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Bij de foto op de omslag 
 
Nieuwe Boteringestraat, 6 september 
1923.  (zilveren jubileum koningin Wil-
helmina). Kaart in bezit van Fiep Elzer.  
 
Meer info op pag. 19 en op blz. 20-21    
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Groen 
 
Hebt u goed verkocht op Koninginnedag 
of hebt u een leuke aankoop gedaan op 
de Vrijmarkt? 
Of hebt u alleen maar genoten van al 
die uitgestalde waar, van foeilelijke kop- 
en schoteltjes tot vele knuffelbeesten, 
van kleding tot compleet ondefinieerba-
re spullen? 
Het blijft een fantastisch fenomeen en 
mij persoonlijk spreekt het mede aan 
vanwege het recycle-principe. En dat 
wordt zomaar door duizenden mensen 
tegelijk op één dag in praktijk gebracht! 
Een duurzame en groene wereld, men 
raakt hoe langer hoe meer bewust van 
de noodzakelijkheid ervan. 
 
In deze Kop d’r Veur leest u onder an-
dere iets over een Koninginnedag die 
alles met de voorpagina maar niets met 
Vrijmarkten van doen had en ook is de-
ze keer niet alleen de buitenkant groen 
maar er staan ook een aantal artikelen 
in die behoorlijk groen van aard zijn. 
 
Margriet Klasen heeft van ons een ge-
bundeld exemplaar gekregen van al 
haar columns van de tien jaar dat ze de 
bijdrage leverde. Na rijp beraad heeft zij 
besloten dat tien jaar ook wel mooi was 
en ze stopt er mee. 
De redactie denkt nog na over een 
eventuele nieuwe invulling. Als er één of 
meerdere studenten zijn die het willen 
doen, graag! 
 
Rest mij u veel groen leesplezier te 
wensen. 
 

Harmke. 

 
Kopijsluiting volgend nr: 

24 juni 
 



3 

 

 
 
 
Handige telefoonnummers   

 
       Blz  31   

Met in dit nummer o.a.: 

En verder: 
  

 

Redactioneel 
 

2 

Gevarieerd  nieuws 4  - 9 

Aktie hortustuin 7 - 8 

Prijsvraag 8 

Geachte  redactie 14 

Bij de voorpagina 
 

19 

Gedichten en Hortusbuurt 30 

Bestuur zoekt versterking 4 

 

Rotzooi in  het 
Plantsoen 

 
Blz 11 

 
 

Stinzenplanten 
in Groningen  

 
Blz 12 

 
 

Laserbeam 
Factory 

 
Blz  15 

 
 

Boteringe-  
straat  nr 50 

 
Blz 20 

 
 

Ebbinge- 
Poort 

 
Blz 25 

 
 

De Grote  
Appelstraat 

 
Blz 29 

 

 



4 

 

Wat zou jij doen? 
 
Nog maar één op de zes Nederlanders heeft 
de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. De 
Bunker draagt bij aan het historisch besef en 
de betekenis van oorlog en vrijheid. In De 
Bunker draait het om de vraag: Wat zou jij 
doen? De tentoonstelling confronteert be-
zoekers met keuzes waarvoor mensen onge-
vraagd werden gesteld: keuzes over goed en 
kwaad, verzet of collaboratie, vluchten of 

vechten. Het gaat om situaties 
die iedere familie kon overko-
men. Alle dilemma’s in De 
Bunker zijn gebaseerd op waar-
gebeurde verhalen. Naast de 
dilemma’s zijn er ook veertien 
verhalen uit Groningen te zien. 
 
Gratis  
 
De Bunker is tot en met 27 mei 
dagelijks te bezichtigen op de 
Ossenmarkt. De toegang is 
gratis. 

Indringende dilemma’s uit 
Tweede Wereldoorlog   
 
Wat zou jij doen, als je in de oorlog moest 
kiezen? Vluchten of vechten? Verzet of 
niet? ‘De Bunker’ op de Ossenmarkt con-
fronteert bezoekers met indringende keuzes 
waarvoor gewone burgers in de Tweede 
Wereldoorlog ongevraagd werden gesteld.  
 

BESTUURSLEDEN GEZOCHT 
 
Omdat een aantal bestuursleden binnen redelijke tijd zijn of 
haar functie ter beschikking stelt, zijn wij op zoek naar 
NIEUWE bestuursleden.  In principe van alle leeftijden en 
voor alle functies. Wij streven wel naar een evenredige ver-
deling tussen mannen/vrouwen, studenten/niet-studenten.  
 
Info:   voorzitter@hortusbuurt.nl 

De Bunker  op de Ossenmarkt 
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De heer Hogeveen ,persvoorlichter bij 
de regio politie Groningen, verwacht dat 
het nog wel een paar weken duurt voor 
het onderzoek is afgesloten maar vol-
gens hem betreft het hier geen recent 
sterfgeval. 
 
Vragen wij ons toch af wie er in vredes-
naam zoiets bij Mamamini dumpt. 
 
 

Op 15 april kreeg medewerker Doppie 
van Mamamini Noord de schrik van zijn 
leven. 
Nietsvermoedend pakte hij een doos uit 
die net was binnengebracht. Tussen 
boeken,kleren en andere spullen ont-
waarde hij opeens een menselijke sche-
del.Niet zo één als je wel eens in een 
film ziet, kaal en glad maar een stuk 
minder gepolijst en compleet met tan-
den. 
Teamleidster Lilian de Hoop belde de 
politie die de vreemde vondst in beslag 
nam. 
Lilian vertelde ons dat er wel vaker rare 
dingen worden ingebracht (zoals lege 
heroïnespuiten) maar dat dit toch wel 
alles overtrof. 

 

Zestig jaar getrouwd 
 
Op 31 maart 2009 was het precies zestig jaar gele-
den dat Jan en Jo Land elkaar het jawoord gaven en 
daarom was het de hele dag groot feest aan de 
Noorderbinnensingel. 
Het was een gaan en komen van familieleden, vrien-
den en buren om dit heuglijke feit met de heer en 
mevrouw Land te vieren. 
Er is een speciale ambtenaar om de felicitaties van 
de gemeente over te brengen. Het is verleidelijk om 
te bedenken dat deze mevrouw de hele dag niets 
anders doet dan in een taxi vervoerd te worden naar 
allerlei adressen waar iets te vieren valt,. Vervolgens 
de cadeautjes, een bloemstuk en twee kop en scho-
tels, te overhandigen, een toespraakje te houden en 
taartjes te eten maar de realiteit zal wel anders zijn. 
Hoe dan ook, de heer en mevrouw Land hebben een 
fantastische dag gehad en een paar dagen later 
werd het feest nog eens dunnetjes overgedaan ter 
ere van mevrouw Land haar verjaardag. 
Van harte gefeliciteerd! 

Lugubere inbreng bij Mamamini 
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Matthijs en Monique uit de Grote Lelie-
straat hebben wel een heel bijzonder 
huisdier. 
 
