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In dit nummer

Van de redactie
Uw geduld is wel wat op de proef gesteld; tussen het vierde 
en dit vijfde nummer van ons buurtmagazine is ruim een 
half jaar verstreken. Ja, dat hadden wij als redactie ook 
graag anders gezien, maar het kwam er steeds maar niet 
van. Druk, druk, druk. U kent dat wel. Druk onder andere 
met de voorbereidingen van de jaarvergadering van onze 
bewonersorganisatie en het zoeken van nieuwe bestuursleden. 
Dat was nodig omdat voorzitter Klarissa Nienhuys na tien jaar 
besloot ermee te stoppen. Maar liefst zes nieuwe bestuursleden 
traden aan. Dus dat moet goed komen. Druk waren we achter 
de schermen ook met overleggen met de gemeente over 
fietsers door de wijk, de geluidsoverlast van evenementen op 

het Suikerunieterrein, de nieuwbouw op het Enceha-terrein, 
het opknappen van de Peizerweg, met de organisatie van 
Lentekriebels en Culturen met de Buren. De Ahoy moest dus 
even wachten, maar dat uitstel heeft er in elk geval wel toe 
geleid dat we in deze Ahoy weer veel kunnen melden! Niet 
alleen nuttige en praktische informatie, maar zoals u inmiddels 
gewend bent ook weer een aantal verrassende verhalen over 
bewoners in onze mooie en gezellige buurt. 

De redactie,
Kees Frenay, Ronald Bats, Esther Walstra & Bram de Haan
AHOY@ZEEHELDENBUURT.NL

Nieuw bestuur, nieuwe 
plannen

Op de jaarlijkse ALV van de bewonersorganisatie legde 
Klarissa Nienhuys na tien jaar de voorzittershamer neer. 
De vergadering bedankte haar voor haar energieke en 
vasthoudende inzet voor onze buurt. Haar aftreden had zij al 
ruim van te voren aangekondigd, zodat er tijd was geweest 
om opvolgers te zoeken. Niko Winkel, Jeanine Meiners, 
Oike Vlaanderen, Peter Oterdoom, Ruurd Voorneveld 
en Marjan Sterenburg stelden zich kandidaat en werden 
door de vergadering benoemd. Samen met de blijvende 
bestuursleden Ronald Bats, Huib Vertin en Kees Frenay 
vormen zij nu het nieuwe bestuur, waarin Kees Frenay 
voorlopig de rol van voorzitter heeft. Niko Winkel heeft de 
functie van secretaris overgenomen van Ronald Bats. De 
komende maanden gebruiken we onder andere om met 
elkaar nog eens wat dieper door te denken over wat we met 
en in onze buurt willen, en hoe we als bestuur en commissies 
de rollen en taken gaan verdelen. Na de zomer berichten we 
u nader. 

Herfstschoonmaak
Op zaterdag 30 september houden we wederom een groge 
herfstschoonmaak in de Zeeheldenbuurt. De gemeente 
plaatst dan een serie containers voor grof vuil, oude 
wasmachines, kapotte koelkasten, versleten fietsen en wat er 
verder zoal in de schuur en op zolder staat. Behalve het eigen 
huis, ruimen we die die dag ook onze buurt weer op. Met 
speciale aandacht voor kapotte en ongebruikte fietsen. Meer 
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weten? Wilt u meehelpen? Graag een berichtje aan Ronald 
Bats: BEHEER@ZEEHELDENBUURT.NL. Hou ook 
onze nieuwe website in de gaten!

“Energiek en 
vasthoudend”

Energiek en vasthoudend, zo typeerde Kees Frenay 
de aftredende voorzitter Klarissa Nienhuys. In de 
tien jaar dat zij voorzitter is geweest heeft Klarissa 
zich op diverse fronten voor de buurt ingezet. 
Memorabel zijn haar succesvolle verzet tegen de 
voorgenomen hoogbouw op het Roerdinkterrein aan de 
Eendrachtskade en haar rol in de strijd tegen de ratten 
aan het Abel Tasmanplein. Hiernaast was – en is – 
Klarissa vooral iemand met een groot hart voor 
alles wat groeit en bloeit. Zo’n beetje in haar eentje 
onderhoudt ze Kindervreugd en zorgt ze ervoor dat 
het er elk jaar weer zo fleurig uitziet. En laten we ook 
de tienduizenden bloembollen in de perken van de 
Admiraal de Ruyterlaan niet vergeten. Zonder Klarissa 
waren die er nooit gekomen! Veel mensen kennen 
Klarissa ook uit de krant, die ze vaak weet te halen 
als dé belangenbehartiger van de vleermuis. Dat 
vliegende zoogdiertje wordt van alle kanten bedreigd; 
in Groningen vooral door de ombouw van de ringweg. 
Die strijd vraagt veel tijd en aandacht. Maar gelukkig 
verwacht Klarissa ook nog wel wat tijd over te houden 
voor Kindervreugd en haar bijdragen aan AHOY over 
wat er in onze buurt groeit en bloeit en ons altijd weer 
boeit. Klarissa, namens alle buurtbewoners: bedankt 
voor je inzet!

     V.L.N.R.: MARIAN STERENBURG, OIKE VLAANDEREN, NIKO      
     WINKEL, RUURD VOORNEVELD, PETER OTERDOOM, JEANINIE 
     MEINERS, KEES FRENAY.
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Zomerfeest
De evenementencommissie is alweer gestart met de 
voorbereidingen van het jaarlijkse zomerfeest in de 
Zeeheldenbuurt. Houdt u zaterdag 9 september vrij? In lijn 
met de traditie kunt u weer rekenen op veel gezelligheid voor 
jong en oud, muziek en lekkere hapjes op het eendenplateau 
aan de Van Brakelvijver.

Website vernieuwd en 
weer in de lucht
De website van de Zeeheldenbuurt is weer in de lucht! 
Vorig jaar hadden snode hackers onze site lamgelegd. Het 
herstel duurde even, maar nu is het allemaal weer in orde. 
Van de gelegenheid hebben we gebruik gemaakt om de 
site, met hulp van Bram de Haan en Gijs Giebels geheel te 
vernieuwen. Hoe het geworden is kunt u zien op:  
WWW.ZEEHELDENBUURT.NL. 

Geen snelle fietsroute door 
de Abel Tasmanstraat
In februari kregen we van de gemeente het bericht dat 
overwogen werd om een ‘snelle fietsroute’ aan te leggen 
via de Abel Tasmanstraat en -plein. De snelle fietsroute 
is bestemd voor studenten die van het hoofdstation naar 
Zernike en vice versa fietsen en heeft als doel het grote 
aantal fietsers door de binnenstad te beperken. Het bestuur 
heeft de gemeente laten weten niet namens de bewoners 
te willen ‘onderhandelen’. We hebben de kwestie onder 
de aandacht gebracht van de bewoners van de betrokken 
straten, en die zijn met de gemeente in gesprek gegaan. 
Dat waren constructieve gesprekken. De medewerkers 
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van de gemeente hebben vervolgens alle voors- en tegens 
van de verschillende alternatieven zorgvuldig onderzocht 
en de resultaten ervan weer aan de bewoners voorgelegd. 
De conclusie was dat de snelle route veel beter via de 
Paterswoldseweg – Eendrachtskade kan. Op deze plaats 
willen we als bestuur onze waardering uitspreken voor de 
betrokken bewoonsters van Abel Tasmanstraat/-plein voor 
hun snelle actie en weldoordachte inbreng en ook voor de 
gemeente voor de manier waarop dit project is opgepakt.

Koffieochtenden lopen goed
Sinds februari is er elke vrijdag een koffieochtend in het 
gezellige achterzaaltje van de Oud-Katholieke kerk aan 
de Witte de Withstraat. De koffieochtenden zijn bedoeld 
voor iedereen die zin heeft in een gezellig praatje met 
buurtgenoten. Ook is er altijd een medewerkers van WIJ-
Groningen aanwezig, om vragen te beantwoorden over 
sociale onderwerpen. De kerk biedt gastvrijheid en pastoor 
Victor Scheide laat als het even kan ook zijn gezicht zien. 
Twee buurtgenoten verzorgden de koffie. De koffieochtenden 
kennen inmiddels een redelijk vaste kern van wekelijkse 
en meer incidentele bezoekers. Gezien de belangstelling 
is besloten dat we zo lang het kan met de koffieochtenden 
doorgaan, waarbij we ondertussen nadenken over hoe 
we de kosten (want die zijn er natuurlijk ook) structureel 
gedekt kunnen krijgen. Tot slot: loop gerust eens binnen op 
vrijdagochtend voor een praatje met uw buurtgenoten. De 
deur staat open voor iedereen!

Gehandicapten- 
parkeerplaatsen 
Witte de Withstraat
De Gemeente was van plan twee parkeerplaatsen aan 
het begin van de Witte de Withstraat te bestemmen 
als gehandicaptenparkeerplaatsen voor de Nationaal 
Coördinator Groningen aan de Paterswoldseweg. Het 
bestuur heeft in samenwerking met pastor Victor Scheijde 
bezwaar gemaakt tegen dit voorstel en een win-winsituatie 
voorgesteld, namelijk om een tijdsbord eronder te plaatsen. 
Hierdoor zijn de parkeerplaatsen uitsluitend tijdens 
kantoortijden gehandicaptenparkeerplaats en daarbuiten 
weer voor de wijk beschikbaar. Dit verzoek is gehonoreerd en 

de aanduidingen zullen binnenkort geplaatst worden.

