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In dit nummer

Buurt in bloei
We beleven weer een warme zomer. Naast zorgen over de 
droogte leidt het mooie weer ook tot veel moois. Genieten in 
de tuin, op het balkon, op het dakterras of op het grasveld rond 
onze mooie Van Brakelvijver. Veel mooie bloemen ook in de 
buurt. Onder andere in de voormalige bomenperkjes aan de 
Peizerweg waar een (vooralsnog) onbekende buurtgenoot twee 
prachtige bloementuintjes heeft aangelegd. Een fleurig welkom in 
de Zeeheldenbuurt! 

In deze tiende editie van ons buurtmagazine informeren wij 
u weer over wat er gebeurt, gebeurd is en te gebeuren staat 
in onze buurt. Graag uw bijzondere aandacht voor twee 
evenementen die binnenkort op de rol staan: het jaarlijkse 
zomerfeest op zaterdag 31 augustus en de milieustraat een 
maand later, op zaterdag 28 september. Doet u weer mee? Zo 
blijft de Zeeheldenbuurt het hele jaar door een buurt in bloei!

De redactie
AHOY@ZEEHELDENBUURT.NL

Zomerfeest.  
Zaterdag 31 augustus 
Zaterdag 31 augustus vindt ons jaarlijkse buurtfeest weer 
plaats. Van vijf uur ‘s middags tot middernacht is iedereen wel-
kom. Ook voor onze jongere wijkbewoners is er wat te beleven. 
Wij zorgen voor drank en daarbij is het eerste drankje natuurlijk 
weer gratis. Neem je zelf iets te eten mee? Uiteraard mag ook 
muziek niet ontbreken. Vanaf acht uur is een liveband aanwezig 
die ervoor zal zorgen dat niemand stil kan blijven staan. We ho-
pen natuurlijk op mooi weer, maar ook met regen kan het feest 
doorgaan want we zetten tenten neer. Neem je huisgenoot, 
buren of mede-studenten mee en tot zaterdag 31 augustus bij 
het eendenplateau aan het Van Brakelplein.

Actueel in de buurt

Gratis grofvuil inleveren. 
Milieustraat op  
zaterdag 28 september

Zaterdag 28 september plaatst de gemeente wederom een 
aantal grote containers bij de Van Brakelvijver waarin de 
bewoners van de Zeeheldenbuurt gratis hun grofvuil kunnen 
dumpen. Tegelijkertijd zijn ook medewerkers van kringloopbe-
drijf GoudGoed aanwezig. Zij nemen graag alle (her)bruikbare 
spullen in ontvangst: kleding, huisraad en wat een mens zoal 
nog meer nuttig zou kunnen gebruiken. Er zijn containers voor 
huishoudelijke apparaten, meubels en oud ijzer (oude fietsen). 
Er is dus geen container voor groenafval! Die komt weer in het 
voorjaar. De actie is van 9.00 – 13.00 uur. Voor het transport 
van grotere en/of zwaardere spullen rijden we rond met een 
bakfiets. Let op: de milieustraat is uitsluitend bedoeld voor 
de bewoners van de Zeeheldenbuurt. De gemeente vraagt 
nadrukkelijk er buiten de buurt geen ruchtbaarheid aan te 
geven, om ongewenste toeloop en gedoe te voorkomen.

AUGUSTUS
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29
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Infobijeenkomst  
donderdag 10 oktober
EEN GROEN DAK (MET SUBSIDIE!) VOOR EEN 
MOOIERE EN AANGENAMERE LEEFOMGEVING
Om met de klimaatverandering water langer vast te houden 
in de stad geeft de gemeente flink subsidie op vegetatie-
daken. Een groen dak maakt ook de directe leefomgeving 
aangenamer. Niet alleen de ruimte onder zo’n dak is koeler, 
ook een binnenterrein waar een flink deel van de daken van 
de bergingen met vegetatie bedekt zijn, zal koeler worden. 
En het is veel leuker om naar te kijken. Bovendien gaat de 
dakbedekking veel langer mee met een vegetatiedak erop, 
terwijl het vrijwel geen onderhoud vraagt. Een werkgroepje 
heeft het plan opgevat om te stimuleren dat er meer vegeta-
tiedaken in de Zeeheldenbuurt komen. Daarvoor organiseren 

Actueel in de buurt nnesOcoiffures
Paterswoldseweg 16/1
9726 BC Groningen
050-3181852

7 DAGEN PER WEEK 
GEOPEND!

Advertenties

Westerbadstraat 1 -  
hoek Paterswoldseweg

Café Bolhuis
Iedere dag geopend om -ten minste- 16.00 uur.

Alle belangrijke sportwedstrijden  
vertonen we op het grote scherm.

OKTOBER
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Een voltallig bestuur
Donderdag 4 april was de jaarlijkse algemene ledenverga-
dering van de bewonersorganisatie. Het verslag van deze 
vergadering kunt u vinden op onze website. Direct na afloop 
van de vergadering en in de dagen erna hebben drie buurt-
genoten laten weten dat ze wel in het bestuur actief wilden 
worden. Daar zijn we heel blij mee! Het zijn: Erik Bruining, 
Admiraal de Ruyterlaan 28d, Diteke Pijlman, Peizerweg 51 
en Marc Wiers, Jan van Galenstraat 3b. Formeel moeten 
bestuursleden worden benoemd op een algemene leden-
vergadering. Maar omdat de nieuwe kandidaten zich pas 
na de vergadering meldden, hebben we via een nieuwsbrief 

alle leden gevraagd of ze akoord waren. Dat bleek het geval. 
Inmiddels hebben we met elkaar de rollen verdeeld. 

Het bestuur ziet er nu uit als volgt:
Jeanine Meiners, voorzitter, voorzitter@zeeheldenbuurt.nl
Diteke Pijlman, secretaris, info@zeeheldenbuurt.nl
Erik Bruining, penningmeester, penningmeester@zeehel-
denbuurt.nl
Klaas Schepers, lid
Marc Wiers, lid
Kees Frenay, lid

we een informatiebijeenkomst op donderdag 10 oktober 
2019, om 19:30 uur in de Parochiezaal van de Oud Katholie-
ke Kerk aan de Witte de Withstraat 2A. 

Op de infoavond zullen medewerkers van de bedrijven Dak-
tuinen en Grunndak vertellen wat de mogelijkheden zijn. Er is 
ook informatie over subsidie; die kan oplopen tot wel 50%. Als 
deze actie slaagt krijgen bewoners van bovenwoningen een 
fraaier uitzicht. Dat kan een reden zijn om aan een schen-
kingsactie voor de aanleg van vegetatiedaken mee te doen. 
We gaan het er over hebben. Als je hier enthousiast van wordt, 
laat het ons weten op groenedaken@zeeheldenbuurt.nl, maar 
uiteraard kun je ook zonder je aan te melden gewoon binnen-
lopen op 10 oktober.  
Graag tot dan,  
Sarah Willemsen, Anniek Platzer, Peter Oterdoom.
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Mobiele fietsenstalling op 
parkeerplekken
D66, GroenLinks en PvdA in de gemeenteraad van Groningen 
hebben een voorstel ingediend om autoparkeerplekken 
tijdelijk te voorzien van fietsparkeerplekken met zogenaamde 
fietsvlonders, waarop acht fietsen kunnen staan. We willen 
minder fietsen op de stoepen en tegelijkertijd minder auto’s 
in woonstraten”, zegt D66-raadslid Tom Rustebiel in een 
persbericht. ‘Door een fietsvlonder aan te vragen kunnen 
bewoners zelf aan de slag.’ Het idee komt uit Den Haag, waar 
de gemeente fietsvlonders aanschafte die bewoners zelf aan 
kunnen vragen om een autoparkeerplek tijdelijk te veranderen 
in een oplossing voor acht fietsen. ,,Het is een mooie manier 
om met betrokkenheid van bewoners een beweging in gang te 
krijgen naar rustigere, schonere en veiligere woonstraten. De 
druk op de ruimte in Groningen is groot volgens het raadslid en 
dus moeten er efficiëntere en flexibelere oplossingen komen. 
Op de plek van één auto kunnen acht fietsen staan. Voor het 
fietsparkeren is een breed palet aan maatregelen nodig en dit 
kan er wat ons betreft ééntje van zijn. (RB)

Onderzoek fietsparkeren  
in de binnenstad
Deze en volgende maand voert de gemeente in de binnenstad 
verschillende onderzoeken naar fietsparkeren uit. Doel van 
deze onderzoeken is inzicht te krijgen in de hoeveelheid 
geparkeerde fietsen op verschillende momenten en plekken 
en ook hoe lang de fietsen er staan. Met deze informatie kan 
de gemeente op de juiste plek meer parkeerplekken voor 
fietsen maken.

