
  

KOP D’R VEUR 

Wijkkrant Hortusbuurt 
maart / april  2008 



  

Kop  d’r  Veur 
 
maart  /  april  2008 
35e jaargang 
 
tweemaandelijkse uitgave van  
Bewonersorganisatie Hortusbuurt 

Redactie 
Henriëtte van Arkel ………………….3601672 
Katrien Colman  …………….06 52456580 
Harmke Eisen(coördinatie)      ..........3134558 
Bob Offers     .............................06-28330018 
Piet Hein Schlebusch(vormgeving) . 3127773 
Margriet ter Steege   ........................5730655 
 
Vaste medewerkers: Diederik van der Mei-
de, Rita hattink,  Elly van Unen 
Coördinatie bezorging: Vacature  
 
Drukwerk: Wm Veenstra 
Oplage: 2400 
 
E-mail: kdv@hortusbuurt.nl 
Postadres: Kop d’r Veur 
Postbus 1699 9701 BR Groningen 

Handige telefoon-
nummers binnen 
handbereik blz 31 
. 
 

Van de redactie  
(nu zonder Rob) 
 
Alle begin is moeilijk. 
Ook de huidige redactie heeft dit erva-
ren nu toeverlaat Rob ons als redactielid 
heeft verlaten. 
Zweet en tranen, de bloederigheid viel 
mee, heeft dit nummer ons gekost. Maar 
we hebben het gepresteerd, hij ligt voor 
jullie. 
Het team is versterkt met een paar nieu-
we, zeer enthousiaste buurtgenoten. 
Van enkelen is al een bijdrage te lezen 
en in een volgend nummer stellen we 
hen graag aan jullie voor. 
Mochten we nog niet zo’n prachtig pro-
duct afleveren als jullie de laatste tijd 
gewend waren, maak ons dan geen ver-
wijten, maar schenk ons vertrouwen en 
prijs ons om ons doorzettingsvermogen. 
Er is in ieder geval gebleken, dat Rob 
niet genoeg geprezen kan worden. 
We hadden hem al bedankt, maar doen 
dat bij deze nog een keer. 

Foto op de omslag: 
 
Foto B. Kramer, Collectie RHC Gro-
ninger  Archieven (nr 1785-3455) 
Met dank aan Groninger Archieven 
Ook te vinden in nieuwe boek van  
Beno Hofman 

 

Kopij volgend nummer: 
Inleveren voor 20 april 

 

Oude nummers gevraagd 

We zijn nog op zoek naar wat oude 
nummers van de Kop d’r Veur 
Wij zijn vooral op zoek naar alle num-
mers van 2003,  januari,  mei en juli van 
2004, mei 2005, november 2006. 
 
Heeft u ze nog, en wilt u ze kwijt? 
Neem dan contact op met  
Harmke Eisen, Grote Rozenstraat 49, 
tel 3134558 
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Jaarvergadering & Buurt-
borrel op zondag 30 maart  
 
Graag nodigen wij u uit voor onze jaar-
vergadering op zondag 30 maart om 
16.00 uur in Café De Minnaar van de 
Rozenstraat. 
Op de agenda staat een aantal formele 
zaken als het jaarverslag, de begroting, 
de bestuursverkiezing en het vaststellen 
van het redactiestatuut. 
Verder willen wij u graag informeren 
over de stand van zaken betreffende de 
Nieuwe Boteringestraat en de Hortus-
tuin. Ook is er aandacht voor onze web-
site en de Kop d’r Veur. 
Mocht u zelf nog agendapunten hebben, 
dan kunt u die aan ons doorgeven. 
Wij vinden het erg belangrijk om uw me-
ning te horen, dat sterkt ons ook weer 
om door te gaan. En natuurlijk, hoe 
meer nieuwe ideeën, hoe beter. 
Na afloop van de vergadering, om circa 
vijf uur, houden wij een Buurtborrel. Ook 
daar is er gelegenheid met ons en el-
kaar van gedachten te wisselen. 
 

Politieberichten 
 
Na vier jaar verruilt wijkagent Jaap Wal-
linga onze buurt met De Hoogte. Cor 
Kremer doet het omgekeerde. Hij is van-
af 1 maart onze nieuwe buurtagent. In 
een volgend nummer stelt hij zich nader 
voor. 
 
Als u op één of andere manier overlast 
ervaart, of dat nu geluidsoverlast is, vuil-
nis op straat, junkies die lastig zijn, et 
cetera, schroom vooral niet om Meld-
punt Overlast te bellen (050-5875885) of 
rechtstreeks naar de politie op nummer 

0900-8844. Het zal echt niet zo zijn dat 
de overlast direct verdwijnt, maar het 
vergemakkelijkt de buurtpolitie wel extra 
controles uit te kunnen voeren. Ook is 
het goed voor de zogenaamde dossier-
vorming. Dit bellen kan overigens ook 
prima een volgende dag. Ook mag u 
best een aantal gevallen ‘opsparen’ en 
eens per zoveel tijd bellen. 
Overigens, natuurlijk is het nog altijd het 
beste om met uw buren in gesprek te 
blijven. 
 

Culinaire zwerftocht  
woensdag 21 mei 
 
De negende Culinaire Zwerftocht is dit 
jaar op woensdag 21 mei. (De traditio-
nele woensdag voor Hemelvaartsdag 
valt dit jaar al op 30 april.) 
Het idee blijft natuurlijk hetzelfde, drie 
verschillende gerechten in drie verschil-
lende restaurants die je niet van te vo-
ren kent. 
Wel willen we dit jaar meer bevorderen 
dat buurtbewoners ook met elkaar in 
contact komen. We denken dan bijvoor-
beeld aan lange tafels in de restaurants, 
een strakker tijdsschema waardoor 
meer mensen tegelijkertijd een gerecht 
nuttigen, kleinere groepen, de mogelijk-
heid om je individueel aan te melden, et 
cetera. 
We gaan ook nog in overleg met de res-
taurants, maar noteer de datum alvast in 
uw agenda. 
 
 

 
 

Bestuursperikelen 
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Nieuwe Boteringestraat  
30 kilometer 

 
Zoals u allemaal weet, of zou moeten 
weten, mag er in de Nieuwe Boterin-
gestraat slechts 30 kilometer per uur 
gereden worden. U weet ook dat niet 
iedereen zich daaraan houdt. 
Daarom heeft de politie vorige zomer 
ook een hele tijd gecontroleerd en 
beboet. Voor-en achteraf 
zijn er metingen gehouden en enquê-
tes gehouden onder de bewoners van 
de Nieuwe Boteringestraat zelf. Het 
blijkt dat het rijgedrag wel een beetje 
verbeterd is, maar getalsmatig en ge-
voelsmatig nog niet voldoende.  
 
