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1. Inleiding
De Grote Markt komt er de komende jaren heel anders uit te zien. Vanaf eind 2021
verdwijnen de bussen van de Grote Markt, waardoor er ruimte ontstaat om het plein
een nieuwe invulling te geven. Dit is hét moment om de Grote Markt aan te pakken en
opnieuw in te richten tot het hart van de binnenstad.
De herinrichting van de Grote Markt is opgedeeld in 4 fases: de start (fase 1), de
uitwerking en het ontwerp (fase 2), de uitvoering (fase 3) en de oplevering (fase 4).
Momenteel zitten we in fase 1: de startfase. In december stellen we het Programma
van Eisen op en in de eerste helft van 2021 volgt -na besluitvorming in de
gemeenteraad - het ontwerp.
Met name in deze startperiode is participatie van belang, omdat er veel keuzes moeten
worden gemaakt met betrekking tot indeling van de ruimte, functie, gebruik, verkeer,
groen, evenementen en bedrijvigheid.
Het coronavirus zorgde gedurende het participatietraject voor een extra uitdaging. Een
aantal evenementen, waaronder de proeftuin in oktober en het aansluitende
binnenstadscafé, konden daardoor niet op de geplande wijze doorgaan. Tijdens deze
periode hebben we daarom extra ingezet op online participatie. Zo kon het publiek
tijdens de talkshow Let’s Grote Markt vanuit huis meekijken en aan het gesprek
deelnemen door vragen te stellen in een chat.
Jouw Grote Markt is onderdeel van het binnenstadsprogramma Ruimte voor Jou. Het
doel van het programma is een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbare
binnenstad. Voor jong en oud, voor iedereen. De communicatie en participatie rondom
de herinrichting van de Grote Markt worden dan ook in dezelfde stijl uitgevoerd als die
van Ruimte voor Jou.
Dit participatieverslag beschrijft de aanpak van de communicatie en participatie
rondom de herinrichting van de Grote Markt.
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2. Communicatie en participatie
Vanaf het begin af aan hebben we de inwoners van de gemeente Groningen bij het
project betrokken door breed te communiceren. Ook boden we inwoners verschillende
mogelijkheden om mee te praten over de eerste plannen voor de Grote Markt.

Communicatie
Hoewel we de meeste communicatie stadsbreed hebben opgezet, waren er ook
momenten dat we met specifieke doelgroepen hebben gecommuniceerd. Zoals met de
Groninger City Club, Koninklijke Horeca Nederland, Rijksuniversiteit Groningen, de
provincie, Marketing Groningen, de Fietsersbond, de werkgroep Toegankelijk
Groningen en de bewoners en ondernemers rondom de Grote Markt. In onze
communicatie hebben we de volgende middelen ingezet:
-

Website jouwgrotemarkt.groningen.nl met eigen Praat mee-pagina
Eigen socials en de socials van de gemeente
Abri’s in de binnenstad
Berichten in de Gezinsbode
Gesponsorde advertenties op Google en sociale media
Persberichten en -uitnodigingen
Gemeentelijke nieuwsbrieven
Filmpjes over de plannen voor de Grote Markt
Panelen rondom de bouwhekken van het Stadhuis
Persoonlijke- en groepsgesprekken met stakeholders en de meedenkgroep
Evenementen: de proeftuindagen en Let’s Grote Markt
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Participatie
Uitgangspunten bij de participatie:
Kennis:

Houding:
Gedrag:

Luisteren naar wat inwoners belangrijk vinden voor het plein en hen
informeren over de plannen, de veranderingen en over hoe het proces en
de planning daarnaartoe eruitziet. Het publiek dat wil meedenken weet
de juiste informatie te vinden.
Enthousiasmeren, creëren van een constructieve en positieve
gezamenlijke insteek in het proces tussen gemeente en inwoners.
Inwoners actief mee laten doen, zoals bij het insturen van reacties en
ideeën via de site, maar ook tijdens de proeftuindagen met experimenten
in de openbare ruimte.

Gedurende het participatietraject haalden we van verschillende doelgroepen
informatie op over de toekomstige Grote Markt. Het gesprek gingen we op de
volgende manieren aan:
-

-

-

-

Let’s Gro: tijdens verschillende edities van Let’s Gro (2018 en 2019) stonden we
op de Grote Markt om wensen voor de toekomstige inrichting te verzamelen en
reacties op te halen over de betekenis van de Grote Markt voor Stadjers,
Ommelanders en andere passanten.
Let’s Grote Markt: online talkshow waarbij het publiek vragen kon stellen aan
deskundigen over de herinrichting van de Grote Markt.
Proeftuinen: in augustus en oktober 2020 organiseerden we proeftuindagen
waarbij we experimenteerden met verschillende toekomstige situaties op het
plein.
Online participatie: de website www.jouwgrotemarkt.groningen.nl heeft een
eigen Praat mee-pagina, waar bezoekers konden reageren op vragen omtrent
de belangrijkste thema’s rondom de aanpak van de Grote Markt
Reactieformulieren op de website van Jouw Grote Markt
Gesprekken met diverse stakeholders

Opbrengsten
De verschillende vormen van participatie
hebben door de afgelopen periode heen veel
bruikbare informatie opgeleverd. De
voornaamste conclusie is dat er breed
draagvlak lijkt te bestaan voor de ingezette
weg. Er is veel waardering uitgesproken voor
de opzet zoals deze in de structuurschets is
weergegeven. Uit de participatie komen in elk
geval drie onderwerpen duidelijk naar voren,
namelijk groen, water en zitten. Dit heeft ertoe
geleid dat we in de structuurschets extra
aandacht hebben geschonken aan deze
onderwerpen. Ook heeft de participatie meer
duidelijkheid gegeven over wat men binnen die
Afbeelding 1: Glazen container bij Let's Gro 2019
onderwerpen van belang vindt. Die wensen
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hebben we waar mogelijk en in samenbreng met andere wensen zo goed mogelijk een
plek proberen te geven. Voorop staan de brede ondersteuning voor een toegankelijk
plein met kwaliteit, allure en verblijfmogelijkheden met oog voor groen, water en
duurzaamheid. Een plek waar de voetganger zich veilig voelt, maar waar ook de fiets
nog steeds welkom is.
Een deel van de suggesties en reacties richt zich op de concrete vertaling naar een
ontwerp. Deze input nemen we mee in de volgende fase, waarin we een
inrichtingsplan maken.

Veelgehoorde opmerkingen vanuit de participatie:
•
•
•

•
•
•

Inwoners van Groningen voegen het liefst groen, water en zitplekken toe aan de Grote
Markt. Bomen worden daarbij expliciet en vaak genoemd.
Ook vinden veel inwoners dat het gebied aan de noordwand en omgeving meer aandacht
zou moeten krijgen.
De meningen over fietsen over de Grote Markt zijn verdeeld: de een vindt het prima als er
fietsers over het plein fietsen en de ander vindt dat het plein toch vooral voor voetgangers
moet zijn. In elk geval wordt het gevoel van veiligheid bij voetgangers belangrijk
gevonden.
Hetzelfde geldt voor spelen op de Grote Markt: sommigen vinden dat speelelementen niet
thuishoren op het plein, terwijl anderen vinden dat spelen of juist speelaanleidingen
onderdeel moeten zijn van de verblijfskwaliteit.
Over water zijn de meeste inwoners het eens: het zou een plek moeten krijgen op het
plein. Ideeën over de vorm waarin verschillen.
Evenementen en de kermis worden geregeld genoemd om op het plein hun plek te
behouden. Een en ander moet niet ten koste gaan van de ruimte die er op andere
momenten is om bijvoorbeeld ergens te zitten.
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3. Let’s Gro
Het jaarlijks terugkerende festival Let’s Gro was bij uitstek de uitgelegen kans om de
inwoners van Groningen bij de plannen voor de Grote Markt te betrekken. Dit hebben
we tijdens de edities van 2018 en 2019 gedaan.
Let’s Gro 2018
In 2018 maakten we gebruik van de Ruimte
voor Jou paviljoen, midden op de Grote
Markt. Hier konden bezoekers verder
kennisnemen van de ontwikkelingen in en
rond de binnenstad en konden ze op een
interactieve manier meedenken over de
toekomst van de Grote Markt.
In totaal zijn er tijdens de Let’s Gro-dagen in
2018 zo’n 1.000 bezoekers in de cubestee
geweest. In de cubestee konden de
bezoekers vijf muntjes verdelen over zeven
verschillende thema’s: groen, openbaar
Afbeelding 2: Ruimte voor Jou paviljoen (Let’s Gro 2018)
zitten, water, evenementen,
verlichting, warenmarkt en terrassen. Uit de stemming bleek dat de bezoekers groen
het belangrijkste thema vonden. Op een tweede plek kwam openbaar zitten, gevolgd
door water.
Let’s Gro 2019
In 2019 vond van 31 oktober tot en met 2 november in de binnenstad van Groningen
het Let’s Gro festival 2019 plaats. Gedurende die dagen stond er een glazen container
op de Grote Markt waar bezoekers op briefjes hun ervaringen en meningen over het
plein konden delen. De briefjes werden vervolgens op een grote zuil in de container
gehangen. In totaal hebben 141 bezoekers een briefje ingevuld. Een overzicht van deze
reacties is terug te vinden in Bijlage 1.
Uit de reacties blijkt dat de Grote Markt
voor veel Groningers een plek is waar ze
vaak anderen (willen) ontmoeten. Wel
missen de bezoekers nog een aantal
elementen op het plein. Met name groen
zien ze graag aan het plein worden
toegevoegd. Van de 141 reacties komt het
toevoegen van groen in 53 reacties terug.
Ook water (25 reacties), zitplekken (21
reacties) en speelelementen (10 reacties)
staan hoog op de verlanglijstjes van de
bezoekers. Van de 25 reacties over water,
gaan er 21 specifiek over een fontein in
verschillende vormen. Ook wordt er veelal
een combinatie voorgesteld van water en
spelen.

Afbeelding 3: Glazen container tijdens Let's Gro 2019
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Evenementen worden als belangrijk onderdeel van het plein gezien. Dit zien we in 21
reacties terug. De organisatie van evenementen moet van deze bezoekers ook in de
toekomst mogelijk blijven.
Naast het aanpakken van de Grote Markt zelf, vindt een aantal bezoekers dat de
noordwand en het gebied langs de noordwand meer aandacht zou mogen krijgen.
Let’s Grote Markt 2020
Op vrijdagavond 6 november 2020 ging een aantal deskundigen met elkaar in gesprek
over de plannen voor de Grote Markt tijdens de online talkshow Let’s Grote Markt. De
deskundigen bestonden uit: wethouders Van der Schaaf en Chakor, Eric Bos (voorzitter
Groningen City Club), Sil Doeksen (bedrijfsleider De Drie Gezusters), Jeroen de
Willigen (stadsbouwmeester Gemeente Groningen), Wim Borghols (voorzitter
Fietsersbond Groningen), Kristiaan Capelle (directeur MWPO projectontwikkeling) en
Paul van den Bosch (projectleider Grote Markt Gemeente Groningen).
Achtereenvolgens werd er gesproken over de geschiedenis, het heden en de toekomst
van het plein. De deskundigen gaven vanuit verschillende perspectieven hun visie
weer op de plannen voor de Grote Markt.
Graag hadden we tijdens de talkshow publiek ontvangen, maar vanwege de
aangescherpte coronamaatregelen was dit helaas niet mogelijk. Het publiek kon vanuit
huis de talkshow volgen op de website jouwgrotemarkt.groningen.nl. Tijdens het
piekmoment hadden we die avond 78 kijkers. Na afloop is de uitzending vaker
teruggekeken. Twee weken na de uitzending stond de teller op ongeveer 800 kijkers.
Gedurende de uitzending kon het publiek ook aan het gesprek deelnemen door vragen
in te sturen via de chat. Deze reacties zijn terug te vinden in Bijlage 2. De vragen zijn
zoveel mogelijk tijdens de liveshow beantwoord. Alle vragen zijn na afloop met
antwoorden op de website jouwgrotemarkt.gronignen.nl geplaatst.

Afbeelding 4: Talkshow Let's Grote Markt
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4. Proeftuinen
Voordat de werkzaamheden rondom de herinrichting van de Grote Markt kunnen
beginnen, moeten er nog veel keuzes gemaakt worden. Tijdens de proeftuinen
experimenteerden we met mogelijke toekomstige scenario’s om erachter te komen wat
de effecten hiervan zijn. Er zijn tot nu toe 2 proeftuinen georganiseerd, in augustus en
in oktober.
Proeftuin augustus
Een van de keuzes die gemaakt moeten worden, is
de route voor fietsers. Maar ook onderwerpen als
spelen, groen en zitten zijn van belang. Om de
mogelijkheden daarvoor te onderzoeken hebben we
van woensdag 12 tot en met zaterdag 15 augustus
2020 een aantal verschillende routes getest en
waren we aanwezig met diverse fysieke uitingen
rondom spelen, groen en zitten. Daarnaast was er in
het gat van de Kreupelstraat met steigers een
tijdelijk huis opgetrokken en reden er deze dagen
geen bussen over de Grote Markt. De bussen
Afbeelding 5: Tijdelijk huis in de Kreupelstraat
werden omgeleid via de Diepenring en de
Oostersingel/Bloemsingel. Verkeersregelaars en
stewards werden ingezet om toe te zien op een goede gang van zaken.

Afbeelding 6: Fietsroutes tijdens de proeftuindagen

Gedurende het experiment hingen op diverse plekken camera’s die registreerden hoe
fietsers en voetgangers zich gedroegen tijdens deze dagen. De camera’s hebben de
straten Oosterstraat en Gelkingestraat geregistreerd, evenals het plein op de Grote
Markt en de aansluiting op de Ebbingestraat.
Na afloop van het experiment hebben we verschillende conclusies kunnen trekken. Zo
was het zonder bussen een stuk rustiger en stiller op de Grote Markt. Dit kwam de
beleving van het plein ten goede. Daarnaast hebben we geconcludeerd dat fietsers
echt bij het plein horen, ze zorgen voor levendigheid en dynamiek. Zonder fietsers
werd het snel stil. De fietsers schakelden deze dagen snel en makkelijk tussen de
verschillende routes, zolang de aanwijzingen maar duidelijk waren.
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Verder lieten de fietsers weten het fijn te vinden
om over het plein van de Ebbingestraat naar de
Gelkingestraat te fietsen. De voetgangers vonden
dit minder prettig. Het zorgde bij hen voor onrustig
en een onveilig gevoel. Het verkeer in twee
richtingen in de Gelkingestraat en Oosterstraat
functioneerde goed, maar zorgde wel voor drukke
situaties.
Afbeelding 7: Fietsers op de Grote Markt

Proeftuin oktober
Tijdens de proeftuin op 14 en 15 oktober wilden we de zogenaamde ‘gemengde zone’
testen en mogelijkheden creëren voor zitten, groen en spelen. Helaas hebben we
vanwege de ernst van het coronavirus en de aangescherpte maatregelen moeten
besluiten hiervan af te zien.
Wel hebben we gedurende deze twee dagen op het plein grote informatieborden
geplaatst. Voorbijgangers konden hier de eerste schetsen en ideeën voor de nieuwe
Grote Markt bekijken. De informatieborden waren ook online te bekijken op
jouwgrotemarkt.groningen.nl. Op deze website konden bezoekers ook reageren op de
eerste plannen. Participatie vond gedurende deze proeftuin dus vooral online plaats.

Afbeelding 8: Proeftuin oktober
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5. Participatieplatform
Het project met betrekking tot de herinrichting van de Grote Markt heeft een eigen
website: jouwgrotemarkt.groningen.nl. Op deze website is allerlei informatie over het
plan, de doelen en de planning te vinden.
De website jouwgrotemarkt.groningen.nl
is momenteel 8.288 keer
bezocht
door 6.140 verschillende
bezoekers. De site trekt
gemiddeld 76 bezoekers
per dag. Dit aantal neemt
toe op momenten dat we
extra aandacht schenken
aan het project,
bijvoorbeeld met behulp
van gesponsorde
advertenties en berichten
op de sociale media van de
gemeente. Het aantal
bezoekers neemt ook toe
Afbeelding 9: website Jouw Grote Markt
wanneer we evenementen
organiseren. Zo zien we tijdens de eerste proeftuin op 12 augustus het aantal
bezoekers toenemen tot 127 op een dag en tijdens de tweede proeftuin op 14 oktober
zelfs tot 587 bezoekers op een dag. Het hoogtepunt ligt in de periode dat het
participatieplatform wordt gelanceerd op 10 oktober met een totaal aantal van 666
bezoekers op een dag. Dit hoge aantal is ook grotendeels te danken aan de promotie
van de tweede proeftuin. De bezoekers besteedden gemiddeld 2 minuten en 27
seconden op de website.
Op het participatieplatform hebben we een aantal vragen geformuleerd over de
verschillende doelen voor de Grote Markt. Hier konden bezoekers op reageren. In
totaal zijn er 144 reacties geplaatst. Een overzicht van deze reacties vind je in Bijlage 3.

