
slimmer omgaan met de ruimte 
De route Astraat-Brugstraat is de westelijke entree naar het 
stadshart. Maar deze route is nu niet een ontvangstruimte 
voor voetgangers en fietsers. De trottoirs zijn te smal en het 
verkeer is te druk en onveilig. Net zoals in de Munnekeholm. 
In september verdwijnt de bus uit het straatbeeld van 
deze drie straten. Er ontstaat dan meer ruimte voor 
voetgangers en ook fietsers worden gefaciliteerd. Er is een 
concept-inrichtingsplan gemaakt dat in samenspraak met 
omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden 
tot stand is gekomen. Het maakt de straten toegankelijk, 
bereikbaar en bruikbaar voor iedereen van 8 tot 80 jaar. 
U ziet het plan hier uitgelegd.    

concept inrichtingsplan 
Astraat-Brugstraat-Munnekeholm  

Astraat westzijde

Brugstraat oostzijde

Munnekeholm



  de planontwikkeling tot nu toe:

•   concept-binnenstadsvisie  
   samen met stadjers ontwikkeld, 2014 - 2015
•   binnenstadsvisie   
   vastgesteld raad februari 2016
•   inrichtingsplan Bussen over West 
   vastgesteld raad juni 2016
•   definitief ontwerp Bussen over West vastgesteld    
   college december 2016
•   uitvoering Bussen over West  
   april – juli 2017

•   Astraat, Brugstraat, Munnekeholm 
   participatie vanaf 2015
   - binnenstadscafé november 2015
   - placegame met bewoners, ondernemers en 
    belanghebbenden oktober 2016
   - binnenstadscafé Let’s Gro november 2016
   - diverse gesprekken met ondernemers, 
    stakeholders en doelgroepen

 Nu:  binnenstadcafé over 
     concept-inrichtingsplan 
     Astraat-Brugstraat-Munnekeholm  
     mei 2017, toelichting, discussie



•   binnenstadscafé en participatiegesprekken       mei 2017
  
•   collegebesluit over inrichtingsplan              eind mei 2017
 
•   inrichtingsplan naar raad                   juni 2017
   - voorstel voor vaststellen inrichtingsplan
     en beschikbaar stellen krediet
   - voorstel om de plekken bij Akerkhof en Minerva
    verder uit te werken

•   collegebesluit over definitief ontwerp Astraat      juli 2017
 
•   bussen verplaatsen uit de drie straten           3 september 2017
   + start proef alternatief vervoer 

•   definitief ontwerp Brugstraat, Munnekeholm       najaar 2017
   en pleinontwerpen Akerkhof en Minerva        
   
•   uitvoering Astraat                        najaar 2017

•   uitvoering Brugstraat, Munnekeholm            voorjaar 2018
   en pleinen Akerkhof en Minerva   
  
•   alles klaar                             zomer 2018
   

   hoe gaat het verder?



de opgave?

•   van huidig functioneel gebruik 

•   naar een inrichting met verblijfskwaliteit, in de eerste 
   plaats gericht op de voetganger, met ruimte voor de fietser, 
   met medegebruik door bevoorradingsverkeer, fietsparkeren 
   en terrassen

 

met andere woorden:
•   maak een entreegebied voor de binnenstad
•   creëer een verblijfsgebied waar de voetganger graag komt, zich comfortabel 
   en veilig voelt
•   zorg dat het fietsverkeer zich spreidt en de fietser zich wil aanpassen aan de      
   voetganger
•   verminder het gemotoriseerd verkeer
•   maak de ruimte geschikt om flexibel te gebruiken tijdens piek- en dalmomenten

zodat het nieuwe verblijfsgebied toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen van 
8 tot 80 jaar!

de opgave

Brugstraat nu

impressie Brugstraat (foto simulatie uit Binnenstadsvisie)



          onderzoekend ontwerpen

 
asymmetrisch:

