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Inhoud

Begin december vorig jaar verscheen het eerste nummer van het nieuwe magazine voor de 

Zeeheldenbuurt. Als redactie waren we best trots op het resultaat en we waren natuurlijk erg 

benieuwd of ons blad een beetje in de smaak zou vallen. Dat bleek het geval! We hebben veel 

aardige en enthousiaste reacties ontvangen. Meneer Visscher uit de Van Heemskerckstraat nam 

zelfs de moeite ons een brief te sturen: “Hartelijk dank voor het eerste exemplaar van Ahoy! Het is 

informatief, prachtig vormgegeven en het bevat schitterend mooie foto’s! Complimenten voor de 

redactie en de afdeling fotografie! Een mooie buurt zoals de Zeeheldenbuurt verdient een mooi 

magazine en dat hebben jullie tot stand gebracht. Nogmaals dank hiervoor!” We worden er 

haast verlegen van. Maar het schept natuurlijk ook verplichtingen. We doen ons best u niet teleur 

te stellen! Het doet ons plezier u dat Bram de Haan, student Communicatie en Vormgeving 

aan de Hanzehogeschool, de redactie van Ahoy! is komen versterken. Wilt u ook een bijdrage 

leveren? Graag! Dat ons blad er zo mooi uitziet, danken we voor een belangrijk deel aan onze 

adverteerders, die het het mooie kleuren-drukwerk mogelijk maken. Hartelijk dank daarvoor!
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Grote Schoonmaak in de 
Zeeheldenbuurt
Net als in de vorige jaren doet onze buurt weer mee aan 

de gemeentelijke schoonmaakactie Lentekriebels en wel 

op zaterdag 9 april. We rekenen weer op veel actieve 

buurtbewoners!  

Wat gaan We doen?

ZWerfvuil opruimen
Net als de vorige keren gaan we met een aantal 

veegploegjes door de wijk om zwerfvuil op te ruimen. De 

gemeente zorgt voor grijpers, bezems, kruiwagens en 

afvalzakken. 

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 de opgave-strook of via de email.  Let 

op: de snoeiservice is alleen bedoeld voor heggen en 

struiken in de voortuin. Voor grote klussen in de achtertuin 

hebben we op 9 april geen tijd.

Container voor snoeiafval
Op de hoek Van Wassenaerstraat/Van Brakelplein staat 

op zaterdag 9 april een container voor groenafval. Daar 

kunnen alle buurtbewoners gebruik van maken; tot uiterlijk 

13.00 uur. Dan haalt de gemeente ‘m weer weg. De 

lentekriebelsacties is dus ook een prima gelegenheid om 

aan de slag te gaan in uw eigen tuin. Let op: er zal géén 

grofvuilcontainer staan. Later dit jaar organiseren wij een 

Milieustraat voor grofvuil, wit- en bruingoed en dergelijke.

Bakfietsen
Voor het afvoeren van groenafval regelen we twee 

bakfietsen. Hiervoor zoeken we sportieve buurgenoten met 

sterke benen!

tuinWerk op Binnenterrein kindervreugd
Op het mooie binnenterrein Kindervreugd is tijdens deze 

zachte winter het gras en het onkruid in de perken vrolijk 

blijven doorgroeien. Dat willen we graag op orde brengen. 

Wie wil helpen? Het gaat om wieden en grasranden 

afsteken. Wij hebben handschoenen en tuingereedschap 

beschikbaar, maar het is nog handiger als u het zelf 

meeneemt. En vindt u drie uur wieden te lang? Korter mag 

ook! Alle kleine beetjes helpen.

een geZellige oCHtend samen aan de slag, 
met koffie en soep
Doet u ook mee? Om 9.00 uur staat de koffie klaar in Café 

Van de Markt (hoek Paterswoldseweg /Witte de Withstraat). 

We houden dan een korte werkbespreking, waarna u 

met uw ploegje aan het werk gaat. Rond 13.00 uur zijn 

Actueel in de buurt

Doet u ook mee?
zaterdag 9 april 2016

doet u mee? Het opgavestrookje vindt u op de 
volgende pagina.
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Zeeheldenbuurt met raad en daad terzijde wil staan om 

gezellige, leuke of nuttige ideeën concreet handen en 

voeten te geven. Ter inspiratie zullen op de vergadering  

buurtbewoners uit aangrenzende buurten vertellen over 

twee projecten die zij samen met de opbouwwerkster 

hebben opgezet: een buurtmoestuin in de Rivierenbuurt en 

‘huisbezoeken voor ouderen’ in Laanhuizen.

agenda
De agenda ziet er (ongeveer) uit als volgt:

19.15  inloop met koffie

19.30– 20.30 opening, verslagen, bestuursbenoemingen

20.30 – 21.00 presentatie buurtprojecten Laanhuizen en  

  Rivierenbuurt

21.00 – 21.30 inbreng en gedachtenwisseling over ideeën  

  voor de Zeeheldenbuurt

21.30  sluiting

21.30 – ? napraten in Café Bolhuis.

De jaarvergadering is toegankelijk voor alle bewoners van de 

Zeeheldenbuurt. De vergaderstukken (verslagen e.d.) worden 

van te voren per email of op papier bezorgd bij de plm. 200 

buurtbewoners die zich als lid van de bewonersorganisatie 

hebben opgegeven. Heeft u dat nog niet gedaan en wilt u 

dat alsnog doen? Stuur dan een mailtje naar onze secretaris: 

info@zeeheldenbuurt.nl

Wij hopen dat velen van u op er op 9 april bij zullen zijn.

U bent van harte welkom! Namens het gehele bestuur, 

Klarissa Nienhuys, voorzitter.

we allemaal weer terug in het café om de actie met een 

voedzame kop soep en een drankje af te sluiten. 

uitnodiging Jaarvergadering 
BeWonersorganisatie
Op donderdag 17 maart a.s. houdt de Bewonersorganisatie 

van de Zeeheldenbuurt de jaarvergadering in de achterzaal 

van de Oud-Katholieke kerk aan de Witte de Withstraat. 

We beginnen om 19.30 uur. Langs deze weg worden 

alle buurtbewoners uitgenodigd de jaarvergadering bij te 

wonen. Naast de gebruikelijke onderwerpen (financieel 

verslag, activiteitenverslag en bestuursbenoemingen) staat 

er ook dit jaar een meer inhoudelijk onderwerp op de 

agenda.

Heeft u ideeën voor de Buurt?
Graag zouden we met u van gedachten willen wisselen 

over de vraag of er naar uw idee genoeg gebeurt in 

onze wijk, of u dingen mist, of misschien anders zou 

willen. Een moestuin? Een klaverjasclub? Een zangkoor? 

Boodschappenservice voor ouderen? Samen tuinieren? 

Of denkt u meer aan andere zaken? Parkeerproblemen? 

Fietsenoverlast? Een buurtgarage? Meer gezinnen? 

Ouderenwoningen? Alle onderwerpen zijn even welkom. 

Het is niet van belang of u zelf al een idee hebt hoe u uw 

idee voor elkaar zou kunnen krijgen.

Daarvoor hebben we namelijk een speciale gast 

uitgenodigd: mw. Afsaneh Moghadam, de opbouwwerkster 

van WIJ-Groningen, die alle buurtbewoners uit de 

O p g a v e s t r o o k

LENTEKRIEBELS IN DE ZEEHELDENBUURT zaterdag 9 april 2016

[    ] Ik doe mee aan Lentekriebels.

            Ik wil wel [  ] in een zwerfvuilploegje

              [  ] tuinwerk doen in Kindervreugd

              [  ] op de bakfiets

[    ] Ik heb een snoeiklus, namelijk ..........................................................

 (Graag een korte omschrijving, de snoeiploeg neemt contact met u op)

Naam ______________________________________________________

Adres ______________________________________________________

Telefoon _______________________  Email _______________________

Strookje graag in de bus doen bij: Ronald Bats, Van Brakelplein 12b; Klarissa Nienhuys, Van Speijkstraat 16; Kees Frenay, 

Peizerweg 31. Opgeven per email kan ook: info@zeeheldenbuurt.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BusBaan West vordert gestaag
Alweer enige tijd wordt er gewerkt aan het laatste stuk 

van Busbaan West, het gedeelte van Koeriersterweg 

naar hoofdstation. Onlangs is de brug over het 

Noord Willemskanaal geplaatst. Op de website www.

aanlegbusbaan050west.nl kunt u alle ontwikkelingen 

omtrent dit project volgen. Op deze site kunt u zich 

tevens aanmelden voor ontvangst van de digitale 

nieuwsbrief. U kunt met vragen over de uitvoering 

ook terecht bij de directiekeet. Deze staat op het 

Nelf-terrein, ter hoogte van Paterswoldseweg 84. Er 

is iedere woensdag van 9.00 uur tot 10.00 uur een 

inloopspreekuur.

sCHaatsen op straat!
Schaatsen op de Van Brakelvijver was er deze 

winter niet bij. Maar schaatsen óm de vijver was een 

aardig alternatief. Terwijl de meeste mensen aan huis 

gekluisterd waren door de dikke laag ijs op de stoepen 

en straten, haalden deze zeeheldinnen de ijzers uit het 

vet. 

