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 Aan de bewoners/gebruikers  
  
 

Datum 24-03-2022 Bijlage(n) - Kenmerk  
 
 
 
 

 
Informatie Hedwig de Boer  Tel.  14 050 

Onderwerp Verplaatsen bomen Gedempte Kattendiep 
   
Geachte heer, mevrouw,  
 
Eind maart worden er zeven bomen aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep 
verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwe bushaltes. In deze brief informeren we 
u over wat er met de bomen gaat gebeuren en wat hiervoor in de plaats terugkomt.  
 
(Tijdelijke) inrichting Gedempte Zuiderdiep en Gedempte Kattendiep 
Vanaf 17 juli 2022 rijden er geen bussen meer langs de Grote Markt. Hierdoor 
verwachten we dat het aantal reizigers dat op het Gedempte Zuiderdiep in- en uitstapt 
flink zal toenemen. 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. Zo worden de haltes op het Gedempte Zuiderdiep vergroot en 
worden er extra bushaltes aangelegd op het Gedempte Kattendiep. Om ruimte te 
maken voor de bushaltes, moeten er zeven bomen worden verplaatst. Anders zouden 
de bussen te dicht op de gevel moeten halteren. Door de haltes op de plek van de 
bomen aan te leggen, is er genoeg ruimte om alle reizigers op een veilige manier uit te 
kunnen laten stappen. In de meegezonden informatiefolder vindt u meer informatie 
over de (tijdelijke) herinrichting van het Gedempte Zuiderdiep en het Gedempte 
Kattendiep.  
 
Na verzorging teruggeplaatst in omgeving 
Van de zeven bomen worden er zes bomen naar een depot gebracht om verzorgd te 
worden. Op een later moment worden deze bomen in de directe omgeving 
teruggeplaatst. Eén boom moet worden gekapt, omdat deze te veel is vergroeid met de 
onderliggende kabels en leidingen.  
 
Groen in potten  
In de loop van 2022 wordt er groen in grote potten teruggeplaatst aan de noordzijde 
van het Gedempte Kattendiep. Hiervoor is gekozen vanwege de tijdelijkheid van de 

B e z o e k a d r e s  

Gedempte Zuiderdiep 98 

 
P o s t a d r e s  

Postbus 7081 
9701 JB Groningen 
 

 



Pagina 2 van 2 
 

herinrichting die in dit gebied plaatsvindt. Bij de definitieve herinrichting wordt 
opnieuw naar de vergroening in het gebied gekeken.  
 
Vragen  
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen over het verplaatsen van de bomen of de 
tijdelijke herinrichting van het Gedempte Zuiderdiep en het Gedempte Kattendiep? 
Dan kunt contact opnemen met de projectleiding vanuit de gemeente Groningen via 
het Klant Contact Centrum (KCC) gemeente Groningen, telefoon 14050 en 
binnenstad@groningen.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hedwig de Boer 
Projectmanager 
 
 
 


