
  

 

KOP D’R VEUR Wijkkrant Hortusbuurt 
november/december  2009 



2 

 

Bij de foto op de omslag: 
 
Bouw van scheikundig  
laboratorium  
aan het Boterdiep in 1910.   
(zie blz 22 en verder) 

 

Kop  d’r  Veur 
 
november /  december   2009 
36e jaargang 
 
tweemaandelijkse uitgave van  
Bewonersorganisatie Hortusbuurt 

Redactie 
Henriëtte van Arkel ……………   ….3601672 
Harmke Eisen (coördinatie)      …   .3134558 
Piet Hein Schlebusch(vormgeving)  3127773 
Margriet ter Steege   ....................   .5730655 
 
Vaste medewerkers:  
Diederik van der Meide   
Elly van Unen 
 
Coördinatie bezorging:  
Eduard Giezen ……………          …3141692  
 
Drukwerk: Wm Veenstra 
Oplage: 2400 
 
E-mail: kdv@hortusbuurt.nl 
Postadres: Kop d’r Veur 
Postbus 1699,  9701 BR Groningen 

 
Bijdrage goed doel 
 
Ze staan op straat, ze sturen acceptgiro’s, ze 
bellen en ze komen bij u aan de deur. De men-
sen die wat tijd over hebben voor een goed doel. 
 De Kop d’r Veur  wordt ook regelmatig gevraagd 
om een oproep te plaatsen voor collectanten. 
Aangezien de krant eens in de twee maanden 
uitkomt is het vaak mosterd na de maaltijd. Mis-
schien kunnen we bij de gemeente een lijst op-
vragen en die plaatsen. Zij wijst namelijk de col-
lecteweken toe. 
 
Zelf liep ik jaren voor het KWF en nu alweer een 
paar jaar voor de Dierenbescherming. Het is een 
paar uurtjes werk en je doet ook nog leuke erva-
ringen op. 
“Meid! En dat in de regen! Kom er even in, dan 
kun je je even opwarmen”. 
De ervaring leert ook dat er mensen zijn die ge-
woon duidelijk “nee” zeggen en mensen die het-
zelfde bedoelen maar ieder jaar met een andere 
smoes komen. “O, ik heb geen kleingeld in huis”  
bijvoorbeeld. Aan mij niet besteed want ik ben 
fanatiek. Ik loop altijd de adressen nog één of 
twee keer langs waar ik de eerste keer niemand 
thuis trof, dus tegen zo’n kleingeldpersoon zeg ik 
gewoon dat ik dan nog wel eens terugkom in die 
week. 
Er wordt ook wel eens gezegd: “Goh, is er alweer 
een jaar voorbij?” en waar ik in voorgaande jaren 
verhalen over zieke naasten kreeg te horen zijn 
dat nu leuke beestjesverhalen. 
En uiteraard zijn er de studenten die meestal wel 
wat willen geven. Het komt dan geregeld neer op 
de laatste muntjes uit de portemonnee schudden. 
“t Is niet zoveel hoor”. 
En ik: “Als iedere Nederlander nou datzelfde 
bedrag gaf dan waren we toch alweer een heel 
eind. En alle beetjes tellen.” 
En zelfs bij het collecteren zijn veranderingen in 
de tijd merkbaar. Want het gebeurt nooit meer 
dat iemand zegt: “Wacht maar even, ik heb nog 
wel wat in mijn telefoonpotje”. 
 

Harmke  

 
Kopijsluiting volgend nr: 

24 december 
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Van het bestuur 
 
Op onze oproepen hebben zich inmid-
dels drie aspirantbestuursleden gemeld. 
Met deze drie erbij hebben we een pri-
ma mix qua leeftijdsopbouw. Helaas zijn 
het wel allemaal mannen (Dus da-
mes…..) Zij draaien eerst een poosje 
mee en zullen zich in de volgende Kop 
d’r Veur zelf even voorstellen. 
 
De volgende buurtborrel is op zondag 
15 november vanaf 17.00 uur in Café 
De Minnaar van de Rozenstraat. Mis-
schien ook een leuke gelegenheid om 
de nieuwe bestuurders te ontmoeten. 
 
Op 13 oktober hadden we een korte 
buurtschouw. Conclusie; Onze buurt is 
nog steeds de op één na mooiste van 
Nederland. 
Wel hebben we een paar kritiekpuntjes 
gevonden. De overlast veroorzaakt door 
de bezoekers van Mamamini kan eigen-
lijk alleen maar tegengegaan worden 
door een parkeerplaats op te offeren 
voor een extra fietsenrek. Het woord is 
nu aan de omwonenden. 
 
Ook hebben we onlangs weer ons jaar-
lijkse overleg gehad met het College 
van Bestuur van de RuG. Ondanks het 
onzalige vroege tijdstip was het een 
prettig gesprek, zonder dat dit nu direct 
tot concrete maatregelen leidt. 
 
Kort samengevat: 
Het gaat goed in onze buurt. 
 
Hopelijk tot op de buurtborrel. 
Tot dan dan. 

Klaas Hofstra. 

  

Gevarieerd nieuws 

Kop d’r Veur  
op internet! 
 
Oude nummers Kop d’r 
Veur nu ook digitaal be-
schikbaar op internet!   
Er is een uitgebreide in-
houdsopgave van alle num-
mers,  en de nummers van-
af 2003 kun je zelfs inte-
graal terugvinden op  
 
www.hortusbuurt.nl 
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renambulance hebben overgedragen 
maar ook heeft iemand bij ons gebiecht 
dat zij zo genoeg had van haar witte rat, 
die haar altijd beet, dat zij het beest in 
het Noorderplantsoen heeft losgelaten. 
 
Gelukkig zijn wij niet verplicht onze 
bronnen openbaar te maken. 

M.t.S. 

We hebben het al eerder vermeld: de 
oudere dames bij ons in de buurt zijn 
niet voor een kleintje vervaard. Je zou 
toch verwachten dat iemand hard begint 
te gillen wanneer zij midden in de nacht 
opeens een rat op haar bed ontwaart. 
Zo niet deze mevrouw. Onverschrokken 
pakte zij haar föhn en joeg het ondier op 
de vlucht. 
 
Toen ze het de volgende dag aan haar 
buurvrouw vertelde zei ze er ook bij dat 
ze niet wist of het echt gebeurd was of 
dat ze het gedroomd had. Wij van de 
Kop d’r Veur kunnen deze mevrouw uit 
de droom helpen. Het is wel degelijk 
echt gebeurd. Niet alleen hebben wij 
van andere buurtgenoten gehoord dat 
zij gezamenlijk met veel moeite een wit-
te rat hebben gevangen en aan de die-

 
Heldhaftige buurtgenote verjaagt rat met föhn 
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geld in te zamelen voor het goede doel. Dit 
jaar wordt geld opgehaald voor aids-
preventieprojecten in Kenia, Soedan en 
Zambia. 
 
U kunt bij Happietaria tegen een geringe 
vergoeding een hapje eten.  Vorig jaar werd 
op deze manier 170.000 Euro ingezameld.  
 
Het restaurant Happietaria start op 18 no-
vember, en zal ongeveer een maand geopend 
blijven.   

Niet in de Violenstraat 
 
De verhuizing van de Borgmanschool 
naar de Violenstraat gaat niet door.  Er 
bleek te weinig ruimte te zijn.  Er komen 
wel gymnastieklokalen waar diverse 
scholen gebruik van kunnen maken. 
 
Wél in de Violenstraat  
 
Het tijdelijke restaurant Happietaria  komt 
dit jaar in de Violenstraat  nr  2.  Dat pand 
was tot voor kort het clubgebouw voor do-
ven,  en in het verleden ook nog een poos 
ons buurtpand.    
 
Bij Happietaria slaan de studenten van de 
zes christelijke studentenverenigingen in 
Groningen ieder jaar de handen ineen om 

 

Gevarieerd nieuws 
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Boem 
 
Hoe het gebeurd is staat er niet bij en 
ook niet wie ervoor verantwoordelijk is. 
Maar maandagmorgen 19 oktober lag 
deze lantarenpaal in de Noorderbinnen-
singel plat. 