Kortgeleden is er weer overleg geweest 
tussen gemeente, politie en het bestuur 
van de Bewonersorganisatie. 
Mede naar aanleiding van de metingen 
en de antwoorden op de enquête heb-
ben we een aantal ideeën ontwikkeld.De 
verkeersdeskundigen van de gemeente 
gaan die nu toetsen op haalbaarheid, 
betaalbaarheid en realiseerbaarheid. 
Het volgende plan kwam naar boven: 
1. extra herhalingsborden plaatsen die 
aangeven dat het hier een 30-kilometer-
zone is 
2. alle kruisingen, behalve met de Kleine 
Appelstraat, beschilderen (met rood of 
geel) om zo duidelijker te maken dat er 
afgeremd moet worden en dat verkeer 
van rechts voorrang heeft (dus dat het 
een gelijkwaardige kruising is) 
3. de straatlantaarnverlichting aanpas-
sen, misschien andersoortige lampen, 
lager opgehangen en een andere, witte, 
kleur om zo 's avonds het racebaanef-
fect te verzwakken 
4. in de zomer/het najaar een proef om 
parkeren toe te staan aan beide zijden 
van de Nieuwe Boteringestraat vanaf de 

kruising Violenstraat/Kleine Kruisstraat 
tot aan het Plantsoen, om hierdoor de 
straat kunstmatig te versmallen 
(bijkomend voordeel: meer parkeer-
plaatsen in de buurt) 
Er zijn wel een paar mitsen en maren. 
Bij punt 4 kunnen aanwonenden natuur-
lijk eventuele bezwaren aanvoeren, de-
ze bewoners worden persoonlijk door 
ons benaderd. 
Verder (vooraleerst) geen zebra's, ook 
geen extra drempels. En de politie blijft 
gewoon controleren. 
Nogmaals, dit is nog maar een plan. De 
gemeente gaat nu kijken welke ideeën 
daadwerkelijk uitgevoerd kunnen wor-
den. 
 
Voor nadere informatie kunt u op onze 
website terecht (www.hortusbuurt nl), 
daarop kunt u via het Forum ook reage-
ren. Ook op de jaarvergadering zullen 
wij dit punt op de agenda zetten. 
 

Klaas Hofstra 
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www.hortusbuurt.nl 
 
Onze website www.hortusbuurt.nl zal 
vanaf heden weer wekelijks bijgehouden 
worden. Ook het Forum zal een wat an-
dere opzet kennen. Mensen die ooit al 
eens aan het Forum meegedaan heb-
ben krijgen daar nog bericht over. 
Op de website het laatste nieuws, een  
agenda, handige adressen en links naar 
personen, bedrijven en instanties in de 
buurt. 
Als u zelf onderwerpen heeft voor de 
website, dan kunt u die gewoon mailen 
naar bestuur@hortusbuurt.nl.  
Dat mailadres is ook voor alle op- en 
aanmerkingen 
 

Vierendelen 
 
Binnenkort is het weer zover.  
De vierde productie van onze eigen 
Hortus Toneel Groep. Deze keer spe-
len ze: “Vierendelen; negen scènes over 
de dood en andere ongemakken”. 
Naast teksten van Pinter, Simon en 
Beckett ook een aantal eigen stukken. 
Dit jaar spelen voor u Rommy Akker-
man, Corien Auer, Jos Janssen, Johan 
Poelman, Mirjam ten Have, Leonore 
Wagter en Isis Wegman. De regie is 
weer van Klaas Hofstra. 
 De uitvoeringen zijn traditiegetrouw tel-
kens op een andere plaats. Datum en 
lokatie zijn inmiddels bekend : 
De uitvoeringen zullen plaats vinden in 
de recreatiezaal van De Ebbingepoort, 
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 april 
Op onze website www.hortusbuurt.nl 
treft u nadere informatie en kunt u  re-
serveren. 

Huizenserie 
 
Zoals u ongetwijfeld heb gemerkt be-
staat er bij de redactieleden een warme 
belangstelling voor het rijke verleden 
van de Hortusbuurt. 
Er zijn plannen om aandacht te beste-
den aan huizen die op de een of andere 
manier onze aandacht hebben getrok-
ken. Het kan dus gebeuren dat er op 
een dag  iemand bij u op de stoep staat 
die zich bekend maakt als medewerker 
( m/v ) van Kop d’r Veur  (uiteraard, zo-
als tegenwoordig nodig, met legitimatie) 
en vraagt of hij of zij een artikel over uw 
huis mag maken.  
Wij hopen op uw medewerking 
 

Dank, Dank 
 
Op de helaas niet zo drukbezochte 
maar wel gezellige, nieuwjaarsreceptie 
op 27 januari in café de Minnaar werden 
Rob Elzinga en Joke Feldbrugge in het 
zonnetje gezet als dank voor het vele 
werk dat zij respectievelijk voor Kop d’r 
Veur en  de bewonersorganisatie ge-
daan hebben. 
Wij van de redactie sluiten ons graag 
aan bij deze dankbetuigingen en hopen 
dat beiden titelloos maar tevreden nog 
vele jaren in onze 
buurt mogen genie-
ten. 

Gevarieerd nieuws 
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Ciboga: 
wordt 
het nog 
eens wat ? 
Onze fotograaf, Elly van 
Unen, mag van 'de baas', 
Herman, het terrein op 
om foto's te maken, mits 
ze een helm opzet.  
Daar zal ze in toekomst  
nog vaker gebruik van 
maken 

Hierboven de garage op 9 februari. Hij moet wor-
den opgeleverd in juli 2008. Dan duurt het  nog 
wel even voor hij gebruikt kan worden. Er moet 
nog verder gebouwd worden bovenop de par-
keergarage. In de garage (32.000 vierkante me-
ter) is straks plaats voor 1300 auto’s, bestemd 
voor de bewoners die er 'boven' komen te wo-
nen. Dus niet voor Jan-Alleman ! 

 
 
 

Er wordt nog 
altijd dagelijks 

600 tot 800 
kuub zand 

aangeleverd 
voor de bouw. 
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door Diederik van der Meide. 
 
In 1851 waren er binnen de gemeente 
Groningen, dus ook buiten de bebouw-
de kom, maar liefst 26 molens! Diederik 
van der Meide ging op zoek naar de 
verdwenen molens in de Hortusbuurt. 
 

Voor 1800 
 
Op de eerste plattegronden van onze 
buurt, gemaakt rond 1620, zijn op vier 
plaatsen molens te zien.  Haubois  de 
bekende kaartenmaker uit de zeventien-
de eeuw, toont  deze  vier, alle gelegen 
aan, in en op de tot 1874 bestaande 
vestingwallen die de Hortusbuurt omslo-

ten .In de ruimte binnen de Reitdieps-
dwinger (ongeveer het verlengde van de 
Leliestraat in westelijke richting), in het 
verlengde van de Kijk in’t Jatstraat in de 
Jatsdwinger, op of vlak voor de wal bij 
de Boteringedwinger (nu Noorderbin-
nensingel), en één in de Ebbingedwin-
ger (ongeveer ter plaatse van het nu 
bijna verbouwde Chemisch Laboratori-
um). Op de kaart is duidelijk te zien dat 
de molens geheel van hout waren en 
van het zogenaamde standerdtype, dat 
wil zeggen dat de molen op een verho-
ging stond. 
Behalve de aanwezigheid op kaarten 
heb ik verder geen informatie kunnen 
vinden over de molens van voor de ne-
gentiende eeuw. De molen bij de Lelie-

Molens in de Hortusbuurt  
 
Er is over de geschiedenis van onze buurt heel veel interessants te melden. De Kop 
d’r Veur gaat daar ook de komende tijd weer de nodige aandacht aan schenken. 
Diederik van der Meide is één van de personen die regelmatig een artikel zal schrij-
ven over een historisch onderwerp.  Hij gaat daarbij grondig te werk, zoals u hier kunt 
zien.  Deze keer schrijft hij over molens.  De stad kende vroeger meer dan twintig 
molens. Maar liefst vier daarvan stonden in de Hortusbuurt 

Op deze foto van 1875 van de Kijk in ‘t Jatbrug staat bebouwing die inmiddels verdwenen is. Het huidige pand aan de west-
kant van Koopal en Jos Lange dateert pas van 1934/35. Aan de oostzijde is nog het oude pakhuis te zien van bierbrouwer 
Mees. Dit werd  in de negen-
tiende eeuw vervangen door 
een woonhuis en later, rond 
1960, door het huidige pand 
aan het Lopende Diep Noord-
zijde. Op de foto kunt u nog 
paarden en wagens terug 
vinden. De brug is vergelijk-
baar met het fietsbruggetje 
naar de Oosterpoort bij de 
Trompkade. De brug deed 
dienst 1858 tot 1951. Twee 
karrenvrachten konden 
elkaar niet passeren. De 
twee lantaarns op de brug 
zouden zijn verplaatst naar 
het Guyotplein, maar daar 
zijn ze niet meer te vinden. 
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straat verdweent ergens in 
de loop van de achttiende 
eeuw uit beeld. De molen in 
de Ebbingedwinger is waar-
schijnlijk zelfs al eerder ver-
dwenen. 
 