Om te kunnen bepalen hoe lang een fiets ergens staat, gaat 
de gemeente fietsen in een deel van de binnenstad markeren 
met een sticker. Zo kunnen de onderzoekers goed achterhalen 
hoe lang een fiets gestald staat. Deze stickers zijn makkelijk te 
verwijderen en laten geen sporen achter op de fiets. Ook zijn 
de stickers niet schadelijk voor het milieu. (RB)

Hoger straatparkeertarief 
moet gebruik 
parkeergarages stimuleren 
Het college van B&W wil de tarieven voor parkeren op straat 
verhogen. Dit volgt uit het coalitieakkoord en het eerder 
vastgestelde parkeerbeleid. Bezoekers van de Binnenstad, 
Binnenstad-Oost en Hortusbuurt in Groningen betalen vanaf 
1 oktober dit jaar 4 euro per uur. In de overige stadswijken 
waar betaald parkeren geldt, wordt het tarief 2,40 euro 
per uur. Vanaf 1 januari 2020 gaat ook het uurtarief in de 
Badstratenbuurt, een deel van de Schildersbuurt (ten oosten 
van de Friesestraatweg en grofweg ten zuiden van de 
Kraneweg) en de straten in de buurt van Q-Park Westerhaven 
naar 4 euro. Eén van de doelen hiervan is om het gebruik 
van parkeergarages te stimuleren ten opzichte van parkeren 
op straat. B&W willen bewoners zoveel mogelijk ontzien in 
de verhoging van de kosten van hun vergunning. Toch is 
een stijging van de kosten voor de bewonersvergunning 
onvermijdelijk. Bewoners van de Binnenstad gaan 15 euro 
(exclusief indexatie) per jaar meer betalen. In de andere 
parkeergebieden wordt dit 5 euro (exclusief indexatie) per 
jaar. Deze verhoging wordt vanaf 2020 de komende vier jaren 
doorgevoerd. (RB)

Verhuurvergunning  
studentenwoning 
Verhuurt u kamers of appartementen aan studenten in de 
gemeente Groningen? Dan hebt u sinds 1 januari dit jaar 
een verhuurvergunning nodig. Dit geldt ook voor bureaus 
die bemiddelen in woonruimte voor studenten. Er zijn 
uitzonderingen. Op onze website staat of u wel of niet een 
vergunning moet aanvragen. Hebt u een vergunning nodig, dan 
moet u deze vóór 1 juli 2019 aanvragen. Kijk voor alle informatie 
op gemeente.groningen.nl/kamerverhuur. (RB)

Buurt en gemeente

Rookvrije zone  
rond Alfa-college
Er mag niet meer gerookt worden rond het Alfa-college 
aan de Admiraal de Ruyterlaan. Samen met het Prins Claus 
Conservatorium en het UMCG zijn dit de eerste rookvrije zones 
in de stad, mogelijk volgen er meer. De instellingen die hieraan 
meewerken, zorgen er zelf voor dat medewerkers rokers 
aanspreken op hun gedrag. De zones zijn alleen rond in- en 
uitgangen. (RB)

Hoe veilig is Groningen? 
Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie 
en Statistiek van de gemeente Groningen informatie over de 
stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. 
Deze monitor bestaat uit drie onderdelen: 1; politiecijfers, 2; 
cijfers van het Meldpunt Overlast en Zorg en 3; de bevindingen 
van het veiligheidspanel. Hieronder een samenvatting van de 
scores over de eerste vier maanden van 2019. 

INBREKERS EN DIEVEN
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De woningcriminaliteit vertoonde tot 2017 een dalende trend. In 
2018 lag het aantal inbraken in woningen hoger dan in 2017. De 
eerste periode in 2019 is die weer lager dan in 2018. Het aantal 
incidenten gerelateerd aan drugshandel is na een daling in 
2017 in 2018 weer toegenomen tot boven het niveau van 2016. 
Deze toename is in 2019 weer omgebogen in een afname. 
Het aantal schommelt, maar met het relatief kleine aantal 
incidenten zie je een schommeling al snel. 
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Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen is vanaf 2017 gedaald ten 
opzichte van de jaren ervoor, al meer dan anderhalf jaar ligt 
het aantal ruim onder de 200 per 4 maanden. Deze vorm van 
criminaliteit toont over meerdere jaren een dalende trend. 
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Het aantal geregistreerde diefstallen van (brom)fietsen vertoont 
een dalende trend. De laatste 4 metingen is het aantal vrij 
stabiel rond de 800 per 4 maanden. 
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Buurt en gemeente

MELDPUNT OVERLAST EN ZORG 
Bij het Meldpunt Overlast en Zorg maken burgers melding van 
overlast. Mensen vragen om advies, willen actie van instanties 
of alleen een klacht doorgeven. Niet elke melding bij de politie 
wordt doorgegeven aan het Meldpunt en omgekeerd geeft 
het Meldpunt niet alle meldingen door aan de politie. Om deze 
redenen kunnen de cijfers van het Meldpunt afwijken van de 
cijfers van de politie. 
De meest voorkomende soort overlast is burenoverlast. 
Daarnaast komen veel meldingen over de openbare ruimte 
binnen. Het aantal meldingen burenoverlast is toegenomen. 
Toename zien we bij alle soorten overlast. Verder zien we een 
opvallende afname bij de meldingen ‘zorg’ bij het meldpunt.
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Burenoverlast en kamerverhuuroverlast zijn vanwege 
hun gelijkenis gecombineerd. De grafiek laat zien dat 
er voornamelijk overlast wordt ervaren en gemeld in de 
zomerperiode. De meeste meldingen zijn binnengekomen 
vanuit gebiedsdeel Centrum. De minste meldingen zijn evenals 
voorgaande periode binnengekomen vanuit gebiedsdeel 
Zuid. Ten opzichte van 2018-1 is het totaal aantal meldingen 
toegenomen. 

OVERLAST EN ONVEILIGHEID
De volgende figuur toont de overlast per gebiedsdeel. De 
overlast als totaal is (als we de resultaten van Haren en Ten 
Boer niet meewegen) de laatste periode gestegen. Overlast 
bestaat uit jongerenoverlast, overlast door omwonenden en 
geluidsoverlast, het meest wordt geluidsoverlast gemeld. In 
gebied Centrum is de overlast na een daling weer gestegen, 
de grootste stijging zien we hier bij overlast van jongeren 
en omwonenden. De overlast in de gebiedsdelen Centrum 
en in Oude Wijken is al een aantal jaar het hoogste. In de 
gebiedsdelen Zuid en Oost is deze het laagste.
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Het gevoel van onveiligheid meten we door burgers te vragen 
hoe vaak zij zich wel eens onveilig voelen in de gemeente 
Groningen en in hun eigen wijk. Ruim 83 procent van de 
respondenten geeft aan zich zelden of nooit onveilig te voelen 
in Groningen, 1,5 procent voelt zich vaak onveilig. Dit is een 
even hoog percentage als in de periode 2018-3. 16,8 procent 
voelt zich in eigen wijk wel eens onveilig. Dit percentage is hoger 
dan in de vorige meting. Bewoners vooral in de gebiedsdelen 
Centrum, Oude Wijken en West voelen zich wel eens onveilig. 
Ten opzichte van 2018-3 is het percentage dat zich onveilig voelt 
in de delen Oude Wijken en West toegenomen. 