De Kop d’r Veur  
als bewijsmateriaal 

 
In het zomernummer van dit jaar deden 
wij verslag van een overleg tussen de 
gemeente en buurtbewoners over het 
Noorderplantsoen. 
Hierin stond ondermeer dat alcohol ge-
doogd wordt. Op een avond werd ik ge-
beld door een meisje dat me vroeg wie 
deze uitspraak gedaan had. Nadat ik 
had verteld dat het de wethouder zelf 
was hoorde ik de reden van het tele-
foontje.  
 
Het meisje was bekeurd toen ze een 
glas wijn dronk in het Noorderplantsoen 
en wilde met de Kop d’r Veur in de hand 
de bekeuring aanvechten. 
Voor het geval de officier van justitie dit 
geen bewijs vindt heb ik ook maar het 
officiële verslag van de gemeente opge-
stuurd. Hierin staat duidelijk dat één van 
de maatregelen om de overlast in het 
Noorderplantsoen te verminderen het  
verscherpen van het gedoogbeleid 
alcohol  kan zijn. Dit houdt dus in dat er 
een gedoogbeleid is. 
Nu maar hopen dat het meisje die € 60,- 
aan iets leukers kan besteden. 

MtS 

 

Gevarieerd nieuws 

Hulp nodig bij het 
Invullen van uw 

belastingformulieren 
of andere financieel- 

administratieve 
ondersteuning? 

Tarieven op maat. 
Bel 050-3124029 

of mail 
klaasknillishofstra@home.nl 

Buurtborrel 
 

zondag 15 november  
vanaf 17.00 uur  

in Café De Minnaar  
van de Rozenstraat 
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NIEUWBOUW, RENOVATIE, GLAS EN ONDERHOUD  
 
Door een nauwe samenwerking met erkende, zelfstandig werkende 
vakmensen, kan ik nu ook alles leveren op het gebied van: 
 

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

Profiteer van het verlaagde BTW-tarief van 6 % voor particuliere   
woningen ouder dan 2 jaar.  Deze winter hanteer ik voor al uw        
binnenwerk weer een laag tarief, waardoor ik goedkoper ben dan de 
winterschilder. 

Uiteraard kunt u ook nu al geheel vrijblijvend een offerte aanvragen 
voor het buitenschilderwerk voor 2010. 
 
UW WONING/BEDRIJF IS HET VISITEKAARTJE DAT IK AFGEEF !!  
 
Gerrit Scheffer 
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Tijdelijke creatieve stad 
“Open Lab Ebbinge”  

op het CIBOGA-terrein 
 
Open Lab Ebbinge (OLE), een tijdelij-
ke creatieve stad aan het Boterdiep, 
krijgt een subsidie van 200.000 euro 
van het Rijk. “De subsidie is een ste-
vige impuls om onze OLE-plannen 
voor de bouw van een aantal tijdelijke 
paviljoens te realiseren”, zegt wethou-
der Jaap Dijkstra van Economische 
Zaken en Cultuur. 
 
Het is de bedoeling om een tijdelijk 
‘dorp’ te bouwen met innovatieve ste-
denbouw en demontabel vastgoed.  
Die plek is gevonden aan het Boter-
diep. Op schots 8 en 9 van Ciboga 
kan een tijdelijke creatieve stad ko-
men met eromheen mogelijk een eve-
nemententerrein. Open Lab Ebbinge 
is een broedplaats voor de creatieve 
industrie. Daarnaast is het een alter-
natief evenemententerrein tijdens de 
grote verbouwing van de Grote Markt. 
 
De subsidie voor Open Lab Ebbinge 
is onderdeel van het landelijke Inno-
vatieprogramma Mooi Nederland. 
Daarmee wil minister Cramer meer 
partijen laten werken aan de ruimtelij-
ke kwaliteit en identiteit van stad en 
land. Eerder kreeg Open Lab Ebbinge 
al ondersteuning vanuit Creative City 
Challenge, een Europees project dat 
bevordering van creativiteit en inno-
vatie voorstaat. 
  

Opknappen pleintje aan de 
Rozenstraat start half  

november 
 
Vorige keer wisten we te melden dat het 
pleintje in de Rozenstraat in september 
opgeknapt zou worden.  Door ziekte van 
de coördinator is dit enigszins vertraagd,  
Maar als er verder geen gekke dingen 
meer gebeuren, start men op 16 novem-
ber met de uitvoering van de werkzaam-
heden.   
De gemeente heeft besloten om ook 
nog een extra stukje het stukje straat 
mee te nemen.  Het gaat er prachtig 
uitzien! 
 

Winter City  op de  
Ossenmarkt 

 
De oostzijde van de Grote Markt is mo-
menteel één grote bouwplaats,  en half 
december komt bovendien het media-
spektakel ‘Het Glazen Huis’  voor het 
Stadhuis te staan.   
Daarom was er geen plaats meer voor 
de ijsbaan. Die zal nu uitwijken naar de 
Ossenmarkt.  Dus van 3 december tot 3 
januari hebben we dikke ijspret in onze 
buurt! Haal de schaatsen al vast maar 
uit het vet.. 

 

Gevarieerd 
nieuws 
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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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Op het raam van de Grote Leliestraat 
19 hangt het briefje wat op de foto 
staat afgebeeld. 
Wij wilden weten of hier misschien 
een verhaal achter zat en zo belden 
we aan bij “Noem me maar Alma van 
nummer 19.” 
 
Alma heeft een grote rozemarijnstruik 
voor haar raam en sinds vorig jaar 
merkte ze dat er iemand kennelijk be-
lang had bij het aanleggen van een ei-
gen voorraadje uit háár struik. 
Ze heeft daar helemaal geen bezwaar 
tegen als het maar netjes gebeurt. Vorig 
jaar was er echter zo ruig mee omge-
sprongen dat er een hele hap weg was. 
Ze heeft de struik toen niet eens ge-
snoeid om hem weer een beetje bij te 
laten komen en vervolgens een briefje 
opgehangen. 
Het briefje geeft dus aan dat mensen 
gerust topjes mogen knippen, dat is nog 
goed voor de plant ook. Er staan wel 
eens mensen voor het raam die vragend 
een schaartje omhoog houden als ze 
haar zien. Ze knikt dan ja en vervolgens 
wordt er keurig geknipt. 
 

Maar laatst was er weer die ene me-
neer. Hij was al eerder gespot door de 
buren. Ze hadden een signalement, 
waardoor Alma hem ook meteen her-
kende. 
“Hij moet het briefje wel gezien hebben 
hoor, want deze keer kwam hij om 11 
uur ’s avonds. Ik hoorde geluid bij mijn 
raam, ging naar buiten en toen reed hij 
net weg. En moet je kijken, de hele boel 
weer verbogen. En dat briefje is toch 
duidelijk? Ik denk dat die man een res-
taurant heeft of zo.” 
 
We weten niet of de betreffende meneer 
dit leest. Mocht u hem een keer bezig 
zien, spreek hem er dan gerust op aan. 
En mocht u zelf een keer rozemarijn 
nodig hebben en u wilt rozemarijn van 
Alma dan weet u nu dat bescheidenheid 
en netjes handelen geboden is. 
Van háár kant is het tenslotte een heel 
aardig gebaar! 
 

Harmke Eisen. 

 

‘Het briefje’  (2) 
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Twee jaar lang is, naar een plan van 
Stef Tuinstra, onder leiding van Mense 
Ruiter, orgelbouwer uit Zuidwolde, ge-
werkt aan de restauratie van het orgel in 
de Nieuwe Kerk. 
 
Het orgel is tussen 1829 en 1831 ge-
bouwd door Johan Wilhelmus Timpe en 
stamt uit de Biedermeier periode waarin 
begrippen als rust, eerlijkheid, soberheid 
en doelmatigheid in de kunst hoog ge-
waardeerd werden. 
 
