteling van de vestingstad kwam de zone van de vestingwerken zelf vrij voor ontwikkeling. Op 
basis van de plannen van de Haagse architect Brouwer werd in het noordwesten ruimte besteed aan een 
plantsoen, waarvan de vorm en richting van de vijvers nog aan de oorspronkelijke vesting herinnert. Aan de 
oostzijde reserveerde men ruimte voor de ontwikkeling van wat het UMCG zou worden, als ook voor het gas-
fabriek-terrein, terwijl aan de zuidzijde ruime singels ontstonden en een park voor villabebouwing, eveneens op 
basis van het plan van Brouwer. Het typisch laat negentiende-eeuwse karakter van de bebouwing aan de sin-
gels benadrukte de monumentale schaalsprong van de nieuwe tijd en creëerde een nieuw representatief front 
aan de zuidzijde van de stad. Het in 1879 gegraven Verbindingskanaal en de zone daaromheen kreeg een 
meer infrastructureel karakter, ten gunste van de ontwikkeling van de Wester- en Oosterhaven en het behoud 
van een goede verbinding met zee nadat het Reitdiep daarvan werd afgesloten. De eerste bebouwing buiten 
de vesting was natuurlijk al voor de ontmanteling tot stand gekomen. Al vanaf het begin van de negentiende 
eeuw was er bebouwing ontstaan langs de voornaamste wegen en waterwegen, vooral op de Hondsrug, naar 
het noorden langs de Moesstraat, naar het zuiden langs de Hereweg, Oosterweg en het Winschoterdiep, maar 
ook al langs het Damsterdiep en het Hoendiep.  
 
De eerste uitbreidingen buiten de historische vestingstad volgden kortom de wetten van de landschappelijke 
gesteldheid die zo lang de ontwikkeling van de stad hadden gekenmerkt. In de Oosterpoort ontstond een 
compacte wijk op het zand van de Hondsrug, net als in de binnenstad met een hoge dichtheid. Aan de noord-
zijde was dit eveneens het geval met de plantsoenbuurt. Hoewel naar het zuiden toe nog lange tijd op zand 
gebouwd kon worden, ontstond aan de westzijde de eerste bebouwing buiten het zand in de Rivierenbuurt, 
waar de klei van de ondergrond vanaf de jaren na 1900 vertaald werd in luxe, royale bakstenen woningen aan 
lange straten. Een bijzondere ontwikkeling was de aanleg van het stadspark, buiten de stad, als een kunstma-
tig landschap in het kleilandschap. Maar ook aan de noord- en oostzijde waagde men de sprong van het zand; 
in de jaren na 1910 zag de eerste sociale woningbouw langs de Bedumerweg het licht, al was er voor het 
slechten van de wallen al een rij particuliere ‘arbeiderswoningen’ gerealiseerd aan de Willemstraat, het oudste 
nog bestaande voorbeeld van woningbouw die buiten de vesting planmatig werd gerealiseerd. Tuindorp de 
Hoogte werd, ver buiten de stad, als een eiland in het landschap gelegd, terwijl de noodwoningen van het rode 
dorp, later weer gesloopt, het begin vormde van de Oosterparkwijk. Ook het blauwe dorp lag aanvankelijk als 
een eiland in het land, het begin van de Korrewegwijk, de Grunobuurt, en de Oranjewijk werden gebouwd; nog 
voordat de plannen voor deze uitbreidingen definitief werden, drukten zij een stempel op de plattegrond van de 
stad.  
 
 Planmatig afbouwen 
Veel van de vroege uitbreidingen werden door particulieren ontwikkeld, ook architecten traden op als ontwikke-
lende partijen. Ze vormen de overgang van de individueel ontstane bebouwing naar meer op elkaar afgestem-
de bebouwing van gelijke hoogte: doorgaans als speculatiebouw opgezette uitbreidingen van stadswoningen 
en schippershuizen, terwijl de eerste echt collectief ogende en integraal opgezette bouwblokken pas vanaf de 
jaren na 1920 tot stand kwamen. Vanaf dat moment kwam er ware hausse aan sociale woningbouw los. De 
omslag van het incidenteel naar planmatig bouwen bevindt zich in Groningen in de Schildersbuurt, de Ooster-
poort en de Plantsoenbuurt, terwijl de eerste planmatige uitbreiding vaak hierbij dicht in de buurt liggen: de 
Zeeheldenbuurt, de Rivierenbuurt en de Oranjebuurt. Wijken die in feite ‘organisch’ en op kleine schaal waren 
ontstaan, werden later vaak planmatig ‘afgebouwd’. De Korrewegwijk en de Oosterparkwijk zijn uiteindelijk op 
basis van de zich gelijktijdig ontwikkelde plannen van Berlage gepromoveerd tot groots opgezette, vroeg plan-
matige uitbreidingen, die vaak pas na de Tweede Wereldoorlog werden voltooid. 
 
Hoewel de vroege twintigste-eeuwse uitbreidingen zich meer als een lappendeken hebben ontwikkeld dan 
men zou vermoeden, heeft het plan van Berlage een belangrijke rol gespeeld in de stedelijke ontwikkeling van 
Groningen. Het plan was overigens overambitieus en ging uit van een stad met 300.000 inwoners. Dat het 
uiteindelijk in verkleinde vorm werd vastgesteld, na Berlages dood, doet niet af aan het feit dat het plan in 
hoofdlijnen, ook voor het naoorlogse Groningen, de ruimtelijke ontwikkeling heeft beïnvloed. De verdere ontwik-
keling van de Korrewegwijk, de Oosterpark en de Zeeheldenbuurt werden op basis van de visie van het plan 
vormgegeven, nog voordat de definitieve versie op tafel lag. Ook de Grunobuurt, Kostverloren en de Rivieren-
buurt passen binnen de hoofdlijnen van het plan. Het is veelzeggend dat de invulling van grote delen van het 
plan Berlage gepaard ging met de Groningse variant op de Amsterdamse school; de vaak expressieve bak-
steenarchitectuur was letterlijk uit de klei getrokken van het landschap dat de stad langzaam begon te omar-
men. 
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 De geplande ‘Tabula Rasa-Stad’ 
Na de Tweede Wereldoorlog zijn er periodes van stedelijke ontwikkeling geweest die hun weerga in de stads-
geschiedenis niet kent. Zoals de stad in oppervlakte verdubbelde aan het begin van de zeventiende eeuw, zo 
zorgde de naoorlogse groei van steden voor een radicaal nieuwe en uitgespreide stedelijke ruimte. Het struc-
tuurplan van 1950 maakte de weg vrij voor de grote naoorlogse wijken. De vooroorlogse wijken werden afge-
bouwd, vaak in een combinatie van traditionele baksteen met een gerationaliseerde bouwtechniek. Ook de 
bebouwing van de Rivierenbuurt, de Grunobuurt en Kostverloren worden getypeerd door de overgang naar 
een nieuwe tijd.  
 
Het ontwerp van de naoorlogse wijken zou een verdere rationalisatie van het bouwproces betekenen en werd 
beïnvloed door een landelijke trend, zoals begonnen door Lotte Stam-Beese in Pendrecht, Rotterdam. De ste-
denbouwkundige Eysbroek bracht deze ontwikkeling naar Groningen. De naoorlogse wijk was seriematig en 
collectief, gebaseerd op het gedachtengoed van de wijkgedachte, waarbij stedenbouwkundige ‘stempels’ 
ruimte gaven aan verschillende typen bebouwing, geschikt voor elke ‘woon-fase’ van het leven. De rationeel en 
ruimtelijk vaak orthogonaal opgezette wijken als Corpus den Hoorn, de Wijert, Selwerd, Paddepoel en Vinkhui-
zen hebben zich losgemaakt van het landschap, ze werden ontworpen en getekend op een tabula rasa, relatie 
met de bestaande stad of het landschap was er nauwelijks. Deze ontwikkeling, die natuurlijk werd beïnvloed 
door de enorme vlucht die het verkeer in de tweede helft van de twintigste eeuw heeft genomen, laat goed 
zien hoe zeer niet alleen de schaalsprong, maar ook de relatie tussen stad en landschap in de twintigste eeuw 
fundamenteel veranderde. 
 
De enorme schaalsprong in de ontwikkelingen van na de oorlog werd verder gestimuleerd door de structuur-
plannen uit de jaren zestig, waarbij al de contouren van de huidige stad werden getekend en een ontwikkeling 
tot 500.000 inwoners wordt voorgehouden. De strikte orde van de naoorlogse wijken werd vanaf de jaren ze-
ventig en tachtig opgevolgd door wijken met kleinschalige en rond erven georganiseerde bebouwing, die overi-
gens in omvang de vooroorlogse wijken overtreffen, zoals blijkt uit de enorme maat van Lewenborg en Beijum. 
Vanaf die tijd ontstond er echter weer aandacht voor de oorspronkelijke structuur en beleving van de stad, voor 
een stedelijke dynamiek en een compacte stad als antwoord op de ge-sub-urbaniseerde en uitgewaaierde 
stad. Na de opleving in aandacht voor de dynamiek van het stedelijk leven ontstond vanaf de jaren tachtig 
weer een meer formele stedenbouw, met een herijking van strokenbouw in relatie tot het gesloten bouwblok, 
zoals in de wijk Hoornse Meer gestalte heeft gekregen. Vanaf die tijd heeft de stad weer een meer heldere 
relatie met het landschap gekregen, al zijn latere kleine uitbreidingen als de Held en het Reitdiep aan de 
noordwestzijde juist weer wat verloren in het landschap gelegd. Het zijn de eerste stappen in een meer op het 
landschap georiënteerde uitleg, die met de plannen van Meerstad tot een volwassen ontwikkeling lijkt te zijn 
gekomen. 
 
 Stad 
Met de herwaardering van de compacte stad is tevens interesse ontstaan voor de herontwikkeling van be-
staand stedelijk gebied, waardoor plannen van uitbreiding kleinschaliger van opzet zijn geworden en er steeds 
meer is ingezet op de intensivering van bestaand stedelijk gebied. De Doelstellingennota, waaraan de hoogle-
raren De Boer, Hertzberger, Goudappel en Lambooy meewerkten, heeft een cultuuromslag teweeg gebracht in 
het tekenen aan de stad. Vanaf de jaren tachtig zijn verschillende intensiveringszones in bestaand stedelijk 
gebied tot ontwikkeling gebracht en verdicht, waarvan de Verbindingskanaalzone, onder regie van Koolhaas en 
Kleihues, de voornaamste is geweest.  
 
Hoewel de ontwikkeling van Groningen in de twintigste eeuw van een totaal andere orde is geweest dan de 
groei en ontstaansgeschiedenis van de historische stad, interessant is wel dat ook voor het moderne Gronin-
gen geldt dat de grote waterwegen en infrastructurele ontwikkelingen de belangrijkste ruimtelijke structurerende 
elementen vormen. Waterwegen zijn gedempt ten gunste van het autoverkeer, terwijl het Van Starkenborghka-
naal, het nieuwe Winschoterdiep en de ringweg zijn toegevoegd aan de oorspronkelijk landschappelijke ken-
merken die de stad haar huidige vorm en beeld hebben gegeven. Vanuit het perspectief van herontwikkeling 
en verdichting zijn deze elementen veelal door hun schaal en barrièrewerking steeds vaker onderwerp van stu-
die. De ringweg zuid wordt in de komende jaren beter ingepast, de harde grens die deze infrastructuur voor de 
directe omgeving vormt, zal daarmee worden verzacht. Het past in het beeld van de ontstaansgeschiedenis 
van de stad dat de infrastructurele grenzen Groningen weer minder nadrukkelijk in verschillende eenheden 
zullen opdelen, aangezien deze eenheden in tijd en ruimte nooit een homogene ontwikkeling laten zien. De 
stad vernieuwt zich keer op keer, ontwikkelt zich, vergroeit; wijken hebben een beginpunt, maar geen eindpunt. 
De opeenvolgende plattegronden van de stad laten zien dat de stedelijke ontwikkeling van Groningen, zelfs in 
de twintigste eeuw, meer een proces van continuïteit is dan van planmatige orde. 
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 Stad en Ommeland 
 
De relatie van Groningen met het landschap waarop het ontstaan is, reikt verder dan de omvang van de stad 
of de gemeentegrenzen en stadsranden. Bijna geen stad in Nederland heeft zo veel ruimtelijke invloed op de 
directe omgeving gehad als Groningen. De relatie van Groningen met het ommeland is historisch geworteld en 
gaat terug tot de ontstaansgeschiedenis van de stad. Omdat Groningen niet alleen op een kruispunt van rou-
tes, maar ook op een snijpunt van verschillende landschappen ligt, is de ruimtelijke ontwikkeling van stad en 
ommeland altijd nauw met elkaar verweven geweest. De sterke economische groei van de stad is hand in 
hand gegaan met de cultivering en ontginning van het omringende landschap. Dit betekende niet alleen dat 
Groningen de plaats was waar de producten uit het ommeland werden verhandeld, maar ook dat de stad in 
grote mate invloed heeft uitgeoefend op de wijze waarop het omringende landschap zich vormde. 
 
Stad en ommeland hebben in de geschiedenis vaak op gespannen voet met elkaar gestaan. Groningen ont-
stond op de strategische plek van de Hondsrug, op het grensvlak van de zandrug en de omringende natte 
veen- en kleigebieden. Hier liep de enige harde verbinding vanuit het Drents plateau naar de relatief dichtbe-
volkte ommelanden, wat Groningen de basis verschafte om regionaal gezien een sterke economische positie 
te verwerven. Dat stad en ommeland elkaar nodig hadden, blijkt echter uit de economische bloeiperiode van 
de late Middeleeuwen. De ommelanders hadden belang bij een sterke stad als veilige marktplaats, terwijl de 
stad belang had bij een groot afzetgebied, inkomsten en bronnen uit de regio en een zekere mate van zelf-
standigheid, zodat Groningen zich onafhankelijk van Drenthe kon ontwikkelen. Dit onafhankelijke karakter heeft 
de stad sindsdien altijd verdedigd, tot aan de samenwerking met de Spaanse tegen de Staatse troepen in de 
tachtigjarige oorlog aan toe.  
 
De verhouding tussen stad en ommeland speelde een cruciale rol in de ruimtelijke ontwikkeling van de regio. 
De stad verwierf vaak rechten ten koste van het ommeland, die economisch voor de stad goed uitpakte. An-
dersom bleef het ommeland door de stad veilig en kwam het tot ontwikkeling onder invloed van de stedelijke 
economie. Door het stapelrecht, maar ook door het vele grondbezit dat Groningen door de eeuwen heen in de 
omgeving verwierf en verpachtte, was bijna alle handelsactiviteit en alle bijkomende dienstverlenende bedrijvig-
heid in de regio op Groningen gericht. Door het aankopen van grond breidde de stad haar invloed uit en al in 
de vijftiende eeuw waren er vergaande verdragen tussen stad en ommeland. De stad betekende een stimulans 
voor de graan-, steen- en kalkindustrie, maar had, vooral door de aanleg van infrastructuur en de verpachting 
van gronden, ook een groot aandeel in het proces van vervening, waarvan de turf als brandstof voor de indu-
strie diende.  
 
Al vanaf de elfde eeuw werden de veenmoerrassen tussen het wierdenland en de Drentse zandgronden van 
noord naar zuid ontwaterd en ontgonnen, terwijl de ontginning van de Veenkoloniën ten zuidoosten van Gro-
ningen vanaf het einde van de zestiende eeuw grootschalig werd aangepakt. Het vervoer van de turf verliep via 
de stad, waar er natuurlijk belasting en passagegelden over werden geheven. Daar stond tegenover dat de 
stad de veengronden tegen lage prijzen verpachtte, met de verplichting om ze daarna tot landbouwgrond te 
ontginnen, zodat pachters door de prijsontwikkeling geld beschikbaar kregen voor innovatie van de agrarische 
industrie, maar ook voor bijvoorbeeld investeringen in de scheepsbouw. Na krap twee eeuwen telde het ge-
bied van de veenkoloniën zo’n 22.000 inwoners en deed het daarin nauwelijks onder voor de stad met krap 
24.000 inwoners, terwijl het gebied rond 1600 praktisch onbewoond was. Groningen kende zodoende in de 
zeventiende eeuw een redelijke mate van welvaart, waarmee het zwaartepunt van de stedelijke economie van 
handel naar de exploitatie van stadsbezittingen in veen- en poldergebieden verschoof.  
 
