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LEKKER DICHTBIJ
W at je van ver haalt is lekker zegt men.

Misschien hebt u wel eens Schotse haggis 

geproefd en vond u het verrukkelijk. Of 

misschien hebt u het weer uitgespuugd 

toen u ontdekte wat er precies in zat.

Koeienogen schijnen ook in bepaalde lan-

den een lekkernij te zijn, persoonlijk laat ik 

mij liever aanstaren door verse tomaten.

Gebakken spinnen; ook zoiets. Behalve 

een frituursmaak valt daar toch erg weinig 

bij voor te stellen. En pepernoten, komen 

die nou oorspronkelijk uit Spanje, lieve 

kinderen?

W at een heerlijke ontdekking is het dan 

iedere keer weer dat we in de Hortusbuurt 

in diverse gelegenheden onze maag kun-

nen vullen.

Maar er is meer in onze buurt en wel op 

allerlei gebied.

Bekijk onze trouwe adverteerders maar 

eens, wedden dat er verrassingen voor u 

bij zitten?

Hierbij doe ik u een belofte.

Ik ga een keer vakantie houden in de 

Hortusbuurt met overnachtingen en al. Ik 

mag minimaal vijf dagen niet in eigen huis 

komen en moet dus iemand regelen voor 

kat en planten.

Dan ga ik de toerist uithangen, bij mooi 

weer misschien een middagje boekje lezen 

in het plantsoen; winkelen in de Ebbinge-

straat, expositie in de Hortustuin bekijken, 

hofjes bekijken, wie weet is er een concert 

in de Nieuwe Kerk en dan kom ik ook nog 

tot de ontdekking dat de wijk vlakbij het 

centrum van de stad ligt!

Onderdeel van deze belofte is dat ik er 

verslag van doe in de Kop d’r Veur.

Gebeurt het in de winter dan komt er een 

schaatsfestijn bij in het plantsoen, anders 

blijft het bij wandelen of joggen als het om 

de lichaamsbeweging tijdens de vakantie 

gaat.

U hoort er nog van!

Harmke Eisen

BIJDE OMSLAGFOTO
Aanleg van de tramrails aan het 

Boterdiep in 1925.

De redactie heeft haar keuze op deze foto 

laten vallen in verband met de aanstaande 

aanleg van de tram in Groningen. Het tra-

ject is u ongetwijfeld bekend: in onze buurt 

zal de tram vanuit de W .A. Scholtenstraat 

linksaf over een stukje van de Bloemsingel 

rijden, dan links over het nu nog braaklig-

gende deel van het terrein van de oude 

gasfabriek, vervolgens rechtsaf naar het 

Boterdiep en dan verder over de huidige 

busbaan naar de Noorderstationsstraat.

Bij het bekijken van de foto denk je aller-

eerst: wat zijn dat kleine, smalle rails. Kijk 

je beter dan zie je dat het geen tramrails 

zijn maar de rails die ze vroeger vaker 

gebruikten bij verzet van grond en materia-

len. Een werkspoortje dus.

Tussen circa 1925 en 1949 liep er over het 

Boterdiep een elektrische tram. Er was al 

wel eerder een tram in Groningen, maar 

die reed toen door de Ebbingestraat.; eerst 

zelfs nog als paardentram!

De rails over het toen al circa twintig jaar 

gedempte Boterdiep bestond uit een 

enkelspoor wat tussen de rijen bomen 

door liep die op de foto te zien zijn. Nu zal 

dat een dubbelspoor gaan worden. En we 

nemen aan dat ook de rijtuigen wel groter 

zullen zijn dan die er vroeger reden!

Diederik van der Meide
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In dit nummer onder andere:
Blz. 2 Van het Bestuur
Blz. 4 Varia
Blz. 5 Onze Jongste correspondent
Blz. 7 Informatie van de Gemeente
Blz. 9 Laatste ontwikkelingen Tram
Blz. �4 Buurt baart Kunst
Blz. 2� Eenzame Studenten
Blz. 23 Dionysos
Blz. 27 Mammamini
Blz. 28 Gedichten en Hortusbuurt

Agenda
�4 november Zondag Borrel Medewerkers Kop d’r Veur
�6/�8 november Dinsdag/Donderdag Studentenkennismakingsavond
26 november Vrijdag Overleg Kruising Korreweg
9 december Donderdag Verkeersschouw
23 januari Zondag Nieuwjaarsborrel
maart Nog niet bekend Concert in Hortus
20 maart Zondag Jaarvergadering
� juni Woensdag Culinaire Zwerftocht

Doe mee!
Wij zoeken buurtbewoners die willen meepraten of meehelpen met de volgende zaken:
(Aanmeldingen graag via bestuur@hortusbuurt.nl)

Verkeersschouw
9 december, meldt problemen, suggesties en opmerkingen aan het bestuur

Overleg Kruising Korreweg
26 november, aanmelden uiterlijk �5 november via bestuur@hortusbuurt
We willen met bewoners bespreken wat de grootste problemen op de kruising zijn en 
hoe deze opgelost zouden kunnen worden

Culinaire zwerftocht, gezocht:
- Medewerkers organisatie
De Culinaire Zwerftocht is een rondgang langs verschillende restaurants in de buurt

Concert in Hortus, gezocht
- Popmusici / bands
- Gasthuizen voor kamerconcerten
- Medewerkers organisatie
Concert in Hortus is een ontdekkingsreis van popmuzikanten en huiskamers in de wijk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

InhouDsopgave & agenDa
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van het Bestuur
Bestemmingsplan Oude Hortus
Het is een drukke periode geweest voor 
de bewonersorganisatie. Om te beginnen 
hebben we onlangs ons jaarlijks overleg 
met de Raad van Bestuur van de Univer-
siteit gehad. Nu het bestemmingsplan 
voor de Hortus bijna definitief gemaakt zal 
worden, was dit een goede gelegenheid 
om het hier over te hebben.
Enkele leden van het actiecomité hebben 
het ontwerp bestemmingsplan in detail 
bestudeerd en een zienswijze opgesteld 
die namens de bewonersorganisatie is 
ingediend. Ook de Universiteit had een 
zienswijze ingediend, waarbij gevraagd 
werd de mogelijkheid tot laagbouw  op de 
plek van de huidige parkeerplaatsen open 
te houden. Wij hebben kunnen uitleggen 
dat dit niet klopt met de gemaakte afspra-
ken en de Universiteit heeft dit gedeelte 
dan ook ingetrokken. Inmiddels hebben we 
de definitieve versie van het bestemmings-
plan ontvangen en doorgestuurd naar de 

leden van het actiecomité en het lijkt er op 
dat we daarmee eindelijk alle rumoer rond 
het behouden van de Hortustuin succesvol 
kunnen afsluiten.

