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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. een krediet van € 280.000,- beschikbaar te stellen voor doeleinden waarbij de toeristische 

toegankelijkheid van de Martinitoren wordt verbeterd en het krediet te dekken uit de verhuur van 
de toren aan Marketing Groningen; 

II. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen. 

Samenvatting 

In samenspraak met de gemeente heeft Marketing Groningen een voorstel uitgewerkt om bezoekers van 
de Martinitoren mee te nemen in de geschiedenis van de Martinitoren. Dit voorstel 'Wakend oog tot over 
de horizon' wil de geschiedenis van de toren met een 'nieuw licht' naar voren brengen. 

Gemeente Groningen is, sinds de strikte scheiding tussen kerk en staat in 1798, eigenaar van de 
Martinitoren. In de hoedanigheid van het gemeentelijke eigendom, heeft Marketing Groningen de 
gemeente verzocht een deel van de investeringen te plegen en verzocht de toren voor de doeleinden als 
bedoeld in het voorstel 'Wakend oog tot over de horizon' te mogen huren van de gemeente. 

B8(W-besluit d.d.: 27 maart 2018 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Marketing Groningen heeft de Martinitoren voor toeristische doeleinden in beheer. De indertijd 
aangebrachte voorzieningen (2001) voor het toeristische bezoek aan de Olie Grieze zijn bijna 20 jaar in 
gebruik en doen geen recht meer aan de allure van dit markante gebouw in het centrum van de stad. Als 
toeristisch beheerder van de Martinitoren heeft Marketing Groningen het plan opgevat om in die zin het 
bezoek aan de toren meer bij de tijd te brengen. Dat heeft geresuleerd in het document 'Wakend oog tot 
over de horizon', dat als bijlage aan dit voorstel is gevoegd. 

Afbeelding van Joram Krol 

Kader 

De huidige Martinitoren stamt uit 1627 en is een wederopbouw van de toren nadat deze in 1577 vlam had 
gevat. Een wezenlijke functie die de Martinitoren in de geschiedenis heeft vervuld is de functie van 
uitkijktoren. Tot aan 1921 was in de toren een torenwachter aanwezig die onder meer als taak had toe te 
zien op eventueel uitbreken van brand in de stad. Daarmee was de Martinitoren het symbolisch wakend 
oog in de stad tot ver buiten de grenzen daarvan. 

De geschiedenis van het gebouw bevat veel restauraties naar aanleiding van natuur- en oorlogsgeweld. 
Sommige daarvan zijn nog altijd zichtbaar aan het gebouw. Dat maakt dat het gebouw onderdeel is van de 
geschiedenis van stad en ommeland. Ook was in de geschiedenis de Martinitoren zelf onderdeel van 
discussie over de vele restauraties aan de gebouw zelf. In 1888 werd in de toenmalige gemeenteraad 
gediscusieerd over de vraag of de toren - naar aanleiding van een voorgenomen restauratie - wel hersteld 
diende te worden of anders gesloopt diende te worden. 

Na een restauratie die begin deze eeuw werd afgerond aan het Rijksmomument, verkreeg de VVV 
Groningen (nu onderdeel van Marketing Groningen) het toeristisch beheer van de toren. Marketing 
Groningen heeft zich voorgenomen om het eeuwen oude verhaal van dit beeldbepalend historisch erfgoed 
te willen vertellen. 
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Argumenten en afwegingen 

De voorzieningen waarmee Marketing Groningen het toeristisch beheer in de afgelopen jaren heeft 
vormgegeven zijn sleets geraakt en in de opinie van Marketing Groningen niet meer bij de huidige tijd. Dit 
vormde de aanleiding voor het initiatief om het toeristisch beheer meer bi] de tijd te brengen en deze te 
voorzien van meer beleving zoals dat ook het geval is in andere steden met soortgelijke objecten. 

De investeringskosten bedragen in totaal ruim € 335.000,-, waarvan € 280.000,-- door de gemeente 
gedragen worden en welke uiteindelijk via de verhuurprijs voor rekening van Marketing Groningen zullen 
komen. Marketing Groningen zelf draagt direct € 55.000,-bij in de investeringen. Marketing Groningen dekt 
alle lasten door een verhoging van de entreeprijs voor toegang tot de Martinitoren. De huidige entreeprijs 
(€ 3,~) is sinds 2001 niet meer verhoogd. De door Marketing Groningen voorgestelde entreeprijs is 
gebenchmarkt met soortgelijke objecten elders in het land. 

Toren Plaats Prijs volwassen Prijs kinderen 
Martinitoren Groningen €4,50 €3,50 
Domtoren Utrecht €9,00 €5,00 
Onze Lieve Vrouwetoren Amersfoort €5,00 €4,00 
Westertoren Amsterdam €7,50 €0,00 
Laurenskerk Rotterdam €5,00 €3,50 
Oldehove Leeuwarden €3,50 €2,50 
Sint Janstoren Den Bosch €5,00 €2,50 
Nieuwe Kerk Delft €4,00 €2,50 
Grote of Lebuïnuskerk Deventer € 45,00 per uur met gids 

Uit die benchmark blijkt dat met de voorgestelde verhoging voor de entree, de Martinitoren zich nog altijd 
aan de onderzijde beweegt in vergelijking tot de andere objecten. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Het plan is tot stand gekomen in overleg met partners in de stad en daarbuiten. Stadsbeheer en 
Monumenten van Stadsontwikkeling zijn betrokken bij opstellen en uitvoering van het plan, indien de raad 
daartoe besluit. 