 ‘Wederzijds onafhankelijk’ 
Stad en ommeland waren in de vijftiende en zestiende eeuw al nauw met elkaar verbonden, ook al benadruk-
ten zij vooral hun eigen onafhankelijkheid. Dit kon niet verhinderen dat de stad uiteindelijk toch werd opgeno-
men in de Republiek, maar de betekenis van de stad in die tijd blijkt wel uit het feit dat geen enkele stad in 
Nederland, Amsterdam uitgezonderd, zo veel macht had als Groningen. Dat de ommelanden uiteindelijk de 
naam van de stad voor de provincie overnamen, is daarvan wellicht het beste bewijs. Ook de fysieke en ruim-
telijke inpassing van de stad in de context van het ommeland onderschrijft deze relatie en heeft, ook in de stad, 
duidelijke sporen nagelaten.  
 
Vanuit de stad liepen belangrijke diepen en wegen in alle windrichtingen, het Winschoterdiep werd al aan het 
begin van de zeventiende eeuw ten gunste van de exploitatie van de veengebieden gegraven. In de negen-
tiende eeuw volgden de grote kanalen en ontstonden er grote pakhuizen aan de Wester- en Oosterhaven voor 
de graanindustrie, terwijl aan de zijde van het Damsterdiep handel in hout en de bewerking daarvan ontstond. 
Plekken in de historische stad die de relatie tussen stad en ommeland verbeelden zijn er natuurlijk voldoende; 
de Ossenmarkt herinnert aan tijden waarin niet alleen de mens maar ook het vee uit de omgeving nog de stad 
in kwam. Dat geldt natuurlijk ook voor het Veemarktterrein, waaraan nog enkel de naam Veemarktstraat herin-
nert en dat werd aangelegd buiten de geslechte vestingwerken, toen de Ossenmarkt te klein was geworden. 
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Het kan haast geen toeval zijn dat, als een symbool van de verbondenheid tussen stad en land, de veemarkt 
naast het nieuwe villapark werd aangelegd, waardoor de rijkdom en welvaart van de burgerlijke stedelijke cul-
tuur en het eenvoudige boerenleven uit de regio zij aan zij een plek kregen in de stad. Ook de Korenbeurs als 
instituut van de graanhandel, de pakhuizen aan het Hoge der A als verbeelding van het stapelrecht en de 
Steenmarkt aan het begin van het Boterdiep getuigen van de innige economische verbintenis die stad en om-
meland al zo lang kenmerkt. 
 
 Forensisme 
Dat Groningen en ommeland nog steeds sterk met elkaar verbonden zijn, blijkt uit de grote stroom mensen die 
dagelijks de stad in en uittrekt. Het aantal banen per 1000 inwoners is in Groningen relatief hoof, wat duidt op 
het belang van de stad als regionaal economisch en voorzieningencentrum. De economische activiteit is daar-
bij langzaam verschoven naar een dienstverlenende economie, terwijl de relatie van stad en ommeland als 
geheel zich toespitst op wonen, werken, voorzieningen en recreatie. De stad is een stedelijk en hoogwaardig 
woon-, werk-, voorzieningen- en cultuurcentrum voor een grote regio, terwijl het buitengebied bijzondere woon-
locaties, recreatiezones en natuurgebieden voor de stad biedt. 
 
Ruimtelijk heeft de sterke verbinding tussen stad en ommeland sinds de ontwikkeling van het moderne verkeer 
een enorm effect op de stad gehad. Al vanaf de middeleeuwen zorgde het netwerk van water- en straatwegen, 
dat als een ster rondom de stad lag en het ommeland ontsloot, voor een grote stroom reizigers, veelal per 
trekschuit. Beurtschippers onderhielden lijndiensten van en naar de stad, langs de diepen en kanalen liepen 
trekwegen met jaagpaden voor paarden, die de schuiten voorttrokken. De trekschuit zou tot ver in de tweede 
helft van de negentiende eeuw standhouden, waarna het vervoer over spoor en de weg de overhand zou krij-
gen. Sindsdien is de uitwisseling van mensen en goederen alleen maar toegenomen; de dagelijkse pendel van 
en naar de stad betreft zo’n 185.000 mensen, bijna net zo veel als het aantal inwoners van de stad zelf. Onge-
veer de helft van het aantal arbeidsplaatsen van 130.000 dat in Groningen aanwezig is, wordt ingenomen door 
mensen die buiten de stad wonen, zo’n 60.000 mensen. Daar komt bij dat naast de 35.000 studenten die in 
de stad wonen, nog eens bijna 20.000 dagelijks van buiten de stad naar Groningen komen. Verreken je dit 
met het aantal inwoners van Groningen dat buiten de stad werkt, zo’n 25.000, dan is Groningen op werkdagen 
in de woon-, werk- en onderwijsrealiteit een stad van 255.000 inwoners in plaats van 200.000, nog los van 
toeristen, dagjesmensen of andere bezoekers. Alleen al het woon-, werk,- en studieverkeer bestaat uit 
110.000 mensen. Het aantal mensen dat in de stad werkt, neemt zoals verwacht mag worden in een concen-
trische beweging rondom de stad af, naarmate er meer afstand tot de stad wordt genomen. 
 
Ook het aantal openbaar vervoersbewegingen tussen stad en ommeland onderschrijft deze mensenstroom. 
Per bus worden dagelijks 35.000 mensen van en naar de stad gebracht, met de trein zijn dat er nog eens 
40.000. Opvallend is dat deze openbaar vervoersbewegingen vooral uit het zuiden en westen komen. Het 
aantal passagiers op de stadslijnen, die inmiddels ook tot in de regio lopen, bedraagt op een gemiddelde 
werkdag 49.000, terwijl er nog eens 22.000 fietsbewegingen de stad in- en uitgaan. Het aantal autobewegin-
gen is natuurlijk vanwege de route A7-A28 nog eens vele malen groter; een gemiddelde werkdag telt 272.000 
vervoersbewegingen met de auto. 
 
 Economie 
Wat opvalt bij in Groningen werkend personeel dat buiten de stad woont, is dat het aandeel hiervan in een 
aantal sectoren bovengemiddeld is en zelfs boven de 50% uitkomt. Dit is het geval bij nutsbedrijven, de bouw, 
overheidsinstellingen, financiële instellingen, de sector vervoer en opslag, zakelijke dienstverlening, als ook de 
gezondheids- en welzijnszorg. Banen in meer op de stad gerichte sectoren zoals, horeca, cultuur, sport en 
recreatie worden juist weer door ‘stadjers’ bekleed, het aandeel hierin van mensen die buiten de stad wonen is 
onder-gemiddeld. Mensen van buiten de stad maken dan wel weer gebruik van deze voorzieningen. Gronin-
gen heeft dankzij de voorname positie in de regio een groot cultureel aanbod ontwikkeld, hierin speelt de stad 
duidelijk een centrumfunctie. De ‘massa’ van een stad als Groningen is hiervoor een vereiste, maar omdat er in 
de regio, Noord Nederland, zelfs tot in Duitsland en de rest van Nederland van het cultuuraanbod gebruik 
wordt gemaakt, zijn de voorzieningen op een hoogwaardig niveau en heeft dit de positie van Groningen als 
cultuurcentrum en voorzieningenstad versterkt. De koploper van het aandeel bezoekers van culturele activitei-
ten per 1000 inwoners is zelfs niet Groningen zelf, maar komt uit de regio: Haren. 
 
In de economische verwevenheid tussen stad en ommeland zijn een aantal economische topsectoren bepa-
lend geweest voor de voornaamste ontwikkelingen in de afgelopen decennia. Energie is een sector die inmid-
dels verspreid door de provincie voet aan de bodem heeft gekregen. Natuurlijk geldt dit voor de aardgaswin-
ning in Slochteren, die ondertussen door de hieruit voortvloeiende aardbevingsdiscussie een geheel eigen 
dynamiek heeft meegebracht. De energiesector is verder geclusterd in de Eemshaven (elektriciteit, productie- 
en distributieknooppunt) en de stad (regie en opleiding, Gasunie, Energy Academy). De sector als geheel is 
niet eenduidig te definiëren, nog niet erg groot, maar wel goed ingebed. En, belangrijk: de sector wordt als 
potentievol gezien, temeer daar er kennis over energie wordt geconcentreerd in de te ontwikkelen Energy Aca-
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demy en het Entrance op het Zerniketerrein, waardoor de kennisinstellingen worden verbonden met de ener-
gieproductiemilieus. 
 
Andere topsectoren zijn voedsel en ICT. De voedselsector is groot, met Noord Nederland als een van de 
grootste landbouwexporteurs van Europa. Deze sector bevindt zich vooral buiten de stad, in Noord Nederland 
vooral in Friesland, maar is verbonden met kennis- en onderwijsinstellingen in de stad. De sector zet in op een 
‘bio-based economy’. De ICT-sector is inmiddels relatief groot in de stad en biedt, door de combinatie met de 
concentratie van datacenters in de Eemshaven, goede mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Daarnaast 
hebben natuurlijk de Rijksuniversiteit (RUG) en het Universitair Medisch Centrum (UMCG) zich tot topsectoren 
gevormd, die middels praktische toepassingen en het Hoger en Middelbaar beroepsonderwijs verbonden zijn 
met de regio. 
 
 Groei versus krimp 
Het gebruik van de stad door het ommeland en het gebruik van het ommeland door de stad is in de afgelopen 
decennia toegenomen en lijkt in de toekomst alleen maar sterker te worden. Werkgelegenheid, cultuur en voor-
zieningen hebben zich in de stad geconcentreerd, dorpsvoorzieningen in het ommeland hebben het moeilijk 
om te overleven – een aantal middelgrote kernen met voldoende detailhandel, onderwijs- en zorginstellingen 
daargelaten. De stad en het ommeland lijken daarmee nog meer dan voorheen op elkaar aangewezen, wat 
ook blijkt uit de geleidelijke leegloop van vooral het noorden en oosten van de provincie; de stad groeit ten 
koste van het ommeland. Verhuisbewegingen vinden vooral plaats vanuit de directe omgeving, al zijn er tevens 
verhuisbewegingen naar het ommeland. Voor een aantal gemeenten is het saldo van de verhuisbewegingen 
naar de stad negatief, waaronder Haren, Tynaarlo, Slochteren, Ten Boer en het Reitdiepgebied. Voor alle ove-
rige gemeenten in Noord Nederland, inclusief Overijssel en de Noordoostpolder, is het saldo van verhuisbewe-
gingen naar de stad echter positief. 
 
De groei van de stad ten koste van een deel van het ommeland heeft de discussie over de verhouding tussen 
stad en ommeland in de voorbije jaren opnieuw gevoed. Immers, door de groeiende krimp staat de leefbaar-
heid en het kleinschalige voorzieningenniveau van het ommeland onder druk, wat uiteindelijk van invloed is op 
het gebruik van voorzieningen in de stad door de regio. De groei van de stad zou het voorzieningenniveau kun-
nen verbeteren, maar de ontwikkeling van het landelijk gebied, waar bevolkingsdaling, vergrijzing en aardbevin-
gen de realiteit bepalen, is natuurlijk eveneens bepalend voor de ruimtelijke en programmatische verwevenheid 
tussen stad en ommeland. 
 
Juist de geconcentreerde economische en culturele potentie van de stad in combinatie met de landschappelij-
ke en recreatieve kwaliteit van het ommeland heeft de Groninger regio tot een kwalitatief hoogwaardige plek 
gemaakt. Zoals in de middeleeuwen al het geval was, vormt Groningen daarbij absoluut het enige centrum van 
betekenis in Noord Nederland, maar de relatie met de regio is keer op keer essentieel gebleken voor de ont-
wikkeling van stad en ommeland. De kwaliteit van het landschap houdt bovendien niet op bij de provincie- of 
landsgrens. Groningen ligt net zo goed dichtbij de Friese meren, de Drentse heidelandschappen of de Wad-
deneilanden en Noordwest Duitsland. Binnen het regionale perspectief van ruimtelijke en programmatische 
verbondenheid hebben stedelijke centra, voorzieningen, verschillende woonmilieus, landschappen en recrea-
tiemogelijkheden elkaar kunnen versterken; binnen dit perspectief is de eeuwenoude groeibalans tussen stede-
lijke ontwikkeling en de ontwikkeling van het ommeland ontstaan. 
 
Het onderscheid tussen een aantrekkelijke, sterke stad en kwaliteitsvolle, uitgestrekte landschappen is een 
belangrijke constante in de mate van verwevenheid tussen Groningen en ommeland. De verschillende, ken-
merkende kwaliteiten zijn gevoed door een stad met een concentratie van onderwijs, cultuur, bedrijvigheid en 
voorzieningen enerzijds, en de uitgestrektheid, de leegte, de landschappelijke kwaliteit, de ruimte voor unieke 
woonmilieus, recreatie, landbouw en natuurlijkontwikkeling anderzijds. Zowel voor het landelijk gebied als de 
stad zijn goede verbindingen hierbij essentieel. Hoe beter de verschillende kwaliteiten van stad en landschap 
met elkaar verbonden zijn, hoe meer ruimte er ontstaat voor bijvoorbeeld experimentele woningbouwlocaties of 
innovatie in relatie tot aardbevingsbestendig bouwen. Een goede landschappelijke context straalt bovendien 
positief uit op de stad en zorgt voor goede ruimtelijke overgangen tussen stad en landschap. Groningen geniet 
dan niet alleen van de recreatielandschappen die buiten de stad zijn aangelegd, maar versterkt de landschap-
pelijke kwaliteiten als basis voor een heldere verbinding tussen stad en ommeland. 
 
 Fysieke relatie 
Hoewel de functionele relatie tussen stad en ommeland zich in de twintigste eeuw stormachtig heeft ontwik-
keld, is de fysieke en zichtbare relatie tussen beide vooral in de grote uitbreidingsgolven van de tweede helft 
van de twintigste eeuw versnipperd geraakt. Het doorwrochte vervoersregime van de jaren zeventig heeft druk 
gelegd op de singels en de ringweg, ruimtelijke structuren die van oorsprong het verkeercirculatieplan mogelijk 
maakten, maar die inmiddels de relatie tussen de stad, de wijken en de kwaliteiten van de stadsranden hebben 
vertroebeld. De kwaliteit van de voorzieningenstad heeft al eeuwen betekenis voor de regio als geheel, maar de 
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relatie tussen de beide en de uitstraling van de stad om de omgeving lijkt inmiddels ruimtelijk onvoldoende tot 
uitdrukking te komen. Door het verkeerskundige karakter van de diepenring lijkt het centrum tegen de grenzen 
aan te lopen, een aantal stedelijke verbindingen wordt te veel bepaald door een infrastructureel karakter, terwijl 
de licht uitwaaierende stadsranden een zorgvuldige relatie tussen de stad en landschap op een aantal plekken 
hebben bemoeilijkt. 
 
De fysieke, landschappelijke relatie tussen de voorzieningenstad Groningen, de stedelijk infrastructurele verbin-
dingen, de ringweg, de stadsranden en uiteindelijk het weidse ommeland is uiteindelijk in grote mate gevormd 
door het twintigste-eeuwse verkeerskundige karakter ervan. Dit is natuurlijk ten dele evident; de relatie van stad 
en ommeland is gebaat bij goede verbindingen, zodat beide goed ontsloten zijn. De ruimtelijke structuren die 
deze stroom faciliteren, hebben echter een eigen dynamiek met zich meegebracht. De stad heeft zich binnen 
de ring verder ontwikkeld, maar de ringweg heeft zich op een aantal plekken als een grote barrière tussen de 
stad en de directe omgeving opgeworpen. De verschillende kwaliteiten van stad en ommeland zijn nauwelijks 
fysiek met elkaar verweven; de kenmerken en kwaliteiten van de stad zijn niet vanuit de omgeving ervaarbaar, 
de kwaliteit van het landschap dringt nauwelijks door tot in de stad.  
 