30% meer onderHoudsmeldingen 
uit onZe Buurt
Onlangs ontvingen we van de gemeente een overzicht 

van de onderhoudsmeldingen die in 2015 uit onze 

buurt bij de gemeente zijn gedaan. Dat waren er 468, 

een toename met ruim 30% ten opzichte van 2014 

toen er in totaal 373 meldingen werden gedaan. De 

meest opvallende stijgingen betroffen fietswrakken 

(van 18 naar 31), weesfietsen (van 20 naar 52), 

kapotte lantarenpalen (van 15 naar 26), storingen 

aan de ondergrondse containers (van 31 naar 44) en 

meldingen van grofvuil op straat (36 naar 54). Niet 

toevallig bijna allemaal zaken waar de gemeente vorig 

jaar op heeft bezuinigd en waar de buurtbewoners 

nu dus de gevolgen in de woonomgeving van zien. 

Hopelijk trekt de gemeente lering uit de forse toename 

van onderhoudsmeldingen. Een opvallende positieve 

verandering betreft het aantal meldingen over weigerende 

parkeerautomaten. Dat daalde van 20 naar 0! De nieuwe 

automaten doen het dus prima. 

plannen enCeHa-terrein
Een Rotterdamse projectontwikkelaar heeft het EnCeHa-

terrein gekocht van ING Bank. Het EnCeHa-terrein is een 

2,5 hectare braakliggend stuk grond aan het eind van de 

Van Heemskerckstraat. (het gebied rechts van de Van 

Heemskerckstraat). Eerder was op dit terrein de Noordelijke 

Chemicaliën Handel (NCH) gevestigd. De ontwikkelaar wil 

hier een gevarieerd woongebied realiseren voor studenten, 

jongeren en starters op de woningmarkt. 

Het EnCeHa-terrein is onderdeel van het het 

Bestemmingsplan Van Heemskerckstraat. Navraag bij de 

gemeente over de bouwplannen leerde dat de gemeente 

van mening is dat er een totaal ontwikkelplan moet komen 

voor het hele gebied tussen Augustinuscollege, Hoendiep 

en Ringweg. De gemeente gaat daarvoor in gesprek met 

de huidige eigenaren van diverse gebouwen op dit terrein. 

Ook moet in het ontwikkelplan rekening worden gehouden 

met de toekomstige ontsluiting van het verkeer. Als 

bewonersorganisatie van de Zeeheldenbuurt staan wij op 

het standpunt dat er niet te veel extra verkeer door de wijk 

moet gaan komen. 
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heette die zoon van de melkboer ook 

alweer?’ Dochter Janneke (55) gaat 

in gedachten meer dan 40 jaar terug 

in de tijd, wijzend naar de huizen rond 

het plein. ‘Daar woonde Trienko toch? 

En je had Mia en Heinie Bloemhof. 

En Jannie, die speelde vaak op 

accordeon als er feest was,’ Jannekes 

ogen glimmen bij de herinneringen 

van weleer.  Ze denkt met plezier 

terug aan de keren dat er met de 

hele buurt sinterklaas werd gevierd 

in het ‘krakkemikkige’ gebouwtje in 

Kindervreugd. 

russisCHe automoBielen
Echtgenoot Eppo, helaas al 

geruime tijd overleden, werkte als 

boekhouder bij Gremi. Dat was 

Mevrouw Klat aan het Van 
Brakelplein verdiende voor haar 
88e verjaardag iets bijzonders 
vonden haar familie en vrienden. 
En zo kon het dat op een 
winderige maandagochtend in 
februari het kleurige draaiorgel 
‘De Dulciaan’ pal voor haar deur 
stond geparkeerd. Een kwartier 
lang werden de jarige en de 
toegestroomde buren getrakteerd 
op bekende oudhollandse 
deuntjes. ‘Prachtig,’ vond mevrouw 
Klat, ‘ik houd heel erg van muziek, 
wat een fantastische verrassing.’ 
Overigens kreeg het Dagblad 
van het Noorden ook lucht van 
de gebeurtenis. De volgende dag 
stond er een ontroerende Rarekiek 
in de krant over de jarige mevrouw 
Klat en haar dochter Janneke. (zie 
verderop).

karel doormansCHool
Kitty Klat heeft al heel wat 

verjaardagen aan het Van Brakelplein 

gevierd, 45 om precies te zijn. Eind 

december 1970 verhuisde ze met haar 

man Eppo, zoon Boelo en dochter 

Janneke naar de Zeeheldenbuurt. 

‘We kwamen vanuit een bovenwoning 

aan de Rijnstraat,’ vertelt ze, ‘het 

was in die tijd moeilijk een woning te 

krijgen dus we waren erg blij met dit 

huis met een grote tuin. Het was een 

fijne buurt met heel veel kinderen, 

iedereen speelde met elkaar en altijd 

op straat. De meesten zaten op de 

Karel Doormanschool aan  de Witte 

de Withstraat,’ herinnert ze zich. 

‘Jan Gerritsen, Marieke, Kas en hoe 

een bedrijf aan het Europaplein 

dat Russische automobielen en 

scooters importeerde. Eppo Klat 

was een bekend gezicht in de buurt, 

actief op zowel de school als in de 

buurt. ‘Hij was penningmeester 

van de oudercommissie en 

organiseerde vaak kinderactiviteiten. 

In Kindervreugd bijvoorbeeld, daar 

hebben we regelmatig limonade 

en koffie geschonken met andere 

moeders,’ vertelt mevrouw Klat met 

een glimlach.

Hangende keukens
Hoewel ze zich op en top stadjer 

voelt, liggen de roots van mevrouw 

Klat in Appingedam. ‘Ik ben geboren 

in de straat van de beroemde 

Buurtbewoners

Mevrouw Klat

Mooie herinneringen aan kinderrijke Zeeheldenbuurt
door Esther Walstra
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hangkeukens,’ vertelt ze met 

enige trots. ‘Mijn vader was daar 

kruidenier.’ Maar in de crisisjaren van 

de jaren dertig hadden de mensen 

niet meer zoveel te besteden. De 

dorpsbewoners in Appingedam 

verbouwden zelf hun groenten 

en aardappelen in de tuin. Kitty’s 

vader zag de zaken afnemen en 

beproefde zijn geluk in de stad. Het 

gezin verhuisde naar een woning 

aan het Winschoterdiep, in de 

Oosterpoort. ‘Omdat veel mensen 

in de stad geen tuin hadden om zelf 

te verbouwen, ging mijn vader hier 

de aardappelhandel in. Gewoon 

ouderwets, met paard en wagen 

door de straten,’ vertelt ze met een 

glimlach.  Mevrouw Klat, toen nog 

Klaassien Bruins geheten,  was 12 

jaar toen het oorlog werd. Ze was 

een van de eersten die de Duitsers 

aan zag komen. ‘Vanachter het raam 

van ons huis aan het Winschoterdiep 

zagen we de Duitse troepen de stad 

intrekken.’

 

Canadese soldaten
De oorlog kwam mevrouw Klat 

goed door. Na de bevrijding kon de 

inmiddels 17-jarige aan het werk als 

jongste bediende bij de bekende 

juwelier Kiestra, op de hoek van de 

Poelestraat en het Schuitendiep. ‘Dat 

was vlak na de bevrijding, er waren 

toen nog heel veel Canadezen in de 

stad. In de juwelierszaak was het een 

drukte van belang, allemaal soldaten 

die een sieraad voor hun vrouw in 

Canada wilden uitzoeken,’ vertelt 

ze. ‘Dat is natuurlijk een hartstikke 

leuk souvenir uit zo’n ver land, en 

die soldaten kregen ook aardig goed 

betaald,’ legt ze uit. ‘Maar ja, één 

probleem: de verkoopsters spraken 

geen woord Engels. Gelukkig had ik 

net de Mulo gedaan en sprak maar 

liefst anderhalf woordje Engels. 