Beter samenwerken rond 
‘bijzondere’ buurtbewoners
Diverse hulpverleningsorganisaties hebben in onze wijk 
woningen en/of kamers tot hun beschikking van waaruit 
mede-Groningers een reïntegratiekans krijgen. Vaak gaat 
dit goed, maar helaas het gebeurt ook dat naaste buren 
overlast ervaren. Naar aanleiding van een tweetal incidenten 
zijn we als bestuur in gesprek gegaan met buren, betrokken 
hulporganisaties, en de wijkagent Bert Holthof. Bij beide 
zogenaamde overlastpanden is een goede oplossing 
gevonden. Ook is gebleken dat hulpverleningsorganisaties 
van elkaar niet altijd weten in welke wijk/straat ze cliënten 
helpen reïntegreren, en dat ook de wijkagent en bestuur 
geen overzicht heeft. Er is geconcludeerd dat het belangrijk 
is om vangnetstructuur in kaart te brengen, en de 
samenwerking en onderlinge communicatie te verbeteren. 
Om de leefbaarheid in de buurt zo goed mogelijk te kunnen 
waarborgen en omdat iedereen een tweede kans verdient. 
Het bestuur heeft hierin de voortrekkersrol op zich genomen. 
Aansluitend zal er een openbare bijeenkomst georganiseerd 
worden waarin de hulpverleningsorganisaties zich aan de 
wijk kunnen voorstellen, en er ruimte is voor gesprek. Naar 
verwachting zal deze plaatsvinden in het derde kwartaal. 
Heeft u al eerder vragen?  
INFO@ZEEHELDENBUURT.NL 

Over bomen en buren
Tijdens Lentekriebels kwam het gesprek op bomen die vlak 
bij gedeelde schuttingen staan. Want hoe zit het eigenlijk 
met onderhoud, en zelfs eigendom? Het bestuur zocht het 
uit en geeft hier in het kort wat uitgangspunten. Wanneer de 
erfgrens door de voet van de stam loopt, zijn beide buren 
eigenaar. Een boom die eerst van één eigenaar was en over 
de erfgrens gegroeid is, kan eigendom van beide buren 
worden. Een nieuwe boom moet tenminste twee meter van 
de erfgrens geplant worden (gerekend vanaf het hart van de 
boom); tenzij hij niet boven de schutting uit gaat komen of 
er (schriftelijke) afspraken met de buren gemaakt zijn. Staat 
de boom dichter bij de schutting, dan kunt u vragen of de 
buren deze weghalen, tenzij de boom er 20 jaar of langer 
staat (verjaringstermijn). Art.5:44 BW geeft iemand het recht 

om zelf – na schriftelijke aanmaning met termijnstelling  aan 
de buren – de over de erfgrens overhangende takken die 
buiten de twee meterzone staan te kappen of te snoeien. 
Rigoureus snoeien waardoor de boom er ‘onethisch’ uitziet, 
is echter weer strafbaar. Al met al kan gedoe met de buren 
over bomen dus best ingewikkeld zijn. Ons advies is dan ook 
om als u er samen met de buren niet uitkomt, juridisch advies 
in te winnen en een bemiddelaar te zoeken. 

Bron: WWW.BOMENRECHT.NL/BOOM-BIJ-DE-
ERFGRENS

Werkzaamheden nieuwe 
leidingen vorderen gestaag
Momenteel zijn wij bezig aan het Van Brakelplein en de Van 
Speykstraat. In week 24 starten wij aan de Abel Tasmanstraat 
vanaf de van Speijkstraat tot aan de Peizerweg. Aansluitend 
starten we ook aan de Van Heemskerckstraat. Als we de 
nieuwe leidingen hebben gelegd, zijn wij eerst in afwachting 
op de uitslag van het bacteriologisch onderzoek van het 
drinkwater. Deze moet eerst goedgekeurd zijn, voordat 
wij de huisaansluitingen over kunnen zetten. Vandaar dat 
het tegelwerk (voetpad) nog niet direct weer gelegd wordt. 
Tevens gaan wij een tijdelijke afsluiter in het drinkwaterleiding 
plaatsen aan de Van Heemskerckstraat, om zo op een 
bepaald moment minder huishoudens zonder water te zetten 
tijdens onze werkzaamheden. Gert Lamberts, firma Alsema

Let op: Drukte Alfa-college
Het Alfa-college heeft op onderstaande dagen verschillende 
activiteiten, waardoor het in de buurt wat drukker kan zijn 
met auto’s van bezoekers.

Maandag 10 juli Informatieavond nieuwe leerlingen. 
Aanvang 17.00 uur tot ± 21.30 uur

Dinsdag 11 juli Diplomering Techniek opleidingen. 
Aanvang 19.00 uur tot ± 23.00 uur

Woensdag 12 juli Diplomering VAVO-opleidingen. 
Aanvang 19.00 uur tot ± 22.30 uur.
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EEN MOOI FESTIVAL; DIT KEER ZONDER 
GELUIDSOVERLAST? PARADIGM EN GEMEENTE 
BELOVEN BETERSCHAP
Vorig jaar in augustus vond voor de eerste keer het Paradigm-
festival plaats op het Suikerunieterrein. Buurtbewoners die 
toen thuis waren herinneren zich dat nog goed: drie dagen 
dreunende bassen door onze wijk. Bij de gemeente en de 
organisatie regende het klachten. Als bestuur hebben we 
enkele maanden later met de organisatoren en de gemeente 
een gesprek gehad, waarbij ons werd uitgelegd dat zij zelf 
ook waren geschrokken van de overlast. De organisatie 
hield zich keurig aan de regels, maar toch waren de beats in 
de wijde omtrek te horen. De wind was de boosdoener en 
ook het podium zou als ‘klankkast’ mogelijk een rol hebben 
gespeeld. Organisator en gemeenten vertelden ons dat ze 
hard aan het nadenken waren over hoe de volgende keer 
de overlast binnen de perken te houden. Dat nadenken is 
inmiddels afgerond. De nieuwe regels staan beschreven 
in het ‘Locatieprofiel Suikerunieterrein’, dat in mei door de 
gemeenteraad is vastgesteld. Om de geluidsoverlast te 
beperken, worden verschillende maatregelen getroffen, zoals 
het plaatsen van geluidswallen, aangepaste programmering 

door ’s nachts alleen binnen te programmeren, door minder 
buitenpodia te plaatsen en deze ook niet tegelijk te laten 
starten en door reductie van het aantal uren met beats. 
Tevens zal de organisatie omwonenden beter informeren over 
wat er gaat gebeuren en hoe lang het duurt. Het Paradigm-
festival vindt dit jaar plaats op 11, 12 en 13 augustus. Na 
2017 wordt er geëvalueerd. Zie ook het interview met de 
organisatoren elders in dit nummer. Meer weten over het 
festival? Kijk op WWW.PARADIGMFESTIVAL.COM. 
Op deze website staat ook een mooi filmpje waarmee je in 
acht minuten een beeld krijgt van wat er in de achtertuin van 
de Zeeheldenbuurt gebeurde. Ja, het gaf wel een beetje veel 
lawaai, maar verder was het toch vooral mooi & vriendelijk. 

REGEL DE AFVOER VAN JE AFVAL EENVOUDIG 
ZELF
In het blok ‘Tussen Fontein en Overweg’ stonden al maanden 
twee buis-tv’s, waarvan één kapot was gemaakt! Gevaarlijk 
en giftig! Als je tv kapot gaat blijf je verantwoordelijk voor de 
afvoer. Dumpen in de brandgang betekent dat een ander in 
de benen moet komen om het op te lossen, ze verdwijnen 
niet vanzelf. Dat gold ook voor de bank, de centrifuge, de 
fietswrakken en dergelijke in het verleden en nu weer de 
tuindeuren. Je eigen rommel (laten) opruimen is overigens 
heel eenvoudig. Je maakt een afspraak met de gemeente 
in hun onlineagenda. Je zet het afval in het gangetje en 
geeft het huisnummer van het huis naast het gangetje op 
en de gemeente haalt het op de afgesproken dag weg. Kan 
iedereen dus. Jij dus ook.

MEER BUSSEN OVER DE EELDERSINGEL 
Om in de binnenstad van Groningen meer ruimte te creëren 
voor voetgangers en fietsers, gaan de bussen een andere 
route rijden. Het eerste project dat wordt uitgevoerd is de 

Buurt en gemeente

aanleg van de nieuwe busroute Westerhaven – Eeldersingel 
– Zuiderdiep – Hoofdstation. Op de kop van de Westerhaven/
Aweg komt een nieuwe centrumhalte. De werkzaamheden 
daarvoor zijn momenteel bezig. Onderdeel van dit project 
is ook de aanpassing van de kruising Paterswoldseweg – 
Eeldersingel. Naar verwachting worden de werkzaamheden in 
de zomer van 2017 afgerond. Meer informatie over het project 
Bussen over West en de Binnenstadvisie in het algemeen 
vindt u op WWW.RUIMTEVOORJOU.GRONINGEN.
NL en WWW.GEMEENTE.GRONINGEN.NL. Heeft u 
vragen? Die kunt u stellen via telefoonnummer 14 050 of mail: 
BINNENSTAD@GRONINGEN.NL.

GROOT ONDERHOUD PEIZERWEG ALWEER 
UITGESTELD
De gemeente heeft besloten om de werkzaamheden aan 
de Peizerweg uit te stellen. Al jaren is het plan om de 
inrichting van deze straat te verbeteren. Vorig jaar zijn nog 
noodmaatregelingen genomen voor de vele plassen water op 
de parkeerhavens. Ook was het plan om de bomenstructuur 
en fietsparkeren te verbeteren met inspraak van de bewoners. 
Maar het gaat dit jaar dus wederom niet gebeuren. Door 
de naderende aanleg van de tunnel Paterswoldseweg is de 
kans groot dat het nog wel een paar jaar gaat duren voor de 
Peizerweg aangepakt wordt.

IETS KAPOT, STUK, HINDERLIJK OF 
GEVAARLIJK? 
Is er iets kapot, stuk of een gevaar in de buurt? Bijvoorbeeld 
een lantaarnpaal of stoeptegel? Dan kunt u een melding doen 
bij de gemeente. Dat kan via WhatsApp 06 - 12 82 39 73, de 
app Meldstad of telefonisch: 3671000.

Paul Gosselink 
Van Brakelplein 6A, 9726 HA Groningen

www.loods326.nl
M  06 29 42 66 86

Loods326
Uw ideale verblijf op Ameland 

Loods 326 staat op de camping Roosdunen, 
nabij Ballum. Wandelend door de duinen 
bent u binnen een paar minuten op het 
witte zandstrand en vlakbij de gezellige 
strandtenten van Ameland. 
Het gehele jaar te huur voor een 
onvergetelijk verblijf!

Meer informatie over een heerlijk verblijf op Ameland:

Onlangs geheel 
gerenoveerd!

