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1.0 

Inleiding

1.1 Aanleiding
In 2006 sloot de strokartonfabriek De Eendracht haar deuren, na bijna 
honderd jaar het middelpunt te zijn geweest van de bedrijvigheid in 
Appingedam. De gemeente Appingedam heeft het terrein van de 
voormalige fabriek aangekocht van de curator, om daarmee sturing te 
kunnen geven aan de herinrichting van dit gebied. Ook de 
beheersbaarheid tijdens de herontwikkeling – die een lange periode in 
beslag zal nemen – was een reden het terrein aan te kopen. In 2010 is het 
terrein overgedragen aan de gemeente, waarna een voortvarend begin kon 
worden gemaakt met de planontwikkeling.

Wie een blik op de kaart werpt, ziet direct het belang van dit terrein en de 
mogelijkheden die zich hier voordoen. De potentie van het gebied is groot: 
het ligt nabij het centrum, tussen de wijken Olingermeeden en Opwierde. 
De aanwezigheid van de oude industriegebouwen met hun eigen verhalen 
en de ligging aan het water (De Groeve) geven het gebied een bijzonder 
karakter, met een grote waarde voor Appingedam en omgeving. De 
uitdaging is om deze kwaliteiten in te zetten bij de herontwikkeling, zodat 
een gebied met een sterke onderscheidende identiteit ontstaat. Een 
gebied dat uitnodigt om te komen wonen, werken en verpozen – en 
daarmee van alle Damsters en de streek wordt. De voorliggende 
structuurvisie legt hiervoor de basis.

Overdiep (links) en Eendrachtterrein (rechtts), aan weerszijden van de Ollingermeeden
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1.2 Het beleidskader
Direct na het faillissement van De Eendracht heeft het gemeentebestuur 
ingezet op een optimaal beheerscenario voor de ontstane situatie. Het 
scenario omvatte de aankoop van het terrein, de eventuele verkoop of 
(tijdelijke) verhuur van een deel van de opstallen, de sanering van de 
bodem en uiteindelijk een herontwikkeling van de locatie. Om het 
beheerscenario te kunnen ontplooien is met de provincie Groningen 
overleg gevoerd over de aankoop van het complex en een bijdrage in de 
saneringskosten. Door de provincie is een toezegging gedaan van € 5 
miljoen, ten behoeve van een functiegerichte bodemsanering. Op basis 
van deze toezegging en een eerste voorlopige exploitatie heeft de 
gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van De 
Eendracht.

De herontwikkeling van De Eendracht sluit naadloos aan bij het huidige 
collegeprogramma van B&W van Appingedam, waarin de kwaliteit van 
wonen en voorzieningen een speerpunt vormt. Andere belangrijke 
beleidskaders voor de herontwikkeling van De Eendracht liggen vast in het 
programma Wonen en Leefbaarheid dat is opgenomen in het 
Uitvoeringsprogramma Ontwikkelingsperspectief 2030 Appingedam-
Delfzijl. Dit wordt geconcretiseerd in het Pact regio Eemsdelta voor wat 
betreft de opgave voor (sloop en) nieuwbouw. 
Op basis van een verkennend onderzoek inzake de sanering, sloop en 
ruimtelijke mogelijkheden is in 2010 een opdracht verstrekt door de 
gemeente Appingedam voor het opstellen van een structuurvisie en een 
stedenbouwkundig plan. Hierin worden een ruimtelijke visie op de locatie 
en omgeving verenigd met aspecten als sloop, bodemsanering, 
woningbouwopgave, techniek en ontwikkelscenario’s.

41

Binnen het stedelijk netwerk blijven de kernen Appingedam en Delfzijl hun eigenheid behouden en 
versterken. Voor Appingedam ligt het accent op de ligging aan het Damsterdiep, wonen aan het water 
en een compleet voorzieningenpakket. Voor Delfzijl ligt het accent op de maritieme sfeer, de industrie, 
de haven, de ligging aan de Eems. Verderop in dit hoofdstuk werken we dat verder uit.

Afbeelding 20  Voorbeelden van water en groen als dragers van het stedelijk netwerk.

Afbeelding 21 Stedelijk netwerk met te ontwikkelen kernkwaliteiten: aantrekkelijke woonwijken  
langs het Damsterdiep, sterke stadscentra, ontwikkeling stadshaven Delfzijl en 
Delfzijl-Noord als wijk aan de Eems met strand.

Afbeelding uit Ontwikkelingsperspectief Appingedam - Delfzijl 2030



91 . 0  I N l E I D I N g

1.3 Doel structuurvisie
Deze structuurvisie beschrijft de richting waarin het terrein van De 
Eendracht zich de komende jaren kan ontwikkelen. De nadruk ligt op het 
woord ‘kan’: de visie is geen blauwdruk en stelt geen eindbeeld vast. In 
een tijd waarin de condities van gebiedsontwikkeling ingrijpend van aard 
zijn veranderd, is het niet mogelijk tot in detail de toekomst in te vullen. 
Dat betekent echter niet dat er geen richtinggevende uitspraken kunnen 
worden gedaan over de toekomstige inrichting van dit gebied. Deze 
hebben echter vooral de functie van een kader op hoofdlijnen. Dit kader 
moet stevig genoeg zijn om de kwaliteit en identiteit van het gebied te 
borgen, maar aan de andere kant flexibel genoeg om in te kunnen spelen 
op initiatieven, spontane ideeën en marktontwikkelingen. Oftewel: hoe 
kan in een tijd zonder grote hoeveelheden publiek en privaat geld toch een 
duurzame gebiedstransformatie in gang worden gezet? De factor 
tijd(elijkheid) speelt hierbij een cruciale rol: hoe maken we het terrein van 
De Eendracht (be)leefbaar, niet alleen over twintig jaar, maar nagenoeg 
direct vanaf het begin? Dat is de uitdaging: niet alleen voor de 
deskundigen die bij de herontwikkeling zijn betrokken, maar voor alle 
bewoners en ondernemers van Appingedam en ommelanden die willen 
bijdragen aan het tweede leven van De Eendracht.
In ieder geval legt de structuurvisie de basis voor de inrichting van de 
openbare ruimte (inclusief de infrastructuur): de ruggengraat van het 
gebied. Om in tuintermen te spreken: de paden worden goed en zorgvuldig 
aangelegd en binnen die structuur kan worden gezaaid en geplant – nu en 
in de toekomst.

Zicht over kartonfabriek de Eendracht
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1.4 Opdracht, plangebied en ontwikkelingsproces
De structuurvisie is gericht op de volgende opgave:

De bodem van het voormalige terrein van de Eendracht te saneren, het 
terrein in te richten en te betrekken bij de ontwikkeling van de stad, door 
middel van een gemengde inrichting met woningbouw, werken, zorg, 
recreatie en groen.

Deze opgave heeft betrekking op het volgende gebied:

Het plangebied van de Structuurvisie strekt zich uit van het midden van de 
Groeve, tot en met de gehele Woldweg en van de gehele Olingermeeden tot 
aan de bestaande bedrijven aan de eerste Industrieweg. 

Het ontwikkelingsproces dat moet leiden tot deze structuurvisie is 
inmiddels afgerond. Tijdens deze reis trokken alle belanghebbenden 
gezamenlijk op, waarbij iedereen een eigen bijdrage leverde. Er is 
nadrukkelijk geen sprake van een blauwdrukplan, dat van bovenaf wordt 
opgelegd. Integendeel: er wordt interactief gewerkt, met een rol voor zowel 
de inwoners van Appingedam als de professionals. Het plan voor de 
nieuwe Eendracht is van iedereen.

In deze lijn heeft een breed samengesteld planteam een eerste concept-
structuurvisie opgesteld, parallel met het opstellen van een sloopplan voor 
het grootste deel van de bebouwing in het plangebied. Daarbij is tevens 
een beleidsanalyse opgesteld, alsmede een analyse van het plangebied in 
een ruimere context. De uitkomsten van de analyses zijn geconfronteerd 
met de opgave, hetgeen nieuwe vragen en deelopgaven opleverde. Deze 
zijn op hun beurt vertaald in drie scenario’s voor de herinrichting en 
ontwikkeling van De Eendracht. Op 11 januari 2011 presenteerde het 
planteam deze scenario’s in twee sessies aan de bevolking van 
Appingedam, in de Nicolaikerk. Inwoners konden op dat moment hun 
mening over de scenario’s kenbaar maken. Naar aanleiding van de 
uitkomsten van de bewonersbijeenkomsten discussieerde de raad over de 
kaders van de structuurvisie (begin februari 2011). Vervolgens is de 
structuurvisie opgesteld, in afstemming met het stedenbouwkundig plan 
en de grondexploitatie voor het gebied. De inhoud van de structuurvisie en 
het plan zijn juni 2011 gepresenteerd aan de bewoners van Appingedam, 
wederom in de Nicolaikerk. De reacties zijn verwerkt in de concept 
structuurvisie. Het is de ambitie van het gemeentebestuur van Appingedam 
om deze manier van interactieve planontwikkeling (volgens de Damster 
Aanpak) door te zetten.
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1.� Leeswijzer
Deze structuurvisie is als volgt opgebouwd. Na een korte beschrijving van 
de opgave (hoofdstuk 2) wordt nader ingegaan op de (stedenbouwkundige) 
visie op hoofdlijnen (hoofdstuk 3). Hierin wordt de hoofdstructuur van het 
gebied nader toegelicht. Voordat deze gedetailleerd wordt uitgewerkt in 
het vijfde hoofdstuk, wordt kort ingegaan op het relevante overheidsbeleid 
en wordt de context van het gebied geschetst. De structuurvisie wordt 
besloten met een onderwerp dat de laatste tijd alleen maar aan belang 
heeft gewonnen: haalbaarheid. 