Afbeelding 10: Grote Markt van bovenaf

Grote Markt als het centrale plein
Van de 144 reacties zijn er 89 reacties
geplaatst bij de Grote Markt als het
centrale plein. Uit deze reacties blijkt
dat er drie dingen zijn die de bezoekers
aan de Grote Markt willen toevoegen:
groen (46 reacties), water (25 reacties)
en openbare zitplekken (19 reacties).
Met name groen zien bezoekers dus
graag aan het plein worden
toegevoegd. Van de 25 reacties waarin
water werd genoemd, gingen er 15
over een soort fontein.

Een aantal bezoekers vindt het goed als er speelelementen op het plein worden
geplaatst. Het spelen op het plein wordt veelal gezien in combinatie met water.
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Bijvoorbeeld door waterstralen uit de grond te laten komen of een fontein waar
kinderen in kunnen spelen.
Meningen over het behoud van de markt en evenementen op de Grote Markt zijn wat
verdeeld. Een aantal bezoekers vindt dat de markt voor levendigheid zorgt op het plein
en willen daarom graag dat de markt op de Grote Markt blijft. Volgens deze bezoekers
moeten evenementen ook op de Grote Markt blijven. Zij vinden het goed dat er hier in
de plannen van de gemeente ruimte voor wordt gemaakt. Enkele bezoekers vinden dat
de markt en de evenementen van het plein moeten verdwijnen.
Diverse bezoekers vinden het een goed idee dat het Martinikerkhof meer bij de Grote
Markt betrokken wordt. Wel vinden ze het belangrijk dat de rust op het kerkhof zelf
behouden blijft. De verbinding tussen de Grote Markt en het Martinikerkhof zien ze
onder andere voor zich met behulp van groen en water.
Naast de aanpak van het plein, vindt een aantal bezoekers dat de noordwand ook wel
eens aangepakt mag worden. Met name het voormalige V&D-pand wordt vaak
omschreven als ‘lelijk’. Het liefst zien deze bezoekers wat kleinere gebouwen in
vooroorlogse stijl in plaats van de huidige gebouwen.
Een deel van de bezoekers is blij dat de bussen van de Grote Markt verdwijnen.
Tegelijkertijd is er ook een aantal bezoekers die zich daardoor wat zorgen maakt over
de bereikbaarheid van de Grote Markt voor mensen die slechter ter been zijn.
Grote Markt als het ontmoetingsplein
Het belangrijkste element om van de Grote Markt een
gezellig ontmoetingsplein te maken, is de aanwezigheid
van zitplekken. In de 17 reacties op deze vraag komt het
toevoegen van zitplekken 9 keer terug. Wat de Grote
Markt verder een gezellig ontmoetingsplein zou maken,
is volgens de bezoekers groen en speelelementen. Over
dat laatste zijn de meningen trouwens nog wel wat
verdeeld. Verschillende mensen geven aan graag
speelelementen op de markt te willen. Zij zien dit met
name voor zich in combinatie met groen en zitplekken.
Een enkeling geeft echter ook aan te vinden dat
speelelementen niet thuishoren op de Grote Markt. Ze
willen niet dat de Grote Markt verandert in een speeltuin. Afbeelding 11: Een aantal bezoekers
ontmoet elkaar op de Grote Markt

Afbeelding 12: Evenement op de Grote Markt

Grote Markt als het levendige
plein
Bezoekers vinden dat de ruimte
die beschikbaar blijft voor
evenementen niet ten koste moet
gaan van ruimte voor bomen en
zitplekken. Evenementen die
blijven moeten volgens hen ook
gratis zijn en toegankelijk voor
iedereen. Ook een afwisseling van
culturele aspecten wordt

12

genoemd, zoals kunst en muziek.
Wat de Grote Markt verder ook levendiger zou maken, is het toevoegen van meer
terrassen. Nu zijn de terrassen voornamelijk aan de zuidkant te vinden, maar volgens
de bezoekers zouden deze ook aan de noordwand in de zon geplaatst mogen worden.
Ook het toevoegen van multifunctioneel openbaar meubilair wordt genoemd.
Grote Markt als het voetgangersplein
In totaal hebben 13 bezoekers op de vragen
over de Grote Markt als het
voetgangersplein gereageerd. De meningen
over het wel of niet toestaan van fietsers
over de Grote Markt zijn verdeeld. Ongeveer
de helft zegt geen fietsers op de Grote Markt
te willen en de andere helft wel. De
bezoekers die aangeven geen fietsers over
de Grote Markt te willen, wijzen de huidige
route van de bus aan als mogelijk fietspad.
De bezoekers die zeggen dat fietsers wel
over de Grote Markt mogen
Afbeelding 13: Voetgangers op de Grote Markt
fietsen, geven aan dat de fietsers toch niet
om gaan fietsen. In een van de reacties wordt als mogelijke oplossing geopperd, om
een verlaagd fietspad aan te leggen met pittoreske bruggetjes eroverheen voor de
voetgangers.
Grote Markt als het klimaat-adaptieve plein
Van de 17 reacties die bij deze vraag zijn geplaatst,
gaan verreweg de meeste reacties over het
toevoegen van bomen. De bezoekers geven aan dat
bomen op warme dagen voor schaduw zorgen en
hittestress in het centrum vermindert. De bezoekers
pleiten voor het toevoegen van veel groen.
Verder wordt er ook gesproken over water. En dan
niet alleen over het toevoegen van een fontein,
maar ook watertappunten en ondergrondse
bufferstenen om regenwater op te vangen.

Afbeelding 14: Tijdelijk boom op de
Grote Markt tijdens proeftuin oktober
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6. Reactieformulier op de website Jouw Grote Markt
Sinds 2018 hebben 42 bezoekers het reactieformulier ingevuld dat op de website
jouwugrotemarkt.groningen.nl staat. In het reactieformulier kunnen de bezoekers een
vraag stellen of reageren op de plannen voor de Grote Markt.
Van de ingevulde reactieformulieren gaat het merendeel over het toevoegen van
bomen op de Grote Markt. Een aantal bezoekers geeft ook suggesties voor het soort
boom dat zij graag op het plein zien. Zo worden onder andere moerbeibomen en
leibomen genoemd. Ook het toevoegen van water en zitplekken op de Grote Markt
komt opnieuw in een groot deel van de reacties terug.
De vragen van bezoekers gaan veelal over de bereikbaarheid van de Grote Markt voor
mensen die slecht(er) ter been zijn. De bezoekers maken zich zorgen over het
verdwijnen van de bushaltes op de Grote Markt en willen graag weten hoe zij in de
toekomst de Grote Markt kunnen bereiken. Ook wil een aantal bezoekers weten of de
taxi’s op de Grote Markt blijven en of het WMO-vervoer het centrum nog wel in mag.

Afbeelding 15: Reactieformulier op de website
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8. Bijlagen
De reacties in de reactieoverzichten zijn geanonimiseerd aan de hand van een nummer. Reacties die vragen bevatten zijn, indien
relevant, persoonlijk beantwoord.

Bijlage 1: Reactieoverzicht Let’s Gro 2019
Aantal reacties: 141
Nummer
1
2
3

Reactie
Bankjes om te zitten voor als je slecht loopt of met kinderen pauze wil houden en bloemen
Meer speelaanleidingen voor kinderen op de Grote Markt
Meer groen op de groen GM

Thema(‘s)
Zitten, groen
Spelen
Groen

4
5
6
7

n.v.t.
Oostwand
Water, zitten, groen
Water, groen

8

Niks aan doen!
De huiskamer van de stad verdient een grootse en ambitieuze aanpak! En het begin is er met de nieuwe Oostwand
Middelpunt van de stad. Leuk met een fontein met bankjes en omheen rust, ruimte, groen
Mijn wensen: vervoer als in paard & wagen door wagen, geluksfontein in het midden meer natuur zoals bijvoorbeeld bloemen, Groningen is een beetje boers en
dat mag zo blijven .
Meer bloemen / bomen, Jeu de Boules baan, Fontein, Bankjes

9

Geen bussen, meer groen / fontein, minder fietsen, banken

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ontmoetingsplein voor de Groningers. Wel wat vrolijker maken met bloemen enz. Misschien bomen. Laat het verder open blijven, voor activiteiten
Stadhuis laten zoals het is. Raadzaal is nu prima. Geld voor een nieuwe raadzaal gebruiken voor openbare ruimte GM en armoede bestrijding
Bomen rij voor gevels Oostzijde planten om de Grote Markt groener te maken en kille nieuwbouw aan het zicht onttrekken
Het is nu een ratjetoe, een winkel van sinkel. Maak een keus.
Maak deze omgeving sfeervol, herbergzaam, fijnkorrelig. De beide loodsen (ABN AMRO en V&D) blijven in al hun lelijkheid staan à treurig
Mooie ruimte, zonder auto’s
Ik vind het heel mooi, maar ik vind dat en meer groen en speeltuinen komen en een tram. Maar het is <3
Lindebomen, t liefst rondom het plein
Middelpunt, historisch, herinneringen! Boompjes erbij graag
Stadshart! Ontmoetingsplek, meer het is wel kaal/niet groen! Daarom: graag boompjes (laag) en mooie bloemen!! En wat waterpartijen (maar die staan
evenementen in de weg begrijp ik)
Meer lichtshows! Meer Cultuur! Meer input van burgers! Op naar 2022, 350 jaar Bommen Berend
Groot plein, veel functies, Echt het centrum van de Stad! Maak van deze oversteekplaats meer een ontmoetingsplaats. Dat mensen blijven plakken, zoals nu
gebeurt op de tribune van het VVV-gebouw.
Ik woon hier al mijn hele leven en hier ben ik opgegroeid

20
21
22

Groen, spelen, water,
zitten
Ov, groen, water,
fietsen
Groen, evenementen
n.v.t
Groen
n.v.t.
Noodwand
Verkeer
Groen, spelen, ov
Groen
Geschiedenis, groen
Groen, water
Evenementen
Ontmoeten
N.v.t.
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

Meer groen in de stad – Grote Markt
Maak iets moois, jullie zijn slim genoeg om iets te bedenken wat bij de stad past. Zet hem op!
Meer bomen op de Grote Markt
Huiskamer van de stad. Veel platte eterij, ontmoeting, beleving. Geen echt pleingevoel.
Ik vind de Grote Markt nu al leuk, maar ik zou er graag ook een speelplek willen met trampoline
In oostwand of op nieuw markt. Oude trap herplaatsen
Kaal plein. Ik mis een mooie fontein en groen
Bankjes (niet commercieel), bomen/groen, fontein /water. Tip: alvast testen met fontein of groen binnenkort
Evenementen plein, gezelliger lampen (kleur)

32

Er zou meer sfeer kunnen zijn met een kleine centrale vijver/fontein met groen en zitmogelijkheden. De warenmarkt en rond omheen bomen en sfeerverlichting in
plaats ban 4 grote lichtmasten
Kermis en plezier
Getrouwd op 4 mei 1992. Kermis! Lopend via de 8-baan naar Stadhuis. Top! De plek van Groningen hoort ’t te zijn. Maar nu is zo lelijk. Maak het een mooie plek
van om te zijn!
Ergernis aan de fietsen. De gezelligheid van de broodjeskraam en poffertjeskraam. De prachtige kinderkopjes. Ik mis een functionele markt. Tip: bomen en een
fontein
Mag meer banken en fontein komen. Voor rust gezellig plein
Uitstappuntbus. Nu is het groot stedelijk allure. Waarom zetten we een hotel voor het nieuwe forum? Denk beter na over lange termijn stadsarchitectuur
Zitmogelijkheden speeltoestellen! Groen. Waterspeelfontein.

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Heel simpel. Meer groen en hier en daar zitbankjes maak het ook gezelliger!
Het centrale plein met onze olle grieze! Wel jammer van nu nog de bussen en weinig groen. Het kan dus alleen maar mooier worden!
De grote markt in mijn ogen kan sfeervoller worden: op de bloembakken, bankjes, zodat er gezeten kan worden en iedereen er ook overheen kan lopen! Bomen,
bloembakken, banken en ruimte voor de marktkramen en doorlopen
De Grote Markt, gezelligheid, de markt, fietsen – veel- winkels. Ik zou graag bij de nieuwe markt zien – veel komen met bankjes. Frans idee
Ontmoetingsplek, leefbaarheid, gezelligheid, groen & beton lekker samenvoegen. Urban Jungle. Geïntegreerd skatepark. Waterplaats fontein. Succes ermee
De GM is onze voortuin, We kijken er op uit. Aankleden ja maar dan zo dat er ruimte blijft voor kleine en grote evenementen. Iets met verrijdbaar groen? En beter
verlichting
Vooral een aantal bomen en planten! Prachtig plein. Hart van de Stad!
Maak de GM autoluw of vrij . Maak de GM groener. Dan Wordt het weer een hart
Zo blijven zoals het is! Vernieuwing is goed maar de essentie moet zo blijven. Dingetjes van vroeger terug, daar ben ik mee opgegroeid
Heel veel. Ik woon hier al jaren. Het was hier altijd gezellig
Mooi plein, maar mag wel opvulling gebruiken
GM betekent een rustpunt, ontmoetingsplek, uitkijkpunt, ontspanning. We gaan dat VVV-gebouw enorm missen. Een dergelijke verhoging/uitkijkpunt zou fijn zijn.
De GM is de plek waar ik de liefde van mijn leven leerde kennen
1000 jaar geschiedenis, laat dat terugkomen in ontwerp. Laat zien dat dit het top-plein van de stad is, waar we trots op zijn in tegenstelling tot nu
Met de laatste bus naar huis na een leuke dansavond in de Poelestraat. En op zaterdagmiddag steekijsje halen op de GM