Zodoende moest ik voortaan alle 

Canadese militairen helpen. Na een 

tijdje heb ik om opslag gevraagd,’ 

lacht ze, ‘ik deed namelijk al het werk 

en mijn collega’s niets! De  klandizie 

bestond alleen maar uit Canadezen, 

er was natuurlijk geen Groninger die 

zo vlak na de oorlog geld had voor 

sieraden.’

samen eten
Mevrouw Klat is tegenwoordig wat 

minder goed ter been maar nog 

altijd vrolijk en opgewekt. Ze laat 

zich om de week thuis kappen en 

krullen ‘het moet er immers wel een 

beetje netjes uitzien,’ en ze heeft 

voldoende aanloop. Van buren, familie 

en van dochter Janneke die op een 

steenworp afstand woont, aan de 

Van der Doesstraat. ‘Ik kom hier na 

mijn werk altijd samen eten,’ vertelt 

Janneke. ‘We hebben elkaar altijd wel 

wat te vertellen. Het is gezellig dat ik 

zo dicht bij mijn moeder woon en zo 

zorgen we ook een beetje voor elkaar.’ 

Kitty Klat slaat het buurtleven nog 

altijd gade, tegenwoordig vaak vanuit 

haar stoel voor het raam. ‘Die kleintjes 

hier in de buurt vind ik het leukste om 

te zien, vertelt ze stralend. ‘Zag je hoe 

blij die kleine meisjes dansten toen het 

draaiorgel hier voor de deur stond? 

Kinderen, dat is toch het allermooiste 

wat er is?’
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WiJ-groningen
Ons dagelijks leven: school, opvoeding, werk, zorgen voor 
anderen, leuke dingen doen. De meeste mensen regelen 
dat zelf. Toch heeft iedereen wel eens ondersteuning 
nodig. De in de gemeente Groningen beschikbare 
ondersteuning is tegenwoordig overzichtelijk gebundeld en 
te vinden op de website www.wij-groningen.nl. Er zijn vier 
rubrieken: Ondersteuning, Geldzaken, Jeugd en gezin en 
Veranderingen in de zorg.

ondersteuning BiJ leuke plannen voor 
de Buurt
Behalve informatie biedt WIJ-Groningen ook concrete 
en praktische ondersteuning aan bewoners die in hun 
buurt iets willen doen om de leefbaarheid te vergroten.
Dat kan van alles zijn; een gezamenlijke moestuin, 
een klaverjasclub, bezoekjes aan eenzame ouderen, 
dagbesteding bieden aan mensen met een beperking, een 
speelvoorziening... In al deze – en nog veel meer! – gevallen 
kunnen buurtbewoners terecht bij de opbouwwerkster voor 
onze wijken, mevrouw Afsaneh Moghadam. Zij helpt u op 
weg, legt contacten en staat u met raad en daad terzijde 
om van uw idee een succes te maken! Mw. Moghadam 
is bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag op telefoon: 
06-25635815 en via de mail: afsaneh.moghadam@wij.
groningen.nl.

 

soCiaal team
Mensen of gezinnen die te kampen hebben met problemen 
op meerdere terreinen, kunnen terecht bij het Sociaal 
Team. Het Sociaal Team is een samenwerkingsverband 
tussen verschillende organisaties: In een team werken 
medewerkers van deze organisaties met elkaar samen. 
Het bieden van ondersteuning op maat staat centraal 
binnen het sociaal team. Het Sociaal Team werkt volgens 
het principe ‘één huishouden, één plan, één regisseur’. We 
willen u zo min mogelijk doorverwijzen. Daarom krijgt u één 
contactpersoon. Eén van medewerkers van het Sociaal 
Team wordt uw contactpersoon. Als het nodig is, dan 
vraagt hij/zij collega’s in het team om ondersteuning.
Bewoners van de Zeeheldenbuurt kunnen terecht bij 
het Sociaal Team Rivierenbuurt. Dit team is er  voor de 
wijken: Rivierenbuurt, Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, 
Laanhuizen, Grunobuurt, Herewegbuurt, Oosterpoort en de 
Meeuwen. U bent  voor persoonlijk contact welkom bij het 
Talmahuis aan de Merwedestraat 54. Als u niet weet waar u 
moet zijn met uw vraag kunt u onderstaand nummer bellen 
of ons mailen: 050 367 64 00; sociaalteamrivierenbuurt@
wij.groningen.nl

door Kees Frenay

Buurt en gemeente
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gratis energiesCan voor vve’s
De gemeente Groningen biedt een gratis energieadvies 
aan voor VvE’s (Verenigingen van Eigenaren) tot 24 
appartementen. Elke VvE van particuliere woningen, 
gebouwd vóór 2000, komt hiervoor in aanmerking. 
Het advies wordt opgesteld door een gecertificeerd 
energieadviseur. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
dhr Geert Kamminga van de Gemeente Groningen, geert.
kamminga@groningen.nl, telefoon: 06 52759635. Meer info 
is ook te vinden op: www.groningenwoontslim.nl

meldpunt overlast en Zorg
Bij het Meldpunt Overlast en Zorg kunt u steeds 
terugkerende overlast melden. Dat hoeft dus niet te zijn op 
het moment dat u overlast ondervindt, maar kan gerust de 
volgende dag. Het gaat er dan niet om dat er acuut politie 
langskomt, maar wel dat we proberen tot een structurele 
oplossing van een structureel probleem te komen. U kunt 
online een melding doen (meldpuntoverlast@groningen.
nl), of bellen: 050 587 58 85. Het meldpunt is telefonisch 
bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 - 17.00 
uur. Bij het Meldpunt kunt u ook terecht als u zich zorgen 
maakt om buurtgenoten.

Wat gebeurt er met uw melding?
In overleg met u bespreekt de gemeente uw melding met 
instanties die er iets aan kunnen doen. Dat kunnen zijn: 
politie, woningbouwvereniging, maatschappelijk werk, 
opbouwwerk, jongerenwerk, verslavingszorg, geestelijke 
gezondheidszorg en nog een aantal anderen. Het Meldpunt 
Overlast en Zorg werkt nauw samen met deze instanties 
om overlast zo goed mogelijk te bestrijden.

Wacht niet te lang met uw melding.
Voor alle overlast en zorg geldt: wacht niet te lang 
met melden, doe het zo snel mogelijk! Dan kan ook 
zo snel mogelijk worden ingegrepen en erger worden 
voorkomen. 

Buurt en gemeente

WiJs: WiJkinZet door Jongeren en 
studenten
WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) is een 
project door studenten voor de stad en de Groninger 
wijken, Van Paddepoel tot de Rivierenbuurt, van de 
Oosterparkwijk tot Vinkhuizen. Studenten en jongeren van 
verschillende studierichtingen en kennisinstellingen zetten 
allerlei activiteiten om de stad en haar wijken mooier, leuker 
en veiliger te maken. Ze krijgen de vrijheid om naar eigen 
inzicht invulling aan te geven, zolang het de leefbaarheid 
van de stad maar ten goede komt. Studenten gaan dus de 
stad, mooier, veiliger maken samen met WIJS. Daarnaast 
kan WIJS Groningen een afstudeer plek gaan bieden 
voor studenten van onder andere de Hanzehogeschool. 
De activiteiten kunnen plaatsvinden in de hele stad. De 
WIJS winkel in winkelcentrum Paddepoel moet de centrale 
ontmoetingsplek worden voor het organiseren en uitvoeren 
van de projecten.
De WIJSwinkel is gevestigd in winkelcentrum Paddepoel, 
voor het bemiddelen met uw vragen of problemen kunt 
u gratis en vrijblijvend even langskomen of een afspraak 
maken met een van de coördinatoren of studenten.

Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 12:00-18:00.
Meer info: http://wijsgroningen.mikemilian.nl; en/of: harald.
hilbrants@groningen.nl, telefoon 06 27179902.

afvalWiJZer 2016
Het gewone huisvuil kunnen we in de Zeeheldenbuurt 
dag-en-nacht kwijt in de handige ondergrondse containers. 
Maar waar en wanneer kunnen we ons groene afval, 
kleding, textiel, schoenen, oud papier of chemisch afval 
inleveren? Het antwoord vindt u in de handiger afvalwijzer 
op de website van de gemeente: gemeente.groningen.nl/
afvalwijzer.
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‘Van lege doos
naar hippe Black Box’
Hij kent het Van Brakelplein redelijk 

goed. ‘Maar met name vanaf boven, 

vanaf de twaalfde etage gezien’ 

lacht Gert-Jan Alberts, directeur 

van Zadelhoff Noord-Nederland. 

‘Prachtige buurt hier. En ook vlakbij 

het centrum hè?’

