


interieur Groninger Forum 



Groningen vernieuwt
In de binnenstad van Groningen wordt momenteel druk gebouwd. 
Hiermee willen we het stadshart een nieuwe impuls geven. 
Vooral de oostkant van Grote Markt wordt aangepakt. Want dit 
gebied functioneerde niet goed: de loop heeft er sinds de naoorlogse 
nieuwbouw eigenlijk nooit ingezeten, er zijn te weinig aantrekkelijke 
functies en de achteraf-parkeergarage nodigde niet echt uit. 

Het begin van een nieuwe oostwand van de Grote Markt is 
inmiddels gerealiseerd. Medio 2014 is de nieuwe sociëteit van 
studentenvereniging Vindicat in gebruik genomen. Aansluitend zal er 
nog een aantal andere nieuwe gebouwen worden gerealiseerd om de 
nieuwe oostwand te completeren. Met de naar voren gelegde rooilijn 
wordt de Grote Markt een stuk intiemer.

Daarachter wordt momenteel het spraakmakende Groninger Forum 
gebouwd, met een gezellig plein – de Nieuwe Markt – er voor. 
Onder de Nieuwe Markt komt een parkeergarage voor auto’s en een 
fietsenstalling. Aan de zuidzijde komt een rij nieuwe panden met 
winkels en horeca. 

In 2019 is deze ingrijpende nieuwbouw in het stadshart klaar. De stad 
Groningen heeft er dan een aantrekkelijk en vast en zeker drukbezocht 
deel van de binnenstad bij gekregen. 

U leest in deze brochure meer over:
– Groninger Forum
– de nieuwe Oostwand
– de Nieuwe Markt
– de geschiedenis van de Grote Markt



Groninger
Forum

Groninger Forum
In 2019 ligt achter de oostwand van de Grote Markt een plein: de 

Nieuwe Markt. Op die Nieuwe Markt staat straks het spraakmakende 

Groninger Forum waarin veel culturele functies samenkomen. 

Het Groninger Forum wordt een belangrijke nieuwe ontmoetings-

plaats in de stad.

Wat gebeurt er in het Groninger 
Forum? 
Het Groninger Forum biedt een gevarieerd 
programma over de wereld van nu, voor 
nieuwsgierige mensen van alle leeftijden. 
Belangrijkste thema’s in het Groninger 
Forum zijn actualiteit, beeldcultuur, 
(nieuwe) media en ontmoeting. In het 
Groninger Forum komen de functies van 
een aantal instellingen samen: Bibliotheek 
Groningen, Filmtheater Images, Debat-
centrum Dwarsdiep en Volksuniversiteit 
Groningen. Deze instellingen gaan op in 
één organisatie, het Groninger Forum. 
Aangevuld met twee expositiezalen en het 
Nederlands Stripmuseum programmeert 
het Groninger Forum over de wereld van 
nu door middel van:
– (inter)nationale exposities
– films, documentaires en nieuwe media
– debatten en lezingen
– boeken, kranten, tijdschriften
– leren en lezen
– doen en ontdekken
– werkplek en hangplek
– doen en ontdekken

Forum, Oostwand 

Groninger Forum en Nieuwe Markt © NL Architect



Open gebouw met verschillende 
functies
Het Forum gebouw wordt gevormd door 
tien gestapelde pleinen. Deze pleinen zijn 
met elkaar verbonden door roltrappen en 
liggen allemaal aan het atrium, de centrale 
ruimte van het Groninger Forum. Deze 
pleinen zijn bijna allemaal vrij toegankelijk 
en worden ingericht als lees-, informatie- 
en doe-pleinen voor kinderen, jongeren 
en volwassenen, gevuld met interactieve 
installaties over wetenschap, techniek 
en nieuwe media, met ruimtes voor 
workshops rond nieuwe media, beeld 
en geluid, met horeca, werkplekken en 
meer. Op één van de pleinen komt het 
Nederlands Stripmuseum en een Forum-
winkel. Het Groninger Forum herbergt 
ook de VVV-winkel en een sky lounge met 
restaurant . 

