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Afscheid 
 
“Now the seats are all empty 
Let the roadies take the stage 
Pack it up and tear it down 
They're the first to come and the last to 
leave 
Working for that minimum wage 
They'll set it up in another town.” 
 
Onwillekeurig moet ik aan dit gedeelte 
van het lied “Stay” van Jackson Brown 
denken als ik de bedrijvigheid zie die het 
opruimen van de Noorderzonobjecten 
met zich meebrengt. 
Het maakt me altijd weer een beetje 
weemoedig. Het was zo leuk, het was 
zo dichtbij, het was zo genoeglijk. 
Sommige dingen zou je altijd vast willen 
houden maar de tijd is als een perpe-
tuum mobile waar geen invloed op uit te 
oefenen is. En de tijd doet z’n werk. 
Afscheid nemen kan leuk zijn; met een 
klein feestje hebben omwonenden af-
scheid genomen van het pleintje in de 
Grote Rozenstraat vóór de  metamorfo-
se. 
Afscheid nemen kan triest zijn; we heb-
ben afscheid moeten nemen van Johan 
Kwist, één van de actievoerders van de 
Oude Hortustuin. 
Afscheid nemen kan gepland zijn; bur-
gemeester Wallage vond het tijd om het 
stokje door te geven. 
Het vertrek van Noorderzon roept iets 
anders op. Het einde van het festival 
betekent tevens dat de zomer op z’n 
eind loopt. Vroeger kwam daar nog de 
weezoetige geur van de suikerfabriek 
bij. Dan wist je dat de herfst echt begon-
nen was. 
Maar de zomer komt terug. 
Noorderzon ook. 
En de Kop d’r Veur ook. 
Steeds maar weer!  

Harmke  

 
Kopijsluiting volgend nr: 

24 oktober 
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Bijvoorbeeld op de Buurtborrel. 
Graag tot dan! 
Klaas Hofstra, Pascal Nieuwland 

Graag verwelkomen we iedereen 
weer terug van vakantie, thuisblijven 
en/of Noorderzon in onze op één na 
mooiste buurt van Nederland. 
Ook verwelkomen we onze nieuwe 
bewoners. Of ze nou student zijn of 
anderszins in onze buurt zijn komen 
wonen. 
  
Nieuwe bestuursleden 
Op onze oproep om nieuwe bestuursle-
den zijn enkele reacties gekomen. 
Binnenkort gaan we met deze mensen 
praten. Overigens blijven we op zoek 
naar bestuursleden uit alle geledingen 
van de bevolking (zie apart kader). 
 
 Kunstentocht 
Graag willen we half november een 
soort kunstentocht houden. Ook hier-
voor zoeken we mensen die hier ideeën 
over hebben c.q. dit willen organiseren. 
  
Activiteitencommissie 
Wij kunnen ons voorstellen dat er buurt-
bewoners zijn die wel eens iets voor de 
buurt willen organiseren, regelen of be-
denken, maar geen zin hebben aan ver-
gaderingen met ambtenaren, beleids-
plannen lezen of financiële verslagen 
maken. 
Kortom, we denken over het opzetten 
van een activiteitencommissie, waarin 
mensen voor korte termijn of voor één 
activiteit zitten, zonder meteen in het 
bestuur te zitten. Dus wel de leuke bor-
rels, tochten enzo organiseren, maar 
niet de saaie, abstracte vergaderingen. 
Als je dit wat lijkt, neem es contact met 
ons op. 

 

Gevarieerd nieuws 
van het bestuur 

Buurtborrel 
 
Op zondag 13 september 
houden we vanaf 16.00 
uur een Buurtborrel. Bij 
goed weer op het Nieuwe 
Kerkhof, bij slecht weer in 
Café De Minnaar. 
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Hortusbuurt zoekt (studenten)bestuursleden 
 