Even voorstellen: Dit is Alfred, bijna zes 
weken en al bijna net zo lang lid van het 
gezin dat verder ook nog drie kinderen 
en twee honden telt. 
 
Het is de bedoeling om Alfred als hij 
groot en sterk los te laten op de plek 
waar hij uit het ei kroop en als enige van 
zijn oorspronkelijke gezin overbleef, het 
Noorderplantsoen. 
 
Maar eerst mag Alfred mee op vakantie 
naar Vlieland. 

 

Nieuwe Buurtbewoner 
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Frans Ter Beek luister kritisch naar het  
betoog van de gemeente-ambtenaren 

De  gemeenteraad besloot eind 2007 dat er maar 
een nieuw bestemmingsplan moest komen voor 
het gebied tussen de Grote Rozenstraat en de 
Grote Kruisstraat.  Ze legden in een motie vast 
dat dat bestemmingsplan verdere bouwplannen 
in het westelijke deel van de Hortustuin voorgoed 
onmogelijk zou moeten maken.  
 
Sinds kort ligt er een voorontwerp van dat plan. 
En nu blijkt ineens dat de universiteit volgens dat 
nieuwe bestemmingsplan toch zou kunnen bou-
wen op de plek waar ooit ons mooie vakwerk-
huisje stond.  En dat de universiteit aan de kant 
van de Rozenstraat ook hoger zou kunnen bou-
wen dat de universiteit met de buurtbewoners 
was overeengekomen. 
 
En dus togen we met een aantal omwonenden 
op 23 april naar de inloopbijeenkomst van de 
gemeente, om ons ongenoegen hierover te laten 
blijken. De gemeente wil nu wel weer met de 
universiteit overleggen of het dan toch niet an-
ders kan, maar het is ongewis wat er uit dat over-
leg gaat komen.  Hopelijk loopt alles met een 
sisser af. 

Excuses (1) 
 
In de vorige aflevering 
werd Trijntje van den Bos 
geïnterviewd. Maar we 
schreven  haar naam  con-
sequent foutief.  
 
Sorry Trijntje!     
 
Excuses (2) 
 
Een maand geleden liet 
slager Van den Hoogakker 
zich ontvallen dat er al 
sinds jaar en dag een dik-
ke tikfout in zijn adverten-
tie stond. En dat kan na-
tuurlijk niet.  Maar nu is hij 
verbeterd.    

 

Toch weer gedoe rond de Hortustuin? 
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Zoals u in de buurtkrant van januari/februari 
hebt kunnen lezen, heeft de buurt 25.000 
euro van de gemeente gekregen om te be-
steden aan een mooi doel. Verder hebben 
we 17.000 euro gekregen om terug te geven 
aan mensen die geld geleend hadden aan 
de actiegroep en om te verdelen onder de 
mensen die geld gegeven hadden. 
De 17.000 euro hebben we inmiddels ont-
vangen en de leningen zijn terugbetaald. De 
mensen die geld gegeven hadden hebben 
een brief van de penningmeester, Fred Lui-
der, ontvangen met het bedrag dat ze terug 
kunnen krijgen. Hen is gevraagd voor 1 mei 
te laten weten of ze het geld terug willen of 
dat het in kas kan blijven bij de actiegroep, 
zodat we het kunnen voegen bij de 25.000 
euro. 
 
Zoals u waarschijnlijk nog weet is besloten 
om het grootste deel van de 25.000 euro te 
besteden aan het verfraaien van het pleintje, 

inclusief het maken van een kunstwerk door 
Gert Jan Groenendaal. 
 
De afgelopen tijd is er door Gert Jan en door 
de werkgroep, die zich bezig houdt met het 
pleintje, hard gewerkt. Er ligt een plan en 
een ontwerp voor een kunstwerk op de 
muur. Het pleintje krijgt een rode bestrating 
en komt er als geheel veel vrolijker uit te 
zien. Hoe het er precies uit komt te zien: 
daarvoor moeten jullie nog even geduld heb-
ben. Er moet nog overlegd worden met de 
gemeente (oa over de praktische uitvoering 
en over de kosten) en ook de RuG moet nog 
zijn toestemming geven (de RuG is al wel 
geïnformeerd).  
 
Zodra de plannen definitief zijn, komen ze op 
de website. Dat zal zo eind mei zijn. Tot die 
tijd dus nog even geduld….. 
 

Stieneke van Heerikhuizen 
 

Prijsvraag 6:  waar & wat is dit? 
 
Mevrouw van Delden aan de Noorderbinnensingel 30 stuurde ons de vorige keer een kaart  met de 
correcte oplossing.  In een geweldig mooi handschrift liet ze ons weten ‘De foto is genomen op het 
plein van het Frank Mohr Instituut aan de kant van de Boteringesingel’ .  Helemaal correct. 
 
Ditmaal  een stukje amateuristische graffity.  Iemand moest zo nodig 
laten weten dat hij of zij niks op heeft met de huidige informatie en 
computer technologie.  Als jullie de vraag waar je de hartenkreet van 
deze digibeet kunt vinden. Het is niet moeilijk,  en het ligt eigenlijk  ook 
wel voor de hand.  
Goede inzendingen kunnen weer naar de kdv@hortusbuurt.nl of in de 
brievenbus van Havenstraat 35.  
Op speciaal verzoek van een aantal redactieleden en medewerkers is 
vanaf nu niemand meer van deelname aan de prijsvraag  uitgesloten. 
Dus  Redactie: grijp je kans !! 

 
Hoe het verder gaat met de erfenis van de actiegroep 



9 

 

Nr 3 Nw Kijk in ’t Jatstraat 3 (ingang 
Guyotplein): Mieke Raatjes, Annelies 
Gommers, Steven Barnhoorn, 
Gwendolyn van Essen, Ad Kempers, 
Anneke vd Meer 
 
Nr 4  Nw Kijk in ’t Jatstraat 3 
Andrew Zeegers, Lionela Delcampo, 
Yolanda Bootsma, Feyerabend 
 
Nr 5  Gr Leliestraat 24 
Harriët Geertjes 
 
Nr 6  Gr Leliestraat 41B 
Rob Elzinga 
 
Nr 7 Noorderhaven NZ 27-1 
‘Woonfacetten’: Emma Jean Brown, 
Mieke Kuppens,  Josephine Banens 

Ook dit jaar wordt er weer een uitgebrei-
de kunstenroute georganiseerd in het A-
Kwartier en rondom de Noorderhaven.  
Er zijn legio kunstenars die hun atelier 
op zondag 17 mei open stellen; te veel 
om op te noemen. Daarom beperken wij 
onze opsomming maar tot ons eigen 
buurtje (zie kaart):  
 

 
Kunstroute A-Kwartier  (en een stukje Hortusbuurt) 
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Eetcafé De Groene Weyde 
 

