1. Vele belangen,
										we doen het samen
Proces
Oktober 2016
November 2016
Dec. 2016 - jan.
2017
Maart 2017

Plangebied herinrichting binnenstad west

• Placegame, hoe maken we van een gebied waar je
eigenlijk zo snel mogelijk vandaan wilt, een plek waar
je graag wilt verblijven.
• Let’s Gro: scenario’s inrichting Astraat, Brugstraat,
Munnekeholm (Binnenstad West)
• Ontwerpproces met enkele bijeenkomsten

• Inrichtingsplan Binnenstad West in gemeenteraad +
krediet;
April - mei 2017 • Van Inrichtingsplan naar Definitief Ontwerp
Mei 2017
• Vaststellen Definitief Ontwerp door college
1 september 2017 • Dienstregeling wijziging, geen bussen meer door de
Brugstraat;
Vanaf sep. 2017 • Start werkzaamheden
• Uitvoeringsperiode bepalen in nauw overleg met ondernemers in de straat

Verschillende belangen

Placegame

VERBLIJVEN EN ONTMOETEN
WERKEN EN ONDERNEMEN

BENUT DE TUIN
VOOR DE A-KERK

VERENIGEN EN ONTMOETEN
UITSTRALING EN TERRASSEN
FIETSEN

PLEIN VOOR MINERVA?

PRETTIG LOPEN EN SLENTEREN
BUURTALLIANTIE

TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN
WONEN EN WERKEN
KRACHT VAN DE
ASTRAAT

AANTREKKELIJK VOOR IEDEREEN

2. Continu in beweging

De binnenstad: een complexe machine

ov

ov

transitieplekken van voertuig naar voetganger met hoofdroutes

belangrijkste fietsroutes

toekomstige busroute met halteplaatsen

ov
ov

Legenda
Bezoekers van de binnenstad stappen over van
verschillende vervoersmodaliteiten naar voetganger

Van OV naar voetganger

hoofdroute bevoorrading

ov

Van auto naar voetganger
Van fiets naar voetganger
overdekte stalling en/of meer dan 100 stallingen

ov

ov

Belangrijkste routes die de
voetgangers afleggen richting
bestemming
Legenda
Nieuwe busroute
HOV-route bus

ov

Halteplaats

Legenda

Meest gebruikte routes door fietsers
Veel gebruikte routes door fietsers
Nieuwe structuur vanuit fietsvisie

Legenda
Bevoorradingsroute
Bevoorradingsroute toegankelijk
tijdens venstertijden

Legenda

tussen 5:00 -11:00 en 18:00 -20:00

ov

Hoofdautoroutes met
rijrichtingen
Belangrijke autoroutes met
rijrichtingen
Autoroutes met rijrichtingen

autocirculatie

3. Historie
Ontwikkeling Brugstraat

Brugstraat in de jaren 1930-1940. De oude keibestrating is in 1926-1927 vervangen door asfalt.
De trottoirs zijn vervangen door betontegels van 30 x 30 cm. Dit is gebeurd als onderdeel van de
aanleg van de gemeentelijke riolering. In die periode werden alle straten in de binnenstad en de
belangrijke routes daarbuiten geasfalteerd. Om de straten zoveel mogelijk te kunnen verbreden
voor het toenemende verkeer heeft de gemeente toen ook bijna alle privé-stoepen met trappen en
dergelijke onteigend en opgeruimd.

Brugstraat met Der Aa-kerk richting Vismarkt. Aquarel van C.C.A. Last, 1860.
Karakteristiek profiel en bestrating: in het midden een rijbaan van quenastkeien,
die aan weerszijden begrensd wordt door smallere stroken trottoirs of ‘riepen’(bestrating van gebakken stenen) en privé-stoepen voor de huizen (meestal van hardsteen).
De stoepen bevatten keldertoegangen, bordestrappen, soms een bankje, al dan niet voorzien van
paaltjes met kettingen en hekwerken.

Huidige Brugstraat

veldkeien met quenastkeien

trottoirband

schematische opbouw van de ondergrond met bestrating, afwateringsloten, greppels en riool door de eeuwen heen

Brugstraat, ca. 1920 nog met de oude bestrating en stoepen met in het midden tramrails.
Rechts nog een monumentale 18e-eeuwse bordestrap.

Ontwikkeling Akerkhof
Akerkhof omstreeks 1910. Het plantsoen met de afscheiding door middel van paaltjes en bandijzer. Dit zal de vervanging van de kerkhofmuur zijn geweest. Opvallend zijn de bomen die de
oorspronkelijke omvang van het historische kerkhofterrein markeren en in de bestrating zijn opgenomen buiten de trottoirs.