Tijdens de wandeling rondom 

de Van Brakelvijver dwaalt zijn 

makelaarsoog als vanzelf naar 

de pluspunten van de woningen 

rondom de vijver. In de portefeuille 

van de vastgoedman zijn echter 

geen jarendertighuisjes te bekennen. 

Kantoorcomplexen vanaf een paar 

honderd vierkante meter komen 

eerder in de buurt. DTZ Zadelhoff is 

op het gebied van bedrijfsvastgoed 

dan ook marktleider. De huidige 

eigenaar van de Zwarte Doos, de 

Ierse investeringsmaatschappij 

Farraig, heeft Zadelhoff de opdracht 

gegeven om het gebouw van 16 

duizend vierkante meter weer gevuld 

te krijgen. Appartementen, flexibele 

werkplekken, creatieve startups, een 

restaurant én een skybar. De suffe 

Zwarte Doos uit de jaren zeventig 

krijgt vanaf volgend jaar een nieuwe 

bestemming: The Black Box: hippe 

hotspot van de jaren tien.

Voor het Rondje Van Brakel komt de 

directeur rond lunchtijd aangefietst 

vanaf zijn kantoor aan de Hereweg. 

De wandeling over het van Brakelplein 

doet Alberts met de fiets aan de hand, 

want de bestemming is het verlaten 

kantoorkolos op de hoek van de 

Eendrachtskade en Paterswoldseweg. 

Het zwarte gevaarte doemt al op 

achter de huizenblokken van het 

Abel Tasmanplein. De een vindt 

hem foeilelijk en ziet hem het liefst 

met de grond gelijk gemaakt. De 

ander is apetrots op de markante 

‘wolkenkrabber’ die sinds jaar en dag 

‘De Zwarte Doos’ wordt genoemd. 

Bewoners aan het Abel Tasmanplein 

zijn blij met de enorme hoeveelheid 

zonlicht die het glas in hun 

woonkamers reflecteert. En sommige 

buurtbewoners worden juist weer 

somber van het zwarte beton. Feit is 

dat het voormalige onderkomen van 

de Sociale Dienst de Zeeheldenbuurt 

nogal opvallend markeert en dat de 

komende decennia blijft doen. Maar 

in plaats van uitkeringsgerechtigden 

en ambtenaren worden de ruimtes 

met ingang van volgend jaar 

bevolkt door een bonte verzameling 

gebruikers. Van bedrijfsprofessionals 

tot restaurantbezoekers en zzp’ers. 

Van sporters en hotelgasten tot 

appartementbewoners. ‘The Black 

Box,’ zoals het gebouw nu heet krijgt 

een mix aan functies en waarbij 

kantooruren niet per se meer gelden.

Hufterproof loketten
Slechts enkele antikrakers 

bewonen momenteel het gebouw 

waar voorheen een kleine 

duizend gemeenteambtenaren de 

kantoorruimtes vulden. Gert-Jan 

Alberts opent behoedzaam de 

voordeur en toetst met ingehouden 

adem de codes in om het alarm uit 

te schakelen. ‘Vorige keer ging het 

mis en klonken overal sirenes,’ legt 

hij uit. Aangekomen in de voormalige 

entree van de Sociale Dienst daalt er 

een stilte neer. Maar als je rondkijkt 

hoor je toch bijna de stemmen 

echoën van al die duizenden stadjers 

en medewerkers die hier jarenlang 

rondliepen, praatten, werkten. Om 

een uitkering vroegen en weer aan het 

werk werden geholpen. In de grote 

lege ruimte hangt hier en daar nog 

een optimistische leus: ‘Alle Stadjers 

Actief!’ De typerende hufterproof 

loketten, met een vluchtdeur voor 

agressieve cliënten, zien eruit alsof het 

slechts weekend is. Op weg naar de 

liften verraden vergeten verhuisdozen 

dat het gebouw toch echt verlaten 

is. Schuldhulpverlening op de 

tweede, directie op de zesde en de 

kunstenaars en zelfstandigen dienden 

zich te melden op de elfde etage, 

In gesprek met Gert-Jan Alberts, directeur DTZ Zadelhoff Noord
door Esther Walstra

Rondje van Brakel

Gert-Jan Alberts, Directeur DTZ Zadelhoff Noord
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staat op een bord. Onze bestemming 

is de plek waar de ambtenaren 

vroeger hun lunch nuttigden. Het 

bedrijfsrestaurant op de bovenste 

verdieping,

stad als 3d-sCHilderiJ
‘We moeten om de beurt met de lift, 

waarschuwt Alberts. ‘Voor het geval 

er één vast komt te zitten, kan de 

ander hulp halen,’ het is een ietwat 

verontrustende instructie. Maar de 

lift zoeft probleemloos langs de vele 

lege verdiepingen om op de bovenste 

verdieping te stoppen: nummer 12. De 

kaal gestripte verdieping met linoleum 

vloer baadt in een zee van licht. De 

brede strepen glas die zo kenmerkend 

zijn voor het gebouw bewijzen 

opnieuw hun functie: vanaf het 

midden van de ruimte is er een bijna 

360 graden panorama van de hele 

stad te zien. De Aa-toren, Martinitoren 

en het universiteitstorentje steken 

op ooghoogte boven alle gebouwen 

uit. In de verte de Tasmantoren 

waarachter je Lewenborg ziet liggen, 

Garmerwolde en bij heel helder 

weer Ten Boer. Aan de andere kant 

ligt de Zeeheldenbuurt als een 

Madurodamprojectje aan je voeten, 

met het Van Brakelplein als een 

postzegel in het midden geplakt. Maar 

ook eyecatchers als het Groninger 

Museum, De Regentes en oude 

diepen laten zich van hun mooiste 

kanten zien. Het uitzicht vanaf de 

bovenste verdieping is de stad als 

3D-schilderij.

‘geen overlast,  Wél veel 
voorZieningen’
‘Dit uitzicht is natuurlijk uniek voor 

een kantoorpand, bevestigt Alberts. 

‘Het is een prachtige plek, door de 

nabijheid van het centrum ook heel 

geschikt voor creatieve en recreatieve 

activiteiten. En vergeet niet dat er 

behoorlijk wat parkeerplekken onder 

dit gebouw zijn en dat het station 

op loopafstand is.’ Er  is dan ook al 

veel belangstelling, vertelt hij. ‘Op dit 

moment hebben we voor de helft van 

het pand huurders. Bij twee derde kan 

de verbouwing beginnen, ik verwacht 

dat dat dit jaar nog gebeurt. Eind 

2017 moet alles klaar zijn.’ 

Honderden nieuwe bewoners en 

dagelijkse bezoekers, bedrijvigheid 

buiten kantooruren, horeca en nieuw 

verkeer. Wat gaan de bewoners van 

de Zeeheldenbuurt hiervan merken? 

‘Niets,’ beweert Gert-Jan Alberts 

stellig, ‘buurtbewoners krijgen niet 

te maken met overlast, daar ben 

ik van overtuigd. De ingang blijft 

gewoon aan de voorkant, bezoekers 

zullen niet via de Witte de Withstraat 

komen. Ze zullen ook niet in de 

buurt parkeren want er is genoeg 

parkeerruimte onder het gebouw 

en op het huidige parkeerdek. Ook 

is er al een fietsenstalling, dus ook 

geen extra fietsen in de buurt. De 

omwonenden krijgen er wél heel veel 

voorzieningen bij,’ vertelt hij. ‘Een 

dakterras met een uitzonderlijk mooi 

uitzicht waar je met je buren een 

drankje kunt drinken of een hapje 

kunt eten. Maar ook ZZP’ers in de 

buurt kunnen aanschuiven bij een 

van de vele flexplekken. Ik denk dat 

het gebouw niet alleen iets toevoegt 

aan de stad maar zeker ook aan de 

Zeeheldenbuurt.’
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Uw eigen 
zonnepanelen op het 
Alfa-college
Op 12 en 20 januari waren er twee info-avonden over 

het gezamenlijke zonnepanelenproject op het dak van 

het Alfa-college. Zo’n 60 buurtbewoners lieten zich door 

medewerkers van Grunneger Power informeren over het 

bijzondere project in de Zeeheldenbuurt. Het project 

biedt inwoners van onze buurt die geen (geschikt) dak 

hebben, toch de mogelijkheid zonnepanelen te plaatsen 

en van de voordelen te genieten. De panelen komen op 

het dak van het Alfa-college. Grunneger Power verzorgt 

alle administratie, regelt de techniek en het onderhoud 

en verrekent de opbrengst van de panelen via de 

jaarafrekening bij de energieleverancier. De eigenaar van de 

panelen heeft er dus geen omkijken naar.