Groen
N.v.t.
Groen
Ontmoeten
Spelen
Oostwand
Water, groen
Zitten, groen, water
Evenementen,
verlichting
Water, groen, zitten,
verlichting
Evenementen
N.v.t.
Fietsers, groen, water
Zitten, water
Ov
Zitten, spelen, groen,
water
Groen, zitten
Ov, groen
Groen, zitten
Zitten
Ontmoeten, groen,
spelen, water
Evenementen, groen,
verlichting
Groen
Verkeer, groen
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Ontmoeten
N.v.t.
Geschiedenis
N.v.t.
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Een plek om samen WK finale van NL Brazilië te kijken in 2020. Een plek waar iedereen welkom is en de tijd neemt om even stil te staan. Life is not a race. Life is
now.
GM is een plein voor het volk en geen plantsoen. Bomen staan wel voor de A-kerk
GM 1977: voor mij even schrikken: prachtige waanzinnige grote markt waar alles te koop was. Is dat nu nog? Wil ik dat terug? Ja 3 dagen inde week en op die
andere dage grote evenementen/festiviteiten
Foodtrucks festivals. Keiweek. Geen saamhorigheid. Hart van Groningen.
Tijdens de bezettingstijd (1940-1945) werd het Scholtenhuis gebruikt als, hoofdkwartier van de Duitsers. Tijdens de bevrijding van Groningen werd het pand door
het verzet afgebrand (1945)
Fontein midden op de GM + bankjes eromheen en bomen rondom de GM net als het vrijthof in Maastricht
Klimkerstboom met kussens onder de kerstboom diegene die het snelst de boom beklimt krijgt kerstcadeaus. Kerst attractie i.p.v. schaatsbaan
Alles. Huldiging Donar, festival sinterklaas. Kermis thuis. Geweldig.
Het klappende hart van de stad.
Als ik op de grote markt sta met de klingelende klokken van de Martinitoren, de markt, de mensen. Dan voel ik me een Groninger! En dat is goed :-).
De grote markt betekend voor mij het middelpunt van Groningen en veel gezelligheid.
Centraal plein van de prachtige stad Groningen. Ik ben getrouwd in het stadhuis en daardoor is het een bijzonder plek voor mij.
Gezellige plek van samen komen.
Als ik op de grote markt sta denk ik... heerlijk ik ben thuis
Het zou meer het hart van de stad moeten worden, met bankjes, bomen, gezellige activiteiten.
De grote markt is voor mij een grote oversteekplaats, een te groot plein, een plaats waar de steentjes op de grond niet bij elkaar passen. En waar veel lelijke
gebouwen afgebroken mogen worden.
De geur van de kraampjes zijn overheerlijk, wanneer de zon schijnt en het is druk bruist er een gezelligheid door de stad.
Chillen, feesten, praatjes maken met random mensen, over de markt lopen, meeten met nieuwe mensen, paard en wagen besturen, de 3 gezusters.
Ik bezoek het plein dagelijks! Ik maak het onderdeel van mijn route van/naar werk en tussen de middag is het onderdeel van de pauzerende. Als het warm is:
mensen kijken vanaf de tribune! Fijn om te zijn, maar wel verbetering mogelijk: bankjes, groen.
Ontmoetingsplek, vast punt in mijn stads wandeling om te kijken wat er te doen is af om lekker mensen te kijken.
Het plein is de thuiskomer + het hart van de stad. Een beetje meer groen en het is helemaal top.
Plek waar ik mijn vrouw ten huwelijk gevraagd heb
Eerste plek waar ik me thuis voelde. Skaten + afspreken met vrienden, mooie plek. Hart van de stad, evenementenplein, van banken wensen.
De grote markt betekent voor mij veel gezelligheid, zowel overdag op een terras als ‘s nachts tijden het uitgaan!
Fietsen doorgangsgebied, niet speciaal gevoel bij de markt, open ruimte is mooi.
De grote markt, de plek om af te spreken en afscheid te nemen.
De grote markt betekend altijd wat te doen op de grote markt maakt en het hart en centrum van Groningen. (Zonder lelijke forum)
De ster als ontmoetingsplek. Kloppend hart vd stad.
Gespeeld op de puinhopen vd panden rond om de grote markt. “Puinhopenjeugd” graag iets op de markt maken bijvoorbeeld zitmogelijkheden, en fontein enzo.
Zonder de grote markt zou Groningen niet Groningen zijn. Centraal en daardoor makkelijk te vinden ontmoetingsplek. Zowel voor privé afspreken als voor
demonstraties. Groningen heet vluchteling “welkom” zal me altijd bij blijven.

Evenementen,
ontmoeten
Groen
Evenementen
Evenementen
N.v.t.
Water, zitten, groen
Spelen
Evenementen
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Ontmoeten
N.vt.
Zitten, groen,
evenementen
N.v.t.
N.v.t.
Ontmoeten,
evenementen
Zitten, groen
Ontmoeten
Groen
N.v.t.
Ontmoeten,
evenementen, zitten
N.v.t.
Fietsen
Ontmoeten
N.v.t.
Ontmoeten
Spelen, zitten, water
Ontmoeten
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84
85
86
87

De grote markt is voor mij de ziel van de stad. Gezellig en altijd leuk!
Het centrale punt van de stad waar de stad samen komt op gewone dagen of juist op feestdagen. Wat daarnaast ook een visite kaartje is van de stad voor
toeristen. Een plek waar we trots op (kunnen) zijn.
De grote markt is het begin en het eindpunt!
Zitmogelijkheden en waterpartij in de hoek midden vrijhouden voor evenementen, meer groen, markt (warenmarkt)

89
90
91
92
93
94
95
96
97

Meer bomen/groen!!
Festival altijd wat te doen markt.
Trappen mogen weg!
Taxi standplaatsen weg i.v.m. fijnstof.
Hart van de stad, maar een hart met mankementen; breek het oude V&D gebouw af en zet er iets passends neer. Knap de rest van de noordwand op.
Hart van de stad! Behoud van oude en nieuwe tradities, ontspanning/ en ff uit je huis, samenhorigheid van alle in wonen, veiligheid.
Mooi marktplein in het historisch hart. Wel meer gemengde evenement als alleen (in de zomer) popbandjes.
Ik ben heel vaak mijn fiets kwijt geraakt na een avondje stappen.
Gezelligheid, samen komen, borrel. Meer ruimte voor groen. Plaats voor evenementen voor jong en oh zoals de ijsbaan, keiweek, Eurosonic.

98

Fietsen weg. VVV gebouwtje moet blijven. Geen bedriegertjes maar een originelere fontein in de hoek van de poffertjes kraam met bankjes en misschien een paar
bomen.
50tige jaren. De aubade op de grote markt Grote Markt op koninginnen dag. In optocht liepen alle kinderen van de lagere school in mooie kleren naar de markt en
zongen met elkaar de Nederlandse volkslieden o.a. waar de blanke top der duine, piet Hein enzo.
Als u de grote markt ziet weet ik dat ik in Groningen ben. Piramide in museum Denemarken. Zitplaatsen in de hoek. Mooi beeld op het plein van een Groningen
verder leeg laten.
Nieuwe vrienden leren kennen en als vaste afspraakpunt afspreken.
Leuke marktjes heel veel mensen mooie tegels fietsers martini kerk. Blijdschap lekkere dingetjes heel veel honden.
Wellicht wordt t gezelliger door de st jansstraat door te trekken naar waagstraat en met het noordstuk iets anders te doen (voor de banken en voor oude V&D).
Een mooie vijver en veel groen.
Magnetische zweeftrein van onder de grote markt naar vliegveld Eelde!
Enorm gemis als straks de tribune van het informatie centrum verdwijnt. Daar moet wel iets voor terug komen!
Trein station onder de grote markt zie: city tunnel Leipzig locatie op huidig plaats vvv.
Mijn wens met GM; meer groen & zit gelegenheid. In het midden van de stad (klinker aangegeven middelpunt van de stad) en fontein met gras. Brede aparte fiets
rek over de grote markt.
300 dagen ruimte om te verblijven, zitten, bier te drinken ect, zet daar op in! Dat geeft plein karakter. En doe wat voor kinderen en ouderen, t is ook hun plein. Zet
‘m op!
Fontein, groen, park, meer, bomen en planten.
Meer groen, plantenbakken, verrijdbaar. Van de markt een prettiger aanblik maken. Eerst met kunstplanten tegen vandalisme.
Meer cultuur, meer groen en bloemen, live muziek. Authentiek moet het blijven.
De markt in het centrum sinterklaas met motoren is nu niet gezellig aan V&D kant -> leegstaand terrassen zijn levendig.
Een fontein dat verwerkt is in de vloer, dus geen opbouw, ze zijn tegenwoordig in veel steden. Ook met led lichten evt. Op mark te programmeren. Is hij uit dan is
de vloer gewoon bruikbaar.

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Zitten, water,
evenementen, groen
Groen
Evenementen
N.v.t.
Verkeer
Noordwand
N.v.t.
Evenementen
Fietsen
Ontmoeten, groen,
evenementen
Fietsen, water, zitten,
groen
N.v.t.
Zitten, kunst
Ontmoeten
N.v.t.
Noordwand
Water, groen
N.v.t.
N.v.t.
Ov
Groen, zitten, water,
fietsen
Zitten, terras
Water, groen
Groen
Groen, evenementen
Noordwand
Water
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115
116

Meer groen in de binnenstad, dus lekker veel bomen en bloemen op dus lekker veel bomen en bloemen opgroef markt 2.0 lekker flaneren! =)
Veel, heel veel bomen (zoals vrijthof). Mooie fontein. Rondom terrassen.

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Brede promenade zoals ‘Barcelona’ met dikke planten en een fontein.
Kil, leeg plein. Oversteekplek... t moet vrolijke plek zijn!!
Meer bomen en water aan de randen van de markt. VVV-gebouw mag wel weg! Gaat weg als forum open is. VVV komt in forum.
ABN AMRO pand/ hoek ebbingestr. Weer historisch herbouwen (oude Bijenkorf)
Meer bomen en speel mogelijkheden voor kinderen op de grote markt.
Grote markt: koesteren. Een plein maken met bomen/ water + planten. Schaduw. Alleen: geen verkeer!!! Fietsen + wandelaars.
Een multiculturele grote markt!
Pand singz afbreken en doorgang naar rode weeshuisplein maken. Rode weeshuis plein het historisch gevels omringen en mooi terras van maken.
SCP V&D afbreken en in historische 17e/18e eeuwse stijl herstellen. Groningen verdient allure.
Plein: vrij houden voor vatlabel gebruik markt, optreden/podium andere activiteiten. Tijdelijke functie p-fiets minimaliseren.
Wat meer groen zou fijn zijn. Verder vind ik de trappen om heerlijk te zitten in de zomer, die moeten blijven!! Meer live muziek. Meer authentieke bouwstijl ‘terug’
plaatsen.
Centrale plek in de stad. Meer groen, fontein, gezelliger maken.
Grote markt: meer groen (oude bomen terug). Geen evenementen meer wegeb blokkeren. Breng de fietsplekken terug.

128
129
130
131
132
133
134
135
136

Wat zou het fijn zijn als er bomen kwamen met een bankje er onder, dan kun je even uitrusten en/of wachten op je afspraak. In het midden een fontein. (En geenstationair-draaiende-taxi’s daar)
Groningen stadshart met een positieve invloed- groen, speler, geen fast fool fast fashion. Minder commercie - ruimte voor ontmoeting. Kermis naar stadspark.

137
138
139

GEEN KERMIS!!!! Please and more green chill. Grote Markt has for me no bank, just a ING. Impersonal place “ment to be”.
Wat maakt een plein mooi? Lees de beschrijving in een boek van Leonard pheiffer.
Nu: omheining, oversteek ruimte, leuke marktkramen maar rommelig. Onoverzichtelijk geplaatst. Geen plek om je te laten inspireren.
De grote markt in het mooist vanuit de lucht! Je ziet hoe multifunctioneel dit plein is. Beach volleybal, kermis, prachtig om te zien.
Jammer dat de oostwand nooit is aangepakt. Het meest ongezellig plein van nl. Is het Vredenburg in Utrecht, de grote markt staat voor mij op 2. Grijp je kans,
maak er wat van!
Open houden. Hoge begroeiing, mengsel van groen + bloemen, geen commerciële zit ruimte.
Meer terrassen toevoegen. Moet veel speelser, ook voor kinderen (juist). Ravotten.
Groot gezellig plein= bankjes, groen! Bomen, planten. Ontmoeting= gezelligheid.

140
141

Een mooie fontein en bomen op de grote markt en als vaste kramen de snackbar van de toekomst met vagen snacks.
Het lelijke pand van V&D z.s.m. aanpakken. Meer groen en fonteinen in het centrum. Bomen A-kerkhof laten staan!!!

Groen
Groen, water,
terrassen
Groen, water
N.v.t.
Groen, water
Noordwand
Groen, spelen
Groen, water, verkeer
N.v.t.
Noordwand
Noordwand
Evenementen
Groen, zitten,
evenementen
Groen, water
Groen, evenementen,
fietsen
Groen, zitten, water,
verkeer
Groen, spelen,
ontmoeten,
evenementen
Evenementen, groen
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Oostwand
Groen
Terrassen, spelen
Zitten, groen,
ontmoeten
Water, groen
Noordwand, groen,
water
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Bijlage 2: Reactieoverzicht tijdens uitzending Let’s Grote Markt
Aantal reacties: 36
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Reactie
Halloho!
Hallo
Wat sinds kort ook tot de geschiedenis van de Grote Markt behoort, is de tribune. Waarom is ervoor gekozen om deze weg te halen? Een komt er in jullie plannen een
alternatief voor terug?
Blijft de windroos op de Grote Markt?

Thema(‘s)
N.v.t.
N.v.t.
Tribune

De vraag is of het nodig is om de markt te markeren, om te benadrukken wanneer je op de markt komt. Doet me denken aan de Stadsmarkering (1990) toen men dacht
dat duidelijk gemaakt moest worden wanneer je de stad binnenreed. Bleek achteraf ook onnodig te zijn.
Er is geëxperimenteerd met een pendelbus bij de markt. Zit deze pendelbus ook in de plannen?
Interessant inkijkje! Betekent de ambitie van duurzaam plein ook dat de terrasverwarming plaatsmaken voor bijvoorbeeld dakplatanen?
In veel steden zie je op grote pleinen veelal een forse waterpartij met een fonteinen… dat zou ik voor de grote markt ook wel een aantrekkelijke optie vinden
Een soort bestrating klinkt mooi, maar maakt het voor mensen met een visuele beperking moeilijk om zich te oriënteren. Zorg dat er voelbare en zichtbare herkenning
mogelijk blijft.
Goede presentatie maar waarom gaat er zoveel tijd in de verdere voorbereiding zitten en gaan we niet gewoon doen. Is er versnelling te maken in ontwikkelproces.
Mag de kermis ergens anders en kan de kiosk ook weg als obstakel?
Wat gebeurt er met de marktkramen en hun uitstralingen? Die maken het er niet huiselijker en mooier op
Gaan er alleen mannen over de plannen?
Komt er ook verlichting op het plein?
Doen jullie niet heel ingewikkeld en intellectueel. Je wilt toch gewoon een oorin
Overnieuw: doen jullie niet heel ingewikkeld en intellectueel? Je wilt gewoon een mooi plein met zitjes en bomen en eventueel een fontein. Waarom moet het dan zo
lang duren
In hoeveel zones wordt het plein ingedeeld?
Aan het werk mensen!
Wat voor soort bomen komen er op de Grote Markt?
Wordt er ook wordt gedaan aan de kasten op de begane grond van Vindicat?
Wie besluit eigenlijk over het plan voor de Grote Markt?
Komen er op de Grote Markt ook gele stenen?
Gaan jullie nog vragen beantwoorden?
Nee zeker niet dat weet ik via mijn bron
Over de stenen heb ik het dan
Bij de Nieuwe Markt komt ook water toch? Wordt er ook een goede verbinding gemaakt met Grote Markt en Nieuwe Markt?
Hoe gaan jullie zorgen dat oudere mensen en minder valide mensen toch de Grote Markt en vismarkt kunnen blijven bezoeken? Kan dat geregeld worden met
pendelbusjes die vaak rijden ook als het qua kaartverkoop niet rendabel is?
Ja tuurlijk (mijn bron)

Noodzaak

Windroos

Pendelbus
Duurzaam
Fontein
Toegankelijkheid
Planning
Kermis
Markt
N.v.t.
Verlichting
Planning
Planning
Zones
N.v.t.
Bomen
N.v.t.
Proces
Stenen
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Water
Toegankelijkheid,
pendelbus
N.v.t.
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29
30
31
32
33
34
35
36

NN Jouw vragen niet
Wordt er rekening gehouden met de politieke functie van de Grote Markt, zoals protesten en het verwelkomen van *alle* inwoners?
O.o
Platanen
Ypen als bomen Mark my words
Hoera voor de bomen!
Forum is toch dicht?
Graag een fontein van betekenis op de Grote Markt, iets om trots op te zijn als Groninger!

N.v.t.
Politiek
N.v.t.
Bomen
Bomen
Bomen
N.v.t.
Water
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Bijlage 3: Reactieoverzicht participatieplatform Jouw Grote Markt
Voor de herinrichting van de Grote Markt werken we met vijf ambities: de Grote Markt als het centrale plein, de Grote Markt als het
ontmoetingsplein, de Grote Markt als levendig plein, de Grote markt als het voetgangersplein en de Grote Markt als klimaat-adaptief plein.
Hieronder zijn de reacties per ambitie geformuleerd. De reacties zijn letterlijk overgenomen vanaf de website.
Aantal reacties: 144
1.

De Grote Markt als het centrale plein (89 reacties)

Nummer
1

Datum
07-10-2020

Deelvraag
Wat betekent de Grote Markt voor
jou?
Wat betekent de Grote Markt voor
jou?

2

09-10-2020

3

09-10-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?

4

09-10-2020

Hoe kunnen we het Martinikerkhof
meer bij de Grote Markt
betrekken?

5

10-10-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?

