mercado

het groot handelshuis

De 2e, 3e en 4e verdiepingsvloeren zijn al gestort.
Voor het einde van dit jaar worden ook de
5e en 6e verdieping geplaatst en wordt de 7e
verdiepingsvloer gestort.
Begin 2022 worden de 7e en 8e verdieping
geplaatst.
Als in het voorjaar van 2022 ook de dakvloer
is gestort, wordt aansluitend de bouw van de
appartementen afgemaakt.

De gevelsteigers worden voor het einde van dit jaar
verwijderd.
Begin 2022 nemen Jumbo en La Place hun intrek in het
pand, zodat zij de winkelruimte en het restaurant klaar
kunnen maken voor gebruik. Dit duurt ongeveer 7
weken. Daarna gaat zowel de Jumbo als La Place
open voor publiek.
De fietsenkelder gaat naar verwachting in het voorjaar
van 2022 open.
De kantoorruimtes worden waarschijnlijk in de periode
van januari tot mei 2022 afgemaakt.
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herinrichting van de grote markt
In september 2021 is het concept-inrichtingsplan voor de Grote Markt vrijgegeven. Onderdeel van het
plan is een groep bomen aan de oostzijde van de Grote Markt. Daarnaast komen er water-, zit- en
speelelementen in een herkenbare zone langs de randen van het open middenplein. Dit najaar wordt het
inrichtingsplan besproken met inwoners en belanghebbenden. Eind dit jaar neemt de gemeenteraad een
besluit over het definitieve voorstel. Naar verwachting starten de eerste werkzaamheden rond het voorjaar
van 2022 en is de ‘nieuwe’ Grote Markt in 2023 klaar.
De herinrichting van de Rodeweeshuisstraat hangt nauw samen met de herinrichting van de Grote Markt.
Zo wordt de Rodeweeshuisstraat in de plannen voor de Grote Markt gezien als alternatieve route voor
fietsverkeer dat langs de noordwand van de Grote Markt gaat. Dit betekent dat het aantal fietsers in de
Rodeweeshuisstraat in de toekomst zal toenemen. De inrichting van de straat wordt hierop aangepast.
Meer informatie over de herinrichting van de Grote Markt vindt u op de website jouwgrotemarkt.groningen.nl.

contact
Wilt u op het ontwerp reageren of heeft u vragen over de werkzaamheden met betrekking tot de
herinrichting van de straat? Dan kunt contact opnemen met de projectleiding vanuit de gemeente
Groningen via het Klant Contact Centrum (KCC) gemeente Groningen, telefoon 14050 en
binnenstad@groningen.nl. U kunt tot 20 oktober reageren op de plannen voor de Rodeweeshuisstraat.
Voordat de werkzaamheden volgend jaar van start gaan, ontvangt u nieuwe informatie.

uitgave: gemeente Groningen oktober 2021

Impressie Rodeweeshuisstraat - geen definitief ontwerp

Er wordt hard gewerkt in de Rodeweeshuisstraat. Zo verrijst Mercado en krijgt het Groot
Handelshuis steeds meer vorm. Hetzelfde geldt voor de herinrichting van de Rodeweeshuisstraat
en de Stalstraat.
Na de uitgave van de vorige folder (maart 2021) zijn er gesprekken gevoerd met bewoners en
ondernemers. Naar aanleiding van die gesprekken zijn er keuzes gemaakt over onder andere de
gehandicaptenparkeerplaatsen, terrassen en bomen. Daarnaast wordt er gekeken naar de
mogelijkheden voor kunst en gevelgroen. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een nieuw
inrichtingsplan. In deze informatiefolder vindt u een toelichting op dit plan.

gehandicaptenparkeerplaatsen

hoe komt de omgeving van de
rodeweeshuisstraat eruit te zien?

De gehandicaptenparkeerplaatsen in de Rodeweeshuisstraat en de Stalstraat worden vooralsnog
verplaatst naar de omgeving van het Kwinkenplein en de Kreupelstraat. Dit gebeurt in overleg met
de gebruikers van de gehandicaptenparkeerplaatsen en de Werkgroep Toegankelijk Groningen.

verkeer

Mochten we u onverhoopt toch gemist hebben en wilt u graag reageren op de verplaatsing van de
gehandicaptenparkeerplaatsen,dan kunt u contact met ons opnemen via binnenstad@groningen.nl.

De straat wordt ingericht op voetgangers en
fietsers. De auto is te gast. Fietsverkeer vindt
plaats in twee richtingen, gemotoriseerd verkeer
in één richting. Langs de gevels komen prettige
loopzones, zoals dat ook in de Brugstraat is
gedaan. In het midden van de straat is er ruimte
voor (logistiek) verkeer en fietsers. Zo blijft
bevoorrading van kantoren en winkels in de
Rodeweeshuisstraat in de toekomst gewoon
mogelijk.
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Het gebied Rodeweeshuisstraat en de Stalstraat wordt in 2022
omgetoverd tot levendige en karaktervolle plek in de stad. Op het
inrichtingsplan hieronder ziet u hoe de straat er ongeveer uit komt te
zien. In de kantlijnen staan de uitgangspunten voor het plan. Het
inrichtingsplan is nog niet helemaal definitief. De komende maanden
worden de puntjes nog op de i gezet. Naar verwachting neemt de
gemeenteraad hierover in december 2021 een besluit. Als alles dan
volgens plan verloopt, starten de werkzaamheden in de eerste helft
van 2022 en wordt de ‘nieuwe’ Rodeweeshuisstraat in het najaar van
2022 opgeleverd.
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De Rodeweeshuisstraat wordt een gebied waar het
prettig is om te zijn, te winkelen, te wonen, elkaar
te ontmoeten en om op een bankje of terras te
zitten. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden
voor het toevoegen van kunst op straat.
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In de Rodeweeshuisstraat en de Stalstraat komen de
gele stenen te liggen die kenmerkend zijn voor de
binnenstad. De straat wordt volledig gelijkvloers. Er
komen dus geen verhoogde stoepen. Hierdoor is de
straat ook goed toegankelijk voor bezoekers die
slecht(er) ter been zijn.

on
rgr

fietsenstalling

de

on

groen
raat

Groot Handelshuis
(voormalige V&D)

pleintje

fietsparkeren

de

Ou

Het plaatsen van bomen speelt een belangrijke rol
bij het verhogen van de verblijfskwaliteit. In de
Rodeweeshuisstraat komen vier nieuwe bomen.
Deze zijn in het ontwerp weergegeven met
groene cirkels. Op het pleintje wordt verplaatsbaar groen toegevoegd. Dit zijn de iets kleinere
groene cirkels in het ontwerp. Ook wordt er nog
gekeken naar de mogelijkheden voor gevelgroen.
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In het midden van de Stalstraat komt een knus
pleintje. Door verplaatsbaar groen toe te voegen,
krijgt het pleintje een extra gezellig karakter. Voor
de gevels is er ruimte voor terrassen en kleine
uitstalborden.

Er komt een grote fietsenkelder onder het
Groot Handelshuis. Deze is vanaf twee kanten
bereikbaar: vanuit de Oude Ebbingestraat en
vanaf de Stalstraat. Voor fietsers die kort willen
parkeren, worden er fietsparkeerplekken
gemaakt bij de entree aan de kant van de
Oude Ebbingestraat.

Mogelijke locatie
voor terrassen

Ontwerpvoorstel Rodeweeshuisstraat
Let op: dit is een concept-ontwerp.
Dit is nog niet definitief