Voor €275,- al uw eigen zonnepaneel

Tijdens de informatiebijeenkomst maakte Grunneger Power 

de precieze prijzen en opbrengsten van het project bekend. 

De belangrijkste cijfers: 

• Prijs per zonnepaneel: €275,-

• Opbrengst per zonnepaneel: 220 kWh

• Besparing per zonnepaneel: 27 euro per jaar

• Totale opbrengst na 15 jaar: €405,-

• Terugverdientijd: 10 jaar

meer dan 300 panelen gereserveerd
Direct na de info-avonden is de officiële inschrijving 

voor de Alfa Postcoderoos geopend. Inmiddels is er al 

ingetekend voor 302 zonnepanelen! 13 bewoners uit de 

Zeeheldenbuurt doen mee. Vanaf de zomer genieten zij van 

hun zelf opgewekte energie. 

Heeft u belangstelling? Wilt u meer weten?
Meer weten of deelnemen aan de Alfa Postcoderoos?

Bezoek de website: grunnegerpower.nl/alfa-postcoderoos

U kunt ook bellen: 050 82 00 492; of mailen: alfa-

postcoderoos@grunnegerpower.nl

 

De uiterste inschrijfdatum voor het project was op 1 maart. 

Bent u toch geïnteresseerd? Dan kunt u ons mailen of 

bellen. We plaatsen u dan op de wachtlijst. 

Spouwmuren 
isoleren
De energie-werkgroep Zeeboei is al een tijdje 

bezig uit te zoeken of en hoe bij de woningen in de 

Zeeheldenbuurt spouwmuren geïsoleerd kunnen worden. 

Spouwmuurisolatie is relatief goedkoop en verbetert 

direct het comfort  in de woning. Het blijkt echter 

ingewikkelder dan we dachten. Dat heeft te maken met 

de appartementsgewijze bouw in onze buurt, waardoor 

buitenmuren meestal niet van één woning, maar van 

meerdere zijn. Ook de trappenhuizen – die vaak geen 

spouwmuur hebben – maken het ingewikkeld. Diverse 

bedrijven zijn inmiddels bij verschillende woningen komen 

kijken. Nog één bedrijf is in beeld om (misschien) ook 

daadwerkelijk aan de slag te gaan, maar ook daar lijkt men 

niet erg gretig. Of het ook allemaal wat op gaat leveren is 

dus nog niet duidelijk. De werkgroep Zeeboei houdt u op 

de hoogte. U kunt de werkgroep volgen op de website van 

Buurkracht: www.buurkracht.nl/buurten/zeeheldenbuurt-

omgeving-van-brakelplein

Groen en duurzaam

Grunneger Power
Grunneger Power is een energiecoöperatie voor de 

stad Groningen, die inwoners en organisaties in staat 
stellen hun eigen duurzame energie op te wekken. 

Individueel, maar vooral ook in samenwerking met 
buurten. De coöperatie bevordert lokaal opgewekte 
duurzame energiebronnen (zoals zon en wind). Het 
richt zich daarbij vooral op zonnepanelen. Grunneg-
er Power geeft onafhankelijke voorlichting en advies 

over het plaatsen van zonnepanelen. Zij helpen u 
om van energieconsument en energieproducent te 

worden. Naast het geven van advies, levert Grunneg-
er Power groene stroom en gas via Noordelijk Lokaal 

Duurzaam.  
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Vogels op het Van 
Brakelplein

In een nummer met zoveel aandacht voor Van Brakel 

en het Van Brakelplein mogen de bewoners van de Van 

Brakelvijver natuurlijk niet ontbreken. Van wat er onder 

water in de vijver leeft, weet ik nog bijna niets, maar 

van wat erom heen vliegt weten we wel veel. Dankzij de 

enthousiaste reactie van Peter Oterdoom op mijn groene 

stukje in de vorige Ahoy hebben we een vrij volledige 

inventarisatie van de vogels die in elk geval in de winter de 

vijver en het gras eromheen gebruiken.

Qua aantallen staat de meerkoet momenteel met stip op 1. 

Er grazen deze winter regelmatig 20-30 meerkoeten op het 

gras rond de vijver: zwarte vogels met een helderwitte plek 

op de kop boven de snavel. Bij onraad springen ze snel 

in het water. Onderling kunnen ze goed ruziemaken. In de 

lente van 2015 woedde er een vete tussen twee paartjes, 

die allebei wilden broeden, terwijl er maar één eilandje was. 

Toen paartje nummer twee daarom de sproeikop van het 

fontein bezette, hebben we met de gemeente het tweede 

nest op een kunstmatig mini-eilandje gezet, flink uit de 

buurt van het eerste paartje.

Nijlganzen
Er zijn in de winter ook aardig wat gewone  ‘wilde’ eenden; 

in de zomer vormen zij gewoonlijk de meerderheid. Er 

is één paartje kuifeend bij (het mannetje pikzwart met 

een witte buik vlak boven de waterlijn). Ook van de 

andere watervogels zijn er gewoonlijk maar een of twee: 

waterhoentjes (Ezelsbruggetje: zwart-wit als een koe, is 

een meerkoet, anders is het een waterhoen, iets kleiner 

en met een rode snavel), een kleurige fuut (lange hals en 

een kuifje), aalscholver (zwart, droogt na het vissen op met 

wijd gespreide, licht wapperende vleugels) en scholekster 

(zwart-witte herrieschopper op hoge rode poten en lange 

rode snavel). De laatste tijd loopt er ook vaak een paartje 

nijlganzen. Deze veelkleurige gans zal geen blijvertje zijn, 

want ze hebben een boom met een grote holte nodig 

om te broeden. In de zomer is er gewoonlijk één reiger 

bij de vijver, die soortgenoten agressief wegjaagt. Ook 

tuinvogels zoeken zo nu en dan naar eten in het gras: 

Groen en duurzaam

door Klarissa Nienhuys

Foto: Jeroen Meijer

Foto: Peter Oterdoom

kauwen vaak in een groep (zwart met grijze kop en hals), 

merel, ekster (groot, vleugel zwart-wit en donkerblauw en 

een lange staart), spreeuwen en een enkele mus. De drie 

soorten meeuwen vliegen meer rond dan dat ze zitten: 

de mantelmeeuw is de grootste met een gele snavel, de 

stormmeeuw heeft een witte snavel en grijze vleugels en 

de kokmeeuw heeft in de winter zwarte vlekjes bij zijn oren 

en een rode snavel. Soms is er ook nog een stern of een 

flitsend duikend visdiefje. Onze zomerse zwaluwen zitten 

nooit op de grond: de huiszwaluwen en gierzwaluwen zijn 

momenteel nog in Afrika.

Koperwieken
Op een zonnige dag in januari dit jaar kreeg het van 

Brakelplein wel heel onverwacht bezoek: van wel vijftig 

koperwieken! Deze vogels broeden in de zomer in 

Scandinavië en zoeken in de winter hun heil in zuidelijker 

streken, zoals ons land. Ze waren neergestreken in de kale 

hoge bomen in de zuidoosthoek van het plein en hadden 

het voorzien op de hulstbomen bij de hoek met de Van 

Speijkstraat. De hulsttakken bogen dit jaar door van de 

rode bessen; vanwege de zachte winter zaten de meeste 

er nog aan. Een paar uur later waren de hulstbomen vrijwel 

geheel gestript. De koperwieken bleven daarna nog een 

uurtje in de zon in de bomen zitten uitbuiken en vertrokken 

toen weer.
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Eind 2014 telde de Zeeheldenbuurt 3.342 inwoners. 
Zo’n 60% is tussen de 20 en 30 jaar, zoals onderstaand 
plaatje duidelijk laat zien. Wat ook opvalt is onder de 
studentenpopulatie de meisjes royaal in de meerderheid 
zijn! Heel anders dus dan in China.

Buurtbakken helpen echt! 
Sinds de komst van de buurtbakken in de 

Zeeheldenbuurt is het op de ‘snoeproutes’ tussen 

Coop en Augustinus- en Alfa-college een stuk schoner 

geworden. Buurtbakken zijn de rode prullenbakken 

met Zeeheldenplaatje. De gemeente heeft de bakken 

geplaatst, betrokken buurtgenoten zorgen ervoor dat ze 

geleegd worden. Wist u trouwens dat de Zeeheldenbuurt 

de enige buurt is in de stad met buurtbakken? Het 

gaat allemaal prima. Namens de hele buurt bezorgde 

‘buurtbak-coördinator’ Greet Melissen alle buurtbak-

beheerders rond de jaarwisseling een attentie.

