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Corona maatregelen binnenstad 
 

 

Aanleiding 

Op 26 mei heeft het college de Anderhalve meter maatregelen Groningen vastgesteld. Hierin was opgenomen 

dat de situatie op straat in de gaten wordt gehouden en dat aanpassingen, indien nodig, mogelijk zijn. De 

maatregelen waren beoogd om in de binnenstad ruimte te maken en drukte te vermijden. In de eerste week lijkt 

de toename van drukte op straat achter te blijven bij de verwachting. De gemiddelde bezetting van het OV is 

gestegen van 20% voor 1 juni naar 25% in de afgelopen week. Afgelopen weekend was het wel weer drukker 

met voetgangers in de binnenstad. Onze verwachting is dat het de komende weken en de zomervakantieperiode 

niet substantieel drukker zal worden dan nu en dat dit ongeveer het niveau is tot de start van het nieuwe 

schooljaar half augustus. Daarom zien we mogelijkheden voor het aanpassen van de maatregelen.  

 

Overwegingen/ achtergrond 

Het meer ruimte maken op straat is met de maatregelen gelukt, tegelijk zien we dat de verwachte drukte uitblijft. 

Het stationsgebied laat zien dat er weinig mensen naar de stad komen.  

Van de genomen maatregelen is het niet toestaan van gestalde fietsen op drukke plekken een succes. Het 

fietsparkeerverbod blijft van kracht in de daarvoor aangewezen zone in het kernwinkelgebied, dit betekent dat er 

niet gestald mag worden buiten de rekken en aangewezen fietsvakken. Hiervoor blijft de inzet van stewards hard 

nodig. Het grootste knelpunt bij fietsparkeren is het uitgaansgebied (Oosterstraat en Poelestraat). Hier blijft 

handhaving nodig om het fietsparkeerverbod uit te voeren. 

Er is meer ruimte voor voetgangers in de binnenstad en het is rustiger dan verwacht. Daarom kan er meer ruimte 

worden geboden aan de doorfietsroutes in de binnenstad. Met uitzondering de marktdagen (dinsdag, vrijdag en 

zaterdag). Dan is de Vismarkt-Noord afgesloten. Daarnaast blijft de Folkingestraat dicht vanwege de beperkte 

ruimte, tijdens drukke momenten (vrijdag en zaterdag van 12 tot 18 uur). 

Bij de Trompbrug is de situatie dat onze brugwachters zich niet veilig voelen tijdens hun werk. Voor de 

veiligheid van onze medewerkers laten we daarom tijdens de brugbedientijden van 09.30-15.30u de brug 

openstaan, zodat voetgangers en fietsers er niet langs kunnen. Daarbuiten kan de Trompbrug wel gebruikt 

worden door fietsers en voetgangers, maar dienen zij zelf de 1,5 meter te bewaken.  

Aan het Zuiderdiep zien we op sommige delen botsende belangen tussen terrassen en voetgangersruimte. De 3,5 

meter is nauwelijks haalbaar. De basis is een terras langs de gevel en langs de stoeprand, op het trottoir is een 

voetgangerszone. De uitzondering is de noordkant van het Zuiderdiep tussen de Oosterstraat en Gelkingestraat. 

Daar passen we Shared space toe op de ventweg voor voetgangers en fietsers, met het middeneiland als 

uitwijkmogelijkheid. Een zorgpunt is de toegankelijkheid van het Zuiderdiep. Deze en de verkeersveiligheid 

moeten we scherp blijven monitoren. 

 

Aanpassing van maatregelen 

1. Doorgaand fietsverkeer wordt weer toegestaan, behalve op marktdagen voor bepaalde straten. Op 

marktdagen is de Vismarkt-noord gestremd, dit is al de situatie sinds eind maart en komt voort uit een 

gewijzigde marktopstelling. In de Folkingestraat wordt doorfietsen weer toegestaan, behalve tijdens 

drukke momenten, te beginnen met vrijdag en zaterdag (12.00 tot 18.00 uur). Mocht het zo zijn dat ook 

andere dagen te druk blijken, dan kunnen we dit weer uitbreiden. Vanwege werkzaamheden voor het 

vervangen van de gele steentjes in de Folkingestraat (op verzoek van de ondernemers vervroegd), is 

deze straat wel deels beperkt doorgankelijk.  

2. Fietsparkeerverbod blijft gehandhaafd. In het gebied met het stallingsverbod mogen fietsen alleen 

worden geparkeerd in de daarvoor bestemde vakken en rekken, daarbuiten is het verboden om fietsen 

te stallen. De fietsstewards blijven hiervoor ingezet worden. Handhaving wordt ingezet op drukke 

plekken.  

3. De Trompbrug blijft open staan tijdens de brugbedientijden (09.30-15.30 uur), mensen kunnen er dan 

niet langs. Dit is voor de veiligheid van onze brugwachters. Daarbuiten is de brug gewoon te 

gebruiken. 

4. De Werkmanbrug gaat weer open voor fietsers, behalve tijdens spitstijden (7.30 tot 9.30 en 15.30 tot 

18.30 uur) en op zaterdagmiddag (13.00 tot 18.00 uur). 



Volgvel: 1 

5. De terrasopstelling op het Zuiderdiep is verbeterd. We passen Shared Space toe op (een deel van) de 

fietspaden en ventwegen. Voetgangers en fietsers delen ruimte en houden rekening met elkaar. Met 

extra communicatie vragen we daar aandacht voor. 

6. We passen betere bebording toe en passen die aan op de nieuwe maatregelen. 

7. Voorzieningen bij de invalidentoiletten aan de Vismarkt en Grote Markt zijn verbeterd.  

8. Wachtrijen voor winkels in de Herestraat langs de gevels in plaats van de straat in, om ruimte te 

houden voor de loopstromen. Dit passen we toe in overleg met de GCC. 

9. Mochten bovenstaande aanpassingen te ruim zijn, en gezondheid en veiligheid van mensen in het 

geding komen, dan behouden we de mogelijkheid om dit weer terug te draaien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


