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Dit jaar vinden op verschillende plekken in het A-kwartier wegwerkzaamheden plaats. Het betreft 
de Visserstraat, De Laan, de beide Ellebogen, Turftorenstraat, Oude Kijk in’t Jatstraat, Hoge der 
A, Vijfde Drift/Gasthuisstraat en Uurwerkersgang. Eerder (2017) werden de Vishoek, Hoekstraat 
en Muurstraat al opnieuw ingericht. Eerst voeren de nutsbedrijven (Enexis Netbeheer en 
Waterbedrijf Groningen) werkzaamheden uit om ondergronds de kabels en leidingen te 
vervangen. In de meeste straten volgt de gemeente aansluitend met het opnieuw bestraten. Deze 
folder gaat over de planning: wat gebeurt waar en wanneer en wat gaat u daarvan merken? Let 
wel, de data zijn onder voorbehoud.

kabels, leidingen en herinrichting

Samen met bewoners, eigenaren en ondernemers heeft de gemeente de 
Toekomstvisie A+Kwartier (2016) gemaakt. De reden hiervoor was het 
verdwijnen van de prostitutie vanaf 1 januari 2016. Het doel is de straten 
in het A+Kwartier te veranderen in straten met groene geveltuintjes, 
bankjes en sfeervolle aankleding. Daarnaast zetten we in op aantrekkelijke 
woonruimte voor jong en oud en stimuleren we de komst van kleine 
bedrijfjes naar het A+Kwartier. 

Meer informatie over de aanpak van het A+Kwartier en hoe de straten er uit 
komen te zien vindt u op de website: 
gemeente.groningen.nl/toekomstvisie-a-kwartier.

toekomstvisie A  Kwartier

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager. 

 Omgevingsmanager werkzaamheden kabels en leidingen:
 Johnny Schepers, firma A.Hak, namens Enexis Netbeheer en Waterbedrijf Groningen
 telefoon 06-10563153 of 0592-278240.
 Projectleiding gemeente Groningen, aansluitende herinrichting:
 André Feitsma, afd. Stadsingenieurs directie Stadsontwikkeling, via Klant Contact  
 Centrum (KCC) gemeente Groningen telefoon 14050.

Meer informatie over de binnenstadsaanpak vindt u op ruimtevoorjou.groningen.nl.

meer weten?

De binnenstad van Groningen krijgt deze jaren een forse impuls, met veel meer ruimte voor 
voetgangers en fietsers. Het wordt steeds drukker in de van oudsher middeleeuwse binnenstad. 
Daarom moeten we slimmer met de beschikbare ruimte om gaan. 

Dit doen we via tientallen projecten onder de noemer Binnenstad 050 – ruimte voor jou. Het doel is 
een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad. Voor jong en oud, voor ieder-
een. 
 Voetgangers en fietsers krijgen (veel) meer ruimte
 Veel straten en pleinen worden heringericht en gezelliger
 Daarvoor gaan de bussen op een andere manier door de binnenstad rijden: langs  
 andere routes en waar nodig met aanvullend alternatief vervoer
 Beter fietsparkeren, overlast geparkeerde fietsen aanpakken
 Veel aandacht voor aantrekkelijker wonen, werken en winkelen

aanpak binnenstad

uitgave: gemeente Groningen, februari 2019

Dit jaar zijn er ook wegwerkzaamheden aan de Diepenring en afrondende werkzaamheden 
aan de Brugstraat en Munnekeholm. De planning van dat werk is afgestemd met de 
werkzaamheden in het A-Kwartier zodat uw buurt voldoende bereikbaar blijft. 

andere werkzaamheden



Werkzaamheden februari – juli 2019 Werkzaamheden augustus 2019 – mei 2020

Op de kaarten op deze pagina’s kunt u zien wanneer 
er waar aan de weg wordt gewerkt. Tijdens de 
werkzaamheden willen we zo weinig mogelijk overlast 
veroorzaken. Helaas kunnen we dit niet altijd 
voorkomen. Aan het begin van de werkzaamheden in 
uw straat ontvangt u een brief van de 
netwerkbedrijven met details daarover. Heeft u vragen 
of opmerkingen over de werkzaamheden? Dan kunt u 
contact met ons opnemen. De contactgegevens staan 
op de achterkant van deze folder.
    
 
  

wat gebeurt waar en wanneer 

uit te voeren werkzaamheden

 Vervangen kabels en leidingen
 Aanleggen nieuwe goten regenwater
 Aanbrengen nieuwe bestrating 
 Aanbrengen straatmeubilair en groen
 Daar waar genoemd: ook herinrichten 
   
 
  

tijdens de uitvoering kunt u enige 
hinder ondervinden 

 Tijdelijk geen doorgaand autoverkeer   
 mogelijk (omleidingen)
 Altijd doorgang voor voetgangers en fietsers,  
 maar met de fiets aan de hand (uitgezonderd  
 Uurwerkersgang) 
 Panden zijn altijd bereikbaar, soms door  
 tijdelijke bestrating of loopschotten
 Mogelijk hinder van zand, stof of tijdelijk  
 trillingen door werkzaamheden aan de weg
 Hulp bij afvalverwijdering of bevoorrading  
 kan aan de orde zijn
 Mogelijk hinder van geluid door inzet van  
 zuigauto’s

 
   
 
  

7  De Laan   medio augustus – eind december / (in 
     fasen, knip bij de P-entree Harmonie) kabels 
     en leidingen en herinrichting
8  Visserstraat / Vijfde Drift, medio augustus – eind oktober / herinrichting  
 Gasthuisstraat   
9  Uurwerkersgang  medio oktober – medio november / kabels en 
     leidingen
10  Kleine Kromme Elleboog tweede helft november / kabels en leidingen
11 Turftorenstraat (oostzijde) december 2019 - februari 2020 / kabels en
 / Grote Kromme Elleboog leidingen, herinrichting volgt in 2020
12 Oude Kijk in ’t Jatstraat  maart 2020 - mei 2020 / kabels en leidingen, 
     aansluitend herstraten 

1  Lutkenieuwstraat  januari – begin maart / kabels en leidingen
2  Turftorenstraat (westzijde) medio maart – eind april / kabels en 
     leidingen, herinrichting volgt in 2020
3  Hoge der A (zuidzijde)  begin maart – eind april / herinrichting
4  Hoge der A (noordzijde) begin mei – medio juli / herinrichting
5  Vijfde Drift/Gasthuisstraat medio april - medio mei / kabels en leidingen 
6  Visserstraat   medio mei – medio juli / kabels en leidingen
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