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In dit nummer

Een nieuwe lente, een nieuw geluid
Gelukkig, het voorjaar breekt weer aan. ‘Een nieuwe lente en een 
nieuw geluid’, dichtte Herman Gorter in 1889. ‘Ik wil dat dit lied 
klinkt als het gefluit, Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht, 
In een oud stadje, langs de watergracht’. Of zullen wij zeggen 
‘in een gezellige buurt langs de watergracht’. Want dat is het 
beeld dat oprijst uit alweer het zevende nummer van ons 
buurtmagazine. Om te beginnen gaan we aanstaande zaterdag 
met elkaar weer aan de slag met de jaarlijkse lenteschoonmaak, 
wederom met verse koffie en versnaperingen van onze rijdende 
gastvrijheid Stien, die u in deze Ahoy! een inkijkje gunt in haar 

bijzondere woonkamer. En lees vooral ook het mooie verhaal 
over de boeiende geschiedenis en de unieke service van 
Modehuis Van Kalker. En lees ook over de sigarenbroers, de 
ontwikkelingen op het Suikerunieterrein, gevaarlijke meerkoeten, 
onze energieke wijkagent, de nieuwe groenteboer en over heel 
veel andere interessante, nuttige en gezellige zaken in, uit en 
over de Zeeheldenbuurt. En als extraatje in het hart van dit 
nummer een fraaie luchtfoto-poster van de wijk.
De redactie,
AHOY@ZEEHELDENBUURT.NL
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Lentekriebels.  
Doet u ook weer mee?

Net als in de vorige jaren doet onze buurt weer mee aan de 
gemeentelijke schoonmaakactie Lentekriebels en wel op 
zaterdag 14 april. We rekenen weer op veel actieve buurtbe-
woners! Wat gaan we doen?

ZWERFVUIL OPRUIMEN
Net als de vorige keren gaan we met een aantal veegploeg-
jes door de wijk om zwerfvuil en bladeren op te ruimen. De 
gemeente zorgt voor hesjes, grijpers en afvalzakken. Neemt 
u zelf een bezem, bladhark en uw huisvuilpasje mee? Dan 
kunnen de zakken direct in de containers.

HEGGEN EN STRUIKEN
We organiseren ook weer een snoeiploeg die aan de slag zal 
gaan met heggen en struiken. De zeehelden-snoeiservice is 
bedoeld voor bewoners die zelf niet goed in staat zijn (zwaar) 
snoeiwerk te doen, of die niet over het juiste gereedschap 
beschikken. Heeft u een snoeiklus? Meld hem aan via een 
e-mail aan beheer@zeeheldenbuurt.nl

Actueel in de buurt

CONTAINER VOOR SNOEIAFVAL
Bij het eendenplateau aan de Van Brakelvijver staat op  
zaterdag 14 april een container voor groenafval. Daar kunnen 
alle buurtbewoners gebruik van maken tot uiterlijk 13.30 uur. 
Dan haalt de gemeente ‘m weer weg. De lentekriebelsactie is 
dus ook een prima gelegenheid om aan de slag te gaan in uw 
eigen tuin. LET OP: Er komt geen container voor grofvuil.

KINDERVREUGD
Speeltuin Kindervreugd kan aan het begin van het bloei- en 
speelseizoen goed wat extra aandacht gebruiken. Wie helpt 
mee? Als je erover beschikt, graag zelf tuingereedschap 
meenemen.

BAKFIETSEN
Voor het afvoeren van groenafval regelen we een aantal 
bakfietsen. Hiervoor zoeken we sportieve buurtgenoten met 
sterke benen!

9.00 UUR KOFFIE, 13.00 UUR SOEP IN  
CAFÉ VAN DE MARKT
Op zaterdag 14 april staat om 9.00 uur de koffie klaar in Café 
Van de Markt (Paterswoldseweg/Witte de Withstraat). We 
houden dan een korte werkbespreking, waarna u met uw 
ploegje aan het werk gaat. Rond 13.00 uur zijn we allemaal 
weer terug in het café om de actie met een voedzame kop 
soep en een drankje af te sluiten.

DOET U MEE?
In verband met de logistieke voorbereidingen stellen wij het op 
prijs als u ons laten weten of u erbij bent. Opgeven kan via het 
formuliertje op de website: www.zeeheldenbuurt.nl. Maar mee-
doen zonder opgave mag uiteraard ook. Hoe meer zielen…

Jaarvergadering 5 april
Op 5 april was de jaarvergadering van de Bewonersorganisa-
tie, waar we blikten terug op 2017 en keken vooruit naar 2018. 
Omdat deze AHOY net in die week op de persen lag, kunnen 
we u hier geen verslag van de vergadering geven. Dat verslag 
vindt u binnenkort op onze website. 

APRIL
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Nieuwsbrief per e-mail
Onlangs is de Bewonersorganisatie gestart met een Nieuws-
brief per e-mail. Alle buurtbewoners waarvan het e-mailadres 
bekend is hebben het eerste nummer met informatie over de 
ALV en Lentekriebels ontvangen. Wilt u de nieuwsbrief in het 
vervolg ook ontvangen? Geef uw e-mailadres dan aan ons 
door. Dat gaat heel eenvoudig via een formuliertje op onze 
website: www.zeeheldenbuurt.nl

Vrijwillige bijdrage
Bij het opstellen van de plannen voor 2018 kwamen we er 
(opnieuw) achter dat de actieve Zeehelden met elkaar meer 
plannen hebben dan het budget toelaat te realiseren. Dat is 
misschien ook niet verkeerd, want zuinig aan doen hoort er 
ook bij. Maar toch. Het zou fijn zijn als we net even wat meer 
financiële armslag zouden hebben. Bijvoorbeeld om wat 
meer te kunnen doen voor de ouderen in onze wijk en voor 
de jeugd. Ook hebben we plannen om met enige regelmaat 
een gezellig/informatieve avond-bijeenkomst te gaan orga-
niseren. Daarom dachten we dat het wel een goed idee zou 
zijn om buurtbewoners uit te nodigen een vrijwillige bijdrage 
aan de buurtvereniging te geven. Doet u mee? Uw bijdrage is 
zeer welkom en zal goed worden besteed. Op onze website 
leest u meer. U vindt er ook een formuliertje waarmee u uw 
gift kunt aankondigen. Hartelijk dank alvast.

Wie wonen er in de  
Zeeheldenbuurt? Nu en straks?
Laat u informeren en praat mee 
De Zeeheldenbuurt is een gemengde wijk waar iedereen zich 
thuis kan voelen. Maar voor bepaalde bevolkingsgroepen lijkt 
onze wijk minder aantrekkelijk dan we misschien zouden wil-
len. Gezinnen bijvoorbeeld. Daarvan zijn er niet zo veel. Ook 
voor ouderen zijn er in onze buurt geen specifieke woningen. 
Een andere factor is dat het aantal eenpersoonshuishoudens 
naar verwachting in de komende jaren verder zal toenemen. 
En hoe ontwikkelt zich de vraag naar studentenkamers? 
Kortom: sluiten vraag en aanbod op de woningmarkt in de 
Zeeheldenbuurt wel goed op elkaar aan? Hoe is dat nu? En 
over vijf, tien of vijftien jaar? Kunnen we zelf ook invloed uit-
oefenen? Als we meer gezinnen in de Zeeheldenbuurt willen, 
hoe zouden we daar dan aan kunnen bijdragen? En meer 
seniorenwoningen? Minder kamerverhuur? Als er locaties 

Actueel in de buurt

voor nieuwbouw beschikbaar komen, wie bepaalt dan wat 
voor woningen er komen? Laten we het over aan ‘de markt’, 
of zijn er sturingsinstrumenten? 

KOMT U MEEDENKEN?
Vindt u het interessant om mee te denken over hoe we de 
Zeeheldenbuurt gevarieerd en aantrekkelijk houden? Kom 
dan naar de informatie- en meepraat-avond op donderdag 
17 mei in de kerk aan de Witte de Withstraat (19.30 uur). 
Medewerkers van de gemeente Groningen zullen ons daar 
informeren over het woonbeleid van de gemeente in het 
algemeen en specifiek voor onze buurt. Uiteraard is er ook 
ruimte om uw wensen en ideeën naar voren te brengen. Meer 
informatie vindt u op onze website: www.zeeheldenbuurt.nl

Wijkinformatiescherm (WIS) 
op komst
Onlangs heeft het bestuur de gemeente gevaagd om een 
bijdrage in de aanschaf van een wijkinformatiescherm (WIS). 
Een WIS is een groot TV-scherm waarop in een ‘carrousel’ 
allerlei informatie wordt vertoond die voor de buurt van belang 
is: informatie over buurtactiviteiten en van de buurtvereniging, 
van scholen, maar ook berichten van de gemeente, amber-
alerts, politieberichten en advertenties van winkeliers. Het 
scherm hangt op een plek waar veel buurtbewoners komen. 
Het WIS is ontwikkeld in onze buurwijk Kostverloren.  
Daar en ook in de Schilderswijk functioneert het WIS 
inmiddels, in Kostverloren hangt het scherm in de Spar-
supermarkt, in de Schilderswijk in buurtsuper Casper. In de 
Zeeheldenbuurt willen we graag ook zo’n scherm. Inmiddels 
hebben we met makelaar Martin Hammega kunnen afspreken 
dat het scherm geplaatst kan worden in zijn kantoor, direct 
achter de etalageruit aan de Paterswoldseweg. Dat is een 
prima plek, op de looproute vanuit onze buurt naar station, 
supermarkt en centrum. We hopen spoedig van de gemeente 
antwoord te krijgen op ons verzoek. 

Een mooie en heldere presentatie over het WIS is te vinden 
via deze link: https://sway.com/E6dGuKpQgKg0QAKe.

MEI
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Peizerweg op de schop
Op 6 december was er een infobijeenkomst voor bewoners 
over de aanpak van de Peizerweg en de tijdelijke inrichting 
in verband met de aanleg van de tunnel Paterswoldseweg. 
Medewerkers van de gemeente uitgebreid vertelden over de 
plannen en de achtergronden ervan. Tijdens de tunnelbouw 
moet de Peizerweg veel verkeer opvangen. Vanwege de onder-
doorgang dient de hoofdwaterleiding die nu onder het spoor 
doorloopt, verlegd te worden naar de Peizerweg. Een andere 
dikke hoofdleiding is aan vervanging toe. Ook de huisaanslui-
tingen van gas, water en andere leidingen aan de zuidzijde van 
de Peizerweg worden vervangen, net als aan de noordzijde 
Peizerweg en in de rest van de Zeeheldenbuurt al is gebeurd. 
Door al dat gegraaf zijn de bomen niet meer te redden. Die 
waren toch al slecht. Ondanks grondverbetering in de tachtiger 
jaren hebben de elzen slecht geworteld. Een hoog grondwater-
peil en een te dichte ondergrond zijn er de oorzaken van dat ze 
te hoog wortelen en het fietspad opdrukken, hetgeen gevaar 
oplevert. Inmiddels zijn de bomen aan de zuidzijde gekapt. Bij 
de ventweg ter hoogte van de huisnummers 59-85 wordt niet 
gekapt. De bomen aan de noordzijde worden gekapt als de 
herinrichting van de Peizerweg eraan komt. Dat zal pas zijn als 
de tunnel gereed is (april 2019). Najaar 2019 gaat de gemeen-
te in gesprek met de buurt over de nieuwe inrichting van de 
Peizerweg en de keuze van nieuwe bomen. Samen kunnen we 
er wat moois van maken. Voorbeelden van hoe het kan worden 
zijn de Kraneweg en het nieuwe busstation A-weg. (PO) 

Monitor Veiligheidsbeleid 
gemeente Groningen 
september-december 2017
Elke vier maanden verzamelt de gemeente informatie over de 
stand van zaken op het gebied van veiligheid. Hieronder een 
korte samenvatting van de laatste rapportage. 

