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WELKOM

050 - ruimte voor jou – binnenstadsaanpak  

•      De komende vijf jaar geven tientallen projecten onder de noemer Binnenstad   
   050 – ruimte voor jou een forse impuls aan de binnenstad van Groningen
•    Doel is een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad.   
   Voor jong en oud, voor iedereen
•    Voetgangers en fietsers krijgen (veel) meer ruimte. Daarvoor gaan de bussen   
   wel anders door de binnenstad rijden

•    Vandaag in het binnenstadcafe:
   A - BRUGSTRAAT, MUNNEKEHOLM (definitief ontwerp)
    - Plekken bij de Akerk en Minerva (voorlopige ontwerpen)

   B - KATTENBRUG EN OMGEVING (voorlopig ontwerp)
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 Bussen over Oost

- •   Busroute wordt verplaatst van Grote Markt naar Diepenring 
•   Nieuwe centrumhaltes nabij Sint Jansbrug (prov.huis en Stadschouwburg) 

- •   Nieuwe busroute is vlot én betrouwbaar 
- •   Over Kattendiep – Damsterdiep nu circa 2 x 200 bussen 
- •   Door verplaatste busroute circa 2 x 300 bussen extra op Kattendiep- 
  Diepenring noord 

- •   Maatregelen naast realisatie Kattenbrug:
-    o     Diepenring van 2 rijbanen naar 1 rijbaan met fietsstrook 
-      (o.a. veiligheid/doorstroming)
-    o     Rijbaan fundering toegepast om trillingen te dempen
-    o     Vanaf eind 2019: 60-75% elektrische bussen op deze route

Kattenbrug en omgeving



Kattenbrug en omgeving
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 De opgave

- •   Vereenvoudig de verkeersstructuur 
•   Vergroot de belevingswaarde van het water 

- •   Vergroot de betekenis van de Diepenring
- •   Voeg verblijfsruimte toe
- •   Pak de kans om de nieuwe brug zó te ontwerpen dat (gedeeltelijk) herstel  
  van de rooilijn van de historische kade mogelijk wordt

- •   Ontwerp een ranke en slanke brug, goed ingepast met zo hoog mogelijke  
  doorvaarthoogte 

- •   Ontwerp een brug die op termijn (eenvoudig) te openen is 

- 
- 

- 
-    o     Speciale fundering om trillingen te dempen
-    o     Vanaf eind 2019: 60-75% elektrische bussen op deze route
- 
- 3.    De Opgave (conform PvE) (uit PvE/presentatie Freek).
- ·         vereenvoudig de verkeersstructuur
- ·         vergroot de belevingswaarde van het water
- ·         vergroot de betekenis van de Diepenring
- ·         voeg verblijfsruimte toe
- ·         pak de kans om de nieuwe brug zó te ontwerpen dat (gedeeltelijk) herstel van de rooilijn van de 
middeleeuwse kade mogelijk wordt

- ·         ontwerp een ranke en slanke brug, goed ingepast met zo hoog mogelijke doorvaarthoogte
- ·         ontwerp een brug die op termijn (eenvoudig) te openen is
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 - •   In huidige situatie vooral veel verkeer
- •   De Steentilbrug is een verkeerskundig knelpunt
- •   Door toevoeging Kattenbrug wordt het verkeerskundig sterk vereenvoudigd
- •   Minder asfalt nodig
- •   Meer ruimte voor voetgangers
- •   Meer verblijfskwaliteit 
- •  Verkeersveiliger voor fietser
- 
- 
- 
- 
-    

Verkeersstromen rondom Kattenbrug
Kattenbrug en omgeving

Huidige Toekomstige

-  rood = gemotoriseerd verkeer
-  groen = fiets
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 - •   De historische Diepenring als referentie voor een verdere ontwikkeling
- •   De Kattenbrug opgave is een opgave voor een nieuwe plek; brug,     
  aanlanding en kades horen bij elkaar

- •   De kades worden een nieuwe verblijfsplek voor de stad
- •   Sport en spel kade aan de binnenstadskant
- 
- 
- 
- 
- 
-    

Inspiratie
Kattenbrug en omgeving

Impressie

Referentiebeelden en inspiratie
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- •   Oorspronkelijke kadelijn komt terug
- •   Nieuwere deel wordt verlaagd
- •   De bomenstructuur op de kades rondom de Diepenring wordt versterkt
- •   Op de lage kade en aan de oostzijde meer gevarieerd groen

- 
- 
- 
- 
- 
- 
-    

 Ruimtelijke en historische lijnen
Kattenbrug en omgeving

- 
- 6.       Ruimtelijke en historische lijnen 
- -      Oorspronkelijke kadelijn wordt opgepakt
- -      Nieuwere deel komt verlaagd terug
- - De bomenstructuur op de kades rondom de Diepenring wordt versterkt
- - Op de lage kade en aan de oostzijde meer gevarieerd groen

OostkadeWestkade
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- •   Kansen voor biodiversiteit
- •   Groene kades voor mens, 
-   natuur en dier
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
-    

 Biodiversiteit en kansen voor groen
Kattenbrug en omgeving

w
w

w
.d

sl
a.

nl

doorsnede
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Huiszwaluw
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Gierzwaluw Rietvoorn Groene kikker Libelle

Huismus

Blauwe metslelbijHuismus
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Dagpauwoog
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Doelsoort 1: Gevel ZO 

Gevel 

Doelsoort 1: Water

Water

Doelsoort 1: Kade

Kade

- •   Mogelijkheden voor 
-   muurplanten op de kades
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
-    