Na 1800  
 
Sinds 1832 zijn er betrouw-
bare gegevens over de be-
bouwde omgeving door de 
invoering van het kadaster. 
Dan staan er nog drie  ko-
renmolens in de buurt, 
Waarschijnlijk is er in de achttiende 
eeuw nog een molen gebouwd, aan het 
einde van de Kruisstraat, ongeveer op 
de plaats waar tegenwoordig een pissoir 
is .In het stukje tussen Lambik en de 
Bres. 
Deze molen verdween alweer voor het 
begin van de twintigste eeuw en moge-
lijk zelfs al kort na 1832. In de bevol-
kingsregisters van na 1832 wordt name-
lijk geen melding meer gemaakt van 
deze molen noch van molenaarsfami-
lies. 
 
Aan het einde van de Kijk in ’t Jatstraat 
stond een molen waar nu de fietsdoor-
gang is door het plantsoen. Deze molen 
bleef staan tot het einde van de negen-
tiende eeuw en is nog goed te zien op 
een foto genomen vanaf de Kijk in ’t Jat-
brug. (Zie foto op linkerpagina) Deze 
molen verdween tussen 1875 en 1904 
en werd heropgebouwd in Helpman. 
Over de verderop beschreven molen de 
Noordstar is het meeste bekend. De 
twee laatstgenoemde molens hebben in 
de achttiende eeuw ongetwijfeld een 
stenen onderkant gekregen en zullen 
ook vast wel een paar keer verbouwd 
zijn. 
 

De Noordstar. 
 
Jan Jans Dooijes en zijn zoon Wijbe 
waren in de negentiende eeuw koren-
molenaar op de molen die de naam de 
Noordstar droeg. Wijbe verhuisde in 
1899 naar Haren met vrouw en een 
aantal kinderen. In 1900 was de zoon 
van Wijbe, Jan Dooijes, nog molenaar 
op het adres Noorderbinnensingel 18. 
Wijbe stierf in 1901. De nieuwe adresse-
ring van de stad Groningen ging rond 
1900 in. Wat vroeger Achter de Wal 
heette heet nu Noorderbinnensingel. Er 
rest nu nog slechts een klein stukje dat 
“Achter de Wal” heet en dat is het hofje 
bij de Ebbingepoort. 
 

Spetterend vuurwerk 
 
De molen brandde af op woensdag 17 
februari 1904. Uit het verslag van de 
brandweer wordt het volgende duidelijk. 
Die woensdag was het een winderige 
dag met de wind uit het zuidwesten. 
Daarom werd om vier uur de molen al 
stilgezet. Desondanks brak er brand uit. 
’s Avonds om 20.57 klonk in de brand-
weerkazerne de schel. Er was toen een 
elektrisch systeem met schellen die ver-
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spreid waren over de stad. Het alarm 
aan de Moesstraat klonk het eerst in de 
kazerne. Later gingen ook de andere 
schellen af, in totaal elf stuks. Overigens 
kreeg degene die het eerste schelde 
een gulden als beloning! 
Het paard met de brandspuit was om 
21.04 ter plekke, maar toen stond de 
molen, en vooral de rieten opbouw, al in 
lichter laaie. De molenaarsknecht Sie-
ling deed nog een poging het paard uit 
de molen te halen, maar het paard wei-
gerde een andere dan de normale uit-
gang te nemen. Het paard verbrandde. 
De brandweer zorgde er vooral voor dat 
de tegenoverliggende ambachtsschool 
en de vroegere openbare hulpschool, 
geen vlam vatten. Ook de aan de voet 
van de molen gelegen huisjes werden 
nat gehouden. In de school waren na 
afloop brandplekken op het dak te vin-
den en de verf van de goten en kozijnen 
was geblakerd en alle ruiten waren ge-
sprongen. De brandweer,( op het hoog-
tepunt met 17 man en zes waterstralen 
op drie brandkranen en met 1045 meter 
slang in actie) kon erger voorkomen. 
Om 10.45 uur was er geen gevaar meer 
voor overslaan van het vuur en om 
23.45 was “de blusch volkomen”. 
Het Nieuwsblad van het Noorden en de 
Nieuwe Groninger Courant doen de er-
op volgende dag bijna euforisch verslag 
van de brand. Het was ook een schitte-

rend schouwspel, zeker toen de wieken 
naar beneden vielen op de ruimte 
rondom de molen en later al het koren in 
de stenen onderbouw van de molen viel. 
De ombouw fungeerde als een soort 
oven, en voorkwam erger. De molen 
stond, wegens brandgevaar, los van de 
huizen, zoals op de foto goed te zien is. 
Door de teloorgang van de molen, losse 
materialen en de voorraad koren be-
droeg de schade respectievelijk f 6000, f 
750 en f 1.000. Maar gelukkig was de 
weduwe Dooijes verzekerd. 
De Nieuwe Groninger Courant spreekt 
nog over de kleine heuvel waar de mo-
len op stond. Je kunt, komende vanuit 
de Nieuwe Boteringestraat ook duidelijk 
een hoogteverschil zien, terwijl de Bote-
ringestraat in onze buurt juist de straat 
is die het hoogst gelegen is. 
De molen was een paar jaar eerder al 
door de bliksem getroffen. Zo verdween 
deze laatste molen dus in 1904. Zelfs in 
het jaarverslag van de Gemeente Gro-
ningen wordt melding gemaakt van deze 
grote uitslaande brand. 
Op de plaats van de molen werd een 
aantal nieuwe huizen gebouwd, num-
mers 18, 19, 20 21 en 22. Blijkbaar wer-
den vanwege de gelegenheid ook de 
kleien huisjes aan de voet van de molen 
vervangen door nieuwbouw. Het jaartal 
op de gevels, mooi in het hout uitgesne-
den, 1906, herinnert nog aan de gebeur-
tenis twee jaar eerder. De rooilijn werd 
doorgetrokken en alleen het heuveltje 
houdt de herinnering aan deze molen 
nog enigszins levend. Als ik met mijn 
kinderen vanaf de Boteringestraat op 
weg ga naar de Jumbo, en even tegen 
die ene meter extra Hondsrug  moet 
aantrappen, moet ik daar vaak even aan 
denken. 
 
Wie kan er nog over vertellen?  
Laat het mij weten  
d.vandermeide@hetnet.nl 

Hier stond de Noordstar vroeger 
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Zaterdag 29 maart 11uur 
Noorderplantsoen 

voorjaarsschoonmaak 
De voorjaars-
schoonmaak van 
het Noorderplant-
soen begint al een 
echte traditie te 
worden en zal dit 
jaar plaatsvinden 
op zaterdag 29 
maart,en wel van 
11.00 tot 12.30 uur. 
 
