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Inleiding. 

Tijdens het ontwerpproces van de Kattenbrug en omgeving is met belanghebbenden en geïnteresseerden gesproken over het Voorlopig 

Ontwerp Kattenbrug en omgeving. Daarnaast zijn er gesprekken en bijeenkomsten geweest over de noodzakelijke maatregelen om de 

bussen via de Diepenring te laten rijden (Bussen over Oost) en de herinrichting van de Sint Jansstraat. 

Het ontwerpproces van de Kattenbrug is gestart met een uitvraag naar 3 architecten waaruit uiteindelijk architectenbureau Korth Tielens 

als beste beoordeeld werd. Een belangrijk aandachtspunt in de uitvraag was, naast het ontwerp van de nieuwe Kattenbrug, om het 

verblijfskarakter van het gebied te vergroten. De wens is om meer verblijfskwaliteit toe te voegen aan de rand van de binnenstad, de 

verkeersstructuur te vereenvoudigen en de nieuwe brug als bescheiden onderdeel hierin op te nemen. Het Voorlopig Ontwerp van zowel 

de Kattenbrug als de Sint Jansstraat is in samenspraak met veel verschillende belanghebbenden, zowel intern en extern, tot stand 

gekomen. In dit participatieverslag beschrijven we hoe we met bewoners en belanghebbenden hebben gesproken over de ontwikkelingen 

aan de oostzijde van de binnenstad van Groningen en wat we met hun opmerkingen hebben gedaan. 
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Participatieproces. 

We hebben het participatieproces op verschillende manier vormgegeven. Onderstaand geven we een overzicht welke activiteiten we 

hebben georganiseerd en wat de bevindingen waren. 

 

Place Game Kattenbrug 

Op maandag 30 oktober 2017 was er een Place Game voor bewoners, eigenaren en belanghebbenden in het Hampshire Hotel aan de 

Radesingel. Complicerende factor daarbij was dat de bewoners nog volop in de nasleep van de Casinobrand zaten. De sloop stond op punt 

van beginnen. Men had veel overlast ervaren van de brand en de nasleep. Om op zo’n moment mensen te vragen om mee te denken over 

nieuwe ontwikkelingen in hun directe woonomgeving vraagt zorg en aandacht in de communicatie. Met aandacht en begrip voor het 

traject waarin de bewoners zich bevonden hebben we ze toch uitgenodigd. Er werden rond de 250 uitnodigingen verzonden. De avond 

resulteerde in een opkomst van 16 deelnemers. De samenstelling was divers; bewoners, ondernemers, eigenaren, bewonersorganisatie 

Binnenstad Oost en Fietsersbond waren vertegenwoordigd.  

Zowel vanuit de gemeente als vanuit de architect werd een presentatie gegeven over respectievelijk de ontwerpopgave en de visie op de 

plek met brug. Daarna vond de Place Game plaats, waarbij men in groepjes de straat op ging om de plek en kansen rondom te 

Kattenbrug in kaart te brengen. Men ging enthousiast aan de slag voor de Place Game waarbij er volop ruimte was voor het gesprek. De 
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meningen over de realisatie van de Kattenbrug liepen tijdens deze avond uiteen. Er waren mensen die hun zorg uitten over de plek van 

de brug en de mogelijke overlast, maar ook verscheidene aanwezigen die kansen zagen voor versterking van de omgeving. Bezorgdheid 

over de komst (toename) van het busverkeer, mede in relatie tot geluid en veiligheid werd meerdere keren benoemd. De verlaagde plek 

aan het water werd niet door iedereen omarmd, maar dat er ook kansen aan de oostkade liggen werd wel degelijk onderkend. 

  

 

Figuur 1 Ingevulde Place Game formulieren 
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Vragen die aan de orde kwamen tijdens de Place Game 30 okt 2017 

Nr. Vraag Antwoord 
1. Zijn de fietsers welkom op de brug? Ja, maar dit wordt niet gestimuleerd. 
2. Waarom is er beleving van het water toegevoegd aan het ontwerp? De Diepenring is nu vooral een verkeerswereld. We 

willen de Diepenring aantrekkelijker maken voor 
verblijf. Er zijn nog weinig plekken aan het water. Hier 
ligt de kans om er een te maken. 

3. Valt de herinrichting van het Gedempte Kattendiep ook binnen deze 
plannen? 

Vooralsnog niet. 

4. Hoe voorkom je dat deze nieuwe plek de nieuwe “blauwe bankje zone” 
wordt voor de groep verslaafden die nu regelmatig in deze buurt 
rondhangt? 

