
7 december 2022



Agenda voor de Toekomst
Plangebied Meerstad

2050



Wensbeeld



Grunopark/De Wierden





Grunopark/ De 
Wierden



Gruno de Wierden - Schetsontwerp



Park

Gruno de Wierden 
Schetsontwerp







Principe ‘Dikke Vaart’



Principe ‘Dikke Vaart’



Wonen in het Grunopark

1
2

3
4

5



Wonen in het Grunopark



De Groene Haven



De Groene Haven



Park

IKC 
Meeroevers

Gymzaal / 
Buurtschuur

Kinderdagverblijf

Medisch 
centrum

Park

Park

Medisch centrum

Sporthal

School

Park









Doelgroepen Gruno de Wierden

Plannen & rennen
Gewoon gemiddeld
Luxe leven
Jong en hoopvol
Dromen en rondkomen
Volks en uitgesproken

Zeilers en sloepers
Zelfbouwers
Collectieven



Gruno de Wierden - Schetsontwerp



Planning Grunopark/De Wierden 
- Stedenbouwkundig plan 1e helft 2023
- Omgevingsplan 1e helft 2023
- In procedure brengen na zomer 2023
- Definitief besluit najaar 2024
- Start bouw 2025



Samenwerkingsschool Meeroevers



Getekend programma van eisen 

7 december 2022

• Ambitie van gemeente Groningen, VCOG en Bureau Meerstad om 
één van de beste schoolgebouw van Nederland te maken

• Vooruitlopend op het gebouwontwerp met elkaar in gesprek om te bepalen 
wat maakt dat dit een van de beste schoolgebouwen wordt:

• Gebouwopzet en oriëntatie van het gebouw, afgestemd op het gebruik

• Samenhang met de omgeving: openbare ruimte en groen

• Bereikbaarheid en ontsluiting van het gebouw (langzaam verkeer en autoverkeer)

• Koppelkansen met andere functies in de omgeving

• Het getekend programma van eisen is vertrekpunt voor het te selecteren architectenbureau



IKC 
Meeroevers

• Een plek waar iedereen samen
werkt vanuit:

• één visie,

• één team

• één plan.

• Baby’s, peuters, kleuters en
kinderen tot 13 jaar in één
doorgaande lijn gevolgd.



Kernwaarden van ons IKC

Ontmoeten – Verbinden - Ontwikkelen

• Door te ontmoeten heb je oog voor 
elkaar en kom je tot een goede 
samenwerking.

• Verbinding is een basisbehoefte 
voor ons als mensen. Om ergens bij te 
horen. Verbinding gaat ook over 
wederkerigheid. Elkaar ondersteunen 
en helpen.

• Leren is het ontwikkelen van ieders 
eigen unieke en oneindig potentieel



Hoe ziet een gebouw eruit dat past bij
onze visie op leren

• Leren is:

Het ontwikkelen van ieders eigen unieke en oneindig
potentieel en leren dit een leven lang 
waardevol in tezetten in onze snel veranderende samenleving en
daarmee bijdragen aan een vredige, gezonde, gelukkige en
duurzame samenleving.

• Het werken op 'eilanden'

• Eiland 1 : 0 - 4 jaar
• Eiland 2: 3 - 7 jaar
• Eiland 3: 6 - 8 jaar
• Eiland 4: 7 - 10 jaar
• Eiland 5: 9 - 13 jaar



Highlights voor 
het gebouw
• Een veilig en geborgen omgeving waarin 

kinderen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen.

• Een open omgeving met aandacht voor rust 
en akoestiek

• Een transparant en open gebouw

• Flexibele verbinding tussen de eilanden

• Een hoofdentree voor alle gebruikers

• Hotspots: Leerpleinen, kookstudio, 
bibliotheek

• Gebruik van de buitenruimte, de 
buitenruimte nodigt uit tot ontmoeting

















































Proces en planning

7 december 2022

Gereed

• Selectiefase Europese selectie architect 1e kwartaal 2023

• Schetsplanfase Europese selectie architect 2e kwartaal 2023

• Voorlopig ontwerp 3e kwartaal 2023

• Definitief ontwerp 1e kwartaal 2024

• Technisch ontwerp 2e kwartaal 2024

• Bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunning 2e kwartaal 2024 

• Aanbesteding 3e kwartaal 2024

• Start bouw 4e kwartaal 2024

• Oplevering en ingebruikname 4e kwartaal 2025





BEDANKT VOOR UW KOMST 
WEL THUIS

Kijk voor meer informatie op www.meerstad.eu/toekomst


