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Groningen
en de Grote Markt

haalbaarheid en kwaliteit

p.h.pellenbarg

Tbv EcoGeo1 en NVB-4 overgenomen en uitgebreid 
t.o.v. Drs. C. VOGELZANG, Gemeente Groningen

(zijn voordracht voor NVB-3 op 27 mei 2003)

•De stad 

•De binnenstad

•De Grote Markt

•Waagstraat

•Noordzijde

•Oostzijde
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Waagstraat 
verdwenen!
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De Waagstraat

1990-1997
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De Nieuwe 
Noordzijde

1994-2001
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Referendum:81% tegen 
19% voor
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Grote Markt 
oostzijde

2001- ??

Analyse referendum
domeintheorie Pieter Tops

publiek
politiek

deskundigen
Forum +
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V&D
ABN
AMRO

Vindicat
stadhuis

HORECA - Poelestraat

WINKELS
Waagstraat-
complex

Martinitoren

VISMARKT

GROTE MARKT – UITGANGS SITUATIE

GROTE MARKT – FUNCTIESPREIDING
IN DE TOEKOMST?

MACHT

COMMERCIE

BEZINNING

CULTUUR?

VERTIER

COMMERCIE
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VERSCHILLENDE
ZOEKRICHTINGEN

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

Grote zaal
1300 m2

Kleine zaal
840 m2

Vlakke vloer
705 m2

Inrichtingsideeën 3 zalen
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Muziektheater
Centrum van 
Geschiedenis

Huis voor de 
Amateurkunst Combinatiemodel

september 2002

volksraadpleging
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Rubricering van ideeën
- Muziektheater / cultureel centrum

- Centrum van Geschiedenis

- Verzameling van functies

- Openbare bibliotheek

- Invulling met commerciële functie

- Ideeën met één thema of één doelgroep

- Ideeën over leefbaarheid, sfeer, openbare 
ruimte

- Niks doen
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Muziektheater / cultureel centrum

Openbare bibliotheek
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Ideeën met één thema of één doelgroep

Ideeën over leefbaarheid, sfeer en openbare ruimte
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Niks doen
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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

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
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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

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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Verzameling van functies
Behalve de grote publiekstrekker(s) ruimte voor 
aanvullende functies, bijvoorbeeld:

- Debatcentrum

- Winkels

- Kinderopvang

- Muziekcafé

Eventueel als zelfstandig model

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 ndoig, 
want krijgt iedereen zijn zin

• Maar niet kiezen is eigenlijk niet leuk...                      
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het nieuwe plein

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, en ....                          
wie borgt de kwaliteit?
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Forumdiscussie in 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 in 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?                    