1.6 Over de naam 
Het terrein van De Eendracht heeft in deze structuurvisie de naam 
Stadstuin meegekregen. Een begrip dat op meerdere manieren is uit 
leggen: een tuin in de stad, omsloten door bebouwing, met leuke 
combinaties van steen en groen, in zekere zin een verborgen plek, maar 
ook een plek waar stadsbewoners kunnen wonen, werken, verblijven en 
even bij kunnen komen. 

Bijeenkomst Nicolaikerk
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2.1 Inleiding
De opgave die in het voorgaande hoofdstuk is geformuleerd bevat de 
kernelementen voor de herontwikkeling van De Eendracht. Op een rijtje 
gezet gaat het om de volgende zaken:
- een bruikbaar en goed gebied maken; toegankelijk, veilig en goed 

beheerd en plezierig om te verblijven;
- samenhang in de omgeving bewerkstelligen, door de verschillende 

aangrenzende gebieden in Appingedam beter te verbinden en de 
overgang van stad en landschap te verbeteren; 

- een aantrekkelijk en onderscheidend woongebied creëren, waar mensen 
graag willen (blijven) wonen;

- het centrum van Appingedam versterken en aanvullen;
- duurzaam handelen;
- zo werken dat de tijd zijn werk kan doen; in dit gebied speelt tijdelijkheid 

een cruciale rol.

Deze elementen worden in dit hoofdstuk kort uitgewerkt.

2.2 Een bruikbaar gebied maken
De noodzaak om van De Eendracht een aantrekkelijk, veilig en duurzaam 
gebied in Appingedam te maken komt voor een deel voort uit de huidige 
toestand. Het gebied is gedeeltelijk vervuild en – doordat er geen 
bedrijvigheid meer plaatsvindt – kwetsbaar voor vernieling. Tegelijkertijd 
doet zich hier een kans voor: een gebied dat een eeuw lang niet 
toegankelijk was voor alle Damsters, wordt nu opengesteld en 
heringericht. 
De ambitie om hier een goed gebied te maken wordt breed opgevat en daar 
past een brede groep mensen bij, voor wie de aanpak van het terrein 
interessant kan zijn. Dit wordt een gebied dat niet alleen plezierig is voor 
de mensen die hier straks komen wonen en werken, maar voor alle 
Damsters en voor de bezoekers van Appingedam. De Eendracht moet een 
interessante nieuwe bestemming worden: om even een wandelingetje 
langs het water te maken, een bezoek aan een evenement te brengen, een 
openluchtconcert bij te wonen. Het gebied is zoveel mogelijk vanaf het 
begin beleefbaar. Dat is wat anders dan toegankelijk: bepaalde delen van 
het gebied zijn aanvankelijk niet betreedbaar, mede in verband met de 
sanering.

2.0 

De opgave
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2.3 Samenhang in de omgeving bewerkstelligen: de 
ongedeelde stad
Het terrein van De Eendracht ligt als een wig ingeklemd in de stad en 
verdeelde Appingedam. Door het fabriekskarakter was de barrièrewerking 
extra groot: dit was geen terrein waar de Damster iets te zoeken had. Met 
het vertrek van De Eendracht wordt de stad eigenaar. De herinrichting 
maakt het mogelijk om de samenhang van onderdelen van Appingedam als 
geheel te verbeteren, zowel in de stad als in de overgang met het 
landschap. Mogelijk dat op termijn een voet/fietsbrug wordt aangelegd 
over de Groeve: dat verbetert de oost-west verbindingen. Op die manier 
kan de Eendracht als schakel fungeren. De voorheen gedeelde stad wordt 
nu verbonden.

Het maken van meer samenhang is niet alleen een fysieke opgave. Door 
het terrein van De Eendracht zo in te richten en te gebruiken dat het in 
principe voor álle Damsters een nieuwe bestemming wordt, neemt ook de 
onderlinge sociale samenhang toe. Dit wordt een plek waar je anderen 
kunt ontmoeten, even bij kunt praten, samen dingen kunt beleven.

2.4 Een aantrekkelijk en onderscheidend woongebied 
creëren
Appingedam ligt in een gebied met bevolkingskrimp. Er is wel vraag naar 
nieuwe woningen, maar de invulling daarvan moet weloverwogen en in 
breder verband plaatsvinden. Onderscheidende kwaliteit is van essentieel 
belang.
Appingedam werkt hiertoe in DEAL-verband (de gemeenten Delfzijl, 
Eemsmond, Appingedam en Loppersum) samen aan het Woon- en 
Leefbaarheidsplan, als uitwerking van het Pact voor de regio Eemsdelta. 
Het Woon- en Leefbaarheidsplan legt de basis voor het regionale beleid 
inzake leefbaarheid, woningbouw en voorzieningen. 
Appingedam heeft in deze regio zeker aantrekkingskracht. De vraag richt 
zich onder meer op levensloopbestendige woningen (voor senioren, maar 
ook voor gezinnen) en betaalbare woningen voor jonge starters. Maar ook 
andere woningtypen en andere doelgroepen zijn op het terrein van De 
Eendracht voorstelbaar. Denk bijvoorbeeld aan woonwerkwoningen, waar 
ZZP’ers aan huis kunnen werken. Maar ook aan woningen die profiteren 
van hun ligging aan het water. De Eendracht heeft er de ruimte voor en er 
kan – door de realisatie in overzichtelijke deelgebieden – in de loop van de 
tijd flexibel worden ingespeeld op nieuwe marktwensen. Juist de 
combinatie van functies (wonen met zorg, wonen met werken, wonen met 
recreatie) met de aanwezigheid van elementen uit het industriële verleden 
geeft De Eendracht het onderscheidend karakter.
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2.� Het centrum versterken en aanvullen
Het terrein van De Eendracht moet niet alleen in zichzelf een goed gebied 
worden, het moet ook een uitstraling hebben op de omgeving. In het 
centrum van Appingedam is de laatste jaren volop geïnvesteerd; dat 
fundament moet door de herontwikkeling van De Eendracht verder worden 
versterkt. 
Bij de invulling van Stadstuin De Eendracht zetten we daarom in op 
functies die het centrum van Appingedam versterken, zoals wonen, werken 
en zorg. Maar ook functies die afkomen op het bijzondere karakter van het 
gebied en bijvoorbeeld niet afhankelijk zijn van de bezoekersstromen die 
het kernwinkelgebied wel nodig heeft. Omgekeerd draagt de nieuwe 
levendigheid op De Eendracht – door onder meer de woningbouw – bij aan 
het draagvlak van bestaande voorzieningen. Niet alleen in het genoemde 
centrum van Appingedam, maar ook in de direct aangrenzende wijk 
Overdiep. De voorzieningen en winkels die hier zijn gevestigd, zijn zeker 
gebaat bij een groter achterland.

2.6 Duurzaam handelen
Voor de herontwikkeling van De Eendracht wordt ingezet op energetische, 
bouwtechnische, programmatische en (niet in de laatste plaats) sociale 
duurzaamheid. De basis wordt gelegd door duurzaam handelen: 
verstandig handelen, met het oog op de toekomst. 
Bij de planontwikkeling voor De Eendracht betekent dit concreet dat:
- een deel van de bestaande gebouwen wordt hergebruikt;
- zoveel mogelijk mensen in Appingedam en streek van deze ontwikkeling 

moeten kunnen profiteren;
- de aanleg gefaseerd verloopt en de sanering daarin volgend is (het 

gebied wordt dus niet in één keer ingericht, met alle kosten van dien);
- er wordt gewerkt met kleine deelplannen, die steeds flexibel in kunnen 

spelen op de maatschappelijke vraag die zich op dat moment voordoet;
- zowel op gebiedsniveau als gebouwniveau ingezet wordt op duurzame 

energiewinning en –gebruik. 

Sfeerbeeld onderscheidend woongebied De Eendracht
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Machinehal (KM11)

Warmtekrachtcentrale
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Loods

2.7 Zo werken dat de tijd zijn werk kan doen 
De factor tijd speelt een belangrijke rol in de herontwikkeling van De 
Eendracht. Om te beginnen met het verleden: honderd jaar heeft hier zijn 
sporen achtergelaten. De Eendracht is diep verankerd in de geschiedenis 
van Appingedam. Een geschiedenis die fysiek van aard is, maar ook 
voortleeft in de verhalen en herinneringen van Damsters. De periode van 
industrialisatie en de werking van de grote industrie was een periode van 
optimisme, waar ook nu nog met trots over wordt gesproken. Die trots 
krijgt een impuls door enkele herkenbare en bijzondere structuren uit het 
oude fabriekscomplex te behouden. Zij vormen de brug van de oude 
Eendracht naar de nieuwe Eendracht.