Dit is een belangrijk aandachtspunt waarbij het gehele 
ontwerp van oost en verlaagde westkade een rol speelt 

5. Verdwijnen er parkeerplaatsen? Ja, in ieder geval ter plaatse van de brug, daarnaast 
liggen er varianten voor om de gehele oostkade van het 
projectgebied autovrij te maken.  

6. Komt de parkeergarage terug op de plek waar die nu staat? Dat weten we nu nog niet, we houden er rekening mee 
van wel. 

7. Twee openbare sportparkjes zo dicht bij elkaar, is dat niet veel? Het is juist het repeteren en verbinden dat de kracht is 
van het sporten in de openbare ruimte. 

8. Waarom een “plek” creëren aan de schaduwkant van het water, het is 
geen aantrekkelijke plek om te zitten door matige bezonning. 

Met dit ontwerp brengen we de historische context 
terug met de oude kadelijnen waarbij  een openbare 
plek aan het water ontstaat als start van de Diepenring 
passend binnen de Watervisie, groenstructuur en 
Binnenstadvisie. 

9. Waarom is het nodig om drie bruggen te hebben op zo’n korte afstand 
van elkaar? Wat is de afstand tussen de nieuwe brug en de 
Steentilbrug? 

Met deze brug zorgen we ervoor dat de verkeerssituatie 
op dit deel van de Diepenring sterk vereenvoudigt en 
verkeersveiliger wordt. De nieuwe situatie, waarbij de 
verkeersstromen aan beide zijden gescheiden zijn, sluit 
feitelijk aan bij het overig gebruik van de Diepenring. 
Tevens wordt de Steentilbrug hiermee ontlast. Bussen 
krijgen een goede en verkeersveilige doorstroming. 
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De afstand tussen de bruggen is ca. 70 meter.  
10. Wat zijn de meerkosten van het “op termijn te openen” van de brug? Als het mechaniek en elektra er later wordt toegevoegd 

zal dat t.z.t. een extra investering vergen van circa € 
1,1 mln. (prijspeil 2019). 

11. Is het echt zo dat de bomenkwaliteit erg matig is? Ja, een inventarisatie van de bomen is als bijlage 
toegevoegd aan dit document. 
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Ingebrachte initiatieven naar aanleiding van de Place Game 30 oktober 2017 

Naar aanleiding van de Place Game die werd gehouden met omwonenden en stakeholders op 30 oktober zijn er op individuele basis ook 

nog initiatieven ingebracht. Enkele voorbeelden daarvan nemen we op in dit participatiedocument: 

‘Een leerzame plek, waar inwoners en toeristen, jong en oud, kunnen leren over de rol die deze plek in de Groningse geschiedenis 

heeft gespeeld. Vertel door middel van borden de geschiedenis van deze plek, op die manier blijft het laagdrempelig maar valt er toch 

wat te leren. Dit trekt natuurlijk jonge gezinnen en toeristen aan wat ten goede gaat komen aan de nabije horeca en het Damsterplein 

dat tot op heden weinig bezocht wordt’.  
 

‘Om ‘s nachts overlast te voorkomen door bijv. jongeren en drank/drugsgebruikers, stel ik voor dat er iets met water gedaan wordt. 

Dit kan bijv. dmv een fontein’. Vergelijkbaar zijn door anderen ook voorstellen gedaan voor meer groen, vernatting van de ondergrond 

door bijv verneveling etc. 

 
‘Vergelijkbaar met het VVV gebouw op de Grote Markt kunnen de treden ook functioneren als zitplaats, terugkomend op de gevreesde 

overlast zou je dit makkelijk kunnen voorkomen door hier water overheen te laten stromen. Dit kan natuurlijk ook gebruikt worden om 

de Nederlandse strijd met het water te symboliseren’.  
 
‘Als deze treden in de stijl van een openluchttheater vormgegeven kunnen worden, biedt dat mogelijkheden voor interessante 

evenementen die bewoners kunnen organiseren. Denk dan bijvoorbeeld aan: debatten, lezingen, toneel, poëzie-avonden etc.  

Dit alles zou samenkomen tot een hybride mix tussen een openluchttheater en een kadeplein, met de huidige ontwikkelingen in de 

binnenstad en het nieuwe forum lijkt mij de naam: “Klein Forum” uitermate geschikt voor deze plek. 
 