6

10-10-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
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Reactie
Voor een hoofdstad als Groningen hoort er een dagmarkt te zijn met variabele producten, nu is het erg
karig vergeleken met andere hoofdsteden. Ook zou het voor evenementen gebruikt kunnen worden
Wat mij betreft doen we er nog een schepje bovenop. Verhuis alle evenementen naar de Vismarkt en voeg
ook op het midden van de Grote Markt nog een kleine groene oase om een fontein heen toe. Zo wordt het
een soort parkje, middenin de stad. Voorbeeld in de bijlage – Leicester Square in Londen.
De verlichting vind ik ook belangrijk, kan permanent warm en sfeervol (wel LED uiteraard) wat mij betreft.
Mooi te combineren met de nieuwe bomen. Het plein is nu koud en kil. Ook ben ik het met de reactie
hieronder eens dat er nog een paar extra bomen aan de zuidkant mogen komen als een soort duidelijke en
sfeervolle afscheiding van het plein.
Het zou een mooi park kunnen zijn om uit te rusten en te verblijven. Dan moet het aantrekkelijk gemaakt
worden om daar te zijn: dus genoeg zitplekken, brede doorgang, duidelijk zichtbaar vanaf de grote markt.
Wellicht het watertje daar naartoe laten lopen als lokkertje? Misschien een klein terras aan de andere kant
van de Martinitoren waar je een kop koffie kunt krijgen?
Het is nu een lelijk plein met een rommelige bebouwing. Ik passeer het plein, maar zie geen reden er te
verblijven. Wat groen is leuk, maar het is toch voor mij de lelijke bebouwing en de grauwheid van het plein
die me tegenstaan. Nieuwe noordwand blijft noodzakelijk, andere kleur bestrating zou ook helpen. Vul dan
de noordwand ook in met kleinschaliger bebouwing ipv weer een paar saaie grote dozen toe te voegen. Die
heeft de Grote Markt nu al.
ik vind de Grote Markt prima zoals die is. Tenminste, mét die prachtige tribune waar zomers zo’n 500
mensen per dag even gaan zitten van ’t zonnetje te genieten en een van de producten die ze bij
omliggende Pizzeria’s/patatbakkers/banketbakkers/ijskraampjes consumeren. Denk dat die kleine
ondernemers best vernemen dat die tribune weg is. Ik vind het ook een zéér slechte zaak dat ik op deze
pagina maar vier zinnetjes kwijt kan.
Wat ik mis zijn verwijzingen naar het verleden. Het is historische grond met wellicht onder de stenen vele
archeologische vondsten. Wellicht het markeren van plaatsen met de gebeurtenissen en/of zijn
gebruikers?
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Jaren geleden stonden ze van de Gemeente op de Woonbeurs en toen heb ik gezegd, jullie hoeven niets
anders te doen om de grote Markt aantrekkelijker te maken dan; een boom, een bankje,een boom en een
bankje en zo de hele markt rond. Maar beslist geen fietsers over de markt laten fietsen, evenals in de
Zwane,Stoeldraaier en de Folkingestraat. Diegene die daar naar de winkels willen gaan er wel heen maar
het is een ellende voor voetgangers.
Ik vind de gevels prachtig behalve dat spuuglelijke VenD. Als de Grote Markt hét plein voor de Groningers
moet zijn, dan moet je ’t denk ik mooi zo laten als nu is. Groningers is een behouden volkje. Het moét geen
gelikt plein worden voor toeristen. Je kunt nú zien wat er gebeurt als toeristen – om wát voor redenen dan
ook – wegblijven. Maak van de groentemarkt en warenmarkt één grote markt rond het gemeentehuis. Er is
plek genoeg
Een fontein en bomen… bankjes ipv een kale stenen ruimte .denk aan het vroegere fontein op de vismarkt
meer sfeer
Mijn pleidooi; koester de rust en een zekere “leegte”. De kwaliteit van het plein wordt in belangrijke mate
bepaald door de wanden. Investeer in de kwaliteit van de noordwand. B.v.k. niet te veel straatmeubilair
(verrommeling/slijtage/te trendy/obstakelvorming). Bomen in een straf ritme zijn een verademing (noord
en zuidwand). Respecteer de symmetrie van het classicistische stadhuis. De Vismarkt is in mijn ogen een
van de mooiste pleinen van NL
De mooiste manier is vast het slopen van het ABN bank gebouw (net als het voormalig v&d gebouw, niet
direct het mooiste pand aan de noordkant). en daar ook een plein met groen van maken en eventueel wat
horeca. Daardoor komt er een verbinding met het Martinikerkhof en de markt en komt er ook ruimte
direct voor de Martinitoren.
De Grote markt zoals ie er nu bij ligt is Kil en meestal een plek waar ik snel langs of overheen fiets .En dat is
al heel lang! geen plek om te vertoeven voor mij. Mist al eerst Groen en mooie verlichting zodat je een
vriendelijker beeld krijgt .Luwte in de winter en verkoeling in de zomer. het omliggende beeld met de
bussen en het stuk waar je dan moet fietsen is rommelig en gevaarlijk en zeker geen visitekaartje voor onze
stad.
Gedurende een groot aantal jaren door verschillende besturen, partij en raadvoorstellen bij herhaling
ingebracht is de fontein. Bij een Let’s Gro zijn hiervoor ideeën verzameld. In de oude raadszaal heeft het
publiek gekozen voor de belevingsfontein. Een project van een groep Groningse creatieve en technische
ondernemers heeft een prachtig virtueel ontwerp ingebracht. Hoe verder? Met vriendelijke groep, Peter
van der Tang
Ik als een geboren en getogen ‘Stadjer’ kan mij prima vinden in optie 5, een klimaat-adaptief plein dit past
beter bij de ambities van de stad hetzij een groene stad en bij de klimaatdoelen. Evenementen kunnen
makkelijk in het nieuw te realiseren stadspark / oude drafbaan worden gehouden. Bomen leven de boel
wat op, geven zuurstof, nemen co2 op, geven schaduw, trekken leven aan. Er is alzo weinig groen. Laten
wat wat groen toevoegen.
De plek waar je langskomt op de fiets en het centrum van de stad. Mooi dat er ruimte is en blijft voor
evenementen en publieke zitten en ontmoeten. Nog meer groen en halfverharding zou het mooier maken,
op een specifieke manier voor Groningen. De verhoogde bakken die overal verschijnen met zitranden,
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passen hier niet zo goed omdat het plein dan geen unieke uitstraling krijgt. Bijvoorbeeld meer klassieke
bankjes en de voorgestelde stoepen wel.
Negen bomen plaatsen op de Grote Markt is belachelijk weinig. Dat gaat nooit het gesuggereerde effect
bereiken. Kom op nou Groningen maak die binnenstad nu eindelijke eens ECHT een plaats waar mensen
graag willen zijn. Ook buiten het zuipen in de kroegen. Wat dat kost verdien je gemakkelijk terug. In
tegenstelling tot wat jullie aan het Forum hebben uitgegeven. En voor de evenementen? Daar hebben jullie
toch de drafbaan voor om zeep geholpen? Ga
Het bomenplan ziet er fantastisch uit! Maar er wordt ook al heel lang gesproken over een fontein op de
Grote Markt. Eentje zoals die op de markt van Steenwijk zou heel geschikt zijn, omdat je hem uit kunt
zetten en er dan bovenop bv marktkramen kunt plaatsen.
Graag ov met bussen behouden op de grote markt anders kan ik er wegens mijn beperking niet meer
komen. Ik wil ook naar het forum kunnen. Ik betaal toch ook belasting? Mag ik er ook zijn?
Mooi dat alle zijden nu een andere bouwperiode hebben, dat maakt het plein divers en interessant! Het
zou erg zonde zijn als de noordzijde wordt gesloopt, met de naoorlogse bebouwing. Enige aandachtspunt is
het gemeentehuis naast de Martinikerk, dit heeft weinig uitstraling en weinig relatie met de stad.
Misschien zou een groene gevel hier veel verbetering kunnen brengen? Meer publieke/culturele functies
zorgen ook voor goede gevels.
De charme van het Martinikerkhof vind ik juist het contrast met de grote markt en de geborgenheid en
vooral de afwezigheid van horeca/terrassen. Laat dit een mooie luwte waar je fijn kunt zitten. Het is fijn dat
hier ook scholieren en daklozen gaan zitten. De verbinding met de grote markt wordt beter door het
gemeentehuis hier een (groene) boost te geven en doordat bushalte en weg hier weg worden gehaald.
de grote markt is het gezicht van de stad ( met daarbij behorende martinitoren natuurlijk)Nu is het een
kaal, kil en groot vlak en lijken de gebouwen op afstand te staan. Door het plaatsen van bomen en
eventueel zitplekken verklein je de ruimte en doet het gezelliger aan. Laat stadjers, studenten, toeristen en
straatmensen elkaar daar ontmoeten.
ik had graag als bomenplan Moerbeibomen gewenst, hoewel de witte Morus Alba ook bekend staat als
chinese zijde en eerste papiergeld boom, dit met als achtergrond de bedrijven die dan van zo,n gedachte
profiteren kunnen. Een boom is tenslotte een boom. deze zijn bij 20 jaar volwassen en worden welhaast
100 jaar. status bijdragend dacht ik zo. Verder eventueel het weghalen vat de “stoepranden”en deze te
vervangen door halfronde water doorloop geul.
Laat het een mooie groene ontmoetingsplek zijn in de stad voor jong en oud. Water om te spelen en
banken om te zitten en rolstoel toegankelijk. En dat er ook ruimte kan blijven voor eurosonic festival
etcetera. Jullie voorstel is heel passend!
de noordkant is ( na de wederopbouw) altijd een koude kant geweest. Gebouwen passen eigenlijk niet in
het plaatje. De zuidkant heeft veel meer charisma en dat komt niet alleen door de horeca maar
voornamelijk door de schoonheid van de gebouwen. Het nieuwe hotel vind ik mooi passen in de stad en
zelfs de guldenstraat heeft meer charme. Maar de kant van de V&D mag wel eens aangepakt worden.
Kleurige objecten op de plaats waar je toegang krijgt tot de markt. Dus zichtbaar vanaf de Oosterstraat en
de andere toegangswegen.
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Meer groen en de markt als verblijfsplaats lijkt me fantastisch. Alleen die half-bakken fietsverbinding vanuit
de Gelkingestraat dwars over het plein voor het stadhuis vind ik echt helemaal niets! Geeft alleen maar
onduidelijkheid en conflicten tussen fietsers en andere gebruikers, vooral als het drukker is. Hou dan liever
een korte maar volwaardige fietsverbinding aan de zuidkant bij de Drie Gezusters en dan verder langs de
oostzijde.
De grote markt biedt veel potentie. De oude keitjes zijn prachtig en het is zonde om het enkel als
fietsparkeerplek, doorloop voor voetgangers en plek voor kraampjes te gebruiken. Mooie plannen hebben
jullie gemaakt!
Mooi voornemen om op de Grote Markt bomen te planten. Mag ik dan ook wijzen op een grotere
diversiteit van droogte-tolerante bomen én vragen om meer ruimte voor hoogwaardige beplantingen op
grondniveau? Ook dat gaat bijdragen aan een aangenamere binnenstad! Bomen met een bredere kroon
geven ook meer schaduw dan de nu gepresenteerde iepen. Kijk ook eens naar een Styphnolobium
japonicum of een Morus alba bijvoorbeeld. Met groene groet!
Voor mij is de Grote Markt een rustpunt om even te genieten van onze prachtige stad. Wat het mooier zou
maken: fietsvrij (geparkeerde fietsen), groen (o.a. bomen), veel zitruimte.
Een prachtig idee om de Grote Markt groen , vrij van het verkeer, met duidelijke fietsroute te maken!
Fontein hoort echt erbij! Dat missen wij! Nu komt het in het hartje van de stad! Geweldig! In algemeen is
het plan van de opknappen van de Grote Markt fantastisch en wij staan volledig erachter.
Ik heb geen verstand van bomen, maar een groener plein is altijd goed! Fonteintjes of iets met water is
leuk, maar het ontwerp mag van mij wat eigenzinniger omdat je in meerdere steden dat water uit de grond
ziet spuiten (Emmen bijv.). Ik heb nog geen concrete ideeën gelezen m.b.t. de verlichting op de Grote
Markt. Die grote palen die er nu staan kunnen duidelijk beter/ mooier. Wat voor mogelijkheden zijn er
daarvoor?
Lijkt me een goed plan! Zolang er aandacht blijft voor het rustige karakter, dus geen grootschalige horeca
zoals aan de Grote Markt. Ik denk dat er een mooie groene verbinding gemaakt kan worden via de voet van
de Martinitoren en de Kreupelstraat. Een “optische” verbinding door herhaling van groene elementen kan
natuurlijk ook.
Van mij hoeft het niet verbonden te worden, een rustig pareltje in de stad waar je mensen als bij toeval
van kunt laten genieten.

Groen, fietsen

Ik ben blij dat jullie bomen, een fontein en bankjes op de grote markt willen plaatsen. Ik zou wel graag zien
dat die zitplekken ook een rugleuning kregen, zodat ouderen en mensen met rugklachten ook op het plein
kunnen zitten. Verder: hoe groener jullie het plein kunnen maken, hoe beter. Wat mij betreft mag er nog
meer begroeiing komen dan in het plan staat.
Een levendig plein voor iedereen. Met meerdere bomen en beplanting. Waterstralen die vanuit de grond
omhoog spuiten. Banken die met name ook voor senioren gemakkelijk zijn om op te zitten, dus
(gedeeltelijk) met rugleuning. Voor kinderen wat speelgelegenheid, misschien is een klimtoren mogelijk.
Mooie verlichting, wellicht ook gedeeltelijk vanuit de grond.
Beperk fietsroutes over GM. Varieer in gebruik- en sfeerplekken. Kies voor rijen bomen langs N, O en Zwand; ipv 10 solitairen, bv leilindes die pas laat in blad komen (einde zomer schaduw geven) en niet in
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hoogte uitgroeien. Integreer groene boomspiegels.Laat het groen doorlopen richting Martinikerkhof, zodat
een natuurlijke looproute ontstaat. Geef het Martinikerkhof een facelift (geen auto’s); waar stilte heerst.
Prachtig plan met de bomen en dergelijke. Alleen, dat plan om een fietsoversteek te maken lijkt ons een
slecht idee, en ook niet echt nodig. Het worden dan fietsen, scooters, whatever, en gaat afbreuk doen aan
de rust die een dergelijke plein nodig heeft! Hanneke en Philip Kluin-Nelemans
Het zou mooi zijn als er nu eindelijk een fontein komt op de grote markt. Zo eentje waar je onderdoor kunt
lopen :o)
Bij Let’s Gro onder leiding van Chris Garret is er een debat geweest over DE FONTEIN op de Grote Markt.
Het betrof een uitvraag van B&W Groningen. De ambitie werd uitgesproken dat Groningen met deze
fontein op de kaart wordt gezet. Het Fonteincollectief, een samenwerking van verschillende Groningse
ondernemers heeft daarop een interactieve belevingsfontein ontwikkeld die is verkozen als winnaar.
Respecteer de keuze van de publieksjury!
Iedere stadjer weet waar de Grote Markt is. De beste plek voor een informatie en ontmoetingsplek bij een
waterpunt, iets wat hoort in het centrum van een stad die zo nauw verbonden is met het water.
Prachtige ideeën voor de mooiste plek van Nederland. Is de “groene burgermeester van Groningen” al
betrokken bij de planvorming om het plein ook onder extreme weersomstandigheden aantrekkelijk te
houden?
De tijdelijke bomen waren een mooie toevoeging aan Grote Markt. Ik zou graag een rand met bomen in
het nieuwe plan zien. De binnenstad is niet groen genoeg, er is ook minder ruimte in de smalle straten
maar de Grote Markt is daar een mooie plek voor.
Geweldig plan om het centrum te vergroenen met bomen en een fontein. Mag wat mij betreft nog wel
meer groen worden aangelegd dan nu gepland is. Of bijvoorbeeld meer bloembakken. In Frankrijk rijd je
vaak door villages fleurie met bloembakken aan bijvoorbeeld bruggen of lantaarnpalen. Dat maakt het
centrum van zelfs de grauwste industriestadjes nog aantrekkelijker.
Denk ook eens aan een waterorgel, waar van tijd tot tijd allerlei soorten muziek kunnen worden
afgespeeld. En haal altublieft die oerlelijke moderne verlichting weg en vervang die voor mooie
“ouderwetse” (bij de huizen aan de zuidzijde, het stadhuis en de Martinitoren passende) lantaarns… Meer
groen is sowieso een heel goed idee!
Ik mis echt de trappen van het oude, tijdelijke VVV-kantoor! Dat was zo heerlijk in de zomer, lekker zitten
in de zon. Of nog even een broodje eten na het stappen (toen dat nog kon). Zo’n trap moet echt weer terug
wat mij betreft. De rest maakt me niet zoveel uit. Alles en iedereen ging daar zitten, echt fijn. Leuk dat er in
het Forum ook zo’n openbare trap is, maar dat is toch niet hetzelfde als buiten zitten in de frisse lucht.
Wil je het aanzien van de markt verbeteren, denk na over het slopen van het gebouw van Bakker Bart. Voor
mij al jarenlang een dissonant op deze plek. Een fontein met bankjes er om heen verhoogt naar mijn
mening ook de gezelligheid. Bomen moeten natuurlijk blijven. Al jaren een gekoesterde wens: Zorg voor
een goed openbaar toilet voor valide en zeker ook voor minder valide bewoners en bezoekers van onze
stad
Een ontmoetingsplek
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Meer groen ziet er echt heel mooi uit. Een fontein lijkt me ook mooi. Van mij hoeft er geen markt of events
gehouden te worden. Dit kan ook op een ander plein.
Ik vind ze niet allemaal mooi.