 •     verblijfsgebied met minimale geleiding
 •     nodigt uit tot mengen voetganger met 
   overig verkeer
 •     asymmetrische openbare ruimte in een 
   symmetrische omgeving
 •     veilige zone voor de voetganger aan 
   één zijde van de weg
 •     comfortzone voetganger kan ook 

   door overig verkeer worden gebruikt

 
symmetrisch

 •  verblijfsgebied met geleiding in de vorm van    
   een rijloper
 •   beperkte menging van voetganger en 
   overig verkeer
 •   rijloper oogt als fietsstraat, waar de auto 
   te gast is
 •   door inrichting grotere kans  op snelheids-
   verschillen rijloper en  verblijfsgebied
 •   duidelijke en veilige comfortzone voor de      

   voetganger

Onderzoek voorafgaand aan ontwerp
 
Voorafgaand aan het voorlopig ontwerp is onderzoek gedaan naar de 
inrichting van de openbare ruimte als optimaal verblijfsgebied. 
Met als centrale vraag : ‘Hoe zorg je voor veiligheid en comfort voor 
de voetganger’.
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geschakelde plekken
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                              voorlopig ontwerp

1. Astraat  
 entreegebied
 verkeersdeelnemers delen de ruimte
 auto’s alleen de stad uit
2. Abrug 
 brugprofiel wordt aangepast
 diepenring in afwijkende bestrating
3. Brugstraat
 koppen: gebruikers delen de ruimte
 in middendeel brede trottoirs en rijstrook
 auto’s alleen de stad uit
 doorgangsstraat met verblijfskwaliteit
4. Akerkhof
 groen ontwerp gericht op verblijf
 uitwerking najaar 2017
5. Munnekeholm
 rijstrook met brede trottoirs
 middendeel gebruikers delen de ruimte
 rustige verbindingsstraat met fraai doorzicht
6. Zuiderdiep (Minervaplein)
 ontwerp gericht op verblijf
 uitwerking najaar 2017
 nieuw plein en ontmoetingsplek



ruimte voor de voetganger
 - comfortzone
 - bruikbaar en obstakelvrij
 - toegankelijk
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spreiden van de stroom fietsers (west > oost)
 - route Station – Zernike via ‘Slimme fietsroute West’
 - route Station via Westerhavenstraat/Pottebakkers-
  rijge  en Singel
 - route Centrum-zuid via Kleine der A – 
  Reitemakersrijge – Zuiderdiep
 - route UMCG – RUG  via Noorderhaven (Diepenring)
 - spreiding geldt ook van oost naar west

fietsparkeren in de openbare ruimte
 - op diverse plekken concentraties van fietsparkeren      
  (huidige situatie)
 - in zijstraten toevoegen van extra fietsparkeren
 - aanbod op straat is nog onvoldoende 
 - aanvullende oplossingen: 
  project Flitsteam Fietsparkeren 

x
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aantal motorvoertuigen verminderen
 - éénrichtingsverkeer Brugstraat en Astraat (stad uit)
 - afsluiten Hoge der A voor doorgaand verkeer bij       
  Abrug
 - beperken verkeersaanbod Akerkhof 
  (tijdvenster en markt)
 - afsluiten voor doorgaand verkeer Zuiderkuipen bij      
  Academie van Bouwkunst
 - éénrichtingsverkeer Ganzevoortsingel omkeren

        stromen en bewegen



                             uitwisselbaarheid in gebruik

Het gebruik van de openbare ruimte buiten de comfort-
zone voor voetgangers is uitwisselbaar en afhankelijk 
van  de drukte in de straat. Wij introduceren in dit ontwerp:

•  de hybride rijloper om de voetganger extra ruimte 
  te geven, zonder niveauverschillen
•  verblijfsplekken als onderbreking van de route,
  die zorgen voor overgang in snelheden
•  wisselend gebruik van dezelfde ruimte op verschillende 
  momenten
•  mogelijkheden om piek- en dalmomenten voor doorgaand
   verkeer te faciliteren

hybride rijloper - voetganger en fietser hebben meer of minder ruimte, afhankelijk van de drukte

uitwisselbaar gebruik fietsparkeren, terrassen en bevoorrading 

uitvoeringswijze hybride lijnen wordt later uitgewerkt

•   dit betekent een rijloper met aan beide kanten een extra uitwijkstrook 
   voor momenten dat het rijverkeer drukker is; het rijverkeer kan toe met 
   3,50 meter, tenzij het aanbod groter is dan vergroot de rijbaan zich
   tot maximaal 4,50 meter breed
•   bij evenementen kan de weg worden afgesloten voor  rijdend verkeer, 
   zodat voetgangers alle ruimte hebben



