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  Actie 

1. Opening en mededelingen  

 - Op 28 mei vindt van 10.00 – 16.00 uur de Dag van de Bouw plaats. Iedereen 

kan die dag een bezoek brengen aan de parkeergarage in aanbouw. 

 

   

2. Stand van zaken uitvoering  

 Moot 1 (westzijde): Aan de zuidzijde is gestart met het leggen van o.a. een voe-

dingskabel voor de garage. Zodra die werkzaamheden zijn afgerond zal de aanne-

mer starten met het aanleggen van het troittor. Verder wordt er gewerkt aan de 

voetgangersentree van de parkeergarage. Ondergronds, op de -2 laag, worden de 

damwanden gestraald. 

Aan de noordzijde tussen Loppersummergang en Schuitendiep wordt het riool nog 

vervangen. De kwaliteit ervan bleek onvoldoende om te ‘relinen’ (aanbrengen kous 

in riool). Ook de water- en gasaansluitingen moeten nog vervangen worden. Deze 

werkzaamheden worden na de bouwvak verwacht. Inzet is om fietsers en voetgan-

gers op dat moment via het nieuwe plein om te leiden. 

 

 Moot 2: zie werkzaamheden moot 1.    

 Moot 3: in week 21 stort de aannemer waarschijnlijk de druklaag op de begane 

grond vloer van het kantoorgebouw. Vervolgens zal de opbouw van de staalcon-

structie weer worden opgepakt. 

In de voetgangersentree Nieuweweg wordt een ondersteuningsconstructie aange-

bracht zodat ook daar het dek/dak van de garage kan worden gestort. Verwacht 

wordt dat de doorgang ter plekke voor fietsers/voetgangers eind juni weer open is. 

 

 Moot 4 (oostzijde): Hier is gekozen voor een andere werkvolgorde dan aanvanke-

lijk besproken. Daardoor is eerder de definitieve situatie aangelegd, maar voor de 

korte termijn betekent dit wil langduriger hinder voor voetgangers. Inmiddels 

wordt de laatste hand gelegd aan het afsluitende membraan op het dak van de gara-

ge. Nadat de witte drainagematten zijn gelegd wordt zand aangebracht. Daarna kan 

het definitieve trottoir worden aangelegd. Ook wordt geprobeerd om alvast het 

fietspad aan te leggen in puinverharding. 

 

   

 N.a.v.:  

 - De (soms ernstige) hinder die er op dit moment is voor voetgangers bij moot 4 

is moeilijk te handhaven. Hekken wordt met regelmaat opzij geschoven door 

passanten.  

- Trottoir noordzijde Damsterdiep bestaat straks (net als nu) uit rode klinkers. 

 

   

3. Ontvangen vragen  
 Via de winkelstraatmanager Centrum Oost ontving de gemeente de volgende vra-

gen: 
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Hoe is straks het laden/lossen geregeld voor de winkeliers? 

Antwoord: aan de noordzijde tussen Oostersingel en Schuitendiep kan men laden 

en lossen op het trottoir tussen de bomen. Tussen Europaweg en Oostersingel wa-

ren vooralsnog geen mogelijkheden. Nagegaan wordt of nu een combinatie met de 

bushalte ter hoogte van de huisnummers 60-62 mogelijk (en veilig) is. 

N.B. inmiddels is gebleken dat een combinatie mogelijk lijkt. Het westelijk deel 

van de bushalte wordt ingericht als laad- en losplek. Zie ook onderstaande inrich-

tingstekening. Het trottoir is ter plaatste ongeveer 3 meter breed, het vrijliggende 

fietspad 2,4 meter (conform fietbeleidplan), bushalte is vervolgens minimaal 2 me-

ter op het smalste stuk tot circa 2,5 meter op het breedste stuk. 

 
 

Aan de zuidkant Damsterdiep komen twee laad- en losplekken op het trottoir zoals 

ook destijds door de raad is vastgesteld. 

 

 

 

 

Gemeente 

 Worden er ook parkeerplaatsen op maaiveld aangelegd?  

 Nee, op het Damsterdiep komen geen parkeerplaatsen op maaiveld. Dit was ook al 

het oorspronkelijke uitgangspunt in het stedebouwkundig plan.  
 

 Zo niet, wordt de busbaan afgescheiden door een doorgetrokken streep of een on-

derbroken streep? 

 

 Er is geen sprake van een busbaan op het Damsterdiep. De bus rijdt gewoon met 

het autoverkeer mee. Ter hoogte van de nummers 60-62 krijgt de bus een eigen 

halte/strook. 

 

 Waar komt de bushalte exact?  

 Er komen een drietal bushaltes op het Damsterdiep. Aan de noordzijde ter hoogte 

van de huisnummers 8/10 en 60/62. En aan de zuidzijde ter hoogte van de huis-

nummers 5/7. 

 

   

4. W.V.T.T.K. en rondvraag  
 - Als onderdeel van de inspraak op het tracédeel Kattendiep – Kardinge van de 

RegioTram liggen twee voorstellen voor busroutes voor. Eén optie is een bus-

verbinding in twee richtingen aan de noordzijde van het Damsterdiep. Dat bete-

kent een bus die vanaf het Schuitendiep over de noordrand van het plein (plein 

wordt ter plaatse asfalt) gaat rijden (tegen de rijrichting in) en vervolgens afslaat 

richting UMCG. Dit is een wens van o.a. het OV-bureau. Inspraakreacties kun-

nen tot en met 31 mei worden ingediend (zie www.regiotram.nl). Dit idee maakt 

geen onderdeel uit van het lopende project parkeergarage Damsterdiep. Een 

dergelijke busbaan wordt nu dus ook niet aangelegd. Vanuit de kwaliteit van het 

gebied heeft dit ook niet de voorkeur. 

- Nagegaan wordt of plaatsing van terrasschotten nog mogelijk is op het trottoir 

(voorafgaand aan start werkzaamheden kon en mocht dit wel)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente 
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- Bekend is geworden dat Geveke de afbouw van het kantoorgebouw van Nijes-

tee gaat uitvoeren. 

- Bebording voor fietsers in Nieuweweg klopt niet komend vanuit de Lopper-

summergang. Rob overlegt met Jan Louwes. 

- Hoekpand Nieuweweg – Damsterdiep (boven voetgangersentree Nieuweweg). 

Plan wordt aangepast nav eerste bespreking bij Welstandscommissie. 

 

 

Meijer 

   

 


