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Voorlopig ontwerp
 Astraat, Brugstraat,  Munnekeholm

Dit plan gaat over de herinrichting van de Brugstraat en 
Munnekeholm. De ov-bussen rijden vanaf september 2017 niet 
meer door deze straten. Ze gaan nu via de Westerhaven en de 
Eeldersingel. 
In het najaar van 2017 is de Astraat al heringericht. Vanaf mei 
2018 gaan vervolgens de Brugstraat en Munnekeholm op de 
schop. Ook de Abrug-omgeving wordt aangepakt. U heeft het 
definitieve ontwerp daarvan nu in handen. 
Voor de pleintjes Akerkhof en Minerva komen aparte ontwerpen 
die ook in 2018 worden uitgevoerd. Zo ontstaat in zijn totaliteit 
een aantrekkelijk en toegankelijk verblijfsgebied. In de nieuwe 
situatie krijgen voetgangers en fietsers volop de ruimte en krijgt 
dit deel van de binnenstad een flinke impuls.

Verblijfsplekken spelen een belangrijke rol

Plangebied Binnenstad West
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Definitief ontwerp 
Brugstraat en Munnekeholm



kruispunten worden ten 
opzichte van de diepenring 
verhoogd aangelegd

bredere voetpaden 
op de brug

bestrating bij de brug wordt 
in granietkeien uitgevoerd 

gele trottoirs worden 
doorgetrokken 

rijbaan wordt versmald 
naar 4.50 m.

gedeelde ruimte voor alle 
gebruikers
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aan de noordzijde een 
geleidelijn in gele kleur 
met oversteken 

opheffen 2 
parkeervakken t.b.v. 
fietsparkeren (ca 20)

opheffen 12 
parkeerplaatsen 
en creëren extra 
verblijfsruimte 



gedeelde ruimte voor alle 
gebruikers

Brugstraat

Akerkhof

rijbaan van 3,5 m. 

bestrating op één 
niveau
(geen stoepranden)

hybride zone aan 
beide zijde van 
0,50 m. 

fietsvakken voor 
ca. 60 fietsen

toevoegen 
blindegeleidelijn

Drie nieuwe bomen in verlengde 
van bomenrij Akerkhof 

bredere trottoirs waar 
mogelijk 2,5 m

natuurstenen stoep van 
ca. 80 cm (bij voldoende 
voetgangersruimte)

éénrichting voor 
gemotoriseerd verkeer 
m.u.v. Pendelbus 
Binnenstad en 
hulpdiensten 

ruimte voor laden en lossen 
en eilandterras

Overzicht Abrug en Brugstraat 



• bredere voetpaden op de brug
• bestrating van Hoge der A, Kleine der A en Lage  
       der A en Pottebakkersrijge wordt verbonden met    
       granietkeien
• gele trottoirs worden doorgetrokken en met elkaar         
      verbonden
• twee parkeervakken op de Pottebakkersrijge worden  
       opgeheven ten behoeve van het fietsparkeren met  
       fietsbeugels voor ca 20 fietsen
• gemotoriseerd bestemmingsverkeer blijft mogelijk in één  
       richting, de stad uit
• rijbaan van de Hoge der A wordt versmald naar 4.50 m.

Abrug





Brugstraat

• verbetering verblijfsklimaat door het verbreden   
      van trottoirs, met waar mogelijk minimaal 2,5 m. vrije  
       voetgangersruimte  
• bij voldoende vrije ruimte wordt een natuurstenen   
      stoep aangelegd langs de gevels van ca. 80cm., die  
       bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor fietsparkeren,  
       terrassen, uitstallingen en dergelijke
• geen hoogteverschil tussen trottoir en rijbaan, waardoor  
       het verblijfsklimaat wordt verbeterd 
• op de noordzijde van de Brugstraat komen drie nieuwe  
       bomen, met daartussen fietsvakken voor ongeveer 60  
       fietsen 
• gemotoriseerd bestemmingsverkeer blijft mogelijk in één  
       richting, de stad uit





Munnekeholm

gedeelde ruimte voor alle 
gebruikers

voorstel voor gevelgroen 
(in overleg nader te 
bepalen)

rijbaan van 3,5 m. breed

hybride zone aan 
beide zijde van 0,50 m. 

fietsvakken (ca 25 fietsen)

bestrating op één niveau
(geen stoepranden)

gedeelde ruimte voor alle 
gebruikers





Met de realisatie van stoepen brengen we een historisch 
element terug in het straatbeeld van de Astraat, Brugstraat 
en Munnekeholm. De stoepzone vormt een overgang tussen 
gevels en het trottoir en is herkenbaar aan een afwijkende 
bestrating langs de gevel. De stoep kan worden gebruikt voor 
bijvoorbeeld terrassen, uitstallingen of het stallen van fietsen. 

Stoepen



Tussen de rijbaan en het trottoir realiseren we een 
overgangszone van 0,5 meter breed. Deze zone noemen we 
‘hybride’ omdat hij op verschillende momenten van de dag 
anders kan worden gebruikt. Door fietsers, gemotoriseerd 
bestemmingsverkeer of door voetgangers. De zone is zowel 
goed befietsbaar als comfortabel genoeg om er in te lopen.

We willen dat de binnenstad van Groningen goed 
bereikbaar blijft, ook voor mensen die moeite hebben met 
het overbruggen van afstanden. Daarvoor experimenteert 
de gemeente 2 jaar met alternatief vervoer in de vorm van 
de Pendelbus Binnenstad. Deze pendelbus pendelt in 
binnenstad West tussen de Westerhaven, het Akerkhof en 
het Gedempte Zuiderdiep. Houders van een wmo-pas of 
een Stadjerspas kunnen gratis gebruik maken van deze 
dienst. 

Hybride zone

Alternatief vervoer



bestemmingsverkeer

bestaande rijrichting

laad en losverkeer
binnen venstertijden
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Rijrichtingen

Als onderdeel van de 
herinrichting wordt op een 
deel van het Hoge der A 
(tussen de Turftorenstraat 
en Brugstraat) het parkeren 
opgeheven. De strook die 
vrijvalt door het opheffen van 
de parkeerplaatsen, wordt 
toegevoegd aan de kade van 
de Hoge der A. Zo ontstaat 
hier meer verblijfsruimte en 
verblijfskwaliteit.



Planning

• juni 2017 - Inrichtingsplan Astraat, Brugstraat & Munnekeholm
• september 2017 - Definitief ontwerp Astraat
• oktober 2017 - Uitvoering herinrichting Astraat
• november 2017 - Binnenstadscafé
• januari 2018 - Definitief ontwerp Brugstraat & Munnekeholm
• mei 2018 - Start herinrichting Brugstraat & Munnekeholm



De komende vijf jaar geven tientallen projecten onder de noemen Binnenstad 050 – ruimte voor jou 
een forse impuls aan de binnenstad. Doel is een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbaar 
binnenstad van Groningen, ook in de toekomst. Voor jong en oud, voor iedereen. Voetgangers en 
�etsers krijgen (veel) meer ruimte. Daarvoor gaan de bussen wel op een andere wijze door de 
binnenstad rijden. Sinds september 2017 rijden de bussen niet meer door de Astraat, Brugstraat 
en Munnekeholm. Deze straten worden opnieuw ingericht, tot een aantrekkelijk en toegankelijk 
verblijfsgebied. De Astraat is in het najaar van 2017 heringericht. Vanaf mei 2018 zijn de Brugstraat 
en de Munnekeholm aan de beurt. Dit plan gaat over het de�nitief ontwerp voor deze twee straten.
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