Financiële consequenties 

Als hierboven aangegeven bedraagt de totale investeringssom € 335.000,-. De investering zelf bestaat uit 
verlichting (aanlichting van en in de toren met LED-verlichting), inrichting en multimedia. De 
gebouweigenaar en opdrachtgever voor het toeristisch beheer is gevraagd de directe investering in de 
roerende goederen te plegen, waarbij Marketing Groningen de begeleidingskosten draagt. De directe 
investeringen bedragen € 280.000,-. 

Met Marketing Groningen is afgesproken dat zij een kostendekkende huur gaat betalen aan de gemeente ter 
dekking van de investering. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 10 jaar en 2,5% rente, bedraagt de 
huur 
€ 35.000,-- per jaar om de gemeentelijke investeringskosten van € 280.000,-- te dekken. Ook is afgesproken 
dat een surplus op de toeristische exploitatie van de Martinitoren wordt aangewend voor gebruikers van de 
Stadjerspas (voortzetting huidige situatie) en voor het verlagen van het entreetarief voor educatieve 
doeleinden (onder meer voor toegang tot de Martinitoren voor basisschoolkinderen). 



Begrotingswijziging Investeringen 2018 
Martinitoren 

Betrokken dlrectie(s) Stadsbeheer 

Titel Raads- Collegevoorstel 
Besluitvorming (orgaan • datum) 

Mar t in i to ren 
Raad 

Incidenteel Structureel 
Looptijd 

Soort wijziging 

I 

2018-2019 

Investering 

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro 

Projg^ramma Deelprogramma Directie 
Saldo te 

I/S Lasten Baten act iveren 
09. Kwaliteit van de leefomgeving 09,1 Ondli en beh openbare ruimte Stadsbeheer 1 280 -280 

T O T A L E N B E G R O T I N G S W I J Z I G I N G 280 0 -280 

Begrotingswijziging 2018 
Martinitoren 

Betrokken drectie(s) 
Naam voorstel 
Besluitvorming (orgaan) 

Stadsbeheer 
Martinitoren 
Raad 

Incidenteel 1 Structureel 
Soort wyzigmg 

S 
Exploitatie 

Financiële begrotingswijziging BHHHRHB' Bedragen X 1. om mm WÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊ 

Projg r̂amma 
Saldo voor Saldo na 

Deelprojg^ramma Directie I/S Lasten Baten res. mut. Toev.res. Onttr, res. res. mut. 
09, Kwaliteit van de leefomgeving 09 1 Ondh en beh openbare ruimte Stadsbeheer S 35 35 0 0 

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 35 35 0 0 0 0 

Marketing Groningen zal 
nog meer elementen te k 

nog een crowdfundingsactie starten om - afhankelijk van de uitkomst daarvan -
unnen toevoegen aan het voorgenomen plan. 

Overige consequenties 

Nadat de raad heeft besloten, zal een nieuwe huurovereenkomst met Marketing Groningen worden 
afgesloten. 

Vervolg 

Nadat de raad een besluit heeft genomen zal afhankelijk daarvan de voorbereidingen worden gestart door 
Marketing Groningen. 

Lange Termijn Agenda 

N.v.t. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 
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DE MARTINITOREN IN EEN NIEUW LICHT 



SAMENVATTING VOORWOORD 

De Martinitoren is veel meer dan alleen een toren. De klokken in 

a toren hielden mensen op de hoogte van de tijd, maar ook van 

belangriike gebeurtenissen. 

