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DE GRONINGER KLUFTEN
HISTORISCHE EN TOEKOMSTGERICHTE STADSDELEN IN DE GRONINGSE BINNENSTAD

Op basis van (historisch) onderzoek van Peter Michiel Schaap en Martin Hillenga
Input werksessies Team Kluften: Mare Nieborg, Maki, Peter Michiel Schaap, 
Martin Hillenga, Lianne Lugies
Input GCC
Input van Scheepvaartmuseum Gert Kortekaas

KORT TER INLEIDING
Voor dit project zĳn we als Team Kluften uitgebreid in de Groningse geschiedenis 
gedoken en hebben we vele oude kaarten geanalyseerd. De opzet van de nieuwe 
sfeergebieden komt dus bewust voort uit de manier waarop de stad is ontstaan en 
hoe de buurten in alle eeuwen achter ons zĳn gebruikt. Rekening houdend met 
oude waterwegen en gebieden die specifiek werden gebruikt voor handel en 
bedrĳvigheid. Zo zĳn wĳ, al zoekend tot een prachtige eerste indeling gekomen, 
zorgvuldig bepaald vanuit de geschiedenis, rekening houdende met huidig 
gebruik en vooral ook: potentie voor de toekomst.
Elk sfeergebied heeft straks één of meerdere dragende iconen en een goed 
uitspreekbare naam die vanzelfsprekend voelt en direct lekker in het geheugen 
ligt.
We willen immers dat de Groningers deze sfeergebieden gaan omarmen, zodat in 
de komende jaren van onderaf door bewoners en ondernemers steeds meer 
‘passende’ waarde in die eigen wĳkjes zal worden gecreëerd. Als iedereen weet 
wat de het karakter van zĳn buurt is, dan is het immers ook veel makkelĳker om 
binnen die identiteit een coherent geheel met elkaar te laten groeien.
De grenzen zĳn overal ‘zacht’ en zeker niet rigide. Buurten overlappen elkaar en 
conform de Groningse aard is overal in elke wĳk ruimte voor eigen ontwikkeling en 
verder onderverdelen en inzoomen. Dat betekent dat het heel goed mogelĳk is 
dat binnen een sfeergebied door Groningers zelf ook nog eigen straatjes als 
herkenbare punten zullen worden benoemd. Die dynamiek is bĳ uitstek een teken 
van liefde voor de stad. Onze nieuwe indeling van basis-sfeergebieden zal dat 
principe alleen maar versterken. Als iedereen in de volksmond praat over de 
Vishoek, dan wordt dat op een gegeven moment een eigen mini-buurtje binnen 
een kwartier. Waarbĳ het ook heel goed denkbaar is dat winkels en horeca jaarlĳks 
met elkaar een eigen feest of evenement organiseren. Als mensen hun betrok-
kenheid op die manier willen institutionaliseren dan weet je dat een stad optimaal 
gebruikt wordt. Misschien wordt een mini-buurtje wel zo populair en ingeburgerd 
dat het uiteindelĳk zelfs opgenomen wordt in de basiskaart. In oude tĳden waren 
de hoofdkluften immers ook onderverdeeld in ‘rotten’. En zo zal dat in de 21e 
eeuw ook organisch gaan. Groningen is nu eenmaal nooit af.
Altĳd in ontwikkeling naar nóg beter, nóg leuker, nóg Groningser.
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DE KLUFTEN VAN OUDSHER
 
Een stad leeft. Het is een organisch lichaam, altijd in ontwikkeling. 
Ooit, in een ver verleden is het begonnen met een kiem; een 
centrale plek, waar iedereen graag naartoe kwam. In Groningen 
lag die kiem rond de Martinikerk, op een uitloper van de Hondsrug. 
Van daaruit is de stad gegroeid. Soms geleidelijk, en soms in een 
stroomversnelling. 

De historische gelaagdheid maakt een stad als Groningen zo 
interessant. Die stad kun je lezen en begrijpen via de panden die er 
staan, maar zeker ook – en misschien wel vooral – via de morfologie; 
de ruimtelijke structuur van de stad. Ook de oorspronkelijke 
indeling van de stad zien we op veel plekken nog terug. Neem het 
bestuurlijke en kerkelijke centrum rond de Martinikerk of het oude 
economische hart rond de oevers van de Aa. 
 
Maar er is meer. Zo worden sinds de Middeleeuwen de verschillende 
stadsbuurten in Groningen kluften genoemd. Tot ver in de 
negentiende eeuw is die term in zwang. De indeling verschilt 
van tijd tot tijd en ook het aantal wisselt. Soms worden kluften 
samengevoegd of komt er juist weer een nieuwe bij. Die kluften 
zijn eeuwenlang de bestuurlijke eenheden van de stad, de wijken 
en buurten waar bewoners samen ‘publieke zaken’ regelen. Ook 
leveren de kluften de burgemeester. 

Tegenwoordig zijn we de naam ‘kluft’ vergeten, sterker nog, de 
meeste Groningers zullen er zelfs nog nooit van gehoord hebben. 
Ook de zogenaamde ‘rotten’ zijn we vergeten: een onderverdeling 
van de kluft. Toch werken deze oude kluften en rotten nog altijd 
door op de stad van nu. 

Ze zijn onderdeel van het DNA van Groningen.