Meldingen 2016
Van de gemeente ontvingen wij een overzicht van de 
meldingen uit onze buurt in 2016.

bomen / struiken / gras / blad 34
bestrating 68
onkruid 10
weesfietsen / fietswrakken 94
parkeren / verkeer 29
ondergrondse container 68
huisvuil / grofvuil 55
grijze prullebak 17
hondenpoep 12
riolering 8
graffiti / glas 20
zwerfvuil 15
straatverlichting 31
overig 13
Totaal aantal meldingen 2016  474

In 2015 waren er 468 meldingen. Wat opvalt is het grote 
aantal meldingen van weesfietsen en fietswrakken, zeker als 
we bedenken dat we er zelf bij de Herfstschoonmaakactie 
ook bijna honderd hebben opgeruimd. 

Advertentie

Advertenties
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door Klarissa Nienhuys 
Bij de trappen naar de Van Brakelvijver staan twee Viburnum 
struiken, die al in november beginnen te bloeien met roze, 
heerlijk geurende bloemetjes. Begin maart stonden ze nog 
in volle bloei, maar toen het warm werd en de krokussen 
begonnen was het gauw gedaan met de roze bloemetjes. 
Ook op Kindervreugd staan een paar van deze struiken, 
en ook daar hielden deze winterbloeiers het vol tot de 
narcissen in bloei kwamen, kort daarna gevolgd door de 
kievitsbloemen.

Intussen zijn we drie maanden verder. Waar de narcissen 
stonden staan nu diep paarsrode rozen, die de winter goed 
overleefd hebben.

Naast het huisje op Kindervreugd heeft de tuingroep een 
paadje door de border gemaakt omdat de spelende kinderen 
daar regelmatig door de planten lopen. Daar kunnen die 
planten niet tegen. De nieuwe aanplant – met dank aan de 
gemeente – bestaat uit drie soorten planten. Een daarvan 
is een dwergkwee: dit robuuste laagblijvende struikje krijgt 
vroeg in het voorjaar rode bloemen die hopelijk mooi kleuren 
bij het rood van het huisje. De grond naast het huisje is erg 
arm, bij de verandering hebben we maar gelijk geprobeerd 
de bovenste laag grond te verrijken met zwarte aarde en 

compost. De planten werden geleverd op de warmste dag 
van het jaar en daarna werd het warm, zonnig en heel droog. 
Het heeft aardig wat water gekost om de planten goed te 
houden.

Op sommige plaatsen in de wijk bloeit nu Havikskruid, onder 
meer op het gras langs de ventweg van de Peizerweg, tussen 
de Van Wassenaerstraat en de Admiraal de Ruyterlaan. Het is 
een verwilderde tuinplant, ca. 30 cm hoog, met vrolijke mooie 
oranje bloemetjes. Tot onze verbazing is het ook opgekomen 
vlak naast de schommels op Kindervreugd.

O ja: kan degene die onze kruiwagen, flink verroest, met 
gaten inde bodem, “geleend” heeft deze terugbrengen naar 
het terrein Kindervreugd? Alvast bedankt. 

Groen en duurzaam

Een voorjaar in bloei Vegetatiedak: mooier, koeler 
en duurzamer  
door Peter Oterdoom 
Met de Groningse specialist Henk  
Veenstra van www.daktuinen.nl 
hebben we van ons hoogste dakje 
van 9 m2 een vegetatiedak 
gemaakt. De gemeente geeft flink 
subsidie bij het aanleggen van 
vegetatiedaken. Dit omdat het dak 
dan het regenwater langer 
vasthoudt en daarmee pieken in de 
rioolafvoer worden voorkomen. Als 
veel daken in de stad vegetatie hebben is dat een voordeel. 
Bijkomende voordelen zijn dat de dakbedekking veel langer 
meegaat, dat de biodiversiteit van de buurt wordt versterkt, 
dat de ruimte onder het dak koeler blijft, voor ons een 
belangrijke overweging. Er zijn diverse typen vegetatiedak, bij 
ons ligt een vetkruid (sedum) dak. Overleeft bij lange droogte 
terwijl dan wel de onkruiden kapot gaan, dus geen omkijken 
naar! Vegetatiedaken op de bergingen aan de brandgang is 
trouwens ook een goed idee: leuk om naar te kijken en het 
binnenterrein blijft koeler!

Uw eigen, groene 
stroom opwekken 
in Zonnepark 
Vierverlaten
door Anne Huizinga (Grunneger Power)
De bouw van het Nederlands’ grootste collectieve 
zonnepark is afgerond en levert stroom. Op 20 juni 
werd het Zonnepark Vierverlaten feestelijk geopend 
door wethouder Mattias Gijsbertsen. Het park - dat 
is gebouwd op een braakliggend bedrijfsterrein in 
Hoogkerk - bestaat uit 7.777 zonnepanelen en levert 
genoeg stroom voor bijna 600 huishoudens. Ook de 
Zeeheldenbuurt kan meedoen!

Zonnepark Vierverlaten
Samen met de Gemeente Groningen en ENGIE ontwikkelde 
lokale energiecoöperatie Grunneger Power het zonnepark. De 
zonnepanelen in dit park zijn vóór en dóór burgers en  
bedrijven. Het is een kans voor bewoners of ondernemers, die 
geen eigen of geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen, 
om toch zelf lokaal zonne-energie op te wekken.   

Meedoen?
Deelname aan het zonnepark staat open voor iedereen die 
lokale, groene energie belangrijk vindt en zelf wil opwekken. 
In tegenstelling tot zonnepanelen op je eigen dak of op een 
gezamenlijk zonnedak volgens de Postcoderoosregeling, 
is deelname dus niet gebonden aan een woonplaats of 
postcode. Wanneer u meedoet, koopt u één of meerdere 
zonnecertificaten. Een zonnecertificaat staat gelijk aan 
de opbrengst van één zonnepaneel. Eenmalige inleg per 
zonnecertificaat is €350,- en de opbrengst per jaar per 
zonnecertificaat is 230 kWh = €29,-. De totale opbrengst na 
15 jaar is  €435,-.

Deelnemen levert daarnaast een waardevolle bijdrage aan 
het milieu. Per zonnecertificaat wordt maar liefst 100 kg CO2 
per jaar bespaard! Ook enthousiast? Je kunt je inschrijven op: 
WWW.GRUNNEGERPOWER.NL/ZONNEPARK. 
 

Alfa Postcoderoos
Grunneger Power startte eerder op initiatief van de 
buurtbewoners uit de Zeeheldenbuurt de Alfa Postcoderoos 
(het gezamenlijke zonnedak op het Alfa-college). In de eerste 
fase (oktober 2016) werden daar 350 zonnepanelen geplaatst. 
In de zomer van 2017 worden nog eens meer dan 200 
zonnepanelen aan de installatie toegevoegd. Op donderdag 
13 juli om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur) vertelt Grunneger 
Power hoe u mee kunt doen met de laatste zonnecertificaten 
van de tweede fase van de Alfa Postcoderoos. Ook wordt dan 
uitgelegd hoe deelname aan de Alfa Postcoderoos verschilt 
van deelname aan het Zonnepark Vierverlaten. Opgeven voor 
de informatieavond kan via:  
WWW.GRUNNEGERPOWER.NL/AANMELDING-
INFOAVOND-ALFAPOSTCODEROOS. 

Met vragen over Zonnepark Vierverlaten of de Alfa 
Postcoderoos kunt u ook altijd terecht in de energiewinkel 
van Grunneger Power aan de Oude Boteringestraat 68 (ook 
telefonisch bereikbaar: 050 8200 492).

JONG VOLK, OOK DIT JAAR WEER GEZINSUITBREIDING BIJ DE 
FAMILIE MEERKOET IN DE VAN BRAKELVIJVER
FOTO HENRIETTE POELMAN
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Opgeruimd staat netjes

Op zaterdag 22 april hielden we de inmiddels traditionele 
voorjaarsschoonmaak ‘Lentekriebels’. Om 9.00 uur 
verzamelden tientallen jonge en oudere buurtbewoners 
zich bij Cafe van de Markt om na een versterkend bakkie 
koffie, gewapend met prikker, bezem of hark de buurt 
te ontdoen van zwerfvuil en andere ongerechtigdheden. 
Ook gewoontegetrouw waren er weer de bakfietsen en 
een snoeiploeg met motorzaag, vakkundig en energiek 
gehanteerd door Jeroen Meijer. Onze mobiele cateraar Stien 
Havinga voorzag alle nijvere schoonmakers van extra koffie, 
koekjes, kaas en worst. Om 13.00 uur zat het er weer op. 
Vele vuilniszakken vol rommel, 40 kuub snoeiafval en een als 
beloning voor iedereen een heerlijke kop soep en een biertje. 
Maar bovenal: een schone buurt en een gezellige ochtend! 
Volgend jaar weer. Op deze pagina een impressie van onze 
buurtfotograaf Frans Kok.

In de buurt

Voorbereiding 
meergeneratiewonen gaat 
tweede fase in
door Peter Oterdoom
Het Groene Dorp is een groep actieve burgers die een 
meergeneratie wonencomplex hoopt te realiseren aan 
de Heemskerckstraat bij het spoor op de voormalige 
Aaborglocatie. 

Op 10 mei besloot zij in haar besluitvormend orgaan, dat de 
mooie naam ‘AteliersOverleg’ heeft, dat de initiatieffase wordt 
afgesloten en de planvormingsfase ingaat. Op de foto het 
vrolijke moment van de stemming daarover. Op vrijdag 19 mei 
gaat het feestelijk gevierd worden. 

De burgers werken in werkgroepen aan verschillende 
aspecten van het plan. Die worden ‘ateliers’ genoemd. Er zijn 
bijvoorbeeld ateliers over samenwerkingsvormen, financiering, 
publiciteit; geld en locatie. Met nu 60 donateurs denkt men de 
grote hoeveelheid werk die de realisatie met zich meebrengt 
aan te kunnen. Iedereen kan donateur worden, het wordt 
natuurlijk gerespecteerd als donateurs hun bijdrage beperken 
tot een financiële maar het is ook fijn als er actief aan de 
planontwikkeling wordt bijgedragen. De hoop is dat er begin 
2018 kan worden begonnen met de uitwerking om dan ruim 
een jaar later met de bouw te beginnen. Nog weer ruim 
een jaar later kan men de verhuisdozen gaan pakken. Meer 
weten? Kijk op WWW.HETGROENEDORP.NL.