Naast de toegankelijke pleinen aan het 
atrium kent het Groninger Forum ook 
ruimtes die worden gebruikt als:
– tentoonstellingszalen (1.050 m2)
– bioscoopzalen (5, waarvan een 
 loungezaal)
– auditorium (350 zit- of 480 staanplaatsen)
– cursusruimtes
– dakterras

Het Groninger Forum wordt een belang-
rijke ontmoetingsplaats voor de stad. 
Iedereen is welkom om informatie te 
vragen en te zoeken, vragen te stellen, 
te werken, te dromen, te ontdekken of te 
spelen. Of gewoon met elkaar te praten of 
te genieten.

Uitdagend ontwerp
De constructie van het Groninger Forum 
bestaat uit twee kernen. Dit zijn betonnen 
kolommen aan de twee uiteinden van 
het gebouw. Deze kolommen worden 
verbonden door een brug. In het gebouw 
komt een openbaar en een besloten 
gedeelte. Het openbare gedeelte met de 
pleinen en de roltrappen krijgt daglicht, 
lucht en ruimte dankzij het transparante 
atrium. De overige ruimtes zijn de plekken 

waar meer beslotenheid gewenst is en 
waar de bezoeker een kaartje voor nodig 
heeft. Bijvoorbeeld bioscoopzalen en 
expositieruimtes, maar ook kantoren en 
serviceruimten, die niet toegankelijk zijn 
voor het publiek.

Verschillende gezichten
Het gebouw is van alle kanten toegankelijk 
en krijgt verschillende gezichten. 
Zo krijgt de bezoeker op de Nieuwe 
Markt een ander beeld van het gebouw 
dan de voorbijganger in de Poelestraat. 
Soms slank, dan weer breed. Soms lijkt 
het Groninger Forum met zijn bekleding 
van natuursteen net een scheve toren, 
soms meer een kathedraal. Het gebouw 
heeft afgeschuinde vlakken en loopt taps 
toe, essentieel voor het daglicht op de 
omringende bebouwing en op de entrees 
aan de zijkanten. Vanuit het atrium, maar 
vooral vanaf het dak van het Groninger 
Forum, heb je een geweldig uitzicht over 
de stad Groningen. En bij helder weer kijk 
je uit over het Ommeland.

 Luchtfoto bouw Groninger Forum

Het Groninger Forum: 
- 45 meter hoog 
- totale oppervlakte: 17.000 m2

- 10 verdiepingen
- parkeergarage van 4 lagen voor 380 auto’s
- fietsenstalling voor 1250 fietsen
- ligt aan de Nieuwe Markt, ontwerp van  
 dit plein in 2016 
- opening 2019
- ontwerp: NL Architects, Amsterdam



een nieuwe 
Oostwand

Een nieuwe Oostwand
Het oostelijk deel van de Grote Markt was decennialang één van de 

minst aantrekkelijke plekken van de binnenstad. De oostwand 

functioneerde niet goed. De Naberpassage was verpauperd en de 

bovengrondse parkeergarage verouderd. Tijdens de wederopbouw is 

de oostwand ongeveer 17 meter naar achteren gelegd. Achteraf vond 

men dit erg jammer, de Grote Markt werd te groot. Hoog tijd voor 

vernieuwing.

 

De gemeenteraad besloot in 2005 tot een nieuwe oostwand. Net als het 

Stadhuis niet hoger dan 23 meter en terug op de vooroorlogse plek. 

De architectuur moest een nieuwe klassieke uitstraling hebben. In de 

nieuwe setting krijgt de Grote Markt weer een intiemer karakter. 

Nieuwe impuls
Horecagelegenheden, woningen en een 
studentensociëteit blazen de oostwand 
nieuw leven in. Naast de studenten-
sociëteit komt een groot hotel met ongeveer 
100 kamers en een groot grand café op de 
begane grond waar ook niet-hotelgasten 
welkom zijn. Naast het hotel loopt de Naber-
straat, die de Grote Markt en de Nieuwe 
Markt met elkaar verbindt. Op de hoek van 
de Grote Markt-Poelestraat komt Merckt, 
een bijzonder horecaconcept met woningen 
erboven.
De nieuwe oostwand moet een tijdloze, 
klassieke uitstraling hebben.