Van oktober 2007 tot eind augustus 
2009 heeft het orgel in de steigers ge-
staan. Het grootste deel van het orgel 
moest worden gedemonteerd. De aan-
zienlijke verzakkingen van de gehele 
constructie sinds 1831 zijn vrijwel onge-

daan gemaakt. De vele kapotte, lekke 
en versleten delen zijn hersteld, waarbij 
in de meeste gevallen het oude materi-
aal opnieuw kon worden gebruikt. De 
inwendige constructies van de orgel-

 

Orgel in de Nieuwe Kerk  
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kast, de windladen en de speelmecha-
nieken zijn waar nodig in bijpassende 
stijl versterkt en gestabiliseerd. De vloer 
bij de klavieren is iets lager gelegd, zo-
dat de langere mensen van onze tijd nu 
ook beter op het orgel kunnen spelen. 
Alle bewegende onderdelen zijn weer 
soepel lopend gemaakt. De klavieren en 
koppelingen hebben hun oorspronkelijke 
toetsgang teruggekregen. Al met al 
speelt het orgel nu veel degelijker, pret-
tiger en lichter. Ook alle 2.444 pijpen 
zijn technisch hersteld. 

Zaterdag 14 november  
open dag 
 
Zaterdag 14 november 2009 
Van 11.00 – 15.30 uur Open Dag in de 
Nieuwe Kerk, waarbij de orgelbouwers 
en de orgeladviseur uitleg geven over 
de restauratie. Tevens kunt u dan zelf 
alles van dichtbij bekijken. U kunt dus 
ook een kijkje in de binnenkant van het 
orgel nemen. Deze Open Dag wordt om 
15.30 afgesloten met een kort orgelcon-
cert door Stef Tuinstra.  
 
Iedereen is hartelijk welkom en de toe-
gang is gratis.  

 

in oude luister hersteld 

Bij de foto’s:  
De vaste organisten van het Timpe-orgel, links 
Stef Tuinstra, rechts Jelte Hulzenbos (Met dank 
aan Ipe van der Deen )  

In de Nieuwe Kerk is er altijd veel te 
doen,  maar tegen de tijd dat ons 
blad uitkomt, zijn de aankondigingen  
vaak niet meer actueel.  
 
Als u geïnteresseerd bent in kerk-
diensten of in de prachtige cantate-
diensten (elke eerste zondag van de 
maand), dan is het handig om met 
enige regelmaat  te kijken op de site 
van de Nieuwe Kerk:  
 

www.nieuwekerk.org 
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Lang geleden leefden er twee zwarte 
zwanen in het Noorderplantsoen. Het 
vrouwtje stierf en het mannetje vloog 
zich te pletter tegen een autoruit om-
dat hij zijn eigen spiegelbeeld aanzag 
voor zijn geliefde vrouwtje. 
Veel mensen hebben goede herinne-
ringen aan de zwanen van vroeger. 
Onder hen is Hillie Zijlstra. Zij bezit 
zelfs nog een foto die haar man jaren 
geleden gemaakt heeft.  (zie hier-
naast) 
 
Henk Welp, bewoner van de Noorder-
plantsoenbuurt miste de zwanen en 
toen de buurtvereniging vorig jaar 
vijfentwintig jaar bestond stelde hij 
voor twee nieuwe zwarte zwanen in 
het plantsoen uit te zetten. De Ge-
meente Groningen vond het een goed 
idee en bij het Ganzenparadijs in Co-
evorden zaten twee zwarte zwanen in 
de opvang die men graag wilde laten 
adopteren. 

 

Ook het Kerkblad schreef in de jaren zestig over de zwarte zwanen ..  

 
 

Witte ganzen, 
zwarte zwanen  
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Tewaterlating  
zonder champagne 
 
Op  vrijdag 2 oktober was het zover. 
Alle direct omwonenden hadden een 
uitnodiging van de gemeente gekre-
gen om de tewaterlating bij te wonen 
dus ik stond daar met een heleboel 
buren. Na een toespraak van Jannie 
Visscher, wethouder stadsbeheer 
maar bij ons misschien nog meer 
bekend als enthousiaste buurtbe-
woonster, kreeg Trizin Hof van het 
bedrijf Hofganzen en het Ganzenpa-
radijs het woord. 
Hofganzen adviseert overheden zoals 
gemeenten hoe zij dienen om te gaan 
met ganzen en andere vogels, zwanen 
in dit geval. Hofganzen zorgt ook voor 
opvang van vogels, zet ze uit en beheert 
vervolgens de populaties. (zie  
www.hofganzen.nl ) Voor Hofganzen 
staat een diervriendelijke werkwijze 
voorop. 
 
Trizin Hof vertelde dat de zwarte zwaan 
(Cygnus atratus) afkomstig is uit Austra-
lië en Nieuw Zeeland en naar deze con-
treien is gehaald als siervogel. 
Hij leeft in zoet- en brakwatergebieden 
en voedt zich met grassen en water-
planten. Hij is bijna helemaal zwart met 
enkele witte handpennen. Van alle zwa-
nen heeft de zwarte zwaan de langste 
hals: meer dan de helft van de totale 
lichaamslengte. 
 
Vervolgens kregen we het één en ander 
te horen over “onze” nieuwe zwanen. Ze 
zijn afkomstig uit Amsterdam en Naar-
den. De ene was aangeschoten door 
een jager en de andere was tegen een 
hoogspanningskabel gevlogen.  

Verder zijn het niet twee mannetjes, zo-
als eerst werd gedacht, maar een man-
netje en een vrouwtje. Toch zal er geen 
gezinsuitbreiding komen. Ten eerste valt 
hun broedseizoen in onze winter, wat de 
kans op overleven voor babyzwaantjes 
vrijwel tot nul reduceert en ten tweede is 
het beleid van de gemeente erop gericht 
de grootte van de dierenpopulatie in het 
gareel te houden .De eieren zullen wor-
den gedompeld in maïskiem-olie. Dit 
verhindert de groei van een embryo.  
Dat er voor zwarte zwanen is gekozen 
heeft ook te maken met het feit dat gan-
zen wel met zwarte zwanen kunnen op-
schieten maar niet met witte. 
Na deze interessante uiteenzetting gin-
gen de deuren van de bestelbus open 
en droeg Trizin de zwanen één voor één 
naar hun nieuwe onderkomen. 
Het was een mooi gezicht hoe de zwa-
nen te water werden gelaten. Champag-
ne was er niet maar een fikse regenbui 
zorgde voor een goede vervanging. 
 

 
De tewaterlating (Foto Peter Wassing) 

 
Z.O.Z. 
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“Elke onderneming begint 
  met het maken van een eerste stap” 
 
Speel je wel eens met de gedachte ooit voor jezelf te beginnen? 
Droom je wel eens van je eigen onderneming? 
Ben je (startende) ondernemer of wil je dit worden? 
Wellicht ben je al begonnen, maar weet je even niet meer hoe je verder moet… 
 
Dan is er voor jou 
in je eigen buurt ‘Het Ondernemershûs’ 
aan de Johan de Wittstraat 15, vlak bij het Noorderstation. 
 
In ‘Het Ondernemershûs’ hebben we veel activiteiten onder één dak. 
Je kunt hier terecht voor advies, informatie, ondersteuning, begeleiding, 
workshops over ondernemen, inloopochtenden, ondernemersspreekuur 
en nog veel meer… 
 
Ondersteuning krijg je van Mijn Eigen Onderneming, 
een startersadviesbureau dat reeds vele starters naar een succesvolle 
onderneming begeleid heeft. 
 
Heb je een uitkering van de sociale dienst van de Gemeente Groningen of van 
het UWV dan kun je meestal gebruik maken van diverse regelingen om een 
eigen onderneming te starten. Bij ‘Het Ondernemershûs’ kunnen we je hier meer 
over vertellen. 
 
Meer weten? Kom dan eens langs bij 
‘Het Ondernemershûs’ 
Johan de Wittstraat 15 
9716 CA  Groningen 
Tel 0800 – 44 44 222 
www.hetondernemershus.nl 
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Mot 
 
Inmiddels zijn we een paar weken ver-
der en ik vraag me ernstig af of de gan-
zen en de zwarte zwanen ook weten dat 
ze geacht worden goed met elkaar te 
kunnen opschieten. 
De kennismaking was al niet geheel 
vlekkeloos verlopen - bij het zien van de 
zwanen vloog alles wat in de vijver dreef 
op de vlucht - maar een paar dagen la-
ter was het echt bal. 
 