Collegebezoek en Wijkschouw
Vervolgens hebben we overleg gehad 
met het College van B&W. Het was een 
overleg in prettige sfeer, waarbij we wel 
hebben laten weten dat we op een aantal 
punten vinden dat de gemeente zo nu 
en dan wat doortastender kan zijn in het 
nakomen van afspraken. Dit betrof met 
name de belofte over het herinrichten van 
de Nieuwe Boteringestraat met gekleurde 
vlakken op de kruisingen. Dit plan lag al 
een jaar of 3 op de plank, maar het wilde 
niet vlotten met de uitvoering. Wethouder 
Dekker is inmiddels haar belofte nageko-
men dat zij hier achteraan zou zitten, want 
de kruisingen zijn nu allemaal knalgeel.
Hier hebben we bij de wijkschouw ook nog 
bij stilgestaan. Toen hebben we ook nog 
stilgestaan bij de kruising Kleine Kruis-

straat / Nieuwe Kijk in ‘t 
Jatstraat, waar ook gewerkt 
wordt aan wegdekmarkerin-
gen. Om dan ook te bespre-
ken hoe de aanpassingen 
op de Nieuwe Boteringe-
straat werken in praktijk, 
hebben we afgesproken 
dat we op 9 december een 
speciale ‘verkeersschouw’ 
zullen houden. Wanneer 
er buiten de hierboven ge-
noemde zaken nog situaties 
zijn die aandacht behoeven, 
dan horen we dat graag 
(via bestuur@hortusbuurt.nl 
o.v.v. verkeer).
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Kruising Korreweg
Om even bij het verkeer te blijven, hebben 
we (gezamenlijk met andere omliggende 
wijkorganisaties) overleg gehad met Wet-
houder Dekker en de dienst verkeer over 
het kruispunt Korreweg/Boterdiep/Nieuwe 
Ebbingestraat. We hadden om dit overleg 
verzocht tijdens het collegebezoek en bij 
deze een pluim aan Karin Dekker, die dit 
binnen zeer korte termijn heeft georgani-
seerd. Met name aangezien het tramtracé 
nu bekend is, kan er worden ingegrepen 
op het gevaarlijkste kruispunt van Gronin-
gen. We hebben afgesproken dat er een 
aantal kleine maatregelen zullen worden 
genomen op korte termijn (enkele weken). 
Verder zal er met een vertegenwoordi-
ging van bewoners worden gewerkt aan 
een middellange-termijn plan (enkele 
maanden) en een lange termijn oplossing 
waarbij de gehele situatie (Bedumerweg / 
Noorderstationsstraat / Rodeweg Noor-
derbinnensingel / Nieuwe Ebbingestraat 
/ Kurkstraatje / Boterdiep / Bloemsingel) 
opnieuw wordt ingericht vooruitlopend op 
de aanleg van de tram.
Wij zouden heel graag op 26 november 
een overlegavond organiseren om hierover 
met bewoners van gedachten te wisse-
len. Wanneer er mensen zijn die hierover 
willen meepraten, dan horen wij dit heel 
graag uiterlijk �5 november via bestuur@
hortusbuurt.nl o.v.v. korreweg 

Vernielroute
Tenslotte hebben we nogmaals aandacht 
gevraagd voor de zogenaamde ‘Ver-
nielroute’ waarop uitgaanspubliek met 
name op de Nieuwe Boteringestraat en 
de Kleine- & Grote Kruisstraat regelmatig 
kleine vernielingen aanrichten aan fietsen 
auto’s etc. We zullen hierover nog verder 
overleggen, met name om te kijken of er 
door de politie regelmatiger gepatrouil-
leerd kan worden op de ‘piekmomenten’. 
Hiervoor helpt het altijd wanneer iedereen 
overlast meldt bij het meldpunt overlast of 
de politie en dat er aangifte wordt gedaan 
bij vernielingen.

Binnenkort
Kortom, de afgelopen periode was er 
een waarbij de nadruk heeft gelegen op 
overleggen met verschillende instan-
ties. Nu kijken we alvast vooruit naar het 
voorjaar, waar we weer een aantal leuke 
activiteiten hopen te organiseren met en 
voor bewoners. Natuurlijk hopen we weer 
op voldoende animo voor de culinaire 
zwerftocht op � juni (waarbij we trouwens 
natuurlijk altijd mensen kunnen gebruiken 
die mee willen helpen, aanmeldingen naar 
bestuur@hortusbuurt.nl o.v.v. culinair) en 
een aantal mensen heeft een leuk idee om 
een avond met (studenten)huiskamercon-
certen te organiseren door popmusici uit 
de wijk voor een soort muzikale ontdek-
kingsreis onder de naam ‘Concert in Hor-
tus’. Wanneer er mensen zijn die zelf met 
hun band willen optreden, of die het leuk 
lijkt om thuis een concert met een man 
of 20 aan publiek op visite te krijgen, dan 
horen wij dit natuurlijk ook heel graag via 
bestuur@hortusbuurt.nl o.v.v. muziek.

Tot zover onze besognes. Hopelijk spreken 
we elkaar snel in de buurt.
Namens het bestuur,

Pascal Nieuwland
Voorzitter

P.S: Wanneer u liever niet mailt, kan u 
natuurlijk ook gewoon een van de be-
stuursleden bellen. Onze nummers vindt u 
achterin dit blad.
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Een goede buur.......
Je zal maar de buurpoes zijn van Peter 
Wassing en zoon Jesse aan de Noorder-
binnensingel. Dan heb je het wel heel erg 
getroffen want niet alleen krijg je dan extra 
lekkers, maar de buren bouwen ook nog 
eens een mooi huisje voor je op je lieve-
lingsplekje.

Schoonmaakactie in het 
Noorderplantsoen

Zaterdag �6 oktober 20�0 was de dag van 
de najaarsschoonmaak in het Noorder-
plantsoen. Om nou te zeggen dat de hele 
omgeving was uitgelopen is overdreven 
maar toch trotseerden ongeveer twaalf 
dapperen de eerste herfststormen om in 
het hart van het plantsoen op zoek te gaan 
naar zwerfvuil.

De oogst was niet zo groot als tijdens de 
voorjaarsschoonmaak, maar toch konden 
er maar liefst zes grote blauwe vuilniszak-
ken gevuld worden.  Er kwam zelfs nog 
een Dommelsch  bierglas te voorschijn.

Op de foto ziet u collega Ans van de 
buurtkrant Noorderplantsoen, die in haar 
eentje goed was voor �/6 van de totale 
opbrengst.

varIa
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van onze jongste corresponDent
Door Marijn Slijper

Buurtonderzoek
Ik heb een buurtonderzoek gedaan wat kinderen nou eigenlijk van deze buurt vinden.
Ik  heb als eerste Nani Slijper (7 jaar) geïnterviewd.

Hoe lang woon je hier al? 3 jaar.

Wat vind je leuk aan deze buurt? Dat het plantsoen dichtbij is en dat de buurt gewoon 
een gezellige sfeer heeft.