In het kader van het 950-jarig bestaan van Groningen werd Daniel Libeskind in 1990 gevraagd om als supervi-
sor een manifestatie rond eigentijdse stadspoorten te leiden. Deze Stadsmarkeringen, zoals de titel van de 
manifestatie luidde, markeerden de hoofdtoegangswegen naar de stad en brachten een interessant debat over 
de overgang van stad naar platteland op gang. Immers, sinds het ontmantelen van de vesting in de negentien-
de eeuw was de grens van de stad steeds minder helder geworden, de stadsmarkeringen zouden de nieuwe 
grenzen van de stad helpen zichtbaar maken. Nog steeds bepalen de stadsmarkeringen in verschillende rich-
tingen de skyline van Groningen, maar op sommige plekken zijn ze al door de stad opgeslokt. Na 25 jaar lijkt 
het vraagstuk over de relatie tussen stad en ommeland zodoende opnieuw bestaansrecht te hebben verwor-
ven. Hoe verhoudt de compacte voorzieningenstad zich tot de regio? Hoe sluiten de stadsranden aan op het 
lege land van de Provincie? Kan de stad, naar een eeuwenoude traditie, weer ruimtelijk op een zorgvuldige en 
aantrekkelijke manier op de regio worden aangesloten, zodat Groningen en het ommeland in functionele zin 
volledig van elkaar kunnen profiteren?  
 



DAILY URBAN SYSTEM
Binding tussen Groningen en de omliggende regio als indicator op basis van meerdere interacties.
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 De Compacte Stad 
 
Groningen en ‘de compacte stad’ lijken bij elkaar te horen: de stad richt zich al decennia intensivering, streeft 
een compact georganiseerde stad in het groen na en kent een centrum dat nog altijd de functie van stadshart 
vervult, ook voor de regio. Groningen vertoont kortom nog altijd een deel van de kenmerken van de ‘karakteris-
tieke’ Hollandse stad, waarin de nabijheid van het centrum van waarde is, al is de overgang van stad naar 
landschap in de tweede helft van de twintigste eeuw minder helder en scherp geworden. Dat het principe van 
de compacte stad geen vanzelfsprekend vetrekpunt voor ruimtelijk beleid is geweest, blijkt uit de stromachtige 
groei van de Nederlandse steden in de tweede helft van de twintigste eeuw. Immers, ook Groningen is sinds 
de jaren vijftig explosief gegroeid, het algemeen ruimtegebruik in Nederland is in de twintigste eeuw met een 
factor 12 toegenomen, de gezinsgrootte is afgenomen, woningen zijn groter geworden: oftewel, we gebruiken 
steeds meer ruimte met steeds minder mensen. 
 
Het is een merkwaardig fenomeen dat de stad in de afgelopen decennia, na eeuwen van compacte stedelijke 
ontwikkeling, plotseling een actief beleid voor compactheid en dichtheid nodig heeft gehad. De nadruk op de 
compacte stad lijkt door de omvang van de naoorlogse stedelijke expansie een opmerkelijke en opvallende 
keuze, maar vanuit het perspectief van een eeuwenlange continue compacte stedelijke ontwikkeling vormt juist 
het groeiende ruimtegebruik, versterkt door het vanaf de jaren zestig door het Rijk ingezette spreidingsbeleid, 
de grote uitzondering in de geschiedenis van de stad. Na de ontmanteling van de vestingwerken in de tweede 
helft van de negentiende eeuw lag het omringende landschap open voor uitbreiding. De eerste grote plannen 
van uitleg aan het begin van de twintigste eeuw getuigen echter nog van een stedelijk karakter en van een 
dichtheid die paste bij de bestaande stad. Binnen het tijdsbestek van goed veertig jaar, van het begin van het 
plan Berlage-Schut tot aan de grote structuurplannen van 1961 en 1969, is evenwel een stedelijke ontwikke-
ling geschetst die, uiteindelijk onder het mom van ‘gebundelde decentralisatie’, diametraal tegengesteld was 
aan wat men de essentie kan noemen van ruim 1000 jaar stedelijke ontwikkeling. Slechts een halve eeuw was 
er nodig om, onder druk van bevolkingsgroei en toenemende infrastructuur, het geleidelijk gegroeide, compac-
te stedelijk weefsel van Groningen letterlijk binnenstebuiten te keren. 
 
De tegenvallende resultaten van de gebundelde deconcentratie waarmee vanaf de jaren na 1960 het verstede-
lijkingsbeleid verspreid door het land had vorm gekregen, betekenden vanaf eind jaren zeventig een positieve 
impuls voor de ‘ideevorming’ omtrent de compacte stad. Na de leegloop van de grote Nederlandse steden en 
de ongewenste effecten van de suburbanisatie speelde Groningen al vroeg een vooraanstaande rol in de ver-
kenningen van het beleid van de compacte stad. Voordat de grootschalige, rond ‘geborgen woonerven’ opge-
zette wijken van de jaren zeventig en tachtig waren voltooid, is de stad op zoek gegaan naar meer stedelijke 
vormen van uitbreiding, passend bij de structuur en vorm zoals die door de mogelijkheden van de bestaande 
stedelijke ruimte werden geboden. De contouren van de stad zoals geschetst in de structuurplannen van de 
jaren zestig zijn zodoende nog steeds niet overschreden. Met de plannen voor Meerstad wordt nu pas voor het 
eerst sinds die enorme expansie ruimte buiten de gemeentegrenzen gezocht, al dijt de stad ook binnen de 
gemeentegrenzen nog langzaam uit en lijkt de vraag gerechtvaardigd in hoeverre nog sprake is van een werke-
lijk compacte stad. 
 
 Statistiek 
Is Groningen nog een compacte stad? En, mocht hierop een bevestigend antwoord volgen, hoe compact is 
de stad dan en waaruit blijkt dat Groningen ruimtelijk of programmatisch een compacte stad is? Als we Gronin-
gen (2394 inwoners/km2) vergelijken met een aantal steden van gelijke grootte, dan valt op dat het aantal in-
woners per vierkante kilometer gemiddeld iets hoger ligt. Steden als Eindhoven (2516 inwoners/km2) en Tilburg 
(1776 inwoners/km2) in Nederland, Luik (2829 inwoners/km2) en Gent (1601 inwoners/km2) in België, of Ol-
denburg (1550 inwoners/km2) en Freiburg (1439 inwoners/km2) in Duitsland zijn van een vergelijkbare bevol-
kingsgrootte, maar hebben gemiddeld lagere dichtheden, enkel Eindhoven en Luik scoren vergelijkbaar, waar-
schijnlijk omdat de overige steden een groter grondgebied hebben. Deze dichtheid, uitgedrukt in inwoners per 
vierkante kilometer van het gemeentelijk gebied, geeft daardoor weinig informatie over het bebouwd gebied, 
over de organisatie van dat bebouwde gebied of over de hoeveelheid groen en agrarisch gebied binnen de 
gemeentegrenzen. Nemen we deze informatie mee in bovengenoemde stedenvergelijking, dan beginnen er 
lichte verschillen te ontstaan. Delen we het aantal inwoners op het bebouwd gebied van de steden, dus de 
stad zonder natuur en agrarisch gebied, dan blijkt Groningen wel degelijk compacter georganiseerd te zijn dan 
de overige steden. Er is relatief veel onbebouwde grond, natuur en agrarisch gebied, terwijl de stad zelf com-
pacter is. De dichtheid loopt daarbij voor Groningen omhoog naar 4936 inwoners/ km2, terwijl Eindhoven niet 
verder komt dan 3926 inwoners/km2, Gent niet verder dan 2944 inwoners/ km2. Nu blijkt dat juist Tilburg en 
Luik net als Groningen compacter zijn, met respectievelijk 4103 en 4771 inwoners/ km2. 
 
Het beeld van een compacte stad in het groen wordt dus in vergelijking met een aantal wat grootte betreft ver-
gelijkbare steden bevestigd, al is het verschil in ruimtelijke zin met een aantal steden misschien kleiner dan men 
op grond van het beoogde beleid zou verwachten. De compactheid in organisatie van de stad wordt nog eens 
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bekrachtigd door de hoge dichtheid aan woonadressen in de stad: bijna 60% van de inwoners (115.000) in 
Groningen woont in wat ‘zeer sterk stedelijk gebied’ wordt genoemd, stedelijk gebied met een dichtheid hoger 
of gelijk aan 2500 adressen/km2, een veel hoger percentage dan andere middelgrote steden. De gemiddelde 
omgevingsadressen-dichtheid is na Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Haarlem de vijfde van het land en 
neemt in waarde toe, omdat Groningen woningbouw blijft realiseren in bestaand stedelijk gebied. Binnen drie 
kilometer van het centrum is 75% van de bevolking gehuisvest en in deze zone bevindt zich 90% van de ar-
beidsplaatsen. Ook de letterlijke omvang van de stad ondersteunt het gevoel van compactheid; hoewel de 
stad in de twintigste eeuw explosief gegroeid is, vanuit het centrum fietst men om het even in welke richting 
binnen 5 km de stad uit. Daar komt bij dat wekelijks 500.000 mensen de binnenstad bezoeken, 60% daarvan 
is afkomstig uit de stad zelf, 15% uit de regio en 25% zelfs van buiten de regio. 
 
 Omslag 
De constatering dat Groningen misschien niet eens zo zeer ruimtelijk, maar vooral ook programmatisch een 
compacte en op het centrum georiënteerde stad is, duidt op een tendens die, na een onderbreking van enkele 
decennia, de continuïteit van de compacte stedelijke structuur weer tot de essentie van de ruimtelijke ontwikke-
ling heeft gemaakt. Een omslagpunt in het denken over de ontwikkeling en uitbreiding van de stad ontstond in 
de jaren tachtig door de groeiende aandacht voor het ‘stedelijk leven’, voor de stad als podium voor bij uitstek 
stedelijke functies. De nadruk op uitbreidingen voor wonen en (de groeiende) infrastructuur verschoof daarmee 
langzaam naar de ontwikkeling van de stad als geheel, naar de dynamiek die dankzij de mix van verschillende 
functies en programma’s juist kenmerkend en typerend voor de stad is. Met de ontwikkeling van de beroemd 
geworden Doelstellingennota, begin jaren zeventig onder leiding van de hoogleraren De Boer, Hertzberger, 
Goudappel en Lambooy, het daaruit voortgekomen en veelbesproken verkeerscirculatieplan, maar ook met 
latere plannen zoals Ruimte voor Ruimte en Binnenstad Beter, zijn de ingrediënten van wat het beleid van de 
compacte stad zou worden, stevig verankert in de Groninger praktijk van stadsontwikkeling. 
 
Het gedachtengoed van de compacte stad is in de afgelopen decennia van Rijkswege weer actief op de 
agenda gezet. Groningen geeft nog steeds actief vorm aan dit beleid en ontwikkelde vanaf 2000 manifestaties 
waarbij verschillende ruimtelijke opgaven van het bouwen in hoge dichtheden zijn onderzocht en gekoppeld 
aan de daadwerkelijke ontwikkeling van locaties. De kern van deze exercities is nog altijd dezelfde: een samen-
hang in ruimtelijk beleid, waarbij ruimtelijke ontwikkelingen nooit los worden gezien van programma, voorzienin-
gen, verkeer, openbare ruimte en groen. Stedelijke ontwikkelingen en ruimtelijke kwaliteit zijn zodoende nauw 
met elkaar verweven geraakt.  
 
Al tijdens de aanleg van Lewenborg en Beijum in de jaren zeventig werden in de vooroorlogse stadsdelen een 
met deze wijken vergelijkbare hoeveelheid woningen gerenoveerd of door nieuwbouw vervangen, onder andere 
met stadsvernieuwing-operaties in de binnenstad. De laatste deelvlekken van Beijum (1981-1985, Kees Rijn-
boutt, de Architectengroep) kregen als gevolg van de herwaardering voor de stad een meer stedelijk karakter, 
spoedig gevolg door de herijking van formele stedenbouwkundige principes die als basis zouden vormen voor 
de eerste deelplannen van Corpus den Hoorn Zuid (1986-1990, Roelf Steenhuis, Mecanoo). Hierbij was wel-
iswaar nog steeds sprake van stadsuitbreiding, maar de typologische en formele stedenbouwkundige ontwik-
keling richtte zich weer op het maken van stad en stedelijke ruimte, alsmede op het intensiveren van de stad 
zelf. De Doelstellingennota was ingezet als herstelinstrument voor een beter woon- en leefmilieu in de binnen-
stad, op het versterken en in standhouden van de centrumpositie van Groningen. De nota stimuleerde echter 
een stroom binnenstedelijke projecten die de beleidsmatige kentering al voor het structuurplan van 1986 tast-
baar zou maken. 
 
Het versterken van de woonfunctie in de bestaande stad kreeg vorm door de invulling van voormalige fabrieks- 
en bedrijfslocaties. Het voormalige Slachthuisterrein aan de rand van de Oosterparkwijk langs het Damsterdiep 
werd tussen 1984 en 1989 door Cees Nagelkerke met woningbouw ingevuld, terwijl in dezelfde periode onder 
zijn leiding de verdichting van de naoorlogse wijken begon, met een bescheiden van invulling van patiowonin-
gen in Selwerd. Het voormalige Wolters Noordhoff-complex werd van 1984-1989 door de Architectengroep 
ingevuld met woningbouw en studioruimtes. Vergelijkbaar was de invulling van het voormalige terrein van de 
gemeentelijke Openbare Werken langs de Wilhelminakade, tussen 1987-1990 ingevuld met rijwoningen en vier 
compacte appartementengebouw van Van Meer + Putter, die een vergelijkbare ontwikkeling in Amsterdam 
Noord onder leiding van Koolhaas in gang hadden gezet. Maar ook in en om de binnenstad werden locaties 
her-ontwikkeld; Nagelkerke zorgde tussen 1989 en 1993 voor de uitbreiding van het Rode Weeshuis, terwijl 
Thomas Müller het voormalige graanpakhuis Albion van 1991-1993 in een woonlocatie transformeerde. 
 
 1986 
Het structuurplan van 1986 omarmde in alle opzichten de verworvenheden die vanaf de jaren zeventig lang-
zaam onderdeel van de praktijk van stedelijke ontwikkeling waren geworden. Voor het eerst sinds de uitbrei-
dingsplannen na het slechten van de vesting, was de toekomst niet op het vergroten, maar op het intensiveren 
van het stedelijk gebied gericht. Het structuurplan richtte zich op een aantal intensiveringsgebieden, waarvan 
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de Verbindingskanaalzone en het Ciboga-terrein de voornaamste waren. Het Verbindingskanaal, dat aan het 
einde van de negentiende eeuw was gegraven als infrastructuur tussen de Ooster- en Westerhaven, werd 
aangewezen als belangrijkste locatie voor de ontwikkeling van sociaaleconomische functies en kantoren, die 
de centrumpositie van de stad zouden kunnen versterken. Rem Koolhaas en Joseph Paul Kleihues werden 
gevraagd om als adviseurs hun visie op de ontwikkeling van het gebied te geven, resulterend in een open 
planproces, dat onder invloed van publieke discussie de verdichting van vooral de zone rondom het station en 
de beide uiteindes van de zone bewerkstelligde, gevoed door de afwisseling van oude en nieuwe architectuur. 
Uiteindelijk realiseerde zowel Koolhaas (in 1988) als Kleihues (van 1996-1998) twee appartementengebouwen 
in respectievelijk het oostelijke en westelijke uiteinde van de zone, maar het plan voor het Verbindingskanaal 
heeft uiteindelijk ruimte gegeven aan zeer uiteenlopende ontwikkelingen, van het Hoofdkantoor van de PTT 
(KPN) (1985-1990, Van Gool, de Architecten Cie.), het Cascadecomplex (1994-2000, de Architecten Cie.) tot 
het Groninger Museum, in 1994 voltooid door Mendini samen met Starck, De Lucchi en Coop Himmelb(l)au. 
Een opmerkelijk onderdeel van dit laatste plan was de verbinding van de Stationsweg over het museum met de 
Ubbo Emmiussingel, een verbinding die al door Berlage was voorzien en die een enorme impuls voor de west-
zijde van de binnenstad bleek te zijn. 
 