             Astraat en Abrug

•   entree van de binnenstad, voelbaar in nieuwe inrichting als bomenplein, 
   zonder belijning voor doorgaand verkeer
•   comfortruimte (waaronder bredere stoep) voor de voetganger
•   vanuit deze plek overgang naar hybride rijloper
•   vervolgens overgang naar plek bij het water (de Abrug)
•   uitvoering: najaar 2017 (excl. Abrug)

Plek bij het water in afwijkende steensoort. 
Alternatieve routekeuze voor fietser  

referentiebeeld

referentiebeeld

referentiebeeld

Astraat nu

Astraat nu

Abrug nu

Astraat vanaf Westerhaven: bomenplein als entree van de binnenstad met accent op verblijven



 

         Brugstraat

•   plek Abrug met afbuigingen naar Hoge der A, Kleine der A en vervolg Brugstraat
   - fietser verleiden om alternatieve routes te kiezen
   - overgang naar de Brugstraat is te beschouwen als een inrit
   - afwijkende steensoort
   - vergrote plek tot Scheepvaartmuseum
•   hybride rijloper
•   aan weerszijden een voldoende ruime comfortzone voor voetgangers
•   ruimte voor (dubbel-) gebruik van de openbare ruimte voor terras, laden en 
   lossen en  fietsparkeren
•   toevoegen van enkele bomen
•   uitvoering: voorjaar 2018

Overgang van ‘plek’ naar route met voetgangers en fietsers

Brugstraat oostzijde: ruimte voor terras, laden en lossen en fietsparkeren

referentiebeeld

referentiebeeld

Brugstaat nu

Brugstraat nu

Brugstraat nu



 

         Akerkhof

•   ontwerp plein Akerkhof: vervolg najaar 2017
•   de getoonde ontwerpen zijn ter inspiratie, grote potentie als ontmoetingsplek
•   specialistisch advies voor kwaliteitsverbetering groen en cultuurhistorie
•   maak verblijfsplekken voor de voetganger waar de fiets te gast is
•   langs Akerkhof tijdelijk proef alternatief vervoer
•   uitnodiging om samen dit ontwerp dit najaar uit te werken!
•   realisatie: 2018 

Akerkhof: een groene verblijfsplek: inrichtingssuggestie

referentiebeeld

referentiebeeld referentiebeeld

Akerkhof nu



        Munnekeholm en Zuiderdiep

Munnekeholm
•  hybride rijloper 
•  aan weerszijden een voldoende 
  ruime comfortzone voor voetgangers
•  onderbreking als accent-plek in      
  het midden van de Munnekeholm
•  uitvoering: voorjaar 2018
•  groene verblijfsplek Akerkhof: 
  nog in ontwikkeling!

Minervaplein
•  ontwerp plein Minerva: vervolg najaar 2017 
•  de getoonde ontwerpen zijn ter inspiratie, 
  grote potentie als ontmoetingsplek
•  specialistisch advies voor kwaliteits-
  verbetering groen en cultuurhistorie
•  maak verblijfsplekken voor de voetganger    
  waar de fiets te gast is
•  langs Minerva ook gemotoriseerd verkeer    
  (bevoorrading/taxi’s)
•  uitnodiging om samen dit ontwerp  
  dit najaar uit te werken!
•  realisatie: 2018 

iMunnekeholm: onderbroken hybride rijloper

Minervaplein: een verblijfsplek: inrichtingssuggestie

Munnekeholm nu

referentiebeeld

referentiebeeld



        hoe verder?

Het college van B&W neemt eind mei een besluit over dit 
concept-inrichtingsplan.

Daarna bespreekt de gemeenteraad in juni het inrichtings-
plan. De aanpak van de Astraat wordt dit najaar 
gerealiseerd.

De Brugstraat, Munnekeholm en de verblijfsplekken bij 
Abrug, Akerkhof en Minerva realiseren we begin 2018.

Voor de plekken bij Akerkhof en Minerva worden de 
plannen nog verder uitgewerkt. De getoonde ontwerpen 
dienen ter inspiratie voor het vervolg.

meer weten over de binnenstadsprojecten?
kijk op www.ruimtevoorjou.groningen.nl