Wat vind je dat er nog verbeterd kan worden? Meer prullenbakken op straat er ligt 
vaak rotzooi.

Wat voor cijfer geef je je woonomgeving: 8

Vind je je woonomgeving schoon? Een beetje er ligt wel vaak rommel.

Vind je het een drukke buurt? Nee, het is bijna altijd rustig en  er rijden eigenlijk weinig 
auto’s door de straat.

Lijkt het jou ook leuk om geïnterviewd te worden over de buurt, mail het dan naar marijn-
slijper@gmail.com
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InformatIe van De

gemeente

Omgevingsvergunning
Per � oktober vervangt de ‘Omgevings-
vergunning’ in Nederland enkele tientallen 
afzonderlijke regels en vergunningen. Het 
aanvragen van een vergunning voor alle 
mogelijke ingrepen in de bebouwde omge-
ving wordt dan makkelijker. Daar profiteren 
burgers en bedrijven van. De bedoeling is 
ook de kosten voor de samenleving terug 
te dringen.
Stadjers kunnen hun vergunning - vanaf 
� oktober 20�0 - digitaal regelen viawww.
groningen.nl/vergunningwijzer of via het 
landelijke www.omgevingsloket.nl. 

Contact
Eventuele tekeningen of andere gegevens 
kunnen elektronisch ingestuurd worden. 
Mocht persoonlijk contact nodig zijn, 
bijvoorbeeld om papieren tekeningen te 
brengen of de aanvraag door te spreken 
of toe te lichten, dan informeert het digitale 
loket de aanvrager daarover.

Termijnen verkort
Met de invoering van de omgevingsver-
gunning zijn ook de wettelijke termijnen 
verkort waarbinnen de gemeente de 
aanvragen moet afhandelen. Bovendien 
verandert de inning van leges: dat gebeurt 
straks direct bij aanvraag al. Ook als de 
aanvraag wordt ingetrokken of de vergun-
ning geweigerd, moeten leges betaald 
worden.  

Wabo
De invoering van de omgevingsvergun-
ning, voluit Wet Algemene Bepalingen Om-
gevingsrecht (Wabo), gebeurt op initiatief 
van het ministerie van VROM en in nauwe 
samenwerking met gemeenten en provin-
cies. De gemeente Groningen heeft het ini-
tiatief van meet af aan omarmd omdat het 
past in het streven van de stad naar een 
klantgerichte publieke dienstverlening.
Meer informatie over de Omgevingsver-
gunning en de Wabo: www.winstmetde-
wabo.nl

Kunst- en Cultuur- 
projecten in de wijk

Bedenk een kunst- of cultuurproject voor 
uw wijk. En krijg subsidie van de gemeente
Wilt u een leuke culturele activiteit in uw 
wijk organiseren? Samen een musical 
maken, een toneelstuk of een kunstobject? 
Dan kan met De wijk als werkplaats, een 
subsidieregeling voor kunst- en cultuurpro-
jecten in de wijk.
Voorwaarde is dat Stadjers het project 
samen met een of meerdere kunstenaars 
uitvoeren. Eerdere activiteiten die al via De 
wijk als werkplaats zijn uitgevoerd vindt u 
opwww.buroloeks.nl. Niet alleen kunste-
naars mogen subsidie aanvragen, maar 
ook wijkbewoners, scholen, of zorginstel-
lingen. De wijk als werkplaats is er voor 
iedereen!
U kunt aanvragen indienen voor � mei 
20��. Een onafhankelijke commissie 
beoordeelt de aanvragen. Voorwaarden en 
criteria vindt u op gemeente.groningen.nl.
Meer weten? Neem dan contact op met 
Buro Loeks. Buro Loeks helpt u bijvoor-
beeld bij het maken van een aanvraag en 
het zoeken naar een juiste kunstenaar. 
Gratis! Wilt u graag eens meedoen aan 
een project of heeft u gewoon een leuk 
idee? Ook dan is Buro Loeks uw partner. 
Buro Loeks is te bereiken via (050) 850 7� 
48 enburoloeks@kunstencentrumgroep.nl.
Vragen over de subsidieregeling of 
aanvragen in het kader van De wijk als 
werkplaats kunt u richten aan:
gemeente Groningen
Dienst OCSW 
Afdeling CMS
Postbus 268 
9700 AG Groningen 
tel: (050) 367 6� �0
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Zoals het er nu naar uitziet rijdt de re-
giotram tot 2020 alleen in de gemeente 
Groningen. Hoofdstation Groningen is in 
die periode het begin- en eindpunt van 
de trams. Tramlijn �, naar Zernike, gaat 
langs de hoofdingang van het UMCG. Lijn 
2 rijdt door de Oosterstraat en over de 
Grote Markt naar Kardinge. B&W en GS 
willen de eerste twee tramlijnen in de stad 
Groningen aan elkaar koppelen via een 
gezamenlijke halte aan de Bloemsingel, 
ter hoogte van de nieuwe noordingang van 
het UMCG en de nieuwbouwwijk Ciboga. 
Daarmee nemen zij een inspraakvoorstel 
van de Bewonersorganisatie Beijum (!) 
over.Tussen de Bloemsingel en Kardinge 

Laatste ontwIkkeLIngen ronD De tram

rijdt Lijn 2 over de Oosterhamrikkade. 
B&W en GS kiezen die variant boven een 
tracé door de Vinkenstraat, dat de voor-
keur had van de gemeente, maar uiteinde-
lijk te duur bleek te zijn. Zie het kaartje, dat 
ook al in maart in de Kop d’r Veur stond. 

Meer reizigers, gunstiger exploitatie
Door beide tramlijnen te koppelen bij de 
Bloemsingel ontstaat een derde tram-
verbinding, tussen Kardinge en Zernike. 
Zodoende zijn behalve het UMCG ook 
andere grote publiekstrekkers in de stad 
straks per tram goed te bereiken, vanuit 
verschillende windrichtingen. Zowel voor 
reizigers uit de regio, als voor inwoners 

B&W en GS kiezen  voor variant met overstapmoge-
lijkheid op de Bloemsingel
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van de stad is dat aantrekkelijk: volgens 
vervoersprognoses nemen de reizigers-
aantallen hierdoor toe, wat de exploitatie 
van de tram goedkoper maakt.
De nieuwe tracés zijn ook eenvoudiger 
in te passen: de tram gaat niet meer met 
een bocht over de Maagdenbrug naar de 
Turfsingel en het Boterdiep, maar bereikt 
het Boterdiep via de WA Scholtenstraat 
en CiBoGa. De gemeente beschouwt de 
komst van de tram als een belangrijke 
stimulans voor de ontwikkeling van deze 
nieuwbouwwijk tussen het UMCG-terrein 
en het Ebbingekwartier.