Voor scharrelgerechten - Ook vegetarisch 
 

Nieuwe Ebbingestraat 149 
Groningen 

Tel. (050) – 573 04 24 
www.degroeneweyde.nl 
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In het Dagblad van het Noorden van 2 
april 2009 stond een stukje met als kop: 
Stadjers vervuilen binnenstad, waarin 
burgemeester Jacques Wallage zich 
beklaagde over het feit dat de stadjers 
er zo’n puinhoop van maken in de bin-
nenstad. Hij toonde zich zeer ontevre-
den over het gedrag van de mensen die 
de gemeentelijke schoonmakers han-
denvol werk bezorgen. 
Duidelijke taal en dat terwijl het nog 3 
april moest worden. 
Vrijdag drie april was de eerste echt 
mooie zomerse dag van dit jaar. Aange-
zien heel veel stadsgenoten zich al bij 
één zonnestraal naar het Noorderplant-
soen haasten om zich daar te vermaken 
was het nu helemaal afgeladen. 
Ons plantsoen is uitgegroeid tot de ste-
delijke speelplaats voor volwassenen 
waar men naar hartelust pizza’s en an-
dere gerechten laat bezorgen en veror-
bert onder het genot van grote hoeveel-
heden meegebrachte alcoholische ver-
snaperingen. 
Soms verlang ik terug naar de jaren ze-
ventig van de vorige eeuw toen je alleen 
maar buurtgenoten in het plantsoen te-
genkwam. 
Ik zou graag tolerant zijn en zeg-
gen:”Tuurlijk, het plantsoen is van de 

hele stad en het is prachtig dat het zo 
intensief gebruikt wordt en dat de men-
sen zo genieten.”. Ik ben niet tolerant. 
En dat was ik al helemaal niet in het 
weekend van 4 en 5 april. Ik geloof dat 
de tot nu toe grootste hoeveelheid afval 
is achtergelaten. Niet een record om 
trots op te zijn. 
Ik begrijp ook niet zo goed dat er men-
sen zijn die, als ze hun troep naast een 
overvolle vuilnisbak plaatsen, denken 
dat hun toep wel tot maandagmorgen 
braaf zal blijven liggen wachten op de 
medewerkers van de milieudienst. Vuil 
doet dat niet; het gaat zwerven. 
En dat vuil komt ook in de wijk terecht. 
Inmiddels heb ik begrepen dat er vanaf 
1 mei 2009 ook in het weekend door 
medewerkers van de milieudienst zal 
worden opgeruimd en dat er meer vuil-
nisbakken geplaatst gaan worden. 
Misschien verdient het aanbeveling om 
ook eens na te denken over het plaat-
sen van toiletgebouwen want ben ik nou 
de enige die zich afvraagt hoe al die 
recreanten met hun sanitaire aandrang 
omgaan? 

        
Margriet ter Steege 

 

En het vuil zwerft vrolijk verder 
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De natuur is nooit zo aan mij besteed 
geweest. Het Noorderplantsoen was 
een plek om de hond uit te laten en 
sinds we een tuin hebben 
“onderhoud” ik die volstrekt wille-
keurig. Zo kan het gebeuren dat 
plantjes die het ene jaar enthousiast 
in de tuin gezet worden het jaar daar-
op als onkruid hardhandig worden 
verwijderd. Het is zelfs zo erg dat ik 
stelselmatig word uitgemaakt voor 
botanisch onbenul door onze vrien-
din M.G. te O. 
Maar de laatste jaren is er iets aan 
het veranderen; ik kijk eens wat beter 
om me heen en begin oog te krijgen 
voor wat er zoal in de omgeving 
groeit. Ik zie de prachtige bloesem 
van de bomen achter ons huis en het 
bloementapijt op de wal voor ons 
huis die ontstaat sinds de gemeente 
het gras niet meer angstvallig kort 
houdt. Ook ontdek ik steeds meer 
lollige bloemetjes in het plantsoen 
waar ik erg van geniet. 
 
Omdat er vorig jaar in de Kop d’r Veur 
een stinzenplantenwandeling in het 
plantsoen werd aangekondigd heb ik op 
het Internet opgezocht wat stinzenplan-
ten zijn. Ik vond daar dat veel van die 
planten hun bakermat vinden in landen 
rond het Middellandse-Zeegebied, zoals 
het sneeuwklokje en de tulp en dat ze 
door handelsreizigers hier naar toe ge-
bracht zijn. Ik heb me niet voor die wan-
deling opgegeven maar toen ik de gele-
genheid kreeg om op 17 maart aanwe-
zig te zijn bij de presentatie van het 
boek Stinzenplanten in Groningen liet ik 
die niet aan mij voorbij gaan. 
 

Een leuke bijkomstigheid was dat die 
presentatie in het Bouma gebouw in de 
Grote Rozenstraat zou plaatsvinden en 
dat het eerste exemplaar werd aange-
boden aan wethouder Jannie Visscher 
van o.a. stadsbeheer en milieu. 
De meeste mensen in de buurt zullen 
Jannie nog wel kennen als woordvoer-
ster van het actiecomité ten tijde van de 
acties voor het behoud van de oude hor-
tus maar er zullen ongetwijfeld nieuwe 
buurtbewoners zijn die dit nog niet wis-
ten. 
 
Na een inleiding door een mevrouw van 
de uitgeverij Noordboek kreeg de schrij-
ver van het boek Klaas van Nierop het 
woord. Klaas van Nierop is één van de 
vier stadsecologen die werkzaam zijn in 
de gemeente Groningen. Hij vertelde 
dat hij de liefde voor de natuur van huis 
uit heeft meegekregen en als kleine jon-
gen al met zijn vader mee ging op ex-
cursies naar de stinzenplanten in de 
Vechtstreek. Deze eerste schreden heb-
ben zoveel indruk gemaakt dat stinzen-
planten nu zijn specialiteit zijn. 
Het woord stinzenplanten is afgeleid van 
het Friese woord ‘stins’ dat stenen huis’ 
betekent. 
In de vroege middeleeuwen werden 
door de adel stenen huizen gebouwd 
die goed verdedigbaar moesten zijn. 
Veel van die huizen waren gebouwd op 
verhoogde terreinen die door dubbele 
grachten waren omgeven. Daartussen 
bevond zich een singel die met bomen 
was beplant. Dergelijke huizen werden 
in Groningen ‘borgen’ genoemd, van-
daar de Groningse naam voor stinzen-
planten ‘börgbloumkes’. De stad Gronin-
gen spant binnen de provincie de kroon 

 
Börgbloumkes in de buurt 



13 

 

wat betreft de veelheid aan groeiplaat-
sen en soorten stinzenplanten en bij ons 
in de buurt zijn de vindplaatsen voorna-
melijk het Noorderplantsoen en de oude 
hortus. 
 
