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De Rodeweeshuisstraat en de Stalstraat worden de komende maanden omgetoverd tot een levendige en 
karaktervolle plek in de stad. Een plek waar het prettig is om te zijn, te winkelen, te wonen of elkaar te 
ontmoeten. Zo worden er onder andere bankjes en bomen toegevoegd. Ook wordt de straat meer 
ingericht op voetgangers en de �ets. De auto is te gast. De werkzaamheden voor de nieuwe inrichting 
starten op maandag 3 oktober en worden in het voorjaar van 2023 afgerond. 

In 2020 is er een eerste inrichtingsvoorstel (ontwerp) voor de Rodeweeshuisstraat gemaakt. Dit voorstel 
is in 2021 met omwonenden en ondernemers besproken. De opbrengsten van de gesprekken zijn -waar 
dat kon- verwerkt in een nieuw inrichtingsplan. Eind december 2021 is het inrichtingsplan door de 
gemeenteraad vastgesteld. 

In deze folder vindt u meer informatie over hoe de Rodeweeshuisstraat eruit komt te zien, een planning 
van de werkzaamheden en de contactgegevens van de aannemer.
 

Mercado is bijna af. Begin oktober zijn de 
vooropleveringen van de appartementen. Eind 
november worden alle appartementen 
opgeleverd. Hierna zullen de bouwketen en 
overige materialen van de bouwplaats 
afgevoerd worden. De commerciële 
benedenverdieping wordt in de loop van 
2023 in gebruik genomen. 

mercado 

De werkzaamheden in het Groothandelshuis naderen 
hun einde. De fietsenstalling, Jumbo en Laplace zijn al 
volop in gebruik. Momenteel wordt er hard gewerkt 
aan het afbouwen van de kantoorverdiepingen. De 
kantoorverdiepingen worden waarschijnlijk begin 
november voor het eerst in gebruik genomen. In de 
eerste maanden van 2023 zal het Groothandelshuis in 
zijn geheel in gebruik zijn.  

het groot handelshuis 

planning 

De werkzaamheden in de Rodeweeshuisstraat worden 
in opdracht van de gemeente Groningen door Plegt-Vos 
uitgevoerd. De contactpersoon van Plegt-Vos is Henk de 
Vries (telefoonnummer 06-51402096). Bij hem kunt u 
terecht als u vragen heeft over de werkzaamheden. 

Bij vragen over het project kunt u contact opnemen met 
de projectleiding vanuit de gemeente Groningen via 
het Klant Contact Centrum (KCC) gemeente Groningen, 
telefoon 14050 en via binnenstad@groningen.nl.   

De herinrichting van de Rodeweeshuisstraat 
is onderdeel van het binnenstadsprogramma 
Ruimte voor Jou – aanpak binnenstad 050. 
Dit binnenstadsprogramma omvat zo’n 50 
projecten, allen met als doel een 
aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en 
bereikbare binnenstad.  

onderdeel van aanpak 
van de binnenstad 

contact 
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Begin oktober 2022

Start werkzaamheden in 
de steeg bij de Stalstraat. 

Eind oktober/ 
eind november 2022

Werkzaamheden in 
de Stalstraat. 
 

Begin november

Vervangen van kabels en 
leidingen bij de stoep aan 
de noordzijde van 
de Rodeweeshuisstraat. 
Deze werkzaamheden duren 
ongeveer 8 weken. 
 
 

Eind november 2022

Werkzaamheden in de 
Oude Boteringestraat. 
 
 
 

Half december 2022

Start werkzaamheden in 
de Rodeweeshuisstraat 
aan de kant van de 
Oude Boteringestraat. 
In vakken van ca. 40 
meter wordt richting de 
Oude Ebbingestraat 
gewerkt.  
 

Midden februari 2023

Laatste vakken 
richting Oude 
Ebbingestraat 
afmaken. 
 
 

Eind maart 2023

Afrondende werkzaamheden. 
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Op het inrichtingsplan hieronder ziet u hoe de straat eruit komt te zien. 
In de kantlijnen staan de uitgangspunten voor het plan. Het inrichtings-
plan is in december 2021 door de gemeenteraad goedgekeurd.  
    
 
  

Hoe komt de omgeving van de 
Rodeweeshuisstraat eruit te zien? 

 
 

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. 

    
 
  

pleintje met terrassen 
en groen

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.  
    

verkeer

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.  
    
 
  

stadsstraat met hoge verblijfskwaliteit In de Rodeweeshuisstraat en de Stalstraat komen de 
gele stenen te liggen die kenmerkend zijn voor de 
binnenstad. De kleur voor het Rodeweeshuiscomplex 
wijkt af van de rest van de bestrating. Het stukje 
langs de geval krijgt namelijk een natuurstenen 
stoep. 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.

bestrating

De gehandicaptenparkeerplaatsen in de 
Rodeweeshuisstraat en de Stalstraat zijn sinds 1 
september 2022 verplaatst naar het Kwinkenplein. 
Dit is gebeurd in overleg met de gebruikers van de 
gehandicaptenparkeerplaatsen en de Werkgroep 
Toegankelijk Groningen.  
    
 
  

gehandicaptenparkeerplaatsen

Sinds maart 2022 is de fietsenkelder onder het 
Groot Handelshuis geopend. Voor fietsers die kort 
willen parkeren, worden er fietsparkeerplekken 
gemaakt bij de entree aan de kant van de Oude 
Ebbingestraat.   

    
 
  

�etsparkeren

hier komen mogelijk terrassen

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. Ook wordt er nog gekeken naar de 
mogelijkheden voor gevelgroen.  
 
    
 
  

groen

De horecaondernemers in de Stalstraat werken op 
dit moment gezamenlijk aan een voorstel voor de 
inrichting van  het terras op het pleintje. Zodra dit 
plan af is, zal de gemeente deze beoordelen.   
 
    
 
  

terrassen 