WONINGCRIMINALITEIT
In vergelijking met voorgaande jaren is het aantal incidenten in 
2017 veel lager. Woninginbraak vertoont op de lange termijn 
een dalende trend. In de laatste vier maanden van 2017 is hij 
weer lager dan in de tweede vier maanden. De daling de laat-
ste vier maanden zien we in woningen en in schuurtjes/ gara-
ges e.d. Het aantal incidenten diefstal af/uit woningen is in de 
regel hoger in de zomerperiode dan in de andere perioden. 

OVERLAST
Bij het Meldpunt Overlast en Zorg maken burgers melding van 
overlast. Mensen vragen om advies, willen actie van instan-
ties of alleen een klacht doorgeven. Bij het Meldpunt kunnen 
mensen ook melding maken van zorgen die ze hebben, 
bijvoorbeeld om verwaarlozing of psychische problemen. In 
2017 zijn er in totaal 3.879 meldingen bij het Meldpunt binnen-
gekomen. De meest voorkomende soort van overlast in 2017 
is burenoverlast, gevolgd door overlast in de openbare ruimte. 
In de zomer is er over het algemeen meer overlast van buren 
of drankmisbruik. Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling 
van de meest voorkomende soorten meldingen. Deze grafiek 
schetst net als de vorige het beeld dat voornamelijk in de 
zomerperiode er meer overlast wordt ervaren en gemeld. 

Buurt en gemeente
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PROBLEMEN IN DE BUURT 
Aan de burgers is ook weer gevraagd wat zij als grootste 
probleem in hun buurt beschouwen. De verkeerssituatie is 
sinds de meting in 2015 duidelijk het grootste probleem. Het 
verschil tussen de stadsdelen is bij dit probleem groter dan 
bij voorgaande metingen: van 33 procent in stadsdeel oude 
wijken tot 42 procent in stadsdeel Zuid. 

Deelnemers aan het onderzoek hadden ook de mogelijkheid 
om andere problemen in hun buurt te noemen. Hierbij noemt 
men vooral minder aan veiligheid gerelateerde problemen als 
hondenpoep, onderhoud, rommel en overlast van fietsen. (RB) 

Ombouw van de  
Westelijke Ringweg
Na diverse alternatieven te hebben overwogen heeft de 
gemeente Groningen besloten om de Westelijk Ringweg 
om te bouwen. Er zullen geen nieuwe delen aan toe worden 
gevoegd. Er zijn verschillende varianten onderzocht. Daaron-
der viel onder meer de herinrichting van de ringweg tot een 
‘stadsboulevard’ waar maximaal 50 km per uur zou mogen 
worden gereden. Daarnaast is er overwogen om een nieuwe 
Westelijke Ringweg aan te leggen tussen Groningen en Hoog-
kerk. Deze varianten zijn afgevallen. De Westelijke Ringweg 
krijgt in de toekomst ongelijkvloerse kruisingen die de door-
stroming op deze weg moeten verbeteren. De kruisingen met 
verkeerslichten verdwijnen. In het tweede kwartaal van dit jaar 
wil de gemeente opnieuw met omwonenden in gesprek gaan. 
Bewoners willen onder andere meer fiets- en wandelpaden. 
De werkzaamheden starten pas nadat de ombouw van de 
Zuidelijke Ringweg omstreeks 2022 voltooid zal zijn. (RB)

Nieuwe op- en afritten 
Ring West bij Vesta
Dit project maakt onderdeel uit van het HOV-pakket (Hoog-
waardig Openbaar Vervoer) waarmee de provincie en 
gemeente invulling geven aan hun ambitie ten aanzien van 
openbaar vervoer. De op- en afritten zijn aangepast omdat 
er slecht zicht was op de busbaan. Ook zijn de bochten 
ruimer gemaakt om de verkeersveiligheid op de kruisingen te 
vergroten. Verder zijn er aanpassingen gekomen om bussen 
efficiënter en veilig op de Ring West te laten rijden vanaf de 
busremise aan de Peizerweg. Daarnaast is er een verkeers-
regelsysteem gekomen, waardoor autoverkeer op de op- en 
afritten voorrang heeft, behalve als er bussen aankomen. 
Ook wordt er een betere loop- en fietsverbinding gerealiseerd 
tussen Laanhuizen en de Zeeheldenbuurt met het Stadspark 
met een mooie gemetselde toegangspoort. (RB)

Sportief bezig zijn  
in de eigen buurt
De gemeente legt een nieuwe openbare sport- en beweeg-
plek aan voor de inwoners van Laanhuizen en de Grunobuurt. 
Aan de Verzetsstrijderslaan, ter hoogte van nummer 4, kun-
nen bewoners, studenten en medewerkers van Noorderpoort 
vanaf voorjaar 2018 gratis gebruik maken van de beweegplek 
om te sporten en elkaar te ontmoeten. De gemeente en Noor-
derpoort willen zo bewoners en bezoekers stimuleren tot een 
actieve en gezonde leefstijl. Sportievelingen kunnen er straks 
basketballen, voetballen, trampoline springen, fitnessen en 
tafeltennissen. Ook komen er zithoekjes en een schaak/
damtafel. Buurtbewoners zijn actief betrokken geweest bij de 
voorbereiding van het project. (RB)
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Buurt en gemeente

Nieuw centrum voor Natuur 
en Duurzaamheid Educatie 
naar Stadspark

Het centrum voor Natuur en Duurzaamheid Educatie (NDE) 
verhuist per 1 september 2018 van de Beijumerweg in Beijum 
naar de kinderboerderij in het Stadspark. Zo krijgen bezoe-
kers van de kinderboerderij er een extra attractie bij en trekt 
het educatiecentrum naar verwachting meer mensen. Er komt 
ook een vlindertuin. Om de verhuizing mogelijk te maken 
bouwt de gemeente een nieuw paviljoen aan het gebouw van 
de kinderboerderij. (RB)

Opnieuw minder studenten 
op kamers in Groningen
Sinds de invoering van het sociaal leenstelsel in 2015 gaan 
steeds minder studenten op kamers wonen. Deze landelijke 
trend was de afgelopen jaren reeds zichtbaar en zet zich ook 
in Groningen door, meldt het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (CBS). Tot 2014 was het percentage hbo- en wo-studen-
ten dat binnen zestien maanden na de start van de studie uit 
huis ging stabiel, rond 61 procent onder universitaire studen-
ten en 23 procent onder hbo-studenten. Na de invoering van 
het sociaal leenstelsel in 2015 daalde dit naar 45 procent van 
de wo-studenten en 14 procent van de hbo-studenten.

Minder jongeren naar Stad
Dat minder studenten op kamers gaan, is ook te zien aan het 
aantal jongeren dat in Groningen gaat wonen. In 2015 daalde 
het aantal 17- tot 21-jarigen dat zich in de stad vestigde 
met bijna 25 procent van 4.793 tot 3.626. In 2016 was er een 

lichte daling naar 3.563, waarna er vorig jaar weer een forse 
daling was naar 3.150. Ook in andere steden met een relatief 
jonge bevolking, zoals Amsterdam en Utrecht, is deze trend 
zichtbaar. Ondanks de afnemende totalen blijft Groningen in 
het rijtje studentensteden ferm aan kop wat betreft het aantal 
studenten dat zich er vestigt (zie grafiek). Dat heeft vermoe-
delijk vooral te maken met de ligging van de stad, waardoor 
studenten genoodzaakt zijn om op kamers te gaan. (RB)

Tienduizend extra huizen in 
Stad, macht pandjesbazen 
inperken
De stad Groningen krijgt er de komende vier jaar tienduizend 
woningen bij. Dat blijkt uit het meerjarenprogramma Wonen 
van de gemeente. De woningmarkt in de stad is compleet 
overspannen. Zowel op de koopmarkt als in de (sociale) 
huursector is het tekort aan woningen voelbaar. Komend jaar 
bouwt de gemeente er een kleine tweeduizend woningen 
bij; in 2019 zijn dat er meer dan vierduizend. De jaren daarna 
volgen nog eens duizenden woningen; onder meer op nieuwe 
woningbouwlocaties, zoals het Suikerunieterrein (zie elders in 
deze Ahoy). Ook komen er duizenden woningen voor jon-
geren bij, met name in de binnenstad en de noordkant van 
de stad. Op die manier wil de gemeente voorkomen dat de 
wijken verder worden overgenomen door studenten. Tegelij-
kertijd moeten de studentenkamers die er zijn beter en wil de 
gemeente verhuurders aanpakken die ‘ongewenst verhuurge-
drag vertonen’. Het gaat dan om te hoge huren, maar ook om 
bijvoorbeeld intimidatie. (RB)



Meldingen openbare ruimte 
Zeeheldenbuurt 2017 
Als er in de woonomgeving iets kapot, verkeerd, gevaarlijk of 
vies is, kunnen burgers dat melden bij de gemeente. In 2017 
kwamen er uit onze buurt bijna 600 meldingen binnen; ruim 
honderd meer dan het jaar ervoor. Waar ging het over?

