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III Plattegrond met een overzicht van 
binnenstadsprojecten

Nummers 31 tot en met 39 

en 41 tot en met 50 gelden 

voor de hele binnenstad

projectenkaart bestemming binnenstad

TOOLBOX
INGREDIENTEN
STRUCTUREN

leidraad

stadsentrees

shared space
eigen materiaal / 
gele steen

sticky cornesMarkering
entree

gemengde binnenstad straten

stoepjes weer 
terug

obstakelv-
rije zone
voor laden/
lossen.

Flexibel in te 
vullen stoep 
door winkelier.

tegenover elkaar 
geplaatste bankjes
bevordert sociaal 
contact.

solitaire boom met 
mooie boomspiegel

Fietsparkeer-
vakken aan 
éénzijde van de 
straat.

gerenoveerde 
gevels in ruil 
voor stoepje

Voetgangers en fietsers

stoepjes weer 
terug

Fietspadtrottoirtrottoir-
banden
graniet

scoria 
brick

stegen lanen groene leefstraten

Verharding steeg 
doortrekken in 
straat

Verlichting Boom

3.3 stadsruimtes
typologie

Bomenlaangoede 
verlichting

ruimte fietspaden 
in profiel

eenheid boomspiegels Bloempotten
op stoep

Beplante 
boomspiegels

Bankjes aan gevelgeveltuintjesEENDUIDIG BEELD DIVERS BEELD

samenhang/ afstemming diversiteit/ participatie

tussen eenheid en verscheidenheid

DE LEIDRAAD BIEDT HET KADER BIJ DE UITVOERING VAN BINNENSTADSPROJECTEN 
OM EENHEID EN RUST TE BRENGEN VOOR HET GEHEEL VAN DE BINNENSTAD.  
MAAR OOK RUIMTE TE BIEDEN VOOR EEN EIGEN GEZICHT PER STRAAT OF BUURT.

proces



     typologie 
    eenheid en verscheidenheid

32 Leidraad Binnenstad GroninGen 33

3.3 Stadsruimtes

De publieke ruimte kan worden onderverdeeld in 
verschillende typen stadsruimtes. De indeling is: 
• Straten
• Verbrede straten
• Stegen
• Binnenhoven
• Bijzondere ruimtes: pleinen, hoven, parken, Diepenring
• Stadsentrees
• Leefstraten
• Groene Leefstraten
• Lanen

Per type stadsruimte volgt een beschrijving, die ingaat op 
de volgende onderwerpen: 
• Verharding
• Principeprofiel; comfortzone, loper, flexibele zone
• Gebruik op verschillende momenten
• (fiets-)parkeerregime
• Ruimte voor groen
• Ruimte voor participatie
• Verlichting
• Zitgelegenheid
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SAMEN MET ONDERNEMERS, BEWONERS EN OVERIGE GEBRUIKERS VAN DE 
OPENBARE RUIMTE WERKEN WE IN DE KOMENDE PROJECTEN DE TYPOLOGIEËN 
OP STRAAT- EN PLEIN NIVEAU UIT TOT EEN CONCREET VOORSTEL VOOR DE 
INRICHTING VAN DE OPENBARE RUIMTE. 

Gemengde binnenstad straten druk

Gemengde binnenstad straten rustig

Lanen

Leefstraten

Groene leefstraten

Binnenhoven

Stegen

Speciale stadsruimtes

Stadsentrees 

Inrichtings typologie straten en plekken binnenstad

stadsruimtes



     zonering
    ontwerp op snelheden

VOETGANGERS KRIJGEN MEER RUIMTE IN DE BINNENSTAD. ANDER VERKEER 
PAST ZICH AAN. HET ONTWERP IS AFGESTEMD OP DE GEWENSTE SNELHEDEN. 
FIETSERS PASSEN HUN SNELHEID EN GEDRAG AAN IN HET HART VAN DE 
BINNENSTAD. DE OPENBARE RUIMTE IS DAAROP INGERICHT.
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doorgaande fietsroutes (gescheiden, 20 km)

binnenstad fietsroutes (gemengd, 15 km)

Snelle fietsroute

4.3 Fietsroutes en fietsparkeren

In de middeleeuwse stad worden geen hoofdfietsroutes 
gemaakt: de fietser mag bijna overal komen, maar houdt 
rekening met de voetganger en past zijn snelheid waar 
nodig aan.   