Kijkend naar die toekomst is duidelijk dat de ontwikkeling van Stadstuin 
De Eendracht enkele decennia gaat duren. Het is waarschijnlijk dat De 
Eendracht steeds een klein beetje in beweging blijft, zoals oude 
binnensteden ook steeds worden vernieuwd. Dat betekent een 
stapsgewijze aanpak, die bewust ruimte laat voor nieuwe initiatieven en 
ideeën. In de Nederlandse traditie van gebieden ontwikkelen is dat een 
relatief nieuwe manier van werken: het bij wijze van spreken ontwikkelen 
en ontwerpen zonder programma. Andere termen die hier wel voor worden 
gebruikt zijn organische of spontane stedenbouw. Het stapsgewijs 
ontwikkelen moet dus opnieuw worden uitgevonden. Daarin krijgen zowel 
permanente als tijdelijke functies een plek. Bovendien is sprake van een 
interactief proces, met ondernemende deelnemers. Het zijn deze 
combinatie en werkwijze die De Eendracht haar gevarieerde en 
onderscheidende karakter meegeven. 
 



Plankaart Structuurvisie

Legenda
plangrens
kartonbaan
ontwikkelvelden
bestaande bouwwerken
Plein
Heuvel

langzaam verkeer
entree
Laan

Vĳvers
Groeve
Bestaande bebouwing

Plankaart Structuurvisie
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3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de grote lijnen van de herontwikkeling geschetst. 
In dit geval van Stadstuin De Eendracht zijn het letterlijk en figuurlijk grote 
lijnen. Letterlijk in die zin dat het gebied met nieuwe routes – korte en 
lange – met de omgeving wordt verbonden en toegankelijk wordt gemaakt. 
Figuurlijk in de zin dat we ons beperken tot de hoofdingrepen. De precieze 
invulling volgt in de loop van de tijd.

3.2 Het concept
De Eendracht wordt als één samenhangend gebied herontwikkeld. Het 
terrein strekt zich straks merkbaar uit van Overdiep tot en met het 
bedrijventerrein aan de zuidzijde, en van Opwierde via de Woldweg tot de 
Groeve (en in de toekomst met een brug mogelijk zelfs daaroverheen). De 
aansluiting van De Eendracht op de omliggende gebieden krijgt – juist 
door de centrale ligging van het gebied – bijzondere aandacht. 
Alle individuele ingrepen verhouden zich tot de grote industriële maat en 
daarmee tot de geschiedenis, de sfeer en het karakter van De Eendracht. 
Het gebied wordt toegankelijk en beleefbaar vanuit en langs één langzaam 
verkeerroute. Deze vormt de drager van het plan en het gebied. Daarnaast 
bepalen de grote ruimten uit het industriële verleden in belangrijke mate 
de ruimtelijke indeling en beleving van het gebied.
Over de hele lengte en breedte is de behandeling van de openbare ruimte 
dezelfde; ook dit zorgt voor de gewenste samenhang en identiteit. Het 
gebied krijgt uiteindelijk een ruig en parkachtig karakter, waarin gewoond, 
gewerkt, genoten en gespeeld wordt. Daarbinnen liggen stukken 
(voormalig) industrieterrein, die in stappen worden ontgonnen. De 
invulling hiervan is flexibel en praktisch tegelijk: een intiem woonbuurtje, 
een woonwerkhof of een woonzorgmilieu, het kan in principe allemaal.
De bebouwing bestaat uit verschillende volumes en architecturen, die 
aansluiten bij het bestaande karakter van grote ruimten en gebouwen. 
Centraal in de ervaring van het Eendrachtterrein zijn de herkenbare 
onderdelen van de oude Eendracht, die goed zichtbaar in het gebied staan 
en liggen. Deze ervaring geldt niet alleen op het terrein zelf; ook aan de 
randen moet de identiteit van het gebied ervaarbaar zijn. De bijzondere 
maat en schaal wordt niet weggestopt, integendeel.

3.0 

Visie: de grote lijnen
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Legenda
centrale route

bĳzondere plekken:
haven
vĳver en woningen
KM11
bakken en heuvel
lint

1
2
3
4
5

Eendracht als schakel, met centrale route tussen Diep en Eemskanaal
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3.3 De dragende structuur
Het huidige verloop van de verharding, die in het vervolg van de 
structuurvisie de Kartonbaan wordt genoemd, is gekozen als bepalend 
principe voor de nieuwe hoofdstructuur van het gebied. Dat is een uiting 
van respect ten opzichte van de geschiedenis van het gebied. Het maakt 
het echter ook mogelijk om De Eendracht kostenbewust en stapsgewijs in 
te richten en gefaseerd te werken (zie ook 3.4). Niet in de laatste plaats 
draagt de Kartonbaan bij aan de nieuwe identiteit van het gebied. De 
Kartonbaan bestaat uit één centrale noordzuid-route, tussen het centrum 
en het kanaal, en een aantal oostwest-routes tussen de Woldweg en de 
Groeve.

De randen van het gebied sluiten aan op de Woldweg, de Groeve en de 
Olingermeeden. Iedere rand krijgt een andere behandeling:
- langs de Woldweg vraagt het Eendrachtterrein om een groene zoom. Bij 

gelegenheid kan deze weg tot laan worden ingericht en zo fungeren als 
representatieve entree van Appingedam;

- langs de Groeve ligt een openbaar oeverpad en ontstaan verschillende 
oeversituaties; 

- tussen de bebouwing van de Eendracht aan de noordzijde en Overdiep 
komt een veld met bomen dat de twee gebieden verbindt;

- het bedrijventerrein aan de zuidzijde krijgt (met een beperkte 
uitbreidingstrook) direct een adres aan de Stadstuin. 

De verbindingen met het centrum en de Woldweg zijn de ‘leeflijnen’ van het 
gebied, zij verbinden het gebied met de buitenwereld. Het water van De 
Groeve draagt eveneens bij aan het gevoel van grote ruimte in het gebied. 
Dit is vooral beleefbaar op het grote plein ter plaatse van de oude fabriek 
en door de activiteiten die deze ruimte mogelijk maakt. Voor zover deze 
niet in het centrum van Appingedam een plek kunnen vinden valt hierbij te 
denken aan open lucht concerten, skaten, locatietheater, feesten, kermis 
en dergelijke.

Binnen het netwerk van buitenruimte treffen we de bouwvelden aan. Dit 
zijn de velden die nu al leeg zijn of op termijn leeg komen. Ze hebben 
allemaal eigen mogelijkheden voor ontwikkeling, met eigen identiteit, 
verhaal en stedenbouwkundige vorm. Sommige velden worden bebouwd, 
andere niet. Zij worden een plein, een groengebied of open ruimte. 
De structuur heeft meer dan alleen een functionele betekenis. Deze maakt 
het ook mogelijk voor de Damsters om De Eendracht te (her)ontdekken. 
Reeds in de ontwikkelfase zal het gehele gebied beleefbaar zijn vanuit 
enkele routes, plekken en vanuit enkele steeds weer nieuwe te 
ontwikkelen onderdelen.
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Referentiebeeld Kartonbaan, de dragende structuur
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3.4 Het maken der dingen
Concepten en structuren zijn belangrijk, ze moeten wel worden gemaakt. 
Deze structuurvisie heeft daar nadrukkelijk oog voor. In het verleden 
konden wellicht nog gebieden in één keer worden ontwikkeld, in deze 
onzekere tijden dat niet meer. Sterker nog: het is zelfs ongewenst. Een 
gebied dat zich geleidelijk en over een langere tijdspanne ontwikkelt is 
robuuster in de tijd, omdat het minder de kenmerken draagt van één 
bepaalde periode.
Los hiervan zijn er ook praktische punten bij de herinrichting van het 
terrein, die meegenomen worden in de uitvoeringsplannen. De 
belangrijkste daarvan is de bodemsanering. Door de gemeente 
Appingedam is een saneringsplan opgesteld, waarbij de stapsgewijze 
aanpak van de ontwikkeling zich vertaalt in een stapsgewijze sanering van 
het gebied. Er wordt naar gestreefd het gebied wel al zo snel mogelijk open 
te stellen voor bezoekers. In de eerste periode is dat vanwege de veiligheid 
en sanering nog niet mogelijk, maar zodra een beheer(s)bare situatie is 
ontstaan, wordt met het aanleggen van de hoofdstructuur gestart. En 
daarmee wordt het gebied vanaf het begin van de herontwikkeling al 
(be)leefbaar en ervaarbaar gemaakt.

 

Kruidenmengsel : de berm van Kartonbaan
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Legenda
Meerstad
Blauwe Stad
Eemsdelta: Pact en Woon- en leefbaarheidsplan over krimp
Robuuste verbindingszone
Ecologische verbindingszone
Verbetering verbinding met Groningen (wens Appingedam en Delfzijl)
Versterken Eemsdeltahavens
Versterking verstedelijking Appingedam en Delfzijl
Ontwikkelingen aan Damsterdiep

Overzichtskaart regionaal  beleid

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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4.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken zijn de ambities en de opgaven voor De 
Eendracht benoemd. Voordat we nader ingaan op de finesses van het 
planconcept voor Stadstuin De Eendracht, is het goed – ook bij wijze van 
verantwoording – om even uit te zoomen. Hoe verhoudt het gebied zich tot 
grotere beleidsverbanden? Daarbij gaat het vooral om de beleidscontext 
van Rijk, provincie en gemeente. Aangegeven wordt hoe de ontwikkeling 
van De Eendracht past in beleidsambities op lokaal, regionaal en landelijk 
niveau. Vervolgens zoomen we weer in op de locatie zelf en wordt scherp 
gesteld op aspecten als de cultuurhistorie, archeologie, de aanwezige 
gebouwen en de noodzakelijke bodemsanering. Kennis van deze zaken is 
noodzakelijk om een concept te ontwikkelen dat recht doet aan het 
bestaande, maar ook mogelijkheden schept voor het nieuwe en 
onbekende.