2016 2017

Bomen 14 26

Groen beheer 23 22

Huisvuil / grofvuil / afval 142 207

Afvalstromen; fietswrak/weesfiets/zwerfvuil 100 129

Parkeren 8 18

Riolering 12 9

Straatverlichting/verkeerslichten 32 55

Verkeer (situaties) & Vervoer 17 28

Verkeersvoorzieningen 20 9

Wegen (straat en trottoir) 95 77

Totaal 474 591

De grootste stijger betreft de meldingen over afval. Dat zal 
zeker ook te maken hebben met de recente keuze van de 
gemeenteraad om grofvuil niet meer gratis op te halen, maar 
er € 45,- voor in rekening te brengen. Dat is voor veel mensen 
een hoop geld; zeker voor studenten die ook geen auto heb-
ben om zelf hun afval weg te brengen. Het gevolg? Steeds va-
ker grote stukken afval bij de containers! Dat mag niet, maar 
het gebeurt wel. Over deze kwestie heeft het bestuur in febru-
ari een brief gestuurd aan de verantwoordelijke wethouders 
en de gemeenteraad. Tot op heden hebben we als antwoord 
uitsluitend een ontvangstbevestiging ontvangen. (RB/KF)
 

550 nieuwe woningen op het 
Suikerfabriek-terrein
Eind 2017 presenteerde de gemeente plannen voor woning-
bouw op het voormalige Suikerunieterrein. De eerste ca. 
550 woningen komen vrijwel zeker als nieuwbouwwijk ‘De 
Kreken’ tussen fietspad Hegepad en de Peizerweg. Deze wijk 
ten zuiden van het Hegepad komt tot aan de huizen aan de 
Peizerweg. Er passen daar ten zuiden van het Hegepad over 
de gehele breedte 900 woningen en in eerste fase komen 
er ca. 550. Het is de bedoeling dat de eerste huizen binnen 
vijf jaar worden opgeleverd en dat er ongeveer naar vraag 
100 woningen per jaar gebouwd gaan worden. De naam ‘De 

Kreken’ brengt in herinnering dat in dit landschap kreken 
liepen, die ooit uitlopers waren van de vroegere Waddenzee. 
De bebouwing zal de natuurlijke lijnen gaan volgen van deze 
kreken. De nieuwe wijk wordt anders dan de wijk de Buiten-
hof, ook vlakbij de Peizerweg. De Kreken krijgt een ‘groen 
stedelijk milieu met een accent van hoogbouw’, met kleinere 
tuinen en ‘inclusief’ wonen voor verschillende groepen. Wat 
men op het Suikerfabriek-terrein gaat bouwen moet ‘de wijk 
van de toekomst’ worden, duurzaamheid staat voorop. Met 
een intelligent Smart Grid energienetwerk, zero-waste, het 
parkeren geminimaliseerd en de nadruk op langzaam-ver-
keersverbindingen en openbaar vervoer, waaronder mogelijk 
ook een nieuw treinstation. 
De plannen voor het Suikerfabriek-terrein verkeren nog in 
pre-initiatieffase, maar het gaat hard. Vanaf 1 januari 2018 is 
de projectorganisatie binnen de gemeente versterkt. (KF)

De gemeente Groningen heeft grootse plannen met het 
terrein van de oude Suikerfabriek. Tot 2030 zou er alleen 
tijdelijke bouw verrijzen, met verschillende ondernemende 
creatievelingen als pioniers, maar inmiddels is dus besloten 
dat er ook snel woningen gaan komen.

Fietsroute langs Hoendiep
Voor de afgesloten fietsroute via de Van Heemskerckstraat 
komt mogelijk al snel een alternatief: een fietspad langs het 
Hoendiep, over het EnCeHa-terrein, onder het spoor en de 
Westelijke Ringweg door naar het voorterrein van de voormalige 
suikerfabriek. Op dit Voorterrein zijn tot 2030 nog ‘tijdelijke’ 
ontwikkelingen zoals festivals en in verband met het geluid 
komen daar eerst hotelachtige woonvormen. Het Voorterrein 
wordt ook aangesloten op de nieuwe wijk De Kreken, over het 
spoor richting Stadspark. Dat gaat gebeuren met een fietspad 
met brug over het spoor of toch via een autoweg met fietspad 
onder het spoor door, dat moet nog besloten worden. 
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De Zeeheldenbuurt is gebouwd in een tijd dat er nog 
nauwelijks particuliere auto’s waren. Met de huidige behoefte 
aan parkeerruimte is toen uiteraard nooit rekening gehouden. 
En dat betekent dat wie ‘s avonds na zessen zijn auto in 
onze buurt kwijt wil, vaak lang moet zoeken naar een plek. 
En het betekent ook dat we een groot deel van de fraaie 
openbare ruimte in onze buurt hebben opgeofferd aan de 
auto. We zijn er aan gewend, maar als je foto’s van vroeger 
ziet moet je toch toegeven dat het zonder auto’s allemaal een 
stuk vriendelijker oogt. Dus terug naar vroeger en allemaal 
de autoweg doen? Nee dat hoeft nu ook weer niet, maar 
een beetje minder zou misschien best kunnen. Te meer als 
je bedenkt dat auto’s 90 % van de tijd stil staan. Zonde, 
zeker als je je realiseert wat een auto eigenlijk kost. Zelfs al 
gebruik je ‘m nauwelijks, dan kost ie toch al gauw een paar 
honderd euro per maand. De oplossing? Je auto delen! 
Samen gebruiken met de buren of buurtgenoten. Dat scheelt 
in de ruimte en in de portemonnee. Een groot bezwaar van 
autodelen was altijd de kans op gedoe als er iets met de 
auto gebeurde. En gedoe wil niemand, en al helemaal niet 
met de buren. Inmiddels zijn er diverse initiatieven ontwikkeld 
voor probleemloos autodelen. Bijvoorbeeld www.mywheels.
nl of www.snapcar.nl. Dit zijn autodeel-platforms waarop je 
als autobezitter je auto kan aanbieden aan huurders. Het 
platform regelt de betalingen en biedt een verzekering bij 

schade. Dus zorgeloos huren en verhuren. Buurtgenoot 
Peter Oterdoom heeft er al ervaring mee: “In een vriendelijke 
buurt als de onze kunnen we heel makkelijk elkaars auto 
gebruiken. Dat kan handig zijn als er behoefte is aan een 
reisauto voor een verre rit of een bestelwagen. Via www.
mywheels.nl is dat helemaal makkelijk gemaakt en zijn risico’s 
optimaal beperkt. Ik wilde dat best wel proberen met mijn 
auto. Toen bleek dat een onbekende uit het westen mijn auto 
boekte omdat die hier zo handig dicht bij het station staat 
vond ik dat toch wel een nadeel. Maar dat blijk je allemaal 
in te kunnen stellen. Je kan een e-maillijst van ‘vrienden van 
mijn auto’ aanmaken. Dus daar kan je e-mailadressen van 
bekenden op zetten, bijvoorbeeld je buren. Alleen mensen 
op de lijst kunnen dan huren. Dus heeft iemand bijvoorbeeld 
één keer per week een kleine middenklasse auto nodig? 
Laat het weten. d.p.oterdoom@hccnet.nl. Misschien een 
idee voor meer mensen om hun auto aan te bieden?” Naast 
deze particuliere platforms is er ook www.greenwheels.nl. 
Dat zijn huurauto’s van de firma GreenWheels, gelieerd aan 
de NS. Greenwheelsauto’s staan op eigen gereserveerde 
parkeerplekken. Reserveren gaat via de website of een app. 
Allemaal heel eenvoudig. Reserveren, instappen, wegrijden, 
gratis tanken en eens in de maand de rekening betalen voor 
je ritten. In onze buurt staat er een Greenwheelsauto aan het 
begin van de Peizerweg. (KF)

Groen en duurzaam

De vele voordelen van autodelen
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Alfa Postcoderoos 
draait op volle toeren!
Het eerste opwekjaar van de Alfa Postcoderoos is een feit. De 
Alfa Postcoderoos draaide op volle toeren! Tijd voor een update. 
Inmiddels zijn de opwekgegevens van de zonnepanelen in 2017 
bekend. Uit de grafieken is af te lezen hoe de zonne-opbrengst 
van de Alfa Postcoderoos eruit zag het afgelopen jaar. 
Een piek in de totale opbrengst is te zien in augustus 2017 
(zie grafiek 1). Op dat moment werden de 220 zonnepanelen 
van de tweede fase geplaatst. Tot en met juli 2017 lagen 
er 350 zonnepanelen op het dak. Vanaf augustus 2017 
geven de cijfers het totaal van 570 zonnepanelen weer. Uit 
grafiek 2 is op te maken dat de maanden mei, juni en juli qua 
zonopbrengst het meest productief waren. In deze maanden 
leverde elk zonnepaneel afzonderlijk meer dan 30 kWh op.
Op dit moment zijn er geen plannen om de Alfa Postcoderoos 
uit te breiden. Wel is het mogelijk in te schrijven voor de 
wachtlijst. Wanneer er zonnepanelen beschikbaar komen 
(bijvoorbeeld wanneer een buurtgenoot verhuist) ontvangt 
men een bericht. In het gezamenlijke Zonnepark Vierverlaten 
(bij Hoogkerk) zijn nog zonnepanelen beschikbaar. Meer dan 
2.700 zonnepanelen zijn daar inmiddels verkocht en er is nog 
ruimte! Meer informatie over het zonnepark is te vinden op: 
www.zonneparkvierverlaten.nl. 

(Anne Huizinga, Grunneger Power)
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Er zijn nogal wat tuinen en tuintjes in onze buurt die op het 
noorden liggen en dus bijna geen zon krijgen, of tuintjes die 
veel schaduw krijgen van een grote boom op straat, in de 
eigen tuin, of in die van de buren. In veel van deze tuinen 
staan nauwelijks planten, behalve de heg eromheen. In zo’n 
tuin lukt het vaak niet om bloeiende tuinplanten in leven te 
houden. De leuk uitziende planten op de markt zijn meestal 
vooral geschikt voor plaatsen waar – als de zon schijnt – elke 
dag minstens een paar uur zon komt. Toch is het mogelijk om 
wat leuks van je lapje grond voor de deur te maken. 

De eenvoudigste, snel te realiseren aanpak is: vul een bak 
met bloeiende planten. Op dit moment zijn er twee soorten 
bloemen op de markt, die echt lang blijven bloeien, ook op het 
noorden. Primula’s blijven een maand goed, violen blijven zeker 
twee maanden bloeien. Vlak naast de AH op de Vismarkt zijn 
ook kleine bosviolen te koop, die goed tegen schaduw kunnen. 
De naam zegt het al: violen die oorspronkelijk uit het bos 
komen, dus onder de bomen bloeien. 

EEN GEWONE OUDE HUISHOUDEMMER
De bak hoeft niet bijzonder te zijn. Wat belangrijk is, is dat 
er een gat onder in de bak zit en dat er vanaf de bovenrand 
ongeveer een handdiep ruimte is voor de planten. Het gat 
is nodig voor de afvoer van overtollig water: je wilt niet dat 
de planten na een flinke regenbui met hun voeten (wortels) 

langdurig in het water staan. Alle ruimte die meer is dan 
een handdiep vanaf de rand, vul je op met stenen, grind of 
potscherven, waar het water ook door kan wegzakken. Het is 
zonde om voor die opvulling goede grond te gebruiken. 
Dus een gewone oude huishoudemmer is goed genoeg: 
maak een gat in de bodem en vul hem half met stenige 
rommel. Dan staat hij gelijk stevig en zal niet snel omvallen. 
Haal een zakje aarde bij de COOP en niet meer dan 5-6 
violen op de markt. Doe de plantjes een plezier: zet ze vóór 
het planten een half uurtje in de afwasteil of een grote pan 
met wat water. Daarna trek je de plastic pot makkelijk van 
de wortels af. Schud eerst een laag aarde uit de zak op de 
laag stenen in de emmer, zet de planten erop en vul de gaten 
tussen de planten met de rest van de aarde en klaar is Kees. 
Vooral violen zijn buitengewoon dankbaar als je elke week 
even de dode bloemen eraf plukt. Als een bloem uitgebloeid 
is, maakt de viool daar een zaaddoosje en dat kost energie. 
Die energie kan de plant beter aan nieuwe bloemen besteden. 
Als je de dode bloemen regelmatig weghaalt beginnen violen 
na een tijdje gewoon weer opnieuw te bloeien. Ook in een 
donkere tuin! 

