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Eindelijk duidelijkheid voor Wilma 
Bouw
label: bouwbreed

Het Nationaal Stripmuseum in het in aanbouw zijnde Groningse complex Nieuwe 
Westerhaven gaat definitief door. Dat heeft wethouder Smink (ruimtelijke ordening) 
vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Het besluit volgt op een lange en moeizame discussie over de financiering van het project, 

dat in totaal 15 miljoen gulden kost. Eerder deze week drong bouwer Wilma, die het 

complex in oktober moet opleveren, aan op snelle duidelijkheid over de definitieve 

bestemming van de ruimten in het winkelcomplex met ondergrondse parkeergarage.

De gemeenteraad van Groningen krijgt het verzoek in te stemmen met een aanvullende 

garantie van 5 miljoen gulden, bovenop een eerder beschikbaar gesteld krediet van 2,5 

miljoen gulden. De afgelopen maanden is het museumconcept door de gemeente, het 

bestuur van de stichting Het Museum van de Nederlandse Strip en beoogd exploitant 

Libéma BV uitgewerkt. Libéma neemt de exploitatie voor de eerste tien jaar op zich. Het 

stripmuseum wordt gesitueerd aan de meest noordelijke zijde, ter hoogte van de A-Weg, 

van het complex Nieuwe Westerhaven.

Hobbels

Wilma Bouw drong de afgelopen weken aan op snelle duidelijkheid over de expositieruimte 

en extra winkels in het complex. De discussie rond de oprichting van het museum is al 

sinds 1993 aan de gang. In het hele traject doken nogal wat financiële en organisatorische 

hobbels op. De aanvullende garantie van 5 miljoen gulden is noodzakelijk om de andere 

partijen, subsidiegevers en fondsen, over de streep te trekken met de eerder gedane 

financiële toezeggingen. Een sluitende exploitatie is door de gemeentelijke garantie nu 

verzekerd.

In het geval de plannen voor het museum uiteindelijk niet waren doorgaan, had bouwer 

Wilma in het beoogde museumdeel alsnog winkels moeten bouwen. De afgelopen weken 

begon te tijd te dringen aangezien Wilma het hele complex in oktober al moet opleveren. 

Zoals de zaken nu liggen, kan vanaf september al worden begonnen met de vormgeving en 

inrichting van het Nationaal Stripmuseum. Het museum krijgt zes afzonderlijke ruimten. Zo 

wordt er ruimte gereserveerd voor een dynamische presentatie over het ontstaan, de 



ontwikkeling en de toekomst van de strip. Er komt een schatkamer waar de echte 

stripliefhebber kan wegdromen en er komt een permanente thematentoonstellingsruimte.

Impuls

Het Groningse college van B en W is opgetogen over het definitief doorgaan van het 

stripmuseum en beschouwt het als een belangrijke toeristisch-economische impuls voor de 

binnenstad. De gemeente hoopt met het stripmuseum 70.000 bezoekers per jaar trekken. 

Groningen wordt beschouwd als de ideale Nederlandse lokatie voor een Nationaal 

Stripmuseum, aangezien in Brussel al ruim tien jaar het Belgisch Centrum voor het 

Beeldverhaal is gevestigd.

Eerder maakten de winkelketens Halfords en Marca bekend een winkelfiliaal in het complex 

Nieuwe Westerhaven te zullen vestigen.
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