‘Laat de oude ligplaatsen van de boten terugkomen in het design van de nieuwe kade, hierdoor kunnen mensen een visueel beeld 

krijgen van hoe het hier vroeger eruit zag. Ter illustratie van enkele ideeën heb ik referentiebeelden meegestuurd’.  
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Figuur 2 referentiebeeld “stromen water over trappartij” 

 
Figuur 3 referentiebeeld “Klein Forum” 
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Kattenbrug op Let’s Gro 2017, Lezing en wandeling 

Op donderdag 2 november 2017 werd tijdens Lets Gro een lezing en wandeling over de nieuwe Kattenbrug gehouden. Let’s Gro is een 

festival over de toekomst van de stad. Met deze uitnodiging wilden we de hele stad bereiken om hen te informeren over de 

ontwikkelingen aan de oostzijde van de stad. De architect presenteerde haar visie op het gebied en de eerste ontwerpen van de omgeving 

en de brug. Wethouder de Rook was aanwezig en ging in gesprek met de deelnemers. Ook tijdens deze sessie kwam de toename van het 

busverkeer op de Diepenring in de gesprekken aan de orde. De bijeenkomst werd bezocht door zo’n 30 belangstellenden. Aansluitend 

werd naar de plek gewandeld waar de nieuwe Kattenbrug en omgeving gerealiseerd wordt. Tijdens de wandeling kon men individueel in 

gesprek met de projectleider en de architect. De toon tijdens de sessie was verdeeld. Naast kritische geluiden, waren er ook positief 

opbouwende reacties. Met diverse aanwezigen zijn vervolggesprekken gevoerd, waarvan in dit document de weerslag is weergegeven.  

 

Figuur 4 Kattenbrug als evenement tijdens Let's Gro 
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Binnenstadcafé Kattenbrug 27 november 2017 

Op maandag 27 november 2017 werd er een binnenstadcafé gehouden onder andere over de Kattenbrug en omgeving. In totaal zo rond 

de 150 mensen informeerden zich daar over de stand van zaken van een aantal herinrichtingsprojecten. De ontwerpen voor de nieuwe 

Kattenbrug en omgeving aan de oostzijde van de binnenstad was één van de thema’s tijdens het Binnenstadcafé. Betrokken specialisten 

lichtten de plannen toe en gingen met de bezoekers in gesprek.  

  

Figuur 5 Binnenstadcafe 27 nov    Figuur 6 Uitnodiging binnenstadcafé   Figuur 7 Paneel verkeersstromen binnenstadcafé 27 nov. 
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Reacties Binnenstadcafé 27 nov. 

Nr. Vraag  Antwoord 
12. Ik maak me zorgen over de luchtkwaliteit. 

 
De luchtkwaliteit in Groningen (en met name ook in de binnenstad) 

voldoet ruimschoots aan de wettelijke normen. Bovendien komen 

hier geen situaties voor waar de luchtkwaliteit uit oogpunt van 

gezondheid onvoldoende is. Voor meer informatie hierover zie het 

‘Verslag luchtkwaliteit 2016 gemeente Groningen’ en de 

bijbehorende luchtkwaliteitskaart: 

https://gemeente.groningen.nl/luchtkwaliteitskaart-inzien  

 
13. Op het casinoterrein wordt een pittoresk stadsgezicht zichtbaar. 

Ik pleit voor een park op deze plek. We gaan van 400 naar 1000 
bussen. Met een park is er al groencompensatie. 

Deze grond is niet van de gemeente maar van Holland 
Casino. 

14. Er is nu al veel geluidsoverlast. Horecaleveranciers laden en 
lossen met draaiend aggregaat. Zij toeteren naar elkaar. 
Hulpdiensten met sirenes komen de binnenstad binnen. 

Het klopt dat dit een van de hoofdroutes voor bevoorrading 
en hulpdiensten is. Gelijktijdig is het ook een 30km/u 
gebied. De meeste bussen (>90%) die hier extra komen 
rijden zullen vanaf eind 2019 elektrisch gaan rijden, dit in 
combinatie met het 30 km/u gebied maakt dat hier maar 
beperkt toename qua geluid zal zijn. 

15. Ik woon kattendiep ZZ. Ik nodig u uit op mijn balkon/in mijn 
woonkamer naar verkeersknelpunten te kijken. Ik zie fietsers over 
de rijbaan. Ik zie bussen vol toeristen over het fietspad. De 
ventweg heeft een inrijverbod, aanwonenden moeten laden/lossen 
op de rijbaan 

Wij nemen notie van uw aangedragen verkeersknelpunten. 
Het zijn zeker aandachtspunten voor het vervolg, maar 
gelijktijdig is het een bestaande situatie die deze knelpunten 
veroorzaken. Met omwonenden en ondernemers van het 
Kattendiep gaan we in het vervolgtraject nog nader in 
overleg. 

