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Onderwerp Werkzaamheden ophogen bus perrons Gedempte Zuiderdiep ZZ 
  
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Vanaf maandag 24 januari 2022 begint Avitec infra & milieu in opdracht van de 
gemeente Groningen met het ophogen van de perrons van de bushaltes aan de zuidzijde 
van het Gedempte Zuiderdiep. Het ophogen van de perrons is een eerste stap naar de 
(tijdelijke) herinrichting van de bushaltes op het Gedempte Zuiderdiep en het Gedempte 
Kattendiep. In deze brief informeren we u over de werkzaamheden.  
 
Werkzaamheden  
De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van nieuwe busperronbanden en het 
herbestraten van een gedeelte van de hierachter gelegen gele stenen. De werkzaamheden 
worden in delen uitgevoerd. Dit houdt in dat er telkens een klein gedeelte van de 
bestrating tussen de rijbaan voor de bussen en het fietspad openligt. Gedurende deze 
werkzaamheden blijven de panden en winkels gewoon bereikbaar. 
 
Planning 
Op maandag 24 januari 2022 starten de werkzaamheden. De verwachting is dat medio 
februari het werk kan worden afgerond. Op de onderstaande afbeelding staat de locatie 
van de werkzaamheden weergegeven.   
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(Tijdelijke) herinrichting bushaltes Gedempte Zuiderdiep en Gedempte Kattendiep 
De werkzaamheden lopen vooruit op de op een later moment uit te voeren 
werkzaamheden om de capaciteit van de bushaltes op het gedempte zuiderdiep te 
vergroten. Deze ingreep is nodig vanwege de verwachte toename van het aantal reizigers 
door de gewijzigde busroutes via onder andere de nieuwe Kattenbrug.  Om het halteren 
van de bussen zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, is er een aantal aanpassingen 
nodig op het Gedempte Zuiderdiep en het Gedempte Kattendiep. Het ontwerp voor de 
(tijdelijke) herinrichting is in december 2021 door de gemeenteraad goedgekeurd.   
 
Ruimte voor Jou 
De tijdelijke herinrichting van de bushaltes op het Gedempte Zuiderdiep en het Gedempte 
Kattendiep zijn onderdeel van het binnenstadsprogramma Ruimte voor Jou – aanpak 
binnenstad 050. Meer informatie over deze projecten vindt u op 
www.ruimtevoorjou.groningen.nl. 
 
Vragen 
Hebt u vragen hebben over de werkzaamheden en/of de logistieke planning, dan kunt u 
bij Avitec terecht. Rutger Stol is het aanspreekpunt voor dit project. Daarnaast kunt u bij 
Berden de Vries terecht, met overige vragen over projectinhoudelijke zaken en 
bereikbaarheid. 
 
Uitvoerder:   Rutger Sol  06- 15 62 50 04  rutger@avitec.nl    
Projectleider:  Berden de Vries 06- 46 13 77 09 berden@avitec.nl   
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