Ik heb het boek van Klaas van Nierop 
met heel veel plezier gelezen. Na een 
algemeen hoofdstuk over stinzenplanten 
besteedt hij veel aandacht aan de ne-
gen locaties die gezien kunnen worden 
als ‘bolwerken’ waar de aantallen en 
soorten opvallend aanwezig zijn. 
Dan volgt een hoofdstuk waarin een 
indeling van de ruim honderd soorten 
stinzenplanten gegeven wordt. Vervol-
gens is er een índividuele’ beschrijving 
van achtenveertig van de mooiste of 
meest interessante soorten die vrijwel 
allemaal in de stad Groningen voorko-
men. 
Tot slot staan er praktische tips in het 
boek en een overzicht van de planten bij 
ons in de stad en een lijstje van kweke-
rijen en van boeken die geraadpleegd 
kunnen worden. 

Als u liever foto’s kijkt dan tekst leest 
kan ik u dit boek ook van harte aanbe-
velen omdat er bijna honderdvijftg 
mooie foto’s in staan. 
Betekent dit alles nu dat ik een expert 
ben geworden op het gebied van stin-
zenplanten? 
Wel nee, maar ik weet nu wel dat ik 
speenkruid in de tuin heb en wat vond ik 
het leuk om tijdens een wandeling in 
Drenthe het hele gezelschap te verba-
zen door quasi nonchalant te zeg-
gen:”Kijk, gevlekt longkruid”. 
 

Margriet ter Steege 
 
 
Stinzenplanten in Groningen 
Klaas van Nierop 
Uitgeverij Noordboek,2009 
Gebonden,144 pagina’s 
Full colour 
ISBN 978 90330 07996 
€16,50 

 
Een over-
vloed aan 
sneeuw-
klokjes in 
de Oude 
Hortustuin 
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Geachte redactie, 
 
In 2002 heb ik voor mijn dochter een kamer ge-
huurd in het pand op de hoek van de Kleine Ap-
pelstraat (21 en 23) en de Nieuwe Kijk in't Jat-
straat (97). In april 2003 heb ik dit pand van de 
toenmalige eigenaar gekocht. Nu woont er naast 
de overige studenten een andere dochter van me 
die ook in Groningen studeert. Wij komen zelf uit 
de Kop van Noord-Holland, uit Den Oever. 
  
In de loop der jaren heb ik ook aan de buitenzijde 
van het pand werkzaamheden uitgevoerd. Dan 
spreek je wel eens voorbijgangers. Zo heb ik 
eens een mevrouw gesproken die beweerde dat 
zij daar als kind bij haar reeds gehuwde zuster 
had ingewoond en dat haar zuster daar een de-
pot van een stomerij had beheerd. Ook heb ik 
gehoord dat er een tabakszaak in het pand heeft 
gezeten. 
  
Zelf heb ik altijd al belangstelling voor lokale 
geschiedenis gehad en zodoende ben ik ook 9 
jaar lang voorzitter van de Historische Vereniging 
Wieringen geweest. Graag zou ik wat meer aan 
de weet komen over het genoemde pand. Regel-
matig lees ik, als ik in Groningen ben, uw blad 
'Kop d'r Veur', waar ik erg van geniet. Nu las ik 
dat u bezig bent met het bouwen van een histori-
sche site. 
  
Graag zou ik meer aan de weet komen over mijn 
pand. Ik wil u dan ook vragen om mij op de hoog-
te te stellen als u iets tegenkomt wat hierop be-
trekking heeft. Documentatie, foto's, gegevens 
over de geschiedenis van het perceel, aktes en 
wat dies meer zij. Ik zou ook graag meer weten 
over de ouderdom van het pand. Het is ivoor mij 
moeilijk te dateren. 
  
Graag hoor ik van u. 
  
Met vr.gr. Jaap Lont, Kerkweg 11, 1779 GG Den 
Oever tel 06 5182 1390 

Geachte redactie 
 
Wat gaat de tijd snel. Van Harte Gefeliciteerd 
met het 35-jarig bestaan van "Kop d'r Veur. 
Het is een hele kunst om het blad, iedere keer 
weer, vol te krijgen. Ook kan op de andere activi-
teiten met voldoening terug gezien worden. 
Bedankt en veel succes verder. 
 
Ook namens mijn vrouw, Hennie, 
Joop van der Veen, een geboren en getogen 
"Hortusnaar",  Al 76 jaar. 
 

We krijgen  per keer meer dan hon-
derd mailtjes van instanties die graag 
een berichtje opgenomen zouden zien 
in ‘de wijkbladen’.  We doen daar vrij-
wel nooit iets mee, want we hebben 
doorgaans al genoeg kopij.  
 
Maar we krijgen ook regelmatig mail-
tjes van lezers. En dat stellen we wel 
erg op prijs. Zeker als we mooie com-
plimenten krijgen! 
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(deel 6) 
In onze buurt zijn veel mensen di een 
bedrijfje hebben wat zo voor het oog 
niet zichtbaar is. 
In deze rubriek stellen we een aantal 
aan u voor en u zult merken hoe ver-
rassend en interessant ze zijn. 
 
Trang Brons uit de Grote Rozen-
straat doet lasershows onder de naam 
Laserbeam Factory. 
 
Vraagt u zich wel eens af wat voor licht-
bundels dat zijn die je soms in de verte 
kunt zien bewegen tot hoog in de lucht? 
Misschien was dat wel het werk van 
Trang, want hij doet samen met partner 
Dennis Rydder uit Denemarken laser-
shows waaronder die op het jaarlijkse 
Gideonfestival in Groningen. 
Trang blijkt een gedreven verteller, het 
enthousiasme over zijn werk spat er van 
af en gaandeweg het interview blijkt hij 
nog meer interessante kanten te heb-
ben. 
 
“Hoe ben je er toe gekomen om dit te 
doen?” 
“Ik zat al veel langer in de Dance-scene 
(feesten met zogeheten Dance-muziek), 
als disc-jockey en ook als promotor. We 
hadden eerst ook nog een Smartshop, 
maar die heb ik verkocht en toen deed 
ik alleen nog feesten. Eerst bijvoorbeeld 
in Simplon en het Platformtheater, maar 
inmiddels doen we alleen feesten met 
minimaal duizend man.” 
 
Waterval 
“Hoe leg je aan iemand die van niks 
weet uit wat een lasershow is?” 