Vermist: vleermuisdetector 
en opname-apparaat
Vrijdagnacht 2 juni zijn op de parkeerplaats naast Admiraal 
de Ruyterlaan 5 tegenover het Alfa college achtergebleven 
een vleermuisdetector D240x, merk Petterson, en een 

MILIEUSTRAAT 1 OKTOBER. 
FOTO'S FRANS KOK

Met het instellen van uw adres ziet een gebruiker direct welke 
vergunningen er bij hem in de buurt zijn aangevraagd of 
worden verleend. Stel eenvoudig uw omgeving in en ontvang 
een notificatie als er iets nieuws speelt in dat gebied. Zie 
OMGEVINGSALERT.NL.

De app Overuwbuurt is een vergelijkbare dienst, maar dan van 
de overheid. Je ontvangt informatie over besluiten die direct 
invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen 
en plaatselijke regelgeving. Via de app op smartphone 
of tablet of rechtstreeks via de mail. Je kunt zelf instellen 
welke berichten je wilt ontvangen. Informatie van gemeente, 
provincie en waterschap komt via ‘Over uw buurt’ op één plek 
samen. Hierdoor ben je constant slechts één klik verwijderd 
van de meest recente berichten over de ontwikkelingen in de 
buurt of wijk. Met ‘Over uw buurt blijft u snel en eenvoudig op 
de hoogte. Zie: OVERUWBUURT.OVERHEID.NL.

Suppen en likken Bij de Sluis
Zijn grote droom: het ijszaakje Bij de Sluis kopen. Zijn grote 
passie (water)sport. Hans Letens (29) heeft het gecombineerd. 
Bij de compleet vernieuwde koffie- en ijszaak kun je ook de 
stad vanaf het water verkennen. Rechtop, wel te verstaan. 
Met een groot surfboard door de diepen peddelen, oftewel 
Stand Up Paddle (SUP) dus. En met zijn achtergrond als 
sportleraar kan hij het ook nog eens heel erg goed uitleggen 
aan beginners. En die zijn er veel, het is namelijk een relatief 
nieuw fenomeen. Op het Hoornsemeer kon het al wel een 
tijdje, in groepen. Hans introduceert het ‘wandelen over het 
water’ nu in de Groninger grachten. Maar die noemen we 
hier dus gewoon diepen. Hij beschikt overigens over een 
paar bankjes met een van de betere uitzichten in de stad, het 
Verbindingskanaal, de Praediniussingel, de Aa-toren en de 
Hoge en Lage der Aa. En natuurlijk het bekende oude sluisje. 
Zo’n panorama geeft zo’n luxe koffietje net even wat meer 
elan en het Italiaanse schepijsje (24 smaken) likt nog lekkerder 
weg. Zeehelden zijn niet bang voor water, toch? Suppend en 
likkend door de binnenstad, wie durft?

ZOOM opname-apparaat. De 
vleermuisdetector is 15 x10 cm, 
wat smaller en langer dan een 
smartphone, zwart met knopjes, en 
zit in een zwart hoesje met opschrift 
Petterson Ultra Sound Detector. 
Er staan twee telefoonnummers op. Hij is alleen maar 
bruikbaar voor het zoeken van vleermuizen en ik heb hem 
erg nodig. Het ZOOM apparaat type H2n zit in een vierkant 
lichtblauw doosje van 15x15 cm. Contact: Klarissa Nienhuys, 
Vleermuiswerkgroep Groningen, Van Speijkstraat 16, telefoon 
312 07 41.

Zaterdag 9 september 2017; 14.00 – 17.00 uur; 
Merwedestraat 54

De Wijk-UITMARKT komt er 
aan!
Op de Wijk-UITMARKT laten WIJ Rivierenbuurt, buurthuizen, 
ondernemers én bewoners zien wat er aan activiteiten wordt 
georganiseerd in de oude zuidelijke stadwijken: Laanhuizen, 
Grunobuurt, Badstratenbuurt, Zeeheldenbuurt, Rivierenbuurt, 
Oosterpoort, Herewegbuurt en de Meeuwen. Met 
informatiekramen van ondernemers- en bewonersinitiatieven, 
presentaties en gratis workshops. Uiteraard is er muziek en 
kunt u genieten van een hapje en een drankje.

Zelf iets presenteren op Wijk-UITMARKT? Dat kan! Of 
meehelpen als vrijwilliger? Graag! Neem dan contact op met 
Afsaneh Mogahdam, WIJ Rivierenbuurt: 
AFSANEH.MOGHADAM@WIJ.GRONINGEN.NL of 
06 - 25 63 58 15. Meer informatie vindt u ook op WWW.
ZEEHELDENBUURT.NL. 

Weet wat er speelt in uw 
omgeving

 

Als u wilt weten of er in uw omgeving dingen spelen waar 
u misschien gevolgen van zult ondervinden, kunt u gebruik 
maken van de apps OmgevingsAlert en Overuwbuurt. 
De app Omgevingsalert stuurt u automatisch een bericht als 
in uw omgeving vergunningen zijn aangevraagd of afgegeven. 
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wijntje voordat ze naar een feest in de stad gaan. Maar het 
fraaie hoekpand ligt op een drukke fietsroute en er waaien 
ook veel andere stadjers aan voor een biertje of een daghap. 
‘Er wippen ook vaak mensen binnen die op weg zijn naar een 
evenement in Martiniplaza of het Stadspark’, vertelt Amber, 
‘of ze zijn op weg naar een wedstrijd van Donar, dan maken 
wij er ook een beetje een wedstrijd van dat ze hun eten zo 
snel mogelijk geserveerd krijgen zodat ze op tijd komen’, 
glimlachte ze. ‘We richten ons in eerste instantie vooral op 
de buurt’, vult Watze aan. ‘We proberen ook een beetje een 
wijkfunctie te creëren door activiteiten te organiseren. Zo 
houden we maandelijks een pubquiz, die is altijd drukbezocht. 
Het is ook de bedoeling om klaverjasavonden te houden, en 
we staan altijd voor nieuwe ideeën open.’ Amber vertelt:
‘Je kunt het café ook reserveren voor borrels, feestjes of 
bedrijfsuitjes. Voor lunch of diner hebben we plaats voor 
30-40 personen en voor een borrel zo’n 60 mensen.’ Ze 
vertelt enthousiast over een recent feestje: ‘Toen hebben 
we voor een vrijgezellenfeestje een High Tea georganiseerd 
voor 15 dames, en daarna gingen ze hier schilderen. Dat was 
ontzettend leuk, er kan hier dus heel veel’, lacht ze. �

kunnen serveren.’ Niet zo vreemd dus dat Amber het ook in 
Van de Markt niet alleen bij serveren en biertjes tappen houdt. 
Met enige regelmaat worden er wijnproeverijen gehouden, 
die overigens druk bezocht worden door buurtgenoten. ‘Ik 
vind het heel leuk om op die manier mijn beide beroepen te 
combineren. Mensen vinden het ook echt heel interessant 
om meer te weten te komen over wijnen, merk ik.’ Het blijft 
overigens niet alleen bij godendranken, ook het gerstenat 
kwam onlangs aan de beurt, tijdens een heus biercollege. 
Want ook de bierliefhebber komt bij Van de Markt aan zijn 
trekken. ‘We hebben standaard vier speciaalbieren op de 
tap’, vertelt Watze, ‘en zo’n tien op de fles.’

TYPISCH WIJKCAFÉ
Het buurtcafé is woensdag tot en met zondag open, maar 
ook op maandag en dinsdag zijn er activiteiten in het pand, 
met name in de keuken. Watze loopt de keuken in en wijst 
aan: ‘Kijk, we hebben hier twee keukens’, zegt hij met enige 
trots. ‘Daar kookt Hans voor het eetcafé en deze kant is 
mijn domein. Daar bereid ik maaltijden en snacks voor een 
andere tak van het bedrijf genaamd Food at Home, een 
online maaltijdbezorgservice’, legt hij uit. ‘Via de zij-ingang 
aan de Witte de Withstraat worden de maaltijden door de 
scooterbezorger worden weggebracht.’ Watze heeft sowieso 
veel ervaring in de catering, hij exploiteert in het hoogseizoen 
ook een aantal snackverkooppunten aan het Hoornsemeer. 
Van de Markt lijkt zich te ontwikkelen tot een typisch 
wijkcafé, waar buurtbewoners afspreken voor een vrijmibo 
(vrijdagmiddagborrel) of een gezellig diner. Het blijkt ook een 
populaire plek te zijn voor onze studenten om hun ouders 
mee uit eten te nemen. Of beter gezegd: andersom. 

Er wordt ook door het plaatselijke uitgaansgroepje 
‘Zeeheldinnen’ (zie elders in dit blad) afgesproken voor een 

     CHEFKOK HANS MEDEMA

Een mooie steigerhouten bank voor de zaak, een frisse 
verfbeurt en een heel nieuw interieur. Veel Zeehelden 
hebben al gemerkt dat Eetcafé Van de Markt eind vorig 
jaar van eigenaar is veranderd. De officiële opening was 
vlak na Oud en Nieuw op de nieuwjaarsborrel, waarbij 
alle Zeehelden waren uitgenodigd. Het was er dan ook 
een drukte van belang. Het nieuwe kasteleinpaar is 
Watze Wierda (43) en Amber Wouthuis (28), beide door 
de wol geverfde horecamensen. Ze worden aangevuld 
door chefkok Hans Medema, die ook al heel wat ervaring 
achter het fornuis heeft. Samen verzinnen ze vier keer per 
jaar een nieuwe menukaart. ‘We gaan met de seizoenen 
mee’, zegt Watze, ‘we kiezen dan bij voorkeur voor 
streekproducten en verse ingrediënten van onder andere 
de markt. We willen onze naam wat dat betreft ook eer 
aan doen’, grijnst hij. 

