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Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Op 24 juni 2020 heeft uw raad een voorbereidingskrediet van 700.000 euro vastgesteld 

om een Programma van Eisen (PvE) op te stellen voor de herinrichting Grote Markt. 

Ons college wil de basis voor het PvE met de gemeente delen, alvorens wij het PvE 

begin 2021 aan uw raad ter besluitvorming voorleggen. In deze brief informeren wij u 

over deze stap als onderdeel van het proces naar een nieuwe Grote Markt toe.  

 

Vooraf 

De herinrichting van de Grote Markt is voor velen het meest in het oog springende 

project van de visie Bestemming Binnenstad uit 2016. Wanneer vanaf eind 2021 de 

bussen ook aan de oostzijde van de binnenstad andere routes rijden, verdwijnt de bus 

van de Grote Markt. Zo ontstaat er meer ruimte voor de voetganger en meer ruimte 

voor meer verblijfskwaliteit.  

 

Als onderdeel van het maken van het Programma van Eisen en de structuurschets heeft 

de afgelopen periode al op veel verschillende momenten en plekken dialoog 

plaatsgevonden met inwoners, bezoekers, ondernemers en belangenorganisaties. Zoals 

tijdens Let’s Gro, waarbij bezoekers hun mening konden achterlaten over wat zij 

belangrijk vinden voor het plein. Ook is sinds enkele maanden de website 

jouwgrotemarkt.groningen.nl actief. Via de website kan iedereen ook digitaal 

meepraten over de toekomst van de Grote Markt. Daarnaast vond in augustus (12 t/m 

15) dit jaar de eerste editie van de proeftuin Jouw Grote Markt plaats. Verschillende 

doorgaande fietsroutes over de Grote Markt werden getest. Het was ook een belangrijk 

moment om het gesprek aan te gaan met gebruikers en bezoekers van het plein. De 

opgehaalde informatie hebben we gebruikt bij het opstellen van de uitgangspunten.  

 

Basis voor het PvE 

Kern van het PvE is dat de Grote Markt als huiskamer voor gemeente en regio een 

aantrekkelijk plein is, waar het prettig is om te verblijven. De aantrekkelijkheid wordt 

gevormd door de aanwezige voorzieningen, de bebouwing, de activiteiten die er plaats 
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kunnen vinden en de kwaliteit van de openbare ruimte. Een Grote Markt die 

toekomstbestendig is, met ruimte voor meer groen en het herstellen van de 

aanwezigheid van water.  

We hebben daarbij voor de invulling van de Grote Markt een aantal uitgangspunten 

geformuleerd die richting geven aan de totstandkoming van het PvE. Leidend daarbij 

zijn vijf hoofdambities voor de Grote Markt, te weten: 

• De Grote Markt als het centrale plein: De Grote Markt moet weer hét centrale 

plein worden, het kloppende hart van de gemeente. Met behoud van het eigen 

karakter en rekening houdend met geschiedenis, heden en toekomst. 

• De Grote Markt als voetgangersplein: We willen voetgangers en fietsers meer 

ruimte geven in de binnenstad. De Grote Markt wordt vanuit dit gezichtspunt 

ontworpen. 

• De Grote Markt als ontmoetingsplein: De nieuwe inrichting van de Grote 

Markt moet ervoor zorgen dat het plein toegankelijk is voor iedereen en waar 

het fijn is om elkaar te ontmoeten. Daarnaast moet het een plek worden waar 

het prettig is om te verblijven. 

• De Grote Markt als levendig plein: We willen meer levendigheid op de Grote 

Markt: een gezellig plein voor jong en oud waar genoeg te doen en te beleven 

is. De evenementen en andere activiteiten moeten hieraan bijdragen. De 

gebouwen om het plein hebben ook een belangrijke rol. We willen dat binnen 

en buiten (zoals terrassen) elkaar versterken. 

• De Grote Markt als het klimaat-adaptieve plein: Het effect van de 

klimaatverandering is ook in de stad zichtbaar. Daarom maken we een klimaat-

adaptief ontwerp voor de Grote Markt: met groen en water. 

Deze hoofdambities zijn omgezet naar uitgangspunten voor het plein die realisatie van 

deze ambities mogelijk moeten maken. In de bijlage vindt u hiervan de eerste 

uitwerking. Wij beschouwen de historische contouren van de Grote Markt daarbij als 

één geheel, waar de Grote Markt nu nog uiteenvalt in verschillende delen met een 

eigen karakter, vanwege bestrating en indeling (asfalt, gele stenen, rode bestrating) en 

het gebruik (busroutes). We gaan daarbij uit van een Grote Markt die ook de 

noordzijde en het Waagplein omvat.  