“Ja weet je, dat is zelfs aan medewer-
kers op een festival bijvoorbeeld nog 
moeilijk uit te leggen. Uiteindelijk heb-
ben we het gewoon over een lichtje. 
Vergelijk het maar met een grote water-
val. Daar sta je bij en de mond valt je 
open en iedereen roept “Ooh, wat 
mooi!” Men komt als het ware op een 
natural high, je voelt je opeens heel nie-
tig bij zoiets overweldigends. En die fas-
cinatie is niet leeftijdgebonden. 
Op het moment dat de laser aan gaat 
zie je opeens mensen in beweging ko-
men, het heeft een magische werking. 
Mensen gaan springen en je ziet ze alle-
maal hun mobieltje in de lucht houden 
om het te fotograferen.” 
Marjo, de vriendin waar Trang mee sa-
menwoont, voegt toe: “Het is zo fantas-
tisch om te zien hoe blij mensen er van 
worden!” 
Trang vervolgt: “Veel artiesten en grote 
bedrijven maken ook gebruik van laser-
shows. Marco Borsato bijvoorbeeld, on-
langs nog met zijn show “Wit Licht” en 
Frans Bauer. Maar ook de KLM. Die 
hebben een animatie waarbij je een 
vliegtuigje aan ziet komen en stewar-

 

Verborgen bedrijvigheid in de buurt 
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dessen uit ziet stappen en al. Maar dat 
wordt dus allemaal met lasers gedaan. 
Ook reclame op gebouwen wordt met 
lasers gedaan. 
Tien jaar geleden was er een lasershow 
op de Vismarkt waar iedereen gratis 
heen kon. Het was zwart van de men-
sen en ze lieten bijvoorbeeld het paard 
van Ome Loeks er heen en weer lopen. 
 
Vaardigheid 
Weet je, een goede show hangt niet 
alleen van de apparatuur af maar ook 
vooral wat je  daarmee doet en hoe 
vaardig je bent. 
Wij kunnen allemaal dingen creëren met 
licht. Zo kun je in een open ruimte een 
dak van licht maken, zodat de mensen 
toch het gevoel krijgen binnen te zijn. Of 
je kunt een tunnel maken, om wel tien-
duizend mensen heen, en die ook nog 
laten draaien. 
Laser heeft een ondergrond nodig, an-
ders zie je alleen dat lichtpuntje waar ik 
het over had. 
Die ondergrond kan rook zijn, maar ook 
water in de vorm van mist of con-
dens.” (Marjo: ”Of zelfs dwarrelend stof 
in je huis”.) 
Vervolgens laat Trang mij met een klein 
lasertje wat hij in de hand houdt als een 
zaklamp, zien hoe het werkt. Eerst zet 
hij hem aan en ik zie een groene stip op 
de muur. Vervolgens blaast hij sigaret-
tenrook de kamer in en opeens ver-
schijnt een groene lichtstraal tussen het 
apparaatje en het lichtpuntje. Dan draait 
hij aan het apparaatje waardoor het licht 
zich verspreidt zoals als water uit een 
kraan met een sproeiertje erop. Op de 
muur krijg je een caleidoscopisch effect. 
“En dat dan dus in het groot hè. Het 
heeft echt een magische invloed”. 
“Waar doen jullie je shows?” 
 

“Dat is voornamelijk de Dance-scene. 
Binnenkort doen we ook iets met het 
Blacklighttheater in Hamburg. Hele gro-
te bedrijven huren ook wel lasershows, 
maar wij houden het op de grote feesten 
en festivals. 
 
Buitenland 
Via het IDT, de grote internationale par-
ty-organizer staan wij op Tomorrow 
Land. Dat is een groot festival in België. 
We zitten sowieso voornamelijk in het 
buitenland, wel voor 95 %. We hebben 
al in heel wat landen gestaan. Denemar-
ken, Nederland, Duitsland, België, Hon-
garije, Frankrijk. 
Qua werktijd moet je altijd twee dagen 
bijtellen voor opbouwen en afbreken. 
Als je dus voor een festival van een dag 
ingehuurd wordt ben je wél minstens 
drie dagen van huis. 
En in augustus doen we een groot festi-
val in Brazilië en we denken er over om 
in de toekomst een half jaar in Brazilië 
en een half jaar hier te wonen.” 
“Dit soort festivals wordt vaak in ver-
band gebracht met drugs, hoe staan 
jullie daar tegenover?” 
“Veel daarvan is een vooroordeel. Ja er 
worden wel drugs gebruikt maar het 
wordt ook door de media opgeblazen. 
Neem nou het Gideonfestival in Gronin-
gen. Een fantastisch gebeuren, de ge-
meente staat er volledig achter met sub-
sidie en al. Het is uniek in zijn concept 
en grootte. Het gaat om het samenbren-
gen van veel culturen, muziek en kunst 
en vooral veel mensen. De sfeer is fan-
tastisch. Als je dan later een foto in de 
krant ziet van een aantal bezoekers die 
half laveloos is gefotografeerd, dan rijmt 
dat toch niet met het eigenlijke gebeu-
ren.” 
Op de vraag of met dit werk een droom 
in vervulling is gegaan antwoordt Trang 
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“Je hebt de kosten van de apparatuur. 
Afhankelijk van de grootte van een festi-
val en de hoeveelheid apparatuur die je 
nodig hebt kun je toch maar zo voor een 
ton hebben hangen. Onze aanschaf is 
wel toekomstgericht, maar de ontwikke-
ling op dit gebied gaat zo snel, dat je om 
de twee á drie jaar zult moeten vervan-
gen. En omdat het zo duur is, is het ook 
zo uniek. Daarom worden wij bijvoor-
beeld in Brazilië gevraagd, want daar 
hebben ze die spullen helemaal niet. 
Wij besteden veel geld aan de besturing 
van de lasers; zo hebben we bijvoor-
beeld ook touch screen computers daar-
voor. We willen alles wat ons kan hel-
pen in de bediening van de apparatuur. 
We willen het ook verdiepen en erva-
ring, ervaring en ervaring opdoen. 
Het is tenslotte jouw show en die kan 

positief.. 
“Als ze voor een groot festival jou voor 
de laser willen hebben is dat wel een 
droom, ja. Het is leuk om bij die grote 
projecten als medewerker betrokken te 
zijn. 
We ontwikkelen nog steeds. We zijn in 
2007 begonnen; 2008 was een introduc-
tiejaar waarin we ook wel gratis hebben 
gewerkt om bekendheid te krijgen en 
over vijf jaar willen we bij de grootste 
van de wereld horen. Nee, weet je wat,” 
roept hij dan enthousiast, “ dat is een 
statement! Over vijf jaar hóren we bij de 
grootste van de wereld!” 
 
Prijskaartje 
Natuurlijk hangt aan dit alles een prijs-
kaartje en zelfs daar weet Trang gedre-
ven over te vertellen. 
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komen is bijvoorbeeld!” 
 
Op de vraag of Trang zelf nog iets wil 
toevoegen aan de vragen over zijn werk 
antwoordt hij: “Come and See!” 
En dat kan dus op het volgende Gideon-
festival eind augustus. 
 
Voor wie het niet weet: Laser is de af-
korting voor: Light Amplification by Sti-
mulated Emission of Radiation. 
Wilt u de site bekijken dan kan dat op 
www.laserbeamfactory.com 
 
Bedankt Marjo en Trang voor dit boeien-
de gesprek en we hopen dat jullie een 
stralende toekomst tegemoet gaan! 
 