Een mevrouw zag zondagavond dat de 
ganzen verdreven werden en op de 
Oranjesingel terecht kwamen tussen de 
bussen en het andere verkeer. Wat doe 
je in zo’n geval ? Dan bel je de verant-
woordelijke wethouder en zo liep Jannie 
Visscher ’s avonds laat met een paar 
plakjes brood ganzenhoedster te spe-
len.   
 
 
 

Een paar dagen later was ik er zelf ge-
tuige van hoe de mannetjeszwaan de 
ganzen verdreef en dat ging er bepaald 
niet zachtzinnig aan toe. 
Sinds die tijd zijn de zwanen en de gan-
zen aan het stuivertje-wisselen in de 
vier vijvers van het plantsoen. 
Tot nu toe zijn er gelukkig nog geen 
slachtoffers gevallen. Ik ben benieuwd 
of het de leden van de gevederde mini-
maatschappij in het plantsoen lukt tot 
een vreedzame co-existentie te komen. 
 

        
Margriet ter Steege 

 
(vervolg van blz 15) 

www.anaburen.nl/noorderplantsoen 
 
Bent u geïnteresseerd hoe het verder gaat met de zwanen 
en de ganzen? 
 
 Ana Buren heeft sinds jaar en dag een prachtige site over 
het Noorderplantsoen.  Ze beschrijft met veel humor en lief-
de het wel en wee  van de ganzen, de zwanen en de hon-
den die daar uitgelaten worden.  Alle beesten hebben bij 
haar een naam, en ze houdt zelfs een heel actueel dagboek 
van het dierenleven in het plantsoen bij. 
 
Een echte aanrader!   

 
(Foto Feike van der Veen) 
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Ruimte voor fietsers  en voet-
gangers op diepenring 
 
Het college wil meer ruimte voor fietsers 
en voetganger op de diepenring.  Het 
college wil de verblijfsfunctie bij het wa-
ter stimuleren en de diepenring echt bij 
de binnenstad trekken. Als de gemeen-
teraad nog dit jaar groen licht geeft,  
kunnen de werkzaamheden  van de eer-
ste fase, tussen de Vissersbrug en de 
Boteringebrug, direct na de zomer van 
2010 beginnen. Het college wil dat er 
langs de kades een voetpad, fietspad, 1 
rijbaan van 3 meter breed en een ka-
destrook van minimaal 3 meter breed 
komen. Dat gebeurt aan beide zijden 
van het water. 

Garages 
 
Aan beide zijden is er één rijbaan waar 
het verkeer in één richting rijdt. Door het 
weghalen van de 374 parkeerplaatsen 
ontstaat er ruimte voor voetgangers en 
fietsers. Het verwijderen van parkeer-
plaatsen past in het beleid om het 
straatparkeren tegen te gaan en meer 
gebruik te maken van de parkeergara-
ges zoals de Boterdiepgarage, Ossen-
marktgarage en de nieuwe garages op 
het Damsterdiep en onder het Groninger 
Forum. De bereikbaarheid en bevoorra-
ding van de binnenstad voor het auto-
verkeer blijft gegarandeerd, stelt het 
college. 
 

 

De diepenring wordt aangepakt 
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Kademuren opgeknapt 
 
Aan de Spilsluizen wordt 150 meter ka-
demuur aangepakt; zo’n 50 meter kade-
muur wordt vervangen. Over een lengte 
van 100 meter wordt de oorspronkelijke 
kademuur versterkt.   
Kademuren kunnen de loop van de tijd 
enigszins waterdoorlatend worden. Hier-
door spoelt achter de kademuren gelei-
delijk de aarde weg, waardoor verzak-
kingen kunnen ontstaan. Om gevaarlijke 
situaties vóór te zijn plaatst de gemeen-
te deels nieuwe kademuren of maakt 
gebruik van damwanden. 
 
Linden 
 
Ook aan de noordkant van de Spilslui-
zen wordt met damwanden gewerkt. Op 
deze locatie worden damwanden onder 
water vóór de kademuur geplaatst, 
waardoor de monumentale linden ge-
spaard blijven. Het verkeer heeft geen 
last van dit werk. Aan- en afvoer van 
materieel en het tijdelijk verplanten van 
grote bomen gebeurt grotendeels ’s 
avonds en ’s nachts. Het werk aan de 
Spilsluizen is aan het eind van dit jaar 
afgerond. 
 

Piet Hein Schlebusch 

Verzet 
 
Inmiddels begint het verzet tegen de 
plannen behoorlijk op gang te komen.  
Bewoners, maar vooral winkeliers en 
ondernemers zien met lede ogen dat ze 
hun parkeerplaats voor de deur kwijt 
raken en dat ze hun auto in een dure 
parkeergarage moeten zetten die tussen 
11 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends 
bovendien gesloten zal zijn.   Men is 
bang dat de klandizie het af laat weten, 
en dat de panden steeds vaker omge-
bouwd zullen worden tot studentenhui-
zen, en dat de huizen minder waard zul-
len worden. 
 
Verbeterplan Noorderhaven 
 
Over het verbeterplan voor de Noorder-
haven is men beter te spreken 
 
Schippers krijgen veel minder gemakke-
lijk toestemming voor een ligplaats, of 
om van ligplaats te ruilen.  Wie de Noor-
derhaven verlaat mag alleen maar on-
der bepaalde voorwaarden terugkeren.  
En voor onbewoonde schepen zal men 
elders een plekje moeten zoeken.  
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Onder grote belangstelling opende 
onze kersverse burgemeester Peter 
Rehwinkel op 19 september 2009 
“Het Paleis”, zoals het oude schei-
kunde laboratorium aan de Bloemsin-
gel na een grootscheepse verbou-
wing is genoemd. 
Rehwinkel was de avond ervoor als 
burgemeester geïnstalleerd,  en dit 
was dus zijn eerste officiële optreden 
in functie. Hij zag er nog wat onwen-
nig en verlegen uit,  maar verrichtte 
de opening met verve. 
 
Daarna konden de aanwezigen door het 
complex gaan dwalen. Het complex kent 
meer dan vijftig ateliers, tien gastenver-
blijven , en de nodige bedrijfsruimtes, 
cursuszalen en woningen, die lang niet 
allemaal gemakkelijk te vinden zijn. Het 
lijkt erop dat de verbouwing wel een 
paar centen mocht kosten en dat men 
niet op een dubbeltje hoefde te kijken. 
Dan is het jammer om te constateren 
dat er te weinig aandacht is besteed aan 
de bewegwijzering. 

Er was een speurtocht  voor de kinderen 
uitgezet. Maar die was ook voor  menig 
volwassene te hoog gegrepen. Gelukkig 
kent het complex ook een mooie bras-
serie waar men weer op verhaal kon 
komen.  
 
Een groter succes voor de kinderen wa-
ren het T-shirt verven en het bouwen 
van soesjestorens, die je direct op 
mocht eten of mee naar huis mocht ne-
men. En de volwassen kunstliefhebbers  
konden nog vele uren doorfeesten…. 

 

De buurt is een paleis rijker 
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Het Paleis is een cultureel woon- en 
werkcomplex. Het moet een broed-
plaats worden, waar kunstenaars, 
vormgevers, ondernemers en cul-
tuurliefhebbers elkaar kunnen ont-
moeten en inspireren, waar wonen 
en werken samengaan. De plek 
waar nieuwe initiatieven en ideeën 
worden ontwikkeld met diverse acti-
viteiten voor een breed publiek. 
 
Het Paleis is ontwikkeld door Stich-
ting COB10, woningcorporatie 
Nijestee en Kuub (een centrum voor 
particuliere bouw). De stichting  
COB10 zal het complex gaan behe-
ren en voor de invulling gaan zor-
gen. 

Na een gesprek met Petra Koonstra, 
drijvende kracht achter het hele pro-
ces, verklaarde buregemeester Reh-

winkel  het paleis voor geopend 
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‘Het Paleis’ opende haar deuren afge-
lopen maand (zie elders in dit blad) .  
 
Diederik van der Meide ging op zoek 
naar de oorspronkelijke functie maar 
vond ook enkele andere interessante 
zaken naar aanleiding van een oude 
foto. 
 