Ook het Ciboga-terrein werd eind jaren tachtig aangewezen als intensiveringsgebied, al zou de realisatie daar-
van aanmerkelijk langer op zich laten wachten. Hier was een gemixt stedelijk gebied voorzien, met wonen, wer-
ken en voorzieningen, gevormd door een autoluw ‘schotsenplan’ bovenop een parkeergarage, met een zorg-
vuldig ontworpen openbare ruimte. De ontwikkeling van het Ciboga-terrein liep gelijk op met de verdere 
versterking van de binnenstad, waarvoor in 1993 Binnenstad Beter middels aandacht voor de openbare ruim-
te, het versterken van de winkelstructuur, de verbetering van de bereikbaarheid en het parkeerbeleid als opvol-
ger van de Doelstellingennota opnieuw aandacht vroeg. Natuurlijk is de stad na Lewenborg en Beijum nog aan 
de randen gegroeid, zij het mondjesmaat. Van belang is echter dat deze ontwikkeling is vergezeld van een 
integraal ruimtelijk en programmatisch beleid dat het compacte karakter van Groningen heeft versterkt. In ant-
woord op de voorbereiding van Meerstad werd zo de opgave gesteld om in het kader van de manifestatie De 
Intense Stad nog eens 10.000 woningen in de bestaande wijken te realiseren. En ook tijdens Intense Laag-
bouw en Bouwjong werd de ambitie gevolgd om de stad niet alleen van uitbreiding, maar ook van ‘inbreiding’ 
te voorzien. De Verbindingskanaalzone, het UMCG, het Ciboga-terrein, de Wester- en Oosterhaven, de ver-
dichting en programmatische versterking van de naoorlogse wijken, de Oosterhamrikzone: al deze projecten 
hebben de verdichting en verbetering van bestaand stedelijk gebied weer tot een meer vanzelfsprekend on-
derdeel van de stadsontwikkeling gemaakt. 
 
 Voorzieningen 
Het beleid van de compacte stad wordt vaak beschouwd als middel om het omringende landschap te sparen, 
maar meer van betekenis lijkt juist het ‘voeden’ van de stad zelf, het op peil houden van voorzieningen en func-
ties. De sociaaleconomische context verandert met ons ruimtegebruik mee; steeds meer ruimte wordt door 
steeds minder mensen gebruikt. Niet alleen levert de stad nog letterlijk voldoende ontwikkelingsruimte, de be-
staande bebouwingsvoorraad dient naar huidig gebruikt eveneens geïntensiveerd te worden. Met het dalen van 
de bezettingsgraad per woning is immers ook de bezettingsgraad van buurten en wijken omlaag gegaan, 
waardoor het voorzieningenniveau kan dalen en opdrogen. Stedelijk beleid dat op compactheid is gericht 
spaart niet alleen het landschap, het versterkt de stad. 
 
Het belang van een bepaalde stedelijke massa voor de kwaliteit van voorzieningen heeft in Groningen altijd op 
twee niveaus gespeeld. Verschillende stadsdelen dienen voldoende compact te zijn om dagelijkse voorzienin-
gen op peil te houden, terwijl de stad als geheel een grotere dichtheid voor centrum-stedelijke functies in het 
stadshart moet concentreren. De plattegrond van Groningen, vooral de functionele opbouw van de stad in 
deze plattegrond, vertoont nog steeds gelijkenis met het beeld van een ‘spiegelei’. In tegenstelling tot de 
scrambled egg van veel moderne steden is Groningen nog steeds georiënteerd op het centrum en neemt het 
centrum juist in belang toe voor zowel wonen, werken, als recreatie en cultuur. De binnenstad is daarbij niet 
alleen van betekenis voor de stad zelf, maar speelt door de relatief geïsoleerde ligging een voorname rol als 
voorzieningencentrum van Noord Nederland en Noordwest-Duitsland. 
 
Natuurlijk heeft Groningen niet de agglomeratiekracht zoals de grote Europese steden die hebben, maar dat wil 
niet zeggen dat de compactheid, dichtheid en nabijheid van de stad in het algemeen en van het centrum in het 
bijzonder, een positieve invloed hebben op de stedelijke ontwikkeling als geheel. De compacte stad heeft als 
basis voor een goed voorzieningenniveau, een hoogwaardige openbare ruimte en een hoge cultuurindex in 
belangrijke mate bijgedragen aan de kwaliteit, diversiteit en aantrekkingskracht van de leefomgeving. Het voor-
zieningenniveau en de cultuurindex blijken van grote invloed op de keuze voor woonmilieu en leefklimaat. De 
kwaliteit van voorzieningen blijkt van een hoger niveau te zijn als deze in regionaal verband worden geconcen-
treerd op één plek. Ook voor de ontwikkeling van economische (top)sectoren blijkt concentratie nog steeds 
van levensbelang. In Groningen zijn het UMCG en de vestigingen van de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool 
in en om het centrum zowel de economische als fysieke brandpunten van de stad. Voor de agglomeratiekracht 
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van Groningen, hoe klein ook, hebben deze geconcentreerde topsectoren een blijvende betekenis op het ni-
veau van de stedelijke samenleving als geheel: de dichtheid ervan zorgt voor bedrijvigheid, innovatie, voor ste-
delijke productiviteit en economische groei. 
 
 Verkeer versus Landschap 
De kwaliteit van de compacte voorzieningen- en werkstad waarin Groningen zich heeft ontwikkeld, hangt nauw 
samen met de structurele aandacht voor een zorgvuldig verkeersbeleid en, vanaf de herwaardering voor de 
dynamiek van de stad in de jaren tachtig, voor een nauwkeurig fietsbeleid. Samenhang met grote ruimtelijke 
opgaven en de continuïteit van beleid zijn hierin cruciale onderdelen geweest; het fietsbeleid is goed ingebed in 
het verkeersbeleid en heeft de herwaardering voor de compacte stad gevoed en versterkt. Groningen is zo 
compact, dat 60% van alle vervoersbewegingen in de stad op de fiets plaatsvinden, nergens op de wereld is 
dit percentage zo hoog. Er is veel ruimte voor voetgangers en fietsers, de auto wordt selectief toegestaan, aan 
de randen van het centrum zijn grote parkeerhavens gemaakt en de transferia zorgen voor een goede afstem-
ming tussen het autoverkeer en het openbaar vervoer (P+R). Bijna de helft van de huishoudens in Groningen 
bezit geen auto, veel meer dan het landelijk gemiddelde van zo’n 29%. Ook de modal split kan haast niet an-
ders dan het compacte karakter van de stad typeren; vergelijken we de verschillende wijzen van vervoer naar 
aantal personen, dan bestaat de helft hiervan uit fiets-, voetganger- en OV-bewegingen. 
 
De kwaliteit en ruimtelijke voordelen van een compacte loop- en fietsstad hebben in Groningen grootschalige 
evenementen als Eurosonic/Noorderslag en Noorderzon een aantrekkelijke plek gegeven. In tegenstelling tot 
andere muziekbeurzen en festivals vinden deze evenementen in en om de binnenstad plaats, waarbij een groot 
aantal performances op loop- of fietsafstand daadwerkelijk invulling geeft aan het principe van de stad als ste-
delijk podium. Tegelijkertijd is het loop- en fietsvriendelijke stadshart niet op alle plekken goed verbonden met 
de rest van de stad en heeft de stad, onder invloed van de grote auto-infrastructuur, hier en daar introverte 
eilanden aan de rand van de stad gecreëerd. Het verkeer drukt op de singels en de ringweg, de ruimtelijke 
structuur die het verkeerscirculatieplan mogelijk maakte, zorgt niet alleen voor verbindingen, maar ook voor 
ruimtelijke barrières die de compacte stad langzaam uit elkaar hebben getrokken. Aan de randen is een aantal 
grenzen minder scherp geworden, hier en daar is een in zich zelf gekeerde stad ontstaan, zonder goede ver-
binding met het landschap. Langzaam snoept de stad aan het omringende landschap en ondanks de nabij-
heid van het landschap, dringt dit landschap nauwelijks door tot in de stad. 
 
De kwaliteit en intensiteit van de binnenstad zou op de diepenring naar buiten toe moeten uitstralen, maar 
vooralsnog is het moeilijk deze ruimte zo te ervaren. Betekent dit dat het centrum letterlijk tegen grenzen aan-
loopt, of dat de stad programmatisch grenzen ontwikkeld? Heeft het centrum extra ruimte nodig, of zou het, 
niet letterlijk, maar figuurlijk de sprong over de diepenring moeten wagen en programmatisch de eerste ring om 
het centrum langzaam kunnen opladen? Kan het principe van de compacte stad juist bijdragen aan de ruimte-
lijke kwaliteit van belangrijke stedelijke verbindingen? En hoe verhoudt de compacte stad zich tot het lege land 
van de provincie? Veel ontwikkelzones rond historische water- en toegangswegen bieden nog volop ruimte 
voor ontwikkeling. Heeft het principe van de compacte stad de potentie om deze zones beter in de stad te 
verankeren en tegelijk de landschappelijke kwaliteit van de stadsranden verder de stad in te trekken? Het stre-
ven naar een compacte stad doet vermoeden dat zowel de stadsranden als de binnenstedelijke ontwikkelzo-
nes een verbindende rol kunnen spelen tussen de verschillende stadsdelen en de kwaliteit van het omringende 
landschap, zodat het stedelijk gebied en het landschap in functionele zin optimaal van elkaar kunnen profiteren. 
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 De Verdeelde Stad 
 
Groningen is een stad van grote demografische verschillen. De stad kent inmiddels 200.000 inwoners, is de 
zevende gemeente van Nederland in omvang en is jong, een van de jongste van Nederland: meer dan de helft 
van de bevolking is immers jonger dan 35 jaar. De leeftijdsgroep tussen de 20-25 jaar maakt in Groningen 
maar liefst 16% uit, terwijl deze groep in Nederland gemiddeld 6% vertegenwoordigt. Maken we die groep in 
leeftijd nog iets groter, dan is het aandeel zelfs een derde, de groep inwoners tussen de 18-29 jaar. Een groot 
deel van de jonge bevolking is student; de stad herbergt dagelijks 55.000 studenten, waarvan er zo’n 35.000 
in de stad wonen. De groene en grijze druk (respectievelijk het aantal inwoners tot en met 19 jaar en boven de 
65 ten opzichte van de productieve leeftijdsgroep van 20 tot en met 64) is in Groningen door het aantal stu-
denten sterk lager dan gemiddeld in Nederland. Slechts 12% is ouder dan 65 jaar. 
 
 Migratie 
Door de jonge studentenbevolking kent de stad ook een relatief hoog migratiesaldo. Elk jaar komt er natuurlijk 
een groot aantal studenten bij, maar ‘verdwijnt’ er ook weer een groot aantal naar het westen. Ruimtelijk bete-
kent dit dat er jaarlijks een grote hoeveelheid mensen letterlijk door de stad beweegt en zich er vestigt. Ten 
opzichte van de regio kent de stad in het afgelopen decennium een vrij structureel positief saldo, zowel uit de 
provincie Groningen, Drenthe, Friesland als Overijssel. Voor de regio Groningen-Assen geldt een neutraal sal-
do, hieruit vestigen zich ongeveer evenveel mensen als er naar vertrekken. Dit is voor de stad overigens een 
goede ontwikkeling, in het verleden ‘verloor’ Groningen meer mensen aan deze regio dan dat er zich uit deze 
regio in de stad vestigden. Het positieve migratiesaldo is uiteraard het hoogst in de leeftijdsgroep 15-19 jaar, 
het negatieve saldo het grootst in de groep 25-29 jaar. Opvallend is dat het migratiesaldo van alleenstaanden 
al jaren positief is, vooral ten opzichte van de regio, maar niet ten opzichte van het westen. Voor gezinnen is 
het migratiesaldo ten opzichte van de regio echter negatief, een ontwikkeling die stad wil keren. Positief is dat 
het negatieve saldo in de afgelopen jaren kleiner is geworden en dat het migratiesaldo van gezinnen ten op-
zichte van het buitenland de afgelopen jaren positief is.  
 
De verhuisbewegingen binnen de wijken is in het centrum en de direct omliggende wijken het hoogst: kortom, 
daar waar de studenten een groot aandeel in de bevolking hebben. Studenten en jongeren drukken een be-
langrijk stempel op de huishoudensstatistieken, maar liefst ruim 40.000 huishoudens van de in totaal ruim 
122.000 huishoudens zijn alleenstaande jongeren of samenwonende jongerenhuishoudens, bijna een derde. 
Het aantal huishoudens met kinderen is in Groningen zeer laag in vergelijking met andere gemeenten. Het gro-
te aandeel eenpersoonshuishoudens lijkt overigens historisch geworteld. Al in de Middeleeuwen, toen Gronin-
gen opbloeide tot het politieke en economische centrum van een grote, Europese regio, woonden armen, 
minder bedeelden, maar ook kleine ambachtslieden en arbeiders in eenkamerwoningen, op achtererven, in 
kleine rijtjeshuizen of kelders. Arm en rijk woonden door elkaar, naast, achter, boven en onder elkaar. Er wordt 
geschat dat de stad in het midden van zeventiende eeuw voor circa 30% uit eenkamerwoningen bestond. Net 
als veel kleine, eenpersoonshuishoudens kent de stad veel gestapelde huurwoningen; ook hier volgt het aan-
deel huur de jonge bevolking, aangezien een relatief groot deel hiervan particuliere huur is. In Groningen is 76% 
sociale huur en 24% particuliere huur, tegenover respectievelijk 78% en 22% in Nederland. Voor met Gronin-
gen vergelijkbare steden als Tilburg is dat 77% tegenover 23%, voor Eindhoven geldt een nog groter particulier 
aandeel, 74% tegenover 26%, zoals dat ook het geval is in andere grote Universiteitssteden als Utrecht (70%-
30%) en Amsterdam (62%-38%). 
 
 Spreiding 
Groningen vormt wat opleidingsniveau betreft, zoals veel universiteitssteden, een positieve uitzondering in Ne-
derland. Groningen kent veel mensen met een hoog opleidingsniveau, ook ten opzichte van 10-15 jaar gele-
den. Het hoger en middelbaar opleidingsniveau is samen bijna 85%. De spreiding hiervan over de stad kent 
wel verschillen. In het centrum en de wijken daar direct omheen ligt het aandeel hoog opleidingsniveau aan-
zienlijk hoger. Nergens is het aandeel laag onderwijsniveau echter groter dan het middelbaar opleidingsniveau. 
Het aantal laag opgeleiden is ten opzichte van de landelijke gemiddelden erg laag. Het aantal inwoners van 
buiten Nederland is in Groningen in verhouding ook laag. Het aandeel niet-westerse allochtonen ligt met 10,9% 
onder het landelijk gemiddelde. Samen met westerse allochtonen is de groep ongeveer 20%. Groepen die 
snel groeien komen uit China en Noordwest-Europese landen, uiteraard betreft dit wederom studenten. 
 
Als we in Groningen naar de werkgelegenheid in vergelijking met de rest van Nederland kijken, dan blijkt de 
stad een echte werkgemeente. Er is veel werkgelegenheid geconcentreerd, onder andere door de aanwezig-
heid van veel dienstverlenende bedrijvigheid en een aantal grote werkgevers zoals het UMCG, de universiteit 
en hogescholen en de Gasunie. Meer dan de helft van het aantal arbeidsplaatsen is ondergebracht bij de 
slechts anderhalve procent van bedrijfsvestigingen met meer dan 100 medewerkers. Het aantal banen per 
1000 inwoners ligt in Groningen ver boven het Nederlands gemiddelde, al is het aantal in de afgelopen jaren 
door de economisch moeilijke tijden gedaald.  
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Bij een vergelijking van de sociaaleconomische index neemt Groningen in relatie tot de grote en middelgrote 
gemeenten in Nederland een middenpositie in. De sociaaleconomische index wordt bepaald door een combi-
natie van het aantal personen in de bijstand, het werkeloosheidspercentage, het aantal arbeidsongeschikten, 
het percentage huishoudens met een inkomen lager dan 105% van het sociale minimum, het aantal personen 
met een lage opleiding, de netto participatiegraad van vrouwen, de werkgelegenheid en het percentage banen 
in groeisectoren. Het aantal niet werkende werkzoekenden bedroeg begin januari 2013 9.454, ongeveer 10% 
van de beroepsbevolking. Daarmee zit de gemeente na een afname weer op het niveau van voor 2008. Sinds 
juli 2011 is het aantal echter toegenomen. De werkloosheid ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde, maar 
vergeleken met grote en middelgrote gemeenten neemt Groningen ook hier een middenpositie in. De werke-
loosheid is het hoogst onder de groep met een laag opleidingsniveau.  
 