In de buurt

Ruim 3.300 inwoners Meer gezellig en nuttig 
burencontact met 
Nextdoor 
Een snel groeiend aantal buurtgenoten maakt 
tegenwoordig gebruik van het sociale internetplatform 
Nextdoor. Nextdoor zegt over zichzelf het volgende: 
“Nextdoor is een gratis en besloten buurtapp voor 
een betere buurt. Je legt gemakkelijk en snel contact 
met de buren om je heen: zowel online als wanneer 
je elkaar tegenkomt op straat. Duizenden buurten 
gebruiken Nextdoor om aan een prettigere, veiligere 
woonomgeving te werken. Buurten in heel Nederland 
gebruiken Nextdoor al om
• Buurtpreventie op te zetten
• Een buurtwachtgroep te organiseren
• Een betrouwbare oppas te vinden
• Tips te vragen voor de beste schilder in de buurt
• Aandacht te vragen voor een weggelopen huisdier
• Een nieuwe eigenaar te vinden voor een kinderfiets die 
te klein is geworden
• Of gewoon om die man uit de straat eindelijk eens met 
zijn voornaam gedag te zeggen

De missie van Nextdoor is om de kracht van technologie 
te gebruiken om samen betere buurten te bouwen.”
Nextdoor is begonnen in Amerika, en heeft nu dus ook 
de Zeeheldenbuurt in Groningen bereikt. Afgezien van 
de wat opgeblazen taal (dat zal wel een Amerikaanse 
gewoonte zijn), lijkt het platform best handig te kunnen 
zijn voor wie op zoek is naar meer gezellig en functioneel 
contact in de eigen buurt. Nieuwsgierig geworden? Kijk 

op: www.nextdoor.nl.
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Onbesuisde branderkapitein
Jan van Brakel (1638 – 1690)

Jan van Brakel
(Collectie Rijksmuseum)

Jan van Brakel duikt tijdens de 

Tweede Engels-Nederlandse Oorlog 

in de geschiedenis op: in 1665 was 

hij bij luitenant-commandeur van het 

jacht de Kat. Hoe oud hij toen was 

weten we niet, want zijn geboortejaar 

is niet bekend; waarschijnlijk was 

dat 1638. In 1665 werd hij benoemd 

tot luitenant-commandeur van de 

brander Rotterdam, die in 1666 

meedeed aan de Vierdaagse Zeeslag. 

Dat schip ging, zoals bedoeld, 

verloren. Branders waren namelijk 

bedoeld om vijandelijke schepen in 

brand te steken. Bemanningen van 

branderschepen hadden een lage 

levensverwachting; alleen de meest 

wanhopigen monsterden in zo’n 

functie aan. Kapiteins van branders 

maakten zelden carrière, maar Jan 

van Brakel dus wel!

ketting over de medWay
Hij werd de held van de Tocht naar 

Chatham in 1667, omdat hij met 

zijn schip de Vreede de ketting zou 

hebben doorbroken die de Medway 

afsloot. In feite was het vermoedelijk 

de brander Pro Patria; Van Brakel zelf 

heeft overigens nooit anders beweerd. 

Hij nam echter wel stormenderhand 

het fregat Unity, een cruciaal moment 

in het verloop van de expeditie. Van 

Brakel nam de Unity als prijs mee 

naar Nederland wat hem een prijsgeld 

van 12.000 guldens opleverde. Door 

de Staten-Generaal werd hij beloond 

met een gouden ereketen. Op 17 

december 1667 werd hij gewoon 

kapitein. 

onBesuisd
Van Brakel had een onbesuisd 

karakter. Een goed voorbeeld 

daarvan vormt een vlagincident dat 

hij in 1668 veroorzaakte: kruisend 

in de Middellandse Zee had hij voor 

de grap de Engelse vlag onder 

de Nederlandse hangen. Na een 

woedend protest door de Engelse 

ambassadeur werd Van Brakel door 

de Staten-Generaal berispt. Ook 

schold Van Brakel rond die tijd eens 

luitenant-admiraal Michiel de Ruyter 

uit toen die per ongeluk op straat 

tegen hem aan gebotst was.

slag BiJ soleBay
Hij onderscheidde zich ook tijdens de 

Derde Engels-Nederlandse Oorlog 

in de Slag bij Solebay toen hij als 

kapitein van de Groot Hollandia 

de Royal James aanviel en hielp 

vernietigen, de enige keer in de 

geschiedenis dat een zwaar Engels 

linieschip in een direct gevecht met de 

Nederlandse vloot tot zinken gebracht 

zou worden. Tegen de nadrukkelijke 

orders van De Ruyter in, verliet Van 

Brakel diens eskader en klampte zijn 

schip aan de veel grotere Engelse 

oorlogsbodem, die binnen anderhalf 

uur tot zinken werd gebracht. Van 

Brakel sneuvelde in de Slag bij 

Beachy Head door een kanonskogel.

Hij kreeg net als Witte de With een

praalgraf in de St.-Laurenskerk te 

Rotterdam.

Bron Wikipedia

Onze zeehelden
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Over Van Brakels heldendaad in de rivier de Medway 

bij Chatham schreef voormalig Dichter des Vaderlands 

en buurtbewoner Driek van Wissen (1943 – 2010) het 

volgende gedicht:

Toen het gezin zich rond hem had geschaard

Verstomde het gekeuvel en gekakel,

Want opa sprak weer over het spektakel

Waarmee hij eertijds opzien had gebaard.

“Dat Holland nu nog voorkomt op de kaart”,

Zo zei de oude baas, “is een mirakel,

Want heel de natie vreesde een debacle

Toen Engeland de oorlog had verklaard.

Maar ik ging toen daarheen op oorlogsvaart

En ook al was de ketting een obstakel,

Zij was niet sterker dan de zwakste schakel,

En voorts was het verzet niet noemenswaard.

En dus blijf ik als zeeheld Jan van Brakel

Ook eeuwen na mijn dood nog wijd vermaard.”

De Hollanders steken Engelse 

schepen in brand tijdens de 

tocht naar Chatham, 20 juni 1667, 

Jan van Leyden, 1667 – 1669 

(Collectie Rijksmuseum).
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Nieuwsblad van het Noorden, 14 oktober 1929

‘De „veroveraar der luchten” heeft niet op zich laten 

wachten. We hadden onze uitkijkpost op het dak van het 

Nieuwsbladgebouw gevestigd, ‘t Was schitterend weer, 

Bladstil, en de zon kwam juist boven de neveldampen 

uitstijgen. (…) Enkele minuten vóór zeven ontdekte ons oog 

een klein zilveren draadje aan den Oostelijken horizon, ‘t 

Was zóó klein, dat we er eerst nauwelijks aandacht aan 

schonken, Klaar toen we even later weer keken, was ‘t 

draadje een licht-zilveren wolkje geworden en toen wisten 

we ‘t: de „Graf Zeppelin” was in aantocht.’

Hoewel er in 1929 nog niet zoveel huizen in de 

Zeeheldenbuurt stonden, moeten ook hier mensen hun 

nek hebben verrekt om het wonder boven hun hoofd 

te aanschouwen. Vanaf de plek waar de huidige Abel 

Tasmanbrug begint, vereeuwigde een fotograaf het 

luchtschip dat zo ongeveer boven het nog te bouwen Van 

Brakelplein hing. Het moet een ongelooflijke schouwspel in 

de jaren twintig zijn geweest, een echte Zeppelin zwevend 

boven de stad. Een journalist van het Nieuwsblad van 

het luchtreus Noorden beschrijft vanaf het dak van zijn 

werkgever wat er gebeurt als de stadjers het luchtschip 

vroeg in de ochtend aan de horizon ontwaren.

‘‘t Wolkje werd grooter en grooter en spoedig waren 

de omtrekken van ‘t luchtschip zichtbaar; statig en 

majestueus kwam de luchtreus op onze stad aanzetten, 

beschenen door de stralen van de ochtendzon, die het 

schip deden schitteren en blinken, zoodat het er uitzag 

als een groote zilveren sigaar. Toen het luchtschip meer 

en meer de stad naderde, veranderde het de koers in iets 

meer Noordwestelijke richting en stevende het recht op 

den Martinitoren af. (…)  Midden boven de stad gekomen, 

veranderde de Zeppelin van richting, keerde zich naar ‘t 

Zuiden, vloog precies over ons gebouw zoodat net leek 

of we tegen de onderkant van een groote zilveren visch 

aankeeken, maakte een groote bocht over het zuidelijke 

stadsgedeelte, om toen opnieuw van het Oosten uit op het 

centrum af te stevenen.