De foto 
 
De foto toont de aanbouw van het voor-
malige Scheikundig Laboratorium in 
1910. Tegenwoordig Het Paleis: een 
cultureel woon- en werkcomplex op de 
hoek van het Boterdiep en de Bloemsin-
gel Een plek waar nieuwe initiatieven en 
ideeën worden ontwikkeld met diverse 
activiteiten, zegt de site van het paleis. 
De afgelopen jaren is druk gewerkt om 
het grote gebouw, waar vroeger het 
Scheikundig Laboratorium in gevestigd 
was, op te knappen en geschikt te ma-
ken voor een nieuwe functie. 
 

Het gebouw is best vaak toegankelijk 
dus neem gerust eens een kijkje. Ik heb 
wat kort onderzoek gedaan naar de oor-
sprong van het laboratorium. Het meest 
opvallende van de foto vond ik het water 
dat voor het pand langsloopt. Hoe zat 
dat ook alweer? 
 
In de Grote Rozenstraat staat een pla-
quette met daarop vermeld: Laboratori-
um Chemicum anno 1814. Blijkbaar 
vond de Universiteit het een kleine hon-
derd jaar later ‘nodig om een nieuw la-
boratorium op te richten. Opdrachtgever 
van de nieuwbouw was de Rijksgebou-
wendienst namens het Ministerie van 
Onderwijs. Het werd een groot pand op 
een braakliggend terrein bij de buiten 
gebruik geraakte vestingwerken. Later 
werd het pand nog weer uitgebreid. 
Maar die aanbouwen zijn enkele jaren 
geleden gesloopt. 
 
Op de foto is te zien dat het laboratori-
um in aanbouw was. Het dak is nog niet 

 
Bij de voorpagina: 

Hoek Bloemsingel - Boterdiep 
 

Foto J.J. Folkers,  
collectie RHC  

Groninger Archieven  
(1785-3960) 

 
 
 
 
 
 
Voormalig  
scheikundig  
laboratorium  
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helemaal klaar, het pand staat in de 
steigers. De vergunning voor de bouw 
werd aangevraagd in 1909 en het ge-
bouw werd in 1912 opgeleverd. De foto 
is gemaakt 1910 door J. Folkers, moge-
lijk staat zijn dochter op de kademuur. 
 
Het andere Verbindingskanaal 
 
Het water voor het laboratorium was 
een gedeelte van de oude vesting-
gracht, dat om de gehele stad had gelo-
pen, daar waar het Boterdiep en de 
gracht in elkaar overliepen. Aan de 
rechterzijde is nog net een bruggetje te 
zien over het nog net niet gedempte 
Boterdiep. Het Boterdiep werd gedempt 
in 1912, enkele jaren nadat de foto ge-
maakt is. Overigens liep het Boterdiep 
na 1912 nog over het tracé van de te-
genwoordige Rodeweg en de Bedumer-
weg naar het tegenwoordig nog be-
staande Boterdiep richting Zuidwolde. 
Pas later werd het Boterdiep ook ge-
dempt voorbij de kruising met de Korre-
weg.Het Boterdiep begint nu pas weer 
aan de overzijde van het Van Starken-
borghkanaal. Er resteert nog een stukje 
Boterdiep, tegenwoordig een vijver, na-
bij de Soendastraat. 

Het was een druk stukje stad waar vroe-
ger de Ebbingepoort stond en het Boter-
diep de stad in kwam. Daarom waren er 
aan het begin van de Korreweg meerde-
re cafés’s waar de bezoekers aan de 
stad (veelal schippers) zich verzamel-
den. De Ebbingepoort verdween al rond 
1880 en de vestingwallen werden toen 
ook ontmanteld, maar de vestinggracht 
tussen het Boterdiep en het Damster-
diep was blijven liggen. Die gracht liep, 
op de foto gezien, naar links en zigzag-
de over wat tegenwoordig Bloemsingel 
en het terrein van het UMCG is naar de 
kruising Europaweg-Damsterdiep. 
 
Dit verbindingskanaal tussen Boterdiep 
en Damsterdiep is pas rond 1925 ge-
dempt en was daarmee het laatste ge-
deelte van de oude vestinggordel die 
vergraven is. Het werd ook wel Steentil-
poortengracht genoemd. We moeten het 
dus niet verwarren met het huidige Ver-
bindingskanaal (wat een naam toch ei-
genlijk!) voor het station. Door de dem-
ping van dat kanaal kon het toenmalige 
Algemeen Provinciaal en Stadszieken-
huis verder uitbreiden. 

 

De bastions aan de oostkant 
 
De stad kende vroeger 17 bastions die aan de buitenzijde door een gracht omslo-
ten werden.  De uiterste en buitenste bochten van de gracht  in het oostelijke ge-
deelte van de stad lagen op de volgende plaatsen: 
• halverwege de oostzijde van de Singelweg, 
• in het Oosterhamrikkanaal ter hoogte van de voormalige winkel van San-

nes, Installatietechniek, 
• aan de achterzijde van het Tandheelkundig Laboratorium aan de Antonius 

Deusinglaan, 
• in de winkelstraat van het UMCG , 
• en ter hoogte van het toegangspoortje van het Typografengasthuis aan de 

Petrus Campersingel. 
 

Z.O.Z.      
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Het Van Starkenborghka-
naal verbindt pas sinds 
1938 de stad Groningen 
met het westelijke en noor-
delijke gedeelte van Gronin-
gen, ofwel het Eemskanaal 
met Friesland. 
Maar daarvoor was al wel 
het Oosterhamrikkanaal 
gegraven in 1924. Vooral 
om kolen naar de gasfa-
briek aan de Bloemsingel te 
kunnen transporteren, alwaar uit de ko-
len gas gewonnen werd. Hoe je dan 
precies van het Oosterhamrikkanaal 
naar het Eemskanaal kon komen is voor 
mij vooralsnog een raadsel. Wie helpt 
dat oplossen? 
 
Het grappige van het bestuderen van de 
geschiedenis is dat je merkt dat sommi-
ge problemen niet van vandaag of giste-
ren zijn. Want enige jaren geleden is de 
gemeente in samenspraak met het wa-
terschap Noorderzijlvest begonnen met 
het plan Watermolen. Bedoeling hier-
achter was om water vanuit het Reitdiep 

via de vijvers in het Noorderplantsoen 
ondergronds via de vijver bij de Beren 
(Jumbo) naar het Oosterhamrikkanaal te 
kunnen transporteren, of andersom. Dat 
zou in ieder geval de waterkwaliteit in 
het plantsoen verhogen. Volgens mij is 
die verbinding nog niet tot stand geko-
men, maar de foto toont wel aan dat het 
niet zo gek is het water daar weer in 
verbinding met elkaar te brengen. Overi-
gens schijnen de bewoners van de Kor-
rewegwijk wel last te hebben van de het 
nieuwe waterpeil: in het Oosterhamrik-
kanaal stond het water in 2007 20 cm. 
hoger en ook in de kelders van de wo-
ningen aan het Bernouilliplein. Zouden 
ze daar inmiddels al weer droge voeten 
hebben? 
 
Als je wilt zien hoe het Scheikundig la-
boratorium er vroeger uit zag, met 
prachtige foto’s van binnen ga dan naar 
www.beeldbankgronignen.nl  en typ 
bloemsingel in: je vindt er meer dan tien! 
 

Diederik van der Meide 
 
Voor informatie, aanvullingen en inlich-
tingen: d.vandermeide@hetnet.nl  
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 In haar Groenstructuurvisie spreekt 
de gemeente Groningen de wens uit 
om samen met burgers het groen in 
de wijken in te richten en te beheren.  
 
De Milieufederatie Groningen wil hier 
invulling aan geven door met bewoners 
van de stad een plan te maken voor 
‘Groningen - Eetbare stad’. Onderdelen 
van dat plan  kunnen zijn:, het aanplan-
ten van fruit- en notenbomen in de stad, 
de aanleg van ‘Proef’- en ‘Pluk’- tuinen 
met groenten, fruit en kruiden voor alge-
meen gebruik en het geven van cursus-
sen in aanleg en onderhoud van eetbaar 
groen. Daarnaast willen we bijvoorbeeld 
wandelingen en excursies langs eetbaar 

groen organiseren. Er is al meer eetbaar 
groen in de stad dan je op het eerste 
gezicht zou vermoeden!  
 