Sinds de ledenvergadering van eind maart bestaat het bestuur van de Be-
wonersorganisatie Hortusbuurt nog uit twee personen. Wegens omstan-
digheden en andere bezigheden zijn de overige bestuursleden gestopt. 
Daarom zoeken we nieuwe bestuursleden. 
In het verleden hebben we er altijd naar gestreefd om een bestuur samen 
te stellen dat een representatief beeld van de buurtbewoners geeft. Zo zijn 
wij er in de afgelopen jaren altijd in geslaagd om ook een student aan het 
bestuur te laten deelnemen, maar vinden we het ook belangrijk om be-
stuursleden uit verschillende leeftijdsgroepen te hebben. 
Lijkt het je leuk, leerzaam, interessant en/of gezellig om vanuit de buurt-
vereniging deel te nemen in de verschillende overleggen met gemeente en 
instanties, om activiteiten in de wijk te organiseren, kortom om van onze 
wijk een bijzondere te maken, dan willen we graag vertellen wat de buurt-
vereniging doet, hoe je daar een rol in kunt spelen en vooral hoe leuk het 
natuurlijk is om te doen. 
Je kan contact met ons opnemen via de mail ( bestuur @ hortus-
buurt.nl )of per telefoon met Klaas Hofstra (050-3124029) of Pascal 
Nieuwland (050-3119889). 
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Directeur Ebbingepoort 
vertrekt 
 
Vorige maand kreeg de redactie het vol-
gende mailtje van Karel Eggen, de di-
recteur van de Ebbingepoort: 
 
Ik vertrek naar een andere baan per 1 
september a.s. Dus bedank ik jou/
jullie voor de fijne samenwerking van 
de laatste jaren. Ik hoop dat de wijk-
krant nog heel lang mag doorbloeien! 
 
Het is nog niet bekend wie zijn opvolger 
wordt. 
We wensen Karel Eggen veel succes in 
zijn nieuwe baan  

http://hortusbuurt.hyves.nl   
zoekt nieuwe mensen ! 
 
Woon je in de Hortusbuurt en ben je 
bekend met hyves?  
Misschien is het een idee om je aan te 
sluiten bij  
http://hortusbuurt.hyves.nl  !! 
 
We zijn nog druk bezig de hyves uit te 
breiden, hij bestond al een poosje maar 
eerlijk gezegd is het  een tijdje niet bij-
gehouden 
 
Stefan Csiba,  
beheerder van de Hortusbuurt hyves  

 

Gevarieerd nieuws 
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Na nog een telefoontje .... 
“Houd hem nog een paar uur binnen… 
geef hem kattenvoer “, was het ant-
woord, heb ik hem om half zes weer 
teruggezet in het Park. 
  
En nu maar hopen dat onze natuurvrien-
den óns culturele plezier dit jaar weer 
overleven. 
En HULDE voor de anonieme redster ! 
  

Hanneke de Hoog  

 Natuurlijk is ons Plantsoen een cultuur-
park. Zeker tijdens Noorderzon. Maar er 
wonen dieren. Het hele jaar door. 
 Egels, vogels,vissen, vleermuizen...en 
die raken in de war. door al dat licht en 
geluid. 
  
Tijdens het opbouwen viel een egel in 
paniek in een van de vijvers. Zo'n beest 
kan niet zwemmen. Hij werd gered door 
een buurtgenote die niet met name ge-
noemd wil worden en niet verder voor 
hem kon zorgen. 't Egeltje was zwaar 
onderkoeld en in shock. En kleddernat 
natuurlijk! Hoe droog je een egel af ? 
  
Zo kwam het dat ik midden in de zomer 
mijn thermostaat op 22 graden zette,  
handdoek in een doosje, ouwe trui erop 
om het donker te maken, geen prikkels. 
 Allemaal op advies van de dierenambu-
lance.  
 
Drie uur later een mooi nieuwsgierig 
koppie vanonder die trui uit...wáár ben 
ik ? ! 
Veel gebrom en gegrom... 
Trok zich niets aan van hond Nicolas … 
hup het doosje uit… 
en liep zich klem onder de radiator. 

 

Buurtgenote redt egel 

We vernamen dat Titus Kloos - de 
buurman van Hanneke -  tevergeefs 
gepoogd had om ook het snuitje van 
de egel op de gevoelige plaat vast te 
leggen.  Dus zijn we maar eens in het 
archief gedoken en een foto van een 
andere egel gevonden 
Zo zien ze er dus van de onderkant 
uit, Titus. 
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NIEUWBOUW, RENOVATIE, GLAS EN ONDERHOUD  
 
Door een nauwe samenwerking met erkende, zelfstandig werkende vak-
mensen, kan ik nu ook alles leveren op het gebied van: 
 

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

 
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN VOOR UW 
SCHILDERWERK VOOR   2009 !                        
 
