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HISTORISCHE ONTWIKKELING

De Sint Jansstraat is in zijn huidige vorm één van de jong-
ste straten van de binnenstad. De Sint Jansstraat is in de 
middeleeuwen ontstaan als een steegje tussen het Marti-
nikerkhof en de middeleeuwse stadsmuur. De straat vormt 
met het Martinikerkhof Zuidzijde samen de Sint Jansrou-
te, de verbinding tussen de Grote Markt en een reeks aan 
instellingen aan het Martinikerkhof, de Sint Jansstraat, de 
Schoolstraat en de Popkenstraat, Turfsingel en Oostersin-
gel. Het waren merendeels bestemmingen die met sterke 
emoties beladen waren, zodat de route ernaartoe door de 
eeuwen heen een sterke belevingswaarde heeft gekend. 

Het westelijke deel was sinds ca. 800 de route naar kerk 
en kerkhof. In de 13e eeuw kwam daar het smalle deel van 
de Sint Jansstraat bij met als belangrijkste bestemming 
voor pelgrims de Sint Jansput en voor scholieren de Sint 
Maartensschool. De stadswal werd verkaveld en bebouwd 
om alle instellingen en geestelijken te huisvesten en na de 
uitleg van de stad in de 17e eeuw werd de Sint Jansstraat 
verlengd naar het Schuitendiep. Aan de overzijde van het 
Schuitendiep verrezen in de 19e eeuw scholen, de Stads-
schouwburg en het ziekenhuis.
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HUIDIGE SITUATIE

De huidige Sint Jansstraat is vooral vormgegeven als een 
doorgaande route. Het eenduidige straatprofi el - trottoir – 
rijbaan – trottoir – benadrukt dit. De sleetse inrichting van 
met name de westzijde sluit niet aan bij de inrichtingsprin-
cipes van de binnenstad. De verblijfskwaliteit is laag.

De bijzondere historische ontwikkeling van het gebied is 
nauwelijks meer herkenbaar. Het Martinikerkhof zuidzijde 
is ruimtelijk en functioneel geen onderdeel meer van het 
Martinikerkhof noordzijde.

Ook nu nog bepalen vooral culturele en institutionele in-
stellingen als de Martinikerk, Vrijdag, GRID en het Provin-
ciehuis het straatbeeld. Doordat deze instellingen niet op 
de straat zijn gericht, is de uitstraling van de straat minder 
levendig.

De sfeer van binnenstad wordt pas voelbaar op het mo-
ment dat de Grote Markt wordt betreden. De entree van de 
binnenstad ligt nu duidelijk nog niet ter plaatse van de Sint 
Jansbrug en de Diepenring. 

FOTOSEQUENTIE SINT JANSSTRAAT



ONTWERPAMBITIE

Vooral met de aanleg van de haltes en de entree tot de Fo-
rumparkeergarage is het van belang de Sint Jansbrug en 
– straat als binnenstadsentree te versterken. Dit is in lijn 
met de ruimtelijke visie uit de Leidraad voor de openbare 
ruimte die de Sint Jansbrug als stadsentree markeert. 

De historische stedenbouwkundige opzet van dit deel van 
de stad biedt veel mogelijkheden meer onderscheid en her-
kenbaarheid in de ruimtelijke structuur aan te brengen.

Het doortrekken van de gele steentjes naar de Sint Janss-
brug is een belangrijke ingreep om zowel de stadsentree te 
verduidelijken en meer verblijfskwaliteit toe te voegen in de 
Sint Jansstraat.

Een herkenbare en vanzelfsprekende route naar de par-
keergarages van het Forum en het Provinciehuis is van 
groot belang. Voorkomen moet worden dat automobilis-
ten doorrijden naar de Grote Markt. De vormgeving van de 
kruising Schoolstraat – Sint Jansstraat moet helder en van-
zelfsprekend zijn. Waar vóór deze kruising de auto een plek 
op het binnenstedelijke tapijt krijgt, wordt ná deze kruising 
het gebied op de fi etser en de voetganger ingericht.

Door het verwijderen van de rijbaan, het aanbrengen van 
rode klinkers en het toevoegen van groen worden beide 
zijdes van het Martinikerkof ruimtelijk meer één geheel.

Ook het inrichten van de Sint Jansbrug en de nieuwe hal-
tes als binnenstedelijke ruimtes past bij de ambitie meer 
verblijfskwaliteit aan de Diepenring toe te voegen. Vooral 
bij de halte Stadsschouwburg kan door vergroening en een 
hoogwaardig vormgegeven halte de verblijfskwaliteit ver-
hoogd worden.

RUIMTELIJKE ANALYSE
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SINT JANSSTRAAT wz

- verhogen verblijfskwaliteit
- verwijderen rijbaan

- aanbrengen rode en gele 
klinkers

- toevoegen groen
- toevoegen verblijfselementen

kansen: 
- herinrichten Martinikerkhof nz
- verbeteren uitstraling gebou-

wen gevelplinten Vrijdag / GRID

SINT JANSSTRAAT oz

SCHOOLSTRAAT

- entree binnenstad
- herkenbare route parkeerga-

rages
- straatprofi el als Astraat

- aanbrengen gele klinkers
- kasseienstrook als referentie 

middeleeuwse muur

kans: herinrichten voorplein 
Provinciehuis

SINT JANSBRUG

- stadsentree
- vormgeven als binnenstedelijke 

ruimte waar snelheid laag ligt
- verwijderen verkeerslichten
- duidelijke voetgangersover-

steekplaatsen

- nadere uitwerking volgt

kans: herinrichten voorplein 
Stadslyceum en Nieuwe Sint 

Jansstraat

HALTES TURFSINGEL

- hoogwaardig openbaar vervoer
- vormgeven als binnenstedelijke 

ruimte waar snelheid laag ligt
- verbinding stadsentree Sint 

Jansbrug
- bij halte Stadsschouwburg 

ruimte voor vergroening en een 
hoogwaardige vormgegeven 
wacht- en informatieruimte

- nadere uitwerking volgt

project-
gebied
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