Groen, water, markt,
evenementen
-

De bussen, taxi’s en fietsen niet meer langs de grote markt laten rijden en een groot loopgebied creëren.

Ov, fietsen

Hallo, Voor mij als bewoner van de stad, is het van belang dat de stad zijn bijzondere sfeer en de karakter
niet kwijtraakt! Ik snap dat het leven niet stilstaat en veel dingen misschien vernieuwd zouden kunnen,
maar het is echt belangrijk dat de stad authentiek blijft! Ik moet eerlijk toegeven dat ik de schetsen en
ideeën die ik heb gezien, niet passend Groningen vond. Eerlijk gezegd, zie ik zo’n grote verandering van
Grote Markt niet zitten..
Aan alle vier de kanten grote bomen, dat zou pas rust en verkoeling geven! Dus ook voor het stadhuis… en
geen fietspad daar langs, is veel te onrustig. Een genoemd idee om er 1 verkorte verbinding voorlangs de 3
Gezoesters aan te houden, lijkt me prima! En markt behouden, dat geeft ook levendigheid en mogelijkheid
tot goedkoper winkelen.
Hoi Groningen, Ik vindt de plannen om boomen op het markt te zetten een super idee! Dat zou echt mooi
zijn de heele jaar, een steund het research in de positieve volgen van een groener binnenstad. In mijn
oogen zullen veel meerder boomen geplant woorden in het heele stad. Bedankt voor het idee en ga zo
door! Mvg. Thomas
Hele mooie plannen, fijn dat de bussen verdwijnen en plaatsmaken voor een rustige,
voetgangersvriendelijke omgeving. De plannen voor meer groen en bomen zijn top, dat mag alleen maar
meer. Door beplanting en beschutting voelt het hopelijk minder als een lege, grijze vlakte en wordt het een
stuk meer uitnodigend en gezellig. Voor de goede samenwerking tussen voetgangers en fietsers is vooral
duidelijkheid nodig (visueel, ter plekke).
Een prettige ontmoetingsplek met veel groen; bomen, lage planten, mos, sedum. En water; fontein, vijver,
een stroompje. En verschillende plekjes om te zitten, op bankjes, randjes, stenen, in het gras, en een
tribune. De markt isoleren op de Vismarkt en/of de Nieuwe markt.
De Grote Markt is een van de meest herkenbare plaatsen van Groningen. Een kern. Een heerlijke plek om
even te zitten en te kijken naar alles om je heen. Ik zou graag zien dat er iets meer groen komt
(bomen/planten) en dat de mogelijkheid om ergens te zitten en het plein te overzien blijft in een zekere
vorm (de tribune die er nu staat is wel iets unieks, vind ik). Een fontein (met verlichting) zorgt ook altijd
voor gezelligheid.
Ik wil bomen op de Grote Markt; meer groen.

-

Zoveel planten, bomen en bankjes. Taxistandplaats niet meer op of naast het plein.

Groen, zitten, taxi

Van oudsher is de Grote Martk een centrale plein. Dit historisch feit en karakter van het plein zou
behouden moeten blijven. De historische gevels van panden die nog over zijn, maken hier onderdeel van.

Geschiedenis

Groen, fietsen, markt

Groen

Ov, groen, fietsen
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Groen, zitten, water
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61

31-10-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?

62

31-10-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?

63

31-10-2020

64

31-10-2020

65

05-11-2020

Wat vind je van de gevels van de
Grote Markt?
Hoe kunnen we het Martinikerkhof
meer bij de Grote Markt
betrekken?
Wat betekent de Grote Markt voor
jou?

66

06-11-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?

67

06-11-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?

68

06-11-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?

69

06-11-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?

70

06-11-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?

71

08-11-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?

Ik heb nu nog niet zoveel met de grote markt. Maar ik denk dat het een goed idee is meer bomen en
zitgelegenheid rondom (dan wel in de vorm van bankjes dan wel in de vorm van terrassen) te maken zodat
het gezelliger en met een middelpunt wordt. Dat de markt op de grote markt is zorgt dat denk ik ook voor.
Het zou mooi zijn als er in de toekomst met gekeken zou worden naar het herstellen/vervangen van
gebouwen in hun vooroorlogse glorie! Dat tezamen met meer bomen zou voor een prachtig centraal en
gezellig plein zorgen
Ik vind ze lelijk, ik zou de noordwand graag in vooroorlogse staat hersteld zien! Ik las in de reacties ook
iemand die groene wanden (met planten) op gebouwen noemt, dat zou ook veel groen en sfeer toevoegen.
Ik weet niet of het nodig is het Martini kerkhof erbij te betrekken, omdat het nu een prachtig rustig stukje
Groningen is. Wel zou het mooi zijn als het gemeentehuis beter bij de martinikerkhof zou passen, dan wel
met groen (levende planten wanden) dan wel met een knipoog naar het vooroorlogse Groningen
Ik vind de grote markt mooi zoals ie is, er moeten geen bomen komen stonden er vroeger ook niet en een
speeltuin dat zie je nergens ik steden , en daarbij er moet ruimte blijven voor de kermissen in mei en
augustus, dus hopelijk neemt de gemeente dit ook mee de kermis behoort op de grote markt ipv bomen en
fonteinen enz, een beetje nostalgie moet blijven in verschillende opzichten…
Ik vindt veel van de plannen leuk, mooi, gezellig en vindt dat de grote markt inderdaad al die 5 pleinen zou
kunnen/moeten/mogen zijn. Mis echter 1 genoemd plein nl. een doorgaand verkeersplein. Mooi dat de
bussen weg gaan maar daarmee is lang niet al het verkeer weg dat gebruik maakt van de Grote Markt om
door de stad te gaan. Honderden fietsen, brommers, scooters, taxis, bestelbusjes rijden hier af en aan. Dus
neem dit vooral mee in het plan.
Goedemiddag, Allereerst mijn complimenten voor de mooie presentatie en de in mijn ogen goede
doelstellingen voor het plan. Ik ben de hotel manager van het WestCord hotel gelegen aan de grote markt.
Wij moeten ons volledige terras nog aanschaffen en horen graag van jullie of we kunnen bijdragen aan de
uitstraling van het plein. Tevens ben ik erg benieuwd welke ruimte er voor ons terras gereserveerd is. Hoor
graag van u. Mvg, Niek Strous
Ik ben een groot voorstander van meer bomen en waterpartijen op de grote Markt. Voor de beleving maar
vooral tegen de hittestress die we in de stad hebben. Ik zou graag veel publieke zitgelegenheden zien. Ik
vond de oude tribune op het vvv gebouw een schitterende plek waar alle mensen uit de samenleving bij en
door elkaar zaten. Ook heel geschikt als afspreekplek maar ook om even gezellig te zitten zonder dat je
meteen geld moet besteden.
Ik maak we wel zorgen om de bereikbaarheid van het plein voor oudere en minder valide mensen nu de
bussen de binnenstad niet meer in komen. Ik vind dat we als maatschappij geld moeten besteden en
investeren om met pendelbusjes het plein bereikbaar moeten houden voor hen. Dus ook als dat qua
kaartverkoop niet rendabel is.
Hoi vraagje; waarom staat het artikel Stad en regio 13 van het Nieuwsblad van het Noorden er niet bij.
Datum woensdag 7 Juni 2000. Er is toen een Grote Markt enquête geweest met bijlagen 01-06-2000 Dat
ligt vast en zeker nog wel ergens. vr gr Franz Mulder
Super dat de grote markt aangepakt wordt! Ik heb 7 jaar in Groningen stad gewoont en ben daarna voor 12
jaar naar Amsterdam gegaan. Eind december keer ik terug naar waar ik vandaan kom… Het noorden van
Nederland. Zo fijn om te zien dat Groningen groeit en bloeit. Zorg ervoor dat er trams komen in plaats van
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08-11-2020

Hoe kunnen we het Martinikerkhof
meer bij de Grote Markt
betrekken?

73

09-11-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?
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09-11-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?

75

09-11-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?
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09-11-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?

77

09-11-2020

78

09-11-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?
Wat betekent de Grote Markt voor
jou?

79

09-11-2020

Wat vind je van de gevels van de
Grote Markt?

80

09-11-2020

Hoe kunnen we het Martinikerkhof
meer bij de Grote Markt
betrekken?

bussen. Geen auto’s meer rond het plein. Verschillende gezellige eettentjes met terassen, zal maken dat
mensen weer graag naar de stad gaan
Ik vind het mooi om het rustige karakter van het martinikerkhof te houden. Zeker geen grootschalige
horeca. Als die hoek waar nu de bushalte voor het gemeente huis is een groot loopgebied word zijn de
twee plekken mooi met elkaar verbonden. Om dit te onderstreepen kan er een verbinding met behulp van
een waterloop worden gelegd. Het kontrast van de plekken laat ze elkaar anvullen.
ik wil graag meerdan 10 moerbeibomen op de grote markt te staan hebben, De Morus Alba boom (witte
moerbei)staat ook in de historie daartoe bekend als chinese zijderups boom alsmede als leverancier van
het eerste papiergeld op aarde. ideaal als anonieme aantrekking voor ondernemers en stad Groningen. een
betrekkelijkheid van “mythologische” achtergrond. zoiets als een hemelse -aarde boom. Verder eventuele
halfronde doorloop goten in plaats van tro
Ik ben blij met de bomen op de schetsen, maar ik zie nog wel een paar ‘gaten’, bv voor het toekomstige
Westcordhotel en tussen de voormalige V&D en de Zwaanstraat (ter hoogte van Ziengs). Waarom de rij
bomen die een regelmatige afstand lijken te hebben op de schetsen daar onderbreken? Ik denk dat er daar
nog 2 bomen kunnen passen. De tijdelijke boom voor de Burger King is fantastisch, die hoek knapt er zo
van op, kan die boom niet blijven staan?
Prachtige plannen, ben met name voor meer groen en water. De Grote Markt is nu een dode hoop stenen
en het ontbreekt er aan mooie oude bomen net zoals in de rest van de stad. De Gemeente haalt overal
maar groen weg en dat bevalt me helemaal niet. Wellicht ondernemers benaderen voor meer groen aan de
gevels? En bij een plein hoort ook sfeervolle verlichting.
Goed plan om het plein anders in te richten. Belangrijk voor mij is dat het plein zowel qua inrichting als
functie een plein van verbinding wordt, met groen, water en zitplaatsen. Aantrekkelijk voor jong en oud.
Een rustpunt. Plek voor straatmuzikanten, dichters etc . (Soort open podium). Stenen met afbeeldingen van
belangrijke kenmerken van Groningen. Multifunctioneel bruikbaar en vandalisme-werend. Een hele
uitdaging.
Ik ben voor veel groen, veel natuur. Veel zitmogelijkheden. Duurzaamheid.
Goede middag, In veel grote steden, zie je tegenwoordig gelijkvloerse fonteinen. Dat is niet alleen leuk
voor kinderen bij erg warm weer, maar ook gezellig om naar te kijken. Bij evenementen, kun je gewoon de
kraan dicht draaien en de vloer weer voor iets anders gebruiken
Veel gevels van de Noordkant ogen behoorlijk gesloten met kleine ramen. Als je de foto’s van voor WWII
ziet, is het eeuwig zonde dat de prachtige panden er niet meer staan. Zou mooi zijn als de bestaande gevels
wat opener of wat meer in de stijl van de zuidkant gemaakt kunnen worden. Het pand van Bakker Bart is
afschuwelijk, al is de kleur steen OK. Waarom is dat gebouw zo gesloten met zo weinig ramen en dat lelijke
LCD-scherm?
Laat het groen op een natuurlijke manier doorlopen de Kreupelstraat in, naar de Grote markt. Dus breidt
het ‘parkachtige’ karakter uit richting de Grote Markt, zodat het meer verbonden wordt. Plaats bomen +
gras (en zitgelegenheid) op de nu Kreupelstraat voor de Martinitoren.
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11-11-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
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12-11-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?
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12-11-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?

85

14-11-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?
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14-11-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?
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14-11-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?
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14-11-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?

89

14-11-2020

Wat betekent de Grote Markt voor
jou?

Ik fiets expres een beetje om, elke dag onderweg naar mijn werk, om ‘s ochtends de markt en de
Martinitoren te zien omdat het voor mij ‘Groningen’ symboliseert. Het maakt mij blij en geeft een ‘happy
start’ van de dag.
geen fietser op de grote mark, chaos en ellende. Aan de zuidkant bussen voor een groot gemak voor de
buspassagiers. Ruimte voor markten, geeft gezellige drukte, bedrijvigheid. Een paar mooie, niet te grote en
snel groeiende bomen. Ga kijken in Bremen; dat hebben ze goed opgepakt voor vertier vd kinderen.
waarom nu verbouwen: er lopen veel te dure projecten. Er is geen geld, de hele stad staat al op de kop.
Eerst afmaken, dan volgend project.
Voor mij is de grote markt een ontmoetingsplaats. Ik vind dat de grote markt een eye catcher moet zijn,
een ontmoetingsplaats die je ook als toerist in dierbare herinnering houdt. Het moet het centrum van de
stad zijn met plaats om te flaneren en als toeschouwer dit spel re aanschouwen. Oude naoorlogse
gebouwen moeten plaats maken voor nieuwe moderne of juist oud uitziende bebouwing. M. Be. Gr. Bert
van der Beek
Goedemiddag allen, De Stad Groningen , de Stad voor de Stadjers, de Stad voor de Ommelanden, de Stad
voor de Nederlanders, de Stad voor de Europeanen, ( studenten, toeristen) De Stad waar men elkaar
ontmoet , in het bijzonder op de Grote Markt. Laat dit zien als Stad, straal het uit, hoe kan dit beter en
mooier dan het plaatsen van 4 vlaggenmasten bij het Huis van de Stad met bijbehorende vlaggen van de
Stad, provincie, Nederland en Europ
De Grote markt zou het hart v/d stad moeten zijn. Alleen als er activiteiten zijn zoals o.a. de markt, voelt
dat zo voor mij. Als het leeg is niet. Da is het een kale vlakte, er zou veel meer blijvende activiteit moeten
zijn, waar iedereen zich in kan vinden, De Grote Markt voor alle stadjers.
Zorg voor meer gelaagdheid in het groen vooral in de gemengde zone. Combinatie van bomen, vaste
planten en heesters. De grote markt wordt zo aantrekkelijker om te verblijven. Met groen is de zonering
tussen de gemengde zones en naastgelegen zones goed te creeren. Maak van de gemengde zone een
brede zone zoals in de plannen is aangegeven. Voor inspiratie kijk naar het moderne park bij het station in
Reims.
Zorg voor eenheid op het plein. In de schetsen staan te veel losse elementen (waterelement, steen). Dit
ziet er rommelig uit. De bomen, vier in een rij met dezelfde tussenafstand zijn heel statisch. Zet een oneven
aantal neer in de gemengde zone met diverse onderlinge afstanden en niet in een lijn maar in een
zone/groenvak
Waarom is er voor iepen gekozen? Deze bomen lijken resistent maar kennen nog kinderziektes, eenzijdig
gevormd wortelgestel bij eigen wortel of onverenigbaarheid bij geënte bomen op onderstam. Op een plek
als de grote markt moet je niet het risico willen nemen dat de bomen na een aantal jaren uitvallen omdat
ze niet resistent zijn etc. Ook hebben deze bomen een minder mooie verkleuring in de herfst. Een
amberboom bijvoorbeeld heeft dit wel.
integreer het bloemenstalletje voor de ingang van de v&d in de plannen. maak hier een gebouwtje van
passend bij de kiosk bij de gelkingestraat
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2. De Grote Markt als het ontmoetingsplein (17 reactie)
Nummer
1

Datum
09-10-2020

Deelvraag
Hoe maken we van de Grote Markt
een gezellig ontmoetingsplein?