De torenwachter keek vanaf de toren of hij ergens brand, 

vijandelijke troepen ol ander gevaar zag. En het stadsbestuur 

pronkte graag met de Martinitoren, die tot kilometers ver in de 

Ommelanden te zien is 

In de kiop der eeuwen heeft de Martinitoren een flink aantal 

functies verloren Wat is gebleven is de trots van de Groningers 

op hun Olie Grieze 

De Martinitoren is veel meer dan alleen een toren. De toren 

hield mensen niet alleen op de hoogte i/an de tijd, maar ook van 

belangrijke gebeurtenissen. De torenwachter keek vanaf de 

toren of hij ergens brand, vijandelijke troepen of ander gevaar 

zag En het stadsbestuur pronkte graag met de Martinitoren, 

die tot kilometers ver in de Ommelanden te zien is 

In de loop der eeuwen heeft de Martinitoren een flink 

aantal functies verloren Wat is gebleven, is de trots van 

de Groningers op hun Olie Gneze 

De populantett van de Martinitoren blijkt wel uit de ruim 

70 000 kaartjes die we afgelopen laar in onze VVV i/erkochten 

En het aantal bezoekers dat jaarlijks de toren beklimt blijft 

naar verwachting de komende jaren verder stijgen 

De binnenkant van de toren heeft echter door de vele 

aanpassingen door de jaren heen een rammelige aanblik 

gekregen en het interieur is aan een opknapbeurt toe. Ook 

vertelt de toren de bezoeker weinig over de eeuwenoude 

geschiedenis van de toren Dit terwijl de Martinitoren bij 

uitstek een ideale plek is voor het vertellen van de bijzondere 

verhalen waann de toren een hoofdrol speelt 

De geur van de stenen, de koelte van de toren, de donkere 

ruimtes, de beklimming van de smalle trappen, het vi/eidse 

uitzicht over de stad en de Ommelanden doet verwonderen en 

versterkt de verbeeldingskracht De histone wordt makkelijk 

tot leven gebracht en roept op tot vragen en antwoorden 

Marketing Groningen, verantwoordelijk voor de exploitatie van 

de Martinitoren, wil dit bewerkstelligen De beklimming van 

de toren zal een tocht worden van ontdekken, verwonderen, 

ervaren, leren en verbeelden 

Het verhaal van de Martinitoren wordt verteld met nieuwe 

technieken en herbeleefd aan de hand van historische 

personages 

De toren is een stille getuige van ontelbare, spannende 

gebeurtenissen Door verhalen, historische objecten en 

beeldmateriaal, kunnen bezoekers zich een beeld vormen van 

deze gebeurtenissen Op deze manier ontstaat een spannende 

mix voor jong en oud Voor Groningers en toensten uit binnen-

en buitenland 

Wi| willen deze bezoekers graag onze liefde voor stad en 

toren mee geven en we hopen van harte dat u deze ambitie 

wilt ondersteunen, om daarmee de weg vni te maken voor 

een meer eigentijdse en nog mooiere beklimming van de 

Martinitoren 

Barbara Fttsselada 

directeur Marketing Groningen 



Wie Groningen nadert, ziet al van ver het markante silhouet 

van de Martinitoren, Al in de zestiende en zeventiende eeuw 

betaalden bezoekers, sommigen zelfs stiekem, om de toren te 

mogen beklimmen Het uitzicht vanaf de Martinitoren is in al 

die eeuwen behoorlijk veranderd, maar de bezoekers blijven 

komen om rond te kijken en te ervaren wat de toren aan zijn 

voeten heeft zien gebeuren. Dat boen ze de afgelopen jaren in 

steeds grotere aantallen 

Hoe imposant en mooi het uitzidit ook is, de bmnen- kant van 

de toren is echter rommelig geworden door verschillende 

bouwkundige toevoegingen m de loop der jaren Het intenetjr 

is aan een opknapbeurt toe en vertelt de bezoeker wemig over 

de geschiedenis en achtergronden van de toren 

Op het gebeid van toerisme is de ti|d njp om de situatie m 

de Dlle Grieze te verbeteren De moderne bezoeker heeft 

behoefte aan achtergrondverhalen bij ziin ervaringen Hij wil 

met alleen de klim en van het uitzicht genieten, maar ook iets 

weten over het wat, hoe en waarom 

Kortom, een beleving 

Om een volledige beleving te bieden willen wij de originele 

staat van de Martinitoren weer zichtbaar maken, We willen 

met respect over de geschiedenis van de toren in relatie met 

de Stad en de Ommelanden vertellen We kiezen hierbij voor 

een ingetogen, robuust en tijdloos ontwerp met gebnjik van 

duurzame materalen 

Bij de mnchting maken we gebruik van moderne technieken, 

maar die techniek staat in dienst van de verhalen die we willen 

presenteren. Verhalen die we zorgvuldig selecteren en die 

we eenvoudig kunnen uitbreiden of aanpassen wanneer dat 

nodig is We hebben met de intentie om een compleet museum 

in te richten We willen de Martinitoren herstellen in haar 

monumentale waarde voor bezoekers en bewoners 

ledereen die de Martinitoren ooit heeft beklommen, weet 

zich dat te herinneren Met de vernieuwde inrichting verrijken 

en verdiepen we de herinneringen aan de toren, zodat de 

bezoeker meer dan ooit de karakteristieke plaats van de Olie 

Grieze in Stad en Ommeland weet te waarderen 



GEEN DOEIGROEPEN MAAR INDIVIDUELE DEZOEKERS 

Een leidende gedachte bij het ontvangen van bezoekers is dat 

mensen individuen zijn ledereen heeft zijn eigen referentiekader 

en zijn eigen raeuwsgiengheid' De gedachte is om een bezoeker 

met meer m een doelgroep in t£ delen Ikind. student, historicus 

etc 1 We v«l!en de bezoeker graag bedienen met informatie die 

hij of zij belangrijk vindt 

I 

Om te weten wat een bezoeker interessant vindt, moeten we 

iets weten van die bezoeker Dat doen we door de bezoeker, als 

hij/zij een kaartje koopt voor het beklimmen van de toren, een 

intelligente kaart mee te geven 

Met die kaart kan de bezoeker op een aantal punten informatie 

opvragen Zowel informatie over objecten in de opstellingen als 

informatie die daar mee te maken heelt (achtergrondinformatie 

albeeldingen films, etc) De informatie die een bezoeker 

opvraagt, geeft ons een indicatie van zi|n of haar belangstelling 

en geeft ons de mogelijkheid om interactie te starten 

Als ik zeg: 
'Groningen'; 
waar denk 
je dan aan? 