Basiscursus Eetbaar Groen: 
maandagavond, 23 november 
 
We nodigen u uit voor een cursusavond 
over aanleg en onderhoud van ‘eetbaar’ 
groen (fruit, noten, kruiden, mini tuintjes 
etc.) in de eigen tuin of in het openbaar 
groen.  Op deze avond worden verschil-
lende aspecten behandeld van het plan-
ten en onderhoud van fruitbomen en 
ook van mini tuintjes in de stad. Neem 
voor meer informatie contact op met 
Heidi Renkema van de Milieufederatie 
Groningen. 

  
Kristin Wijnja en Heidi Renkema 

Milieufederatie Groningen 
tel. 050-3130800 

 
k.wijnia@mfgroningen.nl / 
h.renkema@mfgroningen.nl 
Www.mfgroningen.nl  

 

Groningen - Eetbare Stad 
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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) 
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u er over denkt om in de toekomst in 
een aanleunwoning of in De Ebbinge-
poort te gaan wonen. Het telefoonnum-
mer is 050-313950.  
 
De dagelijkse aansturing van de zorg-
teams is gelegd bij de zorgmanager. 
Ook dit is een nieuwe functie. Voor alle 
facilitaire zaken is de facilitair manager , 
Alida Cordes, verantwoordelijk.  
 
 
Per 1 oktober is Tineke van Gelder aan-
gesteld als zorgmanager. Zij zal, net als 
haar voorganger Karel Eggen, in elke 
“Kop d’r Veur” wat vertellen over De Eb-
bingepoort. Er gebeurt daar genoeg; het 
is een warm en actief woon- en zorg-
centrum waar u van harte welkom 
bent!!!  
 
Ook in ons wijkrestaurant. 

Binnen woon- en zorgcentrum De Eb-
bingepoort is een aantal wijzigingen 
doorgevoerd. Het zijn wijzigingen die 
primair als doel hebben de bewoners zo 
optimaal mogelijk en, volgens de wette-
lijke mogelijkheden, zorg en woongenot 
te verstrekken. 
 
Met elke bewoner worden heldere af-
spraken gemaakt over de zorg die gele-
verd gaat worden. Hiertoe is een nieuwe 
functie binnen de organisatie in het le-
ven geroepen.en wel de functie van co-
ordinerend verpleegkundige. Samen 
met de bewoner gaat deze de regie voe-
ren over de zorg- en dienstverlening.  
 
Er zijn binnen De Ebbingepoort twee 
coördinerende verpleegkundigen: Rena-
te van der Woude en John Mulder. Met 
hun kunt u ook een afspraak maken als 
u een keer een kijkje wilt nemen omdat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe gezichten in 

de Ebbingepoort:  
Renate van der 

Woude,  John Mul-
der en Tineke van 

Gelder 

 
 De Ebbingepoort aan het woord 

Nieuwe functies en gezichten  
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Op de hoek van de Leliestraat met de 
Zoutstraat stond er eind jaren zeven-
tig een café leeg, dat  mijn belang-
stelling wekte.  Ik fietste er regelma-
tig langs en ik was indertijd met een 
aantal vriendinnen bezig een vrou-
wencafé op te zetten. Helaas was het 
niet geschikt voor onze doeleinden 
maar ik ben het altijd een mooi pand-
je blijven vinden.  Het leek me leuk 
om er meer over te weten te komen 
en er voor onze rubriek een stukje 
over te schrijven. 
Diederik van der Meide is de archie-
ven ingedoken en haalde het volgen-
de boven water: 
 
Het perceel hoek Zoutstraat 31/33 oostzijde en 
Grote Leliestraat 40/42 had in 1832 verschillende 
kadasternummers: E 520 (hoek) en 519 en 518 
(in de Zoutstraat, die toen Spinhuisstraat heette). 
Naast 519 zat tot 1926 een gangetje. 
E 518 was eigendom van Barend Simons Hoog-
hout (schipper). 
E 519 was in 1832 eigendom van Johannes Lim-
borgh (scheepstimmerman). 
E 520 was eigendom van de weduwe Hendrik 
Hoogland (koopman). 
 

Het adres in de negentiende eeuw was L 6 (wijk 
L, huisnummer 6). In 1850 was het waarschijnlijk 
een winkeltje, want de bewoonster was een 
“winkeliersche”. 
Tegenover het pand stond, aan de tegenwoordi-
ge Zoutstraat, het tuchthuis. Dat werd ook wel 
spinhuis genoemd. 
 
Ene Mense ten Hoove had in 1904 een café in 
het hoekpand. Daarbij had hij ook een café aan 
de Radebinnensingel. 
 
In 1926 zijn er nieuw -en verbouwwerkzaamhe-
den verricht in opdracht van een zoon van Mense 
ten Hoove, Johan Fredrik Christiaan, die in 1920 
was getrouwd met Jantje de Munck. 
De gevelsteen uit 1926  met inscriptie J.F.C. ten 
H. en J.de M. 1926 zit nog steeds in de muur in 
de Zoutstraat. De tand des tijds heeft hier be-
hoorlijk aan geknaagd maar eens moet hij net zo 
leesbaar zijn geweest als op bijgaande illustratie. 
 
Veel meer was via de officiële kanalen niet te 
achterhalen maar de naam ten Hoove kwam me 
bekend voor. Ik ken Ton ten Hoove uit de Lelie-
straat al jaren. Op de vraag of hij misschien fami-
lie is van J.F.C. ten Hoove antwoordde hij dat 
deze een broer van z’n opa was, dat hij een erg 
grote familie heeft, dat deze familie een zeer 
bekende horeca familie is in de stad Groningen 
en dat hij verder niets van de Zoutklip weet. Wel 
kreeg ik van hem wat namen van neven die mis-
schien meer informatie zouden 
hebben. 

 Niet zomaar een pand in de Hortusbuurt (aflevering 2) 

De Zoutklip  
 

 
Fragment uit 
oude foto, ge-
nomen vanuit 
de Noorderbin-
nensingell : 
 
Het witte huisje 
in het midden 
is de Zoutklip 

Z.O.Z. 
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Nieuwe Ebbingestraat 106 
Groningen 

tel: 050-3181666 
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Via deze neven kwam ik uiteindelijk in den Haag 
terecht. Daar woont mevrouw Luffina Alders- ten 
Hoove, geboren in 1929, dochter van Jacob Pie-
ter ten Hoove, één na jongste broer van Johan 
Fredrik Christiaan ten Hoove. 
Zij kan zich nog heel goed herinneren dat zij als 
kind heel vaak bij haar ome Chris en tante Jantje 
in café de Zoutklip is geweest .Het was er altijd 
erg gezellig en het rook er altijd naar boenwas. 
Zij vertelde ook dat de moeder van haar opa 
Mense ten Hoove ooit in het pand is begonnen 
met een winkeltje. Zij zal de “winkeliersche” uit 
1850 zijn geweest. 
Haar oom en tante zijn later naar Veendam ge-
gaan en het café werd overgenomen. Wanneer 
en door wie is niet bekend. 
 
Wel is dus bekend dat het café  rond 1979 leeg 
stond .Volgens het bouwdossier zijn de panden 
in 1988 omgebouwd tot woningen. 
Tegenwoordig woont Fred Helleman met zijn 
echtgenote Supatcha Kieng Wong op Zoutstraat 
31. Het voormalige café is hun fraaie woonkeu-
ken en ziet er nog steeds uit als een café. 
 

De huidige bewoners hebben het huis in 2006 
gekocht en zijn er in 2007 ingetrokken. 
Fred komt uit Beetsterzwaag. Hij wilde graag bij 
het Noorderplantsoen wonen omdat het zo’n 
heerlijk rustige buurt is. Hij vindt het heel leuk dat 
zijn keuken vroeger een café is geweest. De tap 
zit er nog en de grote bierkelder bestaat ook nog 
steeds, alleen staan er geen vaten bier meer. 
Supatcha komt uit Thailand. Daar leerde zij Fred 
kennen toen hij een rondreis door Azië maakte. 
Fred werkt als business consultant bij Athos Ori-
gin en Supatcha is hard aan het studeren voor 
het inburgeringexamen. Het bevalt hen prima bij 
ons in de buurt. Toch maken ze plannen om over 
ongeveer tien jaar naar Thailand te verhuizen. 
Maar voor het zover is kan Fred misschien voor 
een paar jaar de Zoutklip in ere herstellen. 
Het heeft er de allure voor. 
      
