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Culturele corridor
Het voormalig rijksarchief gebouw aan de Sint 
Jansstraat zal worden verbouwd. Het gemeentelijk 
momument (1922) bevind zich aan een belangrijke 
toegangsroute tot de binnenstad van Groningen. 
Hier bevinden zich meerdere culturele functies zoals 
de Stadsschouwburg, Kunstcentrum Vrijdag, het 
Forum en de Martinikerk. Het Voormalig Rijksarchief 
gebouw kan samen met de reedst bestaande cultu-
rele functies een culturele corridor faciliteren naar 
de Grote markt en de binnenstad.

Culturele interventie
Met het verbouwen van dit pand is er een kans om 
de culturele functies in de stad te versterken en een 
verbinding te maken tussen de bezoekers en bewo-
ners van de stad. Daarvoor is onderzoek gedaan 
naar een nieuwe programma in het gebouw en wat 
voor meerwaarde dat zou kunnen zijn voor de stad. 
Het ontwerp is daarvoor gericht op het versterken 
van de sociale functies in combinatie met culturele 
functies. 

Verhalen verbinden
Het gebouw is als archief gebouw een opslag ge-
weest van de narratieven van Groningen en het 
pand zelf heeft ook veel te vertellen over de ge-
schiedenis van deze plek. Zoals bijvoorbeeld de 
plaatselijke archeologische vondsten en de capi-
tulatie in 1945. Door dit meer zichtbaar te maken, 
kunnen de verhalen een verbinding vormen tussen 
het verleden en de toekomst. Dit gebeurt door de 
verhalen zichtbaarder te maken voor het publiek en 
meer beleefbaar te maken door het totale program-
ma ermee te integreren.  

Exclusief woonprogramma 
Het bestaande programma van het pand bestaat 
uit kantoren en een grafisch museum. Om het pand 
meer van betekenis te laten zijn voor de stad zullen 
de kantoor functies vervangen worden door hoog-
waardige appartementen. 
Dit  exclusieve woonprogramma zal de sociale cohe-
sie van de Sint Jansstraat versterken. Door het rea-
liseren van “wintertuinen” achter de gevelopeningen 
ontstaat er een overgang  tussen het privé domein 
en het publieke domein.

Geïntegreerd programma in het publieke domein
De bestaande cultuur functie (museum) op de be-
gane grond blijft in dit voorstel bestaan maar zal 
versterkt worden door het toevoegen van een 
dag-café. Dit café kan een onderdeel worden van 
de dynamiek van de stad door de interactie met 
het publieke domein. Tevens kan dit programma de 
verbinding faciliteren tussen de huurders van de ap-
partementen (expats) en de stadjers, door de entree 
zones met elkaar te verbinden. 

De galerij aan de Sint Jansstraat zijde is een pu-
blieke galerij en is een onderdeel van de dynamiek 
van de stad door de overbouwing van het publieke 
trottoir. De van origine zeer gesloten gevel zal meer 
openheid krijgen. Door nieuwe entrees voor het mu-
seum, zal het museum toegankelijker worden. Het 
programma van het museum café wordt naar buiten 
gebracht door middel van terrassen. Hierdoor kun je 
tussen de pilaren een koffie drinken en je laten om-
ringen door de dynamiek van de stad, zijn cultuur en 
zijn verhalen.

De Grote Snor
Op de plek van het achterterrein van het pand was 
oorspronkelijk een straatje genaamd De Grote Snor. 
Deze plek kan weer een onderdeel worden van de 
stad door hem semi-openbaar te maken. Dit ont-
werp laat de mogelijkheid zien van een atrium tus-
sen het achterliggende voormalig provinciaal archief 
(nu provinciehuis) en het voormalig rijksarchief ge-
bouw. Het Provinciaal archief had een entree aan de 
Grote Snor, deze rijk gedetailleerde voorgevel krijgt 
weer een belangrijke rol als onderdeel van het atri-
um. 
In deze schaduw rijke atrium kunnen grotere objec-
ten/ kunstwerken geplaatst worden en kunnen klei-
ne bijeenkomsten en/of evenementen plaats vinden. 
Mede omdat de oorspronkelijke entree van de Grote 
Snor naar het binnenterrein kan worden open gezet 
voor het grotere publiek.  

Het integreren van verschillende programma onder-
delen met de geschiedenis van deze plek, zorgen 
ervoor dat op deze plek nieuwe verhalen gemaakt 
kunnen worden en er een sociale interventie tot 
stand kan komen. 
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