
Q&A werkzaamheden Kattenbrug  
Onderstaande vragen zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomst die Heijmans belegde in februari 
2021. De antwoorden staan achter de vraag. 

Blijft het Pannekoekschip liggen? 
Antw. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren moet ‘t Pannekoekschip tijdelijk wat 
opgeschoven worden. Na de werkzaamheden kan het schip weer nagenoeg op z’n zelfde plek komen 
te liggen. Inmiddels is bekend geworden dat de ondernemers van ’t Pannekoekschip een ander schip 
willen exploiteren, waarvoor de beoogde locatie de Oosterhaven nabij de Oosterhavenbrug is. 
 
Welke monumentenambtenaar is bij het project betrokken? 
Antw. Er zijn verschillende ambtenaren van de vakgroep erfgoed betrokken bij het project. U kunt via 
Projectmanager Herman Lubbers concreet vragen waarover u verder wilt worden geïnformeerd 
(binnenstad@groningen.nl) 
 
Wat gebeurt er met de ventweg op het Gedempte Kattendiep? 
Antw. In dit project blijft deze gehandhaafd, waarbij aan de noordzijde de ventweg iets wordt 
ingekort. 
 
Wanneer en waar worden trillingschermen aangebracht? 
Antw. Voordat we de nieuwe trottoirs aanbrengen wordt het trillingscherm dat bestaat uit 
piepschuim in de grond aangebracht. In het project Kattenbrug wordt een deel van de geplande 
trilling schermen aangebracht (aangegeven met rode sterretjes op onderstaande afbeelding). De 
getallen in de cirkel geeft de lengte van het scherm aan. De overige trillingschermen worden ook 
gerealiseerd, voordat de bussen van de Grote Markt over de Diepenring gaan rijden. 
 

 

 
Wat gebeurt er met de 5 woonboten? 
Antw. Tussen de Kattenbrug en de Poelebrug gaan de woonboten aan de binnenstad zijde 
waarschijnlijk weg, zodra het Pannekoekschip als/dan een nieuwe definitieve locatie heeft (in de 
Oosterhaven). Aan de oostzijde wordt (is) 1 woonboot iets naar het noorden opgeschoven, de 



overige woonboten blijven liggen. 
 
Blijven de stoepen Schuitendiep-westzijde even breed? 
Antw. Ja, de stoep Schuitendiep westzijde, tussen Kattenbrug en Steentilbrug, blijft even breed als nu 
het geval is. 
 
Op dit moment mag je met de auto alleen vanaf Schuitendiep het Gedempte Kattendiep op 
(bijvoorbeeld voor laden/lossen). Kan dit dan gedurende de werkzaamheden via Gedempte 
Zuiderdiep? 
Antw. Tijdens de afsluiting van het Gedempte Kattendiep tussen 18 maart en medio juli 2021 is 
bevoorrading tijdens de venstertijden mogelijk vanuit de richting van het Gedempte Zuiderdiep. 
Ondernemers moeten zelf hun leveranciers hierover informeren.  
 
Hoeveel gehandicaptenparkeerplaatsen komen er? 
Antw. Ter plaatse van Schuitendiep oostzijde (ten noorden van de nieuwe Kattenbrug) komt één 
gehandicapten parkeerplaats.  
 
Wat wordt de naam van de nieuwe brug? 
Antw. Kattenbrug 
 
Hoe hoog is de reling van de nieuwe brug? 
Antw. De reling voldoet aan de geldende richtlijnen en is 1,00 meter hoog.  
 
Hoe kunnen de hulpdiensten de mensen bereiken tijdens de werkzaamheden 
Antw. De hulpdiensten hebben bij een calamiteit toegang tot het werkterrein. Zij zijn op de hoogte 
van de werkzaamheden. Voor een goede bereikbaarheid wordt op verzoek van de hulpdiensten tijdig 
een tijdelijke doorgang gemaakt nabij de fietsdoorsteek vanaf en richting de Rademarkt.  

 

Waarom is er niet gekozen voor een verlaagde kade aan de oostzijde, zodat je meer kunt genieten 
van de middag en avondzon? 
Antw. De kades van de Diepenring zijn Rijks monumentaal, waarbij de kade aan de westzijde in de 
jaren ’60 is verplaatst richting de waterzijde in verband met de verbreding van de weg. In 
afstemming met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben we besloten de westelijke kademuur 
weer terug te brengen naar de oorspronkelijke plek, waarbij in de vorm van de verlaagde kade ook 
de tussentijdse tijdlaag behouden blijft. Aan de oostzijde is geen sprake geweest van het verschuiven 
van kadelijnen, waardoor deze kademuur behouden moet blijven. 
 

 
 



 
 
Welke ondergrondse afvalcontainer kunnen we gebruiken tijdens de werkzaamheden? 
Antw. De ondergrondse afvalcontainer aan het Gedempte Kattendiep (nabij kruising met 
Schuitendiep) wordt tijdelijk verwijderd. Gedurende de periode dat de container buiten gebruik is 
kan het afval gedeponeerd worden in container 1718. De ondergrondse container komt in het 
nieuwe plan wel weer terug.   

 