INSPIRATIE OPDOEN
Voor de lange termijnbeplanting zijn er twee handige 
strategieën om uit te vinden welke vaste planten misschien 
geschikt voor tuin zijn. De eerste is: afkijken. Wandel eens 

Groen en duurzaam

Vrolijk uzelf en uw sombere 
stadstuin op! door Klarissa Nienhuys
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in de buurt en bekijk welke planten er groeien in tuinen die 
óók (bijna) geen zon krijgen en welke je leuk vindt. Die tuinen 
hebben vaak dezelfde grondsoort als je eigen tuin, dus als 
ze het daar doen, dan doen ze het waarschijnlijk ook bij jou. 
De tweede methode is: bezoek bijvoorbeeld eens in de twee 
maanden een tuincentrum (zonder plan om planten te kopen) 
en kijk wat er in de afdeling Schaduwplanten staat, zodat je 
een idee krijgt van wat in welke periode in bloei kan staan 
en/of leuk is vanwege de vorm, hoogte, breedte, pluimen, 
bladkleur etc. Tenslotte zijn er plantenboeken: van veel zon 
minnende planten zoals rozen en clematissen zijn er een paar 
varianten die het juist goed doen op het noorden. Ook zijn er 
bollen die het speciaal goed doen in een schaduwtuin. In een 
volgende aflevering komen wij daar op terug. 

Meerkoet
Een auto-ongeluk krijgen staat bij weinig mensen op het 
verlanglijstje, maar het bizarre ongeluk dat een collega van 
mij kreeg, is zelfs nauwelijks voorstelbaar. Henk Wolf reed 
in een oude Jeep van een verjaardag uit Friesland naar 
Groningen toen er, dwars door de voorruit, een meerkoet 
in zijn oog vloog. Na veel operaties en een lange herstel-
periode heeft hij op een wonderbaarlijke manier weer een 
paar procenten zicht in dat oog, maar als je hem vraagt: wil 
je minder of meer koet dan is zijn antwoord ‘minder’.

Het is waarschijnlijk aan deze gebeurtenis te danken dat ik 
sinds die tijd met andere ogen naar meerkoeten kijk. Het 
is niet meer het lieftallige watervogeltje dat in de categorie 
niet-eend valt, het is ook nog eens een potentieel moord-
wapen. In de vijver op het Van Brakelplein zwemmen veel 
meerkoeten en wie wel eens de moeite neemt om daar vijf 
minuten naar te kijken ontdekt dat het ontiegelijk agres-
sieve rotbeesten zijn die de hele tijd bezig zijn om andere 
meerkoeten en watervogels achterna te zitten. En dat gaat 
gepaard met een hoop schel gekrijs en daar wil ik het 
eigenlijk over hebben.
Sinds een jaar ben ik erachter gekomen dat ik misofoon 
ben. Dat betekent dat ik niet tegen bepaalde geluiden kan. 
Ik ben al mijn hele leven misofoon, maar pas als je weet 
dat er een naam voor is, ben je iets gerustgestelder omdat 

je weet waar al die onrust vandaan komt. Sterker nog: ik 
kan zo agressief als een meerkoet worden als ik mensen 
een appel hoor eten, of een wortel of chips. Geluiden van 
bepaalde dieren horen daar ook bij. Katten geen probleem, 
duiven: alles slaat op tilt. Dat gekoer onderuit de krop haalt 
me het bloed onder de nagels vandaan. En dan zul je net 
zien dat ze een nest onder de dakpannen gaan maken, 
daar waar jij slaapt. Ik heb vanuit mijn dakraam bleekwater 
en andere giftige sappen in de dakgoot gespoten, maar 
elke keer hoorde je weer dat licht kokhalzende duivenge-
luid onder de pannen. Niets hielp, totdat er een keer een 
buurtkat over het dak liep, ik een hoop machteloos geflad-
der hoorde en daarna een weldadige stilte. Nee, katten zijn 
mijn vrienden. 

Nu hoor ik ’s nachts die meerkoeten, dat continue gejaag 
achter soortgenoten aan. Je hoopte dat de late winterkou 
ze allemaal zou invriezen, maar slechts de helft van de 
vijver werd een ijsbaan. Je hoopt dat die eenzame reiger 
terugkomt, die reiger die ’s ochtends uit het niets kwam 
aanvliegen en ’s avonds met een schreeuw de vijver weer 
verliet, en dat die reiger verzot is op meerkoetkuikens.

En dan zul je zien dat daarna die brulkikkers weer begin-
nen te concerteren.

Column Coen Peppelenbos
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In de buurt

VAN KALKER MODEHUIS AL SINDS DE JAREN VIJFTIG

Zelfgebreide schipperstrui werd 
modieus gesneden klokrok Door Esther Walstra

Vijf breimachines met evenveel nijvere breisters voorzagen vanuit de Eeldersingel de Groningers en schippersfamilies 
van warme kledij. Vader Enno en moeder Willy van Kalker openden daar vlak na de oorlog hun zogenoemde ‘breierij’, 
op de plek van de huidige bloemenzaak Zijlstra. Strategisch gelegen, ter hoogte van de sluis. ‘Als de schepen op weg 
naar Duitsland in de sluis moesten wachten gingen de schippersvrouwen snel aan wal’, vertelt zoon Bert van Kalker 
van het gelijknamige modehuis . ‘Ze hadden dan precies twintig minuten om hun boodschappen te doen bij de kruide-
nier en de winkel van mijn ouders binnen te gaan. Er werd dan gehaast een rits aan schipperstruien besteld voor het 
hele gezin. Er was natuurlijk geen tijd om de maten op te nemen’, glimlacht Bert, ‘zodra de sluis volgelopen was moest 
er weer gevaren worden. Maar mijn moeder had zo’n scherp oog dat ze met één blik bij iedereen de maat kon inschat-
ten. En als het schip in Duitsland had gelost en het gezin na een tijdje weer langs voer waren de truien klaar. En ze 
pasten altijd precies’, vertelt Bert trots. 

Deze persoonlijke bediening trekt ruim een halve eeuw later 
nog altijd klanten uit de drie noordelijke provincies naar Van 
Kalker. Al heeft het winkeltje aan de Eeldersingel sinds de 
jaren zestig plaatsgemaakt voor het statige hoekpand aan de 
Paterswoldseweg-Peizerweg. Zoon Bert (53) en dochter Netty 
(60) zetten sinds de jaren tachtig het levenswerk van hun ouders 
voort. Geen schipperstruien meer in de collectie, wel pantalons, 
twin-sets, klokrokken en blousons. Behalve deze klassieke 
kledingstukken hangt er in de eindeloze rekken ook een keur 
aan kleurige shirts, modieuze jasjes en elegante jurken. 

VOOR DAMES BOVEN DE ZESTIG
Weliswaar niet direct de smaak van de gemiddelde studente 
of van modebewuste dertigers en veertigers. Maar de 
zaak heeft dan ook een hele duidelijke doelgroep; dames 
van boven de zestig jaar. ‘Voor deze vrouwen is er in de 
stad niet zoveel te shoppen’, legt mede-eigenaar Netty 
uit. ‘Al die kledingwinkels zijn er vooral voor de jeugd, de 
pasvormen zijn daar ook op gericht. Maar oudere dames 
hebben vaak andere maten. Als iemand hier wat voller is’, 
wijzend naar haar middel, ‘is ze bij andere winkels meteen 
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aangewezen op de grote maten. Maar dan is álles aan 
het kledingstuk heel groot. Bij ons is de kleding in betere 
verhouding ontworpen, draagt comfortabel en past veel 
beter bij oudere klanten. En we blijven ondertussen ook 
nog betaalbaar. Overigens hebben we natuurlijk ook grote 
maten, maar wél met mooie pasvormen’. 

Netty en Bert zijn geboren en getogen Zeehelden maar 
wonen inmiddels elders in de stad. Geboren zoals zoveel 
Groningers in Huize Tavenier, en getogen boven de zaak 
aan de Paterswoldseweg. Terwijl moeder in het begin de 
breierij bestierde was vader Willy in die tijd vaak onderweg. 
Hij doorkruiste de provincie met zijn auto vol kleding, 
sokken, ondergoed, garens en zelfs karpetten. ‘De boer 
op,’ werd dat toen genoemd’, lacht Netty, ‘hij was eigenlijk 
handelsreiziger. Er waren in de jaren vijftig niet veel 
kledingwinkels op het platteland, het was ook nog maar 
kort na de oorlog. En helemaal naar de stad reizen was 
in die tijd ook niet zo eenvoudig, dus kochten vooral veel 
boeren hun spullen bij mijn vader met zijn koffertje’. 

PERSOONLIJKE AANDACHT EN OUDERWETSE 
SERVICE
Anno 2018 stopt er regelmatig een buurttaxi voor de deur 
van de winkel. Of een regiotaxi uit verdere oorden zoals 
Friesland of Drenthe; in het noorden is Van Kalker vrijwel 
de enige speciaalzaak voor de doelgroep. Voor ouderen 
is winkelen in de stad meestal geen optie. ‘Ten eerste is er 
dus weinig voor ze te vinden en ten tweede is het fysiek 
ook gewoon zwaar’, legt Netty uit. ‘Dochters komen hier 
ook vaak met hun moeder. Dan gaan de dames eerst even 
rustig aan tafel zitten, krijgen een kopje koffie en kijken dan 
op hun gemak een beetje rond. En wij helpen ze natuurlijk, 
als ze dat willen tenminste’. En zo hoorden de Van Kalkers 
in 35 jaar heel wat verhalen. Zowel mooie als verdrietige. 
‘Dames komen hier voor een outfit als ze naar een huwelijk 
gaan, maar ook voor een begrafenis’, legt Bert uit. ‘En af en 

toe komt er ook wel iemand om voor een overleden dierbare 
mooie kleding uit te zoeken. Voor in de kist’. Broer en zus 
hebben dus heel wat dames en hun familie leren kennen. De 
namen kennen ze bijna allemaal nog, en meestal weten ze 
ook nog hoe het met ze gaat. En met die instelling hebben 
de Van Kalkers een vaste clientèle opgebouwd die prijs stelt 
op persoonlijke aandacht en ouderwetse service. Want die 
staat hoog in het vaandel bij Modehuis Van Kalker, juist in 
de tijd van webshops en prijsknallers als Primark en H&M. 
‘Vaste klanten mogen gerust een selectie aan kledingstukken 
meenemen om thuis te passen’, vertelt Bert, ‘die hoeven ze 
van tevoren niet af te rekenen. ‘Sommige dames zijn door 
gezondheidsproblemen bijvoorbeeld aan huis gebonden. 
En als klanten wel graag willen komen maar geen vervoer 
hebben, dan halen we ze gewoon op. Als ze tenminste in de 
stad wonen’, voegt hij daaraan toe. 