Trams eerste helft 2016 in gebruik
B&W en GS hebben hun voorstellen 
voorgelegd aan respectievelijk de Ge-
meenteraad en Provinciale Staten en aan 
de partners in de Regio Groningen-Assen. 
Bij goedkeuring van de voorstellen kan de 
aanbesteding van het project beginnen. 
De bouw start naar verwachting in 20�3. 
Drie jaar later, in de eerste helft van 20�6, 
zijn beide tramlijnen in gebruik. Ze zullen 
dagelijks naar schatting gemiddeld zo’n 
50.000 reizigers vervoeren.

Aanleg tram geraamd op 307 miljoen 
euro
De aanleg van de twee lijnen van de 
RegioTram is geraamd op 307 miljoen 
euro, prijspeil 20�0. Daarmee blijven de 
geraamde kosten binnen het bedrag dat 
gemeente, provincie en de regio Gro-
ningen-Assen hier eerder voor hadden 
gereserveerd. De exploitatie van de tram is 
sluitend. Dat wil zeggen dat de kosten bin-
nen het budget blijven dat nu beschikbaar 
is voor de buslijnen op de routes waar 
straks de tram gaat rijden. Voor hetzelfde 
geld zal de RegioTram veel meer reizigers 
gaan vervoeren.
De stuurgroep RegioTram, waarin ge-
meente en provincie samenwerken, heeft 
met behulp van externe deskundigen nieu-
we ramingen opgesteld, aan de hand van 
de laatste ontwerpen. De nieuwe ramingen 
zijn daardoor veel nauwkeuriger dan eer-
dere. Die moesten worden gebaseerd op 
schetsontwerpen, en op voorlopige tracés.
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Second opinon over projectrisico’s
De ramingen zijn onderworpen aan een 
“second opinion”, waarbij is gekeken naar 
de complete opzet van het project, en in 
het bijzonder naar de projectrisico’s. Deze 
second opinion is de afgelopen maanden 
gedaan door AT Osborne. Dit adviesbu-
reau vindt de beschikbare documentatie 
“degelijk en professioneel.” De stuurgroep 
heeft de risico’s goed in kaart gebracht, en 
adequate maatregelen getroffen om ze te 
kunnen beheersen, volgens het bureau. 
Wat hen betreft kan de aanbesteding op 
korte termijn plaats vinden.

Maar ja….
Bij dit artikel staat een prachtige oude foto 
van een tram op het Boterdiep. De rails 
zijn ondertussen verdwenen, en het is nog 
steeds niet zeker of ze weer terug komen. 
Want de gemeente heeft nu al een gat van 
€ 17.500.000 dat ze moet zien te dichten 
en de ervaring heeft geleerd dat tekorten 
eerder groeien dan slinken. Maar zelfs als 
het de gemeente en de provincie lukt om 
keurig binnen de oorspronkelijke financiële 
kaders te blijven zijn de onzekerheden niet 
van de baan. Zal de regering zich houden 
aan haar toezeggingen? Immers, tot voor 
kort had de regering de beschikking over 
een grote pot met geld. Daarin werd een 
deel van de aardgasgelden gestort en 
daarmee zouden grote infrastructurele pro-
jecten in het verkeer en vervoer gefinan-
cierd worden. Maar uitgerekend vandaag 
(25 oktober) onthulde het Financiële 
Dagblad dat het nieuwe kabinet dit potje 
geplunderd heeft om het financieringste-
kort sneller te laten afnemen.
Op dit moment is dus nog steeds niets 
zeker.

Fata morgana of toekomstmuziek: De 
tram in de regio
Hoogezand-Sappemeer zou als eerste 
plaats in de regio aangesloten kunnen 
worden op een tramverbinding met de 
stad. De RegioTram kan daarbij gebruik 
maken van bestaand spoor. De RegioTram 
zou veel meer  reizigers dan de trein kun-
nen verwerken. Dat komt doordat de tram 
in de gemeente Hoogezand-Sappemeer 
meer haltes krijgt en rechtstreeks doorrijdt 
naar belangrijke bestemmingen in de stad. 
Doortrekken van het traject naar Hooge-
zand-Sappemeer is mogelijk tussen 2020 
en 2025. 
Na 2025 zijn ook Zuidhorn, Bedum/Win-
sum, Leek/Roden en Eelde/De Punt in 
beeld voor een directe tramverbinding met 
de binnenstad van Groningen. Voor Zuid-
horn en Bedum/Winsum kan daarvoor ge-
bruik worden gemaakt van het bestaande 
spoor. Voor Leek/Roden en Eelde/De Punt 
moeten nieuwe rails worden aangelegd. 
Op Hoofdstation Groningen wordt het hui-
dige spoor �B vóór 20�6 geschikt gemaakt 
voor de tram. Hier staan nu de treinen 
van en naar Hoogezand-Sappemeer. Het 
Hoofdstation en het stationsgebied zullen 
de komende tijd ook meerdere veranderin-
gen ondergaan.
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Tenslottte: RegioTram beste 
OV- 
systeem ? 
De RegioTram zou de beste 
bijdrage aan de verbetering van 
het openbaar vervoer in de regio 
Groningen – Assen leveren. 
Tevens zou de bereikbaarheid van 
de stad Groningen verbeterd wor-
den volgens gedeputeerde Staten 
en ons college van B en W. Een 
bandentram of (dubbel)gelede 
bussen zijn in aanleg weliswaar 
goedkoper, maar duurder in 
gebruik en trekken minder reizi-
gers. Bussen zouden bovendien 
aangewezen zijn op het over-
belaste wegennet rond en in de 
stad Groningen. Laat onverlet dat 
volgens gemeente en provincie 
ook een aantal verbeteringen aan 
de ringwegen noodzakelijk blijft 
om een dreigend verkeersinfarct 
te voorkomen.
Zij baseren zicht daarbij op een onderzoek 
van Bureau Goudappel – Coffeng. Maar 
wat zegt dat? Bureau Goudappel zat er 
in het verleden wel eens vaker naast. De 
oudere stadjers kunnen zich vast nog wel 

herinneren hoe bureau Goudappel veertig 
jaar geleden op de proppen kwam met 
een plan dat de hele binnenstad naar de 
verdommenis geholpen zou hebben. 

Piet Hein Schlebusch  (ondanks allerlei be-
denkingen voorstander van de tram)
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k i n d e r c e n t r a  n e d e r l a n d

Aanmelden: telefoon 050 - 312 43 25 of kijk op www.cop-groningen.nl

Op zoek naar

Peuteropvang in de 
peuterspeelzaal?

Wij hebben nog plaats

Er is voor kinderen tussen 2 en 4 jaar volop plaats op de peuteropvang 
in de peuterspeelzaal bij u in de buurt. 