4.2 Beleid dat ertoe doet

Rijksbeleid
In het Rijksbeleid gaat het in de eerste plaats om de zogenaamde SER-
ladder voor bedrijventerreinen en woningbouw. Het gedachtegoed 
hierachter past uitstekend bij de ambities voor De Eendracht: inbreiden en 
herstructureren in de stad gaan voor uitbreiden en nieuw maken (c.q. open 
landschap bebouwen). 
Verder is er het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling, dat aangeeft 
dat de leefbaarheid en het voorzieningenpeil in de perifere gebieden 
aandacht vragen. Het besef is aanwezig dat deze onderwerpen, naast 
bijvoorbeeld de planning van woningbouw en werklandschappen, op 
regionale schaal om sturing vragen. In dit kader heeft het Rijk concreet 
geld vrijgemaakt voor de aanpak van de gevolgen van krimp.

Provinciaal en regionaal beleid
Het beleid van de provincie is vastgelegd in het Provinciaal Actieplan 
Bevolkingsdaling en het Provinciaal Omgevingsplan (POP). Aan de ene kant 
wordt ingezet op groeisectoren zoals energie (Eemshaven) en 
groeigebieden als het stedelijk centrum Appingedam/Delfzijl. Aan de 
andere kant noopt de daling van de bevolking tot het maken van scherpere 
keuzes in de programmering van woningen en voorzieningen. Voor de 
ontwikkeling van De Eendacht is de overeenkomst over de sanering van het 
terrein tussen de provincie Groningen en de gemeente Appingedam van 
eminent belang. De sanering van het gebied is hier nadrukkelijk verbonden 
met de ruimtelijke ontwikkeling.

4.0 

Achtergrond: analyse van 
beleid, gebied en context
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Overzichtskaart beleid dubbelstad Appingedam - Delfzijl

Legenda
Recreatieve groen-blauwe zone
Centrum Appingedam: historisch karakter
Centrum Delfzijl: maritiem karakter
Verbindingen: Damsterdiep, Eemskanaal, spoor/N360
Vestiging brede scholen
Tussengebied met gemeenschappelijke voorzieningen
Verbinden woonwijken met groen

1
2
3
4
5
6
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Op regionaal niveau is het Pact Regio Eemsdelta (2009) van belang, de 
samenwerking van de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Eemsmond. 
Vanuit een besef dat bevolkingskrimp moet worden geaccepteerd en niet 
bestreden, wordt gezocht naar mogelijkheden om de leefbaarheid op niveau te 
houden. Toegespitst op Appingedam wordt in het Pact nog steeds een aanzienlijke 
nieuwbouwopgave voorzien, met name in de sfeer van generatiebestendige 
woningen.
Op de schaal van de regio ligt er de Damsterdiepvisie, die als kwaliteitskader dient 
voor diverse projecten (waaronder De Eendracht) op de as Groningen-Delfzijl. 

Gemeentelijk beleid
Op lokaal niveau is met name de Ontwikkelingsvisie Appingedam 2030 van belang, 
in combinatie met het Ontwikkelingsperspectief Appingedam-Delfzijl (2009). 
Daarnaast is geput uit het in de maak zijnde Groenstructuurplan Appingedam.

In termen van onderzoek en beleidskaders ontstaat zo het volgende beeld voor De 
Eendracht:

Woningbouw
- Appingedam ligt in een krimpregio, dit vraagt een duidelijke(r) visie op de 

ontwikkeling van woningen en voorzieningen. 
- De grootste woningvraag gaat uit naar levensloopbestendige woningen.
- Het woonmilieu van De Eendracht moet mede gericht zijn op de kwaliteit van de 

ligging aan het water en moet zich onderscheiden van het huidige aanbod. Dat 
kan ook gebeuren door aan te sluiten bij het bijzondere industriële karakter van 
het gebied.

- Het terrein van De Eendracht biedt door de centrale ligging kansen voor een 
gemengd woningbouwprogramma, waarin de combinaties gezocht worden tussen 
wonen en zorg en wonen en werken.

Werken en voorzieningen
- Een goede aantakking met het centrum en omliggende gebieden.
- Voorkomen van wegzuigen van commerciële en/of maatschappelijke 

voorzieningen uit de rest van Appingedam. Maar wel oog voor nieuwe 
werkconcepten die zich goed met het wonen laten mengen, bijvoorbeeld voor 
ZZP’ers.

- Rekening houden met ligging in een krimpgebied.
- Het creëren van nieuwe recreatieve voorzieningen, uiteenlopend van 

waterrecreatie tot en met benutting van de openbare ruimte voor bijvoorbeeld 
evenementen.

Groen en landschap
- Het gaat bij dit project in algemene zin om de versterking van de relatie tussen 

stad en landschap.
- Er zijn twee vertrekpunten: de zichtrelatie met het open landschap aan de 

zuidwestzijde en de inbedding van de locatie in de groene gordel aan de zuidzijde 
van Appingedam, waarin een deel van de recreatieve infrastructuur om de stad 
heen ligt. 

- Daarnaast zijn er mogelijkheden voor vergroening van het profiel van de 
hoofdontsluitingen Woldweg en Olingermeeden en benutting van de blauwe 
infrastructuur van de Groeve. 
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Beeld van de Groeve vanaf brug Ollingermeeden

4.3 Kenmerken van het gebied
Om greep te krijgen op de mogelijkheden voor een tweede leven van De 
Eendracht is door het planteam een ruimtelijke en historische analyse 
verricht. Hieruit komt een aantal bevindingen naar voren. 

Omvang en ligging
De Eendracht is een groot gebied, dat na herontwikkeling een schakel kan 
vormen tussen centrum en landschap, maar ook de verbinding kan zijn 
tussen wijken. De locatie bevindt zich dan centraal in een netwerk van 
recreatieve routes. 

Bestaande structuur
In de geschiedenis van de stad heeft De Eendracht een belangrijke rol 
gespeeld. Hierdoor hebben het terrein en de uiteenlopende gebouwen en 
constructies uit diverse tijden een cultuurhistorische waarde. De maat en 
schaal (de ‘korrel’) van deze bebouwing is fors groter dan die van de 
omliggende wijken, waardoor De Eendracht een unieke uitstraling had en 
heeft in het stadsbeeld van Appingedam. 

Het water
De ligging aan de Groeve (verbindingskanaal tussen Nieuwe Diep/
Damsterdiep en het Eemskanaal) biedt mogelijkheden om hier met 
recreatief gebruik en de situering van nieuwe functies, bebouwing en 
openbare ruimte op in te spelen. Hier ligt de kans om De Eendracht een 
nieuw, vriendelijk gezicht aan het water te geven. Eventueel kan ook water 
het gebied ingetrokken worden, waarmee een bijzonder woongebied 
gecreëerd kan worden.
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Erfgoed, hergebruik en archeologie
Er is specifiek gekeken naar de gebouwen en gebouwde structuren op het 
terrein, omdat een sloop/hergebruikplan noodzakelijk was. Voor een 
dergelijk plan effectief wordt is het goed om te bepalen:
- welke gebouwen een nieuwe functie kunnen krijgen;
- welke structuren of constructies op een andere manier kunnen worden 

ingezet;
- of er hergebruik van materialen/onderdelen mogelijk is;
- welke kansen er zijn voor tijdelijke functies en tijdelijk gebruik. Daarmee 

worden namelijk al bezoekers verleid om het gebied te betreden, ook al is 
het nog in ontwikkeling.

Bij deze analyse is gewerkt met de methodiek van architectenbureau DAAD, 
die uitgaat van een ‘programma van mogelijkheden’. Dit is een onderzoek 
waarbij het gebouw vertelt welke functies het zou kunnen accommoderen. 
Overigens moet niet alleen worden gedacht aan hergebruik in de vorm van 
een gebouw: ook onderdelen kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld de 
inrichting van de openbare ruimte.
Uit dit onderzoek is een aantal onderdelen van De Eendracht naar voren 
gekomen als behoudenswaardig:
- de kartonmachinebaan KM11;
- de directeurswoning;
- de vierkante waterzuiveringsbassins; 
- de vijvers met slootje en stuw;
- de schoorsteen van de warmtekrachtcentrale;
- de brandweerkazerne;
- de houten spanten van een van de grote hallen.

Overigens betekent behoud hier niet restauratie, maar hergebruik in een 
nieuwe, mogelijk ook aangepaste vorm. Deze gebouwen en structuren zijn 
bij de planontwikkeling als randvoorwaarde meegenomen.
Aan de zuidzijde van het gebied liggen enkele boerderijplaatsen van rond 
1820 in de bodem. Nader onderzoek kan uitwijzen of het archeologische 
vindplaatsen betreft. Op voorhand worden geen vondsten verwacht. 

Historische foto kantoorgebouw De Eendracht Oprichting De Eendracht
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KM11
Een rij van ca 200 meter vrijstaande 
kolommen wordt opgenomen in de 
kartonbaan. Ze laten de enorme 
omvang van de fabriek zien.

Betonbakken waterzuivering
Deze elementen worden bij de 
sanering gebruikt voor het opslaan 
van vervuilde grond. De betonnen 
elementen geven een industrieel 
karakter aan het park en kunnen 
bijvoorbeeld als klimwand of 
speelelelement worden gebruikt.