Vindicat 
Op de hoek Grote Markt-Martinikerkhof 
zuidzijde staat de sociëteit van studenten-
vereniging Vindicat, opgeleverd in 2014. Het 
gebouw is ontworpen door het Groningse 
bureau De Zwarte Hond en in 2014 

verkozen tot het beste nieuwe gebouw 
bij de Groninger gebouwenenquête. 
In 2015 kreeg het gebouw een eervolle 
vermelding bij de landelijke verkiezing van 
het beste nieuwe gebouw.

Nieuwbouw Vindicat, foto Marieke Kijk in de Vegte



Hotel
Het hotel met ongeveer 100 kamers en het 
grand café op de begane grond is naar een 
ontwerp van Thomas Müller. Eigenaar is 
Westcord hotels. VolkerWessels Vastgoed 
neemt de ontwikkeling voor zijn rekening.

Merckt
In een publieksenquête konden de 
Groningers in 2016 kiezen uit drie plannen 
en ontwerpen voor het hoekpand Grote 
Markt-Poelestraat. Het plan Merckt van 
ontwikkelaar Mensenborgh naar een 
ontwerp van architectenbureau 
Powerhouse Company was de overtui-
gende winnaar. Merckt is een bijzonder 
horecaconcept met onder andere een 
food market en een bierbrouwerij. 
Daarboven bevinden zich appartementen 
en op het dak komt een dakterras.

Impressie Hotel  Bron: Müeller-Reimann Architekten

Impressie Merckt Bron: Powerhouse Company



de Nieuwe 
Markt

De Nieuwe Markt
Achter de nieuwe Oostwand komt een nieuw stadsplein met de naam 

Nieuwe Markt. Het wordt een intiem en stedelijk plein met verschillende 

functies. Creatief vanwege de vele uiteenlopende culturele functies in 

het Groninger Forum. Maar ook een prima plek voor winkelen en uit-

gaan. Want in dit gebied komen cafe’s, restaurants, terrasjes en winkels. 

Naberstraat
Via de nieuwe (autovrije) Naberstraat 
loop je van de Grote Markt naar de 
Nieuwe Markt. Op dat plein komt het 
nodige groen met hier en daar terrassen 
en bankjes. Ideaal ook voor kleinschalige 
evenementen. De Nieuwe Markt is in feite 
een perfecte plek om (vanaf 2019) een 
dagje Stad te beginnen. Want eronder 
komt een nieuwe parkeergarage voor 
auto’s en een fietsenstalling waardoor 
mensen heel gemakkelijk de binnenstad 
kunnen bezoeken.

Nieuwe Markt zuidzijde
Behalve de Naberstraat komt er ook een 
nieuw straatje tussen het Groninger 
Forum en de achterkant Poelestraat. 
Een aantal panden aan dit straatje is al 
in gebruik. Een apart onderdeel vormt 

de Nieuwe Markt zuidzijde. Daar hebben 
jonge Groningse architecten, onder regie 
van DAAD-architecten, een aantal panden 
ontworpen voor winkeltjes, horeca en 
wonen. In één van de panden opende 
horecaformule Vapiano in mei 2017 zijn 
deuren. 

Gevelaanzicht Nieuwe Markt zuidzijde Bron: DAAD Architecten 

De Nieuwe Markt zuidzijde is al volop in aanbouw



Impressie van de Nieuwe Markt

Vapiano aan de Nieuwe Markt



Geschiedenis

De Grote Markt:
Een locatie met veel historie
In het jaar 1000 is Groningen een Drents esdorp. Het heet dan nog 

Cruoninga. Bovenop de Hondsrug – ten noorden van de huidige Grote 

Markt – staan boerderijen en schuren losjes gegroepeerd op de erven. 

In het oosten ligt de begraafplaats met de Maartenskerk. Midden in dit 

dorp – waar nu de nieuwe Oostwand en het Forum komen – is een 

koninklijk hof, wat het dorp belangrijk maakt. In 1040 schenkt de Duitse 

koning dit met alle rechten en bezittingen aan bisschop Bernold in 

Utrecht. Zo wordt de koningshof nu bisschopshof – de plek waar de 

bisschoppelijke rentmeester voor de regio de pacht in zilver ontvangt. 