PROBLEMEN IN DE BUURT 
Aan de inwoners is ook gevraagd wat zij als de grootste 
problemen in hun buurt beschouwen. De verkeerssituatie 
is sinds de meting 2015-3 het meeste aangegeven als het 
grootste probleem. Het percentage dat ‘eenzaamheid/sociaal 
isolement’ aangeeft is na een toename weer afgenomen, van 
27 naar 20 procent. In gebiedsdeel Zuid vindt 34 procent de 
verkeerssituatie het belangrijkste probleem. Gevraagd naar wat 
de belangrijkste problemen zijn die aangepakt moeten worden 
zien we een lichte stijging bij verkeersoverlast, geluidsoverlast 
en gedrag van buurtgenoten. Verder lieten veel mensen weten 
dat er wat gedaan moet worden aan zwerfvuil, hondenpoep, 
fietsen en afval. 
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Advertenties

Hier had uw advertentie  

kunnen staan!

Adverteren in de AHOY?  

Al vanaf €25,- 

Info: WWW.ZEEHELDENBUURT.NL/AHOY
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MUSSEN
Sinds het voorjaar is er een steeds groter wordende groep 
mussen actief in de tuinen tussen de Van Speijkstraat en de 
Peizerweg, waarschijnlijk ook elders in de wijk. Mijn buren en ik 
zijn iedereen die de mussen nestgelegenheid hebben verschaft 
ontzettend dankbaar. Ik wist niet dat het zo leuk was om elke 
morgen tien tot twintig mussen te zien scharrelen, op zoek naar 
onze dagelijkse broodkruimeltjes en ander vogelvoer. Elke twee 
weken was er weer een nieuw stel pluizige en luie jongen die bij 
hun ouders bedelden om gevoerd te worden. 

KRAAIEN
In mei vertelde een buurtbewoonster dat ze in de Van Heems-
kerkstraat opeens werd “aangevallen” door kraaiachtigen die 
duikvluchten maakten naar haar blonde hoofd. Wij vermoed-
den dat ze dichtbij een nog niet vliegvlug jong gelopen had, 
zodat de ouders probeerden haar weg te jagen. Een paar 
dagen later overkwam mij bij de A-kerk ook zoiets. Ik kwam 
aanlopen met een hondje aan de lijn, op het gras naast het 
pad zat een jonge kauw en jawel, de ouders vlogen met veel 
gekras op mij af!

MEERKOETEN
De meerkoeten in de Van Brakelvijver hebben het ene nest 
jongen na het andere uitgebroed, maar eind juli waren er nog 
slechts vier jongen over, die blijkbaar niet in de magen van 
meeuwen en reigers zijn verdwenen. Een van de broedse 
meerkoeten heeft het gepresteerd om een nest te bouwen 

naast de fontein, precies tussen twee stralen. Het nest wordt 
nog steeds onderhouden. ’s Nachts zit de hele familie op de 
fontein, een handig platform zonder de spuitkop, die er uit 
voorzorg tegen de verspreiding van veteranenziekte tijdens 
de hittegolf is afgehaald. Op 31 juli zaten er ‘s morgens vroeg 
drie reigers bij de vijver, jonge dieren leken het, die nog niet 
het territoriumgedrag hebben van die ene die de concurrentie 
steeds wegjaagt. Er zal ook wel genoeg te eten zijn.

ROOD, ORANJE, WIT EN PAARS
De vroege zomer pakte geweldig goed uit voor sommige 
planten. In juni bloeiden bij Niemeijer grote klaprozen; de 
rozen deden het geweldig: oranje in de Peizerweg, rood aan 
het Abel Tasmanplein, witte sluiers in de struiken van het Van 
Brakelplein en de Piet Heinstraat. Na een rijke voorjaarsbloei 

Groen en duurzaam

van de geurige Mahoniaplanten dragen ze nu trossen blauwe 
bessen. Op Kindervreugd heeft de kleine lavendel op de 
levende muur vrijwel het loodje gelegd, maar de andere is nog 
nooit zo groot geweest. In de zon tijdens de hittegolf telde ik 

minstens 40 aardhommels (beetje geel met een wit achter-
werk) en een heel grote zwarte hommel met een roodbruin 
achterlijf, vermoedelijk een steenhommel. Intussen staan 
overal de stokrozen te bloeien.

Zeeheldenbuurt is ook  
vogel- en bloemenbuurt
door Klarissa Nienhuys

Dat is nog eens mooi binnenkomen in onze buurt! In de perkjes bij de Admiraal de Ruyterflat aan de Peizerweg waar tot vorig 
jaar bomen stonden heeft een (vooralsnog) onbekende bewoner twee mini-tuintjes aangelegd die de hele zomer al in bloei 
staan. Prachtig!

Zo kan het ook
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In de buurt

Zaterdag 13 april, 9.00 uur s ochtends. Café Van De Markt 
heeft de deuren vroeg geopend vandaag! Er staat koffie en 
koek klaar voor de buurtgenoten die deze zaterdagochtend 
de handen uit de mouwen gaan steken. De stemming is op-
gewekt en ik zie buren gezellig met elkaar babbelen onder het 
genot van een kop koffie. Ongeveer 30 mensen zijn gekomen 
om zich in te zetten voor een schonere buurt. Dat is toch een 
mooi aantal!

Bestuurslid Kees Frenay presenteert het plan van aanpak. Er 
zijn grijpertjes beschikbaar om het vuilnis op te pakken en er 
worden vuilniszakken uitgedeeld. We kunnen met onze eigen 
huisvuilpas de vuilniszakken in de containers gooien. Aan het 
van Brakelplein staat een container voor het snoeiafval. Er 
worden vier groepen samengesteld die elk een ander gedeel-
te van onze Zeeheldenbuurt voor hun rekening nemen. 

BLIKJES EN BROODZAKJES
Het weer is zacht en het waait niet. Ik zit in de groep die de 
Peizerweg voor zijn rekening neemt met wat zijstraten. Het is 
ook de route van de Coop naar het Augustinuscollege. Dat is 
ook te merken aan het aantal lege blikjes en plastic broodzak-
jes die op deze route veelvuldig worden aangetroffen. Ik heb 
wat rondgevraagd onder de deelnemers over wat ze het 

meest tegenkwamen en het plastic broodzakje van de super-
markt staat op één als meest aangetroffen zwerfvuil. Andere 
vreemde vondsten waren een bladzijde Frans huiswerk, een 
stuk gewapend staal, een pan en een auto-onderdeel. Het 
geeft wel voldoening als je achteruit kijkt en je ziet dat het 
er weer netjes uitziet. Een aantal dames in onze groep is zo 
zorgvuldig dat ze ook alle peuken oprapen die ze onderweg 
tegenkomen. Dat is echt monnikenwerk!

GEZELLIG NATAFELEN
Na een aantal uurtjes flink doorwerken komt iedereen weer 
terug in Café van de Markt waar twee heerlijke soepen met 
stokbrood voor ons klaarstaan. Dat gaat er wel in na al die 
uren buitenlucht.
Er wordt gezellig nagetafeld over de ochtend. Het is leuk om 
te zien dat samen bezig zijn verbindt en dat buren elkaar op 
een andere manier leren kennen. Dit is echt een leuke afsluiting 
van deze ochtend! Ik vond het een nuttige en leuke ochtend en 
neem me nu vast voor: volgend jaar doe ik weer mee!