GODENDRANK EN GERSTENAT
Hoewel ze zelf in de naburige Rivierenbuurt wonen 
hebben Amber en Watze hun hart inmiddels verpand 
aan de Zeeheldenbuurt en haar bewoners. De liefde lijkt 
wederzijds te zijn, regelmatig zit de zaak vol met lekkere 
eters en borrelaars uit de buurt. Momenteel zijn de rib-eye 
en entrecôte van het Groningse weiderund toppers op de 
kaart. Ook het varkensrack komt niet van ver, dat is namelijk 
van het Gaasterlands Kruidenvarken. De Klassiekers zijn 
de befaamde spareribs, de Marktburger en de uitstekende 
varkenshaas saté. Ook voor vega- dan wel flexitariërs zijn 
er lokale lekkernijen. Zoals de kaasfondue van Groninger 
boerenkaas. Terwijl Watze zich met Hans voornamelijk buigt 
over de foodafdeling, weet Amber weer heel erg veel van het 
vloeibare aanbod. Zij is namelijk naast uitbater, ook vinoloog 
van beroep. ‘Dat werk doe ik ook nog steeds’, vertelt ze’, 
bij horecagroothandel Hanos in de stad. Daar adviseer ik 
restaurants welke wijnen ze het beste bij welke gerechten 

NIEUWE UITBATERS EETCAFÉ VAN DE MARKT WILLEN VERS EN LOKAAL

‘We gaan met de seizoenen mee’

Advertentie

nnesOcoiffures
Paterswoldseweg 16/1
9726 BC Groningen
050-3181852

In de buurt
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gingen heel vaak koffie bij elkaar 
drinken, bij mooi weer lekker voor 
het huis.’ Uitzicht op de volkstuintjes 
en weilanden, zover je kon kijken. 
En het spoor naar Friesland, richting 
haar geboortedorp Grijpskerk. De 
plek waar ze in de jaren vijftig haar 
familie en baan als kleuterleidster had 
moeten achterlaten. ‘Dat was heel 
normaal in die tijd, je nam ontslag 
zodra je getrouwd was. Maar ik vond 
het jammer, ik hield erg van mijn 
werk’. 

NEGEN KINDEREN
Gé bewaart goede herinneringen 
aan haar jeugd in Grijpskerk waar 
ze in de jaren dertig van de vorige 
eeuw opgroeit in het gezin Van der 
Zaag, met 9 kinderen. Haar vader is 
er spoorwegbeambte en dat had in 
die tijd zo zijn voordelen vertelt ze. 
‘Hij moest altijd controleren of de 
treinrails in orde waren. Maar dan 
kwam hij natuurlijk van alles tegen. 

door Esther Walstra
Rock ’n roll, vetkuiven, petticoats 
en hele mooie auto’s. In de jaren na 
de Tweede Wereldoorlog waaide 
er een nieuwe, optimistische wind 
in de stad Groningen. Na jaren van 
angst en armoede was er weer 
toekomst. Er werd weer opgebouwd 
en de welvaart kwam op gang. Veel 
oudere Groningers denken dan 
ook met nostalgische gevoelens 
terug aan de jaren vijftig. Het was 
in deze jaren dat Geeske Miedema 
(90) en haar man neerstreken in de 
Admiraal de Ruyterlaan. 

‘Een prachtig groot huis in een 
heerlijke buurt’, vertelt ze. Weet je 
hoeveel we hebben betaald voor 
dit huis’, zegt ze glimlachend, 
’12.500 gulden, dat kun je je nu 
toch niet meer voorstellen?  De 
Zeeheldenbuurt was voor die tijd een 
moderne, ruim opgezette wijk met 
een flinke dosis gemeenschapszin. 
‘Er woonden hier heel veel gezinnen, 
er waren altijd wel kinderen op straat. 
En ik had veel contact met de meeste 
buren, vooral jonge moeders, net als 
ik.’ Voor Geeske, of Gé zoals haar 
vrienden haar noemen, was de toen 
ook al populaire Zeeheldenbuurt dan 
ook een paradijs. 

De inmiddels 90-jarige Zeeheldin 
tovert een iPad tevoorschijn en scrollt 
door de foto’s. Behalve veel gezellige 
kiekjes van recente datum, prijken er 
haar fotogalerij ook aardig wat zwart-
witfoto’s uit de jaren vijftig. ‘Wat 
gezellig hè’, glundert ze bij de plaatjes 
van spelende kinderen. ‘De moeders 

Heel vaak vond hij doodgereden 
hazen en daar wist mijn moeder 
vervolgens wel raad mee’, lacht ze. ‘Ik 
herinner me goed hoe heerlijk het in 
de keuken rook als er weer eens haas 
op het vuur stond te sudderen.’ Gé is 
14 jaar oud als de oorlog uitbreekt. 
Aanvankelijk merkt het gezin niet 
zoveel van de bezetting, sterker nog, 
Gé vindt het eigenlijk wel gezellig. 
‘Tijdens de oorlog mocht niemand 
na 20.00 uur ’s avonds de straat op, 
ik ben als tiener dan ook nooit uit 

Buurtbewoners

BUURVROUW GÉ MIEDEMA (90) WOONT 65 JAAR IN DE ZEEHELDENBUURT

‘Ik heb duizenden auto’s gewassen’

GÉ MIEDEMA (90) WOONT AL 65 JAAR IN DE ZEEHELDENBUURT

wat voor kleren ik droeg toen we 
hoorden dat hij opgepakt was. De 
precieze kleur van het truitje en hoe 
de stof van de rok voelde.’

“Ik weet nog precies 
wat voor kleren ik 
droeg”

Pas in de jaren zestig hoorde de 
familie wat er precies met Anne 
was gebeurd. Na een verblijf in 
verschillende kampen, waaronder 
Auschwitz, is hij gesneuveld bij het 
werk dat hij van de Duitsers moest 
doen. Zijn taak was om blindgangers, 
niet-ontplofte bommen, onschadelijk 
te maken. Levensgevaarlijk werk wat 
de Duitsers niet wilden doen. Anne 
kwam uiteindelijk op 26 of 27 februari 
1945 om het leven. Er zijn nooit 
stoffelijke resten van hem gevonden. 
Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking 
worden hij en andere slachtoffers uit 
Grijpskerk herdacht bij het monument 
op de plaatselijke begraafplaats.
Een keukentje in de kast
Veel gezinnen in Groningen en 
omstreken waren een of meerdere 
familieleden verloren in de oorlog. 
Maar het leven ging door. De 
bezetting was voorbij en de jonge 
Geeske van der Zaag leerde via de 
gereformeerde meisjesvereniging 
iemand van de gereformeerde 
jongensvereniging kennen en ze 
gingen trouwen. Haar man werkte 
bij de koffiebranderij van Douwe 
Egberts, aan het Schuitendiep, reden 
om naar de stad te verhuizen. Maar 
er was in die periode een groot 
huizentekort en een woning kreeg je 
als pas getrouwd stel niet zomaar. 
Ze kregen aanvankelijk een kamertje 
aan de Wassenbergstraat in de 

Schildersbuurt. ‘Je vond dat in die tijd 
heel normaal’, vertelt ze. ‘Ik had een 
klein keukentje in de kast gemaakt, 
zonder water of gas natuurlijk, en dat 
ging redelijk goed.’ Lachend:  ‘Ik kan 
me nog wel herinneren dat ik een 
keer in zo’n Keulse pot zoute boontjes 
had ingelegd en op de vliering had 
gezet. Maar dat was daar veel te 
warm natuurlijk, dus de boontjes 
bruisten er zowat uit, hahaha’. Na drie 
jaar te hebben ‘ingewoond’ kregen ze 
eindelijk hun eigen woning in de toen 
nog jonge Zeeheldenbuurt. Inmiddels 
was de familie met drie dochters een 
echt ondernemersgezin geworden. 
Want toen de koffiebranderij van 
Douwe Egberts van Groningen 
naar Kampen verhuisde, besloten 
de Miedema’s in de stad te blijven. 
‘Mijn man ging autorijlessen geven 
en later ook auto’s verhuren’, vertelt 
ze, ‘onze zaak zat aan de Dorus 
Rijkerstraat, hier om de hoek. Het 
was een goede rijschool hoor, en een 
bekende naam in de jaren zestig en 
zeventig. Het betekende wel dat we in 
het weekend altijd de auto’s moesten 
schoonmaken’, vertelt ze lachend, ‘ik 
heb er duizenden gewassen!’

geweest. Maar ik vond het stiekem 
wel knus, een huiselijk gevoel dat 
het hele gezin er ’s avonds altijd 
was.’ Mijmerend: ‘Ik zie mijn vader 
nog zo wol spinnen op spinnenwiel 
terwijl ik stapels Noorse sokken 
breide,  bij het zwakke licht van 
een petroleumlampje. Maar niet op 
zondag natuurlijk, want we kwamen 
uit een gereformeerd gezin’. Aan de 
relatieve rust kwam abrupt een einde 
toen de oorlog ook een slachtoffer 
maakte in het gezin. 

Haar oudste broer, Anne van der 
Zaag wordt op 21-jarige leeftijd 
opgepakt door de Duitsers. Het 
blijkt dat hij in het verzet zit. ‘Hij 
kwam op een dag gewoon niet meer 
thuis’, vertelt Gé bedroefd. ‘Twintig 
jaar lang wisten we niet wat er met 
hem gebeurd was. Mijn moeder is 
daar nooit overheen gekomen, het 
was haar eerste kind. Ze woog op 
een gegeven moment nog maar 94 
pond. Het heeft haar echt getekend.’ 
Ze neemt een slokje koffie en vertelt 
verder. ‘Ik kan me hem nog goed 
herinneren, een vrolijke jongen. 
Zo gek, het is inmiddels 75 jaar 
geleden, maar ik weet nog precies 
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“In het weekend 
moesten we 
de auto’s 
schoonmaken”

De sfeer in haar geliefde Admiraal de 
Ruyterlaan is altijd goed geweest. 
De avonden waarbij de buren bij 
elkaar voor het huis koffie kwamen 
drinken terwijl de kinderen op straat 
aan het badmintonnen waren. Bakker 
Brandsma, de slager, melkboer en 
kruidenier die met de bakfiets en later 
met de auto deel van het straatbeeld 
uitmaakten. De boodschappen waren 
toen voor een groot deel op bestelling 
en werden tot aan het keukenkastje 
bezorgd. 

GEWORTELD
Ook al is de Zeeheldenbuurt in 65 
jaar behoorlijk veranderd, Gé zou 
nooit ergens anders willen wonen. 
Hier is ze geworteld en zijn haar 
dochters Sita (64), Ineke (61) en Paula 
(59) opgegroeid. De Admiraal de 
Ruyterlaan is ook de plek waar ze 
sinds het overlijden van haar man, 
nu 15 jaar geleden, weer alleen 
woont. Maar Gé zit met haar 90 jaar 
zeer zeker niet achter de geraniums. 
‘Ik zit op een zangkoor, in een 
gespreksgroep en ga regelmatig 
naar een bijeenkomst van de 
Vrouwenbond’, somt ze op. ‘Tot vorig 
jaar fietste ik ook nog, maar daar ben 
ik maar mee gestopt. Het was niet 
altijd meer helemaal stabiel.’  Sinds ze 
de deeltaxi heeft ontdekt gaat ze er 
ook regelmatig met vriendinnen op uit. 
‘Dan gaan we bijvoorbeeld winkelen in 
Winkelcentrum Paddepoel.’ Op korte 
vakanties gaat ze ook graag. ‘Dit was 
in Bergen aan Zee’, wijst ze aan op 
haar iPad, ‘heerlijk hoor’, vertelt ze 

genietend. Vroeger gingen we nooit 
op vakantie, ik geniet er nu extra van.’