Herkomst 
overnachtingen 
inkomend 
toerisme 
«SELGIÊ «SPAKJC 

OinaANO •«BEWCC'KOHlNUftili: 
• FHiMKRUK •Alt 
• \mi «ovfaiG 
raïAju 44GO0O 

Aantal bezoekers 
Martinitoren 

COMMUNICATIE 

Jaarlijks bezoeken ruim 70000 mensen de toren De 

Martimtoren is daarmee een zeer belangriike toeristische 

trekker Met het project Tot over de tiopizon' willen we 

een breder publiek aanspreken en beter bedienen Door 

de theatrale aanpak willen de makers de drempel voor 

bezoekers verlagen Een bezoek aan de Martinitoren is meer 

dan het bezichtigen van een historisch gebouw, het is een 

bezoek waarbij le ervaart hoe het vroeger was. Het is met 

alleen rondlopen, kijken en lezen Het is doen, voelen, horen, 

vragen stellen en reageren Daarbij maken we gebruik van 

alle soorten media die ons ter beschikking staan 

Via de uitstekende pers- en mediacontacten genereren we 

landel̂ ke aandacht Op de websites van Groningen zullen we 

ruim aandacht gaan geven war dit toppunt van Gromngen 

Naast free pubitcity via media-aandacht zetten we ook acties 

en joint-promotions 

In aanloop naar de opemng starten we ruim vooraf met bet 

promoten van de meuwe' Martinitoren Bezoekers zien normaal 

gesproken alleen het eindresultaat De gebeurtenissen achter 

de schermen zijn voor het publiek net zo interessant Alle 

onderdelen moeten immers letterliik van onderaf opgebouwd 

worden Denk hierbij aan het installeren van de diverse 

lichtinstallaties Waar technici letterlijk in de touwen hangen 

om de ideeën te verwezenlijken. Prachtige informaDe en 

beelden die mensen enthousiasmeren en meuwsgierig maken 

Van de productie van de scènes die op de eerste trans in 

het panorama theater spelen, bet filmen van monologen, het 

selecteren van locatjes maken we trailers die individueel 

of als geheel aangeboden kunnen worden aan omroepen of 

televisiezenders Vanzelfsprekend zijn ze ook te vinden op 

internet in combinabe met een online campagne Op deze 

manier willen we potentiële bezoekers nieuwsgierig maken en 

enthousiasmeren 

Omdat het project een tbeatraal karakter heeft, ligt de inzet 

van social media voor de hand. Tijdens de bouw willen we een 

tacebook account van de Martinitoren (als karakter) maken en 

een twitter scenano uitwerken 

Gp de websites van Marketing Gromngen en de Verbalen 

van Groningen zal de toren een prominente plaats krijgen 

met verschillende mogelijkheden tot interactie Bezoekers 

zullen bijvoorbeeld een recensie kunnen schrijven en eikaars 

recensies waarderen 

We maken gebruik van een crowd control systeem door 

bezoekers een ktim te laten boeken bij de winkel van de VVV 

Inloggen gebeurt in de hal bij een infozuil waar de bezoeker 

alleen de kaart bij hoeft te houden De te gebruiken RFID 

chip kan als sticker of als complete [loyaltv) SchatJiaart van 

Gromngen ingezet kunnen worden. De voorgeprogrammeerde 

kaarten kunnen recht geven op voorrang of kortingen bij 

derden 



HET ONTWERP 

De kern van ons plan is mensen de toren te laten beklimmen 

met beleving. Tijdens en na de tocht vi/illen we iets van de 

context van het gebouw, de Stad en de Ommelanden 

overdragen Klimmen en bet hoogste punt bereiken is een 

traditie; je moet het tenminste één keer gedaan hebben 

In dit concept stellen we een combinatie van doen en denken 

voor Bezoekers klimmen zelf en wij bieden op diverse 

rustpunten interactie en achtergrondinformatie aan De 

inhoud 15 het verhaal over de toren zelf, de mensen rond de 

toren en alle gebeurtenissen die de toren voortii heeft zien 

komen. 

In de opbouw zit een afwisseling tussen fysieke waarneming 

en digitale interactie. Onderweg op de trap passeert de 

'klimmer' interactief licht op de gewelven van de kerk. en krijgt 

h(| met licht en geluid aanwijzingen en informatie over het hoe 

en waarom van de luidklokken 

DE HAi EN HET ittmimm 

We stellen voor om het toegangsmeubel aan te passen. Het 

gaat hierbij om het in stijl brengen van grafische zaken, de 

belichting van de hal en het veHevendigen van het geheel 

lUIDZOlDEfl 

Op deze zolder spelen geschiedenis en mteractie een hoofdrol, 

We gaan uit van personages die elk een gedeelte van de 

geschiedenis van de toren vertellen, Bezoekers kunnen zelf 

stilstaan bij en interactie aangaan met de echte en de op de 

schermen afgebeelde voorwerpen die in de ruimte aanwezig zi|n 

In deze ruimte speelt het opschonen en structureren van functies 

en voorwerpen mee in het uitvoeren van de opwaardering 

ONDERWEG LANGS DE IBim 

Het zicht op de gewelven van de kerk vormt een monumentaal 

punt in het trappenhuis. Door een dynamische lichtvoorstelling 

aan te bieden, wordt duidelijk hoe diep en indrukwekkend de 

normaal voor het oog verborgen plekken van de kerk zi|n 

Het bordes van waar de luidklokken te zien zijn, is een mooie 

plek om over de klokken te vertellen en deze beter uit te lichten 

EERSTE TRANS DINNEN 

De binnenruimte is de tweede plek tn de toren waar we 

bezoekers meenemen in ti|d en plaats. Een opstelling met een 

groot panoramascherm maakt dit mogelijk. Kijkers kunnen in 

hoge herenbanken achteroverieunen en zo de presentatie in 

zich opnemen 

EERSTE TRANS BUITEN 

Op de eerste trans wordt biiten door het rondom aanwezige 

glasprotiel duidelijk wat er allemaal te zien is 

UURWERKZDLDER 

De ruimte bij de klok bereiken, betekent dat je het gehaald hebt 

ais klimmer Op deze plek zullen de ingrepen minimaal zijn Een 

bank in het midden van de ruimte als rustpunt na de beklimming 

is een van de toevoegingen 



LEREN EEN INTEGRAAL ONDERDEEL 

B 

De Martinitoren is een bijzondere plek. Het is een ideale plek 

als het gaat om het ervaren van het enige echte: de hoogte 

en uit uitzicht waarvoor le een toren beklimt Tegelijkertijd is 

het door de omvang en complexiteit voor kinderen nauwelijks 

te bevatten Vragen als Wat is dif Waarom ziet het er zo uif 

Wie bouwden en werkten hier'' vragen om een genchte vorm 

van informatieoverdracht. 