UW WONING/BEDRIJF IS HET VISITEKAARTJE DAT IK AFGEEF !!  
 
Gerrit Scheffer 
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Wordt het nog eens wat 
met Albert Heyn in de 
Nieuwe Ebbingestraat? 
 
Albert Heyn wil zich vestigen in de 
Nieuwe Ebbingestraat (nr 75).  Daar-
om diende onze grootgrutter juli vorig 
jaar een aanvraag voor een bouwver-
gunning in. De gemeente heeft die 
aanvraag voor onbepaalde tijd aange-
houden. Albert Heyn zou ook een 
winkelingang aan de kant van het 
Boterdiep willen en de gemeente zou 
daar om één of andere reden tegen 
zijn.  
 
Hoe het ook zij:  het duurt nog wel 
even voordat we een supermarkt rij-
ker zijn in onze buurt. Vooralsnog lijkt 
het er niet op dat gemeente en Ahold 
tot overeenstemming zijn gekomen. 

Het plan valt in ieder geval niet geheel 
binnen de kaders van het bestemmings-
plan,  dus er zal minstens een vrijstel-
lingsprocedure opgestart moeten wor-
den. Zelfs als de gemeente daar van-
daag mee aan de slag zou gaan én als 
er niemand er bedenkingen of bezwaren 
tegen indient, dan duurt het vanwege de 
wettelijk voorgeschreven inspraakperio-
des nog steeds een aantal maanden 
voordat de benodigde vergunningen 
geregeld kunnen zijn. 
 

Piet Hein Schlebusch 
 
 

Gratis wandelroute langs 
monumentale bomen in 
het Noorderplantsoen 
 
Wat de ANWB betreft hoef  je voor je 
natuurbeleving de stad niet meer uit. 
In de ANWB-winkel in de Oosterstraat 
was in de maanden juni en juli een pre-
sentatie te zien over de stadsnatuur in 
Groningen. En op het kantoor ligt een 
gratis wandelroute klaar langs monu-
mentale bomen in het Noorderplant-
soen. Daarnaast zijn er diverse boeken 
en dvd’s over groen Groningen te koop. 

Na 2016 geen prostitutie-
inrichtingen meer in het A-
kwartier 
 
De gemeente is van plan vanaf 2016 
geen vergunningen meer te verlenen 
voor de exploitatie van raamprostitu-
tie in het A-kwartier. Alle raamprosti-
tutie in de stad wordt op de Nieuw-
stad geconcentreerd. B en W willen  
de huidige exploitatie in het A-
kwartier nog zes jaar  toestaan, zo-
dat men nog voldoende tijd heeft om 
aan de nieuwe situatie te wennen 
 
Een mooi succes voor onze buren 
na meer dan 15 jaar strijd!  

 

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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Restaurant  
Benjamin  
in puin 
 
 
 
 
Begin augustus werd de buurt opge-
schrikt door een ontploffing bij restau-
rant de Benjamin in de Leliestraat. De 
restauranthouder vertoefde toen nog op 
de camping. Het restaurant  zou 13 au-
gustus weer open gegaan zijn.  
 
Inmiddels is het  september en de Ben-
jamin ligt nog steeds in puin.  Zelfs de 
mededeling op het schrijfbord is nog niet 
uitgewist .. (zie uitvergroting) 

 

 

Op zondag 4 oktober 2009 wordt de  
A-kwartier kunstroute georganiseerd 
waaraan ook weer een aantal kunste-
naars uit de Hortusbuurt meedoet. 
 