Graag nodigen wij 
buurtbewoners en 
andere plantsoen-
liefhebbers uit om 
mee te werken aan deze actie.  
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ger-
rit Kamstra , ( Siskam@home.nl ) 
 
 

Zondag 30 maart  2 uur 
 Stinzenplantenwandeling 

(IVN) 
Op zondag 30 maart organiseert de Ver-
eniging voor Natuur-en Milieueducatie 
(IVN) een stinzenplantenwandeling in 
het Noorderplantsoen.  
 
Veel stinzenplanten vinden hun baker-
mat in landen rond het Middellandse-
Zeegebied. Daarbij behoren 'oer-
Hollandse' gewassen zoals het sneeuw-
klokje en de tulp. Ooit zijn ze door han-
delsreizigers hier naar toe gebracht; 
soms om hun geneeskrachtige waarde, 
maar meestal om hun schoonheid.  
 
Veelal werden de meegebrachte soor-
ten uitgeplant in kloostertuinen of in tui-
nen van rijke particuliere verzamelaars. 
Veel soorten is men ook gaan kweken 
en ook zijn er soorten die uit de tuinen 
wisten te ontsnappen en zijn gaan ver-
wilderen. Voorbeelden uit die laatste 
groep zijn wilde hyacint, wilde narcis, 
vingerhelmbloem en boerenkrokus. Veel 
soorten zijn ook uitermate geschikt om 
in de eigen tuin te planten, zonder het 
risico te lopen dat daardoor gelijk een 
wildernis ontstaat. 
 
De start is om 14.00 bij Jantje zag eens 
pruimen hangen. U kunt dan nog ruim 
op tijd terug zijn voor de buurtborrel in 
de Minnaar van de Kleine Rozenstraat. 

Margriet ter Steege.  De jubilerende  
Noorderplantsoenbuurt organiseerde 
tijdens haar nieuwjaarsborrel op 6 ja-
nuari een quiz over hun buurt.  
En wie won er?   
Margriet. Uit de Hortusbuurt ….. 

 
Heeft u dit jaar problemen met 

het invullen van uw inkomstenbe-
lasting 2007, huur-, zorg-, kinder-

toeslag,  
dan kunt u bellen met: 
06-48003245 (Cees) 

 
 
Tarieven:  
25 euro voor de inkomstenbelasting 
en 15 euro voor de overige toeslagen, 
met uitzondering voor ondernemers. 

Advertentie 

En de winnaar is….. 
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De Kop der Veur start met een se-
rie over  mensen die al sinds men-
senheugenis in de  Hortusbuurt 
wonen.  U denkt misschien dat u 
de buurt goed kent. Maar als u de  
verhalen leest, zult u merken dat u 
nog lang niet alles weet van uw 
omgeving..  
 

De heer en mevrouw  
van Ringen 
 
De heer  van Ringen komt oorspronke-
lijk uit Coevorden, verhuisde vaak als 
jongetje  wegens het werk van zijn va-
der (bij de PTT). In Groningen woonde 
hij vooral in de Oranjebuurt. 
Mevrouw  van Ringen werd geboren in 
Nieuweschans. In 1940 verhuisde ze 
naar het hoekpand in de Boteringestraat 
102. Ooit woonden haar grootouders er 
en waren ook de eigenaar van het café 
er tegenover. 
De heer  van Ringen werd tekenaar bij 
de PTT en zij zat bij de telefonie bij de-
zelfde werkgever. Zo hebben ze elkaar 
leren kennen.  Na hun trouwen, nu 52 
jaar geleden, zijn ze samen in het pand 
gaan wonen. Ze kregen twee kinderen. 
In die tijd als je trouwde, stopte de 
vrouw met werken. Toch heeft mevrouw 
van Ringen nog zo'n dertig jaar bij de 
poelier gewerkt. 
 Over het pand op nummer 102 valt veel 
te vertellen: Ruim 100 jaar geleden be-
stond het maar uit één  verdieping met 
een klein puntdak. Het pand had zijn 
huidige uitstraling al  toen de grootou-
ders van mevrouw van Ringen er kwa-
men wonen. 
Op de begane grond van het pand wa-
ren - net als in zovele andere panden in 

de straat en omgeving - tal van buurt-
winkeltjes gehuisvest. In hun pand cho-
colaterie en een tabakswinkel, en aan 
de kant van de Noorderbinnensingel, 
waar nu een boompje tegen de gevel 
groeit, hing toentertijd een heuse auto-
maat met amandelringen. 
Dat is ook meteen de grootste verande-
ring in de buurt wat de familie van Rin-
gen  betreft: het verdwijnen van al die 
buurtwinkeltjes. Alleen al in de Nieuwe 
Boteringestraat had je op nr. 94 het pak-
huis Miedendorp waar zuidvruichten 
lagen opgeslagen; nr. 96 de kruidenier 
Folkerts; op nr. 98 een slagerij met 
worstfabriek en op nr. 100 Nissink voor 
het ondergoed, lakens en slopen. Ver-
der nog de verffabriek Bijholt (nu stu-
dentenhuis); Pesman de sjieke meubel-
winkel (nu Pensioenraad), een sleutel-
specialist, antiquair, galerie, enzovoort. 
En waar nu De Ebbingepoort staat had 
je vroeger de kruidenier, slagerij Bouw-
man, een tabakswinkel en de Hoog-
houdt drankfabriek. 
  
De heer en mevrouw van Ringen wonen 
er nog altijd naar volle tevredenheid. De 
ramen kijken aan de ene kant uit op de 
Nieuwe Boteringestraat en aan de ande-
re kant op oa. het basketbalveldje in het 
plantsoen. "Heerlijk als straks tijdens de 

Buurtbewoners 
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zomeravonden er weer volop door de 
studenten en anderen wordt gespeeld 
op het veldje." Daar hebben ze absoluut 
geen last van, integendeel: de jongens 
groeten juist altijd vriendelijk. Ze zijn 
welkom. Leven, gezelligheid ! 
Ook het speeltuintje is te zien vanuit hun 
ramen. Vroeger was de speeltuin veel 
groter, deze liep tot aan het geasfalteer-
de pad, zonder basketbalveldje. Er ston-
den zeker wel 30 á 40 schommels in en 
er was een heus clubgebouwtje. Daar 
kon je als moeder je kind voor een dub-
beltje afleveren  bij de oppas. Ook wer-
den er bruiloftfeesten gegeven. De 
speeltuin had een grote houten omhei-
ning die tijdens de oorlog compleet werd 
gesloopt voor de houtkachels. 
De hoge berg verderop in het plantsoen 
herbergde een schuilkelder voor de 
Duitsers. 
En daar waar nu die grote blauwe flat 
staat stond vroeger een school voor het 
7e en 8e leerjaar. Vlak na de oorlog za-
ten daar de 'moffenmeiden' die kaalge-
schoren werden. 

Elly van Unen 

 

Kunst aan de Noorderhaven 
Zaterdag en zondag 15 en 16 maart 2008 

van 12 tot 18 uur 
 
1 Albion Putti  
1 Woonfacetten  
2 Galerie Salon del Arte  
2a Atelier Gerriet Postma  
3 Kunsthandel Art du nord  
4 Richards kunst in lijsten  
5 Kunstruimte Watervast  
6 Fikkers Scheepsmakelaardij  
7 Café De Sleutel  
8 Kunsthandel Peter ter Braak  
9 Prentwerk  

20 april: 

Ook het A-Kwartier kent zijn eigen 
Kunstroute. Op deze route houden ± 
30 kunstenaars en galeriehouders uit 
het A kwartier en omgeving open 
dag . Een kleine atelierroute dus ei-
genlijk. (als gevolg van het feit dat er 
geen grote atelierroutes meer wor-
den georganiseerd.) 
 