Dankzij hem werd het vervallen gebouw aan de Witte de 
Withstraat weer een mooie, moderne kerk. Hij introduceerde 
kinderkerstmis in de Zeeheldenbuurt, Sint Maartenlopen, het 
koffie-uurtje en, niet te vergeten, de zelfgemaakte beroemde 
Holybollen met Oud en Nieuw. Pastoor Victor Scheijde, zijn 
vrouw Marijn en kinderen Lucas en Lena hebben na acht 
jaar ons buurtje verlaten en ze laten een leegte achter. Ons 
‘zeeheldendorpje’ voelt niet meer compleet. Bekeek menig 
zeeheld destijds de komst van een geestelijke met argus-
ogen, al snel werd duidelijk dat Pastoor Victor uit ander hout 
gesneden was. Zo was hij een van de eersten die na de 
Nashvilleverklaring (tegen LHBTI/homoseksualiteit) een regen-
boogvlag aan de kerkgevel hing. Hij communiceerde volop via 

social media maar had geen last van zendingsdrift. Zodoende 
groeide er een vertrouwensband tussen de bewoners en de 
liberale Oud-Katholieke Kerk in de wijk. Kerk 2.0, werd er wel 
eens over zijn parochie gezegd. Want hoewel er wel sterk 
aan de Katholieke tradities en rituelen werd vastgehouden 
(maar dan zonder paus en wel mét vrouw en gezin) leek deze 
kerk in niets op de strenge, dwingende macht die sommige 
bewoners van vroeger kenden. Iedereen in zijn waarde laten, 
werelds zijn en geen verschil tussen man en vrouw zijn hier 
voorbeelden van. Zonder te bekeren is er in de loop van de 
tijd daarom toch een aantal zeehelden toegetreden tot de 
Oud-Katholieke Kerk. Anderen voelen zich gewoon thuis in 
de kerk. Bewoners zijn altijd van harte welkom op een van de 
vieringen, koffie-uurtjes of tijdens de speciale activiteiten. Ook 
als zijn, nog onbekende, opvolger is geïnstalleerd. Tot die tijd 
valt pastoor Wietse van der Velde in. De koffie-uurtjes op vrij-
dagochtend om 10.00 uur gaan wel gewoon door en worden 
mogelijk zelfs uitgebreid.

De Zeeheldenbuurt Groningen bedankt Pastoor Victor voor 
zijn werk en inspiratie en wenst hem heel veel succes in zijn 
nieuwe parochie in Hilversum. We hopen dat hij ons het re-
cept van de Holybollen heeft nagelaten.

Pastoor Victor has left  
the building

Huiswerk Frans, auto-
onderdelen en voedzame soep!

door Esther Walstra door Petra Vos
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Westerwal is  
stille zandvlakte
Het college van B&W heeft op 23 april het veranderde uitwer-
kingsplan Westerwal Van Heemskerckstraat vastgesteld. Tus-
sen de Van Heemskerckstraat en het water van het Hoendiep 
komen maximaal 180 appartementen en studio’s en maximaal 
30 huizen met een tuin. Het uitwerkingsplan staat op www.
westerwal-groningen.nl. In juni en juli is het bouwterrein opge-
hoogd met zand. Eind juli is de aanvraag voor de omgevings-
vergunning gepubliceerd. Het waarschuwingsbord vermeldt 
dat de bouw eind oktober start. We zullen zien… 

Bezorgteam AHOY
Elke keer valt ons fraaie buurtmagazine zomaar bij u in de 
bus! Nou ja, zomaar… u begrijpt wel dat daar een heel team 
vrijwilligers achter zit. Op de foto ziet u vier van onze energie-
ke bezorgers; toevallig ook nog klasgenoten op de Petteflet. 

In de buurt

Onderdoorgang 
Paterswoldseweg krijgt 
steeds meer vorm
De onderdoorgang bij de Paterswoldseweg in Groningen 
krijgt steeds meer vorm. Eind mei is begonnen met het stor-
ten van het beton voor de vloeren en wanden. Deze klus loopt 
tot in het najaar door. Als alles volgens plan verloopt, gaat in 
november van dit jaar het busdek open. De bussen rijden dan 
parallel aan het spoor over de onderdoorgang heen, richting 
het Emmaviaduct en vice versa. De tijdelijke busbrug, ook wel 
bekend als de ‘Baileybrug’ of de ‘Retrobridge’, verdwijnt dan 
weer. Eind dit jaar gaat de onderdoorgang voor fietsers en 
voetgangers open. Niet lang daarna opent de onderdoorgang 
voor het overige verkeer. 

Tekentje in het oranje
volledig:

Paterswoldseweg 17
9726 BA Groningen

050-2041292
www.anderzmakelaar.nl

De makelaar van de Zeeheldenbuurt!

• vrijblijvende waardebepaling van je woning

• specialisten als aankoopmakelaar

• jaren ‘30 specialisten verkoopmakelaar

• no cure, no pay

• UNIEK: bij verkoop krijg je 3 makelaars

Eetcafé van de Markt  
Paterswoldseweg 5

Reserveren?  
050 - 8200272  

www.eetcafevandemarkt.nl 
      check onze pagina

HEERLIJK EN VERS ETEN  
         3-GANGEN MENU VANAF € 24,95 
 
GESCHIKT VOOR BORRELS EN FEESTEN  
        (TOT  50 PERSONEN) 
 
MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 
        IEDERE LAATSTE DINSDAG V/D MAAND 
        PUBQUIZ!

Advertenties
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LOEKIE
In het Groningen van voor de Tweede Wereldoorlog was er 
een bloeiende joodse gemeenschap. Die was met name in 
en rond de Folkingestraat, maar ook in de Schildersbuurt 
en Zeeheldenbuurt woonden veel joodse Groningers. Die 
gemeenschap werd vanaf 1943 door de Duitsers compleet 
weggevaagd. Van de ongeveer drieduizend Groninger 
joden werden er 2800 vermoord in vernietigingskampen 
als Sobibor en Auschwitz. Onder hen ook veel kinderen. 
Buurtgenoot Kees vertelde hierover al eerder. ‘Die arme 
Loekie, hij was mijn vriend. We speelden altijd samen op 
straat hier vlakbij.’ Hij zucht. ‘Het was een jodenjongetje 
hoorde ik later. Dus op een dag was hij er niet meer. Loekie 
en zijn familie zijn nooit meer teruggekomen. En trouwens, 
meneer Meijer van de paardenslagerij zagen we ook nooit 
meer terug.’ 

‘DONKER JONKJE’
En ook de onlangs overleden buurvrouw Wijka van 
Liemberg, die over de negentig werd. Ze vertelde eerder 
over haar buren die niet meer terugkwamen. Naarmate de 
oorlog vorderde, verschenen er gele sterren op de jassen 
van verschillende buren. ‘Zoals het donkere jonkje van 
hiernaast,’ vertelt ze met verdrietige ogen, ‘een jaar of zes 
zal hij geweest zijn. Maar dat maakte voor die grote jongens 
niet uit. Ik zag een keer dat ze voor hem op de grond 
spuugden, alleen omdat hij joods was.’ Een ander Joods 
gezin aan het Abel Tasmanplein werd van het ene op het 
andere moment opgehaald door de Duitsers, na spertijd, 
om geen onrust te veroorzaken. De echtgenoot was op 

dat moment niet thuis. ‘Mijn moeder heeft hem met eau de 
cologne bij moeten brengen toen hij een leeg huis aantrof 
en hoorde wat er gebeurd was,’ vertelt Wijka verdrietig. ‘We 
hebben nooit meer iets van ze gehoord.’

Herdenkingssteentje voor 
joodse zeehelden
Door Esther Walstra

Buurtbewoners

BRANCA EN KINDEREN
Ze had het waarschijnlijk over de familie Benjamins-
Aap, waarvoor eind vorig jaar vier steentjes aan het Abel 
Tasmanplein ter hoogte van nummer 5 zijn geplaatst. De 
familie kwam oorspronkelijk uit Amsterdam, vader was 
kleermaker. Ze woonden eerst in de Lingestraat in de 
Rivierenbuurt en verhuisden later naar de Zeeheldenbuurt. 
Branca en Eliazer kregen drie kinderen. Lea, ook wel 
Lenneke genoemd, Mark en baby Simon. Alleen vader 
Eliazer overleefde de oorlog. Jantje Drukker, de latere 
schoondochter van Eliazer diende vorig jaar een verzoek 
voor de Stolpersteine in. 

