wanneer worden welke
werkzaamheden uitgevoerd?
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 zie je wanneer welk deel van het plein
wordt aangepakt. Het uitgangspunt is dat alle winkels en
woningen tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven.

fase 1: tussen beide markten, kop
gelkingestraat en plein voor het stadhuis

fase 2: kop gelkingestraat en
oostwand

september 2022 - december 2022

januari 2023 - maart 2023

•
•
•
•
•

•
•
•
•

aanleg regenwaterleiding
archeologisch onderzoek
verplaatsen kabels en leidingen
aanleg gedeelte kop gelkingestraat
stremming kop gelkingestraat gedurende circa
4 weken
• bestrating open middenplein
• plein kan niet worden gebruikt voor
evenementen en demonstraties
• aan noordzijde aanleg regenwaterleiding

fase 6

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

sept - dec 2023

fase 2a:
kop martinikerkhof
april 2023 - mei 2023
• ondergrondse werkzaamheden
(voor onder andere riolering)
• nieuwe bestrating

fase 3:
waagplein
januari 2023 - maart 2023
•
•
•
•

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

fase 8

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

sept - dec 2023

jouwgrotemarkt.groningen.nl

fase 2a nov 2022 - april 2023

fase 4: noordwand aan de kant
van de guldenstraat
fase 5

fase 4

april - mei 2023

sept - nov 2023

februari 2023 - april 2023

fase 7

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

feb - april 2023

fase 1
fase 3

jan - maart 2023

sept - nov 2022

fase 5: noordwand deel rondom
kop ebbingestraat
fase 2

nov 2022 - april 2023

april 2023 - mei 2023
•
•
•
•

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

fase 9: eindfase
begin 2024

fase 8: waterspeelplein
september 2023 - december 2023

fase 7: bomen
september 2023 - november 2023

fase 6: omgeving martinitoren
en kop kreupelstraat
september 2023 - december 2023

• plaatsing meubilair
• plaatsing verlichting
• afrondende werkzaamheden

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

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

• aanleg bestrating rondom martinitoren en
kop kreupelstraat
• nieuwe bestrating