Deelnemers uit onze  buurt zijn oa 
Harriet Geertjes, Lionella  Delcampo, 
Andrew Seegers, Hans Feyerabend, 
Gwendolyn van Essen en Rob Elzin-
ga. 
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binnen in het schip….die avond wordt 
duidelijk dat de kapitein Kars Thaden is 
overleden, naar alle waarschijnlijkheid 
door het inademen van koolmonoxide. 
 
Dan begint de zorg om het behoud en 
de restauratie van de Heemskerck.  Er 
bestaat al een stichting waar Kars voor-
zitter van was, die ideeën en plannen 
ontwikkelt voor de toekomst.  Echter 
een eerste vereiste is dat er erfgenamen 
gevonden worden die aangeven wat te 

Als je over de Kijk in ’t Jatbrug reed 
keek een enorme leeuw je aan vanaf de 
zeilen van een schip dat eruit zag alsof 
het net uit Indië was teruggekeerd.  Al 
snel werd duidelijk wie de eigenaar en 
bouwer van dit schip was: een man met 
net zulke blonde manen als de leeuw 
die je vriendelijk groette als hij op het 
dek bezig was. 
Op een gegeven moment is de kade 
rond het schip afgezet met rood/wit lint 
en is de politie bezig met een onderzoek 

De Heemskerck 
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doen met deze erfenis…dit duurt en 
duurt. Ondertussen loopt het schip vol 
met water omdat er niet meer elke dag 
gepompt wordt, hetgeen Kars deed zo-
lang de bodem nog gerepareerd werd.  
Niemand mag op het schip komen en de 
kans dat het schip kapseist wordt met 
de dag groter. De gemeente neemt het 
schip in beheer, in het kader van de 
Wrakkenwet, hetgeen wijst in de richting 
dat het schip geen lange levensduur 
meer zal hebben.  ‘Vrienden van de 
Heemskerck’ verbazen zich hierover 
omdat de havendienst het schip nooit tot 
wrak heeft verklaard en zij kunnen hel-
pen omdat het gewoon een kwestie van 
pompen is: “Na een etmaal pompen zal 
het schip zich weer rechten in het water 
en is de stabiele ligging geen hinder/
gevaar voor de scheepvaart.  Van slag-
zij maken met die enorme masten is dan 
ook geen enkele sprake”.   
 
Er komt een belangrijke reactie binnen 
van het ‘Abel Tasman Kabinet’ te Lutje-
gast, die de intentie heeft te helpen het 
schip te bewaren/redden.  Dit loopt uit 
op een teleurstelling. De voorzitter, Je-
roen Onderwater (sic!) zegt het volgen-
de over de replica van de Heemskerck: 
“Met alle respect hoor, maar ook al heb 
ik twee linkerhanden, dit had ik ook ge-
kund…..misschien is het een leuk idee 
om er een speeltoestel van te maken”.  
Tegen deze uitlating komt een reactie in 
het Dagblad van het Noorden van buurt-
genoot Tuur Caris die aangeeft dat met 
zo’n mentaliteit Abel Tasman nooit van 
wal gestoken was en Groningen niet 
buitengaats gekomen was. 
 
Op dit moment probeert het ad-hoc co-
mité ter behoud van de Heemskerck in 
goed overleg met de gemeente naar 
oplossingen te zoeken.  Er is sprake van 
het opzetten van een samenwerkings-
verband met het Noorderpoortcollege 

waar valt te denken aan houtbewer-
kingsprojecten voor studenten.  Ook kan 
een beroep gedaan worden op ideële 
stichtingen die zich ontfermen over het 
behoud van bijzondere objecten. 
 
De erfgename heeft zich gemeld en 
doet afstand van het schip.  De weg is 
vrij om tot praktische oplossingen te ko-
men, het schip stabiel in het water te 
krijgen en genoeg tijd te hebben om de 
Heemskerck zowel functioneel als ide-
eel tot zijn recht te laten komen.  Als dit 
niet lukt zullen betrokkenen zich onge-
twijfeld buigen over een passende af-
scheidsode.  
 
Nadat dit stukje werd geschreven werd 
op 22 februari duidelijk dat de gemeente 
van plan is het schip in maart weg te 
slepen. De volgende dag stond in het 
Dagblad al een reactie van het comité 
Project Heemskerck  dat er plannen ge-
smeed zijn  om het schip te kraken. 
Het is volstrekt onduidelijk hoe de situa-
tie zal zijn op het moment dat deze Kop 
d’r Veur uitkomt, maar we houden u op 
de hoogte. Voor nog meer informatie 
kunt u terecht  op 
www.projectheemskerck.nl 
 

Henriëtte van Arkel 
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Minder belasting betalen 
 
Heeft u een inkomen rondom het niveau 
van de bijstand en weinig vermogen? 
Dan heeft u mogelijk recht op 
(gedeeltelijke) kwijtschelding van ge-
meentelijke- en waterschapsbelastin-
gen. Daarmee bespaart u honderden 
euro’s! 
 
In februari heeft u de jaarlijkse gemeen-
telijke belastingaanslag weer in de bus 
gekregen. Die heeft betrekking op de 
afvalstoffenheffing en de hondenbe-
lasting. Voor huishoudens met een in-
komen rondom de bijstand loont het erg 
de moeite om kwijtschelding aan te vra-
gen. U kunt om gedeeltelijke kwijtschel-
ding van de afvalstoffenheffing en even-
tueel de hondenbelasting verzoeken.  
 
Om het u gemakkelijker te maken werkt 
de gemeente bij de kwijtscheldingsrege-
ling samen met de waterschappen. Hier-
door kunt u in één keer kwijtschelding 
aanvragen van gemeentelijke- en wa-
terschapsbelastingen. Op deze manier 
is voor een gezinshuishouden een be-
sparing van meer dan € 400,- mogelijk. 
Voor een eenpersoonshuishouden 
scheelt het zo’n € 275,-. 
 
U kunt het kwijtscheldingsformulier 
downloaden van internet. Surf hiervoor 
naar www.eloket.groningen.nl.  Hierna 
print u het formulier uit en levert het sa-
men met de gevraagde bewijsstukken 
bij de gemeente in. U kunt ook een for-
mulier ophalen bij: 
Gemeente Groningen 
Dienst Informatie en Administratie 
Afdeling Belastingen 
Kreupelstraat 1 
Internet: www.groningen.nl/belastingen 
Telefoon: (050) 367 71 00 
 

 

Restaurants in de buurt 

De Kleine Moghul 
Restaurant  *  Catering  *  Afhalen 

 
Heerlijke gerechten uit alle 

windstreken van India 
* * * 

N.Boteringestraat 62  
Groningen 

0 5 0 - 3 1 8 8 9 0 5 
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Als buurtbewoner kun je je natuurlijk van 
alles afvragen over studenten als je er 
niet vertrouwd mee bent. 
Wat doen die lui zo de hele dag; laat 
naar bed natuurlijk met alle geluidsover-
last van dien; laat op en dan waarschijn-
lijk ook nog met een kater. 
En dan ook nog teren op gemeen-
schapsgelden . 
Ziedaar een paar welbekende en tevens 
hardnekkige vooroordelen over studen-
ten en de manier waarop ze leven. 
Een aantal redactieleden, waaronder 
ondergetekende, was ooit zelf student 
en het was voor hun uiteraard ook inte-
ressant om heden en verleden met el-
kaar te vergelijken. 
 

