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De stedelijke watermolen 
Watersysteem Noorderplantsoen – CiBoGa 

 

Tussenstand september 2004 

 

 

Inleiding 

 

Eind 1997 is naar aanleiding van de herinrichtingsplannen voor het Noorderplantsoen een waterplan 

ontwikkeld in combinatie met de nieuwbouw van CiBoGa (het Circus-, Boden- en Gasfabriekterein, 

rond de kop van het Oosterhamrikkanaal). De waterkwaliteit in het Plantsoen moest worden verhoogd, 

terwijl water van goede kwaliteit door afkoppelen van de nieuwbouw in CiBoGa voorhanden leek te 

zijn. Koppeling van deze gegevens heeft geleid tot het plan voor de stedelijke watermolen.  

 

In deze notitie wordt kort terug gegrepen op de oorspronkelijke notitie uit 1997, waarin de problemen 

en oplossingsrichtingen zijn aangegeven. Daarna wordt de aanpak van de afgelopen jaren en stand van 

zaken van dit moment nader toegelicht.  

 

Problemen en oplossingsrichtingen 

 

Om inhoud te kunnen geven aan de gewenste verbetering van de waterkwaliteit moesten een groot 

aantal problemen worden overwonnen. Het water voldeed bij lange na niet aan de ecologische functie. 

De grootste problemen bestonden uit lozing door riooloverstorten, ondiepte van de plantsoenvijvers 

door achterstallig baggerwerk, vervuild slib als gevolg van riooloverstorten, weinig natuurvriendelijke 

oevers en daardoor weinig natuurlijke zuivering en doorspoeling met gebiedsvreemd water. Daarnaast 

werd het overtollige water uit de vijvers rechtstreeks geloosd op de riolering, terwijl het beslist niet op 

de zuivering thuis hoort. Verder was staat van onderhoud van oevers en beschoeiingen vrijwel overal 

slecht. 

 

Om greep te krijgen zijn eerst een aantal waterdoelen geformuleerd: 

 Waterkwaliteit specifiek ecologische functie Noorderplantsoen 

 Afkoppelen CiBoGa 

 Bufferen schoon water voor droge periodes 

 

Ten behoeve van de instandhouding van het systeem: 

 Weren inlaat gebiedsvreemd water 

 Doorstroming 

 Zuivering 

 

De oplossingsrichtingen waarvoor gekozen is zijn zoveel mogelijk gebaseerd op slim combineren van 

kansen en werk met werk maken. De kern van het watersysteem bestaat uit het creëren van een schone 

waterbuffer in het Oosterhamrikkanaal, waaraan vervolgens een circulatiesysteem met het Noorder-

plantsoen wordt gekoppeld. Daarnaast moeten een optelsom van onderhoudsmaatregelen en bronmaat-

regelen zorgen voor een verbetering van de bestaande toestand en instandhouding van een goede kwa-

liteit. 

 

Het opgevangen en gebufferde schone water in het Oosterhamrikkanaal kan worden benut om het wa-

tersysteem van het Noorderplantsoen te voeden en door te spoelen. Hiertoe dient een gemaal te wor-

den geïnstalleerd om voor kunstmatige circulatie te zorgen. Doorstroming van het systeem levert een 

wezenlijke bijdrage aan de waterkwaliteit. 

 

De belangrijkste bronmaatregelen bestaan uit de aanleg van randvoorzieningen voor de riolering. De 

belangrijkste onderhoudsmaatregelen bestaan uit het baggeren van de vijvers en het Oosterhamrikka-

naal, het vervangen van oeverbeschoeiingen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. 



 
     De stedelijke watermolen – september 2004 2 

 

Als alle maatregelen zijn uitgevoerd 

dan blijven er een aantal belastingen 

binnen het systeem aanwezig. De vier 

belangrijkste zijn: 

 Belasting van rioolwater uit de 

bergbezinkvoorziening; 

 Belasting van afspoelend vuil in 

regenwaterlozingen; 

 Ophoping van organisch afval 

(bladafval) in het Noorderplant-

soen; 

 Bemesting, met name door eenden 

en ganzen in het Noorderplant-

soen. 

Deze belastingen vragen om een opti-

male inzet van natuurlijk zuiverende 

elementen in het watersysteem. Naast 

de aanleg van natuurvriendelijke oe-

vers kan gedacht worden aan de aan-

leg van een klein rietveld op de kop 

van vijver 4. Ook een actief (biolo-

gisch) beheer, lees regelmatig opschonen van vijvers, draagt hier aan bij. 

 

Uitwerking en stand van zaken september 2004 

 

In het navolgende wordt voor alle planonderdelen kort beschreven, welke werkzaamheden zijn uitge-

voerd en wat nog komen gaat. 

