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Situatie   De aanleg van de woonwijk Ter Borch vloeit voort uit Regiovisie afspraken die rond de 

eeuwwisseling gemaakt zijn. Hij is bedoeld om de grote behoefte aan landelijk wonen in 
nabijheid van de stadse voorzieningen op te vangen en daarmee de bestaande dorpskernen in 
de regio Groningen-Assen te ontlasten.  
 
De wijk Ter Borch -inclusief Kranenburg Zuid- beslaat een oppervlakte van 100 hectare. Het 
grootste deel (95ha) ontwikkelen we binnen de kaders van het bestemmingsplan uit 2004.  
 
Op enkele locaties wijken we bewust en duidelijk af van dat bestemmingsplan, om in te 
spelen op gewijzigde marktomstandigheden of om beter te voldoen aan veranderende 
woonwensen. De grootste veranderingen zijn de bouw een crematorium, de vestiging van 
supermarkten in het entreegebied en de drie zogenaamde repeterende bebouwingstrips die 
waren voorzien in de Rietwijk, Tuinwijk en Waterwijk.  
 
Initiatieven die afwijken van het bestemmingsplan toetsen wij altijd aan de uitgangspunten 
van het Masterplan Ter Borch uit 2002. De visie op de wijk is in al die jaren immers niet 
gewijzigd en blijft onverkort van kracht: wij ontwikkelen aan de rand van de Stad en natuur- 
en waterbergingsgebied De Onlanden een hoogwaardig woonklimaat in het hoogste 
marktsegment. In het noordelijkste deel van het plan ontwikkelen we een bovenregionale 
bedrijvenlocatie.  

 
1. Crematorium Grenzend aan bedrijventerrein Kranenburg Zuid en ten noorden van de Bruilweering stond in 
  het Masterplan de bungalowbuurt gepland. Het is twijfelachtig of dit type huizen voorziet in  
   de huidige woonbehoefte. Om het ontwerp niet op slot te zetten, heeft de gemeenteraad in    
  2013 besloten dat de bouwhoogte maximaal 12 meter mag zijn, zodat er ook woningen met  
  één of meerdere verdiepingen gebouwd kunnen worden. Deze liggen veel beter in de markt.  
   
  Het gebied blijft echter minder aantrekkelijk voor particuliere bouw en projectontwikkelaars  
  vanwege de geluidscontouren van de A7. Die zorgen ervoor dat je kostbare maatregelen  
  moet treffen bij het ontwerp en de bouw van de woningen. Bovendien zou er speciaal voor  
  deze woningen een hoge geluidswal opgericht moeten worden. In het oorspronkelijke plan  
  was dat niet nodig geweest vanwege de relatief hoge kantoorpanden die in Kranenburg-Zuid  
  aan de snelweg gepland waren. Het schrappen van die plannen is één van de afspraken die in  
  het mediationtraject met Groningen zijn gemaakt.  
 
  Daarom verlenen we medewerking aan het initiatief van ReSpectrum en zetten we de grond   
  die bedoeld was voor de bungalowbuurt in voor de bouw van een crematorium. Het bedrijf  
  wil het gebouw ruim en parkachtig in de omgeving inpassen. Dat biedt ons de mogelijkheid  
  om het gehele gebied te ontwikkelen. Het garandeert ook de gewenste groene overgang  
  (Masterplan TB, blz. 23) tussen de woonwijk en het bedrijventerrein, de Onlanden en de  
  Bruilweering. We kunnen hierdoor ook aansluiten op de bestaande karakteristieke  
  beplanting, zonder rekening te hoeven houden met verkaveling en particuliere tuinen.  
 
  Het crematorium in Ter Borch voorziet ook in een maatschappelijke behoefte. Uit onderzoek  
  blijkt namelijk dat veel mensen in Noord-Nederland een crematie boven een begrafenis  
  verkiezen. Dat aandeel zal de komende jaren naar verwachting verder toenemen, maar de  



  capaciteit in de regio is beperkt. Met de komst van dit crematorium kan beter op die vraag  
  worden ingespeeld.  
 
2. Entreegebied  In het Beeldkwaliteitsplan uit 2008 werkten we het ontwerp van het entreegebied uit. We  
   gingen daarbij uit van een combinatie van maatschappelijke voorzieningen en  
   appartementen. De entree van de wijk is inmiddels voor ongeveer een derde gevuld. Er staan  
   twee basisscholen, een (eerst nog tijdelijk) gezondheidscentrum en een vestiging van  
   Verslavingszorg Noord Nederland. Verdere uitwerking van het ontwerp bleek vanwege de  
   crisis en veranderende marktomstandigheden niet haalbaar. In het Masterplan werd hier  
   echter al op ingespeeld. Het gaat uit van een flexibele benadering van het entreegebied,  
   waarbij je in moet kunnen spelen op functieveranderingen tijdens de realisatie van de wijk.  
 