VERZETSHELD
Aan het Van Brakelplein, ter hoogte van nummer 4, ligt 
ook een Stolpersteine voor verzetsheld Henleke Jans 
Mol. Hij werd in 1944 verraden en gearresteerd door de 
Sicherheitsdienst (SD). In februari 1945 is hij opgehangen in 
concentratiekamp Neuengamme. Stolpersteine zijn kleine 
steentjes die in het trottoir worden gelegd voor woonhuizen, 
van waaruit in de Tweede Wereldoorlog joodse bewoners 
zijn weggevoerd. Ook voor andere oorlogsslachtoffers, zoals 
bijvoorbeeld verzetsstrijders en zigeuners, worden steentjes 
gelegd. Een Stolperstein – in het Nederlands ook wel 
struikelsteen genoemd – is een betonnen klinker waarop een 
messingplaatje van 10 x 10 centimeter is aangebracht. Op 
dat plaatje zijn de naam, geboorte- en overlijdensgegevens 
van het slachtoffer in kwestie weergegeven.

STILSTAAN
De steen wordt geplaatst voor het laatste officieel 
geregistreerde woonhuis van het slachtoffer. Stolperstein 
betekent letterlijk ‘struikelsteen’. In dit project moet die 
betekenis eerder denkbeeldig dan letterlijk worden opgevat. 
Een steen die je even uit je vaste ritme haalt, die ervoor zorgt 
dat je een moment stilstaat bij wat zo’n 70 jaar geleden in 
onze eigen woonomgeving heeft plaatsgevonden. Om een 
Stolperstein te kunnen lezen moet je voorover buigen, en 
dus letterlijk even stilstaan bij de geschiedenis. 

OPROEP
Op www.joodsmonument.nl kun je op straatnaam 
kijken waar joodse gezinnen hebben gewoond en wie 
het waren. Wil je meedenken en helpen om meer 
herdenkingssteentjes voor de Zeeheldenbuurt aan te 
vragen? Meld je aan via estherwalstra@gmail.com.

Philip en Harmanna Broekema met hun kinderen Abraham (6) en Alida (8). Simon en Geertje van Hasselt met Sophia 
(10) en Hermi (15). Samuel, Esther, Eliazer, Wilhelmina, Lewina, Helena, Frouwkje, Lea, Branca en zo gaat het nog wel 
even door. Tientallen namen van joodse Zeeheldenbuurtbewoners die 76 jaar geleden uit hun huizen zijn gehaald om 
nooit meer terug te keren. Voor buurtgenoten die in vernietigingskampen als Sobibor of Auschwitz zijn vermoord, 
kunnen er kleine monumentjes worden aangevraagd: Stolpersteine. Aan het Abel Tasmanplein wordt op deze manier 
het omgebrachte gezin Benjamins-Aap herdacht. Een oproep voor bewoners om voor meer joodse buurtgenoten zo’n 
herdenkingssteentje aan te vragen.
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Buurt en student

Roemeense poëzie  
aan de Van Brakel-vijver

De Hoendiepflat is een belangrijk wooncomplex voor Groningse studenten. Tot een paar jaar geleden waren er 
voornamelijk Nederlanders gevestigd, maar het aandeel uitwisselingsstudenten groeide er snel. Inmiddels komen de 
bewoners overal vandaan. Eén van hen was de Roemeense Alexandra Codreanu. Een jonge buurvrouw die vaak aan 
de vijver van het Van Brakelplein was te vinden was voor een picknick of borrel. Op dit moment is ze in Hamburg voor 
een stage. Maar ze kan niet wachten om terug te keren.

door Marc Wiers

HOE KWAM JE IN GRONINGEN TERECHT? 
‘Dat was beslist geen toeval. Al tijdens de middelbare school 
in Boekarest ontdekte ik dat je beter in het buitenland kunt 
studeren. In Roemenië zijn de studies allemaal heel theoretisch. 
Ik heb in verschillende landen gekeken naar een internationa-
le opleiding, en kwam zo op het spoor van IBS, International 
Business Studies aan jullie Hanzehogeschool.’ De Zeehel-
denbuurt leerde ze wél toevallig kennen, direct na haar komst 
naar Groningen. ‘Vanaf september van dat jaar ben ik op zoek 
gegaan naar een kamer. Veel te laat natuurlijk. Daarom ben 

ik in jullie wijk bij een studiegenootje ingetrokken, aan de Van 
Heemskerckstraat. Voor ons was de flatbar van het Hoendiep 
eigenlijk een soort buurtkroeg. Zo hoorde ik al snel dat er 
kamers vrij kwamen. Ik heb me bij Lefier ingeschreven en kreeg 
een paar maanden later al mijn eigen kamer in die flat.’ De 
Hoendiepflat was voor haar overigens niet alleen maar prettig. 
‘Je bent er nooit alleen. Er wordt veel gefeest. Als je meedoet is 
dat leuk, maar soms wil ik ook gewoon rust. Het voelt als een 
typische campus. Altijd is er wat. En je moet veel ruimtes zoals 
de badkamer en de keuken met anderen delen.’

HOE VOND JE HET OM IN ONZE WIJK EN ONZE 
STAD TE LEVEN? 
‘Als buitenlandse student had ik het soms moeilijk. Je weg 
vinden in een nieuw land is zwaar. Zeker omdat je vanaf het 
begin de taal helemaal niet beheerst. Ik zou het geweldig 
vinden als er bijvoorbeeld meer in het Engels zou worden 
gecommuniceerd. Ik zag heel vaak flyers en posters hangen 
van dingen in de buurt, maar die begreep ik niet. Ook vanuit 
de flat zelf was het vaak alleen in het Nederlands. Maar de 
atmosfeer in Groningen is fantastisch. Voor studenten hele-
maal. Het is uiteindelijk best te doen om in jullie stad je weg te 
vinden.’ Onze wijk en stad hadden veel invloed op de jonge 
Roemeense. ‘Ik kom uit de Roemeense hoofdstad en wist 
dus van te voren niet hoe erg ik zo’n betrekkelijk rustige stad 
zou waarderen. Ik zou eigenlijk nu niet meer anders willen. 
Ook omdat in Nederland de bussen gewoon op tijd rijden 
en je veilig kunt rondfietsen.’ Omdat studenten vooral heel 
erg met elkaar optrekken, had Alexandra weinig contact met 

buurtgenoten. ‘Ik ken uiteindelijk wel wat gezichten en kwam 
altijd in de kroegen en de Coop. En ik zat vaak aan de vijver 
hele middagen met een boek of wat flatgenoten te borrelen. 
Maar nooit met buurtgenoten. Ik denk dat wij vooral op ons 
eigen wereldje en de studie gericht waren. Zodra ik terug ben 
ga ik meer mijn best doen om jullie te leren kennen. En ook 
al had ik weinig contact, ik vond wel dat wij studenten altijd 
onze eigen rotzooi moeten opruimen. Daar heb ik anderen 
ook op aangesproken.’ 

JE KOMT DUS TERUG? 
‘Absoluut. Ik wil mijn master in Groningen gaan halen en daar-
na misschien nog promoveren. Ik vind duurzame marketing 
heel erg kansrijk. Tijdens mijn stage, nu in Hamburg, merk 
ik dat ook. In Nederland zijn daar heel veel organisaties mee 
bezig. Dus ook voor werk ga ik me helemaal op Nederland 
richten. En straks na mijn stage eerst maar weer eens een 
kamer zoeken. Misschien wel in de Zeeheldenbuurt.’

“Ik kom uit de Roemeense 
hoofdstad en wist dus van 
te voren niet hoe erg ik zo’n 
betrekkelijk rustige stad zou 
waarderen. Ik zou eigenlijk nu 
niet meer anders willen.”

