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8. Grote Markt:

Commercie of Cultuur

Prof.dr. P.H. Pellenbarg
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen RUGroningen
Urban&Regional Studies Institute URSI

(Deels gebaseerd op een inleiding dd. 27/5 2003                 
van Drs. C. VOGELZANG, Gemeente Groningen)

•Stad en binnenstad

•Grote Markt: geschiedenis

•Westzijde: Waagstraat

•Noordzijde: het Referendum

•Oostzijde: nieuwe cultuurfunctie
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Referendum: 81% tegen 
19% voor
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Grote Markt 
oostzijde

2001- 2004

Er moet wel iets gebeuren ….Er moet wel iets gebeuren ….

aspect Groningen Andere steden

Aandeel regionale bezoekers 13% 15-20%

Bezoekers die iets kopen 53% 55-60%

Besteed bedrag per bezoeker f. 42 F 63

Idem per winkelbezoker F 51 f. 70-90

Omzetaandeel automobilisten 37% 40-60%

Aandeel langverblijvers 17% 25%
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Analyse referendumAnalyse referendum
domeintheorie Pieter Topsdomeintheorie Pieter Tops

publiekpubliek
politiekpolitiek

deskundigendeskundigen
ForumForum
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V&D
ABN 
AMRO

Vindicat
stadhuis

HORECA - Poelestraat
WINKELS
Waagstraat-
complex

Martinitoren

VISMARKT

GROTE MARKT – UITGANGS SITUATIE
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GROTE MARKT – FUNCTIESPREIDING
IN DE TOEKOMST?

MACHT

COMMERCIE

BEZINNING

CULTUUR?

VERTIER

COMMERCIE

VERSCHILLENDE
ZOEKRICHTINGEN
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Er moet iets gebeuren               

Functies versterken; winkels,                       
cultuur en horeca

Niet teveel gelijk

Functiemenging

Forumadvies
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Inzet van het nieuwe college 
voor de Grote Markt (2002)

•Nieuw cultureel centrum aan de Oostzijde.
•Drie zalen: concertzaal, kleine muziekzaal 

en vlakke vloertheater.
•Ook andere activiteiten; debatcentrum, exposities                                                         
•Optimale relatie met omliggend gebied met 

bijvoorbeeld muziekschool en filmtheater.
•Functies van de Schouwburg en Martiniplaza                                                                                   

blijven ongewijzigd.
•Nabergarage wordt ondergronds gebracht met                                                                               

hetzelfde aantal openbare parkeerplaatsen
•Binnenstad wordt verder autoluw gemaakt                                                                                      

door ondermeer Haddingestraatgarage om                                                                                       
te zetten in parkeergarage voor bewoners

Muziektheater
Centrum van 
Geschiedenis

Huis voor de 
Amateurkunst Combinatiemodel

Er komen alternatieve ideeen op:
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Sept 2002
Uitnodiging 
aan de inwoners 
van Groningen:
kom met je
eigen ideeën !!

Muziektheater / cultureel centrum
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De Openbare bibliotheek naar de Markt?

Ideeën over leefbaarheid, sfeer en openbare ruimte
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Niks doen .....

Cultureel centrum met 3 zalen
- Jaarlijks circa 300.000 bezoekers

- Stadjers en Ommelanders

- Vooral ‘s-avonds activiteit, deels ook overdag

- Piekbezoek voor- en na voorstellingen

- Vakantieperiode beperkte programmering

- Diverse programmering voor veel doelgroepen

- Ruimte voor debat en congres

- Horeca, ticketshop, expositieruimte

- Gehele ruimte oostzijde nodig
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Openbare bibliotheek
- Jaarlijks circa 750.000 bezoekers

- Voornamelijk Stadjers

- Gehele jaar open, ook op zondagen

- Nadruk op bezoek overdag

- Geen nieuwe functie voor de stad

- Nabijheid Grand Theatre, Images en VVV; Afstand UB

- Eigen exploitatie

- Nu circa 8000 vierkante meter dus ruimte voor combi

Centrum van geschiedenis
- Jaarlijks circa 100.000 bezoekers 

- Nieuwe functie in de stad

- Aantrekkingskracht op toeristen

- Nieuw budget nodig

- Stadjers, Ommelanders en toeristen

- Vooral overdag veel bezoek

- Geleidelijke bezoekersstroom

- Gehele jaar open

- Circa 7000 vierkante meter dus combi mogelijk
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Warenhuisfunctie
- De Bijenkorf Herestraat 900.000 bezoekers in 2002 

- Criteria: combinatie culturele functie noodzakelijk

- Moeilijkheid: twee functies, één gezicht aan de Markt

- Gehele jaar geopend, wel na winkeltijd gesloten. 

- Culturele functie kan compensatie bieden

- Grote reikwijdte bezoekers

- Bezoek over gehele dag verspreid

- Parkeerdruk

- 7000 vierkante meter

Nieuw inzicht studie Neutelings (mei 2003)

Meerdere functies 
tegelijk inpasbaar!

• Door handig met de ruimte om te springen hoeft  
niet tussen de diverse functies gekozen te 
worden, maar zouden ze allemaal inpasbaar zijn

• Dan is geen volksraadpleging meer nodig,                         
want krijgt iedereen zijn zin

• Maar niet kiezen is eigenlijk niet leuk...
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Forumdiscussie later in 2003

Hoe nu verder?
Vragen:

• Moet er nu wel of niet een volksraad-
pleging komen?

• of gewoon een stedenbouwkundig plan?

• Essentieel: draagvlak creeren
•Bij de bevolking

•Bij eigenaren en gebruikers oostzijde

• Hoe komen we aan geld, wie borgt de kwaliteit?
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Forumdiscussie begin 2004

De Wijzen uit het Westen                 

(van Veen, van Meggelen en van der Lugt)

• Het cultureel centrum is van de baan!

• Wel: een Centrum voor Geschiedenis

• En: de Openbare Bibliotheek

• En: ‘plek voor nieuwe media’

• Plus: ‘Iets met de Universiteit’

Forumdiscussie begin 2004

De Wijzen uit het Westen

(van Veen, van Meggelen en van der Lugt)

• Openbare Bibliotheek, Centrum voor 
Geschiedenis, Plek voor Nieuwe Media en RUG-
centrum (?) vormen ‘n cultuurfunctie rond een 
‘kennisplein’ = nieuw concept!

• Dit zal jaarlijks 1,1-1,3 miljoen nieuwe bezoekers
naar de Markt brengen....

• Het liefst zien we ze op de fiets komen?
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De actuele stand van zaken

Huis van Informatie & Geschiedenis

(plan Pronk en Van Twist)

• Openbare Bibliotheek + Centrum voor 
Geschiedenis worden samen ‘HUIS VOOR 
INFORMATIE EN GESCHIEDENIS’

• Jaarlijks trekt dit 1 miljoen bezoekers

• Winkels en Horeca worden toegevoegd

• Van een RUG-inbreng wordt niet meer gerept

Huis van Informatie & Geschiedenis

Grote Markt

nieuwe 
pleintje

St Jans straat
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De actuele stand van zaken

Huis van Informatie & Geschiedenis
• Forum Grote Markt zegt JA tegen het plan (23/11)

• Gemeente wil nu binnen een jaar definitieve 
besluitvorming over het plan (3/12)

• Dus moet er op afzienbare termijn een referendum 
over komen ??? 

• Maar dan kan het geen rol meer spelen bij de e.v. 
Gemeenteraads verkiezingen ....
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DISCUSSIE ….DISCUSSIE ….