 Verdeling 
Zoals blijkt uit de geschiedenis van stadsontwikkeling en –geografie, is de bevolkingssamenstelling doorgaans 
nauw verweven met de ruimtelijke indeling en kenmerken van een stad. Hebben de grote ruimtelijke ingrepen 
van de twintigste eeuw, in combinatie met de ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling, geresulteerd in een 
opgedeelde, misschien zelfs verdeelde stad? De twintigste-eeuwse ontwikkeling van de stad is van een ande-
re orde geweest dan de 1000 jaar stadsontwikkeling daarvoor. Toch zijn wegen en waterwegen ook in de ex-
plosie van stadsuitbreidingen in de afgelopen eeuw de voornaamste ruimte-structurerende elementen ge-
weest. Zoals de oude uitvalswegen en waterlopen als een ster om het historische Groningen lagen, beïnvloed 
en bepaald door de landschappelijke realiteit, zo heeft de grootschalige infrastructuur van ringwegen en kana-
len de grote lijnen van de indeling en organisatie van de moderne stad getekend.  
 
Een grote invloed op de logistiek van het verkeer en daarmee op de indeling en ruimtelijke hoofdstructuur van 
de stad heeft het inmiddels beroemd geworden verkeerscirculatieplan gehad, ontstaan vanaf het begin van de 
jaren zeventig. Met het verkeerscirculatieplan werd voorkomen dat grote infrastructurele ingrepen, zoals uitge-
dacht in de jaren zestig, zouden doordringen tot het centrum van de stad. Het grote verkeer werd verplaatst 
naar de ringweg, het centrum zou bereikbaar blijven per auto, maar niet als doorgaande route kunnen funge-
ren. Het centrum is vanaf die tijd opgedeeld in vier kwadranten die vanuit verschillende richtingen bereikbaar 
zijn, ondersteund door radialen vanaf de ringweg. Deze ontwikkeling, die voor de kwaliteit en ruimtelijke ken-
merken van de historische en vroeg twintigste-eeuwse stad een positieve is geweest, ging met een schaal en 
kwaliteit van vooral de ringweg gepaard, die de afzonderlijke stadsdelen eerder van elkaar scheidt dan dat ze 
die met elkaar verbindt. Het is ironisch dat de grote wegen, van levensbelang voor de economische structuur 
en ontwikkeling van de stad en van groot belang voor de bereikbaarheid, uiteindelijk niet enkel een verbindende 
functie hebben maar juist barrières vormen in de verbinding van verschillende stadsdelen. 
 
De grootschalige ontwikkeling van Groningen in de tweede helft van de twintigste eeuw heeft daarmee stedelij-
ke structuren gekregen die een aantal wijken, maar ook bedrijventerreinen, van de stad lijkt af te snijden. De 
positie van Vinkhuizen in de stadsstructuur, maar ook van wijken als Lewenborg en Beijum, zorgt voor een 
moeizame relatie met aangrenzende stadsdelen en het centrum. De wijken die na 1970 zijn ontstaan, zijn ruim-
telijk nooit goed op de stad aangesloten. Dat geldt ook voor gebieden als het Zerniketerrein, het bedrijventer-
rein zuidoost, maar ook voor recente uitbreidingswijken als de Held, Reitdiep en Gravenburg. Infrastructuur, 
waterwegen, spoorwegen, maar in feite ook een aantal grote groene structuren, hebben ervoor gezorgd dat 
verschillende stadsweefsels niet goed op elkaar aansluiten, elkaar onvoldoende versterken en geen overtui-
gende ruimtelijke en functionele relatie met elkaar kunnen aangaan. 
 
 Opdeling 
Nu in de afgelopen decennia de herontwikkeling en verdichting van bestaand stedelijk gebied meer op de 
agenda staat, lijkt de vraag gerechtvaardigd of de grote infrastructurele barrières langzaam kunnen worden 
geslecht, zodat verschillende delen van de stad zowel ruimtelijk als functioneel met elkaar kunnen worden ver-
bonden. Het Noorderplantsoen is een mooi symbool van de wijze waarop een voormalige barrière, vesting en 
stadsrand nota bene, tot plantsoen is omgevormd dat de omringende stadsdelen ruimtelijk en programmatisch 
verbindt. Overgangsgebieden die nu ruimtelijk rommelig zijn, slechts een infrastructureel karakter hebben of een 
uitgesproken barrièrewerking, bieden mogelijkheden voor verdichting, voor functiewijzigingen, voor ontwikkelin-
gen die deze zones kunnen opnemen in het weefsel van de stad. De ruimtelijke opdeling van de stad lijkt im-
mers de verdeling van de bevolkingssamenstelling te versterken, een ontwikkeling die ingaat tegen de stedelij-
ke diversiteit, dynamiek, voorzieningen en een kwaliteitsvolle stedelijke ruimte.  
 
Een aantal scheidingen in de stad is ruimtelijk hard; wordt dit ondersteund door de verdeling van verschillende 
inwonersgroepen? Maakt de huidige fysieke opdeling van de stad verschillen in opleiding, werkgelegenheid of 
inkomensverschillen ook ruimtelijk ervaarbaar? Als we de eerder genoemde onderwerpen nader beschouwen, 
blijken de ruimtelijke scheidingen vaak harder dan de demografische. Voor de invloed van studenten op de 
bevolkingssamenstelling in verschillende buurten geldt dat natuurlijk het centrum, maar ook de Korrewegbuurt 
(Professorenbuurt), Schildersbuurt en Zeeheldenbuurt voor meer dan 60% uit studenten bestaat. De westrand 
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van het centrum rond de Westerbinnensingel, de Hortusbuurt, Badstratenbuurt, Grunobuurt, Herewegbuurt en 
Damsterbuurt bestaan allemaal voor 50-60% uit studenten. De Tuinwijk, Korrewegwijk, Gorechtbuurt, Ooster-
poort, Rivierenbuurt en Laanhuizen bestaan voor 40-50% uit studenten. De studentenpopulatie heeft dus het 
grootste aandeel in buurten binnen de ring, al is in het afgelopen decennium in een aantal naoorlogse wijken 
het aandeel ook aanzienlijk toegenomen. 
 
De verdeling van het opleidingsniveau lijkt geen herkenbaar ruimtelijk patroon te volgen. Het niveau is zoals 
gezegd in vergelijking met Nederland als geheel hoog. Het aandeel hoogopgeleiden is 48%, het middelbaar 
opleidingsniveau heeft een aandeel van 35%, terwijl 17% van de bevolking een laag opleidingsniveau heeft. In 
geen enkele wijk is echter het percentage van de groep met een laag opleidingsniveau het grootst. Enkel in 
Lewenborg, Vinkhuizen, Hoogkerk en de aangrenzende dorpen die binnen de gemeentegrens vallen is de 
groep met een middelbaar opleidingsniveau het grootst. Voor de overige wijken geldt dat het aandeel hoger 
opgeleiden de grootste groep vormt.  
 
Het aandeel werkzoekenden is in de grote naoorlogse wijken het hoogst; bovengemiddeld scoren Beijum, de 
Oosterparkwijk, Lewenborg, de Korrewegwijk, de Hoogte, Paddepoel, Vinkhuizen, Corpus den Hoorn en de 
Wijert. Onder-gemiddeld zijn Oud Zuid, Hoogkerk, het centrum, de Oranjewijk, Schilderswijk, Nieuw West, 
Nieuw Oost, Hoornse Meer en de Wijert Zuid. Overigens gaat het hier om kleine verschillen van slechts 2% 
boven of onder het gemiddelde. Het aantal uitkeringen per wijk lijkt deze verdeling te volgen. Hier geldt dat de 
Oosterpark, Paddepoel, de Korrewegwijk, de Hoogte, Beijum, Vinkhuizen, Lewenborg, Corpus den Hoorn en 
de Wijert hoger dan gemiddeld scoren. Het percentage ligt in deze wijken tussen de 6-10%, terwijl het gemid-
delde net iets boven 6% ligt. In deze groep zijn de laagopgeleiden oververtegenwoordigd. Het besteedbaar 
inkomen per huishouden volgt deze verdeling enigszins, maar wordt natuurlijk ook beïnvloedt door het aandeel 
studenten in wijken. Het besteedbaar inkomen is onder-gemiddeld in de Korrewegwijk, de Hoogte, Ooster-
parkwijk, Selwerd, Paddepoel, de Tuinwijk, maar ook het centrum en Oud Zuid. Buurten met veel huishoudens 
in de hogere inkomensklassen zijn de nieuwbouwgebieden aan de rand van de stad en de buurten in het zui-
den van de stad. Het is alsof de inkomensverdeling toch het oorspronkelijk ruimtelijke onderscheid tussen de 
verschillende landschappelijke delen van de stad volgt: het zand van de Hondsrug in zuid versus de klei- en 
veengronden daaromheen. 



VERDEELDE STAD - BARRIÈRES



LEEFTIJDSCATEGORIE 0-19, 2014



LEEFTIJDSCATEGORIE 20-34, 2014



LEEFTIJDSCATEGORIE 35-54, 2014



LEEFTIJDSCATEGORIE 55-79, 2014



LEEFTIJDSCATEGORIE 80 EN OUDER, 2014



ARBEIDSPLAATSEN TOTAAL, 2013



GEM. INKOMEN PER PERSOON (€1.000,-), 2012



 1 

 De Publieke Stad 
 
Nederland is als geen ander land bekend geworden met een door de overheid gevoede en gestuurde traditie 
van architectuurbeleid, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening. Vanaf de invoering van de woningwet in 
1901, het moment waarop de grote Nederlandse steden werden verplicht tot het maken van plannen van uit-
breiding, lijken de stedelijke overheden de belangrijkste spelers te zijn geweest in de ontwikkeling van de twin-
tigste-eeuwse Hollandse stad. In combinatie met de cultuur van woningbouwverenigingen en sociale woning-
bouw zoals die zich zou ontwikkelen, heeft dat een rijk, kwalitatief hoogwaardig en internationaal alom 
bewonderd architectuur- en stedenbouwklimaat opgeleverd. Ook voor Groningen geldt, als een van de voor-
naamste steden in Nederland, dat een eigenzinnig en uitgesproken gemeentelijk beleid tot een goed ontwik-
kelde en bovengemiddelde praktijk van architectuur, stedenbouw en stadsontwikkeling heeft geleid. Zeker in 
het laatste kwart van de twintigste eeuw is een traditie ontstaan waarin de stad een laboratorium heeft gecre-
eerd voor architectuur en stedelijke ontwikkeling, gericht op de voornaamste fundamenten die door de ge-
meente blijvend worden gestimuleerd: de ontwikkeling van een compacte stad, het realiseren van een hoog 
voorzieningenniveau en het stimuleren van de kwaliteit van de stad als publiek domein. 
 
Ook voordat de grote plannen uit de twintigste eeuw tot ontwikkeling kwamen, waren de stedelijke overheden 
van belang voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad in Nederland. Al vanaf de middeleeuwen ontwikkelden 
de Hollandse steden zich, voornamelijk door de handel en de behartiging van handelsbelangen door overhe-
den, tot de typisch historische en ruimtelijk gelaagde nederzettingen en vestingen die in Europa en overzees 
een grote rol van betekenis hebben gespeeld. Het beleid van steden heeft grote invloed gehad op de vorm en 
structuur van de stad, in de plattegrond van Groningen nog altijd goed te herkennen aan de vroege ruimtevor-
mende ingrepen van stadsmuren en waterwegen. De aanleg van de zeventiende-eeuwse vesting was uiter-
aard eveneens een stedelijk initiatief. Hiervoor werd weliswaar door stadhouder graaf Willem Lodewijk een ver-
zoek ingediend, maar het stadsbestuur zelf gaf eveneens belangrijke impulsen en het plan werd, nadat het 
door prins Maurits was goedgekeurd, in 1615 door Burgemeesteren en Raad aangenomen. Ruim anderhalve 
eeuw later, in een voor de architectuur en ruimtelijke ontwikkeling van Groningen relatief rustige periode, werd 
de basis gelegd voor het tegendraadse en ambitieuze architectuur- en stedenbouwklimaat dat Groningen in de 
twintigste eeuw tot ver buiten de regio, zelfs tot buiten de landsgrenzen, zou uitdragen: de lokale overheid sti-
muleerde het architectuurklimaat en –debat in Nederland door een prijsvraag uit te schrijven voor het nieuwe 
stadhuis van Groningen, de eerste van deze soort en een mooi vroeg voorbeeld overigens van publiek-private 
samenwerking, aangezien het initiatief voor de prijsvraag werd genomen door burgemeester Van Iddekinge en 
wetenschapper Petrus Camper.  
 
 Publieke grond 
Na het slechten van de vestingwerken aan het einde van negentiende eeuw, begon een periode waarin de 
invloed van de overheid op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad nauwelijks overschat kan worden. Dit bleek 
al direct uit de aanleg van het plantsoen op de voormalige vestingwerken en later met het door directeur ge-
meentewerken Mulock Houwer ontworpen stadspark, een initiatief overigens van grootindustrieel Jan Evert 
Scholten. Mulock Houwer tekende uiteraard ook voor de eerste uitbreidingsplannen van de stad, al zou het 
nog tot na de eerste wereldoorlog duren voordat de eerste sociale woningbouw tot stand kwam en de wo-
ningbouwverenigingen actief werden. In de eerste decennia na de ontmanteling was de meeste nieuwbouw 
toch het werk van particulieren. Uiteindelijk heeft het plan van Berlage en Schut ondanks de lange duur van de 
planvorming tot ver na de oorlog de ontwikkeling van de stad in goede banen geleid. Binnen de kaders van de 
plannen van Mulock Houwer en Berlage zijn de voortreffelijke gebouwen van stadsarchitect Siebe Jan Bouma 
tot stand gekomen, zijn arbeiderswoningen, appartementengebouwen met bedrijfsruimtes, villa’s, maar ook 
publieke gebouwen zoals het stadskantoor van de dienst Gemeentewerken (huidige dienst RO/EZ) en de vele 
unieke scholen die nog altijd op verschillende plekken het stadsbeeld van Groningen bepalen. Samen met 
architecten als Jo Boer ontwikkelde Bouma wat wel de Groninger variant op de stijl van de Amsterdamse 
School werd genoemd. 
 
Ook na de oorlog speelde de gemeente lange tijd de voornaamste rol in de fysieke uitbreiding en ontwikkeling 
van de stad, al ging deze ontwikkeling in het laatste kwart van de twintigste eeuw gepaard met steeds meer 
invloed van corporaties, ontwikkelende partijen en investeerders. Allereerst bleef tot ver in de jaren vijftig het 
plan van Berlage als uitgangspunt dienen voor de naoorlogse woningbouw. De gemeente voerde daarmee een 
eigengereide koers, aangezien zij de principes van de functionele stedenbouw, die in Nederland al vanaf de 
jaren dertig opgang deden, vooralsnog links liet liggen. Ondertussen ontstond onder invloed van stedenbouw-
kundigen van de gemeente en de Delftse architect en stedenbouwkundige Granpré Molière een interessant 
debat over de wederopbouw van de Grote Markt, waarbij de mate van restauratie en vernieuwing onderwerp 
van discussie was. Hier won uiteindelijk de moderne stedenbouw, met meer ruimte voor (auto)verkeer en met 
de contrasterende modernistische uitbreiding van het stadhuis als symbool van de nieuwe tijd, in de jaren ne-
gentig weer ‘traditioneel hersteld’ door het terugbrengen van de Waagstraat. Voor de naoorlogse wijken geldt 
dat met de dienst Gemeentewerken (later dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting) de plannen van uit-
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breiding ‘gewoon’ binnen de gemeentelijke organisatie werden uitgevoerd. Met achtereenvolgens Smit en Eys-
broek als hoofd van de afdeling stedenbouw, beide afkomstig van de afdeling Stadsontwikkeling Rotterdam, 
kwam de invloed van de naoorlogse modernistische stedenbouw naar Groningen en kreeg het beginsel van de 
wijkgedachte definitief voet aan de grond. 
 