SOLDAAT VAN ORANJE
Onlangs ging ze met familie naar de 
voorstelling ‘Soldaat van Oranje’, een 
aangrijpende musical over het verhaal 
van verzetsstrijders in de Tweede 
Wereldoorlog. Ze was een van de 
weinige bezoekers die de oorlog 
ook bewust had meegemaakt. Haar 

kinderen hadden van tevoren dan 
ook twijfels of het niet te emotioneel 
zou zijn, zo’n confrontatie met een 
waargebeurd oorlogsverhaal. En 
ook nog eens een thema dat over 
haar oudste broer had kunnen 
gaan. ‘Ik ben blij dat ik gegaan ben’, 
zegt ze met zachte stem. Het was 
prachtig. Emotioneel maar heel erg 
indrukwekkend’. �

Advertentie

Hier had uw advertentie kunnen staan!
Adverteren in de AHOY? Al vanaf €25,- 

Info: WWW.ZEEHELDENBUURT.NL/AHOY

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

€270 - €325 per week
(wisseldag zelf te bepalen)

7 DAGEN PER WEEK 
GEOPEND!

Friesestraatweg 41 
Groningen

050 - 7370381

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

HET BORRELT 
IN GRONINGEN!
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Te gekke avond in de 
“Admiraal de Ruyter”
door Wendy Afman & Annemieke Wellin
Aan de Peizerweg bevindt zich de “Admiraal de Ruyter”. 
Met een tien verdiepingen hoge flat en drie lagere 
complexen is het een beetje de vreemde eend in de 
bijt, in een wijk die voornamelijk bestaat uit jaren ‘30 
woningen. Twee bewoners, buurvrouwen Wendy Afman 
en Annemieke Wellin namen vorig jaar het initiatief om 
iets te organiseren ter stimulering van de ‘socialiteit’ 
van de flat en naastgelegen gebouwen. Met de zomer in 
aantocht, was een BBQ de meest voor de hand liggende 
optie. 

Maar dan moet alles nog “even” georganiseerd worden. 
Een datum prikken, vergunning en subsidie aanvragen, 
uitnodigingen maken en verspreiden, enthousiasmeren door 
middel van postertjes, een wervend praatje houden tijdens 
de Algemene Leden Vergadering van de VVE en natuurlijk 
het materiaal en boodschappen regelen. In het begin liep 
het aantal aanmeldingen nog niet écht storm, maar toen 
we merkten dat er in en om de flat over de BBQ gesproken 
werd, meldden steeds meer mensen zich aan. Op vrijdag 1 
juli 18.00uur was het uiteindelijk zover. Vanwege de slechte 
weersvoorspellingen had één van de bewoners aangeboden 
dat we gebruik mochten maken van haar garagebox (van 
zo’n 40 m2). Dit bleek zeer welkom te zijn, want op sommige 
momenten kwam het die avond met bakken uit de hemel. 
De garage hadden we aangekleed met slingers/ballonnen/
lampjes en er stonden diverse sta-tafels en biertafels met 
bankjes. We hadden iedereen verzocht zelf eventuele 
alcoholische drankjes mee te nemen. De biertjes en wijntjes 
werden uitgewisseld en de geur van gegrild vlees kon je 
tot op de tiende verdieping ruiken. Stadjers en studenten 
stonden gezellig door elkaar heen met elkaar te babbelen en 
met muziek op de achtergrond van zowel Queen als Avicii 
was er voor ieder wat wils. We hebben een te gekke avond 
gehad. De sfeer was erg goed, er zijn gesprekken gevoerd 
tussen mensen die voorheen nog nooit een woord met elkaar 
verwisseld hadden en we hebben onze buikjes rond gegeten.

Jeroen Meijer maakte met zijn vrouw Sylvia een zeilreis 
om de wereld. In het magazine van de Zeeheldenbuurt 
doet hij in afleveringen verslag van zijn reis, en vraagt 
zich daarbij af wanneer je nu een eigenlijk een zeeheld 
bent?

STEKKERS ER UIT
Na 40 jaren burgerlijk leven, vele zeiltochten op binnen- en 
kustwateren ontmoet ik Sylvia in  Griekenland waar ik  dan 
vakantieschipper ben. We hebben allebei een goede baan, 
een mooi huis en vele leuke mensen om ons heen en zoeken 
naar “geluk”. Waar ik al 30 jaar en 10.000 mijlen zeilervaring 
heb opgedaan reikt Sylvia‘s nautische ervaring niet veel 
verder dan een surfplank op een Gelders randmeer. Ik droom 
al vele jaren van een grote zeilreis met een eigen schip maar 
ben te angstig om alle stekkers er zomaar uit te trekken. 
Sylvia heeft de moed om dat wel te doen en zonder te weten 
waar ze aan begint sleept zij mij mee het diepe water in. 
Binnen een jaar kopen we een geschikt schip, verkopen we 
de oude boot, zetten we mijn huis te koop en verhuren dat 
van Sylvia. Banen worden opgezegd en in juni 2006 staan we 
in een Turkse badplaats met 600 kilo bagage en onderdelen 
op ons nieuwe huis, een Koopmans-ontwerp, de “Netjer”. Ze 
is van staal, 11,5 meter lang, gebouwd in Hoogezand en heeft 
met een andere eigenaar de wereld al eens rond gezeild. Het 
schip kan het, dus voor ons moet het dan toch ook te doen 
zijn? Omdat we elkaar nog geen jaar kennen besluiten we 
eerst maar eens naar de straat van Gibraltar te varen. Daar 
zullen we besluiten of we noord of zuid zullen kiezen

VUURDOOP
Binnen een maand gooien we los en zetten koers naar 
Rodos, een stukje van 30 mijl in een uur of zes af te leggen. 
Er staat nauwelijks wind dus hebben we de buiskap, die het 
zeewater buiten moet houden, maar van de boot gehaald 
zodat de wind ons beter koelen. De rubberboot slepen 
we aan twee lijntjes achter ons aan. Terwijl Sylvia de boot 
stuurt zit ik binnen te worstelen met passer en kompas om 
de juiste route te volgen naar de haven. In de middag komt 
het eiland al in zicht en neemt de wind steeds meer toe. Hij 
draait bovendien precies naar de hoek waar wij naar toe 
moeten. Kruisend en hevig stampend proberen we ons doel 
te bereiken. “Zeg Jeroen, ik krijg bakken water in mijn gezicht 
en dat bijbootje lijkt wel weer terug te willen, is dat normaal?” 
hoor ik van buiten roepen. Als ik naar buiten ga zie ik hoe de 
zee veranderd is in één groot golfslagbad waar onze boot 
veel te schuin tegenin probeert te ploeteren en Sylvia drijfnat 
achter het roer staat. De bijboot wordt achterstevoren én 
op zijn kop achter ons aan gesleurd. Snel probeer ik het 
zeil kleiner te maken maar met een enorme knal breekt de 
reeflijn. Ook de tweede lijn knapt af als een luciferhoutje en 
met de derde lijn maak ik het zeil zo klein als een postzegel. 
Zo hebben we veel minder helling maar ook minder snelheid! 
Pas als de avond valt lopen we het oude haventje van Rodos 
binnen. De eerste dag van onze wereldreis zit erop. Eerst 
maar slapen. Zou Sylvia morgen nog verder willen? Wordt 
vervolgd! Weblog:
WWW.TRAVELARK.ORG/TRAVELLER/
SYLVIAENJEROEN 

Een moderne zeeheld
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Buurtbewoners



20 21

Advertenties

Seizoensafsluiting 
Hoendiepcafé 14 juli
Ook dit jaar organiseert de barcommissie van het 
Hoendiep Café in de Hoendiep-studentenflat weer een 
spetterende seizoensafsluiting!

Tijdens de seizoensafsluiting nemen buurtgenoten en 
studenten afscheid van elkaar voor de zomer in een 
gemoedelijke sfeer onder het genot van een hapje en 
een drankje. We beginnen 14 juli om 16:00 ‘s middags 
met de vrijdagmiddagborrel en gaan ’s avonds vanaf 
21:00 over op het thema van dit jaar: blacklight/neon. 

Meer informatie op  
FACEBOOK.COM/HOENDIEPCAFE

We hopen u de veertiende te zien aan de Van 
Heemskerckstraat 1!

Kledingreparatie & stomerij

Op zoek naar meer kwaliteit van leven?
Mindfulness
Stresscoaching
Innerlijk Kindwerk
Traumatherapie
Familie Opstellingen
Begeleiding aan kinderen & jongeren
Je bent van harte welkom.

Hereweg 100 Groningen

www.praktijksouldrops.nl

Praktijk Souldrops
Lichaamsgerichte Psychotherapie & Coaching

Vitaal bewegen
Buurtgenote Connie Oterdoom is euritmie-docent. Eurit-
mie is een expressieve danskunst, die in het begin van de 
twintigste eeuw (circa 1908 - 1925) in Duitsland en Zwit-
serland in de kringen rond Rudolf Steiner, de grondlegger 
van de antroposofie, ontstond. Euritmie wordt beoefend 
als zelfstandige kunstvorm maar ook bij therapeutische 
processen ingezet. Bijvoorbeeld bij mensen die moeite 
hebben met bewegen. Voor hen organiseert Connie  een 
cursus ‘Vitaal bewegen’, waarover ze hieronder meer 
vertelt.