Iedereen is welkom om van 11 u tot 
19.00 u een kijkje te nemen in de ver-
schillende ateliers 

 
 
 
 
 
 
 
Deelnemende kunstenaars uit de buurt 
zijn: Yolanda Bootsma, Mary Velthoen, 
Mieke Raatjes, Josefien Alkema, Anne-
ke van der Meer, Feyerabend, Huib 
Rademakers, Lionella Delcampo, 
Andrew Zeegers (allen in het pand Nieu-
we Kijk in 't Jatstraat 3 ) Harriët Geertjes 
(Gr Leliestraat 24) en  Rob Elzinga (Gr 
Leliestraat 41B) .  
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Half augustus heeft het Groninger 
Monumentenfonds ten behoeve van 
een verbouwing van de watertoren 
aan de Noorderbinnensingel een aan-
vraag voor een bouwvergunning en 
een monumentenvergunning gedaan 
bij de gemeente. 
De watertoren is al sinds 1977 niet 
meer in gebruik, en sindsdien zijn er 
vele ideeën bedacht voor een nieuwe 
bestemming. Bijvoorbeeld atelierwo-
ningen, museum, opslag zonne-
energie, uitkijktoren, jeugdherberg  of 
bubbelbad voor ouderen (!)    
Vorig jaar juni werd de toren nog ge-
kraakt.  De kraakgroep Luchtkasteel 
(!) wilde dat de toren in de toekomst 
vooral ruimte zou bieden aan kunste-
naars.  
Nu lijkt het erop dat de gemeente / 
het monumentenfonds definitief een 
keuze heeft gemaakt. De gemeente 
wil het gebouw geschikt maken voor 
een breed scala aan activiteiten.  

Daarbij moet je denken aan vergade-
ringen – workshops, borrels, toneel-
voorstellingen, feestjes, tot aan hu-
welijken toe. Op die manier wil ze het 
gebouw  zo toegankelijk mogelijk ma-
ken voor alle Groningers.  Om prakti-
sche redenen zal het gebouw nooit 
voor meer dan één activiteit tegelijk 
gebruikt worden.  
Tot nu toe ging men er van uit dat de 
toren tussen de 75 en 100 mensen 
tegelijk zou kunnen herbergen. In de 
recente plannen  gaat men uit van 
een maximale capaciteit van 180 per-
sonen.  
 
Monument  
 
De watertoren is sinds 1995 een erkend 
industrieel archeologisch monument en 
staat ook op de Rijksmonumentenlijst. 
Dat betekent dat een verbouwing aan 
heel strenge eisen moet voldoen.  

Het uiterlijk moet zoveel mo-
gelijk gehandhaafd blijven. 
De smalle schacht en het 
12-hoekige bouwwerk van 
bakstenen daar bovenop 
moeten duidelijk zichtbaar 
en intact blijven. Maar ook 
de constructie van de 8 sta-
len pijlers moet duidelijk 
zichtbaar blijven, en het 
daarop rustende halfronde 
waterreservoir met zijn enor-
me afmetingen mag niet 
aangetast worden.  Want die 
smalle schacht en die open 
stalen constructie zijn pre-
cies de kenmerken die deze 
watertoren zo uniek maakt. 

 

Concrete nieuwe plannen  
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Hoe komt de buitenkant 
er uit te zien? 
 
Via de Noorderbinnensingel kan 
men langs een waterscherm (?) 
de entree van de watertoren be-
reiken. (Iets van zeildoek, zoals 
bij chique hotels).  
Op de begane grond komt er een 
bouwwerk van één verdieping 
hoog. De oppervlakte daarvan 
valt precies binnen de 8 stalen 
pijlers. De verdieping van het 
bouwwerk heeft een transparant 
dak, zodat je ook van binnenuit de oude 
watertoren goed kunt blijven zien. 
Uiteraard heeft de toren ook een lift no-
dig. Die komt er uit te zien als een enor-
me peilstok, met aan de buitenkant een 
glazen lift’hokje’. Zo krijg je vanuit de lift 
een mooi panoramisch uitzicht op de 
Stad.  
Uiteraard is er ook voorzien in een 
brandtrap. Dat is een open wenteltrap 
die vanuit de vloer van de zogenaamde 
‘lekzolder’ naar beneden gaat. Halver-
wege de brandtrap is er nog een klein 
plateau.   
Tot zover de veranderingen die je aan 
de buitenkant kunt waarnemen. 
 