Schoorsteen
De schoorsteen van de WKC is het 
hoogste element en daarmee een 
belangrijke landmark van de 
Eendracht. Ook in de toekomst zou 
deze markering bewaard moeten 
blijven.

TE KOOP
!

TE KOOP
!

Vijverwoning
De woning kan een functie tijdens de 
ontwikkelingsperiode vervullen maar 
ook zijn er mogelijkheden om hier 
direct een woonverblijf te maken.

Kantoor
Het hoofdkantoor is een beeld 
bepalend element van de Eendracht. 
De karakteristieken van het gebouw 
maken dat er diverse tijdelijke en 
permanente functies te realiseren 
zijn.

TE KOOP
!

TE KOOP
!

TE KOOP
!

TE KOOP
!

TE KOOP
!

TE KOOP
!

TE KOOP
!

TE KOOP
!

TE KOOP
!

Overzicht Programma van Mogelijkheden te behouden gebouwen
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Vijvers
De vijvers aan de noordzijde van het 
terrein hebben veel verblijfskwali-
teit. Deze worden benut door het 
gebied toegankelijk te maken met de 
centrale route en in te zetten als 
thema voor een woonmilieu. 

Brandweer
Dit gebouw laat de architectuur van 
het begin van de Eendracht zien. Het 
gebouw, gelegen aan het plein, kan 
diverse functies krijgen. Een 
horecafunctie zou een waardevolle 
bijdrage kunnen leveren aan het 
gebruik van het plein.

Spanten
De spanten welke bewaard blijven 
uit de diverse gebouwen kunnen 
voor diverse functies worden 
ingezet. Naast het gebruik als bank 
of pergola zou er mogelijk ook een 
collectief gebouw gerealiseerd mee 
kunnen worden.

TE KOOP
!

TE KOOP
!

TE KOOP
!

TE KOOP
!

TE KOOP
!

TE KOOP
!

TE KOOP
!

TE KOOP
!

TE KOOP
!

TE KOOP
!

TE KOOP
Het gebouw wordt kadastraal gescheiden en te koop aangeboden t.b.v. particuliere markt.

GEBRUIK ALS BESTAAND
De bestaande elementen worden gebruikt zoals ze zijn. 

TE KOOP
!

OPWAARDEREN
Het gebouw wordt opgewaardeerd aan de huidige eisen.

TE KOOP
!

OPWAARDEREN + UITBREIDEN
Het gebouw wordt opgewaardeerd aan de huidige eisen en uitgebreid tot een gewenst volume.

FASERING
Het hergebruik van een element kan gefaseerd plaatsvinden waarbij ook de functie kan muteren.

TE KOOP
!

TE KOOP
!

GEBRUIK TIJDENS BOUW
Gedurende de ontwikkelingsfase wordt het bestaande tijdelijk gebruikt en later ingezet voor een definitieve 
functie. 

TE KOOP
!
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Uitgangspuntenkaart (Analysedocument De Eendracht)

Plangebied
Versterken lint
Water betrekken
Vernatten
Groene verbinding
LV-verbinding
Aantakken op LV rondje Appingedam
200 woningen
Senioren als doelgroep (nabij supermarkt, bus,etc)

Fietsverbinding
Beweegbare brug
Gasleiding (tot 2020)
Niet bouwen (ivm. vervuiling)
Behoud cultuurhistorische identiteit
Milieucontour WKC (tot 2020)
Inpassing bedrijventerrein
Hindercontour bedrijventerrein
Continuiteit groene uitloopgebied

200x
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4.4 Ontwikkeling en sanering: hand in hand
Tenslotte is de aanwezige bodemverontreiniging van het gebied van 
belang. Deze heeft gevolgen voor de toekomstige inrichting en het tijdelijk 
gebruik. De gemeente Appingedam en de provincie Groningen hebben 
overeenstemming bereikt over een saneringsplan. Zij willen de locatie 
herontwikkelen en op dusdanige wijze saneren dat het terrein geschikt 
gemaakt wordt voor het toekomstige gebruik, zonder risico’s voor 
volksgezondheid, ecologie of verspreiding. Belangrijk uitgangspunt in het 
saneringsplan, dat opgesteld is na uitvoerig bodemonderzoek, is dat de 
bodemsanering wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van het gebied. Dit 
houdt in dat voorafgaand aan of gecombineerd met elke ontwikkelingsfase 
de bodemsanering in het gebied wordt uitgevoerd. Ook de bodemsanering 
vindt dus gefaseerd plaats. Anders gezegd: ontwikkeling en sanering gaan 
hand in hand. 
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Programma voor ontwikkelvelden

Legenda
Intensief wonen 
(woningbouw met
zorgfunctie, woningen 
met werkruimte)
Wonen met werkruimte
Wonen en werken
Werken
Insteekhavens
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�.0 

De ontwikkelingsrichting

�.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het globale concept voor de Stadstuin De Eendracht 
verder uitgewerkt. We besteden aandacht aan zaken als programmatisch 
concept, ruimtelijk concept en de tussentijdse inrichting. Verder wordt de 
duurzaamheidsambitie nader uitgewerkt en passeren diverse planaspecten de 
revue (zoals verkeer en water), voor zover deze relevant zijn voor de 
structuurvisie op dit moment.

�.2 Programmatisch concept
Stadstuin De Eendracht wordt een gemengd gebied. Voor een deel wordt het 
gebied bebouwd, voor een deel blijft het onbebouwd. In de bebouwde delen is 
ruimte voor: 
- wonen;
- werken;
- zorg;
- recreatie.

Deze functies, die ook prima met elkaar gemengd kunnen worden, worden 
hieronder nader toegelicht.

Wonen
De woningbouw sluit aan bij de eerder in deze visie beschreven woningvraag uit 
het Pact. Belangrijke doelgroepen zijn:
- jongeren/starters; 
- senioren die willen doorstromen vanuit een bestaande woning. Uitgegaan 

wordt van een groot aandeel nultreden woningen, die levensloopbestendig 
zijn;

- gezinnen. Voor deze groep denken we aan zeer flexibele (veranderbare) en 
uitbreidbare woningen, die als nultredenwoningen kunnen beginnen. 

Naast deze typering in termen van doelgroepen kan het wonen in de velden een 
eigen typering krijgen door de kwaliteiten en aanleidingen ter plekke. Denk 
bijvoorbeeld aan:
- wonen aan het grote water van de Groeve;
- wonen aan de vijvers;
- wonen in combinatie met bedrijvigheid aan de zuidkant van het gebied;
- wonen in een laan-sfeer langs de Woldweg.

Het aantal appartementen zal naar verwachting beperkt zijn, behoudens wellicht 
op plekken in directe aansluiting op het centrum (nabij de voorzieningen). 

Bovenal is van belang dat de precieze verdeling en invulling volgt uit de te 
verwachten vraag ten tijde van de ontwikkeling van de bouwvelden.
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Werken
Werken in het gebied kan in een aantal bestaande en te behouden gebouwen 
een meerwaarde betekenen voor het gebied. Dit was een bedrijvige plek en dat 
karakter blijft – op een eigentijdse manier – behouden. 
We denken aan:
- het inzetten van de te behouden gebouwen voor werkfuncties, bijzondere 

bedrijven of tijdelijke functies; 
- het situeren van werkruimten in de begane grond van de nieuw te bouwen 

woningen. Het gaat hierbij om de omgeving van het grote plein (omdat het 
plein hoger ligt dan de omgeving) en rond de koppen van de KM11, omdat dit 
twee centrale punten in de hoofdroute in het plan zijn. 

- het ontwikkelen van wonen in combinatie met kleinschalige bedrijvigheid 
(bijvoorbeeld voor de groeiende groep ZZP’ers) aan de zuidkant.

Zorg
Het noordelijk deel van het plangebied is, door de ligging nabij het centrum, 
interessant voor de ontwikkeling van woonzorgconcepten. Verschillende 
vormen zijn denkbaar: van zelfstandige, levensloopbestendige woningen voor 
senioren (en zorg op maat/afroep) tot en met intramurale zorg. 

Cultuur en recreatie
Andere mogelijke functies in het gebied zijn werken en cultuur en recreatie. 
Voor cultuur en recreatie vormen bestaande gebouwde en ongebouwde 
situaties prachtige aanleidingen om te gebruiken, van goedkope ruimten tot 
en met buitenspeelsituaties zoals kindertimmertuinen. Hier ligt een 
belangrijke rol weggelegd voor het eerder genoemde programma van 
mogelijkheden per gebouw/situatie.
De ligging aan het water wordt uitgebuit voor recreatieve concepten. Denk 
bijvoorbeeld aan aanlegmogelijkheden voor de bruine vloot (‘langsparkeren in 
De Groeve’).

De onbebouwde ruimte
Het gebied is allereerst een grote buitenruimte voor de bewoners van 
Appingedam, waar bewoners bankjes, een groot plein, uitzicht- en zitplekken 
aan het water van de Groeve en aan de vijvers kunnen vinden. In het noordelijk 
deel is de hoeveelheid open ruimte beperkt. De openbare ruimte die er is 
(vijvers, plein) is steenachtig van karakter. Meer naar het zuiden is het gebied 
opener en groener ingericht. 

