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THEMA 1           BODEMGEBRUIK 
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1.1 Landschap in en om de gemeente Groningen 
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1.2 Algemene gegevens  
  2014 

Ligging Grote Markt 6o 34' 03,4 OL en 53o 13' 06,9 NB 

Hoogste punt Helper Esweg + 8,9m boven NAP 

Laagste punt Weiland ten oosten van Engelbert aan de 

gemeentegrens 

- 2,9m onder NAP 

Percentage van de bodem beneden 0 N.A.P. 44% 

bron: Gemeente Groningen, Ruimtelijk Beleid en Ontwerp 
 

De ligging van de Grote Markt is uitgedrukt in Ooster Lengte (OL) ten opzichte van de nulmeridiaan en Noorder 

Breedte (NB) ten opzichte van de evenaar.  

NAP betekent Normaal Amsterdams Peil, de referentiehoogte waaraan hoogtemetingen in Nederland worden 

gerelateerd. 

 
Meer dan 10 meter hoogteverschil 

Groningen is ontstaan op het meest noordelijke deel van de Hondsrug. Dit is een hoger gelegen gebied aan 

weerszijden begrensd door lager gelegen moerassige gebieden met daarin twee rivieren, de Hunze en de Drentse Aa. 

Het hoogste natuurlijke punt ligt dan ook op deze Hondsrug, 3 kilometer ten zuiden van het centrum in de wijk (het 

oude dorp) Helpman en meet 8,9 meter boven NAP. In het centrum is de Donkersgang (+8,6) het hoogste punt. Het 

laagste punt van de gemeente ligt aan de gemeentegrens van Slochteren, 2,9 meter onder NAP. Het hoogste niet- 

natuurlijke punt is de Kardingerberg, deze is 32 meter hoog. 

 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogtemeting
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
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1.3 Bodemgebruik in hectare 

    

gebruik 1979 2008 2015 2017 2019/2022 

bebouwd gebied      

woongebied 1.682 2.039 2.072   

bedrijventerreinen 654 745 806   

sociaal-culturele voorzieningen 173 236 226   

overige openbare voorzieningen 84 63 78   

totaal bebouwd gebied 2.593 3.083 3.183   

bouwterreinen 203 225 310   

agrarisch gebied 4.201 2.815 2.783   

natuur/recreatie      

sportterreinen 189 205 192   

volkstuinen 51 60 39   

parken en plantsoenen 145 437 440   

verblijfsrecreatie 18 9 31   

dienstverlenende sector 81 38 27   

bos/natuurlijk terrein 6 275 204   

totaal natuur/recreatie 490 1.025 933   

infrastructuur        

spoorwegen 76 65 61   

wegen 318 421 457   

totaal infrastructuur 394 486 518   

overige gronden      

stortplaatsen/wrakkenopslag - 103 88   

begraafplaatsen 74 63 61   

overig 7 0 0   

totaal overige gronden 81 166 103     

totaal water 287 569 548 616 1.236 

totaal land 7.962 7.800 7.827 9.532 18.560 

totaal oppervlak 2) 8.249 8.369 8.375 10.148 19.796 

bron: CBS      

 

Grootste wijzigingen in oppervlakte sinds 1999 

1) Per 1 -1-1999  is door een grenswijziging met de gemeente Tynaarlo het oppervlak toegenomen 

met 95 ha 

 

2) Per 1-1-2017 is door een grenswijziging met de gemeente Slochteren het oppervlak toegenomen met 1.772 

ha 

3) Door de herindeling met Haren en Ten Boer is de gemeente Groningen per 1 januari 2019 19.796 

ha groot 
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Het leefgebied van 82,5 vierkante kilometer gegroeid naar bijna 200 vierkante kilometer 

De gemeente Groningen had 31 december 2016 een oppervlakte van 8.378 hectare. Door een grote toename van het 

oppervlakte in op 1 januari 2017 door toevoeging van Meerstad (1.772 ha) en de herindeling met Haren en Ten Boer 

meet de gemeente per 1 januari 2019 19.796 hectare. De vorige grote groei was in 1969 toen de gemeente is 

samengegaan met de gemeente Noorddijk (2.437 hectare) en Hoogkerk (1.921 hectare). Ook hebben er in 1969 

grenswijzigingen plaatsgevonden met de gemeenten Bedum, Haren en Adorp.  

Met een inwonertal van 201.270 per 1 januari 2016 is was bevolkingsdichtheid in Groningen 2.403 inwoners per km2. 

Deze is per 1 januari 2019 rond de 1.170 inwoners per vierkante kilometer komen te liggen. In Nederland is deze 450 

inwoners per km2. Januari 2022 was de bevolkingsdichtheid 1.190 inwoners per km2. 

