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 Aan de bewoners/gebruikers  
  
 

Datum 19-10-2021 Bijlage(n) - Kenmerk 8753449 
 
 
 
 

 
Informatie Hedwig de Boer  Tel.  14 050 

Onderwerp Aanpassingen bushaltes Gedempte Zuiderdiep en plaatsing tijdelijke haltes Gedempte 
Kattendiep 

   
Geachte heer, mevrouw, 
 
U ontvangt deze brief omdat u bewoner of ondernemer bent aan of in de directe 
omgeving van het Gedempte Zuiderdiep of het Gedempte Kattendiep. In deze brief 
informeren wij u over aanpassingen aan de bushaltes in uw woon- en/of 
werkomgeving.  
 
Toename van aantal passagiers  
Vanaf begin 2022 rijden er geen bussen meer over de Grote Markt. De verwachting is 
dat het aantal passagiers dat op het Gedempte Zuiderdiep in- en uitstapt hierdoor flink 
zal toenemen. Dit betekent niet dat er ook meer bussen komen. Het aantal bussen blijft 
gelijk, alleen het aantal passagiers dat gebruikmaakt van deze haltes neemt toe. De 
bussen moeten daardoor langer bij de haltes staan, zodat iedereen voldoende tijd heeft 
om in-en uit te stappen. Ook zullen meer mensen gebruikmaken van de perrons. Om 
het halteren van de bussen zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, is er een 
aantal aanpassingen nodig op het Gedempte Zuiderdiep en het Gedempte Kattendiep.  
 
Herinrichting  
De herinrichting bestaat uit twee onderdelen:  
 

1. Vergroten van de perrons op het Gedempte Zuiderdiep: omdat het aantal 
passagiers dat hier in- en uitstapt toeneemt, is er meer ruimte nodig op de 
perrons. We gaan de perrons daarom vergroten. Hierbij verliezen we de 
toegankelijkheid niet uit het oog. Om hiervoor ruimte te maken, moeten de 
parkeerplaatsen aan de zuidzijde tussen de Tweede Drift Gedempte Zuiderdiep 
en de Rademarkt worden opgeheven. 
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2. Plaatsing van tijdelijke haltes op het Gedempte Kattendiep: we creëren drie 
extra bushaltes aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep. Deze haltes 
zijn bestemd voor een deel van de bussen die vanaf de Kattenbrug komen. De 
overige bussen stoppen op het Gedempte Zuiderdiep. Op deze manier spreiden 
we de in- en uitstappende passagiers. 
 

De genoemde aanpassingen zijn van tijdelijke aard. Dit gebied wordt namelijk over 
een aantal jaar van een meer definitieve herinrichting voorzien. Bij deze herinrichting 
wordt de gehele situatie opnieuw bekeken. De verwachting is dat dit nog zo’n 4 à 5 
jaar duurt.  
 
Planning  
De komende tijd werken we de plannen voor de tijdelijke herinrichting van de 
bushaltes aan het Gedempte Zuiderdiep en het Gedempte Kattendiep verder uit. Deze 
plannen worden naar verwachting eind 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd. Als 
alles dan volgens plan verloopt, voeren we de aanpassingen in de eerste maanden van 
2022 door. Zodra de definitieve planning van de uitvoering bekend is, zullen we u 
hierover informeren. 
 
Ruimte voor Jou 
De tijdelijke herinrichting van de bushaltes op het Gedempte Zuiderdiep en het 
Gedempte Kattendiep zijn onderdeel van het binnenstadsprogramma Ruimte voor Jou 
– aanpak binnenstad 050. Dit binnenstadsprogramma omvat zo’n 50 projecten, allen 
met als doel een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad. Meer 
informatie over deze projecten vindt u op www.ruimtevoorjou.groningen.nl. 
 
Vragen 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, neemt u dan gerust contact met 
ons op. U kunt daarvoor bellen met 14 050, of een mail sturen naar 
binnenstad@groningen.nl.  
 
Wanneer u meer informatie wilt, bent u ook van harte welkom tijdens het vragenuurtje 
op dinsdag 26 oktober tussen 16.00 en 18.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven 
door te mailen naar binnenstad@groningen.nl. Na uw aanmelding ontvangt u een e-
mail met aanvullende informatie.  
 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Hedwig de Boer 
Projectmanager 
 
 
 


