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STRK

- In opdracht van provincie Groningen.

- Looptijd 2021 en 2022.

- voor gemeenten en waterschappen



- Kennisbundeling en -ontwikkeling.

- Ervaringen delen: samen STeRK!

- Doorontwikkelen Groningen

  op basis van het unieke DNA.

Doelstelling



1. Ondersteuning gemeenten.

2. Platformfunctie.

3. Kennisbevordering.

Activiteiten



- workhops/presentaties (thematisch).

- bijeenkomsten ‘Ruimtemakers’.

- vraagbaak/spreekuur.

Platformfunctie



Veendam-Noord





ROP, kwaliteiten in de kern

BELEID





Park rondom. Op sommige plekken wel een beetje eentonig. Kansen voor biodiversiteit, 
natuurlijk spelen en waterberging.

BRINK



Groene laan. Fraai profiel (breedte-hoogteverhouding). 
Ritmiek (over de lengte) en symmetrie (overdwars) geven karakter en 
enige ‘monumentaliteit’.
Maar ook de gebakken klinker en het rode baksteen werkt daar aan mee.
Is de architectuur waardevol?

Vredenrustln.



Kopgevels met schuttingen aan de Streurmanstraat aan het park. 

Streurmanstraat



Topstraat. Weinig ruimte voor openbaar groen

Topstraat



Beetje stenig, beetje sleets. En bebouwing uit verschillende perioden door de hele Topstraat

Topstraat



Entree vanaf het noorden. Hoogteaccent op de kop als zijnde een ‘poort’.

Vredenrustln.



Welk lonkend perspectief 
zien jullie voor de wijk?

Welke aspecten mogen 
in een samenhangende 
toekomstvisie niet 
ontbreken?



Veendam-Noordtips





# 1  Maak werk van een ruimtelijk programmatisch analyse en de beoogde 

ontwikkelingen op de schaal van Veendam als geheel en ontwikkel van daaruit 

een visie op Veendam-Noord. 

• Hoe zorgen we ervoor dat de aanhechting met het centrum en het station 

aantrekkelijker wordt? 

• Hoe zorgen we ervoor dat de door te trekken Buitenwoellaan zorgvuldig wordt 

gesitueerd en ingepast en de Vredenrustlaan wordt ontlast? 

• Leent deze wijk zich vanuit de optiek van duurzame verstedelijking voor 

verdunnen en/of verdichten?  

• En biedt de oververhitting van de woningmarkt in de stad nog kansen?

•  Hoe zorgen we ervoor dat de wijk in plaats van een laatste mogelijkheid 

een positieve keuze wordt? Vraagt dit om een nuancering van het label 

doorstroomwijk?

tips



# 2  Betrek de bewoners in de wijk bij de vernieuwing, geef ze zeggenschap 

en maak ze mede-eigenaar van de vernieuwing. 

Gebruik hun ideeën bijvoorbeeld om een beeldkwaliteitsplan te maken en/of 

het vele groen het vele groen in de wijk meer specifiek in te richten. Omarm 

initiatieven om voedsel te produceren. Dit bevordert de sociale cohesie en 

gezondheid. En voer het laag hangende fruit met elkaar uit om te laten zien dat 

het menens is, er de vernieuwing nu echt wordt ingezet. Bij voorkeur op een 

braakliggende plek: die zijn echt storend. 

Maak een business case op wijkniveau met daarin ook de geldstromen die er 

toch al de wijk in gaan. Kan dat geld anders slimmer worden besteed? Kan de 

wijk diensten leveren en werkzaamheden voor de vernieuwing zelf uitvoeren?

Een voorbeeld hiervoor is Selwerd.

tips

http://wijkbedrijfselwerd.nl/


# 3  Koester de boombeplanting in de wijk en maak meer ruimte voor (de 

opvang van) water in de wijk. 

Uniek aan de veenkolonie en deze wijk is het water. Versterk dit. Herstel 

structuren en geef ook ruimte aan (de opvang van) nieuw water om de wijk 

klimaat adaptief te maken en de openbare ruimte gevarieerder en uitnodigender 

te maken. Hierdoor ontstaan gunstige condities voor verblijf maar ook bewegen. 

Dit komt de sociale cohesie en gezondheid ten goede. De bewoners en 

corporatie kunnen tenslotte ook zelf meer ruimte geven aan het water door bij 

hun eigen bezit handen operatie steenbreek in gang te zetten.

Een inspirerende aanpak waarbij bewoners zelf aan de slag kunnen om ruimte te 

geven aan het water is ontwikkeld door Operatie Steenbreek. Zij hebben o.a. een 

toolkit ontwikkeld voor bewoners van huurwoningen.

tips

https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2019/08/toolbox-steenbreek_web4print_s.pdf


# 4  Benut bij de vernieuwing de structuur van de wijk, want die is op 

hoofdlijnen goed. 

Bouw de fijnmazige oost-west structuren uit. Hierdoor wordt de relatie met 

de groene wig in het hart van Veendam-Noord en het Westerdiep versterkt. 

Bovendien ontstaan hierdoor logische aanleidingen om lange rechtstanden in 

de noord-zuid straten te doorbreken. Lange rechtstanden zijn saai om te lopen 

en nodigen uit tot hard rijden. Onderzoek bij de vernieuwing van de buurt of 

de geparkeerde auto wat minder dominant kan worden in de openbare ruimte 

zodat er in de straat meer ruimte komt voor ontmoeting en verblijf. Koppel de 

ingrepen in de openbare ruimte met vervanging van het riool of de aanleg van 

een duurzame energievoorziening.

Een inspirerend voorbeeld wat laat zien welke kansen een minder dominante 

rol de auto voor de openbare ruimte kan betekenen is Corpus den Hoorn in 

Groningen.

tips

https://bureaumassa.nl/files/PDF-projectbladen/Stadscahiers-hipp.pdf


# 5  Grijp bij de vernieuwing van de voorraad en het energie zuinig maken 

van de woningen niet meteen naar sloop. 

Kijk ook nadrukkelijk naar andere manieren om de woningen een tweede leven 

en verduurzaam indien mogelijk samen. 

Betrek in de afweging ook mogelijke jonge erfgoedwaarden. En zet bij sloop 

de braakliggende terreinen in om een verhuiscaroussel op gang te brengen. 

Bouw een breed palet aan diverse typen woningen terug voor verschillende 

doelgroepen. Zorg er daarbij wel voor dat belangrijke architectonische en 

stedenbouwkundige ensembles zoals de Vredenrustlaan herkenbaar en 

afleesbaar blijven.

Een voorbeeld hiervoor kan het project in Emmerhout zijn.

tips

https://www.daad.nl/toolkit-verduurzaming-emmerhout-in-bouwwereld/


Tot ziens!
050-312.65.45     steunpunt@libau.nl