16. Fietspad s.v.p. in 2 richtingen maken Op het Kattendiep willen we dat juist niet. Door al 
vroegtijdig in het fietsnetwerk maatregelen te treffen willen 
we de fietser beter sturen. Daarbij zien we vanaf het 
Gedempte Zuiderdiep ZZ de route via de Steentilstraat als 
de hoofdroute. Juist om te voorkomen dat de flessenhals bij 
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de aansluiting Kattendiep – Zuiderdiep verkeersonveiliger 
wordt. 

17. Ik woon ZZ. Ik heb een foto uit 1967. Daar staat het kistbeton en 
de blauwe reling al op. Dit ziet er heel erg pauper uit. Graag zie ik 
vergroening/modernisering ter hoogte van vuilnis/glasbak) 

Dit zullen we in overleg met stadsbeheer nader bepalen. 

18. De “mond” kattendiep tussen Happy Walker/bowling is smal. Hoe 
is de luchtkwaliteit daar? En het geluid? 

De gemeente heeft ook zgn. geluidkaarten gemaakt. Hierop is te 

zien dat de geluidbelasting op en rond het Gedempte Kattendiep 

laag is, zie hiervoor: https://gemeente.groningen.nl/geluidkaarten-

voor-omgevingslawaai-inzien . Zie verder het antwoord op vraag 14. 

19 Het Gedempte Kattendiep is 130 jaar geleden gedempt. Evenals 
het Gedempte Zuiderdiep. Ik pleit voor naamsverandering in 
Kattendiep en Zuiderdiep. Voor bewoners is het een lang eind om 
dit adres te schrijven/typen. In de volksmond noemt men het toch 
al zo. We spreken ook van Damsterdiep en Boterdiep, hoewel die 
ook gedempt zijn. 

Straatnamen wijzigen is een complex gebeuren als het 
bestaande straten betreft, wat voor het individu hoge 
kosten en administratieve lasten met zich meebrengt. 
Daarom doen we dit niet.  

20. Wég met de geparkeerde auto’s langs de gehele Diepenring! Biedt 
in ruil daarvoor omwonenden GOEDKOPE parkeerplekken in onze 
parkeergarages aan ter compensatie 

Wij werken hieraan in het kader van de motie “Diepenring 
voor alle Stadjers”.  

21. Oostelijke kade: 
Opheffen alle parkeerplaatsen! Maak er een mooie entree van de 
stad van met veel groen 

Dat is een van de scenario’s. 

22. Graag géén kinderkopjes. Deze nodigen niet uit tot wandelen. 
Misschien een steentje van hetzelfde formaat maar dan plat i.p.v. 
bol. 

Nemen we mee in de uitwerking 

23. Parkeergarage Casino: 
Maak een parkje op het dak en op de lege plek die het Casino 
achterlaat. Bomen ter compensatie van het extra verkeer 

Dit is grond van Holland Casino. In de gesprekken over de 
tijdelijke invulling/toekomst nemen we eea mee. 
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Inloopbijeenkomst Sint Jansstraat 5 februari 2017 
Op maandag 5 februari hebben we een inloopbijeenkomst over de herinrichting van de Sint Jansstraat georganiseerd. De 
inloopbijeenkomst was bedoeld om vroegtijdig in gesprek te gaan en om van gedachten te wisselen over hoe de herinrichting van de Sint 
Jansstraat en de bushaltes gestalte kunnen krijgen. Een ontwerp is gepresenteerd, waarover vervolgens is gesproken. Ondanks dat er 
huis aan huis in een breed gebied werd uitgenodigd, had de avond een relatief lage opkomst. Daarentegen is wel uitgebreid gesproken 
met de belangstellenden en werden de plannen positief ontvangen. 
 

 
Figuur 8 Ontwerp St Jansstraat      Figuur 9 Inloop bijeenkomst St. Jansstraat 
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Nr. Vraag Antwoord  

24. 

 

Misschien de jeugd van het Stadslyceum betrekken met ontwerp d.m.v. 

een project of ontwerp of iets dergelijks 

Wij zijn in gesprek met de scholen. Dit kan zeker een interessante 

casus voor hun zijn.  

25. Graag wil ik op de hoogte blijven+ tip voor presentatie in de Grote Markt 

klankbordgroep 

We nemen u op in de mailinglijst. 

26. Stimulerende plannen 

Goed voor de exploitatie van de Martinikerk die nu op een geïsoleerde, 

moeilijk te bereiken plek is komen te staan. Graag aandacht voor de 

bevoorrading van de Martinikerk via de bruidsdeur van de St. Jansstraat. 

Uiteraard wordt voorzien in de mogelijkheid voor bevoorrading op 

deze plek. 

27. Evt. vraagstukken leggen wij graag voor aan onze leden Talentweb 

Groningen.nl  

Inmiddels hebben wij een ontwerpvraag voorgelegd. 