De humor is gebleven 
Grappen en grollen uithalen is van alle 
tijden. Wie van de lezers nog nooit het 
boek “Pieter Bas”van Godfried Bomans, 
een verhaal over de zo geheten student, 
heeft gelezen, zou dat alsnog eens 
moeten doen. Want ook daar worden 
dingen uitgehaald die je tranen in de 
ogen doen springen. Van het lachen 
dus. 
Wij hebben in de interviews gestreefd 
naar een zo groot mogelijke variatie. 
Ieder huis moest weer een beetje ver-
schillen van de voorgaande. 
Wij blijken in onze buurt jongenshuizen, 
meisjeshuizen en gemengde huizen te 
hebben. 

Er zijn huizen, waar veel gemeenschap-
pelijk wordt ondernomen, maar er was 
ook een huis waar men niet eens alle 
medebewoners kent, omdat er geen 
gemeenschappelijke voorzieningen zijn 
zoals een gezamenlijke keuken. Er zijn 
huizen dus waar de bewoners allemaal 
lid zijn van dezelfde studentenvereni-
ging (zogenaamde Vindicathuizen of  
Albertushuizen). Maar er zijn ook huizen 
waar niemand lid van zo’n vereniging is. 

Studentenhuizen; een terugblik  
 
De redactie heeft lange tijd gewikt en gewogen of het een leuk idee zou zijn om 
na de laatste aflevering van de rubriek “Studentenhuizen in de buurt” een af-
sluitend artikel te schrijven. Uiteindelijk hebben we besloten het wel te doen. 
We menen in ieder geval in onze opzet te zijn geslaagd om middels de rubriek 
aan de ene kant de buurtbewoners geïnteresseerd te krijgen in het studentenle-
ven en aan de andere kant ook bij de studenten wat meer interesse te kweken 
voor de de buurt. 

 

Kleine Rozenstraat 64 
tel.nr 050—3136717 

uit 
in de buurt 

Advertentie 
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Zelf ben ik altijd een links georiënteerde 
student geweest. Met studentenvereni-
gingen had ik niks, ik voelde me meer 
thuis bij jongerencentrum VERA (ik was 
een zongenaamde Veraan). 
De bezoeken aan de Vindicathuizen 
hebben bij mij in ieder geval een aantal 
vooroordelen ten aanzien van deze stu-
dentengroep weggenomen. 
 
Voor ik zelf ooit op kamers ging fanta-
seerde ik wel eens over mijn toekomsti-
ge woonplek als ik zou gaan studeren. 
Een huis met een gemeenschappelijke 
woonkamer leek me het einde. 
Je had dan een eigen kamer waar je je 
kon terugtrekken, maar ook een plek 
waar je een eventueel ei kwijt kon. 
De Vindicathuizen die aan bod zijn ge-
weest hadden alle die huiselijkheid en 
overal was er een heel sterk gevoel van 
onderlinge gemeenschapszin. 
Omdat deze huizen tot in lengte van 
jaren door verenigingsleden worden be-
woond en ze allemaal zogenoemde 
“terugkomdagen” voor oudbewoners 
organiseren, blijft er ook een beetje een 
band met de buurt. De bewoners van 
Boterdiep 14 hebben dit zelfs letterlijk zo 
verwoord. 
 
Over het algemeen bleek trouwens de 
onderlinge band in de huizen sterk. Veel 
studenten studeren samen. En dan niet 
aan de keukentafel, maar dan gaan ze 
gezamenlijk naar de UB gaan om te 
blokken voor de tentamens. 
En wat te denken van de bewoners van 
Grote Appelstraat 9? Zij hadden in hun 
interview te kennen gegeven best wel 
hun handen uit de mouwen te willen 
steken in de buurt. Oog-tv pikte dit op 
en zo heeft dit huis meegedaan aan het 
programma “Studentenhuis in actie”. 
Hun actie bestond uit een poging om 
studenten aan de faculteit in de Grote 
Rozenstraat hun fietsen in de stalling in 

plaats van op straat te parkeren. 
De studenten van Huize Hefboom aan 
de Nieuwe. Boteringestraat 38a hadden 
van de chaos die hun tuin eerst was een 
waar paradijsje gemaakt. 
 

En de overlast? 
Sommige studenten gaven dit toe, maar 
gaven daar mijns inziens ook meteen 
een juiste relativering bij. Als je overlast 
hebt van jongeren is het niet eerlijk om 
er maar meteen van uit te gaan “dat het 
wel weer studenten zullen zijn”. 
En: “Wij hebben nu eenmaal een ander 
ritme, dat is gewoon zo”. 
Maar is het niet leuk dat de redactie van 
diverse studenten te horen heeft gekre-
gen, dat ze de Kop d’r Veur zijn gaan 
lezen, juist vanwege deze rubriek? 
En hoe aan de andere kant een be-
woonster aan de Werfstraat vertelde, 
dat ze  het interview met Werfstraat 11a 
had gelezen. Dat had haar op het idee 
gebracht om er eens aan te bellen, want 
ze had een kast over die “die studenten 
wel mochten hebben”? 
De rubriek heeft duidelijk voldaan aan 
onze verwachtingen Maar zou er ook 
een vervolg aan gegeven kunnen wor-
den? 
Misschien is een studentenhuizentocht 
in de buurt een idee. De studenten hoe-
ven dan alleen maar koffie te zetten en 
koekjes of taart te serveren, ha ha. 
Vooral niet opruimen, want de buurtbe-
woners moeten juist goed kunnen zien 
hoe er geleefd wordt 
Hoe dan ook: ik vind in ieder geval  dat 
je de  studenten onrecht aandoet als je 
ze alleen als overlastveroorzakers ziet. 
We kunnen er ook trots op zijn om ze in 
de buurt te hebben. Ze dragen bij aan 
de variatie in de buurt, die zonder hun 
zeker niet hetzelfde zou zijn! 
 

Harmke Eisen. 
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    Bedrijven in de buurt 
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Zorgcentrum De Ebbingepoort aan de 
Noorderbinnensingel 2 is meer dan al-
leen een verzorgingshuis. Zo is er ook 
een wijkrestaurant, dagverzorging voor 
zelfstandig wonende ouderen, kortdu-
rende opvang, 88 in- en aanleunwonin-
gen en nog veel meer. 
Eten en drinken is een belangrijk thema 
binnen woon- en zorgcentrum De Ebbin-
gepoort. Dat mag geen verrassing zijn, 
dat is immers voor ieder mens in iedere 
fase van haar of zijn leven belangrijk. 
Maar ga eens na: als je met een hoge 
leeftijd, afnemende mobiliteit en afne-
mende sociale contacten wordt gecon-
fronteerd, kan het eten en drinken vele 
malen belangrijker worden. Eten en 
drinken is niet alleen noodzakelijk voor 
de gezondheid, het kan ook een sociaal 
gebeuren zijn. Sterker nog: eten en drin-
ken doet de mens van oorsprong niet in 
zijn of haar eentje, maar juist in de 
groep. En het is dat aspect, dat De Eb-
bingepoort kan bieden. Niet alleen voor 
de bewoners van het verzorgingshuis en 

de in- en aanleunwoningen, maar na-
drukkelijk ook voor de ouder wordende 
wijkbewoners en overige stadjers (55+) 
is er een restaurant, waar men een mid-
dagmaaltijd kan nuttigen. Het is een uit-
stekende gelegenheid om op die wijze 
ook eens anderen te ontmoeten. Voor 
veel huidige bezoekers is het bezoeken 
van ons restaurant een belangrijk mo-
ment op de dag, waarnaar wordt toege-
leefd en op wordt teruggekeken. Het 
huidige wijkrestaurant verhuist naar een 
andere locatie in De Ebbingepoort, nl. 
de grote recreatiezaal. Deze zaal is re-
cent omgetoverd tot een multifunctione-
le ruimte, die vanaf medio maart ’s mid-
dags tussen 12.30-13.30 uur is geopend 
als wijkrestaurant.  
Tenslotte: vanaf eind maart zal een dië-
tiste ons centrum met haar spreekuur 
verrijken. Via verwijzing van uw huisarts 
en een belletje met Thuiszorg Gronin-
gen (0900 8615) kunt u bij haar terecht. 
 

