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Aanpak Grote Markt
De Grote Markt komt er de komende
jaren heel anders uit te zien. Naar
verwachting verdwijnen eind 2021 de
bussen van de Grote Markt, waardoor er
ruimte ontstaat om het plein een nieuwe
invulling te geven, gericht op alle
leeftijden. Hét moment om de Grote
Markt aan te pakken en opnieuw in te
richten tot het hart van de binnenstad.
Waar meer ruimte is voor voetgangers en
waar het prettig is om te verblijven.
Eind 2021 kan naar verwachting de
schop in de grond. Tot die tijd moet er
nog een hoop gebeuren. Om ons te
helpen de goede keuzes te maken,
stellen we eerst een Programma van Eisen
op. Dit doen we in samenspraak met de
inwoners van de gemeente Groningen.
Daarna volgt in de loop van 2021 het
ontwerp. In 2022 moet het plein klaar
zijn.

Ruimte voor Jou –
Aanpak binnenstad 050
Jouw Grote Markt is onderdeel van
Ruimte voor Jou – Aanpak Binnenstad
050. Onder de noemer Ruimte voor
Jou vallen tientallen projecten, allen
met als doel een aantrekkelijke,
toegankelijke, veilige en bereikbare
binnenstad voor iedereen.
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Wil je meer weten over projecten in de
binnenstad? Ga dan naar ruimtevoorjou.groningen.nl
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Aanpak Grote Markt
We werken met vijf doelen
voor de Grote Markt:
Het centrale plein
Het ontmoetingsplein
Het levendige plein
Het voetgangersplein
Het klimaat-adaptieve plein

Centrale plein
De Grote Markt moet weer hét centrale plein worden, het kloppende
hart van de stad. Met behoud van het eigen karakter en rekening
houdend met geschiedenis, heden en toekomst.
Ontmoetingsplein
De nieuwe inrichting van de Grote Markt moet ervoor zorgen dat
het plein toegankelijk is voor iedereen en waar het fijn is om elkaar
te ontmoeten. Het nieuwe plein wordt vooral op verblijf ingericht en
minder op doorstroming, met ruimte voor actieve ontmoeting.
Levendig plein
We willen meer levendigheid op de Grote Markt: een gezellig plein
voor jong en oud waar genoeg te doen en te beleven is. De evenementen en andere activiteiten moeten hieraan bijdragen. De gebouwen om het plein hebben ook een belangrijke rol. We willen dat
binnen en buiten (zoals terrassen) elkaar versterken.
Voetgangersplein
Als de bussen van de Grote Markt verdwenen zijn, wordt van het plein
een voetgangersplein gemaakt. Fietsers zijn hier te gast. Het plein
wordt vanuit dit gezichtspunt ontworpen. Dit betekent meer
verblijfskwaliteit op het plein, een veilige en aangename ruimte voor
voetgangers, maar ook ruimte voor de doorgaande fietser.
Klimaat-adaptief plein
De Grote Markt moet in ieder seizoen een aangename verblijfsplek
zijn. We willen de Grote Markt robuust maken, zodat het plein ook
de klimaatverandering aankan. De nieuwe inrichting biedt meer
beschutting en schaduw bij hitte en helpt wateroverlast voorkomen.
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1000 jaar Grote Markt
De Grote Markt bestaat al meer dan 1000 jaar en
kent een interessante geschiedenis. Wist je
bijvoorbeeld dat de noordzijde van de Grote Markt
vroeger de Brede Merckt werd genoemd? En de
zuidzijde de Botermarkt?

De Grote Markt ligt op
de Hondsrug, zo’n 7 meter hoger
dan de Ommelanden.

In 1977 werd het
roemruchte Verkeerscirculatieplan
ingevoerd.

Het plein werd autoluw.
Alleen bussen en taxi’s
mochten sindsdien nog passeren.

Onder de Nieuwe Markt is een
grote ondergrondse
fietsenstalling.

Dat betekent ook dat
eind 2021 de OV-bussen
van de Grote Markt verdwijnen.

Onder ruim 2m zand
en straatvuil liggen al
1000 jaar de keitjes
van de oudste markt.

Dit om het groeiende
autoverkeer te vergemakkelijken:
het plein werd een rotonde.

Vanaf 1880
(eerste paardentram)
tot 1992 hét overstappunt
voor het lokale OV.

In 2015 heeft de raad
een nieuwe integrale visie
op de binnenstad vastgesteld.

Ze gaan dan langs de rand
van het centrum rijden.

Tot in de 11e eeuw ligt
deze plek in de zuidoostelijke
hoek van het dorp ‘Cruoninga’.
Het grenst aan de begraafplaats
bij de Maartenskerk en de
koninklijke Bisschopshof.

In de 11e eeuw wordt
het dorp Groningen stád,
met veel verharde straten.