2

09-10-2020

3

09-10-2020

Hoe denk jij over spelen op de
Grote Markt?
Hoe denk jij over spelen op de
Grote Markt?

4

10-10-2020

Hoe maken we van de Grote Markt
een gezellig ontmoetingsplein?

5

10-10-2020

Hoe maken we van de Grote Markt
een gezellig ontmoetingsplein?

6

12-10-2020

Hoe maken we van de Grote Markt
een gezellig ontmoetingsplein?

7

13-10-2020

Hoe maken we van de Grote Markt
een gezellig ontmoetingsplein?

8

13-10-2020

Hoe denk jij over spelen op de
Grote Markt?

9

15-10-2020

10

15-10-2020

11

22-10-2020

Hoe maken we van de Grote Markt
een gezellig ontmoetingsplein?
Hoe maken we van de Grote Markt
een gezellig ontmoetingsplein?
Hoe maken we van de Grote Markt
een gezellig ontmoetingsplein?

Reactie
Ik denk dat een veilige robuuste speelplek, liefst ook deels in de schaduw, veel sfeer en levendigheid aan het
plein kan toevoegen. Hoeft niet centraal, maar bijvoorbeeld naast het gemeentehuis tegenover de V&D. Het
zorgt er ook voor dat gezinnen met kinderen langer in de binnenstad kunnen verblijven, doordat er een leuke
pauze ingelast kan worden en dat is weer goed voor de klandizie. Zorg wel voor genoeg zitplekken voor de
ouders.
Bij elke boom in ieder geval rondom solide bankjes om beschut te kunnen zitten. Water is erg leuk en helemaal
met mini fonteintjes voor kinderen in de grond. Wel moeten fietsers er veilig overheen kunnen fietsen.
Voor volwassenen is het misschien leuk om een robuust digitaal schaakbord te plaatsen, dat ook anders
geprogrammeerd zijn kunnen worden, met tegels die drukgevoelig zijn bijvoorbeeld. Wellicht ook mogelijk om
muziek mee te maken door kinderen?
Het is nog geen ontmoetingsplein maar meer een doorgangsroute naar elders in de stad. Door groen, water en
zitplekken kan het plein meer uitnodigen om te blijven, af te spreken en te ontmoeten. Geen zichtbaar openbaar
vervoer of auto’s. Wel fietsen en voetgangers waarbij de fietsen vaste parkeerplekken hebben. Werken met
kleine hoogteverschillen in het ‘ blijf’ gebied geeft meer perspectief en afwisseling. Meer terrassen langs de
markt.
niks bankjes! Ik wil een tribúne terug waar zomers honderden mensen per dag even zitten om hun gekochte
pizapunten/patat/ijsjes/fruit/lunch te consumeren. Je maakt er ook veel kleine ondernemers rond de Grote
Markt weer gelukkig mee, want die vernemen bést dat die trubune weg is.
Zoals in het voorstel gedaan is: mooie grote bomen + fraaie lekker zittende banken bij voorkeur hout, waterpartij,
maar verder geen speel toestellen, want t moet geen speeltuin worden. Grote vrije ruimte open laten in t midden
vh plein
Het document ‘ruimte voor ruimte’ van mecanoo voor de binnenstad is heel inspirerend, met Grote Markt als
karakteristieke stad. Een rustig, zo min mogelijk trendy ontwerp, is goed passend op de grote markt. Wanneer
overal ‘dingetjes’ in de zones vast komen te staan, wordt het trendy, maar door hier gave grote gebaren van te
maken kan het iets bijzonders worden.
Misschien is het interessant als ‘continue’ tijdelijkheid steeds nieuwe verplaatsbare speelobjecten of andere
bijzondere objecten te plaatsen. Zoals de maan tijdens let’s gro, of het golfparcours. Dan blijft er altijd iets nieuws
te ontdekken.
Veel meer bomen en andere planten. En pagina’s zoals deze ook in Engelse zodat ze voor idereen toegangelijk
zijn
Speelplaats en een fontein zoals in Emmen. En veel hoog en laag groen met bankjes om te praten of lezen.
De fietsende stadjer ontmoet graag en spontaan de mede stadjer. Het is niet stimulerend als je dan je fiets eerst
in een parkeergarage moet plaatsen. Er moet ook op de Grote Markt plaats zijn voor fietsen zonder dat er
overlast ontstaat. Een overdekte ontmoetingsplek is prettig bij regen en kan ook dienen voor kleinschalige
openbare concerten.

Onderwerpen
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12

26-10-2020

Hoe maken we van de Grote Markt
een gezellig ontmoetingsplein?

13

29-10-2020

Hoe maken we van de Grote Markt
een gezellig ontmoetingsplein?

14

08-11-2020

Hoe maken we van de Grote Markt
een gezellig ontmoetingsplein?

15

08-11-2020

Hoe maken we van de Grote Markt
een gezellig ontmoetingsplein?

16

08-11-2020

Hoe denk jij over spelen op de
Grote Markt?

17

11-11-2020

Hoe maken we van de Grote Markt
een gezellig ontmoetingsplein?

3.

Bankjes uit en in de zon, onder een boom met uitzicht op spelende kinderen, markt of bloemenmarkt. Vroeger
zat ik wel op die terrassen maar ik vind het te druk daar en te duur. Ik zou de bankjes voor het stadhuis zetten
(met uitzicht op het Forum!) en er tegenover met uitzicht op het gerenoveerde stadhuis. Zet genoeg
prullebakken neer waar het spul niet uit weg kan waaien.
Een ontmoetingsplein is heel breed. Het plein leent zich voor het bijeenroepen van mensen in het kader van
evenementen, markten of anders. Het is een komen en gaan van mensen als van oudsher. Een ontmoetingsplein
waar mensen de hele dag kunnen hangen, lijkt mij geen goede invulling.
Een goede manier van het een gezellige plein te maken is dat er voor gezorgd word, dat straatmeubiliar als
bankjes en plantenbaken multifunctioneel gebruikbaar kunnen zijn. Zo kan door keuze van material en
ondergrond een prachtige plek ontstaan waar ook voor jonge sporten als skateboarden ruimte is. Dat vult de
plein met leven en geeft een creative en actieve charakter.
Bij het creeren van een ontmoetingsplek voor iederen vind ik het belangrijk dat er ook andacht an openbare,
gratis toegankelijke WCs is. Er moet voor gezorgd worden dat ze ook voor vrouwen toegankelijk zijn. Ook voor
minder validen moeten ze toegankelijk zijn. Er zijn veel voorbeelden voor ‘groene’ WCs.
Mogelijkheiden voor spelen voor jong en oud zijn een goede manier om het plein ook buiten winkeltijden met
leven te vullen. Door bij vorbeeld banken en plantenbaken multifunctioneel gebruikbar te maken kan ruimte voor
jonge urbane sporten worden gecreerd. Door middel van vormgeving kan er voor gezorgd worden dat dit alleen
op enkele pleken gebeeurd, zodat er ook veilige ruimte voor bij voorbeeld oudere bezoekers ontstaat.
Het plein als kloppend hart van de stad bestaat uit groen, bankjes en water. Geen speelelementen voor kinderen.
Met dit laatste wordt het plein kneuterig en straalt geen grandeur uit. Speelelementen horen niet op een
centraal plein.
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De Grote Markt als het levendige plein (8 reacties)

Nummer
1

Datum
09-10-2020

Deelvraag
Hoe zie jij in de toekomst
evenementen voor je op de Grote
Markt?

2

10-10-2020

3

22-10-2020

Hoe maken we de Grote Markt nog
leuker en gezelliger?
Hoe maken we de Grote Markt nog
leuker en gezelliger?

4

29-10-2020

Hoe maken we de Grote Markt nog
leuker en gezelliger?

Reactie
Het lijkt me goed dat er ruimte blijft voor een groot podium, maar je kunt ook prima naar een band luisteren
onder de takken van een hoge boom. Dus ik vind niet dat het groen en de zitplekken te koste moeten gaan van
ruimte voor een evenement/podium. Je hebt ook meer dagen van het jaar profijt van de bomen en zitplekken,
dan van een evenement een paar keer per jaar.
Wat er ontbreekt?? Die tribúne die de gemeente heeft weggehaald, maar die erg suggestief – om “gezelligheid”
uit te stralen – wél bij deze vraag wordt geplaatst!
Evenementen mogen de Grote Markt niet afsluiten, alleen openbare evenementen die voor iedereen kosteloos
toegankelijk zijn moeten hier een plek krijgen. Er zijn nu op de Kosterij na alleen terrassen aan de zuidkant, de
schaduwkant. Er moeten meer terrasjes aan de noordkant, de zonkant komen. Meer openbaar meubilair zal
meer levendigheid losmaken.
Misschien kunnen wisselende culturele aspecten, zoals muziek, of andere kunstvormen bijdragen.

Onderwerpen
Evenementen,
groen, zitten
Tribune
Evenementen,
terrassen, zitten
Cultuur
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5

30-10-2020

Hoe maken we de Grote Markt nog
leuker en gezelliger?

6

08-11-2020

Hoe maken we de Grote Markt nog
leuker en gezelliger?

7

08-11-2020

Hoe zie jij in de toekomst
evenementen voor je op de Grote
Markt?

8

09-11-2020

Hoe maken we de Grote Markt nog
leuker en gezelliger?

4.

Hoe maak je het plein gezelliger? Met rondom veel, meer dan 10, bomen en vaker (waren-)markt. En nog meer
evenementen? Geen fietspad eroverheen, dat wordt dan net zo vervelend als voor de Korenbeurs, een
doorgaande weg. En evenementen worden er al genoeg georganiseerd op de Grote Markt.
Het moet er voor gezorgd worden dat het plein ook buiten winkeltijden en evenementen een attraktieve
verblijfsplek is. En dat men er ook gezellig kan verblijfen zonder op een terras te zitten waar je iets moet kopen.
Multifunctioneel openbaar meubilar kan een belangrijke rol spelen het plein met leven te vullen.
Ik denk dat het dagelijkse gebruik van het grote markt belangrijker is dan een paar keer per jaar een groot
evenement. Ik vind niks mis mee als er plek voor een podium en evenementen blijft, maar ten koste van wat er
dagelijks gebruikt kan worden zou ik het jammer vinden. Ook vind ik het belangrijk dat evenementen voor
iederen en gratis toegankelijk zijn.
Voldoende zitgelegenheid, en een leuke fontein of andere waterpartij met bewegend water. Meer groen
(bomen!!!). Mooiere (meer open en bij elkaar passende) gevels (pak bv. Bakker Bart pand aan, veel te gesloten
op zo’n opvallende plek).

Groen, markt,
evenementen,
fietsers
Zitten
Evenementen

Zitten, water,
groen, Bakker
Bart

De Grote Markt als het voetgangersplein (13 reacties)

Nummer
1

Datum
09-10-2020

Deelvraag
Hoe maken we van de Grote Markt
een prettig plein voor voetgangers?

2

10-10-2020

Hoe maken we van de Grote Markt
een prettig plein voor voetgangers?

3

11-10-2020

Hoe maken we van de Grote Markt
een prettig plein voor voetgangers?

4

12-10-2020

Hoe maken we van de Grote Markt
een prettig plein voor voetgangers?

5

12-10-2020

Hoe kijk jij naar alternatieve
fietsroutes rondom het plein?

Reactie
Voor de veiligheid van fietsers en voetgangers (en kinderen) lijkt het mij beter dat de plekken waar fietsers
welkom zijn duidelijk aan te geven. Fietsers gaan toch niet omfietsen als er een snelleren route is. In de
Folkingestraat vind ik het nog steeds erg matig gaan. De fiets is toch het meest efficiënte vervoersmiddel in de
stad.
ik vind die mengeling prachtig. mooi zo laten. zo hoort het hart van de stad eruit te zien. Dat moét geen
samenloop van toeristen zijn. Als je oude foto’s van het stadshart bekijkt zie je diezelfde mengeling die
lévendigheid uitstraalt. Ook dáár komen de toeristen voor. Die kómen niet voor voorgekouwde cleane attracties
of een supermodern centrum. Daarvoor gaan ze wel naar een pretpark of naar Almere-centrum
Ik vind dat ,men niet allerlei zaken moet combineren, Je zit nu al een chaos in de stad vanwege alle fietser(ster)
die zich totaal niet aan regels(rijrichting,niet op stoep fietsen,overal hun fets maar neerzetten) Geen gefiets meer
over de Grote Markt. Dit hangt ook samen met het feit dat de stad overvoerd is met studenten. Grote Markt is
voor wandelaars,mensen die even willen uitrusten en hopenlijk genieten van meer schoons als wat er nu is.
Wat betreft de voetgangers en fietsers op de grote markt, lijkt het me beter om juist niet een fietspad dwars
over de markt te maken, zoals in de voorlopige plannen staat. Dat splijt het plein in tweeën en doet afbreuk aan
het gevoel dat het plein juist een voetgangers belevenis is. Een alternatief is dan de huidige route juist om de
Grote markt om het fietspad vanuit de Ebbingestraat, via ABN gebouw, Vindicat weer naar de Gelkingestraat.
Fietsers gaan niet omfietsen, hoe graag je dat ook wil, hoeveel bekeuringen je ook uit zou delen. Graaf dan liever
een geul voor een verzonken fietspad, zoals bv ook bij de fietsenstalling voor het hoofdstation. Aan de bovenkant
kun je dat overspannen met pittoreske bruggetjes voor de wandelaars. Want fietsers gaan niet omfietsen. Houd
dat in je achterhoofd bij het maken van de plannen: fietsers gaan niet omfietsen. Niet.

Onderwerpen
Fietsen

Fietsen

Fietsen

Fietsen

Fietsen
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6

12-10-2020

Hoe kijk jij naar het reguleren van
fietsparkeren op de Grote Markt?

7

13-10-2020

8

14-10-2020

Hoe maken we van de Grote Markt
een prettig plein voor voetgangers?
Hoe kijk jij naar alternatieve
fietsroutes rondom het plein?

9

22-10-2020

Hoe maken we van de Grote Markt
een prettig plein voor voetgangers?

10

26-10-2020

Hoe maken we van de Grote Markt
een prettig plein voor voetgangers?

11

29-10-2020

Hoe maken we van de Grote Markt
een prettig plein voor voetgangers?

12

30-10-2020

Hoe maken we van de Grote Markt
een prettig plein voor voetgangers?

13

06-11-2020

Hoe maken we van de Grote Markt
een prettig plein voor voetgangers?

5.