Karel Eggen, locatiemanager 

‘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) 

De Ebbingepoort aan het woord. 
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  Bedrijven in de buurt 
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  Lente-, jubileum-, zomer-, en wandel-
concerten in de Boteringe Suite! 
 
 
In de Boteringe Suite aan de Nieuwe Boteringestraat 50 bruist het 
weer van de muzikale activiteiten!  
 
Op zondag 30 maart 15.00 uur is er een Lenteconcert m.m.v. de violist Gijs van 
Schaijk. Samen met pianist Siebert Nix speelt hij de Frühlingssonate Opus 24 van L. 
van Beethoven en een vioolsonate van  W.A. Mozart. Pianiste Elles van der Heiden 
speelt lenteachtige solo pianowerken van D. Scarlatti en Fr. Schubert. 
 
Zaterdag 19 april 20.15 uur vieren Elles van der Heiden en Siebert Nix als het 
Grieg Pianoduo hun 20 jarige samenwerking in een Jubileumconcert. In dit reci-
tal niet alleen romantische vierhandige pianomuziek, maar ook een relativerende hu-

moristische kijk die het duo heeft op deze periode 
van 20 jaar samenspelen. 
 
Zaterdag 7 juni 20.15 uur is dan het Zomercon-
cert met daarin een niet alledaagse bezetting te 
weten  Jildou Renema – saxofoon en Elles van der 
Heiden – piano. Hun programma laat verschillende 
mogelijkheden horen in deze bijzondere combinatie. 
 

Stadswandelingen met concert na  
 
Na het succes van de vorige serie wandelconcerten heeft de Boteringe Suite samen 
met stadsgids Paulien Ex (Paulien Excursions) weer 4 zondagen geprikt om voor u 
historie & cultuur in de Hortusbuurt te combineren! Deze zondagen zijn:  18 mei, 8 
juni, 14 september, en 28 september. 
U begint om 10.30 uur met de stads-
wandeling, wordt ontvangen met koffie 
en gebak in de Boteringe Suite en kunt 
u tot slot genieten van een heerlijk con-
cert bij de artiesten thuis. 
 
Verdere info: Boteringe Suite, tel. 050 
3124991, email: boteringesui-
te@home.nl , http://members.home.nl/
boteringesuite 
 
 

Restaurants in de buurt  

 
 
 
 
 
  dagmenu, vlees of vegetarisch à €8,50 

keuken open van 17.30 tot 21.00 uur 
 

Grote Kruisstraat 73,  
hoek Noorderbinnensingel, 

tel 3144360 
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  Winkels en bedrijven in de buurt 

 
 
 
 
 

Nieuwe Ebbinegestraat 106 
Groningen 

tel: 050-3181666 

Bling bling, ovenwanten, kussens,postpapier,sieraden,horloges, speelgoed, 
ringen, klokken, tassen, armbanden, bling bling, broche’s, poppen, tollen, 

portomonees, opbergdozen, sieraden kistjes, oorbellen, telefoon’s fotoalbum’s, 
haarclips, keukengerei, fotolijsten, kleden, schalen, galatasjes 

 
Voor al uw kadoartikelen kunt u terecht bij: 

Kadohuis twinkle 
 

Nieuwe Boteringestraat 45 9712 PH Groningen tel.: 050-3140786 
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Feestje maandag 3 maart : 
Hoogste punt bereikt 
Als deze krant erg snel bezorgd wordt, 
kunt u nog gebruik maken van de uitno-
diging van de RuG. De Nieuwbouw voor 
de Sociale Faculteit bereikt op 3 maart 
zijn hoogste punt. De voorzitter van het 
College van Bestuur zal daarbij enige 
feestelijke handelingen verrichten. En 
de buurt is daarbij van harte uitgeno-
digd. De bijeenkomst start om 16.00 uur 
in de kantine van het Heymansge-
bouw,Grote Kruisstraat 2/1. . 
 

Tuin tijdelijk afgesloten 
De Hortustuin is normaal gesproken 
tijdens kantooruren voor iedereen vrij 
toegankelijk. Vanwege de bouwwerk-
zaamheden kon dat vanaf half februari 
niet meer.  Maar half maart is het leed 
weer geleden, en kunt u weer van de 
lente genieten in de tuin  
 

Vervanging schutting 
Een paar dagen geleden werd bekend, 
dat de universiteit op korte termijn de 
lelijke schutting bij het speelplaatsje in 
de Grote Rozenstraat gaat vervangen 
door een smeedijzeren hek. 4 maart 
begint de universiteit met het aanbren-
gen van een soort fundering van dat 
hek. 

Bestemmingsplan wordt 
aangepast 
De gemeenteraad heeft eind vorig jaar 
uitgesproken dat ze het bestemmings-
plan aangepast wilde zien, zodat het 
dan uitdrukkelijk is vastgelegd dat er 
niet meer in de tuin gebouwd kan wor-
den. B en W is nu begonnen met de 
voorbereidingen daarvoor. Dit keer wil 
men er wel vaart achter zetten, maar 
zullen ze ook zeker proberen om het zo 
zorgvuldig mogelijk te doen. 
 

Ombudsman bekijkt welke 
compensatie er komt  
Normaal gesproken doen burgers een 
beroep op de ombudsman als zij zich 
niet goed door de gemeente behandeld 
voelen. In ons geval doet de unieke situ-
atie zich voor dat de gemeente een be-
roep doet op de ombudsman (in de Gro-
ningse situatie is dat overigens een 
vrouw). De gemeente vindt dat zij de 
aktievoerders in de Hortus niet correct 
heeft behandeld. Ze vraagt nu of de om-
budsman geen onderzoek wil doen wel-
ke (financiële) genoegdoening er op zijn 
plaats.  De ombudsman (-vrouw dus) 
heeft besloten om dat verzoek te hono-
reren, en zal daarover te zijner tijd ad-
vies uitbrengen  

(Z.O.Z.) 

Goed nieuwsshow vanuit de Hortustuin 
 
Vorige keer dacht ik dat ik voor het laatst over de Nieuwbouwplannen van de 
RuG had geschreven. Maar de ontwikkelingen biljven zich in hoog tempo vol-
trekken.  Gelukkig gaat het de laatste keren alleen maar om prettig nieuws. De 
universiteit is blij dat ze kan bouwen, en wij zijn blij dat de gemeente de ge-
maakte fouten uit het verleden ruiterlijk heeft erkend. Dat is wel eens anders 
geweest. 

