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E
r komt maar geen eind aan
de prijzenregen en de loftui-
tingen voor het Forum Gro-
ningen. De jury van ‘Beste

Gebouw 2020’ spreekt van een
‘icoon’ ‘dat sterk contrasteert met de
omgeving’. Daar houden moderne
architecten wel van, van sterke con-
trasten met de omgeving en liefst
een omgeving met wat ze smalend
een hoog Anton Pieck-gehalte noe-
men.

Groningen heeft als oude Hanze-
stad binnen zijn diepenring nog een
behoorlijk hoog Anton Pieck-gehal-
te, ook al wordt dat geleidelijk aan
steeds minder en heeft met name de
Tweede Wereldoorlog er een be-
hoorlijk gat in geslagen, een gat waar
modernistische architecten en pro-
gressieve bestuurders wel raad mee
wisten. Vervelende bijkomstigheid
voor hen is dat Stadjers al net zo wei-
nig van vervreemdende modernisti-
sche architectuur houden als toeris-
ten die liever Winsum dan Almere
bezoeken.

Wat dat betreft was het progres-
sieve gemeentebestuur in 1991 al
eens van een koude kermis thuisge-
komen bij een volksraadpleging
over de herinrichting van de Grote
Markt waarbij de foeilelijke naoor-
logse uitbreiding van het stadhuis
(een ‘elegante vertegenwoordiger’
van de Nieuwe Zakelijkheid gehe-
ten) moest plaatsmaken voor het
Waagstraat-project. De voorkeur
van ruim 80 procent van de stem-
mers ging uit naar het historiseren-
de ontwerp van de Italiaanse archi-
tect Natalini en duidelijk niet naar
de drie modernistische alternatie-
ven die het elk met een paar lullige
procentjes moesten doen. Overi-
gens: toen Natalini om een ontwerp
was gevraagd, was ook hij een mo-
dernist, maar tot schrik van de ge-
meente was hij nadien plotsklaps
veranderd in een traditionalist.

Het plan om de noordwand aan te
pakken kon in 2001 na een referen-
dum de prullenbak in, vooral van-
wege de geplande parkeergarage on-
der de Grote Markt. Voor de aanpak
van de oostzijde ging een nieuw col-
lege van B en W sluwer te werk. Weer
was er de belofte om de bevolking
een stem te geven en tevens kwam
de toezegging dat de invulling van
de oostwand historiserend zou zijn
(de gevels zouden aansluiten bij de
gevels in de binnenstad). Dat laatste

bleek te kloppen, maar niet op te
gaan voor het kolossale gebouw van
het Groninger Forum dat net achter
de oostwand zou verschijnen. Een
krappe meerderheid steunde in
2005 de plannen voor de oostwand.

Inspraak van de bevolking is
mooi, maar een gewenste uitkomst
is nog mooier. Dus toen de Stadjers
in 2007 zoals beloofd hun mening
mochten geven over de ingediende
ontwerpen voor het Forum had de
gemeente, wijs geworden door het
echec met het Waagstraat-project,
ervoor gezorgd dat er enkel viel te
kiezen tussen zeven modernistische
en nul historiserende varianten.

Zo zit Groningen nu opgescheept
met alweer een aanslag op het oude
hart. Met een gebouw dat vooral
vanwege het fraaie gratis uitzicht
vanaf het dakterras veel bezoekers
trekt die met de roltrap omhoog ge-
voerd worden en niet meer (tegen
betaling van 6 euro!) honderden
traptreden in de Martinitoren hoe-
ven te beklimmen. Een toren waar-
van het uitzicht de komende decen-
nia toch al bedorven is door het en-
kele tientallen meters verderop ge-
legen Forum.

Monumentale steden als Amster-
dam scoren op tal van terreinen be-

ter dan niet-monumentale steden
als Almere (Atlas voor gemeenten
2015). Het college van B en W onder-
schrijft dat, maar gaat ondertussen
onverdroten door op het modernis-
tische pad, ook met de benoeming
van Nathalie de Vries van het Rotter-
damse architectenbureau MVRDV
tot stadsbouwmeester. Redacteur
Rob de Kam is daar blij mee (DvhN,
26/11), maar wie ons reeds gehaven-
de centrum koestert en een blik op
de website van MVRDV werpt, slaat
de schrik om het hart.

Dat de bevolking een sterke voor-
keur heeft voor oude, monumentale
binnensteden, blijkt niet alleen uit
huizenprijzen, woonvoorkeuren en
de bezoekcijfers van toeristen, maar
bleek zoals gemeld ook al eerder uit
de voorkeur voor het historiserende
Waagstraat-ontwerp van de Italiaan-
se architect Natalini. Een stadsbe-
stuur dat het beste met de stad en de
Stadjers voorheeft, had bij de pu-
blieksenquête over het Forum in
2007 hooguit twee modernistische
varianten voorgelegd, naast vijf his-
toriserende. Het had een keerpunt
in de decennialange aftakeling van
het oude hart van Hanzestad Gro-
ningen kunnen zijn. Maar met An-
ton Pieck-architectuur ben je niet
spraakmakend, met zielloze wereld-
architectuur wel. En de gemeente
heeft geleerd hoe je met een zorg-
vuldig ingekaderde volksraadple-
ging toch je zin kunt doordrijven.