Terwijde  natuurlijk!

beplanting - muurplanten

Tripmadamklokjesbloem vlinderstruik

muurfijnstraal 

smalle stekelvaren

muurvaren steenbreekvaren tongvaren

naaldvaren wijfjesvaren

gele helmbloen muurleeuwenbek

Op de kademuren gaan we nieuwe muurplanten aanbrengen. Dit doen we door kleine planten in daarvoor geschikte 
kieren in de muren aan te planten of zaad in te brengen met een goed groeimedium. Het succes van aanplant is 
sterk afhankelijk van de vochtigheid van de kademuur. Succes is alleen mogelijk bij voldoende vochtigheid. Voor 
er wordt aangeplant zal eerst een onderzoek naar de vochtigheid van de muren moeten worden gedaan. 
Er worden twee typen muurplanten aangebracht:
aan de schaduwzijde worden varens en aan de zonzijde worden bloeiende planten aangebracht. Met name de 
laatste leveren een grote bijdrage aan de biodiversiteit in de stad door hun aantrekkingskracht voor bijen en 
vlinders. 

- •   Voortzetting van de lindenrij op de kades en kleinere boomsoorten 

Terwijde  natuurlijk!

beplanting - bomen 

Zelkova serrata Acer griseum 

Betula alleghaniensis 

bestaande lindes verplanten nieuwe winterlindes nieuwe zilverlindes

Nyssa sylvatica Parrotia persica

Liquidambar styraciflua

Bomen
Boven op de kade, op het niveau van de straat wordt aansluiting gezocht met de doorgaande bomenstructuur 
op stadsniveau. In eerste instantie stellen we voor om de bestaande lindes te handhaven dan wel te 
verplanten. Als uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de bomen niet voldoende is om ze een dergelijke 
ingrijpende gebeurtenis met reële kans op de succes te laten overleven stellen we voor de lindes te 
vervangen door nieuwe lindes. Hiervoor komen de niet 'druipende' varianten winterlinde en zilverlinde voor 
in aanmerking.
Onder aan de kade, op niveau van het water, stellen wij bomen voor de aansluiten bij het parkachtige 
karakter van de uitwaaierende kades. De voorgestelde bomen hebben een parkachtig karakter en een 
opvallende boomvorm en herfstverkleuring. 



-	STAP 1,  
OOSTELIJKE KADE 
De kade behoudt haar bomenstructuur. 
Inrichting voor verblijfskwaliteit daar waar 
mogelijk. Aanlegvoorzieningen boten. 
WESTELIJKE KADE 
De kade wordt verlaagd, de lindenstructuur 
en de watergerelateerde groenstructuur op 
de lage kade worden aangeplant. Inrichting 
verlaagde kade met trappartij, hellingbaan, 
en sport en spel elementen. 
 
 

 D e kades
Kattenbrug en omgeving

-	ALTERNATIEF 1 
OOSTELIJKE KADE 
Het uitgangspunt is de verblijfskwaliteit te 
vergroten en daarom de parkeerplaatsen 
te reduceren. Hiervoor zijn vervangende 
maatregelen noodzakelijk. Wanneer 
parkeerplaatsen verdwijnen worden deze 
ingevuld met bomen, inrichting voor verblijf of 
leegte. Deelname van belanghebbenden hierin is 
essentieel. 
 
 

-	ALTERNATIEF 2 
De oostelijke kade wordt steeds groener en steeds 
meer een verblijfsplek voor omwonenden en 
geïnteresseerden.  
De lindenstructuur wordt stapsgewijs verplaatst 
naar het grensvlak tussen straat en kade om de 
kade meer ruimte te geven en af te schermen van 
de weg. 
 
 

- 
- 
-    

-	KANSEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE 
OOSTELIJKE KADE

- Parkeren, groen, verblijf, horeca, evenement, 
beleving water, uitzicht, aanlegmogelijkheden 
bootjes etc…Wat wilt u?

- 
- 
- 
- 
- 
- 
-    
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 Impressie van de brug
Kattenbrug en omgeving

- •   Slanke brug die in gesloten toestand bescheiden is 
•   Brug is voorbereid op de toekomst, kan dan ook geopend worden 

- •   In geopende toestand een verrassing
- •   Openingen in wegdek zodat je door de brug heen kunt kijken als 
-   je staat te wachten
- •  De brug sluit zo soepel mogelijk aan op de kades 

- 
- 
- 
- 
-    



Details brug
Kattenbrug en omgeving

- •   Brug, aanlandingen en kades horen bij elkaar 
•   De monumentale kades worden gerespecteerd 

- •   De westelijke kadewand krijgt een nieuw leven
- •   Terrassen worden geïntegreerd in de kade
- •  Trappen en hellingbaan zijn onderdeel van de kade
- •  Toegankelijkheid is onderdeel van het ontwerp
- 
- 
- 
-    



Hoe verder
Kattenbrug en omgeving

-	DECEMBER 2017 

 besluitvorming college van B&W over voorlopig ontwerp 

-	JANUARI 2018  

behandeling Commissie B&V is op woensdag 24 januari 

-	JANUARI 2018  

gemeenteraad is op woensdag 31 januari 

-	APRIL 2018  

collegebesluit over definitief ontwerp 

-	APRIL – OKTOBER 2018  

vergunningenprocedure en terinzagelegging 

-	OKTOBER 2018  

start werkzaamheden 

-	MEDIO 2019  

brug en omgeving gereed



  

Loopstromen
Kattenbrug en omgeving
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