Nog altijd bezoekt Netty, net als haar vader in de jaren vijftig, 
de mensen regelmatig thuis. ‘Als mijn vaste klanten ziek zijn, 
dement of heel slecht ter been bijvoorbeeld. Dan ga ik naar 
ze toe om ze te kleden’, vertelt ze. ‘Ze stellen dat ontzettend 
op prijs, het betekent zo veel voor mensen als ze in het nieuw 
gestoken worden. Dat doet echt wat met je, helemaal als je 
wat ouder bent of ziek. Ten slotte voelt iedereen zich beter als 
je mooie kleding draagt en er verzorgd uitziet. Dan voel je je 
toch meer mens’.
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Op het oude Suikerunieterrein (‘De Suiker’) staat een grote 
rode schuur, met daarop in witte letters “EM2”. In de eerste 
maanden van 2017 begon de bouw, die nogal wat voeten 
in de aarde had, maar afgelopen oudjaarsavond vond met 
succes het eerste feest plaats. EM2 is af, en draait. Initiatief-
nemers en uitbaters Alieke Rademaker en Chris Garrit zijn 
tevreden en enthousiast over wat we het komende jaar in EM2 
kunnen verwachten: een brede culturele programmering met 
openbare activiteiten in het weekend en exposities door de 
week. Voor iedereen, of zoals ze zelf zeggen: “voor Van Gogh 
lovers tot en met die-hard rockers.” En hoewel de ingang van 
het terrein niet langer aan het einde van de Van Heems- 
kerckstraat is (maar via de loopbrug vanaf de Energieweg) 
is het alsnog vlakbij voor de Zeeheldenbuurt-bewoners. In 
september 2017 gaf Alieke een rondleiding door de loods-
in-aanbouw. Het was koud, kaal en de wind waaide door de 
lege ramen, maar verdorie, er zat al sfeer in het pand. Hoog 
tijd om te kijken hoe EM2 er in maart 2018 bij staat, én om 
onze nieuwe buren te leren kennen.
Alieke en (oud-nachtburgemeester) Chris komen allebei uit 
Groningen, uit het culturele veld. Chris is de creative director 
terwijl Alieke een zakelijker achtergrond heeft (“Marketing, ma-
nagement en cijfertjes - we vullen elkaar goed aan”). Voordat 
ze met EM2 begonnen, runden ze samen drie jaar lang een 
podium in de oude graansilo aan het Eemskanaal: EMG Fak-

In de buurt

Een ruig randje 
door Henriëtte Poelman

tors. Helaas brak er eind 2015 brand uit, waarna de Gemeente  
het gebouw verkocht aan een projectontwikkelaar. Alieke: 
“EMG was echt dag tot dag, wat het moeilijk maakte om op 
te bouwen. EM2 staat voor dertien jaar vast, dus is er tijd om 
een lijn uit te zetten, te investeren en een betere band op te 
bouwen met het publiek. We hebben ook een beter business-
model.” Alieke lacht: “Misschien maken we het ook wel wat 
netter hier. Hoewel, we hebben dan niet meer dat toffe oude 
pand, maar we houden nog wel van een ruig randje.”

CROWDFUNDING
Toen de financiering van de bouw voor het grootste deel rond 
was, begonnen Alieke en Chris een crowdfundingsactie. Men-
sen konden een geldbedrag schenken of investeren in EM2, 
waardoor er net wat meer geld beschikbaar zou zijn voor de 
inrichting en aankleding van het pand. Binnen de gestelde 
deadline kregen ze maar liefst € 60.000,- bij elkaar, via 142 
investeerders. Alieke: “In het begin waren we nogal optimis-
tisch en overmoedig. Maar we wilden graag mensen erbij 
betrekken, laten zien dat we dóór gingen en dat ze iets bij 
konden dragen. Uiteindelijk hebben we zelfs meer opgehaald 
dan eerst bedacht, maar dat gebeurde allemaal in de laatste 
dagen dus dat was nog behoorlijk spannend. We dachten 
dat het geld het grootste probleem was, maar dat bleek het 
terrein te zijn, het huurcontract en de planning.”
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DUURZAAM
Volgens de planning zou EM2 in de zomer van 2017 open 
gaan, ook met het oog op het festivalseizoen. Maar de bouw 
duurde langer dan gedacht, vanwege vertraging van de 
ontwikkeling van het Suikerunieterrein – ze moesten wachten 
op water, riool en stroomaansluiting. Alieke geeft toe dat het 
misschien ook wel wat vlot was ingeschat, maar ja, dat en-
thousiasme hè. “We hadden niet per se ervaring met bouwen, 
maar wel met klussen en festivals opzetten. En we hebben 
een netwerk van enthousiaste mensen om ons heen die willen 
bijdragen. Zo hebben we de planken tegen de buitenkant zelf 
geverfd, met eigengemaakte verf die het een heel mooie, na-
tuurlijke kleur geeft. We zijn gegaan voor grote lijnen met en-
kele accenten, want ja, het blijft wel een loods.” Ze kozen voor 
duurzame bouw, zodat de zaal na een jaar of vijftien weer kan 
worden afgebouwd en materiaal kunnen worden hergebruikt, 
en omdat EM2 vlakbij stadsbuurten staat, hebben Alieke en 
Chris goed nagedacht over geluidsisolatie. Door de week is 
EM2 beschikbaar voor verhuur, maar vanaf april tot aan de 
zomer staat er elk weekend een activiteit op het programma. 

Op 31 december kwamen de eerste bezoekers: “Het oud-en-
nieuwfeest was een mooie doop. We hadden een geweldige 
crew over de vloer en een zeer leuk publiek. Een beter begin 
konden we ons niet wensen.”

In de zomer, als de tuin en het terrein groener worden, gaat ‘s 
weekends het terras open voor borrel of lunch en kunnen kin-
deren komen klauteren in de ruige speeltuin. Chris en Alieke 
kijken er erg naar uit, ook naar de samenwerkingen met Para-
digm, het Kadepop festival en folkband Rapalje. Mogelijk gaat 
de toegangsweg aan het einde van de Van Heemskerckstraat 
in de toekomst weer open, maar daar beslist de Gemeente 
over. “Kom vooral kijken hoe het is geworden,” waar Alieke 
lachend aan toevoegt: “En natuurlijk om te gluren bij de buren 
op de rest van het terrein!”

Meer info? Kijk op www.em2groningen.nl. Zie ook het artikel 
elders in deze AHOY over de verdere plannen voor het Suiker- 
unieterrein. 
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Een paar maanden geleden opende De Streekboer Gro-
ningen een afhaalpunt bij de Welkoop Groningen, aan 
de Peizerweg. Ideaal voor de bewoners van de Zeehel-
denbuurt, volgens De Streekboer. Maar wat doet De 
Streekboer, en wat kun je bij het afhaalpunt afhalen? 
Henriëtte Poelman vroeg het aan Tamara de Zeeuw, 
beheerder van De Streekboer Groningen.

De Streekboer, opgericht in 2015, is een organisatie met een 
missie: ze streven naar een gezond voedselsysteem dat voor 
iedereen eerlijk is. Ze willen voedselverspilling tegengaan en 
tegelijkertijd beter voedsel op tafel zetten. Door het via een 
webshop mensen makkelijk te maken om meer lokale produc-
ten te kopen, verbinden ze de burgers weer met de boeren. 
Ook vindt De Streekboer het belangrijk dat voedsel betaal-
baar is én dat de boer een goede prijs krijgt voor zijn product. 
Die prijs kan fluctueren als de voorraad slinkt. Supermarkten 
bijvoorbeeld houden prijzen het liefste constant, ook als de 
oogst minder goed gelukt is. In dat geval importeren ze pro-
ducten uit het buitenland – terwijl lokaal voedsel beter voor de 
regio én het milieu is. Alle boeren die zijn aangesloten, zitten 
binnen een straal van 40 kilometer van de stad Groningen. 
Online kun je meer over hun producten lezen en het verhaal 
achter elke boer en boerderij.

In de buurt

De Streekboer door Henriëtte Poelman

HOE HET WERKT
Voor 10 euro per maand kun je lid worden van De Streekboer, 
en krijg je 25% korting in de webshop. Als je luxere producten 
bestelt zoals vlees en zuivel, kan het lidmaatschap al snel uit. 
Tamara: “Maar bestel je alleen groenten dan wordt het wat 
krap, want als je maar 80 cent voor een kilo bietjes of aard-
appels betaalt moet je wel heel veel bestellen voordat je dat 
tientje er uit hebt...”

Als op dinsdagochtend om 10:00 uur de webshop voor die 
week sluit, krijgen alle boeren een lijst met verkochte produc-
ten. Ze pakken alles in en brengen de volgende dag alles (al 
carpoolend) naar de stad, waar de klanten woensdagmiddag 
hun bestelde boodschappen kunnen ophalen. In Groningen 
zijn inmiddels vier afhaalpunten, waaronder de Welkoop aan 
de Peizerweg. “Je moet inderdaad wel vooruitplannen wat je 
later die week gaat eten,” geeft Tamara toe, “terwijl je in de 
stad tot ’s avonds naar de supermarkt kan en per keer haalt 
wat je wilt. Ik kan me voorstellen dat het nog best een stap is 
voor mensen die eerder voor gemak gaan.”

WAAROM LOKAAL ETEN?
“Het is minder milieubelastend en in deze tijd waarin zoveel 
nadruk ligt op puur en gezond eten, is het goed om te weten 
wat je eet,” vertelt Tamara. Het voedsel van de boer wordt vers 
geoogst en je weet waar het vandaan komt. Dus als er iets niet 
in orde zou zijn, weet de boer dat hij er direct op aangesproken 
wordt. “Via De Streekboer vind je ook ander voedsel op je bord 
dan je normaal in de supermarkt koopt, zoals aardperen, een 
bijzondere oude groente. Daar leveren we dan ook een recept 
bij zodat je weet wat je er allemaal mee kunt. Ook hebben we 
bier van brouwerij Groningen in de webshop en aalbessenwijn. 
En je leert wat er eigenlijk in de regio groeit.”
Als je lokaal eet, realiseer je je ook wat het betekent om sei-
zoensgebonden te eten. De broccoli en boontjes in de super-
markt vind je nu niet op het land en kassen zijn er in Groningen 
eigenlijk niet. Door de koude en late winter konden de boeren 
pas laat van start met zaaien, dus was het aanbod qua groente 
en fruit vrij beperkt. “Maar in de zomer zijn alle groenteboeren 
weer vol in bedrijf en is het aanbod gigantisch, en heel kleur-
rijk!” Tamara lacht: “Geloof me, eigenlijk is maart niet de beste 
periode om mensen kennis te laten maken met De Streekboer.”
www.destreekboer.nl/groningen
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Het Groene Dorp mikt op 
start in 2019
Een initiatief van burgers is bezig met de realisatie van een 
woonblok waarin levensloopbestendig kan worden gewoond. 
Dat betekent dat er wordt gezocht naar kansen om de woon-
ruimte gemakkelijk groter en kleiner te laten worden en dat het 
geheel wielvriendelijk wordt zodat het makkelijk wonen is van 
buggygebruiker tot rolstoelgebruiker. Ook sociaal wordt eraan 
gewerkt dat buren naar elkaar omzien en dat zorg voor de oude 
dag inclusief is gemaakt door ondersteunende voorzieningen 
als onder meer een kleinschalig verpleeghuis in het complex. 
Iedereen die belangstelling heeft kan gratis inschrijven op de 
nieuwsbrief of betrokkene worden door een donatie bij te dragen 
en wellicht actief mee te doen. De gemeente wil graag stimu-
leren dat de locatie die de initiatiefgroep op het oog heeft aan de 
Van Heemskerkstraat, het voormalige Aaborg, daarvoor wordt 
benut. Momenteel is, op verzoek van de gemeente, het initiatief 
druk bezig relaties aan te gaan met planontwikkeladviseurs 
Rizoem en KUUB. Als we daar een contract mee hebben gaat 
Rizoem helpen met de locatie definitief te maken en de financie-
ring sluitend te krijgen en KUUB helpt met de sociale structuur 
en de sociale omgang in het complex. Hoewel er nog veel werk 
te verzetten is mikken we nog op de start van de bouw medio 
2019. Meer weten? Kijk op www.hetgroenedorp.nl (PO)