Ook hier (zie mijn reactie bij ‘voetgangersplein’) kun je beter uitgaan van wat mensen toch gaan doen: hun fiets
’s avonds op de GM neerzetten. Oplossing: verrijdbare, lage karren met daarop fietsbeugels. ’s Avonds zet je die
er neer, en ’s morgens worden de karren, inclusief de fietsen die erop zijn blijven staan, de fietsenstalling onder
het Forum/V&D ingereden. Ook inzetbaar op plekken als bv Noorderzon of andere festiviteiten.
Het plein moet een voetgangers gebied worden . Dit komt de veiligheid ten goede.( zeker voor spelende
kinderen) Er komen zo en zo genoeg stallingen in de directe omgeving.
Groningen is een fietshoofdstad, dit is goed voor het milieu en de gezondheid. Daarnaast worden veel winkels en
horeca slechter bereikbaar zonder vaste route langs de grote markt. Bij het verdwijnen van de busbaan zou er
prima ruimte moeten zijn voor een fietspad, desnoods verlaagd zodat voetgangers niet over hoeven te steken.
Wanneer de bussen van de markt verdwijnen zullen de voetgangers meer gebruik maken van de ruimte. Fietsers
zullen de markt op de zelfde manier gaan gebruiken als ze nu doen. Voetgangers en fietsers bijten elkaar niet.
Groningers uit stad zijn fietsers, bezoekers uit de omgeving en toeristen zijn meer de wandelaars. Grote
vrachtwagens moeten geweerd worden van de markt en de binnenstad.
Ik weet het niet, meestal zet ik mijn fiets onder Forum neer en loop naar de Vismarkt dwars over de grote markt,
want op de Grote Markt is niet veel te doen. Niet fietsen op de Grote markt en alleen voor 11 uur laden lossen
met elektrische auto’s.
Het plein zou volgens mij het best tot haar recht komen als het alleen voor voetgangers is. Het vrachtverkeer die
moeten laden en lossen zou gebonden moeten zijn aan laad- en lostijden. Fietsers en brommers zouden gebaat
zijn met een veilige omleiding rond het plein. Momenteel zijn er onveilige verkeerssituaties en verkeersborden
die door fietsers vaak over het hoofd worden gezien.
Hou het als voetgangersplein. Fietspad plaatsen waar nu de bussen rijden. Terras vlak voor het hotel, onder
grote bomen. Bomen rondom het hele plein. De markt op het centrale gedeelte. Mooie vijver aan een kant. Geen
speelplaats.
om een het plein( onze mooie grootte markt )zijn functie te laten houden voor alle soorten van vermaak en
activiteiten is het van belang om het plein groot te houden en niet in tweeën te splitsen door een fietspad achtig
iets net zo iets wat ook voor de korenbeurs loopt . wat zeer onrustig en verwarrend en gevaarlijk daar kan zijn en
niet handig is voor huldigingen ,kermis enz. pas de rijbaan die om de grootte markt loopt aan voor de fietser

Fietsen, parkeren

Fietsen
Fietsen, ov
Ov, fietsen,
verkeer
Fietsen, parkeren
Verkeer, fietsen

Fietsen, ov,
terras, groen,
markt, water,
spelen
Fietsen

De Grote Markt als het klimaat-adaptieve plein (17 reacties)

Nummer
1

Datum
12-10-2020

2

12-10-2020

Deelvraag
Welke mogelijkheden zie jij om de
Grote Markt groener te maken?
Welke mogelijkheden zie jij om de
Grote Markt groener te maken?

Reactie
Graag meer groen en water, maar dan wel met iets meer uitstraling dan wat spuitertjes en een gootje. Dat kan
toch heel veel beter.
Inderdaad forse bomen aan minimaal 2 zijden ( noord en zuid) . Bij voorkeur ( deels) in eilanden met bloeiende
planten Alles icm zitgelegenheid . Bomen kunnen ook gemaakt worden door een stalen sculptuur met bv klimop te
laten begroeien waardoor een wintergroen beeld ontstaat. Daarnaast graag aandacht voor blinde dode (kop)
gevels. Deze van gevelgroen voorzien . Rond de grote markt zijn een aantal plekken waar dat goed zou kunnen.

Onderwerpen
Groen, water
Groen, zitten

34

3

12-10-2020

Wat vind jij van bomen op de
Grote Markt?
Welke mogelijkheden zie jij om de
Grote Markt groener te maken?
Welke mogelijkheden zie jij om de
Grote Markt groener te maken?
Wat vind jij van bomen op de
Grote Markt?

4

13-10-2020

5

14-10-2020

6

14-10-2020

7

15-10-2020

Welke mogelijkheden zie jij om de
Grote Markt groener te maken?

8

15-10-2020

Welke mogelijkheden zie jij om de
Grote Markt groener te maken?

9

15-10-2020

10

15-10-2020

11

16-10-2020

Wat vind jij van bomen op de
Grote Markt?
Welke mogelijkheden zie jij voor
water op het plein?
Welke mogelijkheden zie jij om de
Grote Markt groener te maken?

12

22-10-2020

Welke mogelijkheden zie jij om de
Grote Markt groener te maken?

13

26-10-2020

Welke mogelijkheden zie jij om de
Grote Markt groener te maken?

14

30-10-2020

Welke mogelijkheden zie jij om de
Grote Markt groener te maken?

15

09-11-2020

Wat vind jij van bomen op de
Grote Markt?

16

09-11-2020

Wat vind jij van bomen op de
Grote Markt?

jazeker, bomen zijn mooi op zo’n plein. Ik kijk er naar uit

Groen

flexibele zones met halfverharding zoals in het plantsoen. Dit kan misschien ook de zone rondom de martinikerk
en martinikerkhof met halfverharding.
graag meer groen evt fontein wat zit plekjes de grote markt mist sfeer

Bestrating

Prima, bomen. Maar weet de ontwerper wel, dat esdoorns in de zomer vol bladluizen zitten, die permanent als
uitscheiding vloeibare suikers laten vallen, die alles, ook je kleren, als je eronder zit of er onder langsloopt,
plakkerig maken?
Het zou mooi zijn als er veel meer groen komt op de Grote Markt. Dit geeft schaduw op warme dagen en
vermindert hittestress in het centrum. Het maakt het plein daarmee prettiger (minder kaal) en sfeervoller. Hier
passen ook zitplaatsen bij.
Veel groen en watertappunten maakt het plein aantrekkelijker op warme dagen. Een innovatieve oplossing als
alternatief op de terrasverwarming is ook wenselijk voor (o.a.) de omgeving van de Grote Markt. Dit kan ook
bijvoorbeeld een campagne zijn om “oude” opties weer/meer te benutten, zoals dekens en jassen.
Mooi, bomen! Je kunt ze rondom het plein zetten om het als het ware af te bakenen. Bankjes tussen de bomen
om te genieten van het plein.
Geen mooie toevoeging, verstoort de open ruimte. Kijk of je het regenwater van het plein op kunt vangen in
ondergrondse bufferstenen zodat de bomen daar gebruik van kunnen maken.
Ik ben heel blij met het plan bomen te planten. Hoe meer hoe beter. Ik vind het alleen jammer dat er gekozen lijkt
te worden voor iepen. Mijns inziens sombere, saaie bomen. Waarom niet gekozen voor veel evendigere en mooier
groen gekleurde platanen?
Meer permanent groen zorgt voor een betere regenwaterbeheersing, grote bomen geven schaduw en een
creëren een beter contact tussen natuur en stadjer. Manifestaties en comerciele uitbaters moeten zich meer
aanpassen aan de klimaatbuffer functie die de stad moet krijgen.
Vang de regen op voor droge periodes, dan kan je de nieuwe bomen water geven. (roosters in de markt en
reservoir onder de markt). Kijk eens naar Maastricht, daar zorgen bomen voor schaduw boven terrassen, beter
dan die lelijke parasols nu aan de zuidkant. Ik zou ook een boom zetten voor dat lelijke gebouw aan de noordkant
tussen ebbinge en kreupelstraat. V en D afbreken en er mooie eco-friendly woningen voor in de plaats zetten.
Veel meer bomen dan de voorgestelde 10 graag. Voor Vindicat en het hotel ook een dubbele rij grote bomen. In
plaats van de windschermen die er nu zijn om de terrassen hoge plantenbakken met mooie houten bankjes om
over de Grote Markt uit te kijken. Een mooie vijver, licht beschaduwd voor de warme dagen. Geen terrashaarden
meer en rekening houden met lichtoverlast. De nieuwe LED-verlichting is misschien zuiniger maar veel te fel.
JAA, graag bomen! op een warme zomerdag is het zo warm op de grote markt, en blijven mensen weg. Ik vind de
Grote Markt nu nl heel ‘kil’ en leeg aanvoelen. Door het planten van bomen zal het ‘warmer’ en menselijker
aanvoelen. Graag nog meer bomen dan de geplande 10, vul de ‘gaten’ in het ontwerp aub op met meer
(verschillende?) grote bomen en ander groen.
Rondom het plein zoals gepland, met extra bomen op het Waagplein, voro het Westcord en tussen V&D en
Zwaanstraat, en tussen de Markten. Voor de Martinitoren (waar nu de Kreupelstraat is).

Groen, water,
zitten
Groen
Groen
Groen, water
Groen, zitten
Duurzaam
Groen
Groen
Water, groen

Groen, zitten,
water, verlichtinig
Groen

Groen
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17

11-11-2020

Welke mogelijkheden zie jij om de
Grote Markt groener te maken?

Verdere vergroening van de Bnnstad is meer dan wenselijk! Ongelooflijk hoeveel geelsteen, zonder groen, er ligt.
Het wordt er veel gezellige van, het wordt er vriendelijker door van en je gaat de verstening tegen. Een gezonde
binnenstad dus. Die paar proefbomen die er nu staan zijn al letterlijk een verademing! Meer waterdoorlatende
stenen. Kortom, kom vooral door met veel groen: meer dan hard nodig! Met vriendelijke groeten, J.Karstens

Groen
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Bijlage 4: Overzicht ingevulde reactieformulieren website
Aantal reacties: 42
Nummer Datum
Reactie
Thema’s
1
20-09-2018 Jullie gaan Grote Markt opnieuw herinrichting. Op welke plek krijgt poffertjeskraam Trijnko Nijboer?
Standplaatsen
of blijft het staan waar nu zit?
2
26-10-2018 Grote bomen en een beeld (zoals in Parijs) zou een mooie prachtige toevoeging zijn.
Groen, kunst
Leuk zo’n ontwerpsuggestie. Ik ben benieuwd naar alle mooie ideeën.
3
3-11-2018 Bij deze een foto van een pyramide in het museum Louisiana ten noorden van Kopenhagen.
Zitten
Als de vvv en de tribune verdwijnt is de tribune een verlies. Als je er iets voor in de plaats doet moet het een kunstwerk zijn dat opvalt ook als het niet
gebruikt wordt. De pyramide kan overal op de Grote markt staan. Niet in het midden want dan denken bezoekers dat ze in Egypte zijn.
4
23-11-2018 de kompasroos blijft toch wel? Of komt terug in het nieuwe ’plaatje’?
Bestrating
5
2-2-2019
kunt u mij vertellen hoe het dan gaat met de taxi\’s
Taxi’s
6
14-08-2019 Wat is er bekent wat er wel gaat komen en veranderen op de Grote Markt? En zoja wanneer gaat er iets gebeuren?
Proces
7
28-11-2019 Er wordt gesproken over:\” de inwoners welke gevraagd is tijdens Let`s Gro naar hoe de Grote Markt volges hen ingevuld zou moeten gaan worden\”.
Participatie
Waarom wordt er niet de mogelijkheid geboden om ideën te spuien via het internet, immers het grootste deel van Let`s Gro bezoekers is een select
gezelschap wat niet bepaald een een afsplitsing van de inwoners uit deze stad vormt, maar meer een ons kent ons gezelschap. De gemiddelde inowner uit
deze stad en deirekte omgeving zal zich niet laten zien op dit Let`s Gro gebeuren, waardoor het ook niet bepaald een wensenlijst van alle inwoners is
welke nu gepresenteerd is.
8
30-11-2019 Kunnen jullie niet wat doen aan al die fietsen waar je nekoverbreekt door de hele stad heen maak.ook een fietsen staling voor paar cent dat je daar je fiets Fietsparkeren
kan neer zetten voir 50 cent
9
20-01-2020 Is het helemaal zeker dat de bus van de Grote Markt verdwijnt?
Bereikbaarheid
En dat er geen alternatief voor komt.
10
20-06-2020 En hoeveel bomen worden er dan in totaal meer gepland met deze hele ontwikkeling
Bomen
11
03-07-2020 Gaat er ook wat gedaan worden aan het grijze grauwe uiterlijk van de ABN-AMBO? Dit is namelijk het meest lelijke gebouw van heel Groningen en past
Gevels
dan ook totaal bij de stijl van de stad
12
9-7-2020
Ik mis bomen op de Grote Markt! Kunnen er bomen gepland worden? Als dit inderdaad ook \’mijn Grote Markt\’ moet worden dan hoop ik dat.
Bomen
13
7-8-2020
Met verbazing volg ik de plannen van de gemeente Groningen om de binnenstad niet meer bereikbaar te maken voor het openbaar vervoer. Afgelopen
bereikbaarheid
week heb ik een brief van u gekregen over de plannen voor de Oosterstraat. Ik weet niet of u wel eens in de Oosterstraat komt, maar door fietsers (en
scooters, brommers etc.) wordt deze straat al jaren als 2-richtingsstraat gebruikt. En niet alleen de straat, ook de trottoirs. Ik woon hier al meer dan 20
jaar en als ik mijn voordeur uitkom, die uitkomt op het trottoir, moet ik donders goed uitkijken om niet onder een fiets o.i.d. te belanden. Maar goed, alles
went, dus dat ook. Maar wat ik heel erg vind, is dat straks het centrum van de stad niet meer bereikbaar is voor mensen die niet zo goed ter been zijn en
afhankelijk van het openbaar vervoer en/of WMO-taxi (zoals ik zelf). Dit houdt voor mij in dat ik moet verhuizen, omdat ik niet meer met de taxi kan
thuiskomt. Ik vind dit een zeer slechte zaak.
In Groningen moet alles wijken voor de “heilige koe”, zijnde de student op de fiets. Schande.
14
7-8-2020
Houden van proef Grote Markt etc. op dit moment. Het is nu nog vakantie in het Noorden. Niet iedereen is al thuis en kan dus niet meedoen aan jullie
Proeftuin
proef. Is dit idee al eerder in een nieuwsbrief aan de orde geweest? Het overvalt mij tenminste en ben nog een week op vakantie.
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15
16