 

Oevers en beschoeiingen 

Waterplanten dragen voor een belangrijk deel bij aan het gewenste streefbeeld. Voldoende waterplan-

ten en een rijke oeverzone zijn voorwaarde voor de biodiversiteit van het watersysteem, behorend bij 

het gestelde streefbeeld en de ecologische waterfunctie. Waterplanten zijn bovendien nodig voor de 

instandhouding van waterkwaliteit. Vooral in de oeverzone vindt zuivering plaats. Het is daarom aan 

te bevelen een zo groot mogelijk deel van de oevers natuurvriendelijk in te richten. Hierdoor neemt het 

zelfreinigend vermogen van het systeem als geheel toe. 

 

Voor de inrichting van het Noorderplantsoen is gekozen voor een benadering van het oorspronkelijke 

ontwerp. Eén van de  uitgangspunten is het zoveel mogelijk toepassen van strakke, beschoeide oevers. 

Deze keuze staat op gespannen voet met de visie die ten grondslag ligt aan verbetering van de water-

kwaliteit. Een tussenweg ligt in (beperkte) toepassing van 

natuurvriendelijke oevers. In het afgelopen jaar zijn de 

betonnen beschoeiingsplanken vervangen door gerecycled 

kunststof. Op een aantal plaatsen zijn de onderwaterber-

men verbreed en ingeplant met een mengsel van verschil-

lende soorten waterplanten.  

 

Het Oosterhamrikkanaal bestaat op dit moment uit een 

diepe waterbak met hoge, harde oevers. Een deel van de 

oever bestaat uit een gemetselde kademuur, voor het ove-

rige wordt de oever begrensd door een stalen damwand. 

Langs de noordwestelijke oever, waar nu een kade aanwe-

zig is, bestaat de mogelijkheid tot aanleg van een natuur-

vriendelijke oever. 
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Door de oever achter de damwand te ontgraven, en het water voor de damwand te verondiepen, ont-

staat een zone die zich leent voor aanleg van een natuurvriendelijke oever. Deze oplossing biedt bo-

vendien inpassingmogelijkheden voor een bergbezinkleiding voor de riolering, en geeft de route langs 

het kanaal een extra dimensie. De aanleg van het bergbezinkriool en de natuurvriendelijke oever zul-

len voor de zomer van 2005 zijn uitgevoerd.  

 

Riolering 

Bij de uitwerking van de benodigde maatregelen om te voldoen aan de basisinspanning voor de riole-

ring zijn een aantal maatregelen opgenomen die aansluiten bij het waterplan. Zo zullen alle overstorten 

op het uiteinde van het Oosterhamrik-

kanaal worden gesaneerd dan wel ver-

plaatst en worden voorzien van een 

randvoorziening. De grote overstort aan 

de kop van het kanaal bij de van Kerck-

hoffstraat (één van de grootste van de 

stad) wordt voorzien van een randvoor-

ziening, die zijn externe overstort achter 

de te plaatsen stuw krijgt. Van de twee 

overstorten in het Noorderplantsoen 

wordt is er één gesaneerd, de ander is 

inmiddels voorzien van een randvoor-

ziening bestaande uit twee bergingszak-

ken. De rioleringswerken in het Noor-

derplantsoen zijn inmiddels votooid. 

 

 

Waterbodems 

Er was geconstateerd dat alle waterbo-

dems binnen het plan vervuild zijn. Dat is dan ook de reden dat alle wateren tot onderdeel zijn ge-

maakt van het grote baggerplan voor de stadswateren van Groningen. De baggerwerkzaamheden zijn 

in 2003 en 2004 uitgevoerd. Hiertoe zijn pontons in de vijvers gelegd, waar vanaf met behulp van een 

kraan is gebaggerd. De werkzaamheden zijn inmiddels opgeleverd en goedgekeurd door gemeente en 

waterschappen. Daarmee zijn de zowel de vijvers in het Noorderplantsoen als het Oosterhamrikkanaal 

weer aanzienlijk dieper geworden, hetgeen uitermate belangrijk is voor een stabiele en goede water-

kwaliteit. 

 

Stuw Oosterhamrikkanaal 

Nabij de Kapteinbrug zal een stuw geconstrueerd worden om het schone water te scheiden van het 

boezemwater. De stuw krijgt een functie als afvoer van overtollig water uit het watersysteem. Tevens 

wordt er mogelijk en combinatie gemaakt met een riooloverstort en met de boardwalk. De stuw heeft 

tevens een kerende functie tegen hoog water in de boezem. Het te creëren peilverschil bedraagt rond 

de 30 cm. De maximale peilstijging in de boezem bedraagt rond de meter. 

Door de stuw wordt peil in de buffer opgezet, waardoor het water sterker wordt beleefd vanuit de om-

geving. De bovenste waterschijf kan in de zomer dienen als waterbuffer, het peil kan wegzakken tot 

het oorspronkelijke kanaalpeil waardoor uitstel wordt verkregen van het inlaten van wijkvreemd wa-

ter. De uitvoering van de aanleg van de stuw en de aanleg van de bergbezinkleiding voor de riolering 

worden gecombineerd uitgevoerd. Aanbesteding vindt dit najaar plaats, en voor de zomer 2005 zal het 

werk gereed zijn. 