   

Margriet ter Steege, 
Mett dank aan Diederik van der Meide 

 
 
 
Wanneer er buurtbewoners zijn met herinnerin-
gen aan de Zoutklip zouden we het fijn vinden als 
u deze herinneringen met ons wil delen. 

 

Als een echte kastelein staat de huidige 
bewoner achter de tap 
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Als je aanbelt voor Andrew op Kijk in ’t 
Jatstraat 3 is het even wachten want hij 
moet van helemaal bovenin komen. 
Na heel wat traptreden komen we in zijn 
heerlijk lichte ruimte. Aan de zuidkant 
allemaal ramen in het schuine dak en 
uitzicht op een stuk bovenkant van het 
centrum en drie torens. Je zou als Hor-
tusbuurtbewoner niet vermoeden dat 
daar zo’n mooie plek zit. 
 
Links 
 
Andrew heeft de kunstacademie Miner-
va gedaan en hij is ooit begonnen met 
zijn tekentalent en met vormgeving. 
Momenteel houdt hij zich echter met 
een aantal dingen tegelijk bezig, naar 
zijn eigen zeggen wel zo’n acht á negen 
“Ik noem het zelf wel een gemengd 
kunstbedrijf. Ik geloof zelf ook echt in 
die gemengde formule, je hebt dan na-
melijk altijd wel werk. 
Weet je , ik ben linkshandig. De linker-
hand is de vrouwelijke hand, de ontvan-
ger. Ik ben veelzijdig zoals vrouwen dat 
ook vaak zijn en de mannenmaatschap-
pij kan dan ook niks met mijn verhaal. 

“Multi-tasking” is voor mannen uit den 
boze.” 
 
De naam Domino Design is hiermee ook 
verklaard. Hoewel Andrew zegt dat hij 
de naam had bedacht vóór de eigenlijke 
invulling kwam. 
Hij heeft een paar jaar een galerie ge-
had. “Maar dan moet je echt bovenlo-
kaal of internationaal opereren anders 
red je het niet. Of je moet een stichting 
zijn die met subsidies en vrijwilligers kan 
werken. Dat is wel een bittere pil hoor, 
een galerie hebben is zó geweldig!” 
 
Vandaag de dag is de website een ze-
gen. Mensen uit alle hoeken van het 
land weten hem te vinden. “En voor in-
ternet hoef je er niet uit te zien terwijl je 
site wel hartstikke blits kan zijn. Vroeger 
had zakelijk succes vaak te maken met 
afkomst, tegenwoordig kan een jong 
meisje een platencontract krijgen als ze 
op you-tube wordt ontdekt.” 
 
Op de vraag wat zijn doelgroep is luidt 
het antwoord:”Wat hoger ontwikkelde 
mensen, mensen die wel van gekke 
dingen, van kunst en van kleurrijke din-

 

Verborgen bedrijvigheid in de buurt 
 
Deel 8 
In onze buurt zijn veel mensen die een 
bedrijfje hebben wat zo voor het oog 
niet zichtbaar is. In deze rubriek stellen 
we een aantal aan u voor en u zult mer-
ken hoe verrassend ze zijn. 
 
Andrew Zeegers heeft, zoals hij het 
zelf verwoordt, een “Kunstbedrijf” het-
geen opereert onder de naam Domino 
Design. 
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gen houden. Mensen die verfijning, ele-
gantie, kwaliteit en fijnzinnigheid belang-
rijk vinden.” 
 
Wat biedt Andrew zoal? 
 
De basis van zijn kunstenaarschap zijn 
portretten en naaktmodellen. Hij geeft 
schilderworkshops waarbij groepen van 
zo’n vijftien man hier bij hem terecht 
kunnen. Is de groep groter dan moet er 
ruimte gehuurd worden. De workshops 
worden gegeven inclusief catering. 
Want Andrew is ook culinair gepassio-
neerd. Hij houdt van de stress die er bij 
komt kijken en noemt dat een goddelijke 
stress, mits zijn kookkunsten worden 
gewaardeerd. 
“Het moet niet zo zijn dat, terwijl je je 
even omdraait, de schaal met zorgvuldig 
en kunstig klaargemaakte hapjes al half 
leeg is en men nauwelijks beseft wat 
men gegeten heeft.” 
En dat koken is ook één van de activitei-
ten die hij biedt in zijn gemengd bedrijf 
want je kunt hem inhuren. 
“Koken is een universum op zich. Hoe 
langer je bezig bent hoe minder je blijkt 
te weten. Ik krijg ook hoe langer hoe 
meer bewondering voor meesterkoks”. 
 

Eens gaf hij een workshop in het kader 
van een bachelorparty. Twintig meiden 
waarvan er eentje ging trouwen. En het 
model was uiteraard een blote jonge-
man. “Nou, we kregen het voor elkaar 
om die bruid in spé naast de jongeman 
op de bank te krijgen en te fotograferen. 
Die foto hebben we uiteraard doorge-
stuurd naar haar toekomstige man, ha 
ha! Flauw misschien, maar het gaat er-
om dat je een leuke middag hebt. Je 
bent tenslotte zowel gastheer als cate-
raar. De kunst is om iets extra’s te ge-
ven, iets wat ze niet verwachten”. 
 
Verder doet Andrew grafische vormge-
ving. Zelf zegt hij: “Bij designers moet je 
het bouwen van een website zien als 
het inrichten van een winkel in plaats 
van grove vormgeving”. 
Hij heeft veel ervaring en vindt dat daar 
nog niet voldoende over op de site 
staat. Het begon ooit met logo’s, brieven 
en enveloppen. Daarna kwamen de 
websites. 
“Grafische vormgeving appelleert aan 
diepere lagen zoals de symboliek van 
logo’s, van vormen, lettertypes, kleur 
etcetera. Mijn precisie past ook bij web-
sites en de kennis van grafische tech-
niek is belangrijk bijvoorbeeld bij druk-
werkvoorbereiding.” 
 
 

 

Z.O.Z. 
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Hof Der Schone Kunsten  
 
Een bont palet aan artistieke  
diensten en produkten 
 
 Andrew Zeegers  
 beeldend kunstenaar  
 Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 3 
 06 - 28 12 88 62  
 domino@bart.nl
 www.domino-design.nl 

       
En nu zijn we bij een volgend onderdeel 
aangekomen want onder Domino De-
sign valt ook een kleine printshop. Er 
kunnen visitekaartjes, flyers en folders  
door Andrew zowel vormgegeven als 
geprint worden. 
En er is ook nog de museumshop. Ik 
krijg van alles te zien, allemaal produc-
ten zoals je die in een museumshop zou 
kunnen vinden. Prachtige doosjes met 
kaarten van Franse kunstenaars, moles-
kinboekjes, muziekdoosjes, drakenpen-
nen, te veel om op te noemen. 
 
Portfolio’s 
 
Wat Andrew momenteel echter het be-
langrijkste vindt is het uitgeven van din-
gen. Zo is hij nu bezig met het idee 
portfolio’s te maken van lokale kunste-
naars. Hij laat een mooi vormgegeven 
doosje zien met daarin ansichten met 
reproducties. Andrew doet alles: vorm 
geven , in elkaar zetten, flyer erbij met 
informatie over de kunstenaar en een 
lijst met exposities en eventueel ook nog 
visitekaartjes. De kunstenaar krijgt een 
deel van de opbrengst. 
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Volgens Andrew is dit een “win-win-win-
situatie”want het levert de kunstenaar 
iets op, het is een prachtig product voor 
de consument en zelf heeft hij er ui-
teraard ook wat aan. Het lijkt hem ge-
weldig als hij voor meerdere, lokale, 
kunstenaars zo’n product zou kunnen 
maken. 
Op de vraag of dit gemengde bedrijf nu 
de verwezenlijking van een droom is 
antwoordt hij:”Absoluut, maar over din-
gen waarover je niet moet praten moet 
je ook niet praten. Het uitspreken van 
een droom doet tevens die droom te-
niet.” 
 