Nieuwe wandelgroep test 
zeebenen buiten stad
Wandelclubjes zijn hip en happening, recreatief lopen is niet 
voor niets de populairste vrijetijdsactiviteit in Nederland. Ook de 
Zeeheldenbuurt heeft sinds kort een groep die maandelijks een 
wandelroute volgt; ‘Wandelgroep Zeebenen’. De club ontstond 
na een oproepje op een wijkapp en binnen no-time waren er 
veertien belangstellenden, waarvan ruim de helft de eerste keer 
al meeliep. Maar er kan nog meer bij. En gezien de samenstel-
ling worden met name mannelijke Zeehelden uitgenodigd zich 

aan te sluiten bij de gloednieuwe wandelgroep. De communi-
catie verloopt via Whatsapp.
De paden op, de lanen in, vooruit met flinke pas langs de vers 
omgeploegde Groninger klei en over oude dijkjes. In de lucht 
een grote zwerm spreeuwen, in de verte de oude wierden en 
kerkjes. In het vizier het slingerende Reitdiep dat akkers en 
wandelroute meermalen doorklieft. De leden van de debu-
terende wandelgroep ‘Zeebenen’ zagen het aan en snoven 
tevreden de frisse buitenlucht op. Het allereerste tripje was een 
groot succes; het ‘dorpsommetje’ van zo’n 6 kilometer tussen 
Aduarderzijl en Garnwerd bleek een gezellig uitje dat eindigde 
bij uitspanning ‘Garnwerd aan Zee’. Het bleek weer eens dat je 
voor indrukwekkende natuur niet ver van Stad hoeft te reizen. 
Het Groninger Westerkwartier is qua natuur en geschiedenis 
een geweldige locatie en vrijwel om de hoek.

De wandelaars van ‘Zeebenen’ zijn van plan eens per maand 
een mooie wandeling in de provincie te maken en dat af te 
sluiten met een kopje koffie. Om het beginpunt te bereiken 
rijden de lopers met elkaar mee in de beschikbare auto’s. ‘Het 
blijkt dat veel mensen het heerlijk vinden om ergens rond het 
weekend even de benen te strekken buiten de stad’, vertelt 
deelnemer en buurtgenoot Petra Vos ‘En het is ook leuk dat we 
allemaal bij elkaar in de buurt wonen. Niet iedereen kent elkaar 
van tevoren, maar na een wandelingetje en een drankje weet 
je ineens veel meer over je buren. Petra hecht eraan dat het 
wandelen relaxed en vrijblijvend moet zijn. ‘Een kilometer of zes 
kunnen de meeste mensen wel volhouden en het kost je ook 
niet de hele dag. We proberen de dagen ook wat te variëren 
zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen. De eerste keer 
was op zondagochtend, de volgende keer op vrijdag- of za-
terdagochtend. Wie aanhaakt doet gezellig mee, maar zonder 
verplichting om de volgende keer ook mee te gaan. Vrijheid 
blijheid’, knipoogt Petra.
Wil je ook (wel eens) meewandelen? Stuur een appje naar 
Petra 06-11060181 en je wordt toegevoegd aan de app-groep 
‘Wandelgroep Zeebenen’. (EW)
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De Zeeheldenbuurt kent inmiddels heel veel verschil-
lende Whatsapp-groepjes. Buren uit dezelfde straat 
wisselen zo tips uit, waarschuwen elkaar bij onraad of 
helpen elkaar via de app. De Zeeheldenbuurt heeft ook 
vier Whatsapp-groepen voor wijkactiviteiten. Elke Zee-
held is van harte welkom om zich vrijblijvend en zonder 
verplichtingen aan te sluiten.

KINDERVREUGD PIRATEN
Aanmelden via Nathaly Bouwers 06-10552829
Noa, Jada, Lies, Daan, Lois… Je ziet ze misschien niet altijd, 
maar in de Zeeheldenbuurt wonen veel meer kinderen dan 
je denkt. En wat is er leuker dan met elkaar te spelen in onze 
prachtige speeltuin Kindervreugd. Lekker bouwen in de 
zandbak, fietsen over de slingerpaden, samen schommelen of 
tafeltennissen. Handig voor ouders om op een groepsapp te 
zitten zodat je aan kunt haken als er meer kids, oftewel piraten, 
in Kindervreugd zijn. Buurvrouw Nathaly Bouwers zoekt ook 
nog ouders die willen helpen met de organisatie van speciale 
kinderactiviteiten. Bijvoorbeeld bij het bouwen van een super-
leuk zomerfeestje met zwembadjes en ijsjes in Kindervreugd!

WANDELGROEP ZEEBENEN
Aanmelden via Petra Vos 06-11060181
Onlangs was de eerste wandeltocht van deze gloednieuwe 
groep (zie artikel elders in dit blad). De wandelroute van zo’n 
6 kilometer ging door het Groninger land rondom het pitto-
reske Garnwerd. Het werd afgesloten met een kopje koffie in 
de prachtige horecazaak ‘Garnwerd aan Zee’. De wandelclub 
loopt maandelijks een nieuwe route in de provincie, deelnemers 
carpoolen gezamenlijk naar het startpunt. Als je je aanmeldt ben 
je niet verplicht elke keer mee te doen, aanhaken als je zin hebt 
is het motto. De dag en tijd is altijd in overleg, maar meestal op 
een vrijdag-, zaterdag, of zondagochtend om een uur of 10 en 
aansluitend een kopje koffie in een café in de omgeving.

ZEEHELD(INN)EN (DRANKJE, HAPJE, DANSJE)
Aanmelden via Esther Walstra 06-30691991
Een drankje, een hapje en af en toe zelfs een dansje. De 
Whatsappgroep ‘Zeeheldinnen’ telt momenteel zo’n twintig 
buurtgenoten in wisselende samenstelling. Ze spreken onre-
gelmatig af, vaak in een kleiner gezelschap. Op vrijdagmiddag 

In de buurt

Whatsapp-groepen Kindervreugd,  
Wandelclub, Borrelen en Hulp

in Eetcafé van de Markt, of in een ander restaurant, dansfeest 
of concert in de stad. De groep bestaat uit dertigers, veertigers 
en vijftigers. Sommigen gaan naar 40+ feesten en nodigen 
elkaar dan uit op de groepsapp. Niets is verplicht; als je op de 
app een leuk voorstel voorbij ziet komen doe je mee en anders 
niet. Aanhang, vrienden en vriendinnen zijn uiteraard ook altijd 
welkom. Momenteel zijn er alleen maar dames in de Whatsapp-
groep, maar heren zijn nadrukkelijk van harte uitgenodigd zich 
aan te sluiten. De groepsnaam zal dan per direct gewijzigd 
worden van ‘Zeeheldinnen’ naar ‘Zeehelden’.

HANDJE HELPEN
Aanmelden via Esther Walstra 06-30691991
Een onverwacht klusje dat je zelf niet kunt uitvoeren of waar je 
wat extra handen bij nodig hebt. Misschien ken je een oudere 
buurtgenoot die een (digitaal) probleem heeft waar jij bij kunt 
helpen. Of een buur waarvan iemand weet dat die minder mo-
biel is en mogelijk een boodschap nodig heeft. Deze appgroep 
is voor alle voorkomende klusjes voor en door Zeehelden. Gooi 
de vraag in de app en er is vast een van de deelnemers die kan 
helpen. Er zitten nu 12 Zeehelden op de appgroep, dat zijn 24 
helpende handjes. Maar er kan nog meer bij!

 Wijkagent Bert Holthof:  
‘Liever op straat dan achter 
een bureau’ Door Esther Walstra

Politieman Bert Holthof (59) heeft de Zeeheldenbuurt 
onder zijn hoede. Hoewel het te boek staat als een rustige 
buurt, gebeuren er toch af en toe vervelende zaken waar 
de sterke arm aan te pas moet komen. Holthof benadrukt 
om altijd alle incidenten te melden. ‘Op die manier weet ik 
wat er speelt in de buurt en kunnen we erger voorkomen’. 

Misschien heb je Bert wel eens op zijn politiebike door de wijk 
zien rijden, onze buurt is namelijk zijn gebied. En met hem als 
wijkagent hebben we een heleboel dienstjaren ervaring in huis. 
Als 21-jarige voegde hij zich bij het politiekorps en maakt car-
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rière tot het crimeteam als rechercheur. Maar het kantoorwerk 
beviel de diender niet. ‘Ik miste het werk op straat’, legt hij uit, 
‘je beweegt je tussen alle soorten mensen. Van vakkenvuller tot 
bankdirecteur, bij wijze van spreken’. Negen jaar lang werkte 
hij in het centrum van de stad, gericht op kleine criminaliteit. 
Maar met dat woord is Bert het niet helemaal eens. ‘Het is een 
wat denigrerende term’, vindt hij. ‘Want zakkenrollen, inbraak, 
diefstal en dat soort zaken zijn vreselijk ingrijpend voor mensen. 
Ik kan het weten, bij mij is er vroeger ook wel eens ingebroken. 
Dat is echt traumatisch, om te weten dat vreemde mensen in je 
huis zijn geweest. Dat is dus eigenlijk niet ‘klein’. 

WILDE ACHTERVOLGING
In de Zeeheldenbuurt is het qua criminaliteit redelijk rustig, 
al gebeurt er toch af en toe wel wat. Drie politiewagens met 
loeiende sirenes reden onlangs als een speer de buurt door, 
het leek wel een filmset. Op verschillende buurtappgroepen 
vroeg men zich af wat er aan de hand was. Een buurman 
kwam op NextdoorApp met een ooggetuigenverslag: op het 
Van Brakelplein is na een achtervolging een persoon aange-
houden en meegenomen. Het bleek een vluchtende dealer in 
een gestolen auto. Had overal kunnen gebeuren. Toch wordt 
er met enige regelmaat de hulp van de politie ingeroepen. Bij 
de golf diefstallen van dure fietsen bijvoorbeeld of bij ernstige 
geluidsoverlast. Er zijn soms ook vervelende situaties rond de 
panden waar ex-gedetineerden wonen en meest recent kwam 
de Zeeheldenbuurt in het nieuws met een schennispleger, 
oftewel een potloodventer. 