Aan de randen van het plein zien we kansen voor gemengde zones waarin 

zitgelegenheid, spelen en groen hun plek kunnen krijgen. Tussen de gevels en deze 

gemengde zones komen dan achtereenvolgens stoepen en wandelzones. Ondanks de 

grote hoeveelheid ondergrondse kabels en leidingen willen wij een aantal 

beeldbepalende bomen planten die schaduw en verkoeling bieden. Ook is er aandacht 

voor water op de Grote Markt. Door vooral de randen van het plein in te vullen, blijft 

er midden op het plein volop ruimte voor evenementen. Voor evenementen is het 

uitgangspunt dat we de huidige type evenementen (qua soort en grootte) ook in de 

toekomst mogelijk willen maken.  

We kijken niet alleen naar het plein zelf, maar ook naar de gevels. Zo liggen er 

mogelijk kansen in de opening Kreupelstraat, of bij Tussen de Markten. De mogelijke 

stedenbouwkundige invullingen van deze hoeken van het plein zien we als 

onderzoeksopgave. 

Fietsverkeer over het plein lijkt in noord-zuidrichting en dan in tweerichtingsverkeer 
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goed mogelijk zowel via de Oosterstraat en de Gelkingestraat. Voor het oost-west 

fietsverkeer lijkt de route via de Rode Weeshuisstraat en het Kwinkenplein overdag 

een goed alternatief voor de dan drukke noordzijde van de Grote Markt. We willen 

daarbij nadrukkelijk onderzoeken of de totale fietsdruk op het plein kan worden 

verminderd, door op andere plekken in de binnenstad/rond de Diepenring fietsers al te 

verleiden tot andere routes.  

Behalve in de bijlage vindt u op de website jouwgrotemarkt.groningen.nl meer in 

detail een uitwerking van de uitgangspunten.  

De komende maanden willen we met deze basis een belangrijk vervolg geven in de 

vorm van een participatie- en communicatietraject. 

 

Tweede editie proeftuin Jouw Grote Markt 

Het gesprek met de gemeente gaat verder tijdens een tweede editie van de proeftuin 

Jouw Grote Markt, die wordt gehouden op 14 en 15 oktober. Tijdens de 

proeftuindagen experimenteren wij met de gemengde zones, langs de noordwand, ter 

hoogte van het ABN-AMRO gebouw en de Ebbingestraat. Wij plaatsen tijdelijk 

zitelementen, enkele bomen en voorbeelden voor spelen. Hiermee geven we een 

voorproefje van een mogelijke toekomstige invulling van een deel van het plein. 

Verder worden er zo’n 10 grote panelen midden op de Grote Markt neergezet, die 

onze ambities en eerste uitgangspunten in woord en beeld tonen.  

 

Hiervoor heeft u inmiddels een uitnodiging ontvangen. Na de proeftuindagen is deze 

informatie ook nog een week lang te bekijken in de hal van het Zuiderdiep 

(coronaproof). Daarnaast vindt de participatie ook voor een belangrijk deel online 

plaats, via de website en social media. Daarbij richten we ons in de communicatie op 

àlle binnenstadsgebruikers, dus naast direct omwonenden worden ook de wijken actief 

benaderd. 

 

Samengevat vindt de participatie op de volgende manieren plaats: 

• Online: de website jouwgrotemarkt.groningen.nl krijgt een eigen praat-mee 

pagina, waar bezoekers kunnen reageren op diverse vragen omtrent de 

herinrichting van de Grote Markt.   

• Ter plekke tijdens de proeftuin door middel van het kunnen achterlaten van 

reacties bij de binnenstadskeet, via reactieformulieren of een persoonlijk 

gesprek.  

• Tijdens persoonlijke (en digitale groeps-) gesprekken met stakeholders in de 

komende periode. 

• Tijdens het binnenstadscafé dat we van 19 t/m 23 oktober organiseren in de hal 

van het gemeentelijk gebouw aan het Zuiderdiep, rekening houdend met de 

coronamaatregelen (eventueel vooral als ‘spreekuur’ met opgave).  

• Door middel van een debat op vrijdag 6 november (tijdens Let’s Gro) in de 

Rabozaal van Forum Groningen. 
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Vervolg 

Op basis van de participatie in oktober en november wordt de basis voor het PvE 

verder uitgewerkt. Wij verwachten u het PvE begin 2021 ter besluitvorming voor te 

leggen. 

 

We vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 
 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