28. Suggestie om een woonboothalte bij het  provinciehuis te realiseren. 

 

Als de halte een woonboot is, stapt men aan de verkeerde kant van 

de weg in- en uit de bus. Om die reden is dat helaas niet mogelijk. 
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Externe afstemmingsrondes  
Bewonersorganisaties, ondernemers en belangenorganisaties zijn uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen. Daarnaast zijn 

afzonderlijk verschillende gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden. Er is o.a. gesproken met de Bewonersvereniging 

Binnenstad-Oost, de provincie, de Groninger City Club, Koninklijke Horeca Nederland,  OV Bureau/QBuzz, Groningen Bereikbaar, 

Stadslyceum en het Praedinius Gymnasium. In de bijlage vindt u een volledig overzicht van externen waarmee is gesproken. 

Samenvattend zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen: 

Uit het overleg met het OV Bureau komt naar voren: 

• Passeerbaarheid halterende bussen is belangrijk. 

• Alternatieve busroute bij calamiteiten 

• Betrouwbare rijtijden, minstens net zo snel als huidige route over de Grote Markt. 

• Halte capaciteit Gedempte Zuiderdiep is onvoldoende; aanpakken. 

� Het ontwerp wordt zodanig gemaakt dat bussen de halterende bussen kunnen passeren. Daarbij wordt bij de verdere uitwerking, 

samen met het OV-bureau, aandacht besteed aan de alternatieve busroute bij calamiteiten en evenementen (ws via de 

Oostersingel) en de wijze waarop de halte Zuiderdiep beter kan functioneren. En dat alles om een betrouwbare en robuuste OV-

verbinding te realiseren die minimaal rijtijd neutraal is vergeleken met de route via de Grote Markt. 

Uit het overleg met de Fietsersbond komt naar voren: 

De Fietsersbond is blij dat zij in een vroegtijdig stadium de gelegenheid heeft gehad om mee te denken over het project “Bussen over 

Oost”. Op veel punten vinden zij dat de plannen goed doordacht zijn en rekening houden met de belangen van fietsers. Graag wil de 

Fietsersbond nog aandacht vragen voor de volgende punten: 

• Fietsers bij de Sint Jansbrug staan momenteel heel lang te wachten voor de VRI, dit ontmoedigt de fietser en leidt tot rijden door 

roodlicht. Weghalen VRI is een goed idee, mits het gebied als 30km/u gebied wordt ingericht en deze inrichting de snelheid op de 

diepenring ook zal temperen.  

• De fietsroute via de Steentilbrug/Steentilstraat baart de Fietsersbond zorgen ten aanzien van de veiligheid. Er zal namelijk sprake 

zijn van een kruising tussen rechtdoor-gaande fietsers tussen de Steentilstraat en de brug met auto’s/busverkeer in de bocht van 

het Schuitendiep naar de Steentilbrug. Wij vrezen dat de ruimte voor de rechtdoor-gaande fietser in de bocht samen met een 

gelede bus erg krap zal zijn en dat door de geleding van de bus de (al dan niet wachtende) fiets niet zichtbaar zal zijn. Ook de 

situatie aan de andere kant van de brug voor fietsers vanuit de Steentilstraat linksaf richting Schuitendiep Oostzijde in combinatie 
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met gelede bussen die rechtsaf slaan via Voor ’t Voormalig Kleine Poortje naar het Damsterdiep Zuidzijde zou tot gevaarlijke 

situaties kunnen leiden.  

• Mede door het vorige punt maar met name omdat de route optisch en ook daadwerkelijk (iets) korter is verwachten wij dat een 

deel van de fietsers in de verleiding zal komen om de Kattenbrug te gebruiken als shortcut richting het UMCG, terwijl de inrichting 

op het Gedempte Kattendiep daar niet op afgestemd is. Dit levert dan potentieel gevaarlijke situaties op. Wij realiseren ons dat het 

plan beoogt fietsers te stimuleren om door de Steentilstraat te gaan, maar pleiten er toch voor om de route voor fietsers die toch 

voor het Kattendiep kiezen ook veilig te maken. 

De opmerkingen van de Fietsersbond worden in het vervolg van het ontwerpproces meegenomen en afgestemd. Voor ons is het van 

belang dat we de flessenhals bij het Ged. Kattendiep (nabij Oosterstraat) zodanig gaan inrichten dat fietsverkeer niet eenvoudig via 

het Ged. Kattendiep naar de Kattenbrug gaan fietsen. We willen de fietsers stimuleren om via de Steentilstraat te blijven fietsen 

richting de Diepenring, mede daarom zullen wij ook de inrichting van de Steentilbrug voor o.a. de (veiligheid van) de fietser in het 

verdere ontwerpproces goed moeten beschouwen. 