DE KRACHT VAN HET 
VERHAAL VAN GRONINGEN
 
Daar komen we bij de kern: het DNA van de plek waar we wonen, 
werken, studeren en recreëren. De ziel van de stad als geheel en 
het intrinsieke karakter van de verschillende stadsbuurten, dat door 
eeuwenlange dynamiek is ontstaan. Steeds meer beginnen we te 
beseffen hoe cruciaal het is om daar vat op te hebben. Een stad 
heeft niet alleen een fysieke plattegrond, maar ook een mental map. 
Een stedelijk ‘geheugen’, dat aan de oppervlakte komt wanneer we 
doorgronden wie we werkelijk zijn. Zodat we bij alles wat we zeggen, 
doen en maken, onze eigenheid als uitgangspunt kunnen nemen. 
Wanneer we weten waar we vandaan komen, zien we ook waar we 
naartoe gaan.
  
Om door te kunnen dringen tot onze kern, zijn we de geschiedenis 
ingedoken. Aan de hand van oude stadskaarten hebben we 
ingezoomd op de urban history van Groningen. Ook hebben we 
goed gekeken naar de oude kluften en rotten. En laten we de 
morfologie van de stad niet vergeten; de loop van de straten, de 
omvang van de pleinen, de bouwblokken en de kavels. En natuurlijk 
hebben we gekeken naar het gebruik. Hoe is de stad ontstaan? 
Waarom zijn de buurten zoals ze zijn? Welke waterwegen en 
bedrijvigheid zijn vormend geweest? Welke lessen kunnen we leren 
uit het oorspronkelijke kluften-systeem? Kortom, hoe kunnen we 
optimaal profiteren van ons eigen, typisch Groningse ‘stadskapitaal’? 
En hoe zorgen we dat we die waardevolle kennis benutten voor alle 
uiteenlopende vraagstukken die op dit moment in Groningen op 
tafel liggen?
 
Want onze stad groeit anno 2020 als nooit tevoren, laten we zorgen 
dat we die ontwikkeling op alle mogelijke manieren aanpakken vanuit 
ons eigen DNA. Niet uit behoudzucht, maar omdat we onszelf willen 
blijven vernieuwen in lijn met wat zijn waarde heeft bewezen.

Zo maken we de kracht van het verhaal van Groningen beleefbaar.



HET MULTIDISCIPLINAIRE TEAM
 
Het team waarmee wij dit project uitvoeren, is weloverwogen 
multidisciplinair. Wij werken met een groep specialisten vanuit heel 
specifieke vakgebieden, die elkaar op belangrijke punten versterken. 
Als we de identiteit van onze stad en huidige stadsbuurten willen 
doorgronden, om de kracht van het verhaal van Groningen te 
kunnen uitdragen, dan kan dat niet met een reclamebureau uit een 
andere stad. Ook al zijn die mensen steengoed. Sterker nog, het 
kan zelfs niet met een bureau uit Groningen. De kern van die vraag 
is simpelweg te veelvormig om dat via één kanaal aan te pakken. 
Zo’n elementaire klus kunnen we alleen klaren door zelf, bottom up, 
met een club van precies de juiste Groningers, die samen exact de 
juiste papieren in handen hebben, stap voor stap alles te gaan doen. 
Voeten in de klei en handen uit de mouwen.
 
Bewust combineren wij alle gedegen kennis van de geschiedenis 
van Groningen met de expertise van een denktank voor 
toekomstfilosofie. We koppelen ruim 20 jaar ervaring in urban 
planning, stadsgeschiedenis en stadsstrategie aan de mensen 
die alles weten van het Merk Groningen. Plus we zorgen dat 
we doorlopend alle belangen en behoeftes van bewoners, 
ondernemers en bezoekers centraal stellen. Met andere woorden, 
we rusten niet voordat we het onderste uit de kan hebben. 

En alles écht Gronings is.  



DE GRONINGER KLUFTEN: 
KLAAR VOOR DE TOEKOMST
 
Deze PDF is het resultaat van de eerste fase van dit project: de 
basis. Tien Groninger kluften zijn gedetermineerd, om straks in 
de volgende fase verder uitgewerkt en geactiveerd te kunnen 
worden. Eerst ligt er nu het raamwerk. Een indeling op basis van 
de geschiedenis, met de blik naar de horizon. Behalve veel zorg 
voor het geografische aspect, hebben we ook uitgebreid aandacht 
besteed aan de naamgeving. We wilden persé een eigenzinnige 
mengeling die goed kan landen bij de Groningers, met zowel namen 
die van oudsher bekend zijn, als ook frisse termen die kansen bieden 
voor nieuwe verhalen. In ieder geval moesten alle aanduidingen 
lekker in het gehoor liggen en het gevoel geven alsof ze er eigenlijk 
altijd al waren.
 
Wat we sowieso niet wilden, was dingen doen die andere steden 
ook al doen, of simpelweg alles pats-boem ‘kluft’ noemen of alles 
het containerbegrip ‘kwartier’ geven. Eenheidsworst past niet bij 
Groningen. Daarom is het een speelse mix van verschillende 
termen geworden. 

Samen één karakteristiek en geloofwaardig Gronings geheel.

Work in progress: voorstudies voor de nieuwe kluften.



NOOIT STATISCH, ALTIJD IN BEWEGING
 
Tja, en nu concreet, welke straten horen precies bij welke kluft en 
waar gaat het één over in het ander? Simpel gezegd: de grenzen van 
de tien kluften zijn duidelijk, maar nergens hard. Buurten en sferen 
overlappen elkaar. Ze lopen in elkaar over en beïnvloeden elkaar. 
Bovendien zijn er in elke kluft ‘brandpunten’ aan te wijzen met een 
eigen sfeer. Denk aan het Academiegebouw of het Forum. En net 
als in oude tijden kun je binnen elke wijk inzoomen op hoofdaders, 
markante pleinen of mini-buurtjes (rotten). Laat het maar ontstaan 
zoals het de Groningers zelf het beste past.
 