17
18

19
20

9-8-2020
Ik werk in het UMCG en stap op de Grote Markt in en uit de bus. Hoe gaat het verder als deze bushalte verdwijnt ?
bereikbaarheid
12-08-2020 Wat mij betreft mag er net zo\'n plein komen als ze in Warschau hebben. Het stadsplein van Krakau heeft een soort waterpartij/fontein met lampen. Dat
is vooral 's avonds prachtig. Op de randen van die waterpartij kun je zitten en dat doen heel veel mensen dan ook. Ik snap dat er een risico is voor
zwervers en groepen die daar kunnen gaan hangen maar dat was daar absoluut niet het geval. (Misschien de stralen zo afstellen dat ze af en toe iemand
raken :) ) Er staan een aantal prachtige oude gebouwen, waaronder een soort overdekte markthal waar je souvenirs kunt kopen. Verder hebben ze er een
eigen 'Martinitoren', maar dan met twee verschillende torens en op een ervan komt elk uur een echt persoon een melodietje blazen op een hoorn en daar
zit een prachtige legende bij. Al dan niet verzonnen :) Er hangen her en der QR-codes waarmee je dat wijsje kunt downloaden, echt grappig. Het plein is
omzoomd door terrassen en je kunt een ritje maken met paard en wagen.
12-8-2020 De Grote Markt is een winderig en guur plein – werd ooit aangekaart door een Zuid-Amerikaanse exchange die inviel bij een bijeenkomst rond The Next Bomen
City. Ze verbaasde zich hogelijk over het ontwerp van de Grote Markt. Een flinke boom op elke hoek van de Markt zou veel goeds kunnen doen: 1tje om de
wind op te vangen vanuit de Ebbinge, eentje op hoek Kreupelstraat, eentje op hoek Oosterstraat en eentje pal op de Gelkinge.
13-8-2020 Vraag: Mijn suggestie voor de Grote Markt is gebaseerd op het plein in Bordeaux op de bijgevoegde foto (heb nog veel meer foto\'s als dat gewenst is).
Richt (een deel van) het plein in met dezelfde soort kleine sprinklers weggewerkt in de tegels om de zoveel meter. Dit kan om de zoveel tijd aan en weer
uit gezet worden. Tijdens een markt of in de wintermaanden kan het gewoon helemaal uit blijven en in de lente en zeker in de warme zomermaanden zet
je het juist wat vaker aan. Dit idee komt tegemoet aan alle vijf de thema\'s die jullie benoemd hebben. Het trekt veel mensen aan en dus zorgt het ervoor
dat het weer echt het centrale plein wordt. Het kan ook op een deel van het plein, als jullie het hele plein teveel vinden. Dus het is schaalbaar en
biedt daarnaast nog ruimte aan andere ideeën als meer groen. Het is ook erg leuk om vanaf de terrassen aan de randen van het plein naar dit schouwspel
van kort opkomend, staand en weer net zo snel wegtrekkend water te kijken! Het zorgt ervoor dat het plein echt een ontmoetingsplek is, omdat mensen
naar het opkomende water komen kijken. En het is zowel als de sprinklers aanstaan als daarna met een klein laagje water op de tegels een fantastische
plek voor kinderen om in te spelen en rond te lopen of doorheen te rennen (ook een veel gehoorde suggestie: iets voor kinderen). In Bordeaux gebeurt dit
ook de hele tijd! Bovendien maakt dit systeem het ook gelijk tot een heel levendig plein. Door alle mensen die erop afkomen en door het steeds kort
opkomende water dat daarna weer net snel wegzakt. Dit geeft trouwens ook het idee van veel kleine fonteintjes (ook een veel gehoorde suggestie). En
een ander groot voordeel is dat er gedurende korte tijd als het water weer wegzakt een soort prachtige weerspiegeling op de tegels ontstaat. Hierdoor
kun je in het voorbeeld van Bordeaux al hele mooie foto\'s maken met de weerspiegeling van de gebouwen erachter. Met de weerspiegeling van het
Stadhuis of de andere kant op richting de gebouwen aan de oostzijde inclusief Martinitoren wordt dit in Groningen echt nog veel mooier. Dit gaat veel
mensen trekken en prachtige foto\'s opleveren van deze belangrijke gebouwen in de stad en de Grote Markt zelf! Ik heb in Bordeaux ook meerdere mooie
foto\'s gemaakt daarvan. Het is ook een sport om dat snel genoeg te doen voordat de tegels/stenen weer droog zijn. Dit idee zorgt er ook voor dat het een
echt voetgangersplein wordt. Juist voor voetgangers is het kort opkomende water en daarna weer wegtrekken ervan erg leuk om mee te spelen en
doorheen of tussendoor te lopen. En tot slot is dit idee ook een klimaatadaptieve oplossing. Het zorgt namelijk voor veel verkoeling in de warme
binnenstad. En tegelijk zorgt het ook voor veel mogelijkheden om overtollig water af te voeren. Zeker gezien de steeds vaker voorkomende hoosbuien, is
dat ook een grote plus! Ik heb zoals gezegd nog meer foto\'s van de verschillende fases van opkomend, staand en weer wegtrekkend water op het plein in
Bordeaux met veel mensen en spelende kinderen en met de weerspiegeling, maar kan er slechts één toevoegen zie ik. Staan ook wel veel foto\'s op
internet van als je zoekt op \'plein Bordeaux water\'. Ik hoop dat dit idee serieus overwogen wordt. Het lijkt mij in elk geval erg mooi als dit gerealiseerd
wordt en het past denk ik ook erg goed bij Groningen.
14-08-2020 Er wordt nu een proef gedaan om de bussen uit de binnenstad te weren. Mijn vraag is hoe we de binnenstad toegankelijk houden voor ouderen en minder Bereikbaarheid
validen wanneer er geen gemotoriseerd verkeer meer naar de Grote Markt mag rijden. Sluiten we zo niet een hele groep Groningers uit van \’ons plein\’?
16-8-2020 Een centraal plein hoort met het openbaar vervoer bereikbaar te zijn. Maar dat is straks niet meer het geval. Kennelijk is dat plein alleen voor fitte
Bereikbaarheid
jongeren bestemd, getuige ook de toon waarmee u de burgers aanspreekt. \"Jouw\" Grote Markt, \"Hoe denk jij over de Grote Markt?\", \"Ruimte voor
jouw\". En zo jijt en jouwt het maar door. Merkwaardiger wijs word ik wel met \"u\" aangesproken, als ik mijn mening mag geven.
Het zal U duidelijk zijn, ik vind het een schande dat het ov verdwijnt van de Grote Markt, te meer daar ook aan de westkant van de binnenstad
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de busroute een eind naar buiten is gelegd.
En kom nou niet met het verhaal dat de raad hiermee heeft ingestemd. Het was een ondoordacht besluit, wat de raad opnieuw dient te bekijken naar mijn
mening. Ook de \"u\'s\" willen graag de binnenstad met het ov in.
Ik zal de bushaltes op de Grote Markt missen. Ik zie dat er al een plan is om de Kreupelstraat af te sluiten met een nieuw \"passend\" gebouw. Denk eens
na over een ondergrondse halte. De gemeente heeft in de negentiger jaren van de vorige eeuw al hiervoor een plan gemaakt.
Dat kost wat. Maar denkend aan het Forum en de zuidelijk ringweg moet dit toch ook kunnen.
Ik kom op de Grote Markt en omgeving voor de gezelligheid, voor andere dan huishoudelijk boodschappen, voor acties en demonstraties. Ik vrees dat dat
met een jaar of wat moeilijker wordt, ik nader de tachtig en er zal waarschijnlijk een tijd komen dat lopend vanaf de grachten of het Zuiderdiep geen optie
meer is. Hoe zit het met de WMO-taxi, mag die wel de binnenstad in, of wordt die ook veroordeeld tot de ring?
Hoe gaan jullie de grote markt bereikbaar houden voor mensen die slecht ter been zijn, die niet in de stad wonen, maar met OV naar de stad komen.
Bereikbaarheid,
Loopafstand vanaf zuiderdiep is wat groot.
toegankelijkheid
Wat ik al heel lang mis op de GM zijn grote bomen, die kunnen zorgen voor een gezellige sfeer. Staan er straks in 1923 bomen?
Bomen
Ik kan nergens iets lezen over het rijden van de bussen op de Kreupelstraat/ Grote Markt. Ik woon op de Grote Markt en zie op de dagen dat er markt is, Bereikbaarheid
dat er altijd veel (oudere)mensen met veel boodschappen op de bus staan te wachten. Wat gaat er gebeuren???
Namens Stichting Het Bevrijdingsbos zou ik graag in contact komen met iemand die gaat over de toekomstige bomen op de Grote Markt.
Bomen
Wij hebben hiervoor een idee dat wij graag willen voorleggen bij de juiste contactpersoon.
ter SUGGESTIE: Aan de OOSTKANT waar eerst de tribune stond [ toen met VVV] NU => WEER EEN => SOORTGELIJKE TRIBUNE/ZIT-PLEK MAKEN VOOR
Zitten
IEDEREEN [dus los van soms dure horeca] .
Bv van gestapelde beton elementen bv in leuke kleuren ! VOOR PRETTIGE LAAGDREMPELIGE ONTMOETINGEN. DOEN !!!
het pendelbusje naar het centrum is opgeheven, Maar als de bussen echt van de Grote Markt verdwijnen komt er dan wel weer een pendelbus/bussen? Pendelbus
Blijven er parkeerplaatsen voor gehandicapten in het centrum? Bijv. die bij de parkeergarage Pelsterstraat/ Haddingestraat. En achter het voormalige
Parkeren
pand van V&D? Op die manier kan ik met rollator en later evt met een rolstoel de Grote Markt op.
Ik ben helemaal voor groen en water op de Grote Markt, maar kunnen die \"spuitertjes\" niet wat meer grandeur krijgen? Het is tenslotte de grote
Water
markt. In Australie zijn ze heel gewoon. Soms zitten ze verwerkt in een erg mooi kunstwerk. (kon ik helaas niet zo snel een fotootje van vinden). Hier een
videootje van mijn vakantie https://gopro.com/v/0r04WDPRDmKgV. Let op de boogjes die ook leuk zijn voor kinderen (het hoeft dus niet alleen maar
recht omhoog te spuiten zoals honderden andere spuitertjes), en af en toe een mega zuil in het midden. Deze spuiters variëren dus door de tijd. Daar kan
je vast wel iets moois van maken.Ook erg passend voor de grandeur van de grote markt, zonder dat het direct een klassieke fontein is, is een versie zoals
in de bijlage. Deze is uit Darling Harbour (Sydney).
De esdoorns die nu geplaatst staan in bakken op de Grote Markt staan super. De markt wordt er veel vriendelijker van. Ik woon al 4 jaar om de hoek van Bomen
de Grote markt , maar heb het al die jaren als één grote bouwplaats ervaren. Verschrikkelijk.
Plaats deze bomen maar gauw, zet ze in de grond voordat ze dood gaan. Het zijn mooie ,stevige , duurzame bomen.
Liefst nog een paar erbij. Misschien van een ander soort, verschillende bomen geven haast geen ziekte.
In de nachtelijke uren is er geen wmo vervoer. Blijft het centrum toegankelijk voor regulier taxi vervoer? Waar komen de opstapplaatsen taxi?
Bereikbaarheid
In de plannen verdwijnt de verbinding tussen Gelkingestraat en Oosterstraat. Daar komt een soort van fietsroute over de Grote Markt voor terug. Ik heb Fietsroutes
begrepen dat deze fietsroute afgesloten wordt als het druk is of als daar iets georganiseerd wordt, bijvoorbeeld de warenmarkt. Lijkt me logisch want
anders ontstaan er onveilige situaties en onnodig irritatie tussen voetgangers en fietsers. Alleen, hoe ga ik dan op dat soort momenten fietsend vanuit
de Gelkingestraat naar bijvoorbeeld een Ebbingestraat of het noorden van de stad? Praktisch gezien loopt deze route op dat soort dagen toch dood voor
fietsers? Waarom wil men überhaupt een route over het plein en wordt op dat punt het fietsverkeer niet alleen langs de oostzijde geleidt?
Bomen plus fontein geweldig idee. Maar zouden platanen niet het mooiste zijn? Platanen zijn iets onderscheidender en tonen meer allure. Doet denken Bomen
aan zuid-europa. Ze worden ongeveer net zo hoog, lees ik zojuist en hebben grote bladeren voor veel schaduw. De barst van de stam is kenmerkend
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24-10-2020 Ik heb begrepen dat er ook bomen op de grote markt komen voor een verkoelende schaduw, heerlijk vooral tijdens warme of hittegolf dagen. Wordt hier Bomen, zitten
trouwens rekening meegehouden dat deze bomen ook hittebestendig zijn en voor genoeg schaduw dan kunnen zorgen?
Verder zijn er genoeg comfortabele droge en warme zitplekken op de markt onder de bomen, van een materiaal wat snel droogt ? En niet koud aan voelt?
(bijv. geen metalen bankjes die voelen zo koud aan dat ik er nooit op ga zitten) Het lijkt mij heerlijk om eens een boek te lezen op de grote markt onder de
bomen. Lekker mindfull.
En het lijkt mij voor de sfeer ook leuk als er in de bestrating verlichte stenen of op zonneenergie aangelegd worden. Gaat dit ook gebeuren?
27-10-2020 Markten en pleinen zijn bedoeld voor markten, Grote Markt, Vismarkt, Breede Markt en andere incidentele gebeurtenissen.
Bijv. De huldiging van FC Groningen, de ontvangst van Sinterklaas, Militairen die op missie gaan, zoals eens Lodewijk Thompson zich presenteerde om op
vredesmissie te gaan in Albanië, een concert, etc. Ergo: markten moeten overzichtelijke ruimten zijn. Kijk maar rond in de grote wereldSteden. Grote lege
ruimten, desnoods met een prachtige fontein in het midden. En zicht op alle architecturale wanden. Dus graag niet teveel poespas op het plein en
natuurlijk de ster en de stenen van het plein handhaven, deze zijn ook historie.
30-10-2020 In 2019 waren we met vakantie in het Zwarte Woud en bezochten het mooie stadje (even de grens over) Colmar in Frankrijk. Het plein midden in Colmar Bomen, zitten
was met prachtige moderne kunstzinnige banken en bomen omringt...herl sfeervol en uitnodigend!
07-11-2020 Het plaatsen van bankjes op de Grote Markt en Vismarkt is niet nieuw. Deze werden in de jaren \'90 verwijderd na veel overlast van zwervers die hun roes Zitten, water
uitsliepen op deze bankjes. Deze geschiedenis lijkt zich nu te herhalen. Erg gezellig allemaal, maar het gaat niet werken. De eveneens geplande fontein in
de 90e jaren gaat nu wel door? Ik ben benieuwd hoelang die het zal doen.
7-11-2020 kan ik dit plan ook nog ergens bekijken?
9-11-2020 waar kan ik mijn voorstel t.a.v. bomenkeus en verdere aanpassing van het plein kenbaar maken. De site kommentaren geven natuurlijk geen reactie .
Bomen
Kastje kijken! Bovendien heeft uw suggestie deel een te beperkte letter hoeveelheids ruimte. ik heb slechts 3 ideeen. Ik wil graag dat op de grote markt
aanplant komt van witte moerbei bomen. Deze staan bekend uit de chinese oudheid als zijderups bomen -het mag ook zonder- en als het vroeg oudste
papier en papier geldboom. Dit als achtergrond gedachte tot een boom die wel 110 jaar oud mag worden. De verdere eventuele boomschoonheid laat ik
aan jullie over. Verder een eventuele doorloop goten terzijde of nog beter ter vervanging van trottoirranden. Meteen een waterdoorloop en een
klassieker uitzicht. Ook , waarschijnlijk, ik hoop echter van wel, tijdens strenge winters vuurkorven waaarin men eventueel verzamelde kastanjes kan
“poffen”. Ook ter alternatieve verwarming van de dan kleumende Stadjer. Additioneel kerstplaatje!
09-11-2020 Ik heb een reactie op de plannen voor de Grote Markt:
Bomen, Gevels
1. De geplande bomen komen nu een beetje random over. Dat past niet bij de redelijk strakke lijnen van het plein. Ik zou daarom gaan voor meer bomen,
maar dan minder hoog en die kunnen worden gesnoeid in strakke lijnen. Een soort leibomen. Dat maakt de uitstraling ook wat chiquer. De bomen moet je
ook betrekken bij de verdere aankleding gedurende de seizoenen. Denk bijv. al aan kerstverlichting in de bomen;
2. De Noordwand kan een oppepper gebruiken. Ik denk dat veel mensen een herbouw willen van de situatie van voor de oorlog. De wordt misschien lastig
qua huidige volumes, maar het kan wel door bijvoorbeeld alleen de voorgevel te herstellen en de aansluiting op de herstelde gevels dan zichtbaar te laten.
Daarmee is er ook aandacht voor de gevolgen van de oorlog. Die laat je zichtbaar;
3. Ik zou een centraal punt nemen voor grote reclame-uitingen aan de Grote Markt. Maak van het pand van Bakker Bart een groot led-zuil/scherm. Vanaf
de eerste verdieping helemaal omhoog en dan aan drie kanten (Grote Markt, Tussen beide Markten en Herestraat). Een soort van mini-Piccadilly Circus.
Daarmee kun je de reclames elders in de binnenstad terugdringen, heb je een toeristische trekpleister erbij en kun je het scherm ook voor andere
doeleinden gebruiken (voetbal?).
12-11-2020 Dank voor presentatie ontwerpschets Grote Markt.
Zelf woon ik vlakbij en loop er graag heen.
Wat me nog niet duidelijk is: hoe komt men op dit plein voor voetgangers als men van buiten komt met de bus? Als de bussen er niet meer komen, wat
worden dan de dichtsbij zijnde haltes? Of komen er alternatieven voor vervoer vanaf DOT?
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12-11-2020 zo af en toe schrijf ik een Column die ik verspreid onder vrienden en familie. Maar als het over anderen gaat, dan stuur ik hen ook zo’n column toe. Ik vind Water
de plannen over bomen op de Grote Markt een heel goed idee. Maar ik ben tegen een fontein op de Grote Markt! In mijn Column lees je ook waarom ik
dat een bezopen idee vind!
13-11-2020 Bij het creeren van een ontmoetingsplek voor iederen vind ik het belangrijk dat er andacht voor openbare, gratis toegankelijke WCs is. Er moet voor
Toiletten
gezorgd worden dat ze ook voor vrouwen toegankelijk zijn. Ook voor minder validen moeten ze toegankelijk zijn. Deze moeten ook buiten evenementen
en winkeltijden, dus ook in de avonduuren toegankelijk zijn. Dit is een belangrijke onderdeel van een ontmoetingsplek voor iederen. Er zijn veel
voorbeelden voor 'groene' WCs. Ecosec is een startup uit Frankrijk en heeft al verschillende franse steden met voor iederen toegankelijke
openbare WCs verzorgd. De WCs zijn uiteraard duurzam en kunnen onderdeel uitmaken van een duurzame grote markt. http://ecosec.fr
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