 

Overleg met de klankbordgroep anders mobielen 

In het kader van de toegankelijkheid van de stad is met een brede groep vertegenwoordigers van mensen die anders mobiel zijn 

gesproken over zowel de Kattenbrug, maar vooral de Sint Jansstraat met de verbinding naar de nieuwe haltes. Juist de groep anders 

mobielen beseft als geen ander dat het uiterst moeilijk is om een inrichting te maken die voor iedereen 100% goed is. De 

tegenstellingen in gebruik van hulpmiddelen in de openbare ruimte en/of juist de wens in het ontbreken daarvan zijn groot. Maar als 

rode draad komt telkens naar voren dat het maken van een veilige plek voor deze verkeersdeelnemers de belangrijkste opgave is. 

Naast het maken van veilige oversteekplekken, waarbij het zebrapad vaak wordt genoemd, geldt dit ook voor maximale ruimte voor 

de voetganger langs de gevel (eventueel aangevuld met een stoep, maar zeker met zo min mogelijk obstakels). Fietsparkeren dient 

geordend te worden gerealiseerd, opdat dit geen obstakel is voor anders mobielen. Het verwijderen van de verkeerslichten wordt niet 

door iedereen als een welkome maatregel ervaren. Met name de personen die blind of slechtziend zijn vragen zich af hoe zij dan veilig 

de Diepenring kunnen oversteken. Als positief punt wordt genoemd het maken van een zo veel mogelijk verblijfsplek-achtige inrichting 

in de Sint Jansstraat, waarbij niet-commercieel zitten mogelijk is (muurtje Martinikerk, eventueel zitplaatsen bij pleintje 

Provinciehuis), het brede trottoir langs de rijbaan in het oostelijk deel van de Sint Jansstraat door het opheffen van de 

parkeerplaatsen en dit toe te voegen aan het voetgangersdeel. Ook de realisatie van een toegankelijke verlaagde kade bij de 
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Kattenbrug, met hellingbaan, wordt als positief punt ontvangen. De herkenbaarheid van 30 km/u-inrichtingen op de Diepenring, met 

vergelijkbare oversteken, materiaalgebruik en voorrangssituaties wordt als positief ervaren, maar gelijktijdig ziet men nog 

aandachtspunten voor het feitelijk gebruik. 

Afgesproken is dat wij het ontwerp van de Sint Jansstraat, maar bovenal de Centrumhalte oost met bijbehorende kruispunt inrichting 

op de Sint Jansbrug zorgvuldig verder ontwerpen, waarbij toegankelijkheid voor de groep anders mobielen van groot belang is. 

Veelvuldig zullen wij tijdens dit proces met deze groep gebruikers overleggen. Daarbij nemen wij ook de gebruikerservaringen mee die 

wij thans ophalen rondom het gebruik van de Centrumhalte West (Westerhaven en A-straat). Een tip die we verder uitwerken is het 

maken van een reliëfafdruk van de nieuwe centrumhalte west (en straks ook oost en zuid) voor de groep blinden en slechtzienden. 

 

Figuur 10 overleg met Anders Mobielen 
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Individuele gesprekken 

Met de eigenaren van het Pannekoekschip zijn meerdere gesprekken gevoerd over de voorliggende plannen. Zij geven aan dat zij de 

komst van de brug, ondanks dat hun Pannekoekschip is ingepast op de tekeningen, niet zien zitten vanuit de toename van verkeer en de 

in hun ogen verslechterde verkeersveiligheid. Momenteel zijn de eigenaren en de gemeente gezamenlijk aan het onderzoeken of zij hun 

onderneming als Pannekoekschip op een andere locatie kunnen voortzetten. 

De eigenaren van de aanliggende woonboot aan de noordkant van de Kattenbrug maken zich, naast de toename van geluid, ook zorgen 

over andersoortige vormen van overlast waardoor men verminderd wooncomfort zal ervaren. Met deze eigenaren wordt onderzocht of zij 

een klein stukje kunnen opschuiven, zodat men minder hinder ervaart van het verkeer op de brug. 

De scholen zien de huidige inrichting rondom de Sint Jansbrug als een vorm van schijnveiligheid. Roodlichtnegatie is aan de orde van de 

dag. Indien de snelheid en inrichting worden aangepast, waarbij de oversteekbaarheid van de Diepenring wordt vergroot, zal dat de 

verkeersveiligheid voor de schoolgaande fietser vergroten. Uiteraard dienen de inrichting, de overgangen met de Diepenring en de 

oversteekzones voor de voetgangers met de grootste zorg vormgegeven te worden. Het weghalen van de verkeerslichten is onder die 

voorwaarden zeer wel mogelijk. Verzoek is om ook een deel van de Nieuwe Sint Jansstraat te gaan herinrichten, waarbij een soort pleintje 

voor de school ontstaat. Met de scholen wordt blijvend afstemming gezocht omtrent de herinrichting, de Nieuwe Sint Jansstraat valt 

momenteel buiten de plangrenzen, maar onderzocht wordt welk deel eventueel meegenomen kan worden. 