Het kan maar zo gebeuren dat binnen een gebied zich straks eigen 
delen gaan onderscheiden. En misschien wordt zo’n mini-buurtje 
of straatje dan wel zo populair, dat het een aanduiding krijgt in de 
basiskaart. Stel dat iedereen straks praat over de Vishoek, dan wordt 
dat vanzelf een eigen buurtje binnen een kluft. Sterker nog, in de 
volgende fase van het project gaan we daarop voorsorteren door 
dergelijke kansrijke plekken zelf te signaleren en daar ook al typisch 
Groningse termen voor klaar te hebben staan.
 
Bovendien gaan wij alle mogelijke instrumenten aanreiken waarmee 
bewoners en ondernemers vol trots zelf verder kunnen bouwen aan 
de identiteit van hun kluften. Want als alle Groningers hun eigen 
sfeergebied omarmen, en iedereen echt voelt wat het eigene van 
hun stadsdeel is, dan kun je dat met elkaar tot uiting brengen. Die 
dynamiek gaan we faciliteren; dat is immers bij uitstek een teken van 
liefde voor de stad.
 
Maar goed, dat komt straks in de volgende fase, als we in 
samenspraak met de GCC en de gemeente, het huidige DNA en 
de potentie voor de toekomst tot in de puntjes gaan uitwerken 
en activeren. In deze PDF nu dus eerst de basis. Zodat we kunnen 
zorgen dat alles vanaf fase 2 tot leven kan komen. Op een 
21e-eeuwse manier. Want een stad is nooit af. 

Altijd op weg naar nóg beter, nóg leuker, nóg Groningser.
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DE 
NIEUWE 
STADSKAART
DE NIEUWE STADSKAART VAN GRONINGEN, ANNO 2020.  
MET DE 10 KLUFTEN KORT OP EEN RIJTJE.

Historische basis. 
Naamgeving. 
Grensstraten. 
Sfeerbepalende straten en pleinen.
Markante iconen. 

DE GRONINGER KLUFTEN
HISTORISCHE EN TOEKOMSTGERICHTE STADSDELEN IN DE GRONINGSE BINNENSTAD

Op basis van (historisch) onderzoek van Peter Michiel Schaap en Martin Hillenga
Input werksessies Team Kluften: Mare Nieborg, Maki, Peter Michiel Schaap, 
Martin Hillenga, Lianne Lugies
Input GCC
Input van Scheepvaartmuseum Gert Kortekaas

KORT TER INLEIDING
Voor dit project zĳn we als Team Kluften uitgebreid in de Groningse geschiedenis 
gedoken en hebben we vele oude kaarten geanalyseerd. De opzet van de nieuwe 
sfeergebieden komt dus bewust voort uit de manier waarop de stad is ontstaan en 
hoe de buurten in alle eeuwen achter ons zĳn gebruikt. Rekening houdend met 
oude waterwegen en gebieden die specifiek werden gebruikt voor handel en 
bedrĳvigheid. Zo zĳn wĳ, al zoekend tot een prachtige eerste indeling gekomen, 
zorgvuldig bepaald vanuit de geschiedenis, rekening houdende met huidig 
gebruik en vooral ook: potentie voor de toekomst.
Elk sfeergebied heeft straks één of meerdere dragende iconen en een goed 
uitspreekbare naam die vanzelfsprekend voelt en direct lekker in het geheugen 
ligt.
We willen immers dat de Groningers deze sfeergebieden gaan omarmen, zodat in 
de komende jaren van onderaf door bewoners en ondernemers steeds meer 
‘passende’ waarde in die eigen wĳkjes zal worden gecreëerd. Als iedereen weet 
wat de het karakter van zĳn buurt is, dan is het immers ook veel makkelĳker om 
binnen die identiteit een coherent geheel met elkaar te laten groeien.
De grenzen zĳn overal ‘zacht’ en zeker niet rigide. Buurten overlappen elkaar en 
conform de Groningse aard is overal in elke wĳk ruimte voor eigen ontwikkeling en 
verder onderverdelen en inzoomen. Dat betekent dat het heel goed mogelĳk is 
dat binnen een sfeergebied door Groningers zelf ook nog eigen straatjes als 
herkenbare punten zullen worden benoemd. Die dynamiek is bĳ uitstek een teken 
van liefde voor de stad. Onze nieuwe indeling van basis-sfeergebieden zal dat 
principe alleen maar versterken. Als iedereen in de volksmond praat over de 
Vishoek, dan wordt dat op een gegeven moment een eigen mini-buurtje binnen 
een kwartier. Waarbĳ het ook heel goed denkbaar is dat winkels en horeca jaarlĳks 
met elkaar een eigen feest of evenement organiseren. Als mensen hun betrok-
kenheid op die manier willen institutionaliseren dan weet je dat een stad optimaal 
gebruikt wordt. Misschien wordt een mini-buurtje wel zo populair en ingeburgerd 
dat het uiteindelĳk zelfs opgenomen wordt in de basiskaart. In oude tĳden waren 
de hoofdkluften immers ook onderverdeeld in ‘rotten’. En zo zal dat in de 21e 
eeuw ook organisch gaan. Groningen is nu eenmaal nooit af.
Altĳd in ontwikkeling naar nóg beter, nóg leuker, nóg Groningser.
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Het Martinikwartier is het aloude hart van Groningen. Hier 
ontstaat de stad uit een esdorp op een uitloper van de 
Hondsrug. Al eeuwen zĳn de Martinikerk en de markante 
Martinitoren bepalend voor dit stadsdeel. Dit is het bestuur-
lĳke en voorheen ook religieuze centrum van Groningen. De 
Martinikerk, het Stadhuis en het Provinciehuis zĳn hier de 
getuigen van, net zoals het Prinsenhof en de Prinsentuin.
Ook de Grote Markt speelt een prominente rol in dit stads-
deel. Hier komen de van oudsher belangrĳke straten samen: 
Oosterstraat, Gelkingestraat en Herestraat. Het Martini-
kwartier is dé plek van ontmoeting, bestuur, cultuur en 
politiek. De historische structuur is duidelĳk zichtbaar. Hier 
proef je de rĳke en voorname geschiedenis van Groningen.
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Iconen:
Martinitoren en -kerk
Stadhuis
Forum
Provinciehuis
Prinsenhof- en -tuin