Al tien eeuwen komen de
belangrijkste straten van de
stad uit op het plein.
Even zo lang was het
dé plek voor de
week- en jaarmarkten.

Tijdens de bevrijding in 1945
werden grote gedeelten van
de bebouwing vernietigd.

De rooilijn aan de
oostzijde werd 17 meter
naar het oosten verschoven.

Na de oorlog werd er stap
voor stap wederopgebouwd.
De beste Nederlandse architecten
ontwierpen nieuwe grote,
luxe winkelpanden.
Glamour in Stad!

Die functie is later
overgenomen door het
centrale busstation bij
het Hoofdstation.

Eeuwenlang ook het toneel
voor kermissen, evenementen
en demonstraties.

Denk bijv. aan Gronings
Ontzet, bezoek van de majesteit,
Sinterklaas en Eurosonic.

De vooroorlogse rooilijn
is daarmee weer terug op
zijn oude plek gelegd.

Forum Groningen, hotel,
nieuwbouw Vindicat, Merckt,
Nieuwe Markt, …

Dit deel van het stadshart
verdiende een impuls,
wat leidde tot veel bouwprojecten.

Daarom is het nú de tijd
om de Grote Markt her
in te richten.

Met extra zitplekken
en groen en aantrekkelijk
voor iedereen van 8 tot 88.

Het plein wordt dan eindelijk
weer een echt aantrekkelijke
verblijfsplek.

Dat maakt de Grote Markt
een stuk kleiner, net zoals
hij eeuwenlang ook was.

Dat levert op de Grote Markt
veel extra ruimte op voor

Vooral aan de noord-,
oost- en westzijde.
Daaronder ook het Scholtenhuis.

Vroeger heette de noordzijde
ook wel de Brede Merckt,
de zuidzijde de Botermarkt.

Het is er ook heel druk als
FC Groningen of Donar
iets te vieren hebben.

De Martinitoren kijkt
al 500 jaar uit over het plein.

Vanaf het midden van de
13e eeuw staat midden
op het plein een stenen raadhuis.

Het werd in 1810 vervangen
door het huidige
neoclassicistische stadhuis.

Het schilderij De Paardenkeuring
(in het stadhuis) laat dat
geromantiseerd zien.

Tot de bevrijding in
1945 was het een van
de fraaiste pleinen in Nederland.

Ook openbare terechtstellingen
vonden op de
Grote Markt plaats

En 's avonds kon het er de
laatste jaren ook heel druk
zijn met geparkeerde fietsen.

En er is natuurlijk
veel horeca te vinden.

Vanaf 2005 richt de
stedenbouwkundige
aandacht zich vooral
op de oostzijde.

De afgelopen jaren is veel
archeologisch en bouwhistorisch
plein-onderzoek gedaan.

Wie kent ze niet: De Drie
Gezusters (de grootste) en
De Doelen (de oudste, 1798).

Er was in die jaren ook volop
discussie over een p-garage
onder het plein, dit ging niet door.

Onder de Martinitoren stond vanaf
1509 de Hoofdwacht, in
1956 is deze afgebroken.

Daar vlakbij werden
boeven – letterlijk - aan de
kaak gesteld.

Vanaf 1992 zijn her en der rond
het plein gele steentjes gelegd
(Binnenstad Beter).

Sinds 1995 wordt ook
nagedacht over de oostelijke en
ook de noordelijke pleinwand.

Geschiedenis van de Grote Markt
Al ruim voor de 10e eeuw was Groningen een esdorp op het uiterste puntje van de Hondsrug. De Grote Markt werd
het middelpunt, omringd door boerderijen. Het dorp groeide, werd ommuurd en verhardde hier en daar de straten
met keistenen. In de 11e eeuw is Groningen een stad geworden. De jaar- en weekmarkten vonden veelal op de Grote
Markt plaats (afbeelding 2).
Op afbeelding 1 zien we de Grote Markt in volle glorie, met aan de noordzijde de Martinikerk, het Goudkantoor en
het toenmalige stadhuis. Het plein was belangrijk voor de inwoners van Groningen. Het was bovendien het centrum
voor zowel de economie als voor de rechtspraak.
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Kaart van Haubois (1643)

De paardenkeuring, Otto Eerelman (1919)
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De Grote Markt als verkeersplein (ca. 1965)

Als we naar het huidige plein kijken, valt op dat de ruimte versnipperd is geraakt. Dit is het gevolg van
verkeersingrepen uit het verleden (afbeelding 3).
Met de herinrichting willen we het plein weer de allure teruggeven die past bij de Grote Markt als het centrale plein,
het hart van de stad. Met ruimte voor ontmoeting, maar zeker ook voor festiviteiten, evenementen en manifestaties
(afbeelding 4).