De Provincie Groningen is vanuit haar rol als gebouwbeheerder van het Provinciehuis betrokken bij de realisatie van de bushalte aan de 

Diepenring. Gezamenlijk zien wij de inrichting van de bushalte als een ontwerpopgave waarbij het de kunst is om de haltering van de 

bussen, de doorstroming van auto, bus en fiets, het in- en uitrijden van de parkeergarage Provinciehuis en het bevoorraden van het 

Provinciehuis in samenhang te organiseren. Dit dient nog nader uitgewerkt te worden. Het realiseren van een overkapping aan de gevel 

van het provinciehuis wordt als mogelijkheid gezien. Daarnaast ziet men kansen om het voorpleintje van het Provinciehuis te herinrichten, 

waarbij het ontwerp aansluit op de herinrichting van de Sint Jansstraat. Nadere uitwerking hiervan volgt. 

De bewonersorganisatie Binnenstad Oost is een aantal keren aanwezig geweest bij bijeenkomsten over de Kattenbrug en de herinrichting 

van de Sint Jansstraat. De nadruk in het ontwerp ligt bij de kademuur die vochtdoorlatend wordt om oude plantengroei weer terug te 

brengen. Ook komen er voor waterdieren mogelijkheden om op de kade te klimmen. De bewonersorganisatie maakt zich met het huidige 

stenige ontwerp zorgen over het gebruik van de verlaagde kade bij de Kattenbrug. Deze kade zal in hun ogen een potentiële locatie zijn 

die in aanmerking komt voor ongewenst gebruik (bijv. drank- en drugsgebruik). De bewonersorganisatie ziet graag een niet-stenige 

oplossing voor de kade, vergelijkbaar met het Turfeiland. De ondergrond is dan doorlaatbaar, wat beter is voor de plantengroei op de 
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kademuur en ook voor de fauna is dit een betere oplossing. Bovendien voorkomt zo'n ondergrond het rondhangen van druggebruikers. 

Als er toch trappen gemaakt moeten worden naar het Kattendiep (niet direct noodzakelijk denkt men, immers je wilt die waterdieren toch 

ook niet naar het Ged. Kattendiep leiden) dan hooguit een paadje over het terrein (bijvoorbeeld stapstenen). Op deze wijze ontstaat 

volgens hun een mooie invulling voor de kade in een binnenstad met weinig groen. 

De betaalde parkeerplaatsen aan het Schuitendiep kunnen wat de bewonersorganisatie Binnenstad Oost betreft allemaal weg rond de 

Kattenbrug en Poelebrug, de parkeergarage Damsterdiep is immers vlakbij. Wel zullen er voldoende laad- en losplekken moeten blijven, 

die staan nu gepland op het trottoir aan de woningkant van het Schuitendiep. Onbekend is of dat voldoende is. De bevoorrading van 

winkels en restaurants en het afgeven en ophalen van was bij de wasserette moet mogelijk blijven. Die plekken zijn 's avonds voor 

bewonersparkeren te gebruiken zijn, maar men ziet daar tot nu toe geen informatie over. Ook is de bebording nog niet aangepast aan de 

nieuwe situatie. 

De ruimte die vrijkomt zou in ieder geval rond de Poelebrug gebruikt kunnen worden voor fietsenrekken, daar is een groot tekort aan. ’s 

Avonds, bij terrasweer ook overdag, staat het bij de Poelebrug vol fietsen, ook in de omgeving zoals de Nieuweweg. Deze overlast moet 

natuurlijk op de Kattenbrug ook voorkomen worden, dus misschien zijn daar in de buurt ook fietsrekken nodig. 

 

Uit een individueel gesprek kwam ook naar voren dat in de nu voorliggende plannen geen toegevoegde waarde wordt gezien in de aanleg 

van een brug en de aanpak van de kades. Inspreker vindt het waardevoller om Kattendiep en Zuiderdiep weer open te maken (water 

terugbrengen). Met de aanleg van een brug wordt ook het beschermde stadsgezicht aangetast is daarbij de opvatting. De Steentilbrug 

biedt naar mening van de inspreker in principe nu voldoende mogelijkheden voor de afhandeling van busverkeer. Ook in de toekomst met 

eventuele aanpassingen (verbreding van de brug). In de toekomst zal volgens de inspreker blijken dat de Kattenbrug niet meer 

noodzakelijk is voor het busverkeer, omdat de bus verder verdwijnt uit de binnenstad, waardoor de huidige investering onnodig zal blijken 

te zijn.   