Aanjagers
In het gebied zijn verder enkele specifieke plekken aanwijsbaar die het in zich 
hebben om een aanjaagrol te krijgen bij de herinrichting en het gebruik van 
het gebied: karakteristieke plekken en ruimten die een pioniersrol kunnen 
krijgen. Het kunnen plekken met specifieke functies zijn, zoals een 
zorgonderdeel van een woonzorgcentrum. Het kunnen echter ook de 
verblijfsruimtes zijn, zoals het grote plein of een route met pergola langs de 
bergingsvijvers aan de noordoostzijde van het gebied. Op het Eendrachtterrein 
blijft een deel van bestaande constructies en gebouwen staan c.q liggen na 
sloop en sanering. Deze gebouwen en constructies lenen zich goed voor het 
gebruik door bijzondere functies of voor ‘gewone’ functies in een bijzondere 
gedaante. 
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Kartonbaan
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�.3 Ruimtelijk concept
Alle individuele ingrepen verhouden zich tot de grote industriële maat en 
daarmee tot de geschiedenis, de sfeer en het karakter van De Eendracht. 

De diverse onderdelen van de visie (hoofdstuk 3.0) zijn als volgt 
uitgewerkt:

De Kartonbaan
De bestaande verharding van de Eendracht vormt de basis voor de 
toekomstige structuur van de openbare ruimte: dit wordt de Kartonbaan 
genoemd. Deze verankert Stadstuin De Eendracht in de stad en maakt het 
hele gebied beleefbaar. De Kartonbaan kent een grillig verloop, wisselt in 
breedte en krijgt een uniforme inrichting en een duidelijke inkadering. De 
ruimte wordt ingeplant met een kleurrijk gras/kruidenmengsel met 
boomgroepen. Op deze paden is het aangenaam wandelen, fietsen en 
skeeleren. De randen van de Kartonbaan worden (met de ontwikkeling van 
de bouwvelden) duidelijk vormgegeven. 

De Kartonbaan bestaat uit één centrale noordzuid-route, tussen het 
centrum en het bedrijventerrein, en een aantal oostwest-routes tussen de 
Woldweg en de Groeve. Een van deze oostwest verbindingen wordt in de 
toekomst mogelijk over de Groeve heen getrokken, waardoor de wijken en 
groene gebieden aan weerszijden van het plangebied met elkaar worden 
verbonden. De centrale noordzuidroute voert vanuit het centrum langs de 
jachthaven van Overdiep en leidt vervolgens langs de vijvers, de 
kolommenstructuur van de KM11, de vierkante zuiveringsbakken en een 
groot groen veld met hoogteverschillen. Aan de zuidzijde sluit de route via 
het oude lint aan op de Woldweg.

De precieze invulling van de Kartonbaan wordt bepaald bij de uitwerking 
van het stedenbouwkundig plan. De Structuurvisie vormt hiervoor het 
kader en is – zoals eerder al benadrukt – geen blauwdruk. Bij de 
definitieve invulling wordt bijvoorbeeld bepaald welke aantakkingen 
gemaakt worden naar de aangrenzende gebieden, Ook hier wordt dus de 
nodige flexibiliteit ingebouwd, net als bij de ontwikkelvelden (zie 
hieronder).
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Enkele mogelijkheden voor de  invulling velden

Mogelijk beeld van de kartonbaan waaraan de verschilelnde ontwikkelvelden zich presenteren
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De ontwikkelvelden
Tussen het onderdelen van de Kartonbaan liggen de ontwikkelvelden. Voor 
de te bebouwen velden zijn de volgende principes opgesteld. Zij laten een 
flexibele invulling van de velden in de loop van de tijd toe:

- De architectuur, inrichting en mate van beeldregie kan per ontwikkelveld 
verschillen. De invulling wordt mede bepaald door de ligging van de 
velden (nabij/op afstand van centrum/bedrijventerrein, aan de weg/of 
aan het water) en de marktvraag op het moment van ontwikkelen. 

- De woonkwaliteit wordt grotendeels ontleend aan de groene kwaliteit 
van de Kartonbaan en de aanwezige sferen binnen de Stadstuin. Daar 
waar mogelijk/gewenst, wordt een extra kwaliteit aan het ontwikkelveld 
toegevoegd, bijvoorbeeld in de vorm van een collectief hof of een 
gemeenschappelijke tuin.

- In de ontwikkelvelden van de Groeve is het aanleggen van een 
insteekhaven of het maken van een ruimtelijke verbinding met het water 
mogelijk.

- De samenhang binnen een ontwikkelveld ontstaat door de architectuur 
en inrichting: een eenduidige stijl en materiaalgebruik. Daarnaast krijgt 
elk veld een duidelijke doorgaande rand (per zijde van het veld), die de 
contouren van de Kartonbaan benadrukt en de overgang privé-openbaar 
vormgeeft.

- Een groot deel van het parkeerprogramma wordt opgelost en ingepast 
binnen een ontwikkelveld. Uitgangspunt is dat bewoners parkeren in de 
ontwikkelvelden op eigen terrein en/of in collectieve ‘parkeerkoffers’. 
Binnen de contouren van de Kartonbaan is alleen ruimte voor (het 
grootste deel van) van bezoekersparkeerplaatsen.



S T R U C T U U R V I S I E  S T a D S T U I N  D E  E E N D R a C H T  -  O k T O b E R  2 0 1 142

Entrees Referentie beelden Groevepad

Referentie beeld stadstuin

Profiel de Kartonbaan
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De openbare ruimte
De diversiteit in inrichting en programma van de aangrenzende 
ontwikkelvelden geeft ook de openbare ruimte in de Stadstuin 
verschillende sferen:

De vijvers 
- De vijvers zijn onderdeel van een ontwikkelveld.
- Hier is een goede aanleiding voor woningen met tuin aan het water. 
- Een informele tuinachtige sfeer met vlonders en terrassen.
- Kantoor en directeurswoning krijgen een nieuwe bestemming.

Het plein (ter plaatse van de oude fabriek)
- De grote maat maakt het plein geschikt voor uiteenlopende 

publieke functies, zoals sport en speelvelden, een evenement of 
openluchtvoorstellingen.

- De grote maat vraagt om grotere volumes, die het plein begrenzen en de 
ruimte maat en schaal geven, die ruimtelijke begrenzing zal deels met 
bomen worden gemaakt.

- De kolommenstructuur van de KM11 krijgt een nieuwe betekenis als een 
inrichtingselement in de openbare ruimte, als onderdeel van de centrale 
noordzuid route of als onderdeel van een grote ‘pergola’ die de lange 
zijde van het plein begeleidt en een overgang vormt naar de aanliggende 
woningen. 

- De brandweerkazerne kan dienen als gebouw met bijzondere functie aan 
het plein.

Het park (ten zuiden van de bassins)
- Dit is een grote groene ruimte met hoogteverschillen, waarin de vierkante 

bakken landschappelijk worden ingepast, en een recreatieve functie 
kunnen krijgen, bijvoorbeeld als klimwand.

- De hoogteverschillen geleden de ruimte en maken het mogelijk om de 
stadstuin vanaf een uitkijkpunt te overzien. 

- De oostwest route wordt in de toekomst mogelijk met een nieuwe 
loop/fietsbrug over de Groeve getrokken. Zo worden de wijken en het 
landschap aan weerszijden van De Eendracht verbonden. 

De entrees
De Stadtuin heeft meerdere entrees, die elk op een eigen wijze, de 
uiteenlopende sferen binnen het gebied tonen. De entree aan noordzijde, 
de Olingermeeden, is alleen voor fietsers en wandelaars en sluit aan op de 
langzaamverkeersroute vanuit het centrum over het Nieuwe Diep, langs het 
haventje van Overdiep. De Stadstuin is ook voor auto’s toegankelijk, via de 
entrees aan de Woldweg. Bij alle entrees wordt meteen kennis gemaakt 
met de sfeer en het karakter van de oude Eendracht, door het zicht op een 
of meer van de ingepaste industriële onderdelen. 
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Randen

bomenveld rond Olingermeeden

Woldweg - Eendracht 

Woldweg - lint

weide

bebouwingsaccent

route langs Groeve

vijver

bossage

laan

mogelijke insteekhaven
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De randen
De sfeer en het karakter van de oude Eendracht manifesteert zich ook aan 
de randen van het gebied:
- Het Eendrachtterrein draagt bij aan de groene kwaliteit van de Woldweg, 

door de brede groene bermen en ruime invulling van het terrein. 
Zo ontstaat er een beeld waarin de karakteristieke kleinschalige 
lintbebouwing wordt afgewisseld door de grotere maat van de Eendracht. 
De Woldweg kan een aantrekkelijke entree worden, wanneer de weg 
wordt heringericht. 

- Tussen Eendracht en Overdiep verbindt een veld met bomen de twee 
gebieden. Vanaf de Olingermeeden is er tussen de bomen door zicht op 
de vijvers en de nieuwe bebouwing die de grote maat van De Eendracht 
laat zien. 

- Langs de Groeve ligt een oeverpad en ontstaan verschillende 
oeversituaties. Op een aantal plekken kan het water het gebied worden 
ingetrokken, in de vorm van langs- of insteekhavens. Hierdoor zijn er 
mogelijkheden om privé tuinen van woningen aan het water te leggen, 
terwijl de grote maat van de Groeve behouden blijft. Ook kan het 
oeverpad plaatselijk naar binnen worden gehaald, waardoor direct wonen 
aan het water van de Groeve mogelijk wordt.

