Herinrichting Astraat
definitief inrichtingsplan

Aanpak Astraat
Dit plan gaat over de herinrichting van de Astraat, die deel uitmaakt van de westelijke binnenstad. De ov-bussen rijden vanaf
3 september 2017 niet meer door de Astraat, Brugstraat en
Munnekeholm. Ze gaan dan via de Westerhaven en de Eeldersingel. Astraat, Brugstraat en Munnekeholm worden opnieuw
ingericht, tot 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. In de
Astraat blijft taxi-, bevoorradings- en bewonersverkeer mogelijk.
In één richting, de stad uit.

Plangebied Binnenstad West

Planning 2e fase herinrichting binnenstad West
• openbaar vervoer per 3 september. 2017 niet meer door
deze straten (m.u.v. pilot Pendelbus Binnenstad)
• start uitvoering herinrichting Astraat: najaar 2017
• planontwikkeling herinrichting Brugstraat/Munnekeholm:
2017
• start uitvoering herinrichting Brugstraat/Munnekeholm:
voorjaar 2018

Verblijfsplekken spelen een belangrijke rol
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Het totaalplan in een overzicht
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éénrichtingsverkeer (richting Westerhaven, stad uit) voor alle gemotoriseerd
verkeer, met uitzondering van Pendelbus Binnenstad en hulpdiensten
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Meer ruimte voor voetgangers en fietsers
•

de Astraat word een groene entree van de binnenstad

•

door de nieuwe inrichting past het verkeer zijn snelheid
aan, zodat er een optimaal verblijfsklimaat ontstaat

•

verbetering verblijfsklimaat door verbreden trottoirs en
het ontbreken van hoogteverschil tussen rijbaan en trottoir

•

extra bomen en realisatie van openbare zitjes

•

we introduceren in het smalle deel van de Astraat een
zogenaamde hybride zone, bruikbaar voor zowel voetgangers en fietsers, afhankelijk van drukte

•

sterke afname gemotoriseerd verkeer dankzij het verdwijnen van de bussen

•

instelling éénrichtingsverkeer: taxi’s, bevoorradingsverkeer blijft mogelijk (richting stad uit)

•

route voor bewonersverkeer blijft ongewijzigd

•

loopruimte voor voetgangers, afhankelijk van de plek
2.00 - 2.50 meter
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Entree Astraat, gezien vanuit de Aweg

Hybride zone
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, afhankelijk van de drukte door fietsers of door voetgangers.
Op deze wijze richten wij de straat in die:
•

zo veel als mogelijk de ruimte geeft aan de voetganger

•

de fietser in 2 richtingen (en auto in 1 richting) een
rijloper biedt van 3,5m, waarbij de mogelijkheid daar
is om uit te wijken, waardoor er tijdens piekmomenten
4,5m gebruikt kan worden

•

de inrichting gericht is op verblijf, waarbij zowel
voetgangersbewegingen in oost-west richting, maar
ook van gevel naar gevel mogelijk is voor iedereen,
moeilijk of makkelijk ter been, goed of slechtziend cq
blind
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Stoepen
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. Het stoepje kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld terrassen, uitstallingen of het stallen van fietsen.

Alternatief vervoer
We willen dat de binnenstad van Groningen goed bereikbaar
blijft, ook voor mensen die moeite hebben met het overbruggen
van afstanden. Daarvoor gaat de gemeente experimenteren
met alternatief vervoer in de vorm van de Pendelbus Binnenstad.
Deze pendelbus rijd in binnenstad West heen en weer en halteert
op de Westerhaven, het Akerkhof en het Gedempte Zuiderdiep.
Houders van een wmo-pas kunnen gratis gebruik maken van
deze dienst.

Uitvoeringsagenda
De komende jaren worden tientallen projecten opgepakt om de
binnenstad van Groningen aantrekkelijker, toegankelijker en
veiliger te maken. Meer informatie over deze projecten is te vinden op www.ruimtevoorjou.groningen.nl en op www.gemeente.
groningen.nl/binnenstad.

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 fietsers
krijgen (veel) meer ruimte. Daarvoor gaan de bussen wel op
een andere wijze door de binnenstad rijden. Vanaf september
2017 rijden de bussen niet meer door de Astraat, Brugstraat
en Munnekeholm. Deze straten worden opnieuw ingericht, tot
een aantrekkelijk en toegankelijk verblijfsgebied. Dit plan gaat
over het ontwerp voor de Astraat. De uitvoering vindt plaats in

uitgave van de gemeente Groningen, september 2017

2017.