Peuteropvang, nu fi nancieel aantrekkelijk! Kijk op de website en 
klik door naar kindercentra voor kinderopvang met een plus+.
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Bovenstaande is een citaat uit de toe-
spraak van Wied Ruijssenaars , uitge-
sproken door Dhr. Frank Vleeskens bij de 
opening van de eerste expositie onder 
de naam gARTen in de gebouwen van de 
Faculteit Gedrags- en Maatschappijweten-
schappen en de oude Hortustuin.
In de Vorige Kop d’r Veur stond de aan-
kondiging van deze expositie en   nieuws-
gierig gingen Harmke en ik bij wijze van 
personeelsuitje op 23 september naar 
de Grote Kruisstraat om deze opening bij 
te wonen. In de kantine had zich al een 

Buurt Baart kunst

aardig aantal mensen verzameld en de 
gebruikelijke hapjes en drankjes stonden 
al klaar. We werden welkom geheten door 
Frank Vleeskens, lid van het Faculteits-
bestuur als portefeuillehouder middelen. 
In zijn inleiding vertelde de heer Vlees-
kens dat het idee voor kunst in de tuin al 
langer leefde maar moeilijk te realiseren 
was omdat je hier mensen en geld voor 
nodig hebt.  Het geld diende zich aan in 
de vorm van een legaat van € 800.000,  
nagelaten door een echtpaar uit Den Haag  
en de mensen in de personen van Liesel 

gARTen #01

“Het woord ‘kunst’ is in het geschreven Nederlands (zij het als ‘const’ of ‘cunst’) traceer-
baar vanaf 1285. Het betekent zowel kunde, bekwaamheid, kunstvaardigheid of am-
bacht, als kennis of wijsheid. Apparaten waarmee natuurverschijnselen werden nage-
bootst noemde men lange tijd ‘kunstwerken’. Kennis en ambacht hoorden bij elkaar. Het 
proberen te kennen van natuurverschijnselen en het afbeelden ervan gaan al sinds de 
oudheid hand in hand.”

1 Jantine Lanting 
Zeurmuur
Wandreliëf

2 Sander Wiersma
Portrait
Video-installatie

3 Hannah Streefkerk
Cohesion
Installatie

4 Hannah Streefkerk
Grasscart
Object

5 Marleen Andela
FLOW
Installatie

6 Eva van der Velden
Huismussenstraat
Object

7 Sanne Groen
Mechanische wolk
Installatie

gARTen #01

1
2

3

4

5
6

7

Nieuwenhuis 
gebouw

Boumangebouw

Heymansgebouw

Grote Rozenstraat

Grote Kruisstraat

centrum
station

Faculteit GMW
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen

�

Ingang
�

gARTen zoekt aansluiting bij de kennis van 
gedrags- en maatschappijwetenschappen; 
door andere invalshoeken te belichten 
worden nieuwe impulsen geboden.
De komende twee jaar worden doorlopende 
exposities georganiseert in en om de gebou-
wen van de faculteit.

www.rug.nl/gmw/kunst
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Munting
gebouw

Heymansvleugel
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Bonhage en Johanna 
Hondelink, twee aan 
de kunstacademie 
Minerva afgestu-
deerde kunstenaars 
die geïnteresseerd 
zijn in het organiseren 
van exposities en het 
creëren van nieuwe 
mogelijkheden voor 
kunstenaars.  Dank-
zij het legaat is het 
mogelijk om de eerste 
twee jaar doorlopend 
exposities te houden. 
Na het voorlezen van 
de toespraak van Wied 
Ruijssenaars was het 
tijd om de verschil-
lende kunstwerken 
van dichtbij te bekij-
ken. Dat mondde uit 
in een leuke wandeling die we iedereen kunnen aanraden. Alle zeven kunstwerken zijn 
de moeite waard maar ik vond de Huismussenstraat en de Mechanische wolk het leukst 
terwijl Harmke niet bij de Grasscart was weg te slaan.
De  hele toespraak zoals die door Frank Vleeskens werd voorgelezen wilt kunt u vinden 
op http://www.rug.nl/gmw/kunst/garten0�
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Buurt Baart kunst
gARTen #01
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Meer kunst bij ons in de buurt 
soms in een atelier

Kunst uit zich in vele vormen.  In onze 
buurt worden vele kunsten beoefend. We 
hebben o.a. schrijvers, dichters, grafici en 
beeldend  kunstenaars (alle natuurlijk m/v) 
en af en toe willen we er één in het zon-
netje zetten. Tijdens de laatste Kunstroute 
van het A-Kwartier (�7 oktober jl.) , die vol-
gens mij beter Kunstroute van het A-Kwar-
tier en de Hortusbuurt zou kunnen heten, 
waardoor meer kunstenaars in onze buurt 
van de partij kunnen zijn, kwam ik terecht 
bij Gwendolyn van Essen.  Gwendolyn is 
geboren op 02-�2-�966. Zij maakt tekenin-
gen, schilderijen, grafiek, foto’s en instal-
laties. Zij is lid van de Groninger kunstkring 
De Ploeg www.ploeghuis.nl. Gwendolyn 
van Essen is uit een kunstenaarsfamilie 
afkomstig. Zij houdt zich van jongs af aan 
bezig met kijken naar dingen om haar 
heen, daarover te dromen en daar iets 
mee te doen.” Mijn kunst is een ontwikke-
ling, een zoektocht. Het gaat over levens-
vreugde, liefde voor mensen en dieren en 
de intensiteit waarmee ik dingen beleef. Ik 

houd van bijzondere, oude plaatsen 
en gebouwen om in te wer-

ken; om me verbonden te 
voelen met het verleden 
en met de mensen die 

op deze plaatsen 
hebben geademd, 
geleefd en gewerkt. 

Dit inspireert me om 
nieuw werk te maken. 

Ook de liefde voor de 
natuur is de laatste jaren 

een bron van inspiratie 
voor het maken van 
nieuw werk, waar-
onder de abstracte 
landschappen. De 
zon, de wind en 

het beleven van vrijheid in de ruimte van 
het landschap zijn belangrijke invloeden in 
mijn nieuwe werk.”  Op dit moment houdt 
zij zich vooral bezig met grafiek (droge 
naald en etsen), tekenen en schilderen 
van dieren en abstract schilderen op doek 
en paneel  Kenmerkend voor haar werk is 
de soberheid en eenvoud. De kunstenares 
vindt het stileren van de vorm belangrijk. 
Vaak werkt ze naar model. Gwendolyn is 
een succesvol kunstenaar. Ze heeft vaak 
exposities en krijgt mooie recensies. Zij 
schrijft en redigeert teksten. Ook recen-
seert zij historische en kunsthistorische 
boeken, schrijft korte verhalen, maakt 
folders en vertaalt van het Engels naar het 
Nederlands en omgekeerd. Als je daar nog 
aan toevoegt dat Gwendolyn een mooie 
zangstem heeft en regelmatig openingen 
van exposities opluistert met klassieke 
aria’s is het duidelijk dat wij in haar een 
bijzondere, veelzijdige buurtbewoonster 
hebben. Gwendolyn heeft ook een mooie 
website; het adres is:
http://www.gwendolynvanessen.nl/
Andere adressen zijn:
E-mail: info@gwendolynvanessen.nl
Atelieradres: Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 3 
97�2 SB Groningen