Marketing Gromngen wil een meuwe weg inslaan en zet in op 

het verbeelden van de geschiedenis, het vertellen van verhalen 

en ervaringsgericht leren Het doel is door een aansprekende 

vorm van presenteren de drempel te verlagen om de toren te 

bezoeken. Kinderen vormen daarbij een belangrijke doelgroep en 

worden als volwaardige bezoekers beschouwd Educatie heeft 

te maken met ontdekken 

De Martinitoren heeft de andere omgeving waann je dat kunt 

Verder heeft met meuwsgiengheid te maken, meuwsgierig 

naar nieuw, oud, dingen die anders en onontdekt zijn. Als we de 

nieuwsgierigheid als leidraad voor een atelier op de luidzolder 

kunnen inzetten en ontdekken aan hel torencomplex kunnen 

koppelen dan ontstaat een volwaardige inhoudelijke mix 

In de opzet van het verhaal en de tekst zullen we nadrukkelijk 

rekening houden dat de projectie geschikt is voor alle leeftijden 

Daarnaast krijgen kinderen de ruimte om verschillende activi

teiten te doen op de luidzolder 

B 



LUIDZOLDER ONTWERP 

De ruimte is voor gebruik door de bezoekers in drie gebieden 

te verdelen De wanden tonen een aantal facetten van het 

fenomeen Martinitoren Een hoek is gereserveerd voor het 

mimatuurklokkenspel en het torenuurwerk 

Twee hoeken zijn geschikt voor het ophangen van objecten, al dan 

met in gesloten vitrines. Deze tonen onginele bouwelementen en 

objecten met daarop de Martimtoren In de laatste hoek staat 

het meubel van de torenwachter Door deze met de rug naar 

de wand op te stellen en platter te maken, is het mogelijk om 

het geheel af te dekken in een wandkast Ons voorstel is om 

dit soort meubels, waarvan er op enkele andere plaatsen ook 

een paar nodig zijn, m klassiek ossenbloedrood en met zichtbaar 

beslag uit te voeren. 

B 

INTERACTIE EN CONTEXT 

In het midden van de ruimte, tegen de omloop, staan vier kio^en 

waarop achtergrondinformatie in beeld en gelifld. tekst en 

animaties te vinden ts 

Vier themas belichten de context van de Martini De mensen 

die in en aan de toren werkten, de geschiedenis van het gebouw 

en de 'muziek' die de toren uitdraagt en de betekems in de 

verdediging van de stad en Ommelanden 

B 
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TORENWACHTER 

Bezoekers van de toren ontmoeten op de luidzolder de 

torenwachter In de nieuwe situatie s hi| of zij een begeleider 

in plaats van een bewaker Waken over de bezoekers blijft wel 

een deel van het werk In het nieuw te bouwren meubel zijn 

alle voorziemngen opgenomen om dit te kunnen doen Omdat 

de toren zelf onverwarmd is krijgt de afgeschermde balie 

vloerverwarming. 

De luidzolder is geschikt voor het ontvangen en persoonlijk 

begeleiden van groepen De kastenwand zal plaats bieden voor 

educatief werkmateriaal 

Alle technische voorziemngen worden verplaatst en uit het zicht 

i/an het publiek geplaatst De opwaardering en bouw van een 

publiekspresentatie is de gelegenheid om het communicatie 

netwerk aan te passen en bij de tijd te brengen 
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Het interieur van de Martinitoren is tijdens de beklimming 

ervan, de belangrijkste attractie Er zijn veel interessante 

architectonische elementen te zien, die een beter licht verdienen 

Het versterken van de aanwezige kwaliteit, is het uit^ngspunt 

voor het nieuw te ontwikkelen lichtplan 

De hoofdrichting van het licht is omhoog gericht; als "upligbt" 

Met de kijknchting en de bouwvorm mee De toe te passen 

lichtkleuren zullen varianten van wit licht zi|n, om de verschillende 

materialen in de toren zo goed en natuurlijk mogelijk tot hun 

recht te laten komen Alleen boven de gewelven van de kerk en 

op de (dramalzolder komt er meer kleur in het licht 

De armaturen dienen van een hoge buitenkwaliteit te zijn 

(classificatie IP65 of hoger) en zonder draaiende delen, zoals 

ventilatoren: de armaturen dienen volledig "solid-state' te zijn 

Het uitvallen van armaturen dient tot een minimum te worden 

beperkt 

Een deel van de armaturen zai dynamisch worden aangestuurd 

Ook de lichtsturing zal volledig solid-state zijn en geschikt om 

'stand-alone and unattended" te functioneren Het is mogelijk 

de lichtstunng op afstand te programmeren, of te activeren 

De sturing kan worden getriggered door aanwezigheid 

van bezoekers, volgens een vast geprogrammeerd schema 

Ijaarkalender), handmatig door een medewerker, of door 

videobeelden of audiofragmenten 
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ONDERWEG NAAR BOVEN 