Nog eenmaal vertoonde ons het wondere schip zijn 

slanke lijnen, toen zette het koers naar het Zuid-Westen 

en spoedig was het slechts meer een donkere vlek, die 

kleiner en kleiner werd, om tenslotte geheel uit het gezicht 

te verdwijnen. Een kwartier lang had het bezoek van den 

Zeppelin geduurd, ‘t Was een imposant schouwspel en op 

degenen, die het meemaakten, heeft deze demonstratie 

van den grooten, slanken, zilveren luchtreus in de stralen 

der morgenzon een onvergetelijken indruk gemaakt.’ 

Noordpool

Het vliegen boven Groningen was de eerst vlucht van deze 

Zeppelin en was onderdeel van een rondje Nederland. Aan 

boord waren 29 passagiers, 22 Nederlanders, 5 Duitsers 

en een Mexicaan. De enige Noorderling was dhr. Smith, 

een geluksvogel uit Assen. Bijna had ook een verstekeling 

de reis gemaakt. Het Nieuwsblad maakt melding van een 

jongmensch die den tocht als “blinde passagier” wilde 

maken. De plannen van de slagerszoon uit Soestdijk 

konden echter nog net op tijd worden verijdeld en hij werd 

in de bovenste loopgang voor het opstijgen gearresteerd. 

De Graf Zeppelin werd gebouwd in Friedrichshaven, 

Duitsland. De Zeppelin was vernoemd naar graaf Ferdinand 

von Zeppelin die het luchtschip had uitgevonden. De Graf 

was een enorm gevaarte, ruim 236 meter lang met een 

diameter van 30 meter. Het was de grootste zeppelin 

ooit gebouwd en werd ‘de reus van de lucht’ genoemd. 

Uiteindelijk zijn er met ‘De Graf’ tientallen passagiersreizen 

Andere tijden

Zilveren visch zwevend boven Zeeheldenbuurt 
door Esther Walstra

Foto: Groninger Archieven
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Andere tijden

naar de Verenigde Staten, door Europa en zelfs naar de 

Noordpool gemaakt. 

Aan boord was een journalist die verslag deed van de 

eerste vaart en zijn zenuwen niet verborgen hield. ‘Wij 

vinden vlug onze slaapplaatsen, dan moet een echte, 

dubbele Hennesy er den moed in houden. De hofmeester 

krijgt geen rust. Hij leest ons de wenschen van het gelaat 

af. Bescheiden wenschen. langzamerhand. Want we 

denken meer aan beleven dan aan eten en drinken. En het 

eenige, wat ons bij dit groote gebeuren hinderen kan, is de 

tamelijk sterke gaslucht, die door alles heendringt.’

Eenmaal vanuit Friedrichshaven opgestegen beschrijft de 

verslaggever hoe ze uiteindelijk Nederland binnenzweven. 

‘Acht minuten voor zeven Nederlandsche tijd verschenen 

wij boven Delfzijl, dat op mij den indruk maakte nog 

Zondagochtend te vieren en niet op straat te zijn 

uitgeloopen. Misschien wist men ook niet dat wij komen 

zouden. Dan maakte de stad Groningen, die wij om 7.15 

bereikten wel een heel anderen indruk.

Daar waren de menschen uitgeloopen en daar wuifde men 

ons uit de straten en zelfs van de top van het torentje der 

universiteit toe, zoodat wij het noodig vonden minstens 

even goed te antwoorden en bij Groningen, waarboven 

wij een eere-rondje maakten, begon de victorie. Toen het 

over Veenhuizen ging, was op de binnenplaats de geheele 

straf kolonie bijeen. Of wij over de ontginningen en de 

arbeidersdorpen in Drenthe gingen of boven Meppel, waar 

in de straten velen verzameld waren, overal viel het ons 

op, dat men ons als een belangrijke groote gebeurtenis 

beschouwde.’

De Zeppelin is uiteindelijk slechts van 1900 tot 1937  als 

vervoermiddel gebruikt. Toen de bekende Zeppelin 

Hindenburg ontplofte waar 36 mensen bij omkwamen, 

verdwenen de luchtschepen langzaamaan. Maar dit 

unieke plaatje van het immense luchtschip boven de 

Zeeheldenbuurt blijft een mooi aandenken aan het tijdperk.

Foto: Groninger Archieven
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Kunstschilder Reinout Krajenbrink 

(1974) woont met vrouw en zoon aan 

de Van Speijkstraat 11. Hij studeerde 

aan Academie Minerva in onze stad, 

waar hij een speciale voorliefde 

ontwikkelde voor stillevens. “Na mijn 

studie heb ik een paar jaar gewoond 

en gewerkt in Noord-Groningen. Op 

zekere dag werd ik zomaar gebeld 

door Henk Helmantel. Hij had van 

mij gehoord en wilde wel eens 

komen kennismaken. Alsof je als 

beginnend voetballertje door Johan 

Cruyff wordt gebeld! Toen kwam 

hij naar me toe, op zijn Zündapp. 

We hebben heel leuk over ons werk 

gepraat. Ja, ik hou van stillevens. Ik 

maak ongeveer tien schilderijen per 

jaar. Meer niet, want ik ben er toch 

snel een maand mee bezig. Een 

stilleven lijkt misschien een beetje 

saai, maar dat vind ik niet. Voor mij 

Kunstschilder
Reinout Krajenbrink

Buur en cultuur

is het niet zomaar een plaatje, ik wil 

er een verhaal mee vertellen. Neem 

bijvoorbeeld ‘Bloemen zijn rood’, dat 

ik vorig jaar maakte. Dat schilderij 

gaat over het lied met dezelfde 

titel van Gerard van Maasakkers. 

Ik hoorde dat lied toevallig en het 

trof me. Het gaat namelijk over een 

jongetje dat op school een tekening 

maakt met allemaal verschillend 

gekleurde bloemen. Dat vindt de 

juf niet goed, ‘want bloemen zijn 

rood’. Dat leidt er uiteindelijk toe 

dat dat jongetje alleen nog maar 

rode bloemen durft te tekenen. Dat 

lied gaat dus over hoe we kinderen 

vaak in een keurslijf dwingen en hun 

creativiteit onderdrukken. Daar ga 

ik een schilderij over maken, dacht 

ik toen. Wij hadden net een zoontje 

gekregen, dus daar zal het ook wel 

mee te maken hebben. En hoe het 

dan verder gaat? Ik ben op de markt 

rode bloemen gaan kopen, geen 

rozen – dat is zo standaard – maar 

anemonen. En die heb ik een oud 

tinnen vaasje gezet, gedeukt en 

gebutst zoals het leven met je doet. 

Naast de vaas zie je een pot met 

krijtjes en potloden en op het tafeltje 

ligt de kleurige tekening van het 

jongetje uit het lied.”

‘n Jungske ging vur ‘t uurst naor school

Hij kreeg ‘n vel papier en krijt

En hij kleurde en kleurde ‘t hul vel vol

Want kleure, da vond-ie fijn

Mer de juffrouw zee: “Wat doe je daar, jongeman?”

“Ik teken bluumkes, juffrouw”

Ze zee: “We doen hier niet aan kunst, jongeman

Bloemen zijn rood en de lucht is blauw”

Je zult er rekening mee moeten houden

Je bent hier niet alleen

Als alle kinderen ‘ns deden zoals jij

Waar moest dat dan toch heen, ik zeg je

Bloemen zijn rood, jongeman

Blaadjes zijn groen

‘t Heeft geen enkele zin om ‘t anders te zien

Dus waarom zou je ‘t dan nog anders doen”

Gerard van Maasakkers, Bloemen zijn rood 

(fragment)

Nieuwsgierig geworden naar 

meer werk van Reinout? Kijk op 

zijn website: www.reinoutk.nl. 

Reinout maakt ook illustraties en 

cartoons, in opdracht en voor elke 

gelegenheid: www.cartoononline.nl
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Niet echt een zeeheld, eerder een 

landrot, maar wel een avonturier: onze 

buurtgenoot Niko Winkel, thuis aan het 

Abel Tasmanplein. Hij is net weer terug 

van een enerverende reis door Tanzania.

In dit artikel doet hij verslag.

Twee jaar geleden heb ik drie 

maanden vrijwilligerswerk gedaan in 

Tanzania. Dat was een heel bijzondere 

tijd. Enerzijds vanwege de prachtige 

ervaringen: het beklimmen van de 

Kilimanjaro, het spotten van de ‘big 

five’ in de Serengeti en het vieren van 

de kerst op Zanzibar. Maar anderzijds 

heb ik geleerd dat er heel veel fout 

gaat in het bijzondere wereldje van 

het internationaal vrijwilligerswerk. 