Buurt Baart kunst
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Soms gewoon op straat
Nog helemaal met mijn gedachten bij de 
kunst van Gwendolyn fietste ik die zondag 
aan het eind van de middag richting cen-
trum toen ik op de Zuiderkerkstraat op de 
hoek van de Ebbingestraat  een jongen op 
straat geknield zag met een fototoestel in 
zijn hand. Natuurlijk moest ik weten wat hij 
aan het doen was en het bleek dat het hier 
ging om een project van Roland Hoogwa-
ter, student aan de Academie Minerva. Hij 
schrijft op straatvuil om de aandacht van 
mensen te richten op het vuil dat zich om 
ons heen bevindt. Daarna maakt hij foto’s 
van het resultaat, waarvan wij graag één 
laten zien.
Een paar dagen later viel mij weer iets op; 
Een beschreven vuilcontainer. Zou dat nu 
ook kunst zijn, zo vroeg ik mij af of wellicht 
een noodkreet van een lid van de jongste 
generatie met zelfkennis. Ik weet het niet. 
Net zo min als ik weet hoe ik die gele verf-
uitspattingen op het wegdek moet duiden.  
Misschien is hier sprake van toegepaste 
kunst maar dan vind ik die 30 kilometer 
verkeersborden wel een stuk mooier.

Margriet ter Steege

Buurt Baart kunst
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Op 25 september was het weer Burendag 
en wij als Hortusbuurtbewoners waren 
door Mijnske Sival uitgenodigd om ideeën 
te delen voor Moestuinen in onze buurt. 
Op de hoek van de Nieuwe Ebbingestraat 
en de Marktstraat in het Open Lab Eb-
bingekwartier werden wij ontvangen met 
koffie en koek. De drie Mobiele Tuinstoe-
len die Mijnske heeft ontworpen en die 
door Roegholt zijn gemaakt van gebruikt 
steigerhout (de kolos, € 400, maar je kunt 
er natuurlijk ook zelf één maken*) springen 
direct in het oog. In de arm- of rugleuning 
is een “bloem”-bak gemaakt waar snijsla 
en salieplantjes groeien. Aan de achterpo-
ten zijn wieltjes bevestigd zodat de stoel 

BurenDag 2010
Mobiele Tuinen

gemakkelijk verplaatst kan worden.(zie 
http://mobieletuinen.ideal-co.nl )
Maar meer dan een éénpersoonsmaaltje 
sla per dag is daar niet uit te halen, denk 
ik. 

Waar gaat het Mijnske om? 
Op de website staat daar een mooie zin 
over: “een nieuwe beeld- en belevingscul-
tuur creëren.”?! Het wordt mij duidelijker 
als ik de concrete tips lees. Bijvoorbeeld: 
“De makkelijke mobiele moestuintjes. Hoe 
maak je het? Blikje vinden, schoonmaken, 
gaatje onderin,…. en proeven, en genieten 
maar.”  
Tijd voor een gesprek met Mijnske:

* noot van de redactie
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Als een architect van eten houdt….
“Ik ben opgeleid als bouwkundige en werk 
als architect. Ik herinner me dat ik vroeger 
altijd vertelde, als ze me vroegen wat mijn 
hobby’s waren, dat ik van eten hield. En 
misschien is het zo wel gekomen. Gewoon 
combineren van dingen! Ik ben wel zo 
iemand die altijd veel ideeën heeft. Ik zorg 
er dan vervolgens voor dat dit idee ergens 
belandt, bijvoorbeeld bij financiers of bij 
mensen die tijd hebben. Het valt me op dat 
ik alleen nog maar positieve reacties heb 
gehad voor mijn idee van mobiele tuinen, 
heerlijk is dat! Iedereen vind het blijkbaar 
heerlijk om te zien dat je eten vlakbij, of in 
je eigen tuin gegroeid is.
2008 heb ik voor GRAS een mobiele 
moesplantenbak ontworpen en gemaakt 
voor op het dak. De stoelen heb je al 
gezien. In 2009 werd ik uitgenodigd om 
een bijdrage te leveren aan het project 
Open Lab Ebbingekwartier. Ik krijg hier 
5 jaar lang de beschikking over 25x30 
meter (moestuin-) grond! Daarop komt een 
“Paviljoen van groen”. Ik heb de financiën 
rond om te starten en de bouwaanvraag is 
net bij de Gemeente ingediend. Volgend 
voorjaar zal iedereen mijn paviljoen zien, 
een beschutte plek voor openbare groente! 

Maar de Mobiele Tuinen ( van XXS -XXL) 
zijn er ook nog en dit is niet aan het 
Gasterrein gekoppeld, maar aan het hele 
Ebbingekwartier.

Ik heb bijvoorbeeld bedacht dat in 
de Nieuwe Ebbingestraat zomers kleine 
moestuinen kunnen hangen aan de draden 
waar ’s winters de kerstverlichting hangt. 

En het project Lentekriebels van de 
Milieudienst kan iedere buurtbewoner 
gebruiken om een ongebruikte plek in zijn 
buurt op te ruimen en er een eetbare tuin 
van te maken! 

En hoeveel grond is er in de hofjes 
niet beschikbaar voor moestuinen voor de 
bewoners?

En Hortusbuurtbewoners zouden 
voorstellen kunnen doen aan VO scholen 
om de maatschappelijke stage (60 uur per 
leerling/ per jaar) in te vullen: kan de oude 
Hortus niet wat mankracht gebruiken? “O, 
is er al een tuincommissie, ? Prima, als 
jullie een artikeltje schrijven in de Kop der 
Veur, zijn ze meteen ingelicht.” 

Slagvaardig in ideeën dat is ze, plus na-
tuurlijk een voorstander van lekker eten! 
Met een bosje slablaadjes in de hand ver-
laat ik het Open Lab Ebbingekwartier.

Tjitske Bouma 

•

•

•

•

Doe-het-zelf Tuin
Alles zit erin. Met dit DHZ-pakket is het maken 
van een eetbaar tuintje heel gemakkelijk. Voor 
op het balkon, voor het keukenraam of in de 
tuin.
 Natuurlijk biologisch en met zoveel mogelijk 
hergebruik van materiaal!
Inhoud DHZ-tuin: een hergebruikt groente-
kratje, een zakje aarde, eetbare plantjes en 
zaadjes (soort afhankelijk van het seizoen), 
tuinhandschoenen, flesje water, bodemfolie 
en beschermvoetjes.
 Te bestellen via:bestel@mobieletuinen.ideal-co.nl
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eenzame stuDenten
Er wordt vaak gezegd dat de studententijd de mooiste tijd van je leven is. Dat was ook 
mijn gedachte toen ik vijf jaar geleden begon met studeren. Het duurde echter anderhalf 
jaar voordat ik mijn draai een beetje gevonden had in de stad Groningen. Ik kwam uit 
een dorp en had allemaal vrienden van de middelbare school die ik al heel lang kende. Ik 
was niet meer gewend om op nieuwe mensen af te stappen. Toen ik in het begin in een 
zolderkamertje in Beijum zat kon ik me soms best eenzaam voelen. De studie die ik deed 
was massaal en ik kende er vrijwel niemand. Ik durfde niet echt op mensen af te stappen 
en samen met ze af te spreken. 