- Het kleine bedrijventerrein aan de zuidzijde wordt uitgebreid met een 
smalle strook, waardoor het een adres krijgt aan de Stadstuin. De 
bedrijvigheid past goed bij het industriële karakter van De Eendracht en 
tegelijkertijd wordt een impuls gegeven aan de kwaliteit en het profiel van 
dit bedrijventerrein. 

foto’s randen (met de klok mee): Woldweg, Overdiep, Groeve, bedrijventerrein
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Tussentijdse inrichting
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�.4 Tussentijdse inrichting en gebruik 
Tijdelijkheid is een van de kenmerken van Stadstuin De Eendracht. Het 
gebied verandert langzaam van kleur en identiteit. En ook al zijn alle 
ontwikkelvelden bijvoorbeeld nog niet gevuld, er ontstaat al de nodige 
levendigheid. Een aantal noties is in dit kader van belang:

- Ontwikkeling en sanering gaan hand in hand. Bij de tussentijdse 
inrichting en tijdelijk gebruik is de aanwezige bodemkwaliteit een 
factor om rekening mee te houden. Bij elke tijdelijke activiteit op de 
bodem of ingreep in de bodem moet de afweging gemaakt worden of er 
sprake is van risico’s door de aanwezige bodemkwaliteit. Daarbij zijn de 
uitgangspunten uit het gemeentelijk saneringsplan, dat door de provincie 
Groningen is goedgekeurd, leidend.

- In de tussentijd wordt het gebied wel beleefbaar: de Kartonbaan is 
aangelegd. Binnen de contouren van de Kartonbaan is ruimte voor een 
doorgaand pad en de aanleg van een bouwweg die het hele gebied kan 
bedienen en de warmtekrachtcentrale tot 2020 kan ontsluiten.

- De ontwikkelingsrichting verloopt in principe van noord naar zuid. De 
eerste fase sluit aan op het centrum en Overdiep en beslaat het plein en 
de velden rondom de vijvers. 

- De grond die wordt afgegraven met de sanering wordt verplaatst 
naar het gebied ten zuiden van de vierkante bakken. Hiermee worden 
hoogteverschillen aangelegd, die later onderdeel worden van de grote 
groene parkruimte. De aanleg van de hoogteverschillen gebeurt ook in de 
richting noord-zuid.

- De grond voor de leeflaag en ophoging van de velden wordt van buiten 
aangeleverd en (tijdelijk) opgeslagen in een afsluitbaar centraal gelegen 
gronddepot. De warmtekrachtcentrale en het gronddepot worden 
ontsloten vanaf de zuidzijde via een bestaande ingang vanaf de Woldweg.

- De ontwikkelvelden die pas later ontwikkeld en gesaneerd worden, 
krijgen een tijdelijke inrichting met bijvoorbeeld energiegewassen 
(zoals wilgen of olifantengras). Dit geeft een groene uitstraling en is een 
bijdrage aan lokale energieopwekking.

- Nog niet gesaneerde delen van het gebied worden afgeschermd, 
zodat deze niet toegankelijk zijn. Extra aandacht wordt besteed aan 
de afscherming door middel van opgaand groen of de vormgeving van 
hekwerken en randen.

- De pleinruimte biedt in de tussentijd (en wellicht altijd) ruimte aan 
tijdelijke evenementen en/of speelplekken.

Energie gewassen (Tussentijds) speelevenement
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Verkeer

Legenda
plangrens
hoofdsrtuctuur
wĳkontsluiting
Kartonbaan (auto te gast)
langzaam verkeer
auto aansluiting Woldweg
LV aansluiting woldweg
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�.� Relevante planaspecten op structuurniveau

Verkeer
De herontwikkeling van het Eendrachtterrein sluit aan op de bestaande 
verkeersstructuur van Appingedam: voor de auto is het gebied bereikbaar 
vanuit de Woldweg. Vanwege de nieuwe functie voor wonen, kleinschalig 
werken en als buitenruimte is er veel aandacht voor langzaam verkeer en 
de oversteekbaarheid van de routes rond het gebied. Voor fietsers en 
voetgangers is het gebied bereikbaar vanuit Overdiep en het Centrum, 
vanuit Opwierde en vanuit Oling via een nieuwe voet/fietsbrug over de 
Groeve. De centrale route door het gebied – Kartonbaan – is op langzaam 
verkeer toegesneden: voet, fiets en skates; auto’s zijn hier te gast.

Hoofdstructuur verkeer Appingedam
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Oppervlaktewater

Legenda
plangrens
kanaal
Diep
vĳvers
sloten
mogelĳke insteekhaven
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Water
Water in de stedelijke ruimte is aantrekkelijk om aan te wonen en te 
verblijven. Het verhoogt bovendien de waarde en verkoopbaarheid van het 
aanliggend vastgoed en is daarmee een drager voor de exploitatie. Door de 
grote maat van de vijvers en de Groeve op te nemen in het gebied, blijven 
deze elementen een verwijzing naar het industriële verleden. Daarnaast 
bieden de vijvers en de Groeve een prachtige plek om aan te wonen en om 
openbare ruimte mee te verbinden. 
Op het Eendrachtterrein liggen de voormalige vijvers tussen de voormalige 
fabriek en de Woldweg. Door deze te veranderen tot bergingsvijvers is er 
genoeg water in het gebied. De vijvers worden gevuld met regenwater van 
de daken en omliggende openbare ruimte.
Naast deze aspecten van het oppervlaktewater zijn ook de ondergrondse 
c.q. afwaterende aspecten van belang. Hierover vindt overleg plaats met 
het waterschap. Inzet is een duurzame waterhuishouding voor het gehele 
gebeid, afgestemd op de omgeving.

Vijvers
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Knelpunten voor bebouwing door bodemvervuiling

Legenda
plangrens
niet geschikt voor
woningbouw
sterke asbest-
verontreiniging
lichte asbest-
verontreiniging
olie verontreiniging
bestaande bebouwing
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Bodemsanering 
Het bijna honderdjarig gebruik van het Eendrachtterrein heeft zijn sporen 
nagelaten. De bodemkwaliteit in het gebied is door de langdurige 
activiteiten beïnvloed. De bodemkwaliteit is in diverse bodemonderzoeken 
in beeld gebracht waarvan de laatste onderzoeken in 2008/2009 zijn 
uitgevoerd.  

Uit deze bodemonderzoeken blijkt dat de grond van de hele locatie in meer 
of mindere mate verontreinigd is. Het grondwater is plaatselijk 
verontreinigd. Enkele hotspots op de locatie zijn de twee stortplaatsen, 
enkele minerale olieverontreinigingen en de afgebrande fabriek die zich 
nog in de bodem bevindt.  
 
De gemeente en provincie willen de locatie herontwikkelen en op 
dusdanige wijze saneren dat het terrein geschikt gemaakt wordt voor het 
toekomstige gebruik zonder dat er risico’s zijn voor volksgezondheid, 
ecologie of verspreiding. Daarom is een saneringsplan opgesteld, waarbij 
een belangrijk uitgangspunt is dat de bodemsanering gekoppeld is aan de 
ontwikkeling van het gebied. Dit houdt in dat vooraf aan of gecombineerd 
met elke ontwikkelingsfase bodemsanering in het gebied wordt 
uitgevoerd.  
 
Het toekomstige gebruik wordt in hoofdlijnen ingedeeld in drie 
hoofdgebruiken: wonen, bedrijvigheid of openbaar groen. Het terrein 
wordt geschikt gemaakt voor het toekomstig gebruik door een deel van de 
grond te ontgraven. Vervolgens worden de ontgravingen weer aangevuld 
met grond geschikt voor de gebruiksfunctie. De mobiele verontreinigingen 
met bijvoorbeeld minerale olie worden weggehaald. Voorafgaand aan elke 
ontwikkelings- en saneringsfase wordt een plan van aanpak opgesteld 
waarin de methode van bodemsanering verder wordt uitgewerkt en 
beschreven. 

Principes sanering
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Milieuhinder 
Op het Eendrachtterrein staat de WKC, met een vergunning tot productie 
van warmtekracht tot 2021. Deze vergunning is gekoppeld aan een 
geluidscontour. Binnen die contour kan niet worden gebouwd. 
Rond het bedrijventerrein aan de zuidzijde van het plangebied ligt 
eveneens een geluidscontour. De woningen op De Eendracht zullen niet 
binnen die contour gebouwd kunnen worden. De vergroting van het 
bedrijventerrein zal inwaarts worden gezoneerd. Dit wil zeggen dat de 
bedrijven in het nieuwe deel de contour niet zullen vergroten.

Natuur en ecologie
De herontwikkeling van De Eendracht biedt kansen voor ecologie en 
natuur. Allereerst zijn kansen voor de ontwikkeling van tijdelijke natuur in 
het gebied. De aaneengesloten groene hoofdstructuur (Kartonbaan) en de 
ruige natuur aan de zuidzijde bieden kansen voor droge vegetatie en 
vogelrijkdom. 
De inrichting langs de Groeve en de vijvers maken het gebied geschikt 
voor watervogels en waterflora. 

Voorbeeld natuurvriendelijke oever (plasberm)
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Duurzaamheid
Het te vernieuwen Eendrachtterrein wordt in veel opzichten duurzaam. We 
maken onderscheid in de duurzaamheid op verschillende schaalniveaus: 
het gebied als geheel, de velden en de individuele woningen/gebouwen.