De ontwikkeling van de grote naoorlogse wijken kreeg een vervolg in het structuurplan van 1961 en 1969, 
waarin het groeioptimisme en de maakbaarheid van de samenleving onmiskenbaar tot een hoogtepunt kwa-
men. Het plan ging uit van een stedelijke regio met 500.000 inwoners in het jaar 2000, maar is uiteindelijk 
vooral de basis geweest voor de wijken Lewenborg en Beijum. Hoewel deze wijken overduidelijk van de tijds-
geest getuigen waarin ze zijn ontstaan, hebben ze door hun omvang en door de nadruk op het autoverkeer 
tegelijkertijd op politiek niveau een discussie losgemaakt, die voor een radicale omslag in het denken over ste-
delijke ontwikkeling en infrastructuur zou zorgen. 
 
 Eigenzinnige omslag 
De invloed van de politiek en van de gemeentelijke organisatie op de stadsontwikkeling van Groningen kreeg 
vanaf het begin van de jaren zeventig een geheel ander karakter, zoals zich dat uitte in de proeftuin van het 
stedelijk socialisme. De beroemd geworden Doelstellingennota uit 1972 en het daar later uit voortgekomen 
Verkeerscirculatieplan betekenden het einde van de expanderende verkeersstad, die kort daarvoor nog had 
weten door te dringen in plannen voor grootschalige verkeersdoorbraken in het centrum. Zo ver kwam het niet. 
De doelstellingennota richtte zich daarentegen op de kwaliteit en rijke ruimtelijke structuur van de bestaande 
stad, op het multifunctionele karakter ervan en de mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik, op monu-
menten en hun historische en affectieve waarde, als ook op de herbergzaamheid van de stad, niet alleen in 
fysieke zin, maar ook als plek voor verschillende activiteiten, gebeurtenissen en communicatie; kortom, voor de 
stad als publieke ruimte bij uitstek voor een divers stedelijk gebruik. 
 
De omslag naar een stedelijk, meer op het centrum en op intensivering gerichte ontwikkeling zou in het laatste 
kwart van de twintigste eeuw blijvend worden gevoegd met spraakmakende architectuur en stedelijke experi-
menten, waarmee Groningen een speciale positie verwierf in het landelijk zowel als internationaal architectuur-
debat. Het Verkeerscirculatieplan herijkte de relatie van het toegenomen verkeer tot de stedelijke ontwikkeling 
als geheel. De stad richtte zich op het programmatisch verdichten en her-ontwikkelen van bestaand stedelijk 
gebied en etaleerde een vooruitstrevende houding ten aanzien van gebiedsontwikkeling, niet in de laatste 
plaats als basis voor onconventionele architectuur, waarvan uiteindelijk de Openbare Bibliotheek van Giorgio 
Grassi, het Groninger Museum van Mendini in samenwerking Starck, De Lucchi en Coop Himmelb(l)au, als ook 
het Wall House van John Hejduk slechte enkele van de opmerkelijke wapenfeiten zouden zijn. 
 
Dat het roer van het stedelijk beleid om moest, had alles te maken met de situatie waarin Groningen zich op 
dat moment bevond. De stad had inmiddels veel inwoners verloren aan de omliggende dorpen en de subur-
banisatie was in volle gang. Voor de samenhang en het functioneren van de stad als geheel was dit geen posi-
tieve ontwikkeling; de woningmarkt zakte in, het imago van de stad was niet goed en in combinatie met de 
economische recessie zorgde dit ervoor dat investeerders de stad links lieten liggen, niet in de laatste plaats 
vanwege het letterlijk politiek ‘linkse’ karakter van de stad. Vanaf de jaren tachtig werd daarom geleidelijk aan 
een ombuiging van het beleid gerealiseerd, voortbouwend op het in de jaren zeventig ontwikkelde beleid, maar 
krachtiger in uiting en op basis van een hernieuwde samenwerking met ontwikkelaars en beleggers. Symbool 
voor deze omslag wordt wel de invulling van de laatste deelvlekken van Beijum gezien, die veel stedelijker van 
karakter waren en uitgingen van een sterke stedenbouwkundige vorm als basis voor heldere en eenduidige 
woonblokken.  
 
Binnen de context van de hernieuwde belangstelling voor de stad ontstond eveneens het principe van de 
compacte stad, waaronder de ontwikkeling van binnenstedelijke locaties of oude bedrijfs- en industriegebieden 
een plaats kregen. De gemeente stimuleerde deze ontwikkeling met het structuurplan van 1986, waarin de 
versterking van de sociaaleconomische structuur door de aanwijzing van een aantal stedelijke intensiveringszo-
nes werd bekrachtigd: de voormalige Aagrunol-locatie (nu woonwijk de Meeuwen), de zone Oostersingel-
Boterdiep (UMCG, CIBOGA), de zone rond het Damsterdiep en het Eemskanaal, alsmede de Verbindingska-
naalzone, die als belangrijkste vestigingsplaats voor de dienstensector werd beschouwd. 
 
 Publiek leven 
Het belang van de omslag in het denken over de stad in Groningen, is dat zij niet enkel stedelijke uitbreidingen 
en architectuur betrof, maar vooral ook het gebruik van de stad. De revitalisering van de stedelijke cultuur ver-
spreidde een nieuwe opvatting over de verhouding tussen architectuur en stedenbouw, bouwde op een sa-
menhangende visie op de stad en de rol van architectuur daarin, in tegenstelling tot de periode daarvoor, waar-
in het beleid vooral op grootschalige woningbouw en infrastructuur was gericht. Onder invloed van de Forum-
groep, van architecten als Hertzberger, betrokken bij de Doelstellingennota, en Van Eyck, maar ook van archi-
tecten als Rossi en Grassi in Italië ontstonden ideeën die aansluiting zochten bij de bestaande historische 
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stadsstructuur, die zich richtten op morfologisch en typologisch onderzoek en die de geschiedenis en het ge-
bruik van architectuur en stedenbouw als onderdeel van zowel ontwerptheorie als –praktijk aanwendden. De 
stad presenteerde zich als een podium voor het publieke leven, als een plek voor het theater van het stedelijk 
bedrijf, als ontmoetingsplek voor een divers stedelijk publiek. 
 
De stad investeerde daarom fors in de kwaliteit van de openbare ruimte, van de in ruimtelijke zin letterlijk publie-
ke stad. Groningen werd vanaf het eind van de jaren tachtig meerdere keren het podium voor stedelijke mani-
festaties, waarbij met behulp van theater, muziek, kunst en nieuwe media het openbare domein nieuw leven 
werd ingeblazen. Aandacht voor de identiteit van de stad speelde hierin een voorname rol; aandacht voor de 
stad als een samenhangend en gelaagd decor, waarin verschillende karakteristieken schuilgaan. De heront-
dekking van de openbare ruimte als fundament voor de stedenbouw en als drager voor de architectuur en de 
verschillende programma’s die stad herbergt, vertaalde zich in een plan van aanpak voor de Groninger binnen-
stad, dat het woon-, werk- en verblijfsklimaat van de binnenstad moest verbeteren. Onder leiding van Mecanoo 
resulteerde deze aanpak in het masterplan Ruimte voor Ruimte (1989), waarin op basis van de begrippen sa-
menhang en identiteit een nieuw ontwerp als ook beheerplan voor de inrichting van de openbare ruimte werd 
gepresenteerd. Onderdeel van het ontwerp was het tapijt van gele stenen dat over binnenstad werd uitgerold, 
waarmee het centrum Groningen als huiskamer van stad en ommeland werd vormgegeven. Verder speelde 
het onderscheid tussen verschillende lagen van de openbare ruimte een voornaam ontwerpvertrekpunt: het 
netwerk van straten kreeg als ‘beheerste stad’ een eenvoudige en heldere inrichting, beeldbepalende plekken 
zoals de singels, de markten en de diepenring werden als ‘karakteristieke stad’ van extra accenten voorzien, 
levendige plekken zoals het Broerplein, het Poeleplein en het Hereplein kregen als onderdeel van de ‘expres-
sieve stad’ een uitbundige vormgeving, terwijl de ‘verscholen stad’ in de vorm van hoven, tuinen en kleine plein 
juist ingetogen werden vormgegeven. Ruimte voor Ruimte werd uiteindelijk in 1993 onderdeel van een integrale 
visie voor de binnenstad met de titel Binnenstad Beter, waarin aandacht voor de openbare ruimte, het verster-
ken van de winkelstructuur, de bereikbaarheid en het parkeerbeleid in samenhang werden verwoord en ver-
beeld. 
 
 Manifestatie 
Parallel aan de beleidsmatige ontwikkeling van de openbare ruimte werden manifestaties georganiseerd die de 
hernieuwde aandacht voor de publieke ruimte op een feestelijke en theatrale wijze zichtbaar en tastbaar maak-
ten. De manifestaties werden ingezet als instrument om aandacht te besteden aan ruimtelijke ontwikkelingen of 
stedelijke opgaven, hadden doorgaans een uitgesproken publiek karakter omdat ze ter viering of afsluiting van 
een ruimtelijke ingreep werden uitgevoerd en kozen natuurlijk de openbare ruimte zelf tot plaats van handeling. 
A Star is Born vormde in 1996 de afsluiting van de herinrichting van de binnenstad. Naast extra aandacht voor 
het debat over de openbare ruimte en het gebruik van de publieke stad werd er in het kader A Star is Born een 
aantal unieke plekken vormgegeven en heringericht. William Alsop ontwikkelde samen met Bruce McLean een 
tijdelijk podium in het Noorderplantsoen, Fumihiko Maki realiseerde een drijvend podium voor op de singel, 
terwijl Manuel de Solà-Morales langs de Winschoterkade een openbaar podium met straatmeubilair vormgaf en 
Rem Koolhaas met Erwin Olaf op de kop van de Reitemakersrijge een openbaar toilet aan de openbare ruimte 
toevoegde. A Star is Born vormde zodoende een waardige viering van en aanvulling op het beleid van Ruimte 
voor Ruimte, dat met een diversiteit aan bijzondere plekken en verschillen in openbare ruimte na twintig jaar 
nog altijd schatplichtig leek aan de Doelstellingenota. 
 
Met de viering van het 950-jarig bestaan van Groningen ontwikkelde de stad in 1990 de manifestatie Stads-
markeringen. Daniel Libeskind maakte een masterplan waarin negen professionals uit zeer uiteenlopende disci-
plines, van historicus tot econoom, van choreograaf tot filosoof, een eigentijdse markering van de stad ont-
wierpen, als moderne stadspoorten aan de toenmalige grenzen van de stad. Ook What a Wonderful World 
werd ter gelegenheid van het 950e verjaardag van Groningen gevierd. Samen met het Groninger Museum on-
derzocht de gemeente in hoeverre en op welke wijze architectuur, stedenbouw en het eigentijdse medium van 
de videoclip in de openbare ruimte met elkaar te verbinden zijn. ‘De stad als huiskamer voor de videoclip’, zo 
was de opdracht voor vijf in 1988 tot het ‘deconstructivisme’ betitelde architectenbureaus, die op vijf plekken 
kleine paviljoens bouwden. De manifestatie Blue Moon werd ten slotte juist ingezet als start van de transforma-
tie van het Europapark, waarbij de ontdekkingstocht van het terrein gekoppeld werd aan de ontdekking van 
vergeten plekken in de binnenstad. 
 
De manifestaties hebben elk als publiek middel, als manier om het publieke domein vorm te geven, direct in-
vloed gehad op hun omgeving. Nog steeds staan de stadsmarkeringen op de grenzen van de toenmalige 
stad, nog steeds vormen een aantal videopaviljoens het centrum van de openbare ruimte, een aantal pekken 
herinnert nog aan de podia van de nieuw ingerichte openbare ruimte en parallel aan het Europapark, inmiddels 
vol in ontwikkeling, is een aantal verborgen plekken in de binnenstad van nieuwe impulsen voorzien. Typerend 
was dat tijdens A Star is Born verschillende plekken in de stad letterlijk tot podium voor muziek, theater en lite-
ratuur werd, waaronder het centrum van de stad, de Grote Markt. Deze gebeurtenis herinnert aan de oor-
spronkelijke ontwikkeling van de markt, als grote wijde ruimte, als plek waar men elkaar ontmoette, waar leven 
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was op straat, waar het stedelijk leven zich afspeelde en waar ruimte was voor debat; waar de meer besloten 
en geborgen plekken van individuele huizen werden achtergelaten voor het open karakter van de markt, voor 
het begin van de ‘wijde wereld’. 
 
Ook in het afgelopen decennium heeft de gemeente, als basis voor een compacte woon-, werk- en voorzie-
ningenstad met een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte, verschillende campagnes gevoerd om ruimtelij-
ke ontwikkelingen en stedelijke opgaven kritisch te beschouwen en van bevlogen, onverwachte en nieuwe 
impulsen te voorzien. Net als de principes van de Doelstellingennota, het verkeerscirculatieplan, de compacte 
stad, de intensiveringszones en de manifestaties heeft daarbij een samenhangend en op het centrum gericht 
stadsbeeld als fundament voor stedelijke ontwikkeling gediend. Bij de ‘tweede generatie’ manifestaties zoals 
De Intense Stad, Intense Laagbouw en Bouwjong! vervulde de gemeente daarin geen harde regisseursrol 
meer, maar veeleer de rol van verleider, aanjager, zodat in een gezamenlijke inspanning met architecten, cor-
poraties, ontwikkelaars en beleggers engagement gecreëerd kon worden om op een studieuze maar concrete 
wijze actuele opgaven op specifieke locaties in de stad te onderzoeken. 
 
 Publiek belang 
Hoewel in de afgelopen decennia de rol van de gemeente als regisseur van de stedelijke ruimte nadrukkelijk 
aan verandering onderhevig is geweest, vervult de gemeente nog steeds een publieke rol in de kwalitatieve, 
ruimtelijke ontwikkeling van de stad. ‘De publieke stad’ verwijst daarbij niet enkel naar de openbare ruimte van 
Groningen en inrichting daarvan, maar juist ook naar de positie van de overheid in de stad en naar haar functie 
als belangenbehartiger in de ontwikkeling van de stad als geheel. Dat is in een stad als Groningen ook niet 
verwonderlijk. De gemeente is immers niet alleen grootgrondbezitter als het gaat om de openbare ruimte, maar 
heeft met grote economische spelers als de Rijksuniversiteit, het UMCG, de Hanzehogeschool en diensten als 
de DUO en de belastingdienst ook nog eens voornamelijk publieke of semipublieke partners als het om de 
stedelijke ontwikkeling gaat. Hier richt de publieke stad zich niet enkel op de ruimte, maar ook op een zorgvul-
dige afstemming van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. 
 
Het vormgeven van de stad als publieke ruimte, van de stad als podium voor het stedelijk leven, is onvermin-
derd van belang gebleken voor een hoogwaardige stedelijke ontwikkeling. De open ruimte, de onbebouwde 
ruimte, is immers van niemand en dus van iedereen. De gemeente is van bijna de helft van het grondgebied 
van Groningen eigenaar en het gros van deze hoeveelheid publieke ruimte is ook nog letterlijk het meest zicht-
bare deel van de stad. De publieke verantwoordelijkheid van de stad voor deze ruimte en daarmee voor de 
stedelijke ruimte als geheel kan moeilijk overschat worden. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor 
haar rol als opdrachtgever, als aanjager, vernieuwer, stimulator, als verleider van een rijk en breed georiënteerd 
architectuurklimaat in de twintigste eeuw altijd serieus genomen. Als opdrachtgever heeft zij de ontwikkeling 
van een goede lokale architectuurpraktijk bevorderd, maar zich ook geconcentreerd op landelijke topbureaus, 
architecten uit het buitenland, waarbij vaak een rol voor jong talent was weggelegd. Jonge architecten uit Gro-
ningen mochten zich bewijzen, maar ook later internationaal vermaarde architecten zoals Koolhaas, Hadid of 
Tschumi, in het kader van What a Wonderful World, of Mecanoo, in het kader van Ruimte voor Ruimte, kon-
den, voordat zij goed en wel iets hadden gebouwd, hun kunnen in de praktijk testen. 
 