5

O
U

D
E BO

TERIN
G

ESTRAAT

G
ED

EM
PTE

 K
ATT

EN
D

IE
P

3

1

4

2

MARTINIKWARTIER

Het Martinikwartier is het aloude hart van Groningen.  
Hier ontstaat de stad uit een esdorp op een uitloper van de 
Hondsrug. Al eeuwen zijn de Martinikerk en de markante 
Martinitoren bepalend voor dit stadsdeel. Dit is het bestuur-
lijke en voorheen ook religieuze centrum van Groningen. De 
Martinikerk, het Stadhuis en het Provinciehuis zijn hier de 
getuigen van, net zoals het Prinsenhof en de Prinsentuin.
Ook de Grote Markt speelt een prominente rol in dit stads-
deel. Hier komen de van oudsher belangrijke straten samen: 
Oosterstraat, Gelkingestraat en Herestraat. Het Martini- 
kwartier is dé plek van ontmoeting, bestuur, cultuur en  
politiek. De historische structuur is duidelijk zichtbaar. Hier 
proef je de rijke en voorname geschiedenis van Groningen.
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Kenmerkend aan de Herekluft is de opeenvolging van 
noord-zuid-georiënteerde straten parallel aan de Herestraat: 
eeuwenlang de belangrĳkste verbinding tussen Groningen en 
het zuiden. Tot ver in de zestiende eeuw ‘begint’ de stad pas 
bĳ het Zuiderdiep. Langs dat Zuiderdiep zat veel bedrĳvig-
heid, waaronder ook een tweede Vismarkt. Bĳ de Herestraat 
en de Oosterstraat staan dan nog de ‘binnenpoorten’. Het 
gebied rond de Folkingestraat groeit zeker in de negentiende 
eeuw uit tot het centrum van Joods Groningen.
De Herekluft is een kansrĳk stuk stad. De Folkingestraat laat 
die potentie al zien. Het is een interessant gebied voor stads 
wonen en werken met een mooie afwisseling tussen rustige 
en drukke stadsstraten. De reuring van de stad zit hier letter-
lĳk om de hoek.

HEREKLUFT

Iconen:
Synagoge
Pelstergasthuis
Voormalig Postkantoor
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Kenmerkend aan de Herekluft is de opeenvolging van 
noord-zuid-georiënteerde straten parallel aan de Herestraat: 
eeuwenlang de belangrijkste verbinding tussen Groningen en 
het zuiden. Tot ver in de zestiende eeuw ‘begint’ de stad pas 
bij het Zuiderdiep. Langs dat Zuiderdiep zat veel bedrijvig-
heid, waaronder ook een tweede Vismarkt. Bij de Herestraat 
en de Oosterstraat staan dan nog de ‘binnenpoorten’. Het 
gebied rond de Folkingestraat groeit zeker in de negentiende 
eeuw uit tot het centrum van Joods Groningen.
De Herekluft is een kansrijk stuk stad. De Folkingestraat laat 
die potentie al zien. Het is een interessant gebied voor stads 
wonen en werken met een mooie afwisseling tussen rustige 
en drukke stadsstraten. De reuring van de stad zit hier letter-
lijk om de hoek.

HEREKLUFT
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Het A-kwartier is van oudsher de plek van de handel. Niet 
gek, want hier grenst de stad aan het water van de A: eeuwen-
lang de belangrĳkste handelsroute voor de stad die bĳ de 
Noorderhaven van naam verschiet tot het Reitdiep. Aan de 
Hoge en Lage der A en de Westerhaven staan nog vele 
getuigen van dit oude handelscentrum. Ook de Vismarkt en 
de Korenbeurs zĳn representanten van de handel. Vanaf de 
vroege zeventiende eeuw groeit dit stadsdeel bovendien uit 
tot het Academische centrum van de stad met de oprichting 
van de Academia Groningana, de huidige Rĳksuniversiteit 
Groningen. Het A-Kwartier is een divers en levendig stads-
deel met een sterke en veelal nog puntgave ruimtelĳke 
structuur waarin de rĳke geschiedenis goed te herkennen is.