VERWARDE MENSEN
Deze onbekende viezerik joeg enkele weken geleden verschil-
lende bewoonsters van de Zeeheldenbuurt de stuipen op het 
lijf. ‘s Avonds in het donker benaderde hij ten minste twee vrou-
wen en liet vervolgens zijn geslachtsdeel zien. ‘Met die zaak 
zijn we bezig’, vertelt de wijkagent, ‘ik kan er nog niet te veel 
over vertellen. We hebben twee meldingen uit de buurt gehad, 
maar het gaat waarschijnlijk om twee verschillende daders. 
De Zeeheldenbuurt was overigens niet de enige plek waar het 
gebeurde. We hebben in elk geval iemand in beeld en wachten 
op een heterdaad’. Hij roept mensen op om altijd te melden 
als er iets dergelijks is gebeurd, ook al maakte het geen indruk 
dan nog is het belangrijk voor de politie om het te weten. Als 
je geen aangifte wilt doen, meldt het dan via 0900-8844 en bij 
heterdaad via het nummer 112, benadrukt de wijkagent. Deze 
man lijdt waarschijnlijk aan een stoornis, iets waar de politie 
tegenwoordig haar handen vol aan heeft.

Door de versoberde geestelijke gezondheidszorg komen ver-
warde mensen steeds vaker op straat terecht met alle gevolgen 
van dien. ‘Ze komen dan bij ons op het bordje’, legt Bert uit, 
‘we zijn daar de laatste jaren echt onevenredig veel mee bezig. 
Het is vervelend voor de mensen die ermee geconfronteerd 
worden maar ook slecht voor deze patiënten, die horen ergens 
thuis waar zorg voor ze is.’

GELUIDSOVERLAST
De Zeeheldenbuurt en studenten, ze horen bij elkaar als boter 
en brood. Meestal is dat heerlijk maar soms ligt het zwaar 
op de maag. Studentenfeestjes en slapende buren gaan nu 
eenmaal niet goed samen. Bert geeft als dringend advies toch 
altijd de politie te bellen als het de spuigaten uitloopt. ‘Bel dan 
0900-8844, als het kan dan komen we altijd. En we zijn streng. 
De eerste keer komen de feestgangers weg met een waar-
schuwing, de tweede keer met een boete á 400 euro. De derde 
keer wordt het apparaat in beslag genomen. Dat kan dus ook 
een laptop of tablet zijn als daar het geluid uitkomt’. 
De wijkagent is overigens enthousiast over de onderlinge com-
municatie via Whatsapp. ‘We zijn daar als politie heel blij mee, 
bewoners kunnen elkaar waarschuwen en letten extra op. Dat 
zijn toch de extra oren en ogen in de buurt die mij als wijkagent 
heel erg kunnen helpen’. 
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Met Jannes kwam het gelukkig weer 
goed, maar, beweert Stien, “hij is wel 
veranderd.” Drie jaar geleden werd 
Jannes opnieuw getroffen door pech: 
een herseninfarct. Ook dit keer liep het 
goed af, hij heeft er relatief maar weinig 
aan overgehouden. “Maar,” zegt Stien, 
“hij is weer een beetje anders gewor-
den. Nu heb ik dus mijn derde Jannes.” 

NETJES IN DOZEN
De beide echtelieden vormen nog altijd 
een hecht team. Stien brengt de koffie 
rond, Jannes vult de kannen. Stien 
presenteert de kaas en worst, Jannes 
staat in de keuken te snijden. Jannes 

Stien woont met echtgenoot Jannes 
aan de Piet Heinstraat, het rustigste 
straatje van de Zeeheldenbuurt. Al vier-
enveertig jaar. Ze kochten het gezellige 
huis in 1974, na eerst een paar jaar een 
bovenhuis in de Van Heemskerckstraat 
te hebben bewoond. “De Zeehel-
denbuurt is echt onze buurt. Ik ben 
opgegroeid in de Sledemennerstraat, 
achter de Westersingel en ik ging naar 
de Karel Doormanschool in de Witte 
de Withstraat. Later verhuisden we 
naar een nieuwbouwwoning in Corpus 
den Hoorn. Toen wij trouwden, ben ik 
teruggekeerd naar de Zeeheldenbuurt.”

Stien en Jannes zijn ruim 45 jaar 
getrouwd. Toch is Jannes “mijn derde 
man”, zoals Stien het enigszins mys-
terieus uitdrukt. Dat zit zo. Ze waren 
nog maar een paar jaar getrouwd toen 
Jannes een dagje ging zeevissen, 
terwijl Stien, zwanger van het tweede 
kind, met hoge bloeddruk in het zie-
kenhuis lag. “Dan was hij er even een 
dagje uit.” Tijdens de boottocht kwam 
Jannes ongelukkig ten val, waarbij hij 
het ruim in tuimelde en vervolgens een 
week in een Fries ziekenhuis in coma 
lag. Daarna volgden vele maanden 
revalidatie. Stien: “Dat was een heftige 
tijd. Een klein kind, een baby en een 
revaliderende man om voor te zorgen.” 

voelt zich sowieso beter in de keuken 
thuis dan Stien. Meestal kookt hij. Er 
zijn echter ook zaken in huize Havin-
ga waarbij man en vrouw hun eigen 
gang gaan. Manlief met zijn kanaries 
in de volière in de achtertuin – Stien is 
allergisch voor de kleine gele zang-
kampioenen – en vrouwlief met haar 
kerstmannen en paashazen. Twee 
keer per jaar – in oktober en in maart – 
ondergaat de huiskamer van Stien en 
Jannes een complete metamorfose. 
Alle ‘gewone’ spullen gaan dan netjes 
in dozen naar de zolder om plaats te 
maken voor Stiens collectie kerstman-
nen of paashazen. 

Buurtbewoners

STIEN HAVINGA UIT DE PIET HEINSTRAAT

‘Het is heel veel. En toch heel rustig.’
Door Kees Frenay

Bij elke schoonmaakactie is ze present! Met koffie, thee, koek, blokjes kaas en plakjes worst in de fietsmand rijdt ze 
door de straten van onze buurt en zorgt ervoor dat niemand iets te kort komt. Stien Havinga, de rijdende gastvrijheid 
in de Zeeheldenbuurt! “Het is toevallig zo gekomen,” vertelt ze, “toen ik de eerste keer meedeed had ik na een uur 
papier prikken wel zin in koffie. Die was er niet en toen ben ik het zelf maar even gaan zetten.” En niet alleen voor 
zichzelf, maar ook voor alle andere Lentekriebelaars. “Ja, ik heb wel vaker van die gekke ideeën.”
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en met alle denkbare versieringen. Elk 
voorjaar is huize Havinga een paaspa-
radijs. Niet alleen binnenshuis, maar 

ook de voortuin. Geen ontkomen aan: 
het is Pasen! Een heel vrolijk Pasen. 
En een harmonieus Pasen! Het ziet er 
allemaal prachtig uit. Kleur bij kleur, 
een mooi geheel. “Dat is de kunst” legt 
Stien uit, “het is heel veel in allemaal 

verschillende kleuren. En toch heel 
rustig. Daar verbazen de mensen zich 
over.” Jannes blijft er rustig onder: “Ik 
heb er geen last van.”

Energiek, zo kunnen we Stien wel 
typeren. En positief – “Dat probeer 
ik altijd wel” – en betrokken bij onze 
buurt. Ook als terugkerend lid van 
de kascommissie waarin ze jaarlijks 
samen met Eric Bruining de boeken 
van de buurtvereniging controleert. 
Ook dat doet ze graag. “Eric is heel 
zorgvuldig, ik ben wat soepeler. En zo 
zijn we samen een goed team.”

DUIZEND KERSTMANNEN

“Ik denk dat ik zo’n duizend kerstman-
nen heb. Die krijgen in de loop van 
november allemaal een plek in onze 
woonkamer. Samen met allerlei andere 
kerstspullen en lichtjes. Dat ziet er 
heel gezellig uit. Zo’n kleine twintig jaar 
geleden zijn ze hier geweest van TV 
Noord, er was toen een wedstrijd ‘Mijn 
mooiste kerstpaleis’, waarvoor iemand 
uit de buurt mij had opgegeven. Dat 
was een leuke belevenis, helemaal 
omdat ik ook nog de winnaar werd!” 
De unieke kerstmannenverzameling 
van Stien is – net als de rijdende kof-
fieservice – spontaan ontstaan. “Ik had 
een kerstman gekocht voor onze zoon, 
die nog heel klein was. En omdat ik 
in november jarig ben, kwamen er elk 
jaar meer bij. En voor je het weet heb 
je dan een hele verzameling. Zo is het 
ook gegaan met de paasspullen.”

VROLIJK PASEN
Grote hazen, kleine haasjes, hazen 
met mandjes en hazen met tandjes, 
bruine, roze en witte konijnen, lamme-
tjes, kuikentjes, kippen, ganzen, paas-
takken, katjes en eieren, nog meer ei-
eren, duizenden eieren. In alle kleuren 

‘Rijdende gastvrijheid. 
Kerstmannen. 
Paashazen.’
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HIJS HET ANKER!

Het was augustus 2005 toen ik voor 
het eerst in mijn leven in Groningen 
kwam omdat Sylvia daar woonde. 
Wat was dat een leuke ervaring! Als 
Amsterdams stadsmens voelde ik mij 
er al direct thuis, al viel het mij ook 
op dat veel mensen hun eigen ding 
deden en minder mét en vóór elkaar! 
Nog geen half jaar later vertrok ik sa-
men met Sylvia voor onze lange zeil-
reis die op Curacao aangenaam werd 
onderbroken omdat er een baby in de 
buik zat! Ons huis aan het van Bra-
kelplein kwam net leeg dus konden 
we daar mooi wonen en werd Daan 
geboren. 3 maanden later vertrokken 
we weer en reisden we met de kleine 
baby over de oceaan en eindigden 
in de Oosterhaven, wachtend tot we 
onze woning weer in konden. Ik zocht 
werk door in de buurt klusjes te doen 
en leerde steeds meer mensen ken-
nen. In de strenge winter van januari 
2013 veegde ik met buurman Harmen 
een ijsbaan waar we samen met Niko 
Winkel een lichtmast huurden om de 

baan te verlichten. Op die ijsbaan leer-
de ik Marc Wiers en Ruurd Voorneveld 
kennen en zo is de evenementencom-
missie ontstaan. En nu? Nu is het tijd 
om het anker weer te hijsen. We gaan 
een nieuw avontuur tegemoet, zoals 
het ons al vaak vergaan en best goed 
bevallen is. We weten wat we hebben, 
maar niet wat we zullen krijgen, en 
dat is denk ik wel het leukste wat ons 
te wachten staat. In Ten Post hebben 
we een mooie lap grond gevonden 
met een dito huis er op. Kom maar 
eens kijken op Rijksweg 159! Toch 
klinkt het allemaal best stoer en mooi 
maar heeft het ook zijn keerzijde hoor. 
We hebben best een traantje moeten 
laten en vooral Daan vond het best 
moeilijk omdat het nu toch echt gaat 
gebeuren, een nieuwe plek, andere 
school, andere mensen en een andere 
wereld van koeien en mest, natuur en 
water en een heel weids uitzicht. Lieve 
Zeehelden en heldinnen, heel erg 
bedankt voor de mooie en gezellige 
tijd. Tot gauw! 
Jeroen Meijer