Gelukkig is na anderhalf jaar het tij ge-
keerd. Ik ben verhuisd naar een minder 
donkere kamer in een studentenhuis in 
de Hortusbuurt. Vanaf dat moment gaan 
investeren in sociale contacten door weke-
lijks naar een vereniging te gaan en mee 
te doen met de activiteiten. Zo leerde ik 
vlot nieuwe mensen kennen en heb ik ook 
mijn vriendin ontmoet waarmee ik deze 
maand twee jaar samen ben.

In de UniversiteitsKrant las ik dat er veel 
meer studenten zich soms eenzaam voe-
len. Omdat ik graag wat zou willen doen 
voor hen zou ik studenten die dit lezen en 
zichzelf herkennen in mijn verhaal willen 
oproepen om op �6 en/of �8 november 
vanaf 20u bij mij thuis langs te komen (wel 
even mailen van tevoren). We zouden dan 
een film kunnen kijken, een spel kunnen 
spelen of iets anders. Op deze manier kan 
misschien een begin gemaakt worden om 
je studententijd wel de leukste tijd van je 
leven te laten zijn!

Met vriendelijke groet,

Chris de Bruijn
chris_de_bruijn@hotmail.com

worDt actIef In De Buurt!
Wij zoeken buurtbewoners die willen meedoen met het organiseren van de volgende 
activiteiten:

Culinaire zwerftocht:
- Medewerkers organisatie
De Culinaire Zwerftocht is een rondgang langs verschillende restaurants in de buurt

Concert in Hortus:
- Popmusici / bands
- Gasthuizen voor kamerconcerten
- Medewerkers organisatie
Concert in Hortus is een ontdekkingsreis van popmuzikanten en huiskamers in de wijk

Aanmeldingen graag via bestuur@hortusbuurt.nl

Zelf een idee voor een leuke activiteit? Laat het ons weten!
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Terwijl de gure herfstwind om het huis waait en de regen met bakken uit de hemel komt, 
wil ik jullie nog graag wat vertellen over de afgelopen tijd bij Dionysos. Na de KEIweek 
was de tijd van feesten en leden binnenhalen namelijk nog niet voorbij…

Op 8, �5 en 22 september organiseerden 
we Open Avonden. Het woord zegt het 
natuurlijk al, maar ik zal toch even kort 
uitleggen wat het inhoudt. Tijdens de Open 
Avonden krijgen studenten die nieuws-
gierig of geïnteresseerd zijn in Dionysos 
nogmaals de kans om een keer te komen 
kijken en onze sfeer te proeven. Tijdens de 
KEI-week zijn er namelijk altijd KEI-lopers 
die het “wel leuk” vinden bij onze vereni-
ging, maar die nog nèt niet overtuigd zijn 
dat ze lid moeten worden. Natuurlijk zijn 
de Open Avonden ook voor de tweede- 
en derdejaars die na een tijdje studeren 
ontdekken dat ze toch nog wat missen in 
hun leven.
Traditiegetrouw hebben de Open Avonden 
altijd een thema en deze keer was dat 
“Beneden Alle Pijl”. Dit hield in dat er veel 
“foute” activiteiten georganiseerd konden 
worden. Zo hebben we onder andere 
Flügeltwister gespeeld en zwoele verhalen 

stuDentenverenIgIng DIonysos

Laat van zIch horen

gehoord, maar werd er ook een tapwed-
strijd georganiseerd en kon er elke avond 
genoten worden van een heerlijke mensa 
maaltijd. Elke avond ging door tot in de 
vroege uurtjes en ik was zeer tevreden 
over de opkomst, de bar was iedere keer 
weer vol.

Vlak na de Open Avonden hebben we 
een middag georganiseerd die speciaal 
voor de buurt bestemd was, namelijk onze 
jaarlijkse Burenborrel. Er was in eerste 
instantie wat verwarring over de datum, 
maar uiteindelijk werd de borrel gehouden 
op vrijdagmiddag 24 september. Met een 
mede-senator heb ik een week van te vo-
ren nog papieren uitnodigingen verspreid 
bij de huizen die de soos omringen en 
dankzij aankondigingen in deze buurtkrant 
en onze website hadden we een mooie 
opkomst van buurtbewoners en leden. 
De middag werd zelfs nog even opgeluis-



28

terd door een delegatie van de Groninger 
wethouders, die diezelfde middag een 
rondleiding door de buurt hadden gekre-
gen. (Het verslag hiervan is ongetwijfeld 
in dit krantje te lezen) Ook door ons pand 
hebben zij een rondleiding gekregen en ze 
waren allemaal zeer enthousiast, hoewel 
ze vrij snel weer vertrokken. Mijn mede-se-
natoren en ik vonden het wel jammer dat 
de burgemeester het liet afweten, want we 
hadden graag ook aan hem het pand laten 
zien en verteld over onze vereniging. 

Na de Burenborrel begon voor onze 
nieuwe leden de introductieperiode, waar-
bij zij kennis maken met de vereniging en 
de leden. Even voor de duidelijkheid: dit is 
géén ontgroening! De activiteiten zijn niet 
verplicht en onze nieuwe leden worden 
niet vernederd of slecht behandeld. Na alle 
activiteiten hebben wij hen op woensdag 
�3 oktober ceremonieel geïnstalleerd in 
de Senaatszaal van het Academiegebouw, 
waarna we gezellig uit eten zijn gegaan en 
op de sociëteit het Geboortefeest hebben 
gevierd.

De 
ko-
mende 
tijd is het 
voor mij iets 
rustiger, want 
er staan geen 
heel grote 
activiteiten op 
onze agenda. 
Natuurlijk moet 
er nog steeds 
vergaderd wor-
den en de leden 
blijven maar bij mij 
zeuren wanneer ze 
nou Dionysos kleding kunnen bestellen, 
maar verder is het niet zo druk. Ik weet 
echter zeker dat ik voor de volgende editie 
van de Kop d’r Veur weer genoeg te vertel-
len zal hebben!