   Er moet nu dus een nieuwe invulling komen voor het resterende deel van het entreegebied.  
   Hiervoor moeten het Beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan worden aangepast. De  
   uitgangspunten van het huidige Beeldkwaliteitsplan en het Masterplan bieden ons daarbij  
   voldoende richting om dit proces in te gaan. We gaan namelijk onverkort uit van een  
   entreegebied met een open en parkachtig landschap, met bomen, struiken, waterpartijen en  
   glooiende gazons. Het is het uitloopgebied voor de bewoners van Ter Borch, met een levendig  
   centrum waar men elkaar kan ontmoeten.  
 
   Geen markt meer voor zelfstandige appartementencomplexen  
   In het ontwerp van het entreegebied waren in totaal zeven zelfstandige appartementen-   
   complexen gepland. Met het intreden van de crisis stortte deze markt in. Die heeft zich (nog  
   steeds) niet hersteld.  
 
   Over een andere invulling van de appartementencomplexen aan de Zuidzijde van het  
   Entreegebied zijn we nog met de ontwikkelaars in gesprek. Op de uitkomsten hiervan kunnen  
   we niet vooruitlopen. Met de ontwikkelaars van de twee appartementencomplexen aan de  
   Noordzijde -bij de rotonde- hebben we reeds stappen gezet. We werken mee aan de  
   realisatie van twee supermarkten.  
     
   Supermarkten Entreegebied  
   In het Masterplan Ter Borch was ook de komst van een supermarkt opgenomen: “Door de  
   combinatie van onderwijsinstellingen, sociaal-maatschappelijke voorzieningen en  
   winkelvoorzieningen ontstaat voldoende ‘kritische massa’ voor een levendig centrum in Ter  
   Borch” (Masterplan TB, blz. 15).  
 
   Later bleek dat voor een supermarkt onvoldoende marktruimte was. Daarom is deze functie  
   in 2004 niet opgenomen in het bestemmingsplan. De omstandigheden zijn in tien jaar tijd  
   echter veranderd. Omdat op bestaande supermarktlocaties in het gebied Groningen-Zuid  
   onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden bestaan én de marktbehoefte voor supermarkten is  
   toegenomen, kunnen deze nu in Ter Borch gebouwd worden. Zo geven we alsnog invulling  
   aan dit deel van het Masterplan. Voor de komst van de supermarkten is wel een 
   bestemmingsplanwijziging nodig. De gemeenteraad besloot op 17 maart 2015 hier aan mee  
   te werken.  
 
3. Strips  Het concept voor de repeterende bebouwingsstrips is afkomstig uit het Masterplan Ter Borch.  
   Deze strips bestonden uit langgerekte aaneengesloten bebouwing en waren voorzien op drie  
   verschillende plekken in de wijk: tussen het riet in de Rietwijk, tussen het groen in de Tuinwijk  
   en in het water van de Waterwijk. Al voordat de crisis intrad bleek dit een concept te zijn dat  
   niet in de markt te zetten was. Daarom zijn we in 2010 begonnen met het aanpassen van die  
   plannen. In 2011 en 2012 werd de stripbebouwing in respectievelijk de Tuinwijk en de  
   Rietwijk aangepast tot ontwerpen met vrijstaande woningen. Vorig jaar hebben we een  
   overeenkomst gesloten met een ontwikkelaar voor de strip in de Waterwijk, gelegen op het  
   Garmpoleiland. Deze ontwikkelaar wil er twintig vrijstaande en halfvrijstaande woningen  
   bouwen.  



 
4. Verkeer Een belangrijk vraagstuk binnen al deze ontwikkelingen is het verkeer in de wijk. Dat blijkt uit  
   de informatieavonden en de gesprekken met de bewonersvereniging. Dat heeft ook onze  
   aandacht en daarom laten we het verkeersonderzoek uit 2003 opnieuw doorrekenen. In die  
   herberekening worden de komst van de supermarkten en het crematorium meegenomen.  
   Ook wordt er in het onderzoek gekeken naar de invloed van de (tijdelijke) aanpak van de Ring  
   Zuid in Groningen op de omgeving.  
 
   De kans is overigens uiterst klein dat de uitkomsten ervan gevolgen zullen hebben voor de  
   aansluiting van de Borchsingel op de A7, anders dan voor de inrichting ervan. Zowel in het  
   Masterplan uit 2002 als in het Bestemmingsplan uit 2004 is de verankering van Ter Borch aan  
   de stedelijke structuur van Groningen vastgelegd. Aan de ene kant van de wijk de aansluiting  
   op de Paterswoldseweg naar het centrum van Groningen en Eelde-Paterswolde, en aan de  
   andere kant de aansluiting op de A7 richting Groningen, Roden, Drachten en de Randstad.  
   Wanneer die laatste aansluiting niet gerealiseerd zou worden, ontstaat er een onevenredige  
   druk op de Paterswoldseweg/Groningerweg vanuit de wijk en is er ook niet langer sprake van  
   een goede stedelijke verankering.  

 

 
(Masterplan TB, blz. 24) 