Appgroepjes Zeeheldenbuurt
Er zijn verschillende appgroepjes van buren, straten en bevriende bewoners in de Zeeheldenbuurt. Vraag eens rond bij 
je directe buren als je op de hoogte wilt blijven. Er is ook een aantal wijkbrede appgroepjes. Het zijn geen hyperactieve 
groepjes, denk aan een berichtje per week. Iets voor jou? Meld je vrijblijvend aan op 0630691991.

APPGROEP ZEEHELDEN  
(VOORHEEN ‘ZEEHELDINNEN’)
Voor gezelligheid, hulp, waarschuwingen en tips. Maar vooral 
voor buren die soms zin hebben in een hapje, drankje, dansje, 
feestje of pubquiz. Stel maar iets voor, haak maar aan of laat 
het aan je voorbij gaan. Iedereen uit de Zeeheldenbuurt is van 
harte welkom op deze groep, geen verplichtingen!

APPGROEP KINDERVREUGD PIRATEN
Voor kleinere zeehelden die willen afspreken in speeltuin 
Kindervreugd. Ook andere ideeën voor speeldates zijn welkom. 
Denk aan: ‘Wie heeft zin om naar de Kinderboerderij te gaan, 
te schaatsen op de Van Brakelvijver of Sint Maartenlopen’. 

APPGROEP HANDJE HELPEN
Voor hulpvaardige zeehelden die het geen probleem vinden om 
af en toe een buur uit de brand te helpen. Een kastje in elkaar 
zetten, flyers bezorgen, boodschapje voor een oudere doen, 
iets zwaars tillen. ‘Noaberschap’ in goed Gronings.

APPGROEP ZEEBENEN WANDELGROEP
Onregelmatig en in wisselende samenstelling gaan we af en 
toe de paden op en de lanen in. Wie zin heeft, stelt een niet al 
te lange wandelroute voor (6-8 km.) Wie het dan uitkomt gaat 
mee (met auto’s) de provincie in, naar de start van de route. 
Een kopje koffie of een kleine lunch zit er meestal ook nog 
in. Gezellig, gezond en interessant om te zien hoe Stad en 
Ommeland er van dichtbij uitziet.
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Buurtbewoners

Hoe word je rechtbanktekenaar? “Min of meer toevallig. Als 
student Illustratie op Minerva tekende ik graag mensen. In 
de kroeg of op de trap van het stadhuis. Gewoon in een 
schetsboekje omdat ik het leuk vond. Op een dag vertelde 
iemand mij over de rechtbank, zij had daar eenmalig een op-
dracht. Ik ben met haar een keer meegegaan om te kijken. 
Dat was nog in dat prachtige historische pand in de Oude 
Boteringestraat. Ik was direct verkocht. Dat de rechtbank 
mijn officieel ingediende stageverzoek accepteerde was heel 
uitzonderlijk. Het was overweldigend, fascinerend en heftig 
er te tekenen. En nu, bijna vijfentwintig jaar later, vind ik dat 
nog steeds.”

GROTERE ZAKEN
Rechtbanktekenaars danken hun beroep aan het verbod op 
fotograferen in de rechtszaal. Verdachten hebben recht op 

Annet Zuurveen, rechtbanktekenaar

Argeloos wandelend door de Abel Tasmanstraat kan het zomaar gebeuren dat je ineens wordt aangestaard door 
Nederlands beroemdste crimineel. Nee, beste buurtgenoten, schrik niet. Willem Holleeder is niet naar Groningen 
verhuisd, het is slechts zijn portret dan ons vanachter het kleine ruitje in de voordeur van nummer 10b aankijkt. Om 
precies te zijn: een getekend portret. Gemaakt door de bewoonster van dat veilige en gezellige bovenhuis, Annet 
Zuurveen. Annet is rechtbanktekenaar. Een bijzonder beroep. 

privacy. Toch willen mensen graag weten wat er gebeurt. 
Annet: “Mensen zijn nu eenmaal nieuwsgierig, en zeker als 
het gaat om criminelen. Foto’s mogen dus niet, maar om 
toch enigszins aan de vraag tegemoet te komen, mogen er 
wel tekeningen worden gemaakt. Maar de verdachte mag 
niet té herkenbaar in beeld. Een portret recht van voren mag 
niet. Er gelden regels en beperkingen. Vandaar ook dat niet 
zomaar iedere tekenaar in de rechtszaal aan het werk kan 
gaan. Je moet officieel geaccrediteerd worden. In Nederland 
zijn er zes rechtbanktekenaars. Dat is inderdaad niet veel. 
Maar zoveel werk is er ook niet. Gelukkig maar, kun je zeg-
gen, want we werken alleen bij de grotere zaken. Normaal 
maak ik per keer één of twee tekeningen. Meestal komen 
mijn opdrachten van de krant; het Dagblad van het Noorden, 
maar ook van landelijke kranten zoals de Volkskrant, en op 
internet. Soms ook vragen tv-programma’s om tekeningen 

door Kees Frenay

om in de uitzending te laten zien.”
IN DE BUNKER
“Mijn grootste klus tot nu toe was bij het Holleeder-proces, 
vorig jaar in De Bunker in Amsterdam-Osdorp, voor de 
Volkskrant. Anderhalve maand ging ik twee à drie keer per 
week naar Amsterdam. 
Dat waren lange dagen, om vijf uur opstaan, ruim drie uur 
onderweg, nog eens een uur voor alle veiligheidsprocedures, 
dan het proces bijwonen en tekenen en aan ‘t eind van de 
middag weer naar huis. Als tekenaars hadden we daar een 
unieke plek. Als enigen zaten wij in de zaal met de rechtbank 
en O.M. - achter Holleeder en zijn advocaten – en een glazen 
nis waar onder andere zijn zussen Sonja en Astrid zaten, af-
geschermd door een zwart schot en agenten. Alle journalisten 
en belangstellenden zaten achterin achter een glazen wand. 
Die dagen maakte ik ongeveer tien tekeningen, waarvan ik er 
dan vijf koos om naar de Volkskrant te sturen. En die koos er 
dan weer één of twee uit die in de krant komen.”
“Als rechtbanktekenaar ben je vaak de hele dag bij het pro-
ces. Dat kan best zwaar zijn. Het gaat meestal over heftige 
zaken, waarbij alle details besproken worden. Dat is emotio-
nerend. Als je een tijdje meedraait, ken je veel mensen in die 
wereld. In de pauzes en na afloop praat je met elkaar. Het is 
fijn om de soms heftige zaak te bespreken, dat geeft rust.”

WAAROM DOET IEMAND ZOIETS?
“De opdracht die ik mezelf geef is niet om alleen een goed 
gelijkend portret van de verdachte te tekenen. Ik probeer 
te laten zien hoe iemand zich voelt. Wat er door iemand 
heen gaat en wat er gebeurt met een verdachte tijdens het 
proces. Bij de ondervragingen van zijn zussen Sonja en 
Astrid zag ik Holleeder veranderen. Hij werd rood, bewoog 
onrustig op zijn stoel en zat aan zijn hoofd. Dan verandert 
die onaantastbare macho ineens in een onzekere oudere 
man. Dat probeer ik in mijn tekeningen te vatten. Dat vind 
ik interessant. Waarom doet iemand zoiets? Voor Holleeder 
geldt dat misschien niet, maar veel verdachten zijn in de 
kern kwetsbare mensen, met vaak ook geestelijke stoornis-
sen. Een grote groep is dader en slachtoffer tegelijk.