Rooilijn oostwand
Vanaf 1250 staan aan de randen van de 
hof stenen woon- en pakhuizen. Van de 
bisschoppelijke gebouwen is niet veel 
meer over. Alleen de pastorie van de 
Martinikerk staat er dan nog. Dit is nu het 
Feithhuis. Deze panden vormen samen de 
rooilijn van het Martinikerkhof, de Poele-
straat en de oostzijde van de Grote Markt.

Breede Merckt
Tot in de 19e eeuw heet de Grote Markt 
‘Breede Merckt’. Het werd het centrale 
plein van de stad met de Martinitoren als 
belangrijkste gebouw op de hoek. Alle 
wegen leidden er naar toe. Men dreef er 
handel, ontmoette elkaar in de herbergen 
en bestuurde de stad vanuit het Raadhuis. 
Eind 18e eeuw werd het huidige Stadhuis 
gebouwd. Hier tegenover kwam 100 jaar 
later het Scholtenhuis, het woonhuis van 
de gelijknamige industriële familie. In 

de Tweede Wereldoorlog was dit pand 
het angstaanjagende hoofdkwartier van 
de Duitse Sicherheitsdienst. Tijdens de 
bevrijding in april 1945 is de volledige 
historische oost- en noordwand verwoest.

Impressie ‘Grote Markt’ 11e eeuw  
(tekening: Ulco Glimmerveen) 



Wederopbouw
In de jaren ‘50 kwamen aan de oostwand 
enkele brede gebouwen en werd de 
rooilijn teruggelegd. Zo veranderde 
de Grote Markt van een intiem en 
monumentaal plein tot een (achteraf) te 
groot en ongezellig stadshart met een 
lelijke parkeergarage erachter. De Grote 
Markt werd zelfs een belangrijk knooppunt 
voor het verkeer. Dit duurde tot 1978. Met 
het Verkeerscirculatieplan werd toen de 
auto uit het stadshart geweerd. Hoogste 
tijd voor nieuwe plannen voor een 
aantrekkelijk en gezond functionerende 
Grote Markt. In 2001 waren er plannen 
voor een nieuwe noordzijde. Maar na 
een referendum gingen deze niet door. 
Daarna werden plannen gemaakt voor de 
oostzijde. Deze werden wel concreet en 
inmiddels wordt er druk gebouwd. 

Groningen in 1575 (Braun/Hogenberg)

Grote Markt oostwand 1900



informatie
centrum

Meer weten? 
Nieuwsgierig naar het laatste nieuws, de actuele stand van zaken, de bouwtechniek, 
een overzicht van geplande activiteiten en rondleidingen? Breng dan een 
bezoek aan het informatiecentrum. Ook vindt u meer informatie op de website 
groningenvernieuwt.nl.  

Informatiecentrum Grote Markt
(midden op de Grote Markt)

Alles in het kader van Groningen Vernieuwt over het Groninger Forum 

en de nieuwe Oostwand. 

Colofon:

© oktober 2017  Uitgave: Informatiecentrum Groningen Vernieuwt

Artist impressions Groninger Forum: © NL Architects

Aan de inhoud van deze brochure kunt u geen rechten ontlenen

HET PROJECT “GROTE MARKT OOSTWAND” WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPESE 

FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING. HIER WORDT GEÏNVESTEERD IN UW TOEKOMST.  

HET PROJECT “GROTE MARKT FORUM” IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR EEN BIJDRAGE VAN DE 

PROVINCIE GRONINGEN VANUIT DE REP-MIDDELEN.  

openingstijden

maandag: 12.00 - 18.00 uur

dinsdag - vrijdag: 9.30 - 18.00 uur

zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

zondag: 12.00 - 16.00 uur

telefoon: 050 760 00 60

mail: info@groningenvernieuwt.nl

web: gemeente.groningen.nl/

informatiecentrum-grote-markt

twitter: @gron_vernieuwt

Facebook: facebook.com/

groningenvernieuwt