Jonge, onervaren vrijwilligers doen 

vrijwilligerswerk dat nauwelijks 

verantwoord is. Veel projecten zijn 

louter opgezet voor de vrijwilligers zelf 

en niet om de noden van mensen in 

ontwikkelingslanden te lenigen. Last 

but not least: vrijwilligers betalen vaak 

veel te veel geld.

Baan opgezegd
Na deze ervaring heb ik het plan 

opgevat om me hier verder in te 

verdiepen. Ik heb mijn baan opgezegd 

en me voorgenomen twee jaar 

te nemen om in Tanzania rond te 

reizen en de goede projecten op te 

Zeeheld op reis

zoeken, daarover te schrijven en zo 

te bewerkstelligen dat a.s. vrijwilligers 

een betere keuze kunnen maken als 

ze vrijwilligerswerk willen gaan doen 

in Tanzania.

transparantie-index
Tanzania is 23x groter dan Nederland. 

Ik heb nu drie keer een paar maanden 

rondgereisd en nog lang niet het hele 

land bezocht. Wel heb ik inmiddels 

een aantal prachtige projecten leren 

kennen en op www.gotanzania.org, 

mijn projectwebsite, schrijf ik daar 

over.  Ondertussen heb ik me ook 

verbonden aan de stichting Volunteer 

Correct. Op 2 maart j.l. hebben we 

de zogenaamde Transparantie-

index gelanceerd: alle websites van 

organisaties die vanuit Nederland 

vrijwilligerswerkprojecten aanbieden, 

wereldwijd, worden gescreend. Ook 

hier is het doel: a.s. vrijwilligers meer 

handvatten bieden om beter werk te 

doen. Hierover kun je alles lezen op 

www.volunteercorrect.org.

Voor wie meer wil weten, je kunt me 

altijd bereiken op info@gotanzania.

org. Of bel aan op Abel Tasmanplein 

112. Niko Winkel

Niko Winkel in Afrika

“Er gaat veel fout bij vrijwilligerswerk in Afrika”
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Begin maart is er een nieuwe 

buurttraditie geboren, ter plekke 

gedoopt als  ‘Vuren met de Buren’. 

Het idee is om elke eerste zaterdag 

van de maand een hapje en drankje 

Vuren met de buren

met de buren rond een kampvuurtje 

te doen. Locatie: het eendenplateau 

aan de Van Brakelvijver. Gezellig als je 

je buurman/vrouw meeneemt en een 

hapje/drankje. Gitaar ook welkom!

Ben jij zaterdag 2 april vanaf een uurtje of 15.00-16.00 ook van de partij?
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Een studentenhuis
dat zijn zeeheld eert

Wonen als student in een van de mooiste straten van de 
Zeeheldenbuurt

In de 19e eeuw ontstonden de 

eerste straatnamen in Nederland. 

Gemeenten kozen er vaak voor 

om de straat te vernoemen naar 

persoon, meestal is deze persoon 

dan al overleden. In veel plaatsen in 

Nederland wordt Michiel de Ruyter 

door straatnamen geëerd. Aan de 

rand van de Zeeheldenbuurt is de 

Admiraal De Ruyterlaan dan ook 

onmisbaar.  

De straat wordt vanaf de zuidkant 

gekenmerkt door de spoorovergang 

van het spoor naar Friesland en het 

noorden van de provincie. Al gauw is 

de vooroorlogse architectuur van de 

Admiraal De Ruyterlaan vol in beeld. 

Zeker als ’s zomers de avondzon 

op de huizen staat, levert dat een 

prachtig plaatje op. De straat kent 

een grote diversiteit aan bewoners. 

Zo zijn er alle generaties te vinden: 

studenten, gezinnen met kinderen, 

alleenstaanden en ouderen. Door de 

vestigingen van het Augustinuscollege 

en het Alfa-college is de straat op 

elk moment van de dag in beweging. 

Vanwege de diversiteit in de straat 

is het erg plezierig wonen. De relatie 

tussen Stadjers en studenten lijkt ook 

goed te zijn.

 

HuizE ADMiRAAl 
In 2008 is Huize Admiraal ontstaan, 

een mooi studentenhuis waarvan vijf 

hechte studenten hun ‘thuis’ hebben 

gemaakt. Het zou best zo kunnen 

zijn dat veel studentenhuizen in de 

straat zo heten, maar ons huis doet 

de zeeheld eer aan. Wij vonden het 

hard nodig om de zeeheld ook een 

plek in ons huis te geven. Daarom 

zijn we een tijdje op zoek geweest 

naar voorwerpen waarmee we ons 

huis konden verfraaien, met Michiel 

de Ruyter als thema. We kwamen 

uit op een replica van een portret 

van onze zeeheld. Dit schilderij, het 

origineel geschilderd door Ferdinand 

Bol in 1667, kwam in alle vestigingen 

van de marine te hangen. Zijn status 

als zeeheld maakte hem machtig. 

De Ruyter is rijk gekleed, heeft zijn 

commandostaf in zijn hand en draagt 

de Orde van Saint Michel, die hij van 

de Franse koning kreeg.

TRAPgAT
Heel toevallig stond deze replica te 

koop in Rotterdam. We dachten: 

fantastisch! Deze moeten we hebben. 

Zo gezegd, zo gedaan. Twee van 

ons hebben onze buit persoonlijk 

opgehaald in de Maasstad. De 

replica was zo belangrijk, dat hij in de 

Intercity tijdens de spits twee stoelen 

heeft moeten opeisen. Natuurlijk tot 

ongenoegen van medereizigers, maar 

Studeren

door Bram de Haan

Huize Admiraal 2016

Walter, Judith, Jorrit, Jimmy en Bram
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dat vonden wij op dat moment niet 

zo belangrijk. Onze De Ruyter heeft 

een eervolle plaats gekregen in ons 

trapgat. Onze acquisitiecommissie is 

druk bezig de collectie uit te breiden 

met meerdere pronkstukken. We zijn 

daarom nog op zoek naar schilderijen 

van zeeslagen, oude kroonluchters 

en een borstbeeld voor op de kleine 

kamer.

ScHOONMAKEN
We wonen in dit prachtige 

studentenhuis met vijf studenten. De 

trotste bewoners zijn Walter, Judith, 

Jorrit, Jimmy en Bram. Allemaal 

studeren we aan de hogeschool of 

universiteit, maar in verschillende 

richtingen. Dit maakt het leven in een 

studentenhuis leuk. Zo verdiepen wij 

ons in rechten, archeologie, taal en 

communicatie en media. We boeien 

elkaar vaak door verhalen, zeker 

wanneer er overlap ontstaat tussen 

twee verschillende studies.

Op verschillende manieren kunnen we 

elkaar dan soms aanvullen. We zijn 

open en gewoon. Als er een nieuwe 

huurder gezocht moet worden, dan 

doen wij dat in eerste instantie zelf. 

Zo kunnen we goed kijken wie bij 

ons past. We zien dit zelf niet als 

hospiteren, daar hebben we eigenlijk 

nooit aan gedaan. Hierdoor ontstaat 

altijd wel een goede samenstelling van 

bewoners in het huis en gaan we met 

harmonie met elkaar om. Iedereen 

heeft zo zijn verantwoordelijkheden 

in huis, bijvoorbeeld als het gaat om 

schoonmaken.

REDDER iN DE NOOD
We zijn een studentenhuis zonder 

verplichtingen en stellen daarom ook 

geen hoge eisen aan elkaar. Het is 

bij ons daarom geen vereiste om lid 

te zijn van een studentenvereniging. 

We vieren onze verjaardagen vaak 

samen en hebben regelmatig avonden 

“Michiel De Ruyter als luitenant-admiraal, geschilderd 

door Ferdinand Bol, 1667. De Ruyter veranderde meerde 

malen van schip en van beroep. Zo was hij bijvoorbeeld de 

grondlegger van de Nederlandse marine. Uiteindelijk raakte 

De Ruyter dodelijk gewond tijdens een strijd met de Fransen. 

De Ruyter kreeg vervolgens een praalgraf in de Nieuwe Kerk 

in Amsterdam en werd later geëerd door straatnamen.’’

dat we samen eten. Vaak lopen zulke 

avonden uit op gamen, stappen, films 

of series kijken. Na een gezellige, 

maar vermoeiende avond staat 

onze redder in nood de volgende 

ochtend altijd klaar voor ons: het 

koffiezetapparaat uit de jaren 80.

Wil jij ook iets vertellen over je 

studentenhuis? Laat het ons dan 

weten: ahoy@zeeheldenbuurt.nl
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