Kadastrale hulpkaart uit 1865. In 1865 werd de derde en huidige korenbeurs geopend. Voor de
bouw werd door de gemeente onderhandeld met de kerkvoogdij over de overdracht van een stuk
van het Akerkhof voor de bouw van de beurs. Deze ligt voor de helft op het voormalige kerkhof.
Het Akerkhof op de kaart van Haubois uit omstreeks 1643. De Der Aa-kerk werd gebouwd in de
13e eeuw en aanzienlijk vergroot in de 15e eeuw. Zoals gebruikelijk is de kerk met het koor naar
het oosten gebouwd. In 1671 stortte de toren in en de herbouwde toren stortte in 1710 eveneens
in. De huidige toren dateert uit 1718. De westelijke travee (rood) overleefde deze rampen niet
waardoor nu relatief veel ruimte voor de kerk is. Het kerkhof is ommuurd en met een dubbele bomenrij afgezet. Zowel op het kerkhof als in de kerk werden mensen begraven.

Akerkhof omstreeks 1930. Rond 1900 waren de perken afgescheiden met paaltjes en een metalen band. In de jaren twintig is dit vervangen door gasbuizen zoals in de meeste gemeentelijke
plantsoenen gebeurde.

oude locatie
academisch
ziekenhuis breedte 6,5m

Het Akerkhof op de kadastrale kaart uit omstreeks 1830. In 1826 besloot het gemeentebestuur
dat er niet langer binnen de vesting begraven mocht worden. Het kerkhof raakte in de loop van
de 19e eeuw in verval. Achter het kerkhof werd aan de Vismarkt in 1825 de tweede korenbeurs
gebouwd.

Opmetingskaart van C.H. Peeters in verband met komst hoofdpostkantoor op de plaats van het
oude academisch ziekenhuis waarbij de Munnekeholm ter plaatse werd verbreed. Sinds 1900
heeft de gemeente het onderhoud en beheer van het Akerkhof overgenomen van de kerkvoogdij.
De gemeente zorgt voor nieuwe inrichting waarbij de oude bomen, met name aan de noordkant,
bleven staan. Voor en opzij van de kerk kwam een plantsoen met heesters en bloemen. De oude
voetmuur rondom het kerkhof is in de 19e eeuw verdwenen

De westzijde van het Akerkhof gezien richting de Lutkenieuwstraat in 1990, nog voor ‘Binnenstad
Beter’ (vaststelling plan 1993).

4. Stromen en verblijven
Uitgangspunt voor het ontwerpen van
Binnenstad - West
1 Een comfortabele ruimte voor de voetganger is de basis voor een
succesvolle binnenstad.
In de Groningse binnenstad is alles gericht op de voetganger; ontmoeten, samenkomen,
verblijven, winkelen, feesten, eten en drinken, werken, thuiskomen, enzovoorts. Het is van
belang het gebied aantrekkelijk en veilig in te richten, zodat de voetganger goed wordt bediend.
2 Stromen en verblijven
De Brugstraat en Astraat vormen samen de enige verbinding in en uit de binnenstad aan
de westzijde. Deze entree is daarom belangrijk voor fiets-, auto-, bevoorrading-, pakketjes-, taxi- en werkverkeer.
Daarnaast is het de belangrijkste route vanaf de Westerhaven waar zich de centrumbushalte en de parkeergarage bevinden. Dit betekent dat deze route veel wordt gebruikt. Dit
intensieve gebruik willen we combineren met een aantrekkelijke verblijfssfeer, waar ontspanning, ontmoeting en verblijf hand in hand gaan met het in- en uitgaande verkeer.
We hebben daarbij een inrichting voor ogen waar de voetganger het primaat heeft, afgewisseld met aantrekkelijke verblijfsplekken. In potentie zijn deze mooie verblijfsplekken in
dit gebied al aanwezig. Maar zij worden op dit moment nog niet op die manier benut.

de pulserende ruimtelijk beleving

de ruimte varieert voortdurend in breedte, smalle straten worden afgewisseld met open ruimtes.
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5. Snelheid en traagheid
Verschillende snelheden in de stad
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LICHT MOTORVOERTUIG
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Tot welke snelheid horen volgens u de onderstaande straten?
plak
hier uw
notitie

Broerplein

Nieuwe Kijk in’t Jatstraat

plak
hier uw
notitie

Oude Boteringestraat

Martinikerkhof ZZ

plak
hier uw
notitie

plak
hier uw
notitie

Zwanestraat

plak
hier uw
notitie

Herestraat

plak
hier uw
notitie

plak
hier uw
notitie

Peperstraat

plak
hier uw
notitie

plak
hier uw
notitie

Nieuwe Sint Janssstraat

Vissersstraat

Qt!

Scenario: Doorstroming

Over de hele route van Astraat tot het Gedempte Zuiderdiep is de fiets het maatgevende
voertuig en wordt de straat hierop ingericht.
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Scenario: Gedeelde ruimte
Op de Astraat is de fiets maatgevend, op de Brugstraat en Munnekeholm is de
voetganger maatgevend; de fiets is in dit gebied te gast (evenals motorvoertuigen)
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Scenario: Geschakelde plekken
Over de hele route van Astraat tot het Gedempte Zuiderdiep is de fiets waar nodig het
maatgevende voertuig als verbinding tussen aantrekkelijke plekken waar juist de voetganger maatgevend is.
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