B 

Bezoekers komen op hun tocht over de trap doorki|k|es en een 

bordes tegen 

GEWELVEN 

Een van die doorkijkjes is het zicht op de bovenzijde van de 

gewelven de kerk Zodra een bezoeker dit punt nadert start 

een lichtsequentie die de omvang en sfeer van deze verborgen 

ruimte letterlijk m spannend licht zet De voorstelling eindigt 

met het langzaam verkleuren en in de diepte donker worden van 

de ruimte 

LUIDKLOKKEN BORDES 

Bezoekers kunnen de luidklokken zowel naar boven als naar 

beneden van dichtbij bekijken Er is een redelijke hoeveelheid 

daglicht Dm de verhalen van de individuele klokken te vertellen 

IS een Son & Lumiére de mogelijkheid om de klokken helder op 

te laten lichten en synchroon iets over de leeftijd, oorsprong of 

belevenissen van de klok te vertellen De spreuken op de klokken 

die normaal verborgen of slechts deels te zien vormen hierbij 

een vast onderdeel 

Dit sprakeloze samenkomen 

tn Hollands licht uver de stad 

Noüit heli Ik wat ons vueni onirmmen 

Zo bitter lief genao 

GDUWKUNDIGE ELEMENTEN 

In de toren zijn diverse hekken, plexiglas platen, heugels 

aansluitingen en meetapparaten gemonteerd Alle elementen 

vragen om een nadere uitwerking als het gaat om een schoon, 

consequent en helder beeld. Op dit punt gaat mnchting soms 

over in fysieke bouw met de daaraan verbonden gevolgen Het is 

een punt dat bij nadere uitwerking van dit concept in de richting 

van een definitief plan om aandacht vraagt 

B 



EERSTE TRANS RINNEN 

B 

De binnenruimte van de eerste trans krijgt een verhaal in de 

vorm van een panoramische projectie Bij het beeldverhaal zullen 

drie taalversies beschikbaar zijn 

In onze voorstelling willen we de interactie tussen stad en toren 

centraal laten staan De toren heeft, gezien zijn functies, alle 

grote gebeurtenissen van de laatste vijf eeuwen aan zich voorbij 

zien trekken Ooriogen, belegeringen, overwinmngen, geboortes 

en sterfgevallen, huwelijken van onze vorsten, l̂es was te 

beluisteren m het gebeier van de klokken 

De toren was ook een belangnjke getuige van wat er in de stad 

gebeurde Vanaf grote hoogte zag hij mensen komen en gaan 

Bestuurders, vorsten marktkooplieden, legers en bezetters: 

mets is ongemerkt aan de Martinitoren voorbij gegaan 

DE VOORSTELLING 

In verband met de veiligheid en de doorstroming gaan we in 

de projectieruimte uit van een gemiddelde doorloopti|d van 

10 minuten. Dit sluit aan bij de totale tijd die een bezoeker 

gemiddeld m de toren doorbrengt 

Met een m- en uitlooptijd van anderhalve minuut betekent dal 

affectief zeven minuten presentatie In deze zeven minuten 

willen we op verschillende schermen tegelijk projecteren om 

het gevoel van ruimte en hoogte te behouden. We willen een 

scenano ontwikkelen waann werkelijke personages uit de 

Groninger geschiedenis aan hel woord komen, die de bezoeker 

door delen van hetverieden leiden De dramatische spanning 

zal zitten in de montage van da tekstfragmenten 

Door de histonscfie personages een karakter en een stem 

te geven, komt het verhaal tot leven De torenwachter die 

gebukt gaat onder een levenslange schuld, een onbesuisde 

student-soldaat die het beleg van Bommen Berend meemaakt, 

twee branieschoppende wezen die een brand helpen blussen; 

ze hebben eik hun eigen verhaal 

Dm het publiek voor te bereiden op wat ze te zien en le 

horen krijgen, zullen zi) bij de beklimming reeds op bepaalde 

plekken audiofragmenten horen die ze kunnen terugvinden in 

de voorstelling Indien mogeli|k zal er tijdens de beklimming 

ook ergens een projectie plaatsvinden, die het publiek moet 

verleiden meer te willen zien Zo kunnen we op een spannende 

wijze in zeven minuten tijd heel veel laten zien 
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EERSTE TRANS BUITEN 

Op deze hoogte kunnen bezoekers voor het eerst builen van 

het uitzicht gemeten Met deze werkelijkheid valt commumcatief 

gezien met te wedijveren Aan de bestaande situatie voegen we 

transparante panelen toe met daarop de contouren van de Stad 

en Ommelanden en bijbehorende teksten in drie talen 
1 1 

l 

UURWERK ZOLDER 

De ruimte bij de klok bereiken, betekent dat je het gehaald hebt 

als klimmer Vanaf dit punt kunnen bezoekers een echt mooie 

loto mat een kader en het overzicht van de stad achter zich 

versturen naar Facebook of via e-mail De Martimbank in het 

midden is een welverdiend rustpunt waar je van het uitzicht 

kunt gemeten. 



INTERACTIE I INLEIDING 

Het IS een onjuiste aanname om bezoekers te zien als één groep 

mensen met dezelfde interesses, achtergrond en kennisniveau 

Vaak vindt er maar een basale indeling plaats in demografisch 

profiel, geslacht, leeftijd en woonplaats 

Het Rijksmuseum heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan 

naar deze 'bezoeker' Zij typearden bezoekers aan de hand 

van hun (kunstlhistonsche kennis en hun museum ervaring 

(cultural capital] 

Hoe goed kan een bezoeker een locatie lezen'' Een ervaren 

bezoeker beweegt zich veel vrijer in een gebouw en gaat derhalve 

anders om met educatiave intermediairs dan iemand voor wie 

het gebouw nog een opgave is. Op grond hiervan kunnen we 

de bezoekers indelen in onervaren bezoekers, daarboven de 

eragszins en gemiddeld ervaren en de zeer ervaren bezoekers 

aan de top 

De onervaren bezoeker heeft een 'wie, wat, waar gaat het 

eigenlijk over*̂  houding Hij «IAI hoogtepunten zien en heeft hulp 

nodig bij hal vinden ervan. Paradoxaal genoeg heeft het aanbieden 

van (educatieve) middelen weimg invloed op het gebruik ervan 

Meer houvast blijken zij te hebben aan bewegwijzering en 

korte teksten 

De bezoeker die wal frequenter instellingen als musea 

bezoekt beschikt over enige kennis, maar kan nog steeds 

hulp gebruiken Zij willen meer te weten komen en hun 

kennis verbreden. Zij maken eerder en meer gebruik van de 

(educatieve) interactie middelen. 