Piet Hein Schlebusch 
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(Vervolg van blz 25) 

Afscheid Linda Voortman 
Raadslid Linda Voortman (Groen Links) 
gaat verhuizen naar Utrecht. We  heb-
ben met een tiental personen afscheid 
van haar genomen. Ze was zeker niet 
het enige raadslid dat zich voor ons uit-
gesloofd heeft maar wel het meest fana-
tieke. Ze  vertelde dat ze de aktiviteiten 
rond de nieuwbouwplannen van de RuG  
zo ongeveer als haar belangrijkste 
raadswerk beschouwde. 
 

Feestje Sociologie 
En dan werd er in en rond de Hortustuin 
op 21 februari nog de nacht van de soci-
ologie gevierd. Ik heb niks gehoord over 
overlast, en ook dat is wel eens anders 
geweest.  Maar de Rozenstraat was wel 
weer bezaaid met fietsen. Hebben we 
gelukkig  toch nog iets te zeuren .. 
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Restaurants in de buurt 
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RegioTram  
 
De stad Groningen ontvangt dage-
lijks ongeveer 160.000 ‘bezoekers’. 
Ongeveer driekwart  daarvan komt 
met de auto de stad binnen. Geen 
wonder dat er bijna dagelijks files op 
de aan en afvoerwegen staan. Met 
een verwachte groei in 2010 van 
200.000 bezoekers wordt de stad 
steeds slechter bereikbaar. 
 

Regio Groningen Assen, stad en provin-
cie doen er alles aan om de bereikbaar-
heid per auto en openbaar vervoer te 
verbeteren. Als het om hoogwaardig 
openbaar vervoer gaat, hebben diverse 
studies aangetoond dat een RegioTram 
als beste openbaar vervoermiddel naar 
voren komt. RegioTram in combinatie 
met P&R terreinen, transferia en het 
vaker laten rijden van treinen en bussen 
moeten de bereikbaarheid van stad en 
regio aanzienlijk verbeteren (Kolibri).  
 

Restaurants in de buurt 

 

Eetcafé De Groene Weyde 
 

Voor scharrelgerechten - Ook vegetatisch 
 

Nieuwe Ebbingestraat 149 
Groningen 

Tel. (050) – 573 04 24 
www.degroeneweyde.nl 

Uw gastheren: Gebr. Delis 
AFHALEN EN RESTAURANT 

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zaterdag van 17.00 - 22.0 uur 

zondag van 16.00- 22.00 uur 

FORTUNA 

Tel.: 050 - 314 19 49 
Kleine Kruisstraat 17 , 9712 TV Groningen 
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Eerste lijn en doorkoppeling 
Sinds het najaar werkt Project Regio-
Tram aan de voorbereiding van de tram. 
Opdracht is om de eerste lijn van de 
tram, - de lijn Hoofdstation-Zernike-,  
voor te bereiden en te onderzoeken hoe 
doorkoppeling de regio in vorm moet 
krijgen. Waar moet de tram in en om de 
stad gaan rijden is dus eigenlijk de 
vraag. Uiteraard wordt dit afgestemd op 
het overige openbaar vervoer en ontwik-
kelingen in stad en regio. 
 
Wanneer rijdt de tram 
De eerste lijn Hoofdstation-Zernike kan 
via verschillende tracés lopen. Op dit 
moment wordt onderzocht welke 
stadstracés een reële kans maken. Hal-
verwege 2008 presenteert Project Re-
gioTram de varianten aan de inwoners 
van stad en regio. Iedereen krijgt vervol-
gens de gelegenheid om daarop te rea-
geren. 
 Uiteindelijk leidt dit, samen met een 
voorstel voor de eerste lijn, tot politieke 
besluitvorming begin 2009. RegioTram 
kan dan op zijn vroegst in 2014 op de 
rails staan.  
 
 
Meer informatie 
Project RegioTram 
Telefoon: 050-4023 550 

Het is 19 februari en ik mis iets. Nog 
even en het is al lente en ik heb het 
gevoel dat we de winter hebben over-
geslagen. Voor mij klopt dat niet, ik 
ben een echt winterkindje: geboren in 
februari. Ik kan me dan ook herinne-
ren dat ik als klein kind al intens ge-
lukkig was als ik door de sneeuw kon 
banjeren, glijbaantjes maken en het 
nooit koud had, ondanks dat ik geen 
wanten droeg. Dat gevoel heb ik altijd  
gehouden, ik vind in de winter niets 
zo leuk als een dik pak sneeuw in het 
plantsoen. Het liefst met behoorlijke 
vorst daarbij,zodat er naar hartelust 
op de vijvers ge schaatst kan worden 
( niet door mij overigens ) 
Terwijl ik dit schrijf denk ik: “Nou, 
nou, je bent de zaak aardig aan het 
romantiseren!” Want was het ook niet 
zo dat ik een jaar of twaalf geleden 
vreselijk gevallen ben, tijdens dat 
prachtige winterweer? Er zijn dan 
namelijk ook nare, gladde plekken en 
jawel, op zeker moment aan de Bote-
ringesingel lag ik languit. Het plant-
soen lag er weliswaar heel mooi bij, 
maar ik niet! Gescheurde enkelban-
den en ik moest een aardig tijdje re-
valideren. 
Het gebeurde terwijl ik Kop d’r Veur 
aan het rondbrengen was en zo zie je 
maar dat activiteiten voor de buurt 
niet geheel zonder risico’s zijn. Ik 
merk dat ik wat angstiger geworden 
ben bij gladheid, maar daar heb je 
goede schoenen voor, waarmee je 
niet zo gemakkelijk uitglijdt. 
Want als ik alles bekijk, kom ik toch 
tot de conclusie: 
Ik mis de winter. 
 

Margriet Klasen 

Margriet 
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Gedichten  &  Hortusbuurt 
 
 
voor schipper Kars Thaden 
 
 
 

Huiswaarts 
 
 
Schoener met woeste leeuwenkop als jij. 
Een lieve man, een baken in de dag. 
Wat je ook zocht, hier ben je gebleven. 
Maar pomp het ruim leeg voor die droom. 
Ontdek een land dat nooit bestond. 
Geef zee een zachte naam. 
 
 
                                          Rense Sinkgraven 
 
 
 
 
Dit gedicht werd eerder gepubliceerd in de Groninger Gezinsbode 
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buurtpolitie:.................................... bureau Korreweg 
wijkagent: ..............................Cor Kremers.0900-8844 
meldpunt overlast tijdens kantooruren..050-5875885 
buiten kantooruren: politie...........................0900-8844 
 
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 
stadsdeelsecretarissen: 
.........................Ton Podt, René Kuipers .050-3678600 
stadsdeelbeheerder: ...Joke Erenstein...050-3678910 
sociale wijkvernieuwing:.. Liesbeth van de Wetering 
 
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 

 
 
 
Klaas Hofstra (voorzitter), 
Kleine Rozenstraat 22................. 3124029 
 
Petra Drijver (secretaris) 
Grote Kruisstraat 18..............06-16367152 
 
Anouk Doornbos (penningmeester) 
Kleine Rozenstraat 7b...........06 10529997 

Bewonersorganisatie 

Hortusbuurt 
 

bestuur@hortusbuurt.nl 
 

Postbus 1699 
9701 BR  Groningen 

 
Postbank 3163081 

 
WWW.Hortusbuurt.nl 

 

Jaarvergadering 
30 Maart, om 16 uur 

Café de Minnaar, 
Kleine Rozenstraat 64 
Na afloop Buurtborrel  
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