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verplaatsing van de warenmarkt naar vismarkt/akerkhof 

laatste keuzes in het ontwerp

Heeft u vragen of opmerkingen over de 
werkzaamheden met betrekking tot de 
herinrichting van de Grote Markt? Dan kunt 
contact opnemen met de projectleiding vanuit de 
gemeente Groningen via het Klant Contact 
Centrum (KCC) gemeente Groningen, telefoon 
14050 en binnenstad@groningen.nl.   

De herinrichting van de Grote Markt is 
onderdeel van het binnenstadsprogramma
Ruimte voor Jou – aanpak binnenstad 050. 
Dit binnenstadsprogramma omvat zo’n 
50 projecten, allen met als doel een 
aantrekkelijke, toegankelijke, veilige
en bereikbare binnenstad. 

onderdeel van aanpak 
van de binnenstad 

contact 

uitgave: gemeente Groningen juni 2022

Na een gedegen voorbereiding gaan de werkzaamheden op de Grote Markt bijna van start. 
De aanpak om van het centrale plein in de binnenstad een aantrekkelijk verblijfsgebied te 
maken, gebeurt in een aantal deelfasen en duurt in totaal zo’n anderhalf jaar. De werkzaamheden 
starten in de loop van september en worden naar verwachting begin 2024 afgerond. Alle winkels 
en woningen blijven gedurende de werkzaamheden wel gewoon bereikbaar. 

De afgelopen maanden is het ontwerp voor de Grote Markt op onderdelen verfijnd en 
uitgedetailleerd. Ook zijn er voorbereidingen getroffen om de bussen vanaf 17 juli een andere 
route te laten rijden. Voor de nieuwe busroute zijn nieuwe binnenstadshaltes gemaakt waar 
reizigers kunnen in- en uitstappen: de halte Sint Jansbrug (bij de Stadsschouwburg en het 
Provinciehuis) en op het Zuiderdiep en Kattendiep. Vanaf 17 juli start ook een proefproject voor 
alternatief vervoer, om mensen met een mobiliteitsbeperking vanaf de binnenstadshaltes Sint 
Jansbrug, Zuiderdiep en Westerhaven naar de Grote Markt te vervoeren.

In deze folder vindt u een globaal overzicht van de fasering van de werkzaamheden, een korte 
toelichting bij deze werkzaamheden en extra informatie over de laatste keuzes die in het ontwerp 
zijn gemaakt. 

De Grote Markt wordt in de definitieve situatie een verblijfsplein waar regelmatig evenementen op 
kunnen plaatsvinden. De warenmarkt wordt geconcentreerd in het Vismarkt/Akerkhof-gebied. In overleg 
met de warenmarkt is besloten dat de marktkramen die voor en naast het Stadhuis staan, per 1 juni 
2022 verhuizen naar een nieuwe locatie tussen de Vismarkt en het Akerkhof. De snackkramen aan de 
zuidzijde van het Stadhuis behouden wel hun plek. Voor vaste standplaatshouders, zoals de 
poffertjeskraam en de bloemenstalling, komt er een aparte plek aan de noordzijde van de Grote Markt 
(voor het Groot Handelshuis).

Op de ‘nieuwe’ Grote Markt komen -afgezien van veel te hergebruiken keien- veel nieuwe steentjes. 
Aan de hand van een aantal proefvakken met verschillende soorten bestrating wordt binnenkort een 
definitieve keuze gemaakt voor de steen die op het plein komt te liggen. Het ontwerp voor het 
straatmeubilair dat op het plein komt is ook bijna afgerond. De waterelementen aan de noordzijde 
beloven voor kinderen een waar speelparadijs te worden. Eén boom die was gepland aan de zuidzijde 
kan daar niet komen in verband met de vele onderliggende kabels en leidingen. Dit wordt echter 
ruimschoots gecompenseerd met al het groen dat aan het plein wordt toegevoegd.
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nov 2022 - april 2023

fase 4 feb - april 2023
fase 6 juni - juli 2023

fase 3 jan - maart 2023

fase 1 sept - nov 2022

fase 2 nov 2022 - april 2023

fase 2a

fase 8sept - nov 2023

fase 9 sept - dec 2023

fase 7 sept - dec 2023
  

wanneer worden welke 
werkzaamheden uitgevoerd? 

  

• aanleg regenwaterleiding 
• archeologisch onderzoek 
• verplaatsen kabels en leidingen
• aanleg gedeelte kop gelkingestraat 
• stremming kop gelkingestraat gedurende circa 
   4 weken 

fase 1: tussen beide markten en 
kop gelkingestraat  
september 2022 - november 2022

      

Na de zomervakantie, in de loop van september 2022, gaat 
de schep in de grond. Om zo weinig mogelijk overlast te 
veroorzaken, zijn de werkzaamheden verdeeld over 
verschillende fasen. Tijdens elke fase is een ander deel van het 
plein afgesloten. Wanneer nodig worden er omleidingsroutes 
voor fietsers en logistiek verkeer aangewezen. Op de 
plattegrond hieronder ziet u wanneer welk deel van het plein 
wordt aangepakt. Het uitgangspunt is dat alle winkels en 
woningen tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven. 

  

• afrondende werkzaamheden 

  

fase 10: eindfase
begin 2024

  

• archeologisch onderzoek 
• aanleg regenwaterleiding 
• na jaarwisseling stremming kop oosterstraat 
   gedurende 8-10 weken  

fase 2: kop gelkingestraat en 
oostwand  

november 2022 - april 2023

  

• ondergrondse werkzaamheden 
   (voor onder andere riolering)  

fase 2a: 
kop martinikerkhof  
april 2023 - mei 2023

  

• archeologisch onderzoek 
• verleggen kabels en leidingen 
• voorbereiden waterelement 
• plaatsen boom en waterelement gebeurt 
   tijdens latere fase  

fase 3: 
waagplein  
januari 2023 - maart 2023

  

• archeologisch onderzoek 
• netwerkbedrijven vervangen oude gas- en 
   waterleidingen langs gevel 
• (verbouw)activiteiten in pand naast 
   groot handelshuis  

fase 4: noordwand aan de kant 
van de guldenstraat    
februari 2023 - april 2023

  

• netwerkbedrijven vervangen kabels en leidingen 
• aanleg regenwaterleiding 
• standplaatshouders tijdelijk naar andere locatie  

fase 5: noordwand deel rondom 
kop ebbingestraat    
april 2023 - mei 2023

  

• bestrating open middenplein 
• plein kan niet worden gebruikt voor
   evenementen en demonstraties 
• aan noordzijde aanleg regenwaterleiding 

fase 6: 
plein voor het stadhuis    
juni 2023 - juli 2023

  

• aanleg bestrating rondom martinitoren en 
   kop kreupelstraat  

Deze planning kan op onderdelen 
nog wijzigen, voor de meest recente 
informatie bezoek de website:

jouwgrotemarkt.groningen.nl

fase 7: omgeving martinitoren 
en kop kreupelstraat    
september 2023 - december 2023

  

• archeologisch onderzoek (ongeveer 8 weken) 
   op plek bomengroep  
• plaatsen bomen uit bomengroep gelijktijdig 
   met andere nieuwe bomen op en rondom 
   grote markt  

fase 8: bomen    
september 2023 - november 2023

  

• vrijmaken technische ruimte 
• plaatsen ondergrondse waterbuffer
• verplaatsen taxi’s naar nieuwe (nog nader 
   te bepalen) standplaats  

fase 9: waterspeelplein    
september 2023 - december 2023

fase 5 april - mei 2023