A-KWARTIER

Iconen:
Academiegebouw
De Harmonie - oude deel
Noordelĳk Scheepvaartmuseum/Museum aan de A
Korenbeurs
Der A Kerk
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Het A-kwartier is van oudsher de plek van de handel. Niet 
gek, want hier grenst de stad aan het water van de A: eeuwen-
lang de belangrijkste handelsroute voor de stad die bij de 
Noorderhaven van naam verschiet tot het Reitdiep. Aan de 
Hoge en Lage der A en de Westerhaven staan nog vele  
getuigen van dit oude handelscentrum. Ook de Vismarkt en 
de Korenbeurs zijn representanten van de handel. Vanaf de 
vroege zeventiende eeuw groeit dit stadsdeel bovendien uit 
tot het Academische centrum van de stad met de oprichting 
van de Academia Groningana, de huidige Rijksuniversiteit 
Groningen. Het A-Kwartier is een divers en levendig stads-
deel met een sterke en veelal nog puntgave ruimtelijke  
structuur waarin de rijke geschiedenis goed te herkennen is.

A-KWARTIER
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De Singelzĳde wordt lang gedomineerd door de vestingwer-
ken. Ook is het eeuwenlang een plek vol bedrĳvigheid: van 
scheepswerven tot bleekvelden en werkplaatsen. Het stads-
deel kent twee ‘smaken’. Allereerst het gebied rond en tussen 
het Zuiderdiep – dat van oudsher óók een singel is – en de 
‘binnensingels’: Ganzevoortsingel, Coehoornsingel en  
Herebinnensingel. Dit deel is stads. De tweede smaak betreft 
de Praediniussingel, de Ubbo Emmiussingel, de Heresingel 
en de Radesingel. Zĳ liggen op de voormalige stadswallen.
Dit deel is lommerrĳk en kenmerkt zich door de villa’s langs 
het water. Hier steken vanaf de late negentiende eeuw rĳke 
Groningers neer.
De Singelzĳde is een stadsdeel vol kwaliteit met een focus op 
stads wonen, wandelen, flaneren en ontmoeting. Komend 
vanaf het station heet de stad je hier welkom.

SINGELZĲDE

Iconen: 
Groninger Museum 
Sint Jozefkathedraal
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De Singelzijde wordt lang gedomineerd door de vesting-
werken. Ook is het eeuwenlang een plek vol bedrijvigheid: 
van scheepswerven tot bleekvelden en werkplaatsen. Het 
stadsdeel kent twee ‘smaken’. Allereerst het gebied rond en 
tussen het Zuiderdiep – dat van oudsher óók een singel is – 
en de ‘binnensingels’: Ganzevoortsingel, Coehoornsingel en 
Herebinnensingel. Dit deel is stads. De tweede smaak betreft 
de Praediniussingel, de Ubbo Emmiussingel, de Heresingel 
en de Radesingel. Zij liggen op de voormalige stadswallen.
Dit deel is lommerrijk en kenmerkt zich door de villa’s langs 
het water. Hier steken vanaf de late negentiende eeuw rijke 
Groningers neer.
De Singelzijde is een stadsdeel vol kwaliteit met een focus op  
stads wonen, wandelen, flaneren en ontmoeting. Komend 
vanaf het station heet de stad je hier welkom.
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De vele steegjes en gangen geven deze buurt een binnenste-
delĳk karakter. Ze verraden de ouderdom van de Damster-
kluft. Lang ligt dit stadsdeel onbeschermd buiten de stads-
wal. Het draagt in die tĳd de naam Schuitenschuiverskwartier. 
De plek is een knooppunt van handel en bedrĳvigheid. Niet 
gek, want hier ontmoeten het Schuitendiep en het Damster-
diep elkaar.  In de zeventiende eeuw komt dit kwartier binnen 
de nieuwe stadswallen te liggen. De huidige Damsterkluft 
omvat naast het oude Schuitenschuiverskwartier ook het 
oude ‘eiland’ van de Oosterhaven. De Damsterkluft is een 
heel interessant stuk stad: in feite een ‘vergeten’ stukje 
binnenstad met veel potentie voor stads wonen, horeca en 
kleinschalige bedrĳvigheid. Zeker de Oosterhaven biedt een 
prachtige plek voor ontmoeting aan het water.

DAMSTERKLUFT

Iconen:
Oosterhaven
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De vele steegjes en gangen geven deze buurt een binnen-
ste delijk karakter. Ze verraden de ouderdom van de Damster-
kluft. Lang ligt dit stadsdeel onbeschermd buiten de stads -
wal. Het draagt in die tijd de naam Schuitenschuiverskwartier. 
De plek is een knooppunt van handel en bedrijvigheid. Niet 
gek, want hier ontmoeten het Schuitendiep en het Damster-
diep elkaar. In de zeventiende eeuw komt dit kwartier binnen 
de nieuwe stadswallen te liggen. De huidige Damsterkluft 
omvat naast het oude Schuitenschuiverskwartier ook het 
oude ‘eiland’ van de Oosterhaven. De Damsterkluft is een 
heel interessant stuk stad: in feite een ‘vergeten’ stukje 
binnenstad met veel potentie voor stads wonen, horeca en 
kleinschalige bedrijvigheid. Zeker de Oosterhaven biedt een 
prachtige plek voor ontmoeting aan het water.

