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Laden en Lossen

De bussen die vanaf het Gedempte Zuiderdiep 
afbuigen richting het Hereplein (en vice versa) 
krijgen voorrang op de �etsers. Hiervoor 
wordt het zebrapad over de Herestraat naar 
het zuiden verplaatst. Na de herinrichting van 
de Grote Markt gaan �etsers in twee 
richtingen door de Gelkinge- en Oosterstraat, 
waardoor ook hier de voorrangssituatie 
wijzigt. 

    
 

Veranderende voorrangssituaties

Samen met ondernemers aan de zuidzijde 
van het Gedempte Kattendiep werken we 
aan een plan om het terrasgebied
 aantrekkelijker en klimaatbestendiger te 
maken door groen toe te voegen en door 
gebruik te maken van een waterdoorlatende 
verharding. Zie ook de achterzijde van deze 
nieuwsbrief.  

Herinrichting ‘Ramblas’ 

De doorgaande fietsroute aan de noordkant van 
het Gedempte Kattendiep vervalt. Fietsers kunnen 
via de Steenstilstraat of de Kleine Peperstraat 
rijden. Bewoners van het Gedempte Kattendiep 
kunnen hun woning via de stoep bereiken. 
    
 
  

Fietsroutes

In het gebied komen de gele stenen te liggen 
die kenmerkend zijn voor de binnenstad van 
Groningen.   

Gele stenen 

Laden en lossen blijft mogelijk op daarvoor 
aangewezen plekken, maar niet meer op de 
busbaan.   

Laden en lossen 

Hierdoor ontstaat er voldoende ruimte voor de 
in- en uitstappende reizigers. 
    
 
  

Vergroten van de perrons op 
het Gedempte Zuiderdiep

Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de nieuwe 
bushaltes en perrons.  
    
 
  

Verwijderen van de 
parkeerplekken (Kattendiep)

Om meer ruimte te maken voor de perrons, wordt 
het fietspad naar de gevels opgeschoven en wordt 
het terras van de Weeva naar de gevel verplaatst. 
Hierdoor ontstaat er ook meer ruimte voor 
voetgangers.    

    
 
  

Verwijderen van de parkeerplekken 
en verplaatsen terras (Zuiderdiep)

De overloopperrons worden gebruikt om reizigers 
uit te laten stappen op het moment dat de 
bushaltes vol staan. Het instappen gebeurt 
daarna wel bij de halte. 
 
    
 
  

Aanleg overloopperrons

Er komen extra bushaltes aan de noordzijde van 
het Gedempte Kattendiep. Een deel van de 
bussen richting het station zal hier stoppen Op 
deze manier spreiden we de in- en uitstappende 
passagiers.  
 
    
 
  

Extra bushaltes op 
het Gedempte Kattendiep

Eind maart worden de bomen aan de noordzijde 
van het Gedempte Kattendiep uitgegraven om 
ruimte te maken voor de nieuwe bushaltes. De 
bomen gaan eerst een tijdje naar een depot om 
verzorgd te worden, waarna ze op een andere 
plek in de omgeving worden teruggeplaatst. Bij 
de haltes komt nieuw groen in grote potten. Deze 
potten worden in de loop van 2022 geplaatst.   
 
    
 

Groen en bomen

Als gevolg van de herinrichting van de Grote 
Markt, moeten de taxistandplaatsen worden 
verplaatst. Voor de nieuwe plek wordt onder 
andere gekeken naar de omgeving van het 
Kwinkenplein en de noordzijde van het Gedempte 
Kattendiep. Dit onderzoek zit nog in de 
verkennende fase.
    
 
  

Zoekgebied taxistandplaatsen

Inrichtingsplan Gedempte Zuiderdiep 
en Gedempte Kattendiep  
 

In het gebied realiseren we op verschillende 
plekken extra fietsparkeervoorzieningen (vakken 
en rekken), zodat we het fietsparkeren beter 
kunnen organiseren. 
    
 
  

Fietsparkeren


