Op het verharde Damsterplein kan het in de zomermaanden
heel warm worden. Ook is er, als gevolg van forse regenbuien,
soms sprake van wateroverlast. Daarom wordt het
Damsterplein opnieuw ingericht.

Jouw Damsterplein
Vergroening en meer
biodiversiteit

In de stad blijft warmte langer hangen dan
op het platteland. We willen de temperatuur
naar beneden brengen door onder andere
schaduwrijke plekken te maken met planten
en bomen.

We gebruiken natuurlijke oplossingen om
wateroverlast te beperken. Door stenen te
verwijderen, kan de grond het water
makkelijker opnemen. Ook kijken we naar
mogelijkheden voor een waterberging.

Ruimte voor
ontspanning en activiteiten
Op het plein komt ruimte voor kleine
evenementen en activiteiten. Er worden
bankjes geplaatst waar bezoekers in het
zonnetje (of in de schaduw) kunnen zitten.

Bocht van
Guinea

Snikkevaardersgang

Beperken wateroverlast

Hergebruik van water in
droge periodes

Omwonenden worden vanaf het begin af aan
bij de ontwikkeling van de plannen betrokken.
Omwonenden krijgen de mogelijkheid om
geveltuinen aan te leggen en zo bij te dragen
aan een groene omgeving van het plein.

Het water dat we opvangen in de
waterberging, kunnen we in droge periodes
gebruiken voor de planten en bomen.

Vosgang

Betrokkenheid omwonenden,
verhogen van bewustzijn

Snor

Loppersumergang

Damsterdiep

Verzamelen/delen van kennis
Met de Hanzehogeschool Groningen
brengen we de effecten van de nieuwe
inrichting in beeld. De kennis en ervaringen
die we tijdens het project opdoen, delen we
met omwonenden, kennisinstellingen en
steden in heel Europa.

op
Deze tekening is gebaseerd

de huidige situatie, dit is nog

geen ontwerp.

jouwdamsterplein.groningen.nl

Oosterhavenstraat

Op het plein komen groene eilanden,
bestaande uit verschillende boom- en
plantsoorten. Dit vergroot de biodiversiteit.

Tegengaan hittestress

Creëren van gezellige
ontmoetingsplek
Rondom de bomen en planten komen
bankjes. Het Damsterplein moet een plein
worden voor iedereen. Daarom schenken we
veel aandacht aan een goede toegankelijkheid.
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