Het gebied
Op het niveau van het terrein dragen de waterhuishouding, de gekozen 
verdeling van verkeer in het gebied, de aansluiting aan de bestaande 
routes en gebieden en de nabijheid van groen en landschap bij aan de 
duurzaamheid van het gebied. Het hergebruik van bestaande gebouwen en 
constructies maakt de verbinding met het verleden herkenbaar en toont 
dat nieuwe functies in oude vormen kunnen worden gehuisvest. Dit draagt 
bij aan een aantrekkelijke en leefbare woonomgeving.
Verder wordt op gebiedsniveau gedacht aan de inzet van warmte/
koudeopslag (WKO) en het telen van energiegewassen op ontwikkelvelden 
die nog niet aan de beurt zijn.
Het saneringsplan is opgesteld vanuit de principes van duurzaam 
bodembeheer. De delen van de bodem die niet beroerd mogen worden 
zullen duurzaam afgedekt worden. Wel bruikbare delen van de bodem 
worden voorzien van een leeflaag. Ook nieuwe infrastructuur komt op een 
leeflaag te liggen, terwijl delen die onvervuild zijn niet aangepast hoeven 
te worden.
 
De velden
Door menging van functies – al zijn het tijdelijke functies – ontstaat een 
levendig gebied. Menging draagt bij aan een veelvoudig en door de dag 
verspreid gebruik van de ruimte en is daarmee duurzaam.
De beoogde sociale samenhang kan ontstaan door het aanbieden van 
woningen voor verschillende doelgroepen. De uitwerking van de 
ontwikkelvelden en ook de inrichting van buitenruimte worden deels 
samen met toekomstige bewoners ter hand genomen worden, volgens de 
principes van participatieve planvorming in de vorm van de Damster 
Aanpak.

De woningen
Tot slot wordt duurzaamheid op het niveau van de woning en het 
ontwikkelveld nagestreefd. De gemeente zal bij ieder ontwikkelveld de 
energie -en duurzaamheidsprestatie van woningen opnieuw vaststellen, in 
lijn met of vooruitlopend op nieuwe wetgeving (de EPC gaat in 2020 naar 
0,0). 

Samenvattend: door duurzaam te handelen ontstaat vooral een goed 
leefbare omgeving die nieuw is, eigengereid en ook voelbaar aantrekkelijk 
voor bewoners, gebruikers en bezoekers.
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Fase 3

Fasering (indicatief)

Fase 1 Fase 2
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6.1 Inleiding
De ontwikkeling van Stadstuin De Eendracht vergt de nodige tijd. Daarbij 
wordt niet van bovenaf – vanuit gemeente en deskundigen – de invulling 
van het terrein tot in detail vastgelegd, maar wordt letterlijk en figuurlijk 
ruimte geboden voor initiatieven en ideeën die zich vanuit de Damsters en 
de streek aandienen. Ook bieden het terrein en de lange ontwikkelingstijd 
mogelijkheden voor allerlei vormen van tijdelijk gebruik. Het 
stedenbouwkundig plan houdt daar rekening mee en dat geldt ook voor het 
ontwikkelingsproces. In dit hoofdstuk gaan we hier nader op in. We 
beschrijven binnen welke wettelijke, organisatorische en financiële 
randvoorwaarden/kaders de uitvoering gestalte krijgt. 

6.2 Instrumentele en juridische kaders
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) van 1 juli 2008 bevat de verplichting dat 
de gemeenteraad voor het gehele gemeentelijke grondgebied één of meer 
structuurvisies vaststelt. De Wro bepaalt verder dat een structuurvisie de 
hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling in het betrokken gebied 
aangeeft, waaronder de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren 
ruimtelijk beleid. Daarnaast zijn in deze structuurvisie de kaders 
weergegeven uit andere vigerende beleidsdocumenten, van provincie en 
regio (zie hoofdstuk 4). 
De structuurvisie vormt het kader van alle ruimtelijke plannen die de 
komende jaren op het terrein van De Eendracht tot ontwikkeling komen. In 
concrete gevallen kan worden afgeweken van de inhoud van de 
structuurvisie, zij het dat een afwijking terdege gemotiveerd moet worden 
en dat alle daarbij betrokken belangen zorgvuldig dienen te worden 
afgewogen. 
De structuurvisie wordt voor De Eendracht uitgewerkt in een flexibel 
bestemmingsplan. Hierin wordt gedetailleerder dan in de Structuurvisie 
aangeven waar zich verschillende functies kunnen bevinden en in welke 
verhouding tot elkaar. Per bouwvlak wordt, als een ontwikkelmogelijkheid 
zich voordoet, een uitwerking van het flexibel bestemmingsplan opgesteld. 
Het flexibel bestemmingsplan moet lucht geven, zodat ingespeeld kan 
worden op ontwikkelingen. 

6.0 

Realisatie
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6.3 Ontwikkelstrategie: regie op ruimtelijke ontwikkeling
In de ontwikkelingsstrategie voor De Eendracht zijn de kansen en risico’s 
tegen elkaar afgezet. Ook de rol en samenwerking van markt en overheid is 
een cruciaal element in de strategie voor de ontwikkeling en realisatie van 
(deel)plannen. Het doel is niet alles eenduidig vast te leggen en aan het 
begin al besluiten te nemen over het totaal. Voortschrijdend inzicht en 
gewijzigde omstandigheden vormen de basis voor een verantwoord 
besluit, op het juiste moment. De robuuste structuur van het gebied schept 
de randvoorwaarden om flexibel in te kunnen spelen op veranderende 
context en markt.
Voor De Eendracht is een gefaseerde aanpak daarmee de juiste 
ontwikkelingsstrategie. Binnen het totaalperspectief op de eindsituatie 
wordt een eerste fase concreet uitgewerkt. Ontwerp, programma en 
financiën worden geïntegreerd tot een realiseerbaar geheel, met 
referentiekwaliteiten voor de eindsituatie. Vervolgfasen kennen een meer 
globale aanduiding, maar wel met realistische marges rondom aannames 
en uitgangspunten, al dan niet in de vorm van scenario’s. Iedere fase leidt 
in principe tot een eindsituatie c.q. afgerond als geheel. Na elke fase 
neemt de gemeente een besluit over het vervolg. Gedurende de realisatie 
van de eerste fase worden zowel het eindbeeld als de vervolgfase 
geactualiseerd, naar de inzichten en randvoorwaarden van dat moment. 

6.4 Haalbaarheid en risico’s
Duidelijk is dat aan de herontwikkeling van De Eendracht risico’s zijn 
verbonden. De ogen worden hier niet voor gesloten. Door de gefaseerde 
ontwikkeling wordt voortdurend de vinger aan de pols gehouden: tekenen 
en rekenen gaan gelijk op. Bij de besluitvorming over de ontwikkeling van 
een volgende fase worden eventuele risico’s en de financiële 
consequenties inzichtelijk gemaakt. 

6.� Samenwerking met partners
De structuurvisie is opgesteld in overleg met verschillende partners. Ook 
bij de verdere uitwerking van de plannen per fase worden de 
woningcorporaties, de provincie Groningen, het waterschap en de 
bevolking van Appingedam betrokken. Om met de laatste te beginnen: het 
opstellen en de uitwerking van de structuurvisie, in onder meer een 
stedenbouwkundig plan, gebeurt in overleg met de bevolking van 
Appingedam, volgens de Damster Aanpak. De corporaties denken actief 
mee omdat zij belangrijke ontwikkelende partijen zijn in stad en streek. 
Met het waterschap wordt overlegd over zaken als waterberging en 
waterkwaliteit.
De provincie is van belang vanwege de stedenbouwkundige en 
planologische inbreng. Daarnaast heeft de gemeente Appingedam een 
overeenkomst met de provincie gesloten over de subsidiëring van de 
bodemsanering. Hierbij is afgesproken dat de saneringsgelden slechts 
gefaseerd ter beschikking worden gesteld, op het moment dat een fase ook 
daadwerkelijk ontwikkeld wordt. De hoogte van het subsidiebedrag is 
afhankelijk van de totale exploitatie en kent een maximale bijdrage van € 5 
miljoen. Wanneer de exploitatie een positief resultaat heeft, wordt dit 
positieve resultaat gekort op de provinciale bijdrage in de 
saneringskosten.
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Naast deze partners zijn ook andere mogelijke ontwikkelaars van belang. 
Hierbij valt te denken aan (bouwende) ontwikkelaars, maar ook 
bijvoorbeeld zorginstellingen, die in het gebied een mogelijkheid zien hun 
plannen te realiseren. Deze partijen worden bij de nadere invulling van de 
verschillende velden betrokken als blijkt dat zij serieuze kandidaten voor 
de ontwikkeling van een veld zijn. In algemene zin zal de gemeente 
Appingedam de leiding blijven houden in het proces om te komen tot de 
samenhangende ontwikkeling van de velden.

6.6 Begeleiding van de verandering
Het goed begeleiden van een veranderingsproces is noodzakelijk. De 
aanpak van De Eendracht staat niet voor grote en snelle stappen; daar 
lenen dit gebied en deze tijd zich niet voor. In plaats daarvan is het zaak 
steeds goed te kijken wat nodig en wat mogelijk is, om daarin vervolgens 
optimale kwaliteit te maken. 
Het gaat in de regie van De Eendracht om de programmatische sturing en 
de ruimtelijke begeleiding van de ontwikkelstappen. Dit ontwikkelproces 
vraagt een lange adem van de ontwikkelende partijen en vraagt hetzelfde 
van vakkundige begeleiding. De wijze waarop de herinrichting van De 
Eendracht wordt begeleid, is deel van het plan van aanpak van de (op te 
richten) projectorganisatie.

Werk in uitvoering
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