Enkele bewoners aan het Schuitendiep binnenzijde maken zich zorgen over de toename van geluid en trillingen als gevolg van het 

busverkeer. Dit zeker in combinatie met de toename van het verkeer door het Groningen Forum (parkeergarage). In het nu reeds lopende 

project op de Diepenring waarbij de twee rijbanen omgezet zijn naar één rijbaan met fietsstrook hebben we speciale fundering aangelegd 

die trillingen door zwaar verkeer opvangt. Daarnaast zijn geluidberekeningen gemaakt waaruit blijkt dat met het totale pakket aan 

maatregelen die we in al de projecten op de Diepenring nemen, zoals stil asfalt op de Diepenring, 30 km/u inrichting nabij de Kattenbrug 

en Sint Jansbrug (haltes) en asverlegging van de rijbaan, er geen geluidstoename wordt berekend op de gevels van de woningen op de 
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Diepenring tussen 2016 en 2030. Hierbij hebben we naast de toevoeging van bussen ook de autonome ontwikkeling van het autoverkeer 

(incl. forumgarage) meegenomen. Overigens zal met de nieuwe OV-concessie vanaf eind 2019 meer dan 90% van de bussen op dit 

traject elektrisch gaan rijden, hiervan zijn de (gunstige) effecten nog niet meegerekend. 
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Resume 

Uit de voorgaande opsomming blijkt dat uitvoeringsprojecten in de binnenstad veel belangen raken. We merken dat er tevredenheid en 

optimisme is over de binnenstadvisie als geheel waarbij er in de stad meer ruimte voor de voetgangers en fietsers komt. Laat onverlet dat 

het busverkeer wel goed ingepast moet worden om de stad bereikbaar te houden. Het is dan ook een veelomvattend project waarbij in de 

binnenstad de bussen in de toekomst anders gaan rijden, met positieve effecten op de plek waar de bus verdwijnt. Gelijktijdig kan dit 

inhouden dat in individuele gevallen de nieuwe busroute als negatief ervaren kan worden. Dit gaan we met inrichtingsmaatregelen zoveel 

als mogelijk beperken. Zo gaan we de omgeving van de Kattenbrug en Sint Jansbrug verkeersveilig inrichten waarbij het een 30 km/u 

gebied wordt. Tevens is er vooruitlopend op het onderhavige project een speciale fundering gerealiseerd onder de rijbaan van de 

Diepenring om potentiele trillingen tegen te gaan als gevolg van zwaar verkeer. Daarbij kunnen wij niet één op één aan alle wensen en 

eisen voldoen, maar staan wij wel een zo goed als mogelijke afweging van alle belangen voor. Om die reden vinden wij dat we de 

belangen al voorafgaand de besluitvorming in kaart moeten hebben gebracht, zoals omschreven in dit participatiedocument. 
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Bijlage 1. overzicht van gesprekken met externen die zijn gevoerd. 

Ondernemers ’t Pannekoekschip 
Ondernemer hoekpand Schuitendiep-Kattendiep zz 
Woonboot Eigenaren NZ Kattenbrug 
Koninklijke Horeca Nederland  
Bewonersvereniging Oost 
Fietsersbond 
Diverse bewoners omgeving 
Diverse eigenaren omgeving 
Ondernemers Schuitendiep 
Studentenvereniging Unitas 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
Bewoners Schuitendiep WZ 
Horecaondernemers Kattendiep 
Stadslyceum (Werkman College) 
Praedinius Gymnasium 
Groninger City Club 
Groningen Bereikbaar 
Stadsschouwburg 
Provincie Groningen 
Place Game: diverse deelnemers 
Presentatie Kattenbrug tijdens Let’s Gro 2017 
Inloopbijeenkomst St. Jansstraat (eigenaren, ondernemers, bewoners) 
OV Bureau/Q-buzz 
Havenwezen/Stadsbeheer 
Woonschepencomité tijdens Let’s Gro. 
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Bijlage 2. Bomeninventarisatie omgeving Kattenbrug 

 

Figuur 11 bomeninventarisatie omgeving Kattenbrug 
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Figuur 12 legenda bomeninventarisatie 

 

  



 
 

Participatiedocument VO Kattenbrug en omgeving/Maatregelen Bussen over Oost incl. Sint Jansstraat, versie dinsdag 20 februari 2018 

   

Bijlage 3. Aandeel elektrische bussen na OV-concessie 2019 

  