Harmke Eisen. 
 

alleen maar beter worden.” 
Trang komt met een mooie vergelijking 
met autorijden. 
Als je net auto hebt leren rijden kun je 
maar één ding doen. Maar hoe meer je 
rijdt hoe meer dingen je tegelijk doet. 
Eén hand aan het stuur en tegelijk even 
een andere zender op de radio zoeken 
bijvoorbeeld. Zo is het met de lasershow 
ook.” 
Op de vraag of het is als een discjockey 
die ook op een knop kan drukken en 
een vast programma kan laten draaien 
komt een heel stellig antwoord. 
“Dat kán inderdaad wel, maar wij doen 
dat niet. Wij zijn non-stop bezig en het is 
ook heel intensief werk. Je zit namelijk 
de hele tijd in een lamp te kijken. 
We willen de hele show aanpassen aan 
het gebeuren van de avond. Als er bij-
voorbeeld sprake is van mooie langza-
me muziek, dan kun je geen snelle flit-
sen gaan doen, dan moet je meer een 
zwevend licht hebben. Je ziet in onze 
show dan ook echt onze betrokkenheid. 
Onze slogan is dan ook: We make the 
difference.” 
Als Trang gaat slapen, dan flikkeren de 
lichten vaak nog een tijd voor zijn ogen. 
Vriendin Marjo gaat zoveel mogelijk 
mee. Tenzij het een festival met een 
muzieksoort betreft waar ze echt niks 
mee heeft. 
 
Globetrotter 
Zo komt het gesprek op de reizen die 
Trang en Marjo samen maken. Los van 
het werk hebben ze al wel zo’n veertig á 
vijftig landen bezocht 
“Door dat vele reizen ben ik heel anders 
in de wereld gaan staan. Ik ben veel 
minder materialistisch geworden. Als je 
ziet hoe blij mensen kunnen zijn met 
niets. Helemaal blij omdat ze weer wak-
ker zijn geworden en de zon weer opge-
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Vorige keer  verscheen het eerste deel 
over Boteringestraat 50.  Naar aanlei-
ding daarvan nam Fiep Elzer van anti-
quariaat de Sphinx contact met ons op, 
omdat hij nog een paar oude ansicht-
kaarten van dat stukje straat had.  
 
Deze prentbriefkaart zat daar ook bij.  
Hij is niet meer in perfecte staat; aan de 
linkerkant zit zelfs een flinke vlek. Maar 
tegelijkertijd is het ook een intrigerende 
kaart.  Neem alleen het opschrift: (N. 
Botstraat). Zal wel gemaakt zijn door 
zo’n zwijgzame Groninger.  
 
Het is duidelijk dat de foto genomen is 
tijdens een feestelijke gelegenheid, en 
de achterzijde onthult ook waarom er 
zoveel vlaggen te zien zijn:  Iemand 
heeft er speciaal op geschreven dat  het 
Koninginnedag was,  6 september 1923.   
 
En dat vonden wij nou weer vreemd:  
want in die tijd was Wilhelmina koningin, 
en die was toch op 31 augustus jarig?  
Hoe kan dat nou?  

Heel eenvoudig: Koningin Wilhelmina 
was op 6 september 1923 op de dag af 
25 jaar in functie als koningin, en dat 
regeringsjubileum werd groots gevierd.  
 
De bestrating is nu natuurlijk heel an-
ders, maar er staan nog wel veel her-
kenbare panden op de foto.  
  
U ziet aan de linkerzijde het pand van 
slager Havinga. Het lijkt alsof iemand op 
deze feestelijke dag toch nog een vloer-
kleedje uit het raam heeft gehangen 
(helemaal linksboven)  
De meneer op de voorgrond heeft wel 
een erg donker gezicht: Was dat echt 
zo, of komt dat door kwaliteit van de 
foto?   En wat is dat voor een brede zuil 
aan de linkerkant van de straat?  Straat-
verlichting?   
 
Wilt u meer weten over dit stukje ’oude’ 
Nieuwe Boteringestraat?  In het artikel 
over Nieuwe Boteringestraat 50 vertelt  
Diederik van der Meide er nog meer 
over.      

 

Bij de foto op de omslag 
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terend om tijdens het luisteren naar de 
muziek uit te kunnen kijken op mis-
schien wel de grootste particuliere tuin 
in de buurt. Bij elkaar beslaat het per-
ceel 563 m2. 
 
Pinkstergemeente 
 
Tussen 1962 en 1997 deed het pand 
dienst als kerkgebouw van de Pinkster-
gemeente. 
 De grote man achter deze Pinksterge-
meente was de uit Zwitserland afkomsti-
ge heer Ernst Graf. Er wordt gezegd dat 
hij per se op deze plek ‘zijn’ kerk wilde 
stichten omdat hij daar iets ‘voelde’. Ook 
gaat er een verhaal dat er iemand be-

In de vorige Kop d’r’Veur stond dat 
het pand dat nu bekend staat als 
Nieuwe Boteringestraat 50 in de ze-
ventiende eeuw gebouwd werd. Maar 
dat klopt niet . Uit bouwhistorisch 
onderzoek door de gemeente komen 
enkele achttiende-eeuwse stijlken-
merken in het interieur naar voren. 
Het is echter zeer wel aannemelijk dat 
daarvoor een ander pand op deze 
prominente plaats heeft gestaan.Op 
de kaart van Haubois (rond 1635) 
staat namelijk een pand op deze plek. 
In dit kader is het misschien leuk om 
te vermelden dat er bij de Groninger 
Archieven een spectaculaire DVD 
over deze kaart te verkrijgen is.Onze 
buurt komt ook nog kort in beeld. 
 
De Boteringesuite 
 
De huidige bewoners van het pand Sie-
bert Nix en Elles van der Heiden wonen 
nu ongeveer twee jaar in wat zij de Bo-
teringesuite genoemd hebben.Ze heb-
ben het geluk dat de eigenaar voor hen 
het pand helemaal gerestaureerd heeft, 
Hoe prachtig dat gedaan is kon ik met 
eigen ogen zien tijdens een bezoek aan 
Siebert. 
Het huis is heel ruim en heeft onder 
meer twee grote kamers waarin bij el-
kaar maar liefst drie vleugels staan. Als 
daarbij de pas gerestaureerde tussen-
deur van de kamer en suite wordt geo-
pend ontstaat er een mooie concertzaal 
waar af en toe concerten gegeven wor-
den. 
Ik zou niet alleen voor de muziek maar 
ook voor de ambiance graag een keer 
een concert bijwonen.Het lijkt me schit-

 
Niet zomaar een pand in de Hortusbuurt 

Nieuwe Boteringestraat 50 (deel 2) 
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graven ligt in de tuin van nummer 50. 
Van Siebert begreep ik dat hij niet van 
plan is daar naar te gaan graven. 
Achter in de tuin zijn nog wel restanten 
te zien van andere gebouwen die de 
Pinkstergemeente in gebruik had, zoals 
een zondagsschool. 
Ook was een rijtje panden in de Kleine 
Rozenstaat (nrs.11 t/m 19) in het bezit 
van Pinkstergemeente Andreas, ge-
noemd naar de apostel Andreas die ge-
kruisigd werd aan een kruis in de vorm 
van een X . Het wapen van Amsterdam 
voert drie Andreaskruisen maar ook was 
er op Boteringestraat 50 een Andreas-
kruis te zien omdat enkele dakpannen 
een andere kleur hadden en samen dat 
kruis vormden. 
De Pinkstergemeente heeft een behoor-
lijk stempel op de buurt gezet.Niet in het 
minst door ‘koffiebar’ Logos in de Kleine 
Rozenstraat waar jongeren opgevangen 
werden die soms ook aan alcohol of 
drugs verslaafd waren.Maar ook de luid-
ruchtige zondagsvieringen met zang en 
muziek zorgden nogal eens voor over-
last. 
Bij sommigen is de herinnering aan de 
Pinkstergemeente nog springlevend 
getuige het feit dat Siebert een paar we-
ken geleden midden in de nacht zijn bed 
uitgebeld werd door iemand die nog een 
appeltje met de Pinkstergemeente te 
schillen had. 

