
 


Aan:	 	 het college van B&W van de gemeente Groningen 

Betreft:	 vragen ex art. 38 RvO over (de herplaatsing van) de monumentale trap van Jan van 

der Zee 

 


Groningen, 13 april 2021 


Geacht college,


Inmiddels is het meer dan acht jaar geleden dat de monumentale trap van kunstenaar Jan van der 
Zee bij de Naberpassage aan de Grote Markt verwijderd is, in februari 2013. De trap moest 
plaatsmaken voor het project Grote Markt Oostzijde - Groninger Forum. Inmiddels is het Forum 
Groningen geopend en wordt er hard gewerkt aan de gevels van het nieuwe hotel aan de Grote 
Markt en de Nieuwe Markt. 


De monumentale trap van van der Zee werd zorgvuldig ontmanteld in zo’n 25 delen van zo’n 3 ton 
per stuk en zijn vervolgens in opslag gegaan. Indertijd liet de gemeente Groningen weten dat ze 
openstaat voor ideeën en initiatieven uit de samenleving voor een nieuwe bestemming van de 
monumentale trap.


Jan van der Zee (1898-1988) was kunstschilder en maakte ook monumentaal werk. Naast de trap 
boven de Naberpassage maakte hij ook monumentale kunstwerken als de mozaïekmuur van de 
kweekschool aan de Verzetstrijderslaan en een aantal glas-in-loodramen in de Martinikerk. 


De fractie van GroenLinks heeft naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen: 

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? 


2. Zijn er in de afgelopen acht jaren concrete pogingen gedaan om het monumentale werk 
ergens te herplaatsen?


3. Is er in de afgelopen acht jaren interesse geweest of zijn er contacten geweest over mogelijk 
herplaatsing van dit monumentale werk?


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?


5. Worden er momenteel initiatieven ontplooit, of is er interesse voor het herplaatsen van de trap 
van Jan van der Zee?


6. Ontplooit de gemeente Groningen activiteiten om de trap van Jan van der Zee herplaatst te 
krijgen? 


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?


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?


Namens de fractie van GroenLinks, 

Benni Leemhuis en Jasper Been


