
 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heren Leemhuis en 

Been van Groen Links gestelde vragen (de herplaatsing van) de monumentale 

trap van Jan van der Zee. De brief van de vragenstellers treft u als bijlage aan.  

 

 

1. Ligt de trap van Jan van der Zee nog altijd opgeslagen? Is de trap na 

acht jaar nog altijd in goede staat? Wie is de eigenaar van de trap? 

 

Ja de trap ligt nog altijd opgeslagen op de werf van Stadsbeheer. Hij is in 

goede staat. De gemeente Groningen is eigenaar. 

 

2. Zijn er in de afgelopen acht jaren concrete pogingen gedaan om het 

monumentale werk ergens te herplaatsen? 

 

Ja, er zijn meerdere initiatieven geweest de afgelopen acht jaren om de trap in 

een ontwikkeling mee te nemen en te herplaatsen. Bij het antwoord op vraag 

3 gaan we hier nader op in. 

  

3. Is er in de afgelopen acht jaren interesse geweest of zijn er contacten 

geweest over mogelijk herplaatsing van dit monumentale werk? 

 

Ja. Er zijn meerdere contacten geweest. Het bleek in de meeste gevallen niet 

mogelijk te zijn om de trap op een goede wijze te integreren in de plannen. 

Echter momenteel ligt er een concreet plan waarbij dit wel het geval is. 

Geveke Bouw ontwikkelt het plan Crossroads op de voormalige ACM locatie 

aan het Reitdiep. Daar krijgen de monumentale delen van de trap een 
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Bladzijde 2 
Onderwerp Vragen ex art. 38 RvO over (de herplaatsing van) 

de monumentale trap van Jan van der Zee 

 

 

 
 

 

 

prominente nieuwe plek aan het Donghorsterpad, een doorgaande wandel en 

fietsroute door het gebied (zie onderstaande impressie). Het plan betreft de 

nieuwbouw van 292 appartementen en zal volgens planning eind 2023 

opgeleverd worden. Op onderstaande tekeningen is de positie van de trap in 

het project Crossroads aangegeven.  

 

 
Plan Crossroads op voormalige ACM-locatie 

 

 
Uitsnede plek trap Van der Zee in plan Crossroads 
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Onderwerp Vragen ex art. 38 RvO over (de herplaatsing van) 

de monumentale trap van Jan van der Zee 

 

 

 
 

 

 

 
Trap Van der Zee op de Grote Markt (tot 2013) 

 

In de zoektocht naar een juiste bestemming voor het herplaatsen van de trap 

van Van der Zee zijn onder andere onderstaande projecten in beeld geweest 

en verkend:  

 

2008 VMBO scholencomplex Lewenborg 

2009 Binnenplein nieuwbouw Werkmancollege 

2009 O.b.s. door O2G2 op CiBoGa terrein 

2009 Uitkijkpunt Parkeergarage Damsterdiep 

2011 Entree fietsenstalling Forum 

2014 Locatie Spa World Bad Nieuweschans 

2015 Paviljoen Meerstad 

2015 Kolenmuur Europapark 

2016 Suikerunieterrein 

2017 Centraal Station Zuidzijde 

2017 ACM terrein  

 

 

4. Herplaatsing grenzend aan de openbare ruimte van de trap van Jan 

van der Zee zou voor de hand liggen en wenselijk zijn. Is het college 

het daarmee eens? 

 

Ja. Daarom hebben we ons ingespannen om het werk te behouden en op te 

slaan.  
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Onderwerp Vragen ex art. 38 RvO over (de herplaatsing van) 

de monumentale trap van Jan van der Zee 

 

 

 
 

 

 

   

5. Worden er momenteel initiatieven ontplooit, of is er interesse voor het 

herplaatsen van de trap van Jan van der Zee? 

 

Ja. (zie punt 3) 

 

6. Ontplooit de gemeente Groningen activiteiten om de trap van Jan van 

der Zee herplaatst te krijgen? 

 

Ja. (zie punt 3) 

 

7. Is het college bereid om zich in te spannen om de trap van Jan van der 

Zee op een geschikte plek herplaatst te krijgen? Zo ja, hoe gaat het 

college dat doen? Zo nee, waarom niet? 

 

Ja. Zoals u kunt lezen bij punt 3 is het inmiddels gelukt een goede locatie te 

vinden voor het herplaatsen van de trap van Van der Zee. Het vinden van een 

geschikte plek voor een dergelijk toegepast kunstwerk is nooit eenvoudig. Dat 

vraagt tijd en geduld. Daarom zijn wij blij dat het gelukt is een geschikte 

openbare locatie, goed ingepast in een gebouwde omgeving waar veel publiek 

langs komt, voor het kunstwerk te vinden. Hier kan ”De Trap" weer volledig 

tot zijn recht komen en is hij door iedereen te bewonderen. Tussen Kunstpunt 

Groningen en de erven is diverse malen contact geweest over het herplaatsen 

van het kunstwerk. Met de beoogde locatie zijn zowel Kunstpunt als de erven 

akkoord. 

 

Wij blijven ons inspannen om kunstwerken die wij van waarde achten en 

door ons zijn opgeslagen een nieuwe bestemming te geven.  

 

8. Heeft de gemeente Groningen nog meer kunstwerken in opslag die in 

aanmerking komen voor herplaatsing? Zo ja, kunt u daar een 

toelichting op geven en uitleggen hoe er voor wordt gezorgd dat die 

een nieuwe bestemming krijgen? 

 

Ja nog enkele. Te herplaatsen kunstwerken staan opgeslagen bij de 

gemeentelijk kunstopslag van Stadsbeheer. Deze kunstwerken zijn formeel 

ondergebracht bij Kunstpunt Groningen (voorheen CBK Groningen). In 

samenwerking met Stadsbeheer en Stadsontwikkeling wordt gezocht naar 

geschikte locaties om deze kunstwerken binnen projecten te herplaatsen.  
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Onderwerp Vragen ex art. 38 RvO over (de herplaatsing van) 

de monumentale trap van Jan van der Zee 

 

 

 
 

 

 

Vaak lukt het om een geschikte locatie te vinden, maar zoals genoemd vraagt 

het geduld om die te vinden. In bijlage 1 treft u enkele geslaagde voorbeelden 

van kunstwerken aan die de afgelopen decennia zijn teruggeplaatst. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 

 