Overigens is dit niet de eerste keer dat 
de Kop d’r’Veur aandacht besteedt aan 
dit stukje Boteringestraat. In het decem-
bernummer van 1997 werd geschreven 
over slagerij Reintje Havinga (1870-
1936), waar nu cafetaria Sim is geves-
tigd en in 1979 het “Eethuisje de Vier-
sprong”. Overigens was Dirk Jans 
Goudberg (1824-1889) uit Kollumerland 
in 1863 al slager – beter gezegd 
vleeschhouwer -op deze plek! En zijn 
zoon Jan (1852-1929) volgde hem op. 
Grappig genoeg wordt in dat artikel ook 
melding gemaakt van het herstel van de 
stoepen, terwijl er juist afgelopen maand 
aan de overkant weer ouderwetse hek-
ken voor de huizen zijn geplaatst. 
In het hoekpand van de Rozenkruisers 
zat ooit een schoenenzaak, daarna Kai-
zer Franke en in 1997 een zonnestudio. 
Waar al jaren Antiquariaat Sphinx zit 
was vroeger een kapperszaak. 
 

diederik van der meide 
 
voor inlichtingen en aanvullingen : 
d.vandermeide@hetnet.nl  

 

Muziek in de Boteringesuite 
 
Op donderdag 28 mei is er  een op-
treden van de Amerikaanse pianist 
Gregory Martin met een mooi Ro-
mantisch programma.  
Hij was 2e prijs-winnaar op het Grieg 
Concours in Florida 2009. Kijk op:  
 
http:members.home.nl/boteringesuite 
 
Informatie over Elles en Siebert kunt 
u ook hierop vinden of  
 
www.griegpianoduo.com  
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i.Scription brilleglazen is een geheel 
nieuwe methode van oogmeting en bril-
lenglasproduktie. 
Nederland is één van de eerste landen 
waar i.Scription brilleglazen wordt geïn-
troduceerd en Sportel Optiek aan de 
Nieuwe Ebbingestraat 14 is één van de 
eersten die er mee werkt. 
 
De voordelen:  comfortabeler, 
veiliger en relaxed zien 
Met i.Scriptionglazen ziet u scherper, 
helderder en kleurrijker, waardoor het 
zien veel comfortabeler wordt dan voor-
heen.  U ziet betere contrasten en in de 
nacht ziet u zelfs een stuk beter.   Geen 
last meer van vervelde reflecties en 
lichtkringen, waardoor u beter en veili-
ger ziet, bijvoorbeeld tijdens een autorit 
in de nacht.  Bovendien worden kleuren 
dieper en levendiger. 
 
De innovaties 
Naast een standaard oogmeting door 
Sportel Optiek volgt een meting met een 
door ZEISS ontwikkeld nieuw meetin-
strument dat met  1500 minieme  licht-
stralen de kleinste afwijkingen van het 
oog meet. 
Met al deze gegevens wordt een uniek, 
persoonlijk glas gemaakt, dat verder 
gaat in de beeldcorrectie dan ooit tevo-
ren.  Daarom  worden de afwijkingen 
niet meer vastgelegd met kwartwaar-
den, maar in honderdsten!  Een afwij-
king als -1.75 wordt nu bijvoorbeeld -
1.63. 

 
Wij zijn er trots op deze belangrijke in-
novatie als één van de eersten ter we-
reld aan onze klanten te kunnen aanbie-
den.  Kom eens langs of maak een af-
spraak en laat ons demonstreren welke 
verbetering  iScription  brilleglazen voor 
u  kan opleveren ! 
 
Sportel Optiek, 
Nieuwe Ebbingestraat 14 
9712 NK  Groningen 
Telefoon 050 3134663 
www.sporteloptiek.nl 
 
  

(i.m.) 
 

WERELD  INNOVATIE  
IN  GRONINGEN  BIJ  
SPORTEL  OPTIEK 
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‘De 
Ebbingepoort’  

• een modern en gezellig zorgcentrum aan de 
rand van de binnenstad 

• complete verzorgingshuiszorg 
• zorg en ondersteuning voor het welzijn aan 

zelfstandig wonende oudere stadjers  
• wijkrestaurant voor 55+ (vers uit eigen keu-

ken en alle dagen van de week!) 
• dagverzorging (ook op zondag!) 
• kortdurende opname (voor als het thuis eventjes niet meer gaat).  

 
Kom gerust eens langs om te kijken, of bel even voor een afspraak! 

We zoeken weer enthousiaste vrijwilligers (bijvoorbeeld in de koffiezaal,  
het bezoeken van bewoners, het helpen in de huiskamers, het rijden in onze bus). 

 
Noorderbinnensingel 2, 9712 XA Groningen, tel.: (050)3139590  

www.ebbingepoort.nl; ( e-mail: info@ebbingepoort.nl) 

Bedrijven in de buurt 
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Mensen in de bijstand kunnen 
werkervaring opdoen in Woonzorg-
centrum Ebbingepoort. Ebbinge-
poort heeft plek voor 2 assistenten 
gastvrouw/gastheer.  
 
De assistenten gastvrouw / gast-
heer kunnen aan de slag in het res-
taurant en in de zaal. Zij gaan hel-
pen bij de warme maaltijd en mee-
doen met activiteiten met bewo-
ners, zoals een spelletje, wandelen 
of praatjes maken. De werkplekken 
duren een half jaar, voor 20 uur in 
de week. 
Karel Eggen, locatiemanager: “We heb-
ben deze mogelijkheid voor mensen in 
de bijstand ontdekt. We vinden het een 
sympathiek idee. Werken in de zorg is 
hartstikke leuk. Het haalt het beste in 
mensen naar boven. Voor ons snijdt het 
mes aan twee kanten. We bieden onze 
bewoners extra service. En we helpen 
mensen in de buurt aan werkervaring. 
Saaksumborg Advies helpt ons bij de 
begeleiding.” 
 