DAMSTERKLUFT
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In de zeventiende eeuw wordt de stad flink uitgebreid in 
noordelĳke en oostelĳke richting. De oostkant wordt dan een 
plek voor industrie en ‘stinkende bedrĳvigheid’, zoals de 
leerlooierĳ. Ook staat hier het Kruithuis: op de plek van de 
huidige Schouwburg. Dat kruithuis – en vast ook de stank van 
de leerlooierĳ – is de reden dat er op deze plek nauwelĳk 
wordt gebouwd laat staan gewoond. Het stadsdeel onder-
gaat een ware metamorfose na de slechting van de wallen 
aan het eind van de negentiende eeuw. Op de plek van de 
oude dwingers ontstaat ruimte voor het ziekenhuis. Dat 
ziekenhuis is inmiddels is uitgegroeid tot het enorme UMCG. 
In het Kruitkwartier voel je dat de binnenstad dichtbĳ is. Het 
UMCG met het daaraan gekoppelde onderwĳs speelt een 
grote rol. Kansen liggen in het meer verbinden van het 
ziekenhuis met de stad en het versterken van het woonkli-
maat, gekoppeld met andere stadse functies.

KRUITKWARTIER

Iconen:
Stadsschouwburg
Praediniusgymnasium
UMCG
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In de zeventiende eeuw wordt de stad flink uitgebreid in 
noordelijke en oostelijke richting. De oostkant wordt dan  
een plek voor industrie en ‘stinkende bedrijvigheid’, zoals  
de leerlooierij. Ook staat hier het Kruithuis: op de plek van de 
huidige Schouwburg. Dat kruithuis – en vast ook de stank van  
de leerlooierij – is de reden dat er op deze plek nauwelijk 
wordt gebouwd laat staan gewoond. Het stadsdeel onder- 
gaat een ware metamorfose na de slechting van de wallen 
aan het eind van de negentiende eeuw. Op de plek van de 
oude dwingers ontstaat ruimte voor het ziekenhuis. Dat 
ziekenhuis is inmiddels is uitgegroeid tot het enorme UMCG. 
In het Kruitkwartier voel je dat de binnenstad dichtbij is. Het 
UMCG met het daaraan gekoppelde onderwijs speelt een 
grote rol. Kansen liggen in het meer verbinden van het  
ziekenhuis met de stad en het versterken van het woon-
klimaat, gekoppeld met andere stadse functies.

KRUITKWARTIER
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Het Ebbingekwartier behoort tot de zeventiende-eeuwse 
stadsuitleg. De directe omgeving van de Ebbingestraat en het 
Boterdiep is lang een plek van handel en bedrĳvigheid. Dit is 
de plek waar het water van het Boterdiep in de stad aankomt. 
De dwarsstraten tussen het Boterdiep en de Ebbingestraat 
verwĳzen in hun naamgeving nog naar de oude handelsactivi-
teit. Na het slechten van de vestingwerken verkleurt het 
gebied van de bolwerken in dit gebied: de Ebbingedwinger en 
de Jacobĳnerdwinger. Zĳ gaan onder meer plaats bieden aan 
de Gasfabriek en een elektriciteitscentrale. Na demping van 
het Boterdiep wordt in de jaren twintig van de vorige eeuw het 
Oosterhamrikkanaal gegraven. Bedrĳvigheid en handel blĳven 
bepalend voor het stadsdeel. In de jaren 90 wordt veel v oude 
bebouwing gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe 
autovrĳe stadswĳk. Naast een plek voor kunst en cultuur is het 
Ebbingekwartier een moderne woonbuurt met het stadshart 
op loopafstand.

EBBINGEKWARTIER

Iconen:
Machinefabriek en Kunstwerf 
Dudok voormalig tankstation 
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Het Ebbingekwartier behoort tot de zeventiende-eeuwse 
stadsuitleg. De directe omgeving van de Ebbingestraat en het 
Boterdiep is lang een plek van handel en bedrijvigheid. Dit is 
de plek waar het water van het Boterdiep in de stad aankomt. 
De dwarsstraten tussen het Boterdiep en de Ebbingestraat 
verwijzen in hun naamgeving nog naar de oude handels-
activi teit. Na het slechten van de vestingwerken verkleurt het 
gebied van de bolwerken in dit gebied: de Ebbingedwinger en 
de Jacobijnerdwinger. Zij gaan onder meer plaats bieden aan 
de Gasfabriek en een elektriciteitscentrale. Na demping van 
het Boterdiep wordt in de jaren twintig van de vorige eeuw het  
Oosterhamrikkanaal gegraven. Bedrijvigheid en handel blijven 
bepalend voor het stadsdeel. In de jaren 90 wordt veel v oude 
bebouwing gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe 
autovrije stadswijk. Naast een plek voor kunst en cultuur is het 
Ebbingekwartier een moderne woonbuurt met het stadshart 
op loopafstand.

EBBINGEKWARTIER
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De Hortusbuurt ligt volledig in de zeventiende-eeuwse 
stadsuitleg. Lange tĳd blĳft dit stadsdeel relatief open en 
groen. Eeuwenlang wordt de groei van de stad hier opgevan-
gen. Belangrĳke verbindingen zĳn de Nieuwe Ebbingestraat, 
de Nieuwe Boteringestraat en in wat mindere mate de Nieuwe 
Kĳk in't Jatstraat. Zĳ trekken de historische hoofdwegen-
structuur van de Middeleeuwse stad door. De Ossenmarkt en 
het Nieuwe Kerkhof rond de Nieuwe Kerk zĳn van oudsher 
ruime open plekken in het stedelĳk weefsel. De naam verwĳst 
naar de oude Hortustuin die hier werd gesticht, de voorloper 
van de Hortus in Haren. Het Noorderplantsoen wordt na de 
slechting van de vesting aangelegd. In het park zĳn nog heel 
duidelĳk de oude contouren van de dwingers te zien. Het 
groene karakter van de Hortusbuurt is van grote waarde: een 
unieke woonplek met een prachtig plantsoen voor ontmoeten, 
verblĳven en bewegen. 