 

Boardwalk 

De boardwalk vormt een toegevoegde recreatieve route langs en over het Oosterhamrikkanaal. Het 

betreft een wandelpad bestaande uit vlonders en bruggen, die met name de beleving van het kanaal en 

de natuurvriendelijke oevers een extra dimensie moet geven. De aanleg van de boardwalk maakt deel 

uit van de inrichtingsplannen voor CiBoGa, en zal pas worden uitgevoerd als delen van het gasfabriek-

terrein voltooid zijn. Dit zal nog enkele jaren kunnen duren. 
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Regenwateraanvoer CiBoGa 

Binnen CiBoGa zullen bijna alle dakvlakken en openbare verhardingen direct afvoeren naar het Oos-

terhamrikkanaal. Op deze wijze wordt het watersysteem bij elke regenbui van een aanzienlijke hoe-

veelheid schoon water voorzien. Op deze wijze zorgt de afvoer van regenwater uit CiBoGa voor de 

aanvulling en verversing van het watersysteem. In de zomer kan er een verdampingsoverschot ont-

staan in relatie tot de aangevoerde hoeveelheid regenwater. Het opzetten van het peil in het Ooster-

hamrikkanaal ten opzicht van het boezempeil zorgt voor een zekere buffering, om deze droge periodes 

te kunnen doorstaan. Uit berekeningen blijkt dat de buffer in de voltooide situatie voldoende water 

vasthoudt om een gesloten watersysteem in stand te houden.  

De plannen voorzien niet in een verdere zuivering van het opgevangen regenwater. Aangezien de wijk 

volledig autovrij wordt, is de verwachting dat de belasting als gevolg van afspoeling binnen de perken 

blijft. Het kanaal, dat ongeveer 3,5 m diep is, heeft een aanzienlijk bufferend vermogen. De insteek is 

daarom vooral gericht op monitoren.  

De aanvoer van het regenwater van het voormalige circusterrein is inmiddels gerealiseerd. Hier is 

vanwege de winkelfunctie en het intensief gebruik van de openbare ruimte gekozen om een lamellen-

afscheider in het regenwaterafvoersysteem te plaatsen. De feitelijke afkoppeling van het gasfabriekter-

rein en het bodenterrein vindt plaats na herinrichting. 

 

Watercirculatie 

Binnen een gesloten watersysteem kan circulatie alleen mechanisch tot stand worden gebracht. Daar-

om is gekozen voor plaatsing van een persgemaal tegen het Oosterhamrikkanaal en het leggen van een 

persleiding naar de kop (vijver 1) van het Noorderplantsoen. Door de stuwen die aan de uitstroomzijde 

van de plantsoenvijvers aanwezig zijn wordt op deze wijze het peil in de vijvers gedurende het gehele 

seizoen vast gehouden. In drogere tijden ontstaat hierdoor alleen een peilverlaging in het Ooster-

hamrikkanaal. Hiertoe is een buffer van 30 cm aanwezig. 

Voor de bepaling van de gemaalcapaciteit is gekozen voor een verversingsperiode van 1 maand voor 

één platsoenvijver.  Daartoe moet een gemaalcapaciteit van 12 l/s worden geïnstalleerd. Dit komt 

overeen met een rioolgemaal voor een kleine woonwijk. 

De persleiding tussen het Oosterhamrikkanaal en het Noorderplantsoen is inmiddels aangelegd. In de 

loop van komend voorjaar zal een pompinstallatie worden geplaatst. Daarmee kan het systeem na vol-

tooiing van de werkzaamheden aan stuw en bergbezinkriool in werking worden gezet. 

 

Beheer 

Voor de instandhouding van de ecologische kwaliteit en een goede waterkwaliteit is de wijze van be-

heren van groot belang. De belangrijkste onderdelen van een goed beheerbeleid zijn: 

 Regelmatig baggeren, de slibaanwas in met name de Noorderplantsoenvijvers dient veel sterker 

binnen de perken te worden gehouden dan in het verleden; 

 Verwijderen van blad, de grootste aanvoer van organisch materiaal vindt plaats in de herfst, als het 

blad van de bomen valt. Door zoveel mogelijk jaarlijks blad te ruimen, ook in de vijvers, wordt 

eutrofiëring verminderd en vindt minder aanwas van slib plaats. Waterplanten krijgen zo meer 

kans. 

 Actief biologisch beheer. 

Onder het begrip Actief biologisch beheer (ABB) wordt verstaan de verbetering van waterkwaliteit 

door beïnvloeding van het voedselweb. Deze beïnvloeding is dus wezenlijk anders dan bij regulier 

waterbeheer. In dat laatste geval wordt vaak vanuit bronnen en belastingen gedacht. Relevante metho-

den van ABB zijn visstandbeheer, zuivering met helofytenfilters en beperking van aantallen eenden en 

ganzen. Daarnaast wordt ook het inrichten van natuurvriendelijke oevers, enten van waterplanten e.d. 

als ABB beschouwd.  

In een beheerplan moeten deze keuzen nader worden uitgewerkt. 

 
 