 

 

1.3.a Percentage water, gebiedsdelen en totaal 2021 
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1.3.b Bodemgebruik, 1979 en 2015 vergeleken, oude gemeente Groningen 

 
 

1: bebouwd gebied, + 590 ha 

2: bouwterreinen, + 107 ha      

3: agrarisch gebied, - 1.418 ha 

4: natuur/recreatie, + 443 ha 

5: infrastructuur, + 124 ha 

6: overige gronden, + 68 ha 

7: water, + 212 ha 

 
bron: CBS 

 
Meer wonen en meer water 

Om de driejaar wordt door het CBS een meting gedaan van het bodemgebruik per gemeente. De nieuwste 

meting is van 2015. Sinds 1979 is het aandeel agrarisch gebied kleiner geworden. Er heeft een functie verschuiving 

plaatsgevonden van agrarisch naar natuur- en recreatiegebieden en naar bebouwd gebied. Sinds 2003 is het 

areaal bebouwd gebied groter dan het areaal agrarisch gebied. Relatief de grootste groei heeft de afgelopen 

jaren echter plaatsgevonden bij de natuur, recreatie en het water. De hoeveelheid binnenwater is tussen 1979 en 

2015 gegroeid van 287 naar 499 hectare, bijna een verdubbeling. Veel van dit water heeft een recreatieve 

bestemming. Voorbeelden zijn de Kardingerplas in het noordoosten en de recreatieplas bij Hoogkerk. In het 

zuiden grenst de stad aan het Hoornsemeer, dat verbonden is met het Paterswoldsemeer. Het deel van dit meer 

op het grondgebied van de gemeente Groningen, het Hoornsemeer, is voor een deel gegraven en in 1982 in 

gebruik genomen als recreatiemeer. Door de komst van Meerstad in 2017 is het oppervlakte water weer fors 

toegenomen. 

In de  figuren zijn de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2019 en de groei met Meerstad nog niet mee 

genomen. 
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1.3.c Hoofdgebruik van het gebied, buurten 
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1.4 Lengte van het wegennet naar wegbeheerder in kilometers 
 

doel van de weg  2004 2010 2015 2018 2018 2) 2021 

wegen, in beheer bij het rijk 1) 41 31 39 34 42 43 

waaronder hoofdwegennet (A7, A28) 26 20 22 19 23  

wegen, in beheer bij de provincie 1) 19 29 31 32 61 68 

in beheer gemeente        

wegen met gescheiden rijbanen 22 24 24 26 26  

overige wegen 599 610 615 673 926  

totaal wegen in beheer gemeente 621 634 639 699 952 958 

totaal rijwegen 681 693 710 765 1.055 1.068 

fietspaden en -stroken 142,5 .         
bron: CBS       

1) Betreft de ringwegen, A7, A28, N361, N46, N360 en N355 

2) 2018 inclusief de wegen van Haren en Ten Boer 
    

 

 

958 kilometer weg in beheer gemeente 

Naast wegen en fietspaden in beheer van de gemeente, 958 kilometer, is er nog 111 kilometer weg in beheer bij 

provincie en rijk. Dit betreft de ringwegen en de doorgaande wegen buiten de bebouwde kom. Bij het meten van de 

weglengten is alles enkel geteld, zowel wegen met gescheiden rijbanen als fietsstroken aan weerszijden van een weg.  
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Begrippen 

 

BEGRIP 

OMSCHRIJVING 

Bebouwing Totale oppervlakte van de bebouwing 

Bodemgebruik Een onderverdeling van het grondgebied van de gemeente naar 

soort gebruik 

Buitengebied Oppervlakten land in buitengebied 

Financiële-

verhoudingswet(Fvw) 

De oppervlaktegegevens worden geleverd ten behoeve van de 

beheerders van het gemeentefonds. De ruimtelijke gegevens dienen 

als grondslag voor het bepalen van de uitkeringen aan de 

gemeenten. 

 

Hectare 

 

10.000 m2 

 

Sociaal culturele voorzieningen 

 

Hiertoe worden gerekend onderwijs (excl. basisonderwijs, dat wordt 

gerekend tot woongebied), internaten, conferentieoorden, 

ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, kerken, 

kloosters, musea, culturele centra, wijkgebouwen, 

verenigingsgebouwen, jeugdsociëteiten en sociale werkplaatsen. 

 

Woongebied 

 

Tot het woongebied worden gerekend terreinen, die voornamelijk 

voor het wonen bestemd zijn, incl. primaire voorzieningen als 

winkels, scholen voor kleuter- en basisonderwijs en bijkantoren van 

o.a. banken, evenals groenstroken, straten, parkeerplaatsen, 

grachten smaller dan 6 meter, erven, tuinen, trapveldjes en 

speelplaatsen. 

 

Woonkernen 

 

Totale oppervlakte van woonkernen 
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Gebiedsindeling gemeente Groningen 

 