TEKENAAR IN HART EN NIEREN
“Een foto is een één-op-één weergave van de werkelijkheid. 
Een tekening is altijd een interpretatie van wat jij als tekenaar 
ziet. Daarom is een tekening wezenlijk anders dan een foto. Ik 
maak de tekening geheel ter plekke. Soms is er een tafeltje, 
maar vaker werk je met het tekenbord op schoot.
Eerst een schets van de verdachte, dan van de andere 
aanwezigen, de advocaat, de officier, de rechter. Vervolgens 
uitwerken met aquarelpotlood. Ik doe alles op papier, niet op 
de iPad. Maar ook niet met tekenpen in inkt. Daarmee ben ik 
gestopt toen mijn inktpot een keer omviel! Ik voel me tekenaar 
in hart en nieren. Of misschien moet ik zeggen, het zit me in 
het bloed. Mijn vader tekende en schilderde ook. Overigens, 
rechtbanktekenaar is bij lange na geen fulltime bezigheid. Het 
is erg onregelmatig. Daarnaast doe ik andere opdrachten, zoals 
persoonlijke of zakelijke portretten en tekeningen van dieren.”
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Duurzame buurt

door gaskachels is verwarmd. Met isolatie en het aanbrengen 
van elektrische infraroodpanelen op plekken waar men 
vaak verblijft is een zeer comfortabele situatie te maken 
die CO2-uitstoot stopt. Een investering van € 6500,- maar 
met een toename van de energiekosten met € 1000,- per 
jaar (van € 1000,- naar € 2000,-). Een hybride ketel vroeg € 
10.000,- investering en liet bij goede isolatie de energiekosten 
ongeveer gelijk.

SAMENVATTEND
Minder energie gebruiken door isolatie en warmte-
terugwinning toe te passen is altijd goed. Zuiniger apparaten 
en meer doen langs natuurlijke weg zonder apparaten is ook 
ok. Op de lange termijn komt er een WijkEnergiePlan voor 
de Zeeheldenbuurt, waarin in detail wordt vastgelegd hoe 
we straks overstappen van gas- op duurzame verwarming. 
Er zijn allerlei technische mogelijkheden. Veel zal afhangen 
van hoe de financiering wordt opgezet. En van wat de 
bewoners, de ondernemers en de overheid daarbij voor 
elkaar kunnen betekenen. Uitgebreidere informatie over de 
energieplannen van de gemeente is te vinden op de website 
van de gemeente; zoek op ‘Groningen geeft energie’. Wie 
belangstelling heeft om in de werkgroep mee te doen namens 
de buurt, kan zich bij mij melden: d.p.oterdoom@hccnet.nl. 

Een model van een binnen- en een buitenunit voor een luchtwarmtepomp op 

een schuin dak. De geluidsoverlast is inmiddels een van de problemen die al 

is opgelost. 

Een luchtwarmtepomp voor een benedenwoning kan er zo uit zien.

WIJKENERGIEPLAN 
De gemeente gaat in de komende jaren voor elke wijk/buurt 
in beeld brengen wat de beste manier is om energieneutraal 
te worden. Dat gaat de gemeente doen in samenspraak met 
bewoners. De afspraken komen dan vast te liggen in een 
WijkEnergiePlan (WEP). Het WEP moet er vóór 2023 zijn. Als 
de Gemeenteraad het WEP Zeeheldenbuurt heeft vastgesteld 
wordt ook duidelijk hoe de gemeente gaat initiëren, 
stimuleren, organiseren en faciliteren. Inclusief de financiering. 
Voor de Zeeheldenbuurt zijn er nog geen concrete plannen in 
de maak, maar er is al wel een blikrichting te onderscheiden 
waar we op uit komen. 

WELKE MAATREGELEN?
Isoleren is altijd goed. Kijkend naar een gunstige prijs/
prestatieverhouding voor duurzame opwekking zijn 
zonnepanelen op het eigen dak het interessantst, vooral 
als het met de Vereniging van Eigenaren georganiseerd kan 
worden. Er zijn enkele grote schuine dakvlakken in de buurt 
die zeer te overwegen zijn. Op de kleine platte daken is het 
vaak technisch lastiger haalbaar te maken. Warmtepompen 
hebben voor onze buurt veel voordelen. Een die de warmte 
uit de lucht onttrekt vraagt minder investering dan wanneer 
de warmtepomp uit de bodem of oppervlaktewater onttrekt. 
Dus belangrijk is wie er mee gaat betalen: de overheid, 
nutsbedrijven? Samen optrekken kan veel schelen. Als je met 
een heel blok tegelijk overstapt op warmtepompen kan dat 
zo maar € 5000,- per woning goedkoper worden. Deelnemen 
aan een zonnepanelenproject is een goede tweede maar niet 
genoeg om van het aardgas af te kunnen. Waterstofgas is wel 

via het nu liggende gasnet te distribueren. Als de ontwikkeling 
van duurzame waterstofproductie doorzet is het reëel 
dat we in onze buurt waterstof cv-gasketels gaan krijgen. 
Wat zich ook leent voor de woningen in onze buurt is een 
pelletketel voor de cv en tapwaterwarmte, waar houtpellets 
(kleine korrels) in gestookt worden. De ketel is compact, de 
uitstoot is technisch goed veilig te maken en de brandstof 
haal je gewoon in je fietstas bij de supermarkt als je geen 
opslagmogelijkheden in huis hebt. Ook een mogelijkheid is 
dat de gemeente besluit tot de aanleg van een warmtenet 
in onze buurt. Dat is echter alleen beter voor het milieu als 
de daarvoor benodigde warmte duurzaam wordt opgewekt. 
Kortom, genoeg te verkennen om in het WEP te schrijven. 

VOORBEELDEN
Om een begin te maken heeft de gemeente in enkele wijken 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Een van die wijken is 
de Noorderplantsoenbuurt die wel lijkt op de Zeeheldenbuurt: 
vooroorlogse boven- en benedenwoningen met weinig 
overruimte in de woningen en in handen van vele eigenaren. 
Met name het onderzoek bij de portieketagewoningen zijn 
voor ons leerzaam:
● Een grote woning uit 1911 kon flink minder energie vragen 
door goede isolatie. De hr-cv-ketel bleef in bedrijf en werd 
ondersteund door een lucht/water warmtepomp. In de 
praktijk kan je dan 300 dagen per jaar zonder gas. Dit wordt 
een hybride cv genoemd. Een investering van € 10.000,- 
die de energierekening van € 1550,- per jaar met € 350,- 
verminderde. De CO2–uitstoot verminderde flink. 
● Een tweede voorbeeld is een portiekwoning uit 1920 die 

Hoe gaan we in de 
Zeeheldenbuurt over op 
duurzame energie? 
De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Dat betekent onder andere dat alle woningen in de stad met 
duurzame energie verwarmd moeten worden. Dus niet meer met aardgas, maar anders. Geheel elektrisch, met 
warmtepompen, een warmtenet of met duurzaam gas. In dit artikel bekijken we de opties voor de Zeeheldenbuurt. 
Welke technische keuzes passen in onze wijk? Wat kost dat en hoe kan dat gedragen worden?

Door Peter Oterdoom

Het Groene Dorp 
EEN DUURZAAM DORP IN DE STAD.
Duurzaam bouwen is de inspanning om het milieu te 
ontzien bij onze bouwactiviteiten en ons gebouwgebruik. En 
duurzaamheid heeft ook een sociale kant. Als we woningen 
makkelijk kunnen aanpassen voor jongeren, gezinnen of 
ouderen kan je levensloopbestendig gaan wonen. Sociale 
duurzaamheid is dan ook nog te bereiken als sociaal contact 
tussen buren wordt gestimuleerd door voorzieningen 
daarvoor mee te nemen. 
Het Groene Dorp is een initiatief dat beide wil. Een dorp in de 
stad waarbij het milieu wordt ontzien. Een woongemeenschap 
waar ook nog een kleinschalig verpleeghuis bij gevestigd kan 
worden. Vrijwilligers uit de woongemeenschap kunnen bijdragen 
aan het verpleeghuis en bewoners van de woongemeenschap 
kunnen gebruikmaken van de faciliteiten die het verpleeghuis kan 
bieden, zoals bijvoorbeeld medische zorg, maaltijdverstrekking 
en het gebruik van de wasserijfaciliteit.