Bambi 
 
Ideaal zou echter zijn als er meer men-
sen in het bedrijf werk zouden hebben. 
Hij voelt zich hierin geïnspireerd door 
Walt Disney. “Die man had iets geraakt 
met zijn tekeningen. Later had je de 
Disneystudio’s en daar ging het zowel 
om het educatieve- als om het schoon-
heidsaspect. Tekenaars daar deden 
soms zelf hun eigen tekenhelden na. 
Liepen bijvoorbeeld als een Donald 

     
Duck door de studio. En ze haalden 
zelfs beesten naar de studio om ze 
goed te kunnen tekenen. Voor Bambi is 
er echt een hert in de studio geweest. 
Disney is ook een gemengd bedrijf ge-
worden, kijk maar naar Disneyworld. 
Mét het culinaire aspect erbij! Wat mij in 
dat geheel aanspreekt is het roeren 
door betovering, de onschuld en het 
geloof in jezelf.” 
Wie nieuwsgierig is geworden kan de 
site bekijken. www.domino-design.nl  Er 
zijn regelmatig nieuwe producten op te 
zien en ook kun je je er aanmelden voor 
het ontvangen van de digitale nieuws-
brief die de naam”Het bonte Palet” 
draagt. 
 
Een paar uur waren zo maar om. De 
rosé was zomaar op. 
En het was opeens zomaar donker. 
Maar wát een uitzicht. 
Andrew:: Bij het woord “uitzicht” denk ik 
ook aan zakelijk perspectief.” 
En wie weet. Andrew gaat misschien 
wel meewerken aan de Kop d’r Veur! 
 

Harmke 
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De doelstelling was ook niet mis: 
“De vereniging stelt zich ten doel haar 
leden te steunen in hun beleving als 
student van wat de Kerk belijdt, met na-
me in het laten schijnen van het Licht 
van Gods Woord bij de beoefening der 
wetenschap. Zulks in getrouwheid aan 
de zinspreuk van de Rijksuniversiteit 
Groningen ‘Verbum Domini Lucerna 

 
Deze keer zal wat verteld worden 
over de geschiedenis van de Algeme-
ne Studentenvereniging (ASV) Diony-
sos, en dan met name over de ont-
staansgeschiedenis en de naamsver-
wisselingen die ervoor heeft gezorgd 
dat we zijn wie we zijn. 
 
Hendrick de Cock van VGS via 
VCS en CVS  naar ASV 
 
Eind jaren 40 sticht de vereniging voor 
Gereformeerde Studenten (VGS) twee 
studentenverenigingen, een in Gronin-
gen en een in Amsterdam. De vereni-
ging in Groningen wordt VGS Hendrik 
de Cock genoemd, naar de gelijknamige 
Groningse predikant die aan de basis 
stond van de gereformeerde afscheiding 
in 1834. De vereniging start officieel op 
28 april 1947 en bestaat onder andere 
uit leden van de gereformeerde studen-
tenvereniging VERA, afgekort van Veri 
Et Recti Amici (Ware en oprechte 
vrienden), dat zich later zou transforme-
ren tot poppodium waaruit ook het Gro-
ninger Studentenkoor Gica en het Gro-
ninger Studentenorkest Mira zullen ont-
staan. 
De grondslag van VGS Hendrik de Cock 
luidde als volgt: “De vereniging wortelt in 
de gemeenschap der Heiligen, welke 
door de Heere is gesteld tussen de le-
den van Zijn Kerk en initieel wordt ge-
zien en beleefd in de dienst des Woords 
en der Sacramenten en welke gemeen-
schap door de Heere genadiglijk is be-
waard in Reformatie, Afscheiding en 
Vrijmaking.” 

 

Studentenvereniging Dionysos  
laat van zich horen 
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Pedibus Nostris’ (Het woord van de 
Heer is een lamp voor onze voeten). Dit 
laatste is overigens nog steeds het mot-
to van ónze RuG. 
In de jaren ’60 is er strijd binnen de ver-
eniging. Er wordt gestemd voor het 
openstellen van de vereniging voor stu-
denten met andere kerkelijke achter-
gronden. Een deel van de leden vindt dit 
onacceptabel en richt dan ook de Gere-
formeerde Studentenvereniging (GSV) 
op, welke nog steeds bestaat en met het 
motto 'Caput Sapientiae Est Reveren-
tia Domini' (De vreze des Heren is het 
begin der wijsheid) nog steeds menig 
gereformeerd hart sneller doet slaan. De 
'ruimdenkende' leden die overblijven 
gaan verder onder de naam Vereniging 
voor Christelijke Studenten (VCS) Hen-
drik de Cock. 
 
Eind jaren '90 verandert de vereniging 
opnieuw van naam om duidelijk te ma-
ken dat de vereniging wel christelijk is, 
maar de leden dat niet zozeer hoeven te 
zijn. VCS wordt CSV, Christelijke Stu-
dentenvereniging Hendrik de Cock. 
 
In 2002 is het weer raak en wordt door 
verdere ontkerkelijking binnen de vere-
niging wederom van naam veranderd: 
CSV Hendrik de Cock wordt Algemene 
Studentenvereniging (ASV) Hendrik om 
voorgoed afscheid te nemen van het 
christelijke karakter. 
 
Dionysos 
 
Het christelijke karakter blijft echter kle-
ven aan de vereniging en dit resulteert 
in teruglopende ledenaantallen. Dus ook 
in 2006 is het tijd voor, jawel, een nieu-
we naamsverandering. Ditmaal in ASV 
Dionysos met als leus ‘Aequalitas in 
Varietate’ (Gelijkheid in diversiteit).  

Dionysos is de griekse god met de ro-
meinse god Bacchus en is een van de 
kinderen van Zeus. Hij is de god van de 
wijn en de feesten, en dat spreekt  stu-
denten wel aan. De doelstelling van de 
vereniging is er intussen ook een stuk 
ruimdenkender op geworden: “Het doel 
van de vereniging is haar leden de mo-
gelijkheid te bieden tot zelfontplooiing 
en ontspanning en hen te stimuleren tot 
discussie over cultuur en maatschappij.” 
Het logo met de pijl en de kleuren zwart-
wit zijn ook gekomen samen met de 
naamsverwisseling. De pijl staat voor 
vooruitgang. 

 
Anno 2009 is VGS Hendrik de Cock 
slechts een echo uit het verleden. Toch 
wordt ieder  jaar nog trouw op 28 april 
het geboortefeest van onze vereniging 
gevierd. Zo zijn er meer van die terugke-
rende rituelen die een vereniging maken 
tot wat het is. Volgende keer meer over 
de tradities en mores van studentenver-
eniging Dionysos. 
 

Chris de Bruijn 
 
Bron foto Hendrik de Cock: http://
nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_de_Cock 
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Hotspot Boterdiep 
 
Als de mensen weg 
zijn is het feest. 
 
We schudden de wielen, 
hummen een lied, 
maken het donker licht. 
Wie kent ons? 
 
Dit is de place to be, 
de hotspot in town. 
 
Wanneer ik rijd ben 
jij mijn brandstof. 
 
Zie ik je weer? 
 
 
Rense Sinkgraven 

Rense Sinkgraven was tot voor kort de Stadsdichter van Groningen.  Hij hield onder andere 
elke vrijdagochtend spreekuur in de Openbare Bibliotheek.  Bovenstaand gedicht schreef hij 
voor de opening van de parkeergarage aan het Boterdiep (7 maart  2009)) 
 
”Mij was gevraagd een gedicht voor te dragen dat ik speciaal voor de gele-
genheid geschreven had. Het galmde lekker.” 
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buurtpolitie:.................................... bureau Korreweg 
wijkagent: ..............................vacature      .0900-8844 
 
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 
 
Rechtswinkel Groningen …………... tel 050-3134707 
bereikbaar op  maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 
 
geen ongewenste post?          Zie  www.infofilter.nl 

 
 
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 

 

 

 
 



  


