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Groninger Goud 

Modern cultuurcentrum monumentaal weerspiegeld   

 

Groningse monumentale panden zwevend in de Noorderlucht. Is het een luchtspiegeling, een beeld 

ogenschijnlijk herkend in een wolk, of een opstijgende zeppelin? Het kunst- en cultuurcomplex is van 

oudsher de tempel van de verbeelding. Binnen en buiten het complex zal de Kunstwerf bij een breed 

publiek de aandacht trekken. Met drie Groningse monumenten ingelijst in de lucht.  

Het kunst- en cultuurcentrum zweeft boven deze drie monumenten, de Volkswoningen, Villa B en het 

Regulateurshuisje dat centraal gecombineerd het voordeel biedt van grote flexibiliteit. Ook komt er 

ruimte vrij op deze locatie voor extra programma, zoals woningen, dienstverlening en horeca.  

 

Naar een hoger plan tillen 

Rondom de locatie zijn drie monumenten gelegen. Het vertrekpunt van onze visie is een inlijsting van 

deze drie schilderachtige monumentale panden met programmatische invulling van de schilderijlijsten. 

Boven de Volkswoningen leent de lijst zich voor zalen en studio’s.  

Daartoe dient het bestemmingsplan te worden aangepast, de bouwhoogte is tot 11 meter gelimiteerd. 

Goed onderbouwd is dit, volgens de Nota van Inlichtingen, bespreekbaar. De gewenste bouwhoogte 

is hier toe te staan vanwege de noordelijke situering. De lager gelegen volkswoningen blijven hun 

uitzicht en bezonning behouden. Ten tweede kan dit extra bouwvolume voldoende ruimte geven aan 

de organisaties op de vrij krap bemeten locatie. In de derde plaats biedt deze oplossing onverwachte 

flexibiliteit door alle zalen gecombineerd naar dit hogere planniveau te tillen.   

 

Flexibiliteit in huisvesting 

Dynamische organisaties vragen om flexibele huisvesting. Organisaties groeien en krimpen. Nieuwe 

instellingen komen erbij, anderen voegen zich samen. Aanpasbaarheid is wenselijk. 

Wat zou er op tegen zijn, om alle zalen in principe naar boven te tillen? Bij elkaar gebracht te worden?  

Uitwisselbaarheid wordt eenvoudig. Zonder veel ingrepen kunnen zalen naar wens groter en kleiner 

gemaakt worden. Het bij elkaar gevoegde zalenvolume wordt een hypercentrum waar de gehele stad 

Groningen duurzaam profijt van heeft.   

 

Zwevende zalenlijst 

Onze visie is deze zalenbox te laten zweven boven de drie monumenten verpakt in een doorlopende 

schilderijlijst die de Volkswoningen, Villa B en het Regulateurshuisje tot één ensemble maakt.  

De gedraaide bovenlijst afgestemd op de contourlijnen van Villa B brengt spanning in de compositie, 

en doet de bezonning voor de Volkswoningen behouden. De zalenbox boven de woningen overspant 

circa 30 tot 40 meter gesteund in een voldoend hoge vakwerkconstructie.   

De uitdagende uitkraging boven Villa B wordt geschraagd door slanke buispalen in een kunstzinnnig  

patroon dat luchtigheid en dynamiek aan de compositie geeft. Ranke palen (h.o.h. 3 m, hoog 12 m en 

slechts 10 cm diameter) blijken construeerbaar door de kniklengte te verkorten. Stevig gearmd ringen 

de palen zich aaneen in een vrije dans van cirkels of in een performance van organische lijnen.  

 

Situering organisaties 

In het zalencentrum van 6 meter hoogte zijn vijf tot zes kleine en grote zalen in te passen. Het volume 

omvat twee vleugels, een smalle en brede met een zaaldiepte van 10 m resp. 18 m. De organisaties 

treffen gezamenlijk hier hun oefenruimten bij elkaar aan.   

Het Houten Huis vindt vanwege haar benodigde grotere zaalhoogte (8 m) een etage lager onderdak in 

de zuidoosthoek van de locatie, passend binnen het vigerende bestemmingsplan.  

Overige facilitaire ruimten van de organisaties - Club Guy&Roni, de Noorderlingen en de Steeg - is 

ondergebracht in een drie verdiepingen tellend bouwblok gelegen tussen de Volkswoningen en het 

Houten Huis. Hier zijn ook de liften en het trappenhuis naar de zalenbox voorzien.    
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Extra programma ruimte     

De zwevende zalenlijst maakt binnen de envelop ruimte vrij voor extra voorzieningen. De westvleugel 

aan de Kolendrift komt beschikbaar voor commerciële functies, zoals winkels en dienstverlening op de 

begane grond en appartementen op de 2
e
 en 3

e
 bouwlaag.  

Bij het Regulateurshuisje kan een groot horeca-etablissement komen met erboven patio-woningen op 

de 2
e
 bouwlaag. De bouwhoogte is hier beperkt met het oog op de bezonning en het uitzicht van de 

Volkswoningen dat tevens een doorkijkje biedt naar de zwevende zalenlijst.  

De binnenplaats wordt deels bestemd voor een overdekte serre die de horeca binnendoor verbindt 

met de horeca in Villa B. Ook hier is zicht op de zalenlijst. Boven het Houten Huis is te voorzien in een 

dakterras, als extra podium voor de Kunstwerf organisaties en speciale horeca-events.  

De toevoeging van al deze commerciële voorzieningen maakt een realistisch bouwplan haalbaar. 

Het gehele complex wordt energieneutraal gerealiseerd, op basis van eisen gesteld aan de zogeheten 

“nul-op-de-meter” gebouwen. Uiteraard wordt aardbevingsbestendig geconstrueerd.   

 

         
 

       

Luchtspiegeling  

Het gehele ensemble danst, wiegt en vervliegt in de Groningse lucht. Monumentale panden spiegelen 

zich in de vervagende gevels. De facade golft, rimpelt en verwolkt in de lucht, gematerialiseerd in 

gecoate vormplaten of in chain-mail met pixelpluggen.  

Op de wanden van het ensemble wordt een luchtspiegelende verbeelding gevisualiseerd van de drie 

aanliggende monumenten. Opvallende kleuren, contrastrijk en met dieptelagen. Kleuren die hier niet 

en daar wél vervagen. Gematerialiseerd in sublimatiecoating op vormplaten of in rijkgeschakeerde 

kleurpixels. Dit originele project vraagt - als beoogd in de uitvraag - om innovatieve technieken. 

 

De luchtspiegeling wordt werkelijkheid in het plafond van de zwevende lijst waar de monumenten zich 

op de kop tonen in het spiegelglas. Bezoekers maken hier veelvuldig een snap-shot. Een spiegelende 

terrasvloer bij Villa B verhoogt nog deze toeristische waarde. Wie weet, vindt de bezoeker daar een     

wentelbaar, doorlopend brugpaadje dat verrassend van bordes naar bordes slingert, de dakgoot van 

Villa B aantikt, en spiegelend in dit labyrint doordanst naar het verborgen dakterras.  

Dit Kunstwerf ensemble heeft de stad Groningen weer terecht opnieuw boven zichzelf uitgetild. Met de 

wervende slogan: “Er gaat toch iets boven Groningen.”  