Modernisme verpest
historische Hanzestad
Is het Forum wel een aanwinst voor Stad? Of is het eerder
een sluw gepresenteerde modernistische aanslag op wat
rest van een historische Hanzestad?
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RONALD KAATEE

Moeten we wel zo
blij zijn met
de nieuwe
stadsbouwmeester?

Ronald Kaatee uit Groningen is histo-
ricus.

COMMENTAAR

Toen Gasunie, Groningen Seaports en Shell hun plannen voor

grootschalige waterstofproductie met elektriciteit van windpar-

ken op zee aankondigden, werd dit zogeheten project NortH2 op

deze plaats onthaald als een idee dat de verbeelding tart.

De plannen hebben het Noorden geen windeieren gelegd. Het

landsdeel is door de EU gedoopt tot Hydrogen Valley en mag vele

Brusselse miljoenen incasseren om de groene waterstofeconomie

tot wasdom te brengen.

Inmiddels stuiten de plannen op bedenkingen vanuit de weten-

schap. Die hebben betrekking op onder meer de enorme hoeveel-

heden elektriciteit die de waterstofproductie vergt, te betrekken

van grote windparken op zee die miljarden euro’s kosten. In deze

krant betoogt hoogleraar en TNO-topman André Faaij onder meer

dat groene waterstof zeker een rol krijgt in een CO2-neutraal ener-

giesysteem, maar dat de techniek om het te maken nog te duur is

om het op korte termijn grootschalig toe te passen. De kantteke-

ningen maken te meer nieuwsgierig naar de haalbaarheidsstudie

naar NortH2, die eind dit jaar zou verschijnen.

Wat niemand tegenspreekt, is dat Groningen door de aanwezig-

heid van het gasnetwerk, de ligging aan zee, de opslagmogelijkhe-

den van de zoutcavernes, de chemieclusters van Delfzijl en Em-

men als nabije afnemers en de aanwezige kennis van gas alles in

huis heeft voor een waterstofsysteem. Het zijn die gunstige voor-

waarden waarmee het Noorden zich met succes heeft gepositio-

neerd, maar ook door de torenhoge ambities van NortH2.

Om in de strijd om de subsidies andere regio’s af te troeven, is

enig spierballenvertoon ook geen zonde. Anders dan veel beleids-

makers, politici en ngo’s doen geloven, is de weg naar een duur-

zaam energiesysteem echter nog ongewis. Veel van de noodzake-

lijke technieken moeten nog worden doorontwikkeld om ze

grootschalig en betaalbaar te kunnen toepassen.

Dat geldt ook voor groene waterstof. Noord-Nederland doet veel

onderzoek om de uitrol mogelijk te maken. Naast de vastberaden-

heid past echter ook een vorsende houding met ruimte voor bij-

stelling van ambities als daar goede redenen voor worden aange-

dragen. Behalve uitstekende kansen, heeft Noord-Nederland ook

geloofwaardigheid nodig om zijn inspanningen te verzilveren.

Groene waterstof
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TOOS & HENK Paul Kusters

De redactie stelt reacties van lezers
op de inhoud van de krant en opi-
niebijdragen op prijs.

Brieven kunt u per post of per
e-mail sturen naar Lezersredactie,
Postbus 60, 9700 MC Groningen.

E-mail: lezersbrieven@dvhn.nl.
Vergeet niet uw naam en volledig
adres te vermelden. Brieven mogen
maximaal 170 woorden lang zijn
en voorzien van naam en adres.

Opiniebijdragen kunt u uitsluitend
sturen naar meningen@dvhn.nl.
Opinies mogen maximaal 650
woorden lang zijn en moeten voor-
zien zijn van naam, adres en tele-
foonnummer.

De redactie behoudt zich het recht
voor brieven en opiniebijdragen in
te korten. De uitgever van DvhN
mag geplaatste bijdragen in een
databank bestemd voor elektroni-
sche uitgaven opnemen.

REAGEREN?

BRIEVEN

Youp van ’t Hek beklaagt zich over
het feit dat er bij zijn oudejaarscon-
ference slechts 30 mensen aanwe-
zig mogen zijn (DVHN, 23/11). Youp
kan beter een vliegtuig huren. Er

staan er tien op een rij op Eelde.
Daarin mogen 300 man urenlang
naast elkaar zitten. Geen piloot
nodig. Geen brandstof nodig. Youp
overweegt een kerk te huren omdat
daar wel meer mensen in zouden
mogen. Maar verreweg de meeste

kerken hanteren ook een maxi-
mum van 30 mensen. Bovendien is
het in een kerk ongepast om te
vloeken. En daar kan Youp niet
zonder.

Youp in de kerk?

Delfzijl, Bob Flobbe


