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 Abrug



 

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 door-
getrokken 

gedeelde ruimte voor alle ge-
bruikers

rijbaan wordt versmald 
naar 4.50m

gedeelde ruimte voor alle 
gebruikers
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r A rijbaan van 3,5 m. 

bestrating op één
niveau 
(geen stoeprand)

hybride zone aan 
beide zijden van 
0,50m 

opheffen 2 parkeer-
vakken t.b.v. fiets-
parkeren (ca 20) bredere trottoirs waar 

mogelijk 2,5 m

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

éénrichting voor ge-
motoriseerd verkeer 
m.u.v. Pendelbus Bin-
nenstad en hulpdien-
sten 

in het brede deel  ruimte voor 
een eilandterras in venstertij-
den laden en lossen

Definitief ontwerp Abrug en Brugstraat

fietsvakken voor 
ca 60 fietsen

aan de noordzijde een 
geleidelijn in gele kleur 
met oversteken 

Drie nieuwe bomen in verlengde 
van bomenrij Akerkhof 

 Abrug en Brugstraat



 

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. 

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 of door 
voetgangers. De zone is zowel goed befietsbaar 

als comfortabel genoeg om 
er in te lopen.

Stoepen

Hybride zone

 Brugstraat



 

voorstel voor gevelgroen 
in overleg nader te bepalen

fietsvakken (ca 25 fietsen)

bestrating op één niveau
(geen stoepranden)

gedeelde ruimte voor alle 
gebruikers
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Munnekeholm

gedeelde ruimte voor alle 
gebruikers

rijbaan van 3,5 m. breed

hybride zone aan 
beide zijden van 0,50m 

 Munnekeholm



 

bestemmingsverkeer

bestaande rijrichting

laad en losverkeer
binnen venstertijden
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Rijrichtingen

• 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 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. 

Om de verkeersdruk op de Abrug te verminderen is het voorstel op een deel van 
het Hoge der A het parkeren op te heffen en slechts bestemmingsverkeer toe te 
staan

Uitvoeringsagenda

Planning

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 2 jaar experimenteren 
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 kunnen gratis gebruik maken 
van deze dienst.  

Alternatief vervoer

 Planning en verkeer



 

Variant 1

Variant 2

Variant 3
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Gedempte Zuiderdiep Minerva


