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Er gebeurt veel in de Rodeweeshuisstraat. Zo wordt Mercado gebouwd, komen er winkel- en 
kantoorlocaties in het voormalige V&D-pand en krijgt de straat een nieuw pleintje. Hierdoor verandert 
niet alleen het aanzicht van de straat, maar ook het karakter. Het aantal bewoners neemt toe en het 
wordt levendiger door de grotere doorstroming van voetgangers en �etsers. Om dit mogelijk te maken, 
is een aantal aanpassingen nodig.   

Het is nu misschien nog wat moeilijk voor te stellen, maar de Rodeweeshuisstraat wordt na alle 
werkzaamheden een levendige en karaktervolle plek in de stad. Met onder andere terrassen, bankjes 
en groen. Deze informatiefolder geeft u vast een voorproefje van de plannen. 

In oktober 2020 is de bouw van Mercado 
gestart. Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden 
afgerond en wordt nu de bouwkuip ontgraven. 
Vanuit de bouwkuip wordt later de keldervloer 
gestort, zodat het betoncasco van Mercado kan 
worden opgebouwd. Naar verwachting wordt de 
bouw van Mercado na de zomer van 2022 
afgerond. Wilt u meer weten over Mercado? Kijk 
dan op www.mercadogroningen.nl. 

de bouw van mercado 

Ongeveer een jaar lang worden er volop 
sloopwerkzaamheden verricht in het voormalige 
V&D-gebouw. Het gebouw is nu bijna volledig 
gestript aan de binnenkant. De komende weken 
wordt een deel van de gevels aan de buitenzijde 
gesloopt. Hiervoor wordt het gebouw volledig in 
de steigers gezet. Rond het najaar van dit jaar 
zal het grootste gedeelte van de verbouwing 
klaar zijn, waaronder de fietsenstalling met zo'n 
1500 stallingsplekken in de kelder van het 
gebouw. Voor meer informatie, zie ook 
www.hetgroothandelshuis.nl. 

het groot handelshuis 

We gaan graag het gesprek met u aan en nodigen u 
daarom uit voor een digitale inloopbijeenkomst op 
dinsdag 6 april om 19:30 uur. Tijdens deze bijeenkomst 
vertelt de projectleider over de plannen voor de 
Rodeweeshuisstraat en krijgt u de mogelijkheid om hierover 
met elkaar in gesprek te gaan. In de meegezonden brief 
vindt u meer informatie over de bijeenkomst.

digitale inloopbijeenkomst 

planning 

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden met betrekking tot de herinrichting van de 
straat? Dan kunt contact opnemen met de projectleiding vanuit de gemeente Groningen 
(Gijs Hoogerwerf) via het Klant Contact Centrum (KCC) gemeente Groningen, telefoon 14050 en 
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 de aanpak van de binnenstad 

contact 
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Voordat de schep de grond in kan, moet er eerst een goed ontwerp 
komen. Op de tekening hieronder ziet u een eerste ontwerpvoorstel voor 
de Rodeweeshuisstraat met in de kantlijn de 
uitgangspunten voor het ontwerp. Dit ontwerpvoorstel wordt de 
komende maanden verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De raad 
neemt hierover een besluit. We verwachten in het najaar van 2022 
klaar te zijn met de werkzaamheden.
    
 
  

hoe komt de ‘nieuwe’ rodeweeshuisstraat 
eruit te zien? 

 

Ontwerpvoorstel Rodeweeshuisstraat
Let op: dit is een concept-ontwerp. Dit is nog niet de�nitief

De Stalstraat wordt een aantrekkelijke plek voor 
woningen met op de begane grond winkels en 
horeca. In het midden van de straat komt een 
knus pleintje. Door groen toe te voegen, krijgt het 
pleintje een extra gezellig karakter. Voor de 
gevels is er ruimte voor terrassen, �etsen en kleine 
uitstalborden.
    
 

stalstraat

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.
    

stadsstraat met hoge verblijfskwaliteit In de Rodeweeshuisstraat komen de gele stenen te 
liggen die kenmerkend zijn voor de binnenstad. 
Er wordt nog onderzocht of de straat gelijkvloers 
wordt of dat er een verhoogde stoep komt. 
    

bestrating

Het plaatsen van bomen en/of gevelgroen speelt 
een belangrijke rol bij het verhogen van de 
verblijfskwaliteit. In de Rodeweeshuisstraat is 
ruimte voor enkele bomen. Deze zijn in ontwerp 
weergegeven met groene cirkels. 

groen

Met de herinrichting van de Rodeweeshuisstraat 
en Stalstraat zoeken we naar een juiste mix van 
verblijfsgebied en het aanbieden van 
autoparkeren. In het ontwerp zijn de 
parkeerplaatsen bewust nog even weggelaten. 
Uit gesprekken met omwonenden en verder 
onderzoek moet eerst blijken wat de wensen en 
mogelijkheden hiervoor zijn.   

parkeren

een mogelijke opstelling is van
de terrassen in de Stalstraat