De ervaren bezoeker zoekt naar verdieping Hi|/zi| beschikt 

over culturele bagage welke hem/haar in slaat stalt zijn weg 

door het gebouw te vinden en de informatie le interpreteren 

Extra informatie valt bij hem in goede aarde, "er is hier iets 

te leren-

Bij de routing door de toren en de wijze van aanbieden van 

de informatie zal dus rekening gehouden moeten worden met 

deze profielen van bezoekers Gekoppeld aan deze profielen 

zijn de leerstijlen van bezoekers Er blijkt een duidelijke relatie 

te zijn tussen kennis/ervaring en interesse/betrokkenheid 

van de bezoeker. Het blijkt dat gebrek aan kennis/ervaring 

gecompenseerd kan worden door een hoge mate van 

persoonlijke belangstelling 

Een onervaren, maar zeer geïnteresseerde bezoeker heeft 

een hogere informatiebehoefte dan zijn kennis/ervanngs-

niveau deed vermoeden Dit blijkt voor de middelste categone 

bezoekers hel meest van toepassing te zijn 

Hieruit mogen we concluderen dat het doel waarmee de 

Martinitoren wordt bezocht belangrijk is voor de mate en de 

mamer waarop informatie wordt gezocht/opgenoman Het 

maakt nogal wat uil ol een bezoeker voor de prestatie uitzicht 

over de omgeving, op basis van interesse in het gebouw komt 

of in gazelschap van vrienden ol met kinderen naar boven klimt 

B 



REAUSATIE INDIVIDUELE BEZOEKER IS INTERESSANT 

Een leidende gedachte bij het ontvangen van bezoekers ts dat 

mensen individuen zijn. Iedere bezoeker heeft zijn een eigen 

referentiekader en zijn eigen 'raeuwsgiengheid De gedachte 

15 een bezoeker met maer in te delen in een doelgroep (kind. 

parelketting, histoncus etc ). We willen de bezoeker graag 

bedienen met informatie die hi| of zij belangrijk vindt 

Om te weten wat een bezoeker interessant vindt, moeten we 

wel iets weten van de bezoeker Dat doen we door de bezoeker 

als hij/zij een kaartje koopt voor het beklimmen, een prohei mee 

te geven De bezoeker spreekt Nederlands, Duits of Engels en 

heeft een bepaalde leeftijd Deze gegevens zi|n bij verkoop van 

de kaart door hel VVV personeel eenvoudig in te voeren Als 

daaitif ook een postcode bekend is, beschikken we voor de 

benadering van de bezoeker over een behoorlijke basis 

Interactie met de bezoeker vindt plaats via de toegangskaart 

Mat de kaart kan da bezoeker op een aantal punten mf(H^alie 

opvragen Zowel informatie over objecten in de opstellingen, als 

informatie die daar mee te maken heeft (achtergrondinformatie, 

afbeeldingen, films, etc) Alle media zijn voorgesorteerd' op de 

basis kenmerken uil het profiel Geen enkele bezoeker hoeft 

bij een touchscreen meer een taai te kiezen Kinderen worden 

direct vanuit hun referentiekader benaderd. 

Anderzijds is ook het gedrag van de individuele bezoeker 

een indicatie van zijn belangstelling. Als hij of zij lang op een 

bepaalde etage blijft staan, is dat een uiting van interesse 

voor wat er op die plek te zien is De sofware kan dat meten 

Blijft hij ol ZIJ lang bij een uurwerk kijken dan kan hi| of zij 

bijv geïnteresseerd zijn in tijdsaanduiding door de jaren heen 

We kunnen op dat moment informatie op een beeldscherm 

aanbieden en attenderen op meer informatie over dil onderwerp 

In de redacUe kunnen we dus 'misschien vindt je dit ook leuk' 

popups inbouwen die bijvoorbeeld verwijzen naar inhoud uit de 

Verhalen van Groningen 

DE UITWERKiNS 

Marketing Groningen knigl de mogelijkheid om mensen in de 

toren te volgen. Alle vertrekken en een deel van de t r ^ krijgen 

die meetmogelijkheid op tijd en plaats. Hel systeem ziet met 

wie je bent lanonieml, maar dankzij het unieke nummer luit de 

chipl IS iedereen te volgen en te tellen. De informatie daaruit 

IS voor meerdere doeleinden toepasbaar Wa kunnen bijv 

besluiten om varlichting met de chip te startan Maar ook 

kan de torenwachter real time worden geïnformeerd over de 

plekken waar bezoekers zijn. 

Bij de ontwikkeling werken we nauw samen Enerzijds met 

de Umvarsiteit van Groningen en anderzijds met een groep 

noordelijke bednjven uit de creatieve industne Verhalen van 

Groningen is in dit verband voor ons van belang omdat zij 

een vergelijkbaar project operationeel houden waann alleriei 

informatie Op maal wordt aangeboden We willen graag heide 

informatie systemen aan elkaar koppelen 

TECNNtSĈKE DPÜET 

Kaartverkoop in de VVV Er zijn twee soorten kaarten; voor 

volwassenen en voor kinderen De tag wordt ter plekke gepnnt 

met een uniek nummer op een armband|e,kaart of stikker Bij 

de kassa wordt de laalinstelling meegegeven Nederlands, 

Engels of Duits 

DE TECHNIEK 

Kassa systeem (te leveren door derdenl met 

koppeling voor het RFID systeem 

RFID kaart pnnters 

• Traimng personeel in invoeren juiste gegevens 

WIT ZIJN DE VOORDELEN VOOR DE BEZOEKER 

De bezoeker kan stations activeren in zijn/ haar laalinstelling 

De bezoeker kan matenalen die hij/zij maakt Ifotos, 

awitekemngen, menmg, etcl onderdeel laten maken van de 

expo De bezoeker kan de informatie bewaren in een onime 

omgeving 

WAT ZIJN 5E VOORDELEN VOOR DE EXPLOITANT 

- Demografische gegevens worden teruggekoppeld 

(Groepslnaam, Taal, Postcode. Leeftijd, Geslacht 

• Real-time zone detectie in hel museum 

(waar zijn de bezoekers! 