“Vitaal bewegen het woord zegt het al, is bewegen voor de 
vitaliteit. Veel mensen hebben niets met sporten of dansen 
maar willen wel iets met beweging doen. ‘Vitaal bewegen’ is 
ontstaan n.a.v. een cliënt met Parkinson, die veel fysio heeft 
en me vertelde dat het wel saai en eentonig begon te worden; 
zoals het droog roeien of tennissen. Fysio is zeker goed  voor 
de mobiliteit en fysieke ondersteuning. Deze cliënt had ik voor 
bewegingstherapie en ze vroeg of ik niet een programma kan 
ontwikkelen voor vitaal bewegen, bewegen waar je een inner-
lijke betrokkenheid voelt en die je ondersteunt de specifieke  
bewegingen en die je uitnodigt de ruimte goed te benutten. 
Dat kan staand of zittend gedaan worden. Plezier aan bewe-

gen in een groep. Dat geeft een andere meerwaarde. Dit kan 
ook geschikt zijn voor ouderen die geen Parkinson hebben 
of voor reuma of MS-cliënten. Ik heb verleden jaar een pilot 
gehouden. En het werkte. Samen met een pianist zijn de 
juiste muziekstukken gevonden die verband houden met de 
elementen aarde, water, lucht en warmte. En hierbij is ook 
poëzie gevonden die de beleving kan versterken. De ervaring 
heeft geleerd dat mensen dit als prettig ervaren hebben, ook  
naderhand bij een kopje thee of koffie ontstonden er gesprek-
ken”. Meer weten? Connie Oterdoom, tel. 06 3069 3420 of  
INFO@EURITMIENOORD.NL.

Advertentie
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door Niko Winkel
Zeeheldenbuurt, vrijdagavond 12 mei. Onze energieke 
evenementencommissie heeft ‘Culturen met  je buren’ 
georganiseerd. Een ‘excursie’ langs bijzondere gebouwen 
in de wijk. In kleine groepjes gingen de 60 deelnemers 
gedurende de avond langs interessante locaties in onze 
wijk, om tot slot samen te komen in de gezellige bar van 
de Hoendiepflat. Alwaar het nog lang gezellig bleef...

BEZOEK AAN DE WOLKENFABRIEK
Maar voor het zover was, gingen we op excursie naar 
búiten de buurt, met een grote tourbus naar de andere 
kant van de rondweg: de overgebleven gebouwen van 
de tien jaar geleden onttakelde Suikerunie, nu in handen 
van allerhande kunstcollectieven, die er werkelijk van álles 
aan het organiseren zijn. Wat zou het geweldig zijn, als 
hier een soort Christiania (Kopenhagen) uit zou groeien! 
Het ‘alternatieve’ sfeertje hing er al. En wat erbij hoort: 
oude caravans, veelkleurig beschilderd, hoog oprijzend 
voorjaarsopschot tussen de betonnen buitenvloerdelen op 
het oude fabrieksterrein, graffiti. De ontspannen uiting van 
het links laten liggen van de ratrace van de conventionele 
maatschappij aan de andere kant van de rondweg en 
het Hoendiep. Nee, een Christiania gaat hier helaas niet 
komen. De gemeente heeft het gebied nu ‘vrijgegeven’ voor 
allerhande alternatieve projectontwikkeling tot 2030. Wat er 
daarna gebeurt? Waarschijnlijk toch wel woningbouw.
Overigens zijn veel Groningers enigszins bevreesd voor 
geluidsoverlast vanuit het Suikerunieterrein als daar 

Met de buren langs bijzondere 
gebouwen (en een kroeg)

Buur en cultuur

muziekfestivals worden georganiseerd. Van 11 t/m 13 
augustus zal er ook weer gefeest worden: het Paradigm 
Festival. Vorig jaar deinde de hele stad mee op de zware 
bassen. De organisatie van het festival heeft inmiddels 
beloofd dat ze dit jaar er alles aan zullen doen om er een mooi 
feest van te maken zónder teveel gerucht. 
Een wat lieflijker project is De Wolkenfabriek. Daar moet je 
echt eens naartoe (als je er niet allang geweest bent). Je kunt 
er lekker eten! Iedere zondag van 15:00 tot 22:00 uur is de 
Wolkenfabriek geopend met een Wolk-in. Live-muziek, koffie, 
thee, drankjes en een heerlijke maaltijd.

BIJZONDERE GEBOUWEN IN ONZE BUURT
Na deze excursie startte de eigenlijke ‘Culturen met 
de buren’-tour door onze wijk. Op de lijst: Augustinus 
College, Hoendiephuis, Badhuis, Oud-Katholieke Kerk en 
de kinderopvang in de voormalige Witte de Withschool. 
Iedereen kon maximaal drie locaties bezoeken. En nu met de 
benenwagen van de ene naar de andere plek. 

Weer terug aan de binnenkant van de rondweg sloot ik me 
eerst aan bij het groepje dat het Hoendiephuis bezocht. Voor 
wie er nog geen notie van heeft genomen: dat is de enigszins 
verdekt tussen de grote kastanjebomen staande villa uit 1915 
aan het verlengde stuk van de van Heemskerkstraat. Het was 
de directeurswoning van de Suikerunie. De rondweg lag er 
een eeuw geleden nog niet tussen. De villa is in gebruik van 
‘Stichting van de Straat’, een dag- en nachtopvangcentrum 
voor mensen die de weg even kwijt zijn. Een hartverwarmend 

initiatief. Geweldig leuk om eens ín dit gebouw te zijn. Helaas 
is er zeer weinig echt authentiek aan. Systeemplafonds en 
systeemdeuren, meubilair voor vooral praktisch gebruik. 
Alleen langs de trappen zijn een paar heel bijzondere houten 
ornamenten aangebracht. Die zijn nog origineel. Een adelaar 
(denk ik) en een klein aapje.

Daarna gewandeld naar het schoolgebouw in de Witte 
de Withstraat, waar nu de Stichting Kinderopvang Stad 
Groningen (SKSG) zit. Dit was vroeger de wijkschool. Een 
prachtig schoolgebouw van een eeuw oud, met binnen hele 
brede gangen en een traphuis met majestueuze raampartij. 
In de tuin staan de slaapkistjes voor de allerkleinsten, de 
zogenaamde Lutje Potjes. Hartstikke gezond, kleine kinderen 
in de koude buitenlucht in een warm bedje in wat op een 
konijnenhok lijkt. De tuin is een mooie, groene, veilige plek 
voor de kinderen in de buurt; die zie je vanaf de straat 
helemaal niet. 

Tot slot een interessante presentatie bijgewoond van 
pastor Victor Scheide van de Oud-Katholieke kerk, ook in 
de Witte de Withstraat. Deze kerk is enige jaren geleden 
geweldig mooi gerestaureerd. Victor brengt de kerk nogal 
nadrukkelijk ‘naar buiten’ in de wijk. Op vrijdagen is er een 
koffiemorgen voor bewoners, mede georganiseerd door WIJ-
Groningen. Het entreekapelletje is altijd open voor mensen 
die even een retraite zoeken. Religieus leven in zijn meest 
open en sympathieke vorm. Victor toont aan de hand van 
geprojecteerd beeldmateriaal het verbouwproces. Daar is 
nogal wat bij komen kijken. De meeste originele kerkbanken 
waren zó erg vermolmd, dat er weinig maar aan te doen was. 
Extra aandacht is besteed aan het creëren van prachtige 
ornamenten beelden, gelijkend op uitgehouwen natuursteen.

PUBQUIZ
De finale van dit evenement spande de kroon: een 
pubquiz over de Zeeheldenbuurt, georganiseerd in 
de flatkroeg van studentenflat Hoendiep. De quiz gaat 
helemaal over onze buurt zelf. Toponderdeel is het deel 
met de muziekfragmenten. Ja, het deuntje van Pirates 
of the Carribean weet je nog wel, maar Hollands Glorie? 
En The Onedin Line? En natuurlijk ook het onderdeel 
over de zeehelden zélf: wie blies z’n schip op in de 
haven van Antwerpen? En welk gezegde hebben we 
daaraan overgehouden? Het bleef nog lang gezellig in de 
studentenkroeg. Wie zegt dat dat niet perfect samen kan 
gaan, buurtvertier en studentenvertier. De Zeeheldenbuurt 
is een heerlijk wijkje. Laat dat lekker zo blijven! Grootste 
probleem is: hoe organiseer je een soortgelijk evenement 
volgend jaar met nét zoveel succes! �
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door Esther Walstra
Paul Grimmius (39) en Piter 
Terpstra (35) zijn de geestelijk 
vaders van Paradigm, een van 
oorsprong underground danceclub 
aan de Helsinkistraat. Inmiddels 
zijn de feesten en het festival 
wereldberoemd en helemaal 
‘bovengronds’. Die grond ligt 
tegenwoordig op een steenworp 
afstand van de Zeeheldenbuurt; 
het Suikerunieterrein.  Van 11 tot en 
met 14 augustus wordt het festival 
daar opnieuw gehouden. Duizenden 
mensen uit heel Europa en daar 
buiten komen af op de electronic 
dance music (EDM) gecombineerd 
met allerlei vormen van kunst. Ze 
logeren bij Groningers via Air BnB, in 
een van de gezellige hostels maar de 
meesten overnachten in een tentje op 
het festivalterrein.

De kennismaking met de buurt was 
vorig jaar helaas een beetje een valse 
start, geven de organisatoren van 
Paradigm toe. Er kwamen toen veel 
meldingen over geluidsoverlast binnen 
bij de politie en gemeente. ‘We hadden 
echt heel veel maatregelen genomen, 
maar er bleken onverwachte factoren 
mee te spelen’, verontschuldigen ze 
zich. ‘Dit was echt niet de bedoeling, 
we willen heel graag een goede relatie 
met onze buren’. De organisatie laat dit 
keer echter niets aan het toeval over, de 
beste geluidsexperts zijn ingevlogen en 
het programma is aangepast. ‘Paradigm 
is namelijk niet alleen maar een 
dansfeestje’, benadrukt stadjer Paul. 
‘Er zitten echt idealen achter, er is ook 
ruimte voor spirituele bezinning. Een 
belangrijk uitgangspunt van Paradigm 
is namelijk het streven naar een beter 
milieu en een betere wereld. Daar hoort 

onze directe omgeving natuurlijk ook 
bij, rekening houden met onze buren. 
Verder werken we samen met goede 
doelen en proberen zo duurzaam 
mogelijk te werken. Daarnaast hebben 
we ook verschillende ecologische 
experimenten op het terrein.’ 