Met vriendelijke groet,
Fieke de Vreede
Assessor Extern der A.S.V. Dionysos

Noot van de redactie: 
De burgemeester heeft het niet echt laten 
afweten; hij zat namelijk in China en dan 
is het wel erg ver om even op en neer te 
gaan.
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achter De schermen van mamamInI

Zwaargewicht.
Hij is vaste klant bij Mamamini, komt er al jaren. Hij is niet zo jong meer, maar heeft toch 
nog mooi bruin haar, best een knappe kop.
Hij heeft wat overgewicht, daarbij ernstig last van het jojo-effect. Hij is nooit slank, maar 
de ene keer duidelijk zwaarder dan de andere. Zijn vrouw is streng voor hem. Gezond 
eten, niet teveel en ervoor zorgen dat hij elke dag voldoende beweging krijgt. Het nadeel 
zijn de tussendoortjes, het gesnoep van hem. Hij slaat nooit wat lekkers af, of het nou 
gaat om een koekje, krentenbol of een lekker stukje Groninger worst. Zijn vrouw moppert 
als ze in de gaten heeft dat hij zich weer eens te buiten is gegaan. Weer een uur samen 
gewandeld voor niets.
Zo gaat het ook bij Mamamini, de medewerkers kennen hem, vinden hem onweerstaan-
baar en verwennen hem graag met een extraatje. Hij gedraagt zich altijd voorbeeldig en 
is niemand tot last. Hij wacht zonder morren tot zijn vrouw uitgewinkeld is. Wat een heer-
schap, zo één gun je toch wat lekkers.
Elke keer als ze samen naar huis gaan zegt zijn vrouw gepikeerd dat hij de volgende 
keer niet meer mee mag en dat ze wel alleen naar Mamamini gaat.

Maar binnen een paar dagen zit hij er weer en weet 
met zijn charmante blik wel weer iets lekkers los te 

peuteren bij de kassamedewerkers. Hij is ook zo 
geweldig, die heerlijke dikke bruine 

Labrador.
Lilian
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Aly Freije

Noorderplantsoen
Voutstappen verdwienen oet t zicht, loate stemmen
sloeten zuk in hoezen in, n merel streut het leste licht
over t sitroungeel van kornoeljetakken.
t Paark ligt as n groot sloapend daaier tussen
wiek en binnenstad, een no go area in naacht
het oademt zaachtjes oet en in.
 
Studenten rieten mit haarde stemmen n dompege mörgen
aan flaren, de brommer van n eerste kraantenman trekt op
zoemt as n niedeg insect deur stroaten.
 
Hondenboazen op t gras bevelen mit geblaf
en ook de schizofrene hond vindt wel zien moaten.
n Euliede god op rollerskates zoest enkeld in n streng veurbie
hantaaiert zien mobiel, bost sikkom tegen n rollator op, remt of
wie kinnen ons hier verstoan.
 
Bie zummer hollen vogels sproakeloos
de snoavels, slentern doezende vouten bonken trommels
en bie de buurman giert gestoag n cirkelzoag.
 
Mor elk veujoar fluustern boomkrunen heur gedachten
ontroadseln wie weer de lichte vogeltoal, herstelt het gras
het oetzicht, de boomklever fluit bie hoog en leeg
zakken d’eenden mit zaacht gesnoater de viever in.
 
De traumahelikopter dreunt
over de lege koepel
veur meziek de stad weer in.

Deze keer een gedicht van Aly  Freije. Zij woont aan de andere 
kant van het Noorderplantsoen en  is docent schrijven, dichter 

en publicist.
Nadere informatie over haar en haar werk is te vinden op: http://

www.taalpalet.nl
Eerder verschenen in de serie Dichterbij de wijk van het Dagblad 

van het Noordenge
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leKKer dicHTBij
Wat je van ver haalt is lekker zegt men.
Misschien hebt u wel eens Schotse haggis 
geproefd en vond u het verrukkelijk. Of 
misschien hebt u het weer uitgespuugd 
toen u ontdekte wat er precies in zat.
Koeienogen schijnen ook in bepaalde lan-
den een lekkernij te zijn, persoonlijk laat ik 
mij liever aanstaren door verse tomaten.
Gebakken spinnen; ook zoiets. Behalve 
een frituursmaak valt daar toch erg weinig 
bij voor te stellen. En pepernoten, komen 
die nou oorspronkelijk uit Spanje, lieve 
kinderen?
Wat een heerlijke ontdekking is het dan 
iedere keer weer dat we in de Hortusbuurt 
in diverse gelegenheden onze maag kun-
nen vullen.
Maar er is meer in onze buurt en wel op 
allerlei gebied.
Bekijk onze trouwe adverteerders maar 
eens, wedden dat er verrassingen voor u 
bij zitten?
Hierbij doe ik u een belofte.
Ik ga een keer vakantie houden in de 
Hortusbuurt met overnachtingen en al. Ik 
mag minimaal vijf dagen niet in eigen huis 
komen en moet dus iemand regelen voor 
kat en planten.
Dan ga ik de toerist uithangen, bij mooi 
weer misschien een middagje boekje lezen 
in het plantsoen; winkelen in de Ebbinge-
straat, expositie in de Hortustuin bekijken, 
hofjes bekijken, wie weet is er een concert 
in de Nieuwe Kerk en dan kom ik ook nog 
tot de ontdekking dat de wijk vlakbij het 
centrum van de stad ligt!
Onderdeel van deze belofte is dat ik er 
verslag van doe in de Kop d’r Veur.
Gebeurt het in de winter dan komt er een 
schaatsfestijn bij in het plantsoen, anders 
blijft het bij wandelen of joggen als het om 
de lichaamsbeweging tijdens de vakantie 
gaat.
U hoort er nog van!

Harmke Eisen

Bij de omslagfoTo
Aanleg van de tramrails aan het 
Boterdiep in 1925.
 
De redactie heeft haar keuze op deze foto 
laten vallen in verband met de aanstaande 
aanleg van de tram in Groningen. Het tra-
ject is u ongetwijfeld bekend: in onze buurt 
zal de tram vanuit de W.A. Scholtenstraat 
linksaf over een stukje van de Bloemsingel 
rijden, dan links over het nu nog braaklig-
gende deel van het terrein van de oude 
gasfabriek, vervolgens rechtsaf naar het 
Boterdiep en dan verder over de huidige 
busbaan naar de Noorderstationsstraat.
 
Bij het bekijken van de foto denk je aller-
eerst: wat zijn dat kleine, smalle rails. Kijk 
je beter dan zie je dat het geen tramrails 
zijn maar de rails die ze vroeger vaker 
gebruikten bij verzet van grond en materia-
len. Een werkspoortje dus.
 
Tussen circa 1925 en 1949 liep er over het 
Boterdiep een elektrische tram. Er was al 
wel eerder een tram in Groningen, maar 
die reed toen door de Ebbingestraat.; eerst 
zelfs nog als paardentram!
De rails over het toen al circa twintig jaar 
gedempte Boterdiep bestond uit een 
enkelspoor wat tussen de rijen bomen 
door liep die op de foto te zien zijn. Nu zal 
dat een dubbelspoor gaan worden. En we 
nemen aan dat ook de rijtuigen wel groter 
zullen zijn dan die er vroeger reden!
 

Diederik van der Meide
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