HORTUSBUURT

Iconen:
Noorderhaven
Noorderplantsoen
Nieuwe Kerk en Nieuwekerkhof
Pakhuizen Engeland en Albion
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De Hortusbuurt ligt volledig in de zeventiende-eeuwse  
stadsuitleg. Lange tijd blijft dit stadsdeel relatief open en 
groen. Eeuwenlang wordt de groei van de stad hier opgevan-
gen. Belangrijke verbindingen zijn de Nieuwe Ebbingestraat, 
de Nieuwe Boteringestraat en in wat mindere mate de Nieuwe 
Kijk in’t Jatstraat. Zij trekken de historische hoofdwegen-
structuur van de Middeleeuwse stad door. De Ossenmarkt en 
het Nieuwe Kerkhof rond de Nieuwe Kerk zijn van oudsher 
ruime open plekken in het stedelijk weefsel. De naam verwijst 
naar de oude Hortustuin die hier werd gesticht, de voorloper 
van de Hortus in Haren. Het Noorderplantsoen wordt na de 
slechting van de vesting aangelegd. In het park zijn nog heel 
duidelijk de oude contouren van de dwingers te zien. Het 
groene karakter van de Hortusbuurt is van grote waarde: een 
unieke woonplek met een prachtig plantsoen voor ontmoeten, 
verblijven en bewegen. 

HORTUSBUURT
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In 1350 wordt het Winschoterdiep gegraven. Dat trekt
bedrĳvigheid aan. En zo ontstaat langzaam een klein sloppen-
wĳkje op de plek van de huidige Oosterpoort. Het wĳkje ligt 
buiten de vesting en wordt oogluikend toegestaan. Dat komt 
onder meer omdat het de plek voor ‘vieze bedrĳvigheid’. Zo zat 
hier onder meer de vuilnisbelt van Groningen: de Drekstoep. 
En dat soort functies heb je als stad toch nodig. Vanaf de 
tweede helft van de negentiende eeuw krĳgt de Oosterpoort 
haar huidige vorm. Aan de Brandenburgerstraat, de Kleine 
Brandenburgerstraat en de Kleine Sophiastraat worden 
(kleinschalige) woningen gebouwd. Rond 1880 wordt een deel 
van de oude vesting bestemd als woongebied voor welgestel-
den: het Zuiderpark. In 1973 wordt op de plek van de voor-
malige veemarkt Cultuurcentrum De Oosterpoort gebouwd: 
een markant gebouw, karakteristiek voor die tĳd. De Ooster-
poort is tegenwoordig een typische stadsbuurt met een sterk 
eigen karakter.

OOSTERPOORT

Iconen:
Cultuurcentrum de Oosterpoort
Zuiderpark
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In 1350 wordt het Winschoterdiep gegraven. Dat trekt
bedrijvigheid aan. En zo ontstaat langzaam een klein sloppen-
wijkje op de plek van de huidige Oosterpoort. Het wijkje ligt 
buiten de vesting en wordt oogluikend toegestaan. Dat komt 
onder meer omdat het de plek voor ‘vieze bedrijvigheid’. Zo zat 
hier onder meer de vuilnisbelt van Groningen: de Drekstoep. 
En dat soort functies heb je als stad toch nodig. Vanaf de  
tweede helft van de negentiende eeuw krijgt de Oosterpoort 
haar huidige vorm. Aan de Brandenburgerstraat, de Kleine 
Brandenburgerstraat en de Kleine Sophiastraat worden  
(kleinschalige) woningen gebouwd. Rond 1880 wordt een deel 
van de oude vesting bestemd als woongebied voor welgestel-
den: het Zuiderpark. In 1973 wordt op de plek van de voor-
malige veemarkt Cultuurcentrum De Oosterpoort gebouwd: 
een markant gebouw, karakteristiek voor die tijd. De Ooster-
poort is tegenwoordig een typische stadsbuurt met een sterk 
eigen karakter.

OOSTERPOORT
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Tot ver in de negentiende eeuw is het gebied van de huidige 
stationsbuurt onbebouwd. Het ligt buiten de vesting en dient 
zo veel mogelĳk open te zĳn ten behoeve van een vrĳ schoots-
veld. In 1866 wordt het eerste houten treinstation gebouwd. 
Op dat moment loopt er nog maar een spoorlĳn, die naar 
Leeuwarden. Na het slechten van de vesting ontstaat ruimte 
voor een volwaardig en permanent station. Dat hoofdstation 
wordt tussen 1891 en 1893 gebouwd naar ontwerp van de 
Amsterdamse architect Isaac Gosschalk. Momenteel staat de 
Stationsbuurt aan de vooravond van een ware metamorfose. 
Met de vernieuwing van het station en de herontwikkeling van 
het oude emplacement kan een nieuw stadsdeel ontstaan dat 
bovendien noord en zuid goed met elkaar verbindt. Deze 
nieuwe stationsbuurt is een kansrĳke plek voor wonen, werken, 
ontmoeten en verblĳven. Maar zeker ook een plek waar 
Groningen bezoekers welkom heet.

