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Geachte omwonende Kattenbrug, 

 

Wij willen u met deze brief informeren over de start van de realisatie van de 

Kattenbrug. Als onderdeel van het binnenstadsprogramma Ruimte voor Jou 

hebben we de afgelopen jaren aan de westkant van de binnenstad diverse 

projecten gerealiseerd. Met de komst van de Kattenbrug maken we nu de slag 

naar de oostkant van de binnenstad. De afgelopen jaren zijn de plannen 

ontwikkeld voor brug en omgeving, maar ook voor de bushaltes bij de 

Stadsschouwburg en het Provinciehuis, de Sint Jansstraat en niet in de laatste 

plaats voor de Grote Markt.  

 

 

De voorbereidende werkzaamheden voor realisatie van de Kattenbrug starten 

in januari 2021. U moet hierbij denken aan aanvullend onderzoek in de 

ondergrond, het gereed maken van het bouwterrein en het opheffen van de 

parkeerplaatsen. In februari worden tussen Steentilbrug en de nieuwe 

Kattenbrug bomen gekapt. Dit is noodzakelijk in verband met de bouw van de 

brug en de herinrichting van beide kades. Vanaf maart begint dan vervolgens 

de echte bouw van de Kattenbrug. Aan het eind van volgend jaar is hier dan 

een nieuw stukje binnenstad ontstaan, met een aantrekkelijke en steeds 

groener wordende verblijfsplek langs het water. Er worden 28 nieuwe bomen 

geplant en er komt veel extra groen. De bussen kunnen dan op hun beurt 

volgens plan de brug passeren en hun route vice versa langs de Diepenring en 

het Gedempte Kattendiep/Gedempte Zuiderdiep rijden. Van de Grote Markt 

zijn de bussen dan verdwenen, zodat ook daar aansluitend de herinrichting 

kan starten. 

 

De werkzaamheden voor de Kattenbrug zijn gegund aan het bouwbedrijf 

Heijmans. Deze aannemer zal u begin januari per brief nader informeren over 

hun planning, de inrichting van het bouwterrein, het contact met u als 
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omwonenden tijdens de bouw en zo meer. Daarbij zullen zij ook een (online) 

informatiebijeenkomst aankondigen over de start van de werkzaamheden.  

 

Wilt u meer weten over het project Kattenbrug en omgeving, kijk dan op de 

gemeentelijke website www.ruimtevoorjou.groningen.nl/project/27-nieuwe-

brug-kattenbrug/. Er is op die plek vanaf februari ook meer informatie te 

vinden over de werkzaamheden. Heijmans werkt ook met een speciale app 

die u informeert over de werkzaamheden, in hun brieven leest u daar meer 

over.  Op de website van Ruimte voor Jou vindt u overigens ook veel 

informatie over andere binnenstadsprojecten bij u in de buurt. 

 

Wij hopen u hiermee eerst voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u 

prettige Kerstdagen 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

namens hen, concerndirecteur Groningen, 

namens deze, 

 

 
 

Herman Lubbers 

Projectmanager 
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