Muziekfeest op de Grote Markt (ca. 2015)

De contouren van het plein
Zo duidelijk als het plein zich aftekende in het verleden, zo onduidelijk is het nu. Bepaalde delen
van het plein lijken niet meer mee te doen, zoals de noordkant van het Waagstraatcomplex.
Het doel voor de nieuwe Grote Markt is om de historische contouren zoveel mogelijk te
herstellen. Van gevel tot gevel kan er daarom een pleinvloer komen met nieuwe bestrating. De
wanden, inclusief de Martinitoren en de Noordwand, staan dan weer aan het plein. De
pleinvloer loopt door tot aan de Waagstraat, zodat het stadhuis op het plein komt te staan.
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Ook bij de hoeken van het plein liggen
verbeterpunten. Zo kijken we of we het
Martinikerkhof weer een groen ‘adres’
aan de Grote Markt kunnen geven en
wat we kunnen doen met de opening
van de Kreupelstraat.

2019

grenzen van de
Grote Markt na 2021

na 2021

Functionele en ruimtelijke indeling (zonering)
De Grote Markt was vroeger opgedeeld in verschillende zones. Het plein bestond uit een stoepzone, een
loopzone (een riepe) en het middenplein. Op het middenplein werd handelgedreven en festiviteiten
georganiseerd. Met de opkomst van het autoverkeer in de 20ste eeuw ontstond een scheiding tussen de
verschillende zones. De Grote Markt raakte versnipperd.

beelden van de stoep in vroegere tijden

historische plattegrond met indeling Grote Markt

Met de herinrichting krijgen de zones een nieuw
leven. Zo komt er wat ons betreft weer een
stoepzone langs de gevels en een riepe in de
vorm van een 6 meter brede loopzone. Het
middenplein blijft leeg en is geschikt voor de
organisatie van evenementen. Naast het
terugbrengen van de oorspronkelijke zones,
stellen we voor om een nieuwe zones toe te
voegen: een gemengde zone. In deze gemengde
zone combineren we zitten met spelen, water
en groen.
zonering met gemengde zones

referentiebeelden van de gevel
en de stoep

De gemengde zone

referentiebeelden gemengde zone

indeling van gevelzone met stoep en 'riepe' (wandelzone) met
daarnaast de gemengde zone (vast en flexibel)

In de gemengde zone
combineren we caféterrassen
met openbare zitplekken,
spelen, water en groen. De
gemengde zone brengt
beschutting, zon en schaduw,
intimiteit en activiteit op het
plein. Een plek waar mensen
zich uitgenodigd voelen om er
langer te verblijven.

zonering met terrassen en vaste
standplaatsen kiosk
stoep
riepe
mogelijke situering
terrassen

zonering met terrassen
tijdens evenement

gemengde zone vast
gemengde zone flexibel
open middenplein

omgeving Martinitoren (n.t.b)
mogelijke opstelling
grootschalige evenementen

referentiebeelden gemengde zone

Denk mee over de Grote Markt

Wat betekent de Grote
Markt voor jou?
Het plein is een belangrijke best
emming voor
veel bezoekers van de stad Gro
ningen.
Maar wat betekent de Grote
Markt voor
jou? Wat spreekt jou aan op
het plein?
En wat zou het plein nog moo
ier maken?
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Wat vind je van bomen op
de Grote Markt?
Vind jij bomen een toegevoegde waarde hebben
voor het plein? Waarom wel/niet?
Waar zouden bomen moeten komen naar
jouw idee?

Meepraten over de Grote Markt
kan vanaf nu online!
Check:

Bomen
impressie zijaanzicht bomen op het plein

referentiebeeld van bomen in een gemengde zone

De Grote Markt heeft nagenoeg geen bomen. Daarmee
onderscheidt het plein zich van de Vismarkt en het Martinikerkhof.
Toch kunnen extra bomen een goede aanvulling zijn om de markt
meer verblijfskwaliteit te geven.
Naast dat de bomen mooi zijn om naar te kijken en beschutting
bieden, leveren ze ook een bijdrage aan een beter klimaat.

bomen en duurzaamheid

hittestresskaart links zonder bomen, rechts met bomen

Bomen
We stellen voor om op de Grote Markt ruimte te
maken voor zo’n 10 grote bomen van ongeveer 15
meter hoog. Die bomen kunnen dan in twee rijen
komen te staan, aan de noordzijde en aan de
zuidzijde.
De bomen kunnen we aanvullen met groen dat lager
bij de grond staat. Bijvoorbeeld in combinatie met
bankjes.