STATIONSBUURT

Iconen:
Hoofdstation
Peerd van Ome Loeks
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Tot ver in de negentiende eeuw is het gebied van de huidige 
stationsbuurt onbebouwd. Het ligt buiten de vesting en dient 
zo veel mogelijk open te zijn ten behoeve van een vrij schoots-
veld. In 1866 wordt het eerste houten treinstation gebouwd. 
Op dat moment loopt er nog maar een spoorlijn, die naar 
Leeuwarden. Na het slechten van de vesting ontstaat ruimte 
voor een volwaardig en permanent station. Dat hoofdstation  
wordt tussen 1891 en 1893 gebouwd naar ontwerp van de 
Amsterdamse architect Isaac Gosschalk. Momenteel staat de 
Stationsbuurt aan de vooravond van een ware metamorfose. 
Met de vernieuwing van het station en de herontwikkeling van  
het oude emplacement kan een nieuw stadsdeel ontstaan dat  
bovendien noord en zuid goed met elkaar verbindt. Deze 
nieuwe stationsbuurt is een kansrijke plek voor wonen, werken, 
ontmoeten en verblijven. Maar zeker ook een plek waar  
Groningen bezoekers welkom heet.

STATIONSBUURT



TOEKOMST MET EEN 
GOUDEN RAND

De 10 kluften zijn geïdentificeerd, de namen zijn gekozen 

en de stadskaart is getekend. Nu is het tijd voor de 

volgende stap. En die is misschien nog wel belangrijker 

dan fase 1, nu komen de woorden tot leven. 

Samen met de gemeente, bewoners en ondernemers 

gaan we de huidige kwaliteiten en potentie van alle 

kluften nog scherper in kaart brengen. En met elkaar 

kijken naar alle kansen en verbeterpunten. In Groningen 

is zoveel ruimte voor kwalitatieve en duurzame groei, 

er zijn zoveel prachtige kansen. Hoe zorgen we dat 

het typische karakter van de kluften daarvoor een 

waardevolle voedingsbodem wordt? 

Met andere woorden, in deze volgende fase gaan we 

activeren. De kluften verbeelden en doorvertalen. En 

dat doen we natuurlijk in samenspraak met alle knappe 

koppen en stadsmakers die al druk bezig zijn met de 

binnenstad van morgen. Hoe kunnen de kluften richting 

geven aan alle verschillende plannen voor de stad? 

Hoe verbinden we de identiteit van de verschillende 

kluften met reeds lopende trajecten? Hoe zorgen we dat 

ontwikkelingen elkaar versterken? En hoe gaat dat er 

dan allemaal uitzien?

Al dit soort vragen, én wat er gaandeweg allemaal nog 

meer ter tafel komt, gaan we met elkaar beantwoorden. 

De ontwerpers van het Merk Groningen en ons netwerk 

van Groningse makers staan te trappelen om de kracht 

van alle bijzondere verhalen beleefbaar te maken. Zodat 

trotse bewoners, bevlogen ondernemers én enthousiaste 

bezoekers straks op alle mogelijke manieren zelf kunnen 

ervaren wat het DNA van Groningen voor hen betekent. 

Hier kan het en we doen het. Op onze eigen manier.

FASE 1
oktober 2019 - juni 2020 

Basis.

Urban history & geografische indeling. 

Analyse oude stadskaarten en plattegronden.

Analyse Cultuurhistorische Waardenkaart 

 en (geo)morfologie.

Profiel historisch DNA kluften.

Indeling kluften.

Naamgeving. 

Grensstraten. 

Sfeerbepalende straten en pleinen.

Markante iconen.

Stadskaart.

Opstart analyse/verkenning huidig DNA kluften 

 en toekomstperspectief.

Opstart analyse/inventarisatie SWOT.

Opstart analyse/inventarisatie kansrijke locaties.

Opstart analyse/inventarisatie horeca en retail.

Opstart analyse/inventarisatie wonen en werken.

Opstart analyse/inventarisatie kindvriendelijkheid.

Opstart analyse/inventarisatie groen.

FASE 2
juli 2020 - december 2020

Uitwerking & activatie van het DNA naar het heden en de toekomst.

Verhaal en zichtbaarheid.

Synergie met de ondernemersverenigingen.

Synergie met bewonersverenigingen.

Synergie met alle lopende projecten vanuit de gemeente.

Synergie met Merk Groningen.

Synergie met toonaangevende blogs zoals Oogst Groningen.

Synergie met Klimaatweek/Klimaatstudies.

 

Profiel contemporain DNA kluften.

Profiel toekomstperspectief: kansen en verbeterpunten per kluft.

Profiel horeca en retail, op basis DNA kluft.

Profiel wonen en werken, op basis DNA kluft.

Naamgeving sub-buurtjes en sfeerbepalende hoofdaders per kluft.

Branding en communicatie. 

Gedetailleerde stadskaart met Groningse illustraties (iconen etc).

Gedetailleerde subkaarten per kluft met Groningse illustraties (iconen ect).

Instrumenten en POS activatie, op basis DNA kluft.

Signage en verlichting, op basis DNA kluft.

Speelplekken, op basis DNA kluft.

Groenvoorzieningen, op basis DNA kluft.

Communicatief design overige activerende elementen, op basis DNA kluft. 

Zowel in openbare ruimte als voor ondernemers.

Aanstellen Kluftmeesters per kluft, vanuit bewoners én ondernemers.



TEAM KLUFTEN
In omgekeerde alfabetische volgorde 

MET DANK AAN

Peter Michiel Schaap – Architectuur- en Stedenbouwhistoricus

Mare Nieborg – Strateeg en Toekomstfilosoof

Maki – Communicatief Design

Lianne Lugies – Chef Merk Groningen 

Martin Hillenga – Historicus en Wandelende Encyclopedie

Sipke Veenstra

Scheepvaartmuseum / Museum aan de A

Piebe Piebenga

Marketing Groningen

Gert Kortekaas

GCC