Zo mogelijk krijgt Het Groene Dorp een plek in de 
Zeeheldenbuurt, maar in elk geval in een buurt dicht bij de 
binnenstad. Momenteel werken we aan de groepsvorming 
onder de betrokkenen die belangstelling hebben om in het 
Groene Dorp te komen wonen. We doen dat samen met de 
Kon. Ned. Heidemij, het idealistische zusje van Arcadis, het grote 
adviesbureau dat vroeger die naam droeg. Idealisme dat van 
de zakelijke kracht van haar grote broer gebruik kan maken. Als 
dit je interesseert, kijk dan eens op www.hetgroenedorp.nl. Je 
kan gratis de nieuwsbrief ontvangen maar ook actief betrokken 
worden door een toezegging voor een schenking te doen. 
Dankzij schenkingen kan het initiatief de eerste stappen zetten. 
Peter Oterdoom
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Op de bloemenjaarmarkt op 19 april (Goede Vrijdag) is wederop een Regentonnen-kortingsactie van start gegaan. Door 
regenwater op te vangen wordt het riool minder belast en is er minder drinkwater nodig om de tuin te besproeien. Inwoners van 
de gemeente Groningen krijgen met een bon 17,50 euro korting op een regenton naar keuze. Een folder met meer informatie en 
de kortingsbon is af te halen op het gemeentekantoor aan het Zuiderdiep. 

Pubquiz
Bij Café van de Markt plakt de dampende dranklucht 
tegen de binnenkant van de koude ramen. Het is er 
stampvol op deze frisse voorjaarsavond. We zitten voor de 
zevende keer met ons bijna vaste team klaar om redde-
loos ten onder te gaan aan de kennis van ‘Wij zijn ons er 
eentje’, het andere team uit onze wijk.

Dat clubje wint elke quiz. Een fles champagne, een meter 
bier, eeuwige roem. Tandenknarsend hebben we hen al 
zes keer toegejuicht en onze frustraties weggedronken 
met teveel blonde biertjes waardoor de kater de ochtend 
erop nog heviger was. Maar deze avond zijn onze kansen 
misschien wat gekeerd. We hebben namelijk een geheim 
wapen. Een woeste bebaarde enorme Franse ex-student 
die via mijn man Roberto in Groningen is beland. Ze ken-
nen elkaar van de universiteit van Straatsburg, waar Ro-
berto werkt als docent. Ludovic is zijn naam. En Ludovic is 
een lopende encyclopedie. Hij mompelt bijna doorlopend 
nutteloze feitjes bij de dingen die er om hem heen plaats-
vinden. Zo keek ik op het terras van Mofongo verbijsterd 
toe hoe hij een VVV-gids verbeterde bij diens uitleg over 
het gebouw van de openbare bibliotheek. ‘Das is nie ne 
modernism mais un interpretasion van de oude pakhuizan 
ier en Groningue.’ Verward maakte de gids zich struike-
lend uit de voeten. Ideaal voor een pubquiz die kennis.

En nu zit Ludovic dus bij ons aan tafel. Onwennig kijkt hij 
om zich heen. ‘C’est plain ici.’ Enthousiast vraagt buurman 
Rob van welke onderwerpen de Fransoos echt alles weet. 
Onverschillig haalt hij zijn schouders op. ‘Filosofie. Les 
arts. Musiek maar dan klassiek.’ Ik slik. Geen sport. Geen 
politiek. Geen popmuziek. Geen Nederlandse dingen 
natuurlijk. En dan is er nog een ander probleem. De verta-
ling. We kunnen moeilijk elke vraag letterlijk overzetten in 
het Frans en dan maar hopen dat hij het goed begrepen 
heeft. Een kleine fout daarin kan grote gevolgen hebben. 
Buurvrouw Monique oppert een app maar smartphones 

zijn uit den boze. Roberto werpt zich op als vertaler waar-
op teamgenote Freka ‘Niks daarvan!’ schreeuwt. Roberto 
weet bijna net zoveel als Ludovic. We moeten het er maar 
op wagen. 

‘Watte ies en pubkwies?’ hijgt Ludivic mij in de hals met 
zijn derde halve liter witbier in zijn vuist. Fransen kennen 
het concept niet, besef ik op dat moment maar sus hem 
met een geruststellend gebaar. Ik vraag Roberto het 
systeem van tien vragenrondes en punten in het Frans uit 
te leggen. Gezien het aantal keren dat hij zijn schouders 
ophaalt zakt de moed me nog verder in de schoenen. 
Zijn drinktempo draagt ook niet bij aan onze teamgeest. 
Bezorgde blikken kruisen elkaar in het donkere hoekje van 
het café. Ludovic bestelt nog een witbier.

Quizmaster Ruth heeft de muziek uitgezet en legt ons 
via de microfoon nog een keer de gang van zaken uit. 
Zenuwachtig krabbelt Monique onze teamnaam op het 
eerste antwoordblad, ‘Franse zeeslag.’ De eerste ronde 
is ‘kunst en cultuur.’ Opgelucht halen we adem. Ruth 
stelt de eerste vraag. ‘Wie schilderde Guernica, over de 
Spaanse burgeroorlog?’ Ludovic buigt zich over de tafel 
naar Roberto, die hem wat in het oor mompelt, waarop de 
Fransman wild opspringt en door het café brult ‘Picasso!! 
C’est Pablo Picasso!!’.

Een stilte dendert door het café. Verbijsterd kijkt ieder-
een ons aan. Voldaan zakt Ludovic terug op zijn stoel 
en neemt tevreden een teug van zijn bier. Dan ziet hij de 
blikken die op hem gericht zijn. ‘Wat ies? Wij hebben nu 
un point, toch?’ 

Column Marc WiersRegenton met  
aantrekkelijke korting

Duurzame buurt

Foto: Instagram, @het_magische_van_brakelplein
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Bewonersorganisatie 
Zeeheldenbuurt
Jeanine Meiners, voorzitter 
VOORZITTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Diteke Pijlman, secretaris
(06) 24 52 39 20
Peizerweg 51
INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

Erik Bruining, penningmeester 
PENNINGMEESTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Klaas Schepers, lid
Marc Wiers, lid
Kees Frenay, lid

WERKGROEPEN

Evenementen
Ruurd Voorneveld
Monique Overmeer
Sarah Willemsen
Rob Vellekoop 
Alina Dijkshoorn
EVENEMENTEN@ZEEHELDENBUURT.NL

Beheer
Ronald Bats
Marian Sterenberg
BEHEER@ZEEHELDENBUURT.NL

Groen/Kindervreugd
Klarissa Nienhuys 
INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

Autodelen
Peter Oterdoom
AUTODELEN@ZEEHELDENBUURT.NL

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

Leefbaarheid
Jeanine Meiners
VOORZITTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Koffieochtenden
Elke vrijdag vanaf 9.00 uur in het 
achterzaaltje van de Oud-Katholieke kerk 
aan de Witte de Withstraat. Iedereen is 
welkom.

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

E-mail Nieuwsbrief 
WWW.ZEEHELDENBUURT.NL

Overige nuttige 
telefoonnummers 
en e-mailadressen

Gemeente Groningen: 14 050 
Meldpunt Overlast en Zorg: 
050 - 587 58 85
Politie (geen spoed): 0900 - 8844 
Buurtagent: 
BERT.HOLTHOF@POLITIE.NL 
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Colofon

Bezoek ook onze nieuwe website 
en onze Facebookpagina.

Dan weet je wat er speelt in de Zeeheldenbuurt.

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

Eendrachtskade NZ 3  l  9718 BA Groningen  l  050-3185639
info@sportief90.nl  l  www.sportief90.nl  l sportief90  

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

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

• Fysiotherapie

• Sportblessures

• Rug- en nekklachten

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

Eendrachtskade NZ 3  l  9718 BA Groningen  l  050-3070077

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

• 2x per week inloopspreekuur

• Geen wachtlijsten,
   snel een afspraak

• Ook ’s avonds geopend



 

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

Paterwoldseweg 552
9728 BE Groningen
050 - 8200998