“IK NEEM NIET ÉCHT 
AFSCHEID VAN DE  
ZEEHELDENBUURT”

In februari 2008 kocht ik één van de 
mooiste huizen in de Zeeheldenbuurt. 
Op één van de mooiste plekjes in de 
Zeeheldenbuurt. Het Abel Tasman-
plein. Toen ik mijn dochters, die al een 
jaar of vijf geleden vertrokken naar 
hun studentenhuizen, vertelde dat ik 
het huis zou gaan verkopen, zeiden ze 
in koor: ‘ahhhh, neeeee!’ Zij hebben 
hun tienerjaren hier doorgebracht 
en ook als studenten gebruikten ze 
het huis voor hun feestjes. Zelfs hun 
vriendinnen vinden het jammer dat ik 
verhuis! Maar ja, het is voor mijzelf nu 
veel te groot! Nee, ik hoefde niet weg 
uit de Zeeheldenbuurt, die ik oprecht 
de leukste wijk van de stad vind. Ik 
ga nu naar de Schildersbuurt, de op 
één na leukste wijk van de stad. Maar 
naar een huis dat me nu beter past. 
Ik neem niet écht afscheid van de 
Zeeheldenbuurt, ik heb hier buren en 
vrienden en die raak ik op hemels-
breed 500 meter van hier heus niet 
kwijt. Zoals ook mijn kroegje voor de 
vrijdagmiddagborrel, met een heerlijke 
hap van kok Hans op de bar. En ik kijk 
toch heus alweer uit naar het eindzo-
merfeest aan de Van Brakelvijver. 
Dus kan ik dit stukje met gerust hart 
afsluiten met... tot ziens! 
Niko Winkel

‘Scheiden doet lijden’
Recent vertrokken twee actieve buurtgenoten uit de Zeeheldenbuurt: feestcommissielid, snoeiploegleider en 
brandgangchef Jeroen Meijer en bestuurslid/secretaris Niko Winkel. Hieronder vertellen ze zelf waarom ze onze buurt 
verlaten. We zullen ze missen. Jeroen en Niko, namens alle Zeehelden bedankt voor jullie inzet.”

Buurtbewoners



27

Advertenties

VAKANTIEHUISJE TE HUUR
6 pers. vakantiehuisje in Sdr. Nissum in Denemarken
7 km van de Noordzee; 400 m van de Nissumfjord
Informatie: Eddy Ufkes, tel. 0596 - 541841, e-mail egaufkes@hotmail.com

€300 - €355 per week
(wisseldag zelf te bepalen)

Friesestraatweg 41 
Groningen

050 - 7370381

Uitermate geschikt als 
locatie voor uw bedrijfs-, 
afstudeer- of afscheidsborrel!

HET BORRELT 
IN GRONINGEN!

De makelaar van de Zeeheldenbuurt!

• vrijblijvende waardebepaling van je woning

• specialisten als aankoopmakelaar

• jaren ‘30 specialisten verkoopmakelaar

• no cure, no pay

• UNIEK: bij verkoop krijg je 3 makelaars
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Eendrachtskade NZ 3  l  9718 BA Groningen  l  050-3185639
info@sportief90.nl  l  www.sportief90.nl  l sportief90  

Fitness
Personal Training
Voedingsadvies
Bodypump
Body Balance
Body Step
RPM / Spinning
Attack
Grit

Sh’Bam
Hardlooptraining
Fit 55+
Body Shape
Aerobic/Dance Hilo
Body Combat
Step
Kombi
BBB

• Fysiotherapie

• Sportblessures

• Rug- en nekklachten

• Oefentherapie  bij  o.a. 
   COPD, hartaandoeningen 
   en systeemziekten

Eendrachtskade NZ 3  l  9718 BA Groningen  l  050-3070077

info@fysiotherapiesportief90.nl l www.fysiotherapiesportief90.nl  
fysiotherapiesportief90  

• 2x per week inloopspreekuur

• Geen wachtlijsten,
   snel een afspraak

• Ook ’s avonds geopend
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Sigarenbroers

Op 1 januari 1992 steekt Joost stiekem zijn eerste 
sigaret op. Hij is 15. Zijn ouders slapen nog. De half 
opgerookte peuk plukt hij uit een omgekieperde as-
bak. Het is een restant van het feest van gisteravond. 
De lippenstift getuigt van een vrouwelijke roker. Joost 
hoest, kucht, verbijt de pijn in zijn keel, inhaleert en 
blijft dat doen. Jarenlang.

Vier jaar later vestigt hij zich in een studentenhuis aan het 
Abel Tasmanplein. Van daaruit verkent hij zijn nieuwe wijk. 
Zo ontdekt hij Café Bolhuis, de kassameiden bij Super 
de Boer, de Chinees op de hoek en de oude Van Dam 
met zijn sigarenmagazijn. Daar stapt hij binnen voor een 
aansteker. Die raakt hij namelijk altijd kwijt. Daarna volgen 
het Nieuwsblad van het Noorden op zaterdag. Stapels ver-
jaardagskaarten voor familie en vrienden. En zijn wekelijkse 
slof Gauloises, voor zichzelf.

Als een volleerde Franse matroos geniet Joost van elke 
sigaret. Ze markeren de gebeurtenissen in zijn jonge leven 
als witgele piketpaaltjes. Het eerste flatfeest bij zijn buren 
aan het Hoendiep. Zijn eerste zoen. Het halen van zijn 
rijbewijs. Z’n eerste gebroken hart. Het andere kassameisje 
waardoor hij de pijn snel vergeet. Joost begint de dag met 
koffie en een peuk. En eindigt diezelfde dag steevast met 
het uitdrukken van een gloeiende punt.

In 1998 studeert Joost af. Verhuist naar de binnenstad. 
Stopt met roken. Maar blijft zijn rondje markt elke zaterdag 
steevast afsluiten bij het sigarenmagazijn aan de Paters-
woldseweg, voor zijn wekelijkse krantje. Bij Van Dam, 
inmiddels omgedoopt tot Heemstra, wordt hij langzaam 
een bekende van de broers Martijn en Erik. Zoals zove-
len. Wie van de twee broers ook in het winkeltje staat, 
zijn krantje ligt klaar. Ze mompelen wat over het weer, FC 
Groningen en de politiek, hij legt het geld op de toonbank, 
en ze wensen elkaar een mooi weekend. Week in week uit. 
Jaar in jaar uit.

De laatste jaren ziet Joost de tabaksreclame van de gevel 
verdwijnen. De sigaren plaatsmaken voor snoepgoed. De 
klandizie uitdunnen. En er gebeurt meer rond het tabaks-
zaakje. De brievenbus is opeens onvindbaar. De stadsbus 
rijdt de Paterswoldseweg voorbij. De halte hebben ze hon-
derd meter verderop neergezet. De passagiers komen niet 
meer. Langzaam verdwijnt met de klanten ook de glimlach 
op de gezichten van de broers.

Het winkeltje verandert, bijna ongemerkt, van een vaste 
tussenstop voor velen in een speciaalzaak voor weini-
gen. Ook Joost heeft tenslotte niks meer nodig dan het 
Dagblad. Soms koopt hij uit sympathie voor de broers, 
de Linda voor zijn vriendin. Het mag uiteindelijk niet meer 
baten. In zijn eigen krant leest hij in december dat de 
sigarenbroers er mee stoppen. Te weinig klanten. Te weinig 
omzet. Hij leest de verhalen over de overvallen, gesneuvel-
de winkelruiten en vuistslagen rond de kassa. Hij kent ze 
allemaal allang. Gehoord van de broers zelf.

Met kerst opent Joost nietsvermoedend het grootste 
cadeau onder de kerstboom. Het is licht, als hij het schudt 
maakt het nauwelijks lawaai. Zijn vriendin kijkt hem liefde-
vol aan. Hij scheurt het cadeaupapier eraf en ziet langzaam 
de licht-donkerblauwe verpakking van een slof Gauloises 
verschijnen. Er zit een kaartje bij. ‘Niet om te roken. Maar 
om te bewaren. Als herinnering aan hoe mooi we het hier 
hebben gehad.’ Zijn vriendin legt een hand op zijn arm. ‘Ze 
wisten niet hoe je heette. Maar ze wisten direct wie je was, 
toen ik over jou vertelde.’ Heel even is het stil. En daarna 
moet Joost heel lang vreselijk hard huilen.

Column Marc Wiers
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Kledingreparatie & stomerij

Advertenties
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Bewonersorganisatie 
Zeeheldenbuurt
Jeanine Meiners, voorzitter 
VOORZITTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Oike Vlaanderen, penningmeester
PENNINGMEESTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Kees Frenay, secretaris
Peizerweg 31
050 5424071
Klaas Schepers, lid
INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

WERKGROEPEN

Evenementen
Ruurd Voorneveld
Marc Wiers
Monique Overmeer
Charlotte Koning
Rob Vellekoop 
EVENEMENTEN@ZEEHELDENBUURT.NL

Beheer
Ronald Bats
Marian Sterenberg
BEHEER@ZEEHELDENBUURT.NL

Groen/Kindervreugd
Klarissa Nienhuys 
INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

Verkeer/Ruimtelijke 
ordening
Peter Oterdoom
Oike Vlaanderen
INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

Leefbaarheid
Jeanine Meiners
VOORZITTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Koffieochtenden
elke vrijdag vanaf 9.00 uur
Victor Scheijde
PASTOOR@GRONINGEN.OKKN.NL

Facebook/ Nextdoor
Esther Walstra
Henriette Poelman
ESTHERWALSTRA@GMAIL.COM 

E-mail Nieuwsbrief 
WWW.ZEEHELDENBUURT.NL

Overige nuttige 
telefoonnummers 
en e-mailadressen

Gemeente Groningen: 14 050 
Meldpunt Overlast en Zorg: 
050 - 587 58 85
Politie (geen spoed): 0900 - 8844 
Buurtagent: 
BERT.HOLTHOF@POLITIE.NL 
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Huib Vertin
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Verspreiding
Ronald Bats
BEHEER@ZEEHELDENBUURT.NL

Oplage
2000 exemplaren

Colofon

Bezoek ook onze nieuwe website 
en onze Facebookpagina.

Dan weet je wat er speelt in de Zeeheldenbuurt.

www.zeeheldenbuurt.nl
www.facebook.com/zeeheldenbuurt



 

Leonard Springerlaan 37          info@dalsheimmakelaars.nl 
9727 KB Groningen           www.dalsheimmakelaars.nl 
050 - 8200998  