Het stimuleren van een goed vormgegeven openbare ruimte, van een goed ontworpen publieke stad straalt af 
op iedereen en heeft relevantie gehad voor de stedelijke ontwikkeling van Groningen als geheel. De publieke 
stad heeft zich gevormd tot het fundament van de ruimtelijke kwaliteit, tot het netwerk van de activiteiten die 
samen Groningen maken. De kwaliteit van de openbare ruimte heeft in belangrijke mate bijgedragen aan een 
aantrekkelijk verblijfsklimaat, dat als drager dient voor zowel de woon-, werk- als voorzieningenstad. Het primaat 
van de stedelijke ontwikkeling ligt misschien niet meer bij overheid, maar toch is de overheid, door het grond-
bezit alleen al een omvangrijke partij, een van de voornaamste spelers in de zorg voor de ruimtelijke vormge-
ving, de openbare ruimte en daarmee de ruimtelijke ordening als geheel. Zij is het die belangen ordent en af-
weegt, er zorgt voor draagt dat verschillende functies zorgvuldig worden verdeeld en een plek krijgen in de 
stad; zij zorgt ervoor dat de openbare ruimte letterlijk en figuurlijk ingezet kan worden als verbindende schakel in 
het streven naar een compacte, aantrekkelijke woon- en werkstad, gericht op de dynamiek van het centrum, 
met een goed ontsloten voorzieningenaanbod, bereikbaar voor autoverkeer maar gericht op openbaar vervoer, 
fietsers en voetgangers – kortom, waarin de stedelijke ruimte inderdaad het begin van een onbeperkte stad is. 
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 De Geïsoleerde en Internationale Stad 
 
In Groningen heerst de splendid isolation: de stad ligt ‘ver’ van de bewoonde wereld van de rest van Nederland 
–er gaat immers niets boven Groningen–  en binnen de compacte dienstenstad zelf is alles dichtbij, de straal 
van het stedelijk gebied is bijna nergens meer dan vijf kilometer. De geïsoleerde ligging van Groningen heeft 
vanaf de vroege middeleeuwse ontwikkeling bijgedragen aan de sterke positie van de stad. Groningen is van 
oudsher het op zichzelf staande centrum in een grote, weinig verstedelijkte regio, waar op een eigengereide 
wijze is vormgegeven aan de stad en omgeving. Volgens geografen was de stad al vanaf het einde van de 
vijftiende eeuw het grootste centrum in een regio tussen de Noordzee en een denkbeeldige lijn die van de Zui-
derzee, via Utrecht en Keulen naar Bremen loopt. Niet alleen de aanwezigheid van de universiteit, maar ook de 
sterke publieke sector hebben uiteindelijk een belangrijke rol gespeeld in de voorname positie van het geïso-
leerde en daardoor eveneens internationaal georiënteerde Groningen. Zo hebben medewerkers en alumni van 
de universiteit aan het einde van de negentiende eeuw een fundamentele bijdrage geleverd aan de staatkundi-
ge vernieuwing van ons land, terwijl Groningen in het laatste kwart van de twintigste eeuw successievelijk een 
speeltuin was voor het stedelijk socialisme, het zwaartepunt van publiek-private samenwerking, als ook test-
grond voor internationaal gezien experimentele en avontuurlijke architectuur. 
 
Dit internationale perspectief van high lights, dat soms door de geïsoleerde ligging ten opzichte van het zwaar-
tepunt van Nederland wordt vergeten, is al kenmerkend voor de vroegste ontwikkeling van de stad. Nog 
steeds zijn de belangrijkste landschappelijke en historische patronen, die in grote mate de economische en 
bestuurlijke ontwikkeling van Groningen hebben begeleid, goed te ervaren in de stad. Vanaf ongeveer het jaar 
800 ontstond de eerste bisschoppelijke Maartenskerk, waarmee de ontwikkeling van Groningen binnen de 
verdeelde kerkelijke invloedssfeer van Noordwest Europa begon. In 1040, het begin van de geschreven ge-
schiedenis van Groningen, kwam de stad in handen van de Bisschop van Utrecht. Als meest noordelijke punt 
binnen die invloedssfeer kon Groningen zich zodoende zowel op kerkelijk als wereldlijk niveau tot een stad van 
strategisch belang ontwikkelen. Kroon op deze vroege ontwikkeling was de bouw van een bisschoppelijke 
privé-kapel in 1100, de Sint Walburgkerk, waaruit reeds de voorname positie van de stad in die tijd blijkt. De 
Sint Walburg was een twintig-zijdige tufstenen centraal-bouw met toren en koor, die tot 1628 achter de Marti-
nikerkstond, op het huidige Martinikerkhof. 
 
 Vroege Hub 
Vanaf de twaalfde, dertiende eeuw groeide Groningen uit tot een sterke handelsstad, getuige het ontstaan van 
de tweede grote parochiekerk, de Aa-kerk, gewijd aan de heilige Maria en Sint Nicolaas, schutspatroon van 
schippers en zeelieden. Onder invloed van de bisschop van Utrecht ontwikkelde Groningen zich in deze perio-
de tot het strategische hart van een grote regio; door de gunstige ligging groeide de stad uit tot een goed ont-
sloten handelsnederzetting, waarvan de goede bereikbaarheid over land en zee bijdroegen aan de stad als 
doorvoerhaven en aan handel over grote afstand. De basis voor de stedelijke economie werd gevormd door 
regionale en overzeese handel in producten van de landbouw, veeteelt en turfwinning. De schippers uit Gro-
ningen waren met enige regelmaat te vinden aan de Engelse kust, in het Noorse Bergen, maar ook in Hamburg 
en de Oostzeehavens. In de zeventiende eeuw was Groningen de spil in de Ossenhandel tussen Jutland, Hol-
land, Brabant en Vlaanderen, waarnaar de naam van de Ossenmarkt nog steeds verwijst. 
 
Al vanaf de vroege ontwikkeling hebben kortom bestuurlijke, economische en strategische belangen, naast de 
invloed van het landschap, bijgedragen de formele, ruimtelijke geschiedenis van de stad. Met het omwallen van 
de stad begint een vormgeschiedenis die nog altijd in de ruimtelijke gelaagde structuur van het centrum is te 
herkennen. Het strategische en economisch belang van Groningen moet goed zichtbaar zijn geweest in de 
ontwikkeling van de vesting, maar ook in de ontwikkeling van de infrastructuur en waterwegen, die voor het 
einde van de middeleeuwen al als een ster rondom de stad lagen. Groningen kende zodoende in de zeven-
tiende eeuw een redelijke mate van welvaart en de stedelijke economie verschoof langzaam van handel naar 
de exploitatie van stadsbezittingen in veen- en poldergebieden. Tot het midden van de negentiende eeuw ont-
wikkelde de stad een economie die vooral was gericht op de directe omgeving en Noordwest Europa. Door 
betere verbindingen over spoor en water werd de stad in de negentiende eeuw echter meer onderdeel van de 
nationale economie en verschoven de kernactiviteiten zich langzaam naar de met de groeiende handel mee-
gebrachte zakelijke dienstverlening van banken en verzekeringsmaatschappijen. Dit had tot gevolg dat Gronin-
gen aan het begin van de twintigste eeuw de derde handelsstad van Nederland werd genoemd. De stad had 
de derde binnenvaarthaven en was het centrum van de graanhandel in Nederland. Rond de eeuwwisseling 
ontwikkelde een aantal voorname woonstraten zich tot winkelstraten, de Herestraat, Brugstraat en de Ebbin-
gestraten, nog altijd het hart van het huidige winkelgebied. Een echte industriestad werd Groningen niet, maar 
een aantal grote bedrijven bepaalden wel degelijk het aangezicht van de laat negentiende-eeuwse en vroeg 
twintigste-eeuwse stad: de gemeentelijke nutsvoorziening van gasfabriek, later uitgebreid met een elektriciteits-
centrale, de tricotagefabriek aan de Meeuwerderweg, de rijwielfabriek van Fongers aan de Hereweg, de Help-
mancentrale voor elektriciteit, Niemeyers tabakfabriek en de Suikerfabriek langs het Hoendiep. 
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 Representatie 
Dat Groningen haar voorname positie gaandeweg ruimtelijk tot uitdrukking heeft gebracht, blijkt uit de architec-
tonische en stedenbouwkundige ontwikkeling die met de voorspoedige economische en strategische ontwik-
keling gepaard ging. Groningen heeft al vroeg een eigen traditie van architectuur en stadsontwikkeling opge-
bouwd, niet alleen gericht op een lokale uitstraling, maar altijd voortbouwend op en bijdragend aan nationale en 
internationale tendensen. Natuurlijk werd de vesting aan het begin van de zeventiende eeuw op basis van de 
heersende mode en ontwikkelingen in de krijgskunst ontworpen. Stadhouder graaf Willem Lodewijk was hierbij 
persoonlijk betrokken en het plan diende aan prins Maurits ter goedkeurig te worden voorgelegd. De eerste 
invulling van de zeventiende-eeuwse uitleg ontstond rond de Ossenmarkt, waar de welvaart in elegante, nauw-
keurig op de renaissance en het vroege classicisme gebaseerde herenhuizen werd versteend. De Ossenmarkt 
is uiteindelijk een beschermd stadsgezicht geworden, gevuld met later voornamelijk tot rijksmonument bestem-
pelde panden, wat het wellicht minder opmerkelijk maakt dat een Frans diplomaat het plein in 1626 al verge-
leek met het Place Royal in Parijs. 
 
Ruim anderhalve eeuw later baarde Groningen opzien door als eerste in Nederland een architectuurprijsvraag 
voor het nieuwe stadhuis uit te schrijven, waarmee het architectuurdebat en –klimaat in Nederland van een 
destijds noodzakelijk geachte impuls werd voorzien. Bovendien resulteerde de prijsvraag uiteindelijk in een 
baanbrekend ontwerp van Jacob Otten Husly, een van de belangrijkste bijdragen aan de typisch Nederlandse 
neoclassicistische bouwstijl, pas na de dood van Husly voltooid in 1810. Ook na het slechten van de vesting 
aan het einde van de negentiende eeuw bleef de stad haar inrichting en verfraaiing van buiten voeden. Gronin-
gen ontwikkelde zich tot moderne stad, wat zich uitte in de vernieuwing van het Academiegebouw, de Koren-
beurs van stadsbouwmeester Van Beusekom, de bouw van het voormalige Hoofdpostkantoor en het Gronin-
ger Museum van Rijksbouwmeester Peters, maar ook in bijvoorbeeld de bouw van de watertorens, de 
stadsschouwburg, als ook het stedelijk gymnasium aan de Turfsingel. Vanaf 1880 begon de aanleg van het 
Noorderplantsoen op de voormalige wallen, aanvankelijk net als het Sterrenbos in Franse landschapsstijl, maar 
uiteindelijk werd het grootste deel door tuinarchitect Hendrik Copijn in de Engelse landschapsstijl uitgevoerd, 
waarna ook het Sterrenbos door de Haarlemse architect Zocher tot de in zwang geraakte Engelse stijl werd 
omgevormd. Het stadspark werd in 1910 naar ontwerp van tuin- en landschapsarchitect Leonard Springer 
aangelegd, terwijl Mulock Houwer en later Berlage de eerste uitbreidingsplannen voor hun rekening namen.  
 
Met het ontstaan van de ‘Hollandse traditie’ van ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling in de twintigste eeuw 
kwam ook de ontwikkeling van de Groninger architectuur- en stedenbouwpraktijk definitief in een stroomver-
snelling terecht, vanaf de jaren zeventig vergezeld van nationaal en internationaal gezien onconventionele maar 
invloedrijke bijdragen aan het debat over de stad en de rol van architectuur hierin. Binnen het kader van de 
eerste grote twintigste-eeuwse uitbreidingsplannen ontwikkelden Groninger architecten als Bouma, Reitsma en 
Boer een lokale variant op de Amsterdamse school. De Delftse hoogleraar Granpré Molière voedde na de oor-
log een debat over een traditionele versus een modernistische wederopbouw, gevolgd door prominente ge-
bouwen van de vanaf 1958 tot Rijksbouwmeester benoemde Jo Vegter rond de Grote Markt, waarvan de uit-
breiding van het stadhuis de meest tot de verbeelding sprekende was. Voor de grote naoorlogse wijken kwam 
de ideevorming van de wijkgedachte mee met Eysbroek, die in Rotterdam onder Stam-Beese had meegewerkt 
aan de moeder aller wederopbouwwijken, Pendrecht. De Doelstellingennota, waaraan de Delfste hoogeleraren 
De Boer en Hertzberger hadden meegewerkt, zorgde voor een omslag in het denken over de stad en creëerde 
in het laatste kwart van de twintigste eeuw letterlijk ruimte voor binnenstedelijke experimenten, waardoor inter-
nationaal opgemerkte projecten als de Openbare Bibliotheek van Grassi, de postmoderne potpourri van het 
Groninger Museum van Mendini, Starck, De Lucchi en Coop Himmelb(l)au, als ook, helaas pas na zijn dood, 
de realisatie van een van de Wall Houses van architect en kunstenaar John Hejduk. 
 
 Splendid Isolation? 
De 1000 jaar stedelijke en representatieve ontwikkeling heeft Groningen als een bestuurlijke, economische en 
in regionaal verband nog steeds geïsoleerde stad de 21ste eeuw in getild. Groningen is en blijft een echte werk-
stad. De economische structuur van de stad is in de twintigste eeuw verschoven van handel en industrie naar 
dienstverlening en kennis, maar het aantal arbeidsplaatsen (per 1000 inwoners) heeft zich tot ver boven het 
landelijk gemiddelde doorontwikkeld, vergelijkbaar met steden als Amsterdam en Utrecht. De stad heeft een 
economie die uiteindelijk door een aantal grote opdrachtgevers wordt bepaald en vooral is gericht op zowel 
commerciële als niet commerciële dienstverlening, samen goed voor 95.000 van de ongeveer 130.000 ar-
beidsplaatsen, zo’n 73%. Dat Groningen zich gevormd heeft tot een kennisstad, met een grote universiteit 
(RUG), een grote Hogeschool (Hanzehogeschool) en een universitair medisch centrum (UMCG), betekent dat 
de stad jong is en zich snel ververst. Naast kennisinstellingen en onderwijs hebben de gezondheidszorg, ver-
schillende overheidsdiensten, nutsbedrijven, zakelijke dienstverlening, handel en dienstverlening voor recreatie, 
cultuur en sport in de loop van de twintigste eeuw een steeds voornamere rol gespeeld. Ook heeft de stad 
inmiddels, gesteund door ontwikkelingen in de regio, een volwaardige ICT-sector ontplooid en is er in Gronin-
gen, dat als centrum voor de regio een hoogwaardig cultureel voorzieningenniveau kent, een aanzienlijke crea-
tieve klasse ontstaan. 



 3 

 
Hoewel Groningen en vooral de regio in het afgelopen decennium economisch minder heeft gepresteerd dan 
gemiddeld in Nederland, is het aandeel in de Nederlandse economie door een aantal grote werkgevers nog 
altijd groter dan het demografische aandeel van de stad en regio ten opzichte van Nederland. Een aantal grote 
economische spelers hebben hun wortels in het voormalig spreidingsbeleid van het Rijk, wat Groningen veel 
heeft opgeleverd. De ICT-cluster die in de Eemshaven vorm heeft gekregen en die een positieve ontwikkeling 
voor de stad heeft meegebracht, is aangelegd op de fundamenten van de door het Rijk aangelegd zeehaven. 
Ook is in de tweede helft van de twintigste eeuw een aantal grote overheidsdiensten, zoals de belastingdienst 
en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), naar Groningen verhuisd, net als een van de hoofdkantoren van de 
voormalige PTT (KPN). Samen met grote werkgevers als de Rijksuniversiteit en het UMCG heeft dit de stad en 
regio een geconcentreerd werklandschap opgeleverd, waarvan meer dan de helft van de 130.000 arbeids-
plaatsen is ondergebracht bij slecht 1% van de vestigingen. 
 