Fietsparkeren wordt in principe opgelost met fietsvakken 
en fietsrekken. Binnen een aantal concentratiegebieden 
zijn aanvullende maatregelen nodig; in de vorm van 
inpandige stallingen of ondergrondse oplossingen. De 
opgave is hier om plekken aan te bieden om zowel kort als 
lang parkeren. Als voldoende plekken worden aangeboden, 
kan worden gehandhaafd  

doorgaande fietsroutes (gescheiden, 20 km)binnenstad fietsroutes (gemengd, 15 km)

Voetgangersgebied (10 km)

Voetganger en �ets (20 km)

Auto te gast (30 km)

Auto, �ets en voetganger (50 km)

Afremzones

Snelheden

snelheden



     toolbox
    basisinrichting per type

ingredienten

PER TYPE STRAAT OF PLEIN BEVAT DE LEIDRAAD ONTWERPPRINCIPES. DEZE ZIJN 
TE ZIEN ALS BASISONTWERPEN ALS START VOOR GESPREKKEN MET BELANG-
HEBBENDEN. ZO BLIJFT DE EENHEID  IN DE BINNENSTAD GEWAARBORGD, 
TERWIJL ER VOLDOENDE RUIMTE IS VOOR OPLOSSINGEN OP MAAT.
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     flexibiliteit
    uitwisselbaar gebruik

hybride ruimte

DE ONTWERPPRINCIPES ZIJN ZO VORMGEGEVEN DAT ZE REKENING HOUDEN 
MET FLEXIBILITEIT IN HET GEBRUIK VAN DE RUIMTE IN DE TIJD. CONCREET 
BETEKENT DIT BIJV. DAT EEN DEEL VAN DE OPENBARE RUIMTE, AFHANKELIJK 
VAN DE DRUKTE, OP VERSCHILLENDE MANIEREN GEBRUIKT KAN WORDEN.

n.t.b. Flexibiliteit piek-dal-dynamiek-tijd
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op loper

loper afgesloten 
voor fietsers

Voetgangers
op trottoir
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Voetgangers
op trottoir en loper

FLexiBiLiteit ProFieL

GeMenGde BinnenStAd StrAAt

•	 Fietser altijd op loper.

•	 voetganger bij rustige 

momenten en gemiddelde 

drukte op trottoir en op loper 

gedeeld met fietser.

•	 voetganger bij evenementen 

op loper en trottoir (loper 

afgesloten voor fietsers).

•	 voetganger bij piekmomenten 

enkel op trottoir.
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     toolbox
    Astraat - Brugstraat - Munnekeholm

geschakelde plekken

BIJ HET ONTWERP VAN DE ASTRAAT, BRUGSTRAAT EN MUNNEKEHOLM IS ERVARING OPGE-
DAAN MET DE TOEPASSING EN DOORONTWIKKELING VAN DE LEIDRAAD. DEZE ERVARINGEN 
LEIDEN TOT ONTWERPPRINCIPES VOOR HET TYPE DRUKKE GEMENGDE BINNENSTADSTRAAT. 
DEZE PRINCIPES ZIJN VERVOLGENS ELDERS IN DE BINNENSTAD INZETBAAR ALS START VOOR 
HET LEVEREN VAN MAATWERK.

3.3 Functie straat in context binnenstad toekomstige situatie verkeer
snelheden

aBM

20 km
15 km

afremzones

15 km

15 km

15 km

3.3 stadsruimtes
drukke gemengde binnenstad straat
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3.2 stadsruimtes
drukke gemengde binnenstad straat

KenMerKen overKoePeLend S, M, L

•	 Symmetrisch profiel

•	 Gele mix

•	 Hangverlichting hoge sequentie

•	 Comfortzone

KenMerKen S

•	 Geen geleider

•	 Fietser past zich aan - geen loper

•	 Gidslijn: gevel

reFerentieS

KenMerKen M

•	 Comfortzone en loper gescheiden door 

gidslijn

•	 Flexibele stoep voor winkeliers/horeca

•	 Gidslijn: gevel en natuurstenen band

KenMerKen L

•	 Laden lossen op flexible strook 

•	 Fietsvakken op flexibele strook 

•	 Solitaire boom in verbreding straat

•	 Gidslijn: gevel en natuurstenen band

Hangverlichting

Stoepjes

Gele mix type A

Gele mix type B
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stadsruimtes

aBM3.3 stadsruimtes
Facetkaart stadsruimtes

gemengde binnenstad straten rustig

groene leefstraten

speciale stadsruimtes

gemengde binnenstad straten druk

Bijzondere plekken


