
Het Forum Groningen heeft zowat elke prijs 

die bestaat gewonnen en heeft wereldwijd de 

aandacht getrokken. Recentelijk won de hele 

gebiedsontwikkeling Grote Markt Oostzijde, waar-

onder dus het Forum Groningen, de NEPROM-prijs 

2021. Maar het is al eerder bestempeld als het 

Beste Gebouw van 2020, het won de Dutch Design 

Award, het is het Beste Publieke Gebouw volgens 

Architectenweb Awards en volgens de vakjury van 

de Architectuurprijs, de Beste Bibliotheek van 

Nederland. Kortom het Nederlandse voorbeeld van 

de revival van de bibliotheek. Schooldomein toog 

af naar Groningen om in gesprek met Dirk Nijdam, 

directeur van Forum Groningen en Sjoerd Groen, 

partner bij abcnova, te horen hoe zij deze plek 

hebben gecreëerd. 

PLEK VOOR IEDEREEN
“De bibliotheek moet een plek zijn voor iedereen”, 

aldus Dirk, “met het Forum Groningen heeft de 

 gemeente een grote stap gezet in het vernieuwen 

van de bibliotheek. Jarenlang is er niets veranderd 

in bibliotheekland. Tot ongeveer tien jaar geleden. 

 Scandinavië bracht veranderingen aan in de functie 

van de bibliotheek. Daarna volgde onder andere 

Nederland. Het Forum is een gebouw waar naast 

de bibliotheek ook andere functies hun huisvesting 

 vinden. De wereld van nu en de mogelijkheden van 

morgen verbinden; dat staat centraal bij alles wat 

Forum Groningen doet. Mensen die thuis geen plek 

hebben om zich te concentreren, kunnen er terecht 

In de binnenstad van Groningen staat het Forum, een plek waar je als bezoeker en inwoner van deze 
stad niet omheen kunt. Het Forum bevat een mix aan functies, zoals een museum, expositieruimte, 
filmzalen, horeca én een bibliotheek. 
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het speelveld, was het een soort van schaken. Ook om 

te zorgen dat alle stukken op tijd bij de juiste mensen 

kwamen.” “En we zijn binnen budget gebleven!”, zegt 

Dirk trots. Sjoerd: “Soms moest er bespaard worden en 

dit gebeurde altijd op kosten die voor de bezoeker niet 

zichtbaar zijn. Zo is er bijvoorbeeld bespaard door  

te kiezen voor een ander houtsoort. Op die manier kon 

er weer worden uitgepakt in onder andere  

het interieur.” 

WERELDWIJDE AANDACHT
Dirk tenslotte: “Vanwege de hoge kosten, kwam 

er in eerste instantie veel kritiek op de realisatie 

van het  Forum. Mensen vonden het een onnodig 

duur  gebouw. Het forum is uniek als je kijkt naar de 

 exploitatie, waarbij het slechts voor circa 50% van 

de inkomsten afhankelijk is van subsidies. Dat het 

 gebouw nu prijzen wint is natuurlijk geweldig, maar 

dat de bezoekersaantallen veel beter zijn dan voor-

speld, is de allermooiste prijs. Ondanks de verplichte 

sluiting door de coronamaatregelen zijn de bezoekers-

cijfers nog even hoog als in de eerste  periode! “Je ziet 

echt dat die kritiek nu  helemaal is omgeslagen in trots. 

Trots voor het Forum.  Groningers willen het gebouw 

nu aan iedereen laten zien”, zegt Sjoerd lachend. 

Kijk voor meer informatie op www.abcnova.nl. 

om te lezen of te studeren. Er worden interessan-

te  lezingen en debatten georganiseerd. Heb je 

 problemen met lezen (in de Nederlandse taal?) dan 

word je geholpen met bijvoorbeeld het ontcijferen 

van een brief van de belastingdienst. ‘Digibeten’, 

waaronder ouderen, krijgen uitleg over digitalisering 

zoals bijvoorbeeld de omgang met een tablet  

of smartphone of het online regelen van zaken  

via DigiD.” 

FUNCTIEVERMENGING 
In het Forum komen organisaties en functies 

 moderne technologie, cultuur, wetenschap en 

 actualiteit samen. Uniek daarbij is ook dat de 

 verschillende onderdelen ook zijn gefuseerd tot  

één organisatie. Kinderen en volwassenen kunnen 

kennismaken en experimenteren met moderne tech-

nologie in het Smartlab en Medialab.  Verschillende 

tentoonstellingen over bijvoorbeeld kunstmatige 

intelligentie en videogames wisselen elkaar af. Je 

kunt kennismaken met strips, animatie en games 

in het museum Storyworld. “Alle functies presteren 

boven verwachting en het is daarmee echt meer 

dan een cultureel bedrijfsverzamelgebouw”, aldus 

Dirk. “We hebben in het programma en aangesloten 

 organisaties altijd weloverwogen keuzes gemaakt. 

Met dit gebouw willen we ons echt richten op de 

toekomst. Het stripmuseum paste bijvoorbeeld goed 

en we hebben het concept van het museum aan-

gepast naar strips, animatie en games. De Art-house 

bioscoop stond op deze locatie en een plek ín het 

Forum sloot perfect aan op het concept. Door een 

écht goede horeca op te nemen in het gebouw, is het 

ook een plek geworden waar mensen frequent blijven 

komen. Wethouders van andere steden zeggen wel 

eens tegen me dat ze ook zo’n ‘ding’ willen, maar zo 

werkt het niet. De functies zijn specifiek afgestemd 

op de stad Groningen. Groningen is een jonge stad 

met veel studenten. Daarnaast heeft het ook een 

groter verzorgingsgebied dan de meeste steden in 

Nederland. Zo is Groningen voor veel inwoners van 

Friesland en Drenthe ook de plek als ze het hebben 

over ‘ik ga naar dé stad’. 

ONDERLING VERTROUWEN
abcnova heeft het Forum Groningen bij de ontwikke-

ling ondersteund en stuurde de afbouw en inrich-

ting aan. Dirk: “Het was echt een complex proces. 

Het gaat om een gebouw van tien verdiepingen, 

waarbij elke verdieping totaal anders is ingedeeld 

en ingericht. We hebben verschillende zijinslagen 

moeten maken en moesten daardoor echt als één 

team opereren. Daarin hadden we aan abcnova een 

hele goede. We zijn eigenwijs en wilden eigen keuzes 

maken. Het  onderlinge vertrouwen was er en we 

begrepen elkaar.” Sjoerd vult aan: “Soms hadden we 

echt maar een appje nodig om van elkaar te begrijpen 

wat nodig was. Door de vele belangen, ook buiten 
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“Het 
onderlinge 
vertrouwen 
was er en 
we begrepen 
elkaar. Dat 
was echt heel 
belangrijk”
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