 Perspectief 
Het gegeven van een geïsoleerd en sterke stad is in werkelijkheid tot stand gekomen in een balanceer-act 
tussen de kracht van een op zich zelf staande, compacte dienstenstad enerzijds en het vermogen om die 
kenmerken en kwaliteiten anderzijds op een overtuigende manier naar de buitenwereld uit te stralen, naar de 
regio, de rest van Nederland, zelfs naar het buitenland. De geïsoleerde ligging van Groningen heeft het, door 
de geconcentreerde en ietwat eenzijdige economische opbouw van de regio, tot een veeleisende opgave 
gemaakt om grote investeringen aan te trekken, of nationale en internationale economische verbanden tot ont-
wikkeling te brengen. Ligt Groningen te ver van de Randstad, is de isolation in dat opzicht iets te voortreffelijk? 
Voor de woonstad, het voorzieningenniveau en het cultuuraanbod is het perspectief van een geïsoleerd Gro-
ningen gunstig gebleken voor de beoogde centrumfunctie die de stad in regionaal en deels nationaal verband 
vervult. Vanuit het standpunt van de consument, gericht op een stad die geïsoleerd genoeg ligt om alle rele-
vante functies en voorzieningen te herbergen, is dit een gunstig gegeven. Vanuit economisch perspectief heeft 
de splendid isolation van een dergelijke middelgrote Europese stad misschien juist een aantal opgaven minder 
voor de hand liggend gemaakt. Of kijkt de stad nog te veel naar de eigen landsgrenzen, te weinig naar een 
Euroregionaal verband? Is de internationale economische context waarbinnen Groningen zich vanaf de middel-
eeuwen heeft ontwikkeld, langzaamaan te veel een nationale context geworden? Ligt de stad ver van de 
Randstad, of eigenlijk dichtbij Noordwest Europa? 
 
De economische ontwikkeling van Groningen door de eeuwen heen heeft een verschuiving ondergaan die 
vragen opwerpt over het netwerk waarbinnen de stad zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Zoals 
het netwerk van water- en straatwegen ooit als een ster van levensaders rond de stad lag, zo heeft het netwerk 
van digitale snelwegen, kennis en kennisontsluiting, maar ook dienstverlening nieuwe relaties met de buitenwe-
reld tot stand gebracht. Opmerkelijk daarbij is, dat de toegenomen (digitale) netwerkmogelijkheden, zeker op 
internationaal niveau, niet per definitie voor een betere verbinding met de rest van de wereld hebben gezorgd. 
De relatie van de stedelijke ontwikkeling van Groningen met de rest van Nederland is evident geweest, zeker 
vanaf de industrialisatie en de grote ruimtelijke ontwikkelingen in de twintigste eeuw. Maar hoe heeft de ontwik-
keling van Groningen zich tot steden in Noordwest Duitsland en Scandinavië verhouden? Zijn deze steden niet 
onderdeel geweest van het perspectief van de geïsoleerde en internationale stad; zouden we dit perspectief 
centraal moeten stellen, of moet er juist nog iets verder uitgezoomd worden? Bremen ligt net zo ver van Gro-
ningen als Amsterdam, Hamburg is maar een klein beetje verder dan Rotterdam, terwijl Kopenhagen op verge-
lijkbare afstand als Parijs ligt. Is Groningen ruimtelijk niet altijd ruimtelijk een schakel geweest tussen de Rand-
stad, de regio en de steden in Noord Duitsland en Scandinavië? 
 
 (Euro)regionale Verbinding 
Groningen heeft zich tot een kenniseconomie ontwikkeld en hier lijken nog steeds de beste economische kan-
sen te liggen. De stad heeft een aantrekkelijk ruimtelijk klimaat gecreëerd, met een bloeiende binnenstad, een 
bruisend cultuurleven en een hoog voorzieningenniveau, waarin kennisbedrijven en –instellingen elkaar gevon-
den en versterkt hebben. De topsectoren die zich in de stad en regio bevinden, hebben bijgedragen aan een 
kwaliteitsvolle regio en aan een goede economische relatie met aangrenzende regio’s. Ze hebben zich geclus-
terd en bevinden zich geconcentreerd in de stad, de Eemshaven en in Delfzijl. Zo heeft de energiesector ver-
spreid door de provincie vorm gekregen, maar is deze vooral geclusterd in de Eemshaven (elektriciteit, produc-
tie- en distributieknooppunt) en de stad (regie en opleiding, Gasunie, Energy Academy). Natuurlijk heeft de 
aardgaswinning in Slochteren door de hieruit voortvloeiende aardbevingsdiscussie een geheel eigen dynamiek 
gekregen. De energiesector is goed ingebed in de omgeving, wordt als potentievol gezien en heeft mogelijk-
heden gecreëerd voor internationale samenwerking, onder ander met Duitsland en Denemarken. Deze ontwik-
keling is sterk ondersteund door het concentreren van kennis over energie in de inmiddels in ontwikkeling zijn-
de Energy Academy en het Entrance op het Zerniketerrein, waardoor kennisinstellingen kunnen worden 
verbonden met de energieproductiemilieus. Heeft de energiesector kortom met de Eemshaven en de kennis 
vanuit de stad de mogelijkheden gecreëerd om zich tot de logische energiepoort tussen Noordwest Europa en 
Scandinavië te ontwikkelen? 
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Ook de medische sector is als een van de topsectoren in grote mate geclusterd in de stad, als gevolg van het 
beleid van de compacte stad nog steeds in ontwikkeling aan de rand van de binnenstad van Groningen. De 
sector is evenwel goed ingebed in de regio en heeft het vermogen opgebouwd om de verbinding te zoeken 
met andere sectoren, zoals de ICT, voedsel en chemie (medicatie). Er zijn mogelijkheden voor innovatie en de 
sector heeft met de specialisatie ‘Healthy Ageing’ een internationale reputatie opgebouwd. Voor de voedsel-
sector geldt dat er nauwe relaties tussen de regio en de onderwijs- en kennisinstellingen zijn opgebouwd. 
Noord Nederland heeft zich ontvouwen als een van de grootste landbouwexporteurs van Europa, uiteraard  is 
de sector vooral buiten de stad in de regio tot wasdom gekomen, voornamelijk in Friesland. Naast de energie-
sector, de medische sector en de voedselsector is er tenslotte een aantal kleine topsectoren tot ontwikkeling 
gekomen: een chemiecluster in Delfzijl, een concentratie van datacenters in de Eemshaven, die de mogelijkhe-
den voor de verdere ontwikkeling van het ICT-cluster versterkt en daarmee een positieve invloed uitoefent op 
het vestigingsklimaat van de stad, als ook een creatieve industrie, zoals van een compact voorzieningencen-
trum verwacht mag worden. 
 
 Internationaal 
Dat Groningen een jonge hoogopgeleide beroepsbevolking combineert met een stedelijk leefmilieu, heeft een 
stimulerende werking voor het ondernemerschap in stad en regio gehad. In 2014 werd bovendien de 
200.000e inwoner van Groningen en de 30.000e student aan de RUG verwelkomd, respectievelijk afkomstig 
aan Brazilië en Wales, een teken dat de stad in ieder geval internationaal aantrekkelijk gebleven is. Een aantal 
grote buitenlandse spelers heeft laten zien dat de stad en regio door de aanwezigheid van universiteit en hoge-
scholen het bedrijfsleven zeker wat te bieden heeft. Eerder was IBM al overtuigd geraakt van de locatievoorde-
len van de regio, nu gaat Google in de ‘Energy Valley’ van de Eemshaven een nieuw datacentrum vestigen. De 
vestiging van Google brengt niet alleen € 600 miljoen aan investeringen en nieuwe werkgelegenheid met zich 
mee, maar getuigt ook van een goede basisinfrastructuur; duurzame energie uit wind en biomassa en de lig-
ging aan zee zijn naast goedkope grond, een goed glasvezelnetwerk en gekwalificeerd personeel bepalend 
geweest in de keuze om zich in Groningen te vestigen. Daarnaast financiert Google zelf een nieuw windmolen-
park in Delfzijl en neemt daarvan de stroom af. 
 
Om de topsectoren binnen de kenniseconomie vanuit een internationaal perspectief verder te ontwikkelen is 
het van structureel belang gebleken om goede verbindingen tussen het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en 
de overheid te creëren, niet alleen op lokaal of regionaal, maar ook op nationaal en mondiaal niveau. Het wordt 
van belang geacht om het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het universitaire onderwijs, kruisverban-
den aan te laten gaan met zelfstandigen, het midden- en kleinbedrijf, of multinationals; de koppeling tussen 
opleidingen van verschillende niveaus en bedrijven van een verschillende omvang en orde heeft een verrijkend 
effect op de regionale economische structuur. Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs komen vaak uit 
de regio en gaan daar doorgaans ook werken. Een goede samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en 
overheden is uiteindelijk bepalend voor het verbinden van kennisontwikkeling met productontwikkeling, zodat 
onderzoek, innovatie en commerciële toepassingen de regionale economie als geheel kunnen blijven voeden. 
Voor een kennisstad als Groningen is de relatie tussen denken en doen essentieel, om te voorkomen dat de 
hier opgedane, ontwikkelde en toegepaste kennis, informatie en toepassingen weer samen met de migratie-
stromen uit de stad verdwijnen; om te stimuleren dat er een gedifferentieerd economisch en ruimtelijk aantrek-
kelijk vestigingsklimaat blijft bestaan. 
 
De balans tussen een geïsoleerde en goed verbonden, internationale stad is in de ruimtelijke ontwikkeling van 
Groningen altijd zichtbaar geweest. Hoewel deze verbeelding in het afgelopen decennium licht op de achter-
grond is geraakt, heeft het internationale karakter van de zichtbare stedelijke ontwikkeling en architectuurpraktijk 
juist vanwege de geïsoleerde ligging een grote waarde voor de stad gehad. Vanaf de jaren na 1970 is letterlijk 
zichtbaar gemaakt dat een ‘kleine provinciestad’ in Noordwest Europa een grote rol van betekenis kan spelen 
in de praktijk van stedelijke ontwikkeling en het debat over de stad. Groningen heeft een architectuurklimaat 
gecreëerd waarmee de stad zich op lokaal, nationaal en internationaal niveau voortdurend heeft onderschei-
den. 
 
 Scene 
De combinatie van een eigenzinnige, lokaal georiënteerde dienstenstad in isolation en een op het niveau van 
kennis en uitstraling internationaal georiënteerde stad is misschien wel het meest tastbaar geworden in het 
streven om een zo gemêleerd mogelijk groep architecten aan de stad te laten tekenen. Niet alleen heeft zich 
ontwikkelde een sterke lokale architectuur-scene ontwikkeld, ook richtte de stad zich geregeld tot internationaal 
opererende landelijke bureaus, of bureaus uit het buitenland, waarmee kennis en expertise van buiten werd 
ingezet om de lokale praktijk en kennisontwikkeling te stimuleren en verrijken. Samen met een actieve groep 
corporaties en ontwikkelaars vervulde de stad een pioniersfunctie als opdrachtgever; jonge architecten uit bin-
nen en buiten werd een kans gegeven, een aantal inmiddels gearriveerde bureaus bouwde zodoende (een 
van) hun eerste projecten in Groningen.  
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De manifestatiecultuur die vanaf eind jaren tachtig ontstond, heeft hierin een essentiële rol gespeeld. Ter gele-
genheid van het 950-jarig bestaan van Groningen nodigde Daniel Libeskind voor de manifestatie Stadsmarke-
ringen een keur aan internationale figuren uit om langs de hoofdtoegangswegen nieuwe eigentijdse stadspoor-
ten te ontwerpen: de Amerikaanse kunst- en architectuurhistoricus Kurt Forster, de Japanse econoom Akira 
Asada, de Amerikaanse danser en choreograaf William Forsythe, de Duitse toneelschrijver Heiner Müller, beel-
dend kunstenaars Thom Puckey uit Nederland en Leonhard Lapin uit Estland, de architecten John Hejduk uit 
de Verenigde Staten en Gunnar Daan uit Nederland en de Franse filosoof Paul Virilio. Voor dezelfde verjaardag 
realiseerd de stad What a Wonderful World! Music Videos in Architecture, waarin de gemeente samen met het 
Groninger Museum op zoek ging naar de koppeling tussen architectuur en nieuwe media. Aan vijf architecten 
werd gevraag om in de huiskamer van de binnenstad paviljoens voor videoclips te ontwerpen, vijf architecten 
die door de gerenommeerde architect en criticus Philip Johnson in 1988 onder de noemer ‘Deconstructivist 
Architecture’ in het Museum of Modern Art in New York bijeen waren gebracht: Peter Eisenman (New York), 
Zaha Hadid (London), Coop Himmelb(l)au (Wenen), Bernard Tschumi (Parijs) en Rem Koolhaas (Rotterdam). 
 
Volgens een vergelijkbaar recept werden voor A Star is Born Manuel de Solà-Morales (Spanje), Rem Koolhaas 
met Erwin Olaf (Nederland), Fumihiko Maki (Japan) en William Alsop met Bruce McLean (Groot Brittannië) uit-
genodigd. Vijf jaar later volgden onder leiding van Toyo Ito Xaveer De Geyter (België), Space Group (Noorwe-
gen), Foreign Office Architects (Groot Brittannië) en Tony Fretton Architects (Groot Brittannië). Tijdens de twee-
de generatie manifestaties De Intense Stad, Intense Laagbouw en Bouwjong! werd onder leiding van 
respectievelijk Winny Maas (MVRDV), Dick van Gameren en Marlies Rohmer een enorme verscheidenheid aan 
bureaus uitgenodigd, waarvan globaal de helft lokale bureaus en de helft jonge Nederlandse bureaus en bui-
tenlandse architecten. In dat verband kwamen namen als SANAA, Nieto Sobejano, Hosoya Schaefer, 
Schwalm-Theiss & Bresich, pool architektur, Jarmund & Vigsnaes, JDS Architects, Johannes Kappler Archi-
tekten, Cino Zucchi en Huggen Berger Fries naar Groningen, maar Tangram, Claus en Kaan, Arons en Gelauff, 
Grosfeld Van der Velde, TWA, evenals jonge bureaus zoals Cimka, Emma, Ana, Loos, Next Architects, Moke 
Architecten en Atelier Kempe Thill. 
 
Door de structurele aandacht voor invloeden en verrijking van buiten af heeft Groningen in haar 1000-jarig be-
staan, als het om architectuur en stedelijke planning gaat, daadwerkelijk een internationaal karakter opge-
bouwd. Opvallend daarbij is dat, hoewel uit alle windsteken binnen- en buitenlandse ideeën zijn versteend, er 
weinig tussen de Nederlandse en internationale top, als ook de lokale scene lijkt te zitten. Ook buiten de mani-
festaties zijn er door internationaal vermaarde architecten als Dominique Perrault, Moriko Kira, Maccreanor La-
vington, Adolfo Natalini, S333, Thomas Müller in Groningen, terwijl belangrijke Nederlandse bureaus, die bo-
vendien internationaal opereren, door de gehele geschiedenis heen een belangrijke rol voor Groningen hebben 
gespeeld; van Alberts & Van Huut, Wiel Arets, Benthem Crouwel, Berlage, Piet Blom, Theo Bosch en Cuypers, 
tot Dok Architecten, Dudok, KCAP, Meyer en Van Schooten, Maaskant, NL Architects, Thomas Rau, Rudy 
Uytenhaak, UN Studio, Wiebenga en René van Zuuk. 
 
Belangrijker dan om als stad te koop te lopen met deze binnen- en buitenlandse merken is dat de hoge diversi-
teitsgraad van architecten in Groningen bijdraagt aan een kritisch, betrokken en inhoudelijk uitgedaagde lokale 
architectenwereld. De dynamiek in de architectuurwereld van de stad is geen verworvenheid of prestatie op 
zichzelf; wel is echter van belang dat hiermee een architectuurklimaat is ontwikkeld waarin professionals niet 
alleen in een lokaal, maar ook in een nationaal en internationaal werkveld ideeën ontwikkelen, op elkaar reflec-
teren, kennis en expertise verzamelen, delen en verrijken, als ook op een betrokken manier bijdragen aan het 
debat over de architectuur en ontwikkeling van de stad. Typisch Groninger bureaus als AAS Architecten, 
Noordeloos, Bureau Ritsema, DAAD, De Zwarte Hond, HKB, KAW, Klein, MAD, MD Landschapsarchitecten, 
Onix, Oving, pvanb architecten, Skets, Team 4, Van Ringen, WAL en Zofa hebben zo een architectuur- en 
stedenbouwklimaat ontwikkeld dat verder reikt dan Groningen zelf, maar waarvan de stad, door kennis, exper-
tise en ervaring van binnen en buiten, blijvend de vruchten heeft kunnen plukken. 
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