Ekke Wolters, van Saaksumborg Ad-
vies: “Veel mensen hebben van nature 
gevoel voor zorgen. In de zorg kun je 
kiezen uit verschillende richtingen. Men-
sen ontdekken door  zo’n activiteit wat 
hun sterke kanten zijn. We zoeken met 
de gemeente naar een vervolg: werk, 
re-integratie of vrijwilligerswerk. Ik geef 
begeleiding en ben er als ‘praatpaal’. In 
groepsbijeenkomsten praten we over 
ieders ervaringen”. 
 
De gemeente Groningen maakt dit mo-
gelijk met de regeling ‘Meedoen’. Zij 

geeft de mensen die de activiteit afma-
ken een bonus van EUR 300. 
 
Mensen met belangstelling moeten een 
bijstandsuitkering van de gemeente 
Groningen hebben. Inlichtingen bij Ekke 
Wolters, tel 3113476 of 0620959050. 
 
(Gezien de frekwentie waarmee de Kop 
d’r Veur uitkomt, is er een kans dat de 
vacatures vervuld zijn op het moment 
dat u dit blad onder ogen komt. / Red) 

 

Ebbingepoort helpt mensen 
in de bijstand op weg 



26 

 

  

 
 
NIEUWBOUW, RENOVATIE, GLAS EN ONDERHOUD  
 
Door een nauwe samenwerking met erkende, zelfstandig werkende vak-
mensen, kan ik nu ook alles leveren op het gebied van: 
 

• timmerwerk 
• stucwerk 
• loodgietwerk 
• dakbedekking 
• vloeren 
• tegelzetten 
• voegwerk 
• badkamers 
• dakkapellen 

 
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN VOOR UW 
SCHILDERWERK VOOR   2009 !                        
 
UW WONING/BEDRIJF IS HET VISITEKAARTJE DAT IK AFGEEF !!  
 
Gerrit Scheffer 
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Nieuwe Ebbingestraat 106 
Groningen 

tel: 050-3181666 
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In de Grote Appelstraat ligt tussen de 
nummers 24 en 32 een stukje grond 
waarop geen huizen meer staan, Dit 
stukje grond is al vaker onderwerp van 
gesprek geweest en heeft er jarenlang 
nogal verweesd bijgelegen.Bij de herbe-
strating van de Grote Appelstraat is het 
stukje een beetje opgeknapt. De ge-
meente heeft in overleg met bewoners 
van de Grote Appelstraat een plan ge-
maakt om 1 boom, de populier, te laten 
staan en de overige (esdoorns) te kap-
pen en te vervangen door nieuwe be-
planting. 
Maar hiertegen kwamen bewoners van 
het Kamerlingheplein in opstand.Zij wa-
ren niet gehoord en het ging toch om 
een stukje grond achter hun huis. 
Op grond van de veronderstelling dat er 
vleermuizen huizen werd protest aange-
tekend tegen het kappen van de es-
doorns. 
Op drie april 2009 bezocht Jannie Vis-
scher de Appelstraat om te overleggen 
met bewoners van beide locaties. Ik 
schat dat er ongeveer tien personen 
aanwezig waren en wat mij vooral opviel 
was dat eigenlijk iedereen een andere 
mening had. 
 

Wethouder Jannie Visser in discussie 

Het stukje grond tussen 24 en 32  

 
Zo bleek niet iedereen in de Appelstraat 
even blij met het idee om de boel te ver-
anderen.”Laat het maar mooi zoals het 
is” .Sommige bewoners van het Kamer-
lingheplein willen juist dat de bomen wel 
gekapt worden om langer te kunnen 
genieten van de zon op hun dakterras 
en hebben niet zo’n boodschap aan 
groene longfunctie of andere ecologi-
sche motieven. 
Over de vraag of het stukje groen moet 
uitnodigen om lekker rustig te gaan zit-
ten of ontoegankelijk gemaakt moet 
worden om dealers/gebruikers of hang-
jeugd af te schrikken kon ook geen 
overeenstemming bereikt worden. 
Gelukkig was men het wel eens over de 
zandbak; die mag verdwijnen, 
Alle meningen werden geïnventariseerd 
en “meegenomen’ door stadsdeelbe-
heerder Joke Erenstein om nader te 
worden bestudeerd. 
 
Het zal me  benieuwen hoe dat stukje 
Appelstraat er volgend jaar bij zal lig-
gen. 

Margriet ter Steege 
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Ook ditmaal weer een kopie uit een oude Kop d’r Veur. Dit gedicht van 
Rieks Holtkamp stond ook in december 1997 al in ons blad, inclusief een 
koe van een schrijffout in de titel. Het is bij ons niet bekend of Rieks ook in 
de Hortusbuurt woonde: waarschijnlijk wel.  We weten wel zeker dat hij in 
de jaren 80 van de vorige eeuw Nederlands studeerde: in het alfagebouw 
aan de Grote Kruisstraat dus.     
Vergeleken  met eind jaren negentig ziet de Appelstraat er al weer  een stuk 
verzorgder uit, hoewel er altijd nog wel wat te wensen overblijft (zie ook de 
vorige pagina) 
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buurtpolitie:.................................... bureau Korreweg 
wijkagent: ..............................Cor Kremers.0900-8844 
( cor.kremer@groningen.politie.nl ) 
 
meldpunt overlast ………….…………..Angela Vrolijk    
tijdens kantooruren………………………..050-5875885 
buiten kantooruren: politie...........................0900-8844 
( angela.vrolijk@groningen.politie.nl ) 
 
ondergrondse huisvuilinzameling: 
bij storing................................................ 050-3671000 
grof vuil www.grofvuilmelden.nl of ........050-3671000 
oud papier:........ eerste en derde vrijdag v.d. maand 
kleding/ textiel/schoenen: 3e donderdag v.d. maand 
 
stadsdeelcoördinator:................ Wouter van Bolhuis 
stadsdeelsecretaris: 
................................................Ton Podt, .050-3678600 
stadsdeelbeheerder: ...Joke Erenstein...050-3678910 
 
E-Loket:................................www.eloket.groningen.nl 
 
Wijkrestaurant (55+) ................Tussen 12 en 13 uur 
Reserveren voór 11 uur. De Ebbingepoort.....3139590 
 
maatschappelijke & juridische dienstverlening 
(MJD) ......................................................050-5269710 
 
Het Juridisch Spreekuur www.juridischspreekuur.nl 
...........................‘smaandags van 17:00 tot 18:00 uur 
..............Oranjewijk Buurtcentrum -Prinsesseweg 44/1 

 
 
Pascal Nieuwland (voorzitter a.i.) 
Nieuwe Boteringestraat 35……...3119889 
 
 
Klaas Hofstra (penningmeester a.i.), 
Kleine Rozenstraat 22................. 3124029 

Bewonersorganisatie 

Hortusbuurt 
 

bestuur@hortusbuurt.nl 
 

Postbus 1699 
9701 BR  Groningen 

 
Postbank 3163081 

 
WWW.hortusbuurt.nl 

 

 

 



  