TEMPEL, SPROOKJESBOS EN 
HEMELBED
Inschuifrestaurant de Wolkenfabriek, 
een concertzaal, architecten, designers 
en inmiddels is het Suikerunieterrein 
aan de van Heemskerkstraat nu dus 
ook de thuisbasis van Paradigm. 
Daarmee voegen Paul, Piter en 
een heleboel vrijwilligers zich bij de 
pionierende creatievelingen op het 
hippe industriegebiedje, net buiten 
de binnenstad. En dat het met de 
creativiteit wel snor zit, kon iedereen die 
in die tijd over de ring reed, goed zien. 
In het enorme fort van boomstammen, 
de metalen tempel genaamd ‘The 
Dome’, het fonkelende sprookjesbos en 
het ‘hemelbed’ van lichtgevende kwallen 
zit veel vakmanschap en artistiek talent. 
De bouwers en kunstenaars voelen zich 
thuis op het Suikerunieterrein en kunnen 
daar ook helemaal los gaan.

De ‘creatieve nederzetting’ ligt 
namelijk in een zogenoemde regelluwe 
zone. De gemeente hoopt hiermee 
de broedplaats te laten groeien en 
bloeien door niet voor alle activiteiten 
een vergunning te eisen. Maar 
regelluw betekent niet regelloos, zo 

11 TOT EN MET 14 AUGUSTUS 2E PARADIGM FESTIVAL OP SUIKERUNIETERREIN

Creatieve nederzetting bruist, 
maar iets minder luid

bleek onlangs bij de opstelling van 
een zogenoemd locatieprofiel van 
het Suikerunieterrein. De regels zijn 
wel degelijk strenger geworden. 
De gemeente gaat geluidswallen 
plaatsen, aan muziek met beats is een 
maximaal aantal uren verbonden en 
er mag minder vaak buiten gedraaid 
worden. Want hoewel verschillende 
buurtgenoten zich vorig jaar opperbest 
hebben vermaakt op het driedaagse 
Paradigm-festival, was er ook veel 
kritiek van bewoners. De muziek, en dan 
met name de baseline, was soms tot in 
de huiskamers te horen. En niet alleen 
’s avonds, maar de hele dag. Mogelijk 
is er dat weekend een samenloop van 
omstandigheden geweest, denkt ook de 
gemeente. De wind stond richting stad 
en de verhoogde ringweg fungeerde 
niet als barrière maar eerder als een 
versterker. 

FIKSE MAATREGELEN
De organisatie heeft dit jaar flink 
geïnvesteerd en fikse maatregelen 
genomen voor de komende editie 
in augustus. ‘We hebben de beste 
geluidsspecialisten ingehuurd’, vertelt 
Piter, ‘het bedrijf dat ook altijd zaken 
doet met Mojo en Lowlands. Die 

hebben de omgeving geïnspecteerd 
en met meetapparatuur en 
computermodellen alles berekend en 
een advies uitgebracht.’ Er worden nu 
speciale geluidsschermen geplaatst, 
technieken met contrageluid waardoor 
kracht van de harde subwoofers 
gedeeltelijk wordt opgeheven. Maar 
er wordt in de programmering ook 
rekening gehouden met het geluid. Er 
wordt bijvoorbeeld opgebouwd met 
muziek zonder harde bas en er wordt 
minder lang buiten gedraaid. ‘Zonder 
geweld te doen aan de beleving voor de 
bezoekers overigens’, zegt Paul. 

     PAUL GRIMMIUS (39) EN PITER TERPSTRA (35)

GOEDE VERHOUDINGEN
Tot minstens 2030 heeft de gemeente 
het Suikerunieterrein aangewezen 
als een ‘creatieve speeltuin’. De 
bijzondere evenementen en ruimtes, 
innovatieve start-ups en creatieve 
freelancers trekken direct professionele 
bedrijvigheid aan. Samen maken zij 
de weg vrij voor ‘het stadsdeel van 
de toekomst’, zoals het terrein door 
de gemeenten wordt genoemd. 
Paradigm is een van de belangrijkste 
motoren die ook buiten de clubnights 
en het festival de spirit van het terrein 
vormt. Kunstenaars kunnen zich 
ontwikkelen, vrijwilligers rollen in een 
vaste baan of worden ZZP’er. Niet 
alleen de omwonenden, maar ook alle 
ondernemers en andere bewoners van 
het Suikerunieterrein hebben belang bij 
een goede verhouding met elkaar. Het 
is onder meer aan de gemeente om de 
balans te vinden tussen de innovatieve 
en creatieve ontwikkelingen in een uniek 
gebied enerzijds, en het woongenot 
van de buren anderzijds. Zodat het 
Suikerunieterrein geen blok aan het 
been, maar een kroon op onze buurt 
wordt. �
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Column Marc Wiers

Bieren bij 
Bolhuis
Laten we eerlijk zijn: officieel hoort 
Café Bolhuis niet bij onze wijk. 
De kroeg hoort bij de buren. Bij 
de Badstraters. Maar toch is het 
bruine café ook een beetje van ons. 
Zeehelden. Met alle gevolgen van 
dien.

Mijn man Roberto port me midden 
in de nacht wakker. ‘Er is gestommel 
beneden. En het buitenlicht is 
aangegaan!’, fluistert hij doodsbang 
in mijn oor. Half slaapdronken richt 
ik me op. Ik besluit bijna weer te 
gaan slapen als ook ik toch echt 
gedoe hoor bij onze voordeur. Een 
soort klagerig gehuil. Gebonk tegen 
de deur. Bezorgd sluip ik, letterlijk 
held op sokken, de trap af. Door de 
geribbelde ruit zie ik het duistere 
silhouet van een man of jongen. 
Liggend in het portaal voor onze 
voordeur op de eerste verdieping. Ik 
onderdruk mijn angst en vraag met 
zo laag mogelijke stem ‘Wie is daar?’ 
De poging mislukt. Mijn stem klinkt 
bibberig en schor van de angst. Een 
stilte volgt.

Dan beweegt het onbekende wezen 
zich langzaam. ‘Lamederinn!’ hoor 
ik een jongensstem zeurderig 
jammeren. ‘Watblieft?’ zeg ik zo 
streng mogelijk. ‘Laamederin! 
Zzander? Domaz?? Ik voon hier!’ 
Inmiddels staat Roberto nieuwsgierig 
achter me. ‘Moet ik de politie bellen?’ 
fluistert hij bezorgd. Voorzichtig open 
ik onze voordeur. Door de kier zien 
we een student ladderzat half liggend 
tegen het muurtje hangen. Hij kijkt 

op. Zijn rooddoorlopen ogen verraden 
een lange nacht aan de bar. ‘Wie 
ben jij?’ vraag ik, toch opgelucht dat 
het goed volk is. ‘Ikvoonhierhoor!’ 
antwoordt hij met driedubbele tong. 
Ik kijk Roberto vragend aan. ‘Hij 
zegt dat hij hier woont’ mompelt die 
verbaasd. ‘Hoe heet je? En waar 
woon je eigenlijk?’ Opnieuw kijkt de 
jongen ons met zijn lodderige ogen 
aan. ‘Bolluiz’ mompelt hij en lijkt in 
slaap te vallen, ‘bierbijbolluiz’.

Ik buk en doorzoek zijn jaszakken 
terwijl Roberto de politie 
belt. Ik vind een pasje van de 
universiteitsbibliotheek. De 
dronkeman heet Joris, maar ja dan 
weet je nog niks. Aan de stem van 
Roberto merk ik dat oom agent aan 
de andere kant van de lijn niet echt 
zin heeft om collega’s op pad te 
sturen voor een dronken student. 
Maar hem hier laten slapen lijkt me 
ook niet de bedoeling, probeer ik 
Roberto met mijn ogen duidelijk te 
maken. ‘Bolluiz’ mompelt de student 
nog steeds. Mijn man trekt zijn 
wenkbrauwen op maar mij begint er 
iets te dagen. Misschien heeft deze 
jongen het over Bolhuis. En misschien 
zitten er nog vrienden van hem een 
laatste rondje te doen. Of weet barjuf 
Jannie meer over deze vage gast.

Ik schiet een joggingbroek en 
hardloopschoenen aan en loop 
om twee uur ‘s nachts richting de 
kroeg aan de Paterswoldseweg. 
Vanuit de Van Speijkstraat zie ik 
dat er op het terras nog een paar 
buurtbewoners zitten te borrelen. 
Aan elk tafeltje vraag ik of iemand 
ene Joris kent. Overal halen ze hun 
schouders op. Totdat ik het aan 
de bar vraag. Een mooie blonde 

studente kijkt me nieuwsgierig aan. 
Ze is broodnuchter. ‘Joris? Halflang 
blond haar, spijkerjack?’ Ik knik. ‘Mijn 
hemel, wat een loser. Hij moest en 
zou een date met mij. Hij heeft sinds 
ons etentje zitten zuipen als een 
gek. En hij wilde hier ook nog heen. 
Bieren bij Bolhuis noemde hij dat. 
Uiteindelijk werd hij vervelend en is 
hij er uitgezet.’ Meewarig schudt ze 
haar hoofd. ‘Joris ligt nu stomdronken 
voor mijn voordeur te slapen’ meld 
ik haar met strenge ogen, ‘weet jij 
waar hij woont?’ Beschaamd slaat 
ze haar ogen neer. Ik blijf haar 
vragend aankijken. ‘We hebben 
elkaar ontmoet via Tinder’ mompelt 
ze zacht. Ik schiet in de lach, en als 
ik naar buiten stap besef ik dat ik nog 
geen stap verder ben.

Bijna thuis ontwaar ik zowaar een 
politieauto op onze stoep. Twee 
agentes hangen moeizaam over 
Joris heengebogen en proberen al 
lange tijd, want geërgerd, zijn naam 
en adres aan hem te ontfutselen. 
Opeens horen we een stem van 
beneden. ‘Hee Joris, heb je weer 
zitten bieren bij Bolhuis?’ Twee 
studenten lopen verlegen onze trap 
op. ‘Waar wonen jullie?’ vraagt een 
agente streng. Een van de studenten 
zwaait vaag richting onze wijk. ‘Even 
verderop. Hij vergist zich wel vaker 
in de trappen in deze buurt.’ Met 
z’n vieren dragen ze de jongen onze 
trap af, richting zijn eigen bed in zijn 
eigen studentenhuis. Joris lijkt alweer 
iets opgeknapt. Verliefd staart hij in 
de ogen van de blonde agente. Als 
ik de voordeur dicht doe meen ik te 
horen dat hij nog iets tegen de agente 
mompelt. Iets over Tinder en bieren 
bij Bolhuis. Maar misschien vergis ik 
me.
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