Water

concept-structuurschets bomen, water en zitten

referentiebeelden water op het plein

In ons voorstel komt bewegend water er in de vorm van
een waterlijn in de gemengde zone aan de noordzijde
van het plein. De waterlijn ontspringt bijvoorbeeld op de
plek waar vroeger een pomp heeft gestaan. Het water
stroomt af naar de lagergelegen Sint Jansstraat.
Naast deze waterlijn kan water een plek op het plein
krijgen in de vorm van spuitertjes in de zon. Dus wat ons
betreft komt er geen traditionele fontein. Hoe denk jij
hierover?
referentiebeeld spuitertjes in de zon

Voetgangers en fietsers

De Grote Markt wordt wat ons betreft weer een plein voor de
voetganger. Maar dat wil niet zeggen dat er niet gefietst mag
worden op en rondom de Grote Markt. Het gebruik van het plein
door fietsers varieert per dag. Belangrijke fietsroutes door de
binnenstad leiden van, naar en over het plein. In de toekomst willen
we dit zo houden. Wel gaan we kijken naar alternatieve routes om
het aantal fietsers op bepaalde momenten op het plein te
verminderen.
Om overlast van geparkeerde fietsen op het plein te voorkomen,
stellen we voor het fietsparkeren te reguleren. En te stimuleren om
gebruik te maken van alternatieve stallingsplekken. Deze zijn te
vinden in de stalling van het Forum Groningen en onder de
voormalige V&D.

aantallen fietsers door de week Grote Markt

Structuurschets
De voorlopige structuurschets
bestaat uit de eerste ruwe
ideeën voor de ‘nieuwe’ Grote
Markt. Het zijn schetsen en dus
nog geen definitieve
ontwerpen. Eind november
mondt de structuurschets uit in
het Programma van Eisen dat
aan de raad wordt
voorgelegd. In het Programma
van Eisen staan de
uitgangspunten omschreven
waar de ‘nieuwe’ Grote Markt
aan moet voldoen. Op basis
daarvan zal volgend jaar een
concreet ontwerp voor de
Grote Markt worden gemaakt.
Naar verwachting kan dan
eind 2021 de schep in de
grond.

dit is de voorlopige structuurschets voor de Grote Markt
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Alternatieve fietsroutes
Van oost naar west: voor de
route langs de noordzijde van
het plein komt er in ons voorstel
een alternatief via de Rode
Weeshuisstraat en het
Kwinkenplein. De noordzijde
wordt dan vooral ingericht op
verblijf en minder op
doorstroming. Op drukke
momenten kunnen fietsers
beter even omfietsen.
Van noord naar zuid:
momenteel wordt onderzocht of
fietsers in twee richtingen door
zowel de Oosterstraat als de
Gelkingestraat kunnen fietsen.
Hiermee wordt het aantal
fietsbewegingen dus verdeeld
over twee routes.
Wel willen we voorkomen dat
fietsers kris-kras oversteken,
zodat voetgangers zich veilig
voelen.

dit is een voorlopige schets
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Verbeeldingen

impressie
gemengde
zone met
terrassen,
Oostwand

dit zijn nog geen definitieve ontwerpen
impressie
gemengde
zone vanaf
Tussen beide
Markten
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Verbeeldingen

impressie
Grote Markt
vanaf
Martinitoren

dit zijn nog geen definitieve ontwerpen
impressie
vanaf
voormalig
V&D-gebouw
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Stappen in de aanpak van de Grote Markt 2020 - 2023

fase 1

fase 2

fase 3

De start: Programma van Eisen.
2020

Uitwerken en Ontwerpen.
2021

Uitvoering.
2022

Tijdens deze fase formuleren we waaraan
het ontwerp van het plein moet voldoen.
Dit gaat over zaken als de indeling van
de ruimte, de functie, het gebruik, het
verkeer, groen, evenementen en
bedrijvigheid. Naar verwachting neemt
het college van B&W eind 2020 een
besluit over het programma van eisen.
Daarna wordt dit voorgelegd aan de
gemeenteraad.

In 2021 gaat dan een nog te kiezen
architect een ontwerp maken aan de
hand van het programma van eisen. Dit
ontwerp geeft in meer detail aan hoe de
toekomstige inrichting van de Grote
Markt eruitziet, passend bij de visie op de
functie en het gebruik. Er wordt een
inrichtingsplan gemaakt met een concreet
ontwerp dat we delen met de stad.
Hierover neemt de gemeentebestuur
uiteindelijk een besluit.

Als alle denkwerk is verricht, gesprekken
en debatten zijn gevoerd en er
besluitvorming heeft plaatsgevonden, kan
de schop in de grond. De verwachting is
dat dit op zijn vroegst vanaf eind 2021
kan. De bus rijdt dan een nieuwe route.
Het plein kan opnieuw worden ingericht.
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fase 4
Oplevering aanpak Grote Markt.
2022-2023
Wanneer alles klaar is en in welke
volgorde weten we nu nog niet precies.
Eventuele werkzaamheden in de
omliggende straten zijn bijvoorbeeld ook
van belang.
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