• Interesse detectie in stations 

(bezoekers per station met uit gevoerde acties) 

• Bezoeker onderdeel maken van de tentoonstelling 

(njker maken datal 

KRUISGEORUiK UH DE KAART 

• Een kaart voor museum en lokale horeca 

• Een kaart voor cluster musea 

• Een kaart voor activiteiten in de hele stad 

TECHNIEK 

Online portal waar de gegevens worden beheerd 

Te koppelen aan bestaand beheer systeem 
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asueĵ  ap UBA GuiöjOAeu ui jspin; spsais uieezSuei ^pjom 

arqejoomap uio daoj ap ua pjOoqossG uliz SJsGjnq jasui spaaqg 

GuiuiJOAuasapi UEA paiqaQ qaq do {EJOOA US 6JOZ 'sliMjapuo 

ueA psiqsQ qag do sqeejd ua6ui|ai|)|iAriquo jaw ja uapuiA i|li|a68| 

aoq uieezbugj laag 

jeeui luiasu sjsuomui lequee qsg noo us mnss uas apuajnpab 

sijlijawneu qjapuejsA peqs ap ueA burjijouui a)|lt|aqiijinj aQ 
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uE>qs80(u JSGQ (i)e|Suiuias:iiiB puejq ui puoqs uajoquiiAiî  
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DE VERHALEN 

B 

5. INSTORTINGSGEVAAR EN EEN GROOTSE RESTAURATIE 11937 - 1948) 

In 1932 blijkt dat de toren dringend behoefte heeft aan 

restauratie Metselwerk a&\ de voet van de toren s verbrokkeld, 

muren vertonen scheuren en verankenngen zijn doorgeroest 

Kortom, instorting van de toren moet met denkbeeldig geacht 

worden' 

Het duurt enkele jaren voordat de gemeenteraad het eens 

IS over een restauratieplan. Daarbij komt dat de financiering 

van de werkzaamheden moeizaam gaat, vooral vanwege de 

wereldwijde economische cnsis In 1937 wordt dan toch 

begonnen. De gebouwen van de VVV en de taxicentrale aan de 

voet van de toren moeten eerst worden afgebroken 

Het werk vordert met bijzonder snel, maar de restauraties 

warden grondig aangepakt Totdat in mei 1940 ook NedeHand 

bij de Tweede Wereldoorlog vrordt betrokken 

De werkzaamheden gaan aanvankelijk zo veel mogelijk door maar 

de bezetter ncht al snel een barak in op de toren voor bewaking 

tegen dreigingen vanuit de lucht Op de restauratiesteigers 

wordt afluisterapparatuur geplaatst Verschillende keren komi 

het bevel tot het opschorten van de werkzaamheden maar 

telkens weer weten de opzichters en verantwoordelijken de 

Duitsers ervan te overtuigen dat hel werk met kan wachten 

Op die mamer ontkomen ook de uitvoerende arbeiders aan 

de Arbeitseinsatz in Duitsland, omdat ze onmisbaar worden 

genoemd voor het werk aan de toren 

Enkele weken voor de bevnjding neemt de onrust toe bij de 

restaurateurs Op de toren zijn een motor en een vat met 

tweehonderd liter brandstof aanwezig die de nazi's mogelijk 

lol ontploffing willen brengen als het tot slnjd komt In 

geval van expfosie zou de brandstof door de waterspuwers 

over de steigers en de nabijgelegen panden stromen, met 

catastrofale gevolgen Na veel diplomatiek gepraat weet 

opzichter Van Zwieteren de bevelvoerende Feldwebel ertoe 

te brengen de brandstoftank uit de toren le verwijderen 

üp vrijdagavond 13 apnl 1945 bereiken de eerste Canadese 

troepen het zuiden van Groningen en wordt de brandstoftank 

veilig uit de Martimtoren getakeld. Niet lang voordat de 

gevechten op de Grote Markt in alle hevigheid losbarsten, 

gooien vijf Duitse soldaten, tegen hun orders in. de motor naar 

hanadan Maar de toren bli|tt bedreigd tijdens da bevrijding 

er liggen nog steeds explosieven in de toren en de 

Canadezen dreigen de toren te beschieten Maar als alle 

rook IS opgeklaard en Groningen is bevnjd. blijkt de schade 

mee te vallen 

In 194B worden de restauratiewerkzaamheden afgerond en 

maakt de Olie Gneze haar bijnaam een sieraad voor deze 

stad weer op en top waar 



TEAM 

Aan dit schetsplan heeft een groep bedrijven gewerkt die 

jarenlang in wisselende samenstelling culturele projecten 

hebben gerealiseerd 

Het bet concept en hel idee is van de hand van Marcel Hectors 

Voor de ruimtelijke ontwerpen tekent Jaap Bardet Een 

eerste opzet voor de vertellingen heeft Just Vink geschreven 

Licht en interactie zijn uitgewerkt door Leon van Warmerdam 

en Stefan Hemmes 

Vi kunwfl bogen op jarenlange ervanng 

n Jitoenloponde profecten. 

Wereld Water Forum 

Bog People 

HHKK 

Fluisterheggen 

Zeepaert 

Land van Thom 

Go China 

TOT zover 

HistoroscQop 

Vde drama 

Wij Willem 

Worid Atomic Forum 

Pure Veeritracht 

Museum 

Wateriimemuseum 

Expo David Bowie 

Den Haag 

Reizende tetoonslelleing 

Textiel Museum Tilburg 

CODA Apeldoorn 

Gem Donjrecht 

Gemeente Thorn 

Drents Museum 

Ned Uitvaart museum 

Limburgs Museum 

Drents Museum 

Paleis het Loo 

Rijksoverheid Den Haag 

Natuurhistonsch Rotterdam 

Vlaardmgen 

Provmde Utrecht 

Groninger Museum 



z z 