 
De binnenkant 
 
Behalve met de lift kun je natuurlijk ook 
met de wenteltrap in de bestaande 
schacht naar boven. Je komt dan aan 
op de lekzolder, van waaruit je het ko-
lossale, geklonken vat kunt zien (er kon 
een miljoen liter in!)   
Op de eerste omloop-verdieping  

(tussen vat en buitenmuur)  komt  de 
keuken, en de toegang naar het zoge-
naamde ‘auditorium’  
Dat auditorium is op de bodem van het 
vat, en kun je zien als een rond theater-
tje. Doordat het plafond  aan de zijkan-
ten  van glas is,  hebben bezoekers nog 
steeds mooi zicht op de dakconstructie 
en de zijwanden van het vat. Recht bo-
ven het auditorium komt de zogenaam-
de ronde zaal (die ongeveer 13 meter in 
doorsnee is). 
 
Via de lift of via trappen kan men op de 
tweede omloop komen. Van daaruit heb 
je een prachtig uitzicht op de stad. Die 
tweede omloop geeft tevens toegang tot 
de zogenaamde ronde- of panorama-
zaal (in het vat).  
 
Wanneer ? 
 
In het bestemmingsplan is er al rekening 
gehouden met de speciale functie die de 
watertoren zou kunnen krijgen. En het 
ziet er ook naar uit dat er 
geen sprake is van verontrei-
niging of andere vertragende  

 

voor de watertoren 

 
Z.O.Z. 



14 

 

  

 
factoren.  Maar omdat het een Rijksmo-
nument betreft, zal het plan ongetwijfeld 
heel nauwkeurig beoordeeld en uitge-
werkt gaan worden. Op dit moment is 
onduidelijk of er nog financiële belem-
meringen zijn om met de uitvoer te be-
ginnen. 
 

Piet Hein Schlebusch 
 
 
P.S.  Als u geïnteresseerd bent, kunt u 
de paperassen inzien bij het Loket Bou-
wen en Wonen van de Dienst ROEZ 
van de gemeente (aan het Zuiderdiep) 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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

 
(Vervolg pag 13) 
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“Ja hoor, kom gerust eens langs. Naar  bin-
nen kijken wordt moeilijk, want ik woon zeven 
hoog.” Aldus een van de vele reacties. 
 
Het is al meer dan tien jaar geleden, dat ik de 
bewuste tekst van het briefje opeens in mijn 
hoofd had. Zomaar, zonder aanleiding. 
En toen was het idee geboren om een briefje 
met die tekst voor mijn raam te hangen. 
 
De allereerste ochtend nadat ik het op mijn 
raam had geplakt had ik al een reactie. Ik 
kwam de kamer in en vond het er zo donker. 
Het bleek dat mijn raam aan de buitenkant 
volledig met kranten was bedekt, maar niet 
voordat er een briefje was opgehangen met 
het adres én de hartelijke groeten van mijn 
toenmalige bovenburen! 
 
Zij hadden ’s nachts om half drie een ladder 
gepakt en , ongetwijfeld met veel lol, de actie 
ondernomen. 
 
En sindsdien zijn er heel wat reacties geweest 
zowel mondeling als schriftelijk. 
“Je bent welkom, maar je zult wel even op de 
kaart moeten kijken, want we wonen in Tzum.” 
Ik heb zelfs briefjes gekregen waar uitgebreide 
plattegronden op getekend staan 
Eens tikte er iemand op mijn raam. Hij wees naar 

het briefje en maakte schrijfbewegingen met zijn 
hand. Ik deed de deur open en hij zei:”Ik wou 
mijn adres opschrijven, maar heb geen pen en 
papier bij me. En je mag gerust rondkijken, want 
ik heb een galerie”. 
Of wat dacht u van de volgende. Twee bijna 
identieke briefjes met in volwassen handschrift 
de woorden: naam, adres en woonplaats en op 
stippellijntjes, in kinderhandschrift, de invulling. 
Later zag ik met stoepkrijt op het trottoir voor mijn 
huis een paar grote pijlen staan. Mijn briefje was 
kennelijk onderdeel van een kinderspeurtocht 
geweest! 
De mondelinge reacties zijn echter ook kostelijk. 
Soms mopperig:”Ja zeg, moeten ze vooral zo’n 
briefje ophangen, dan ga je toch juíst kijken” 
maar meestal vrolijk. Soms zijn mensen mijn 
raam al voorbij maar kan ik ze nog horen zeg-
gen: “Dan gaan we ook een keer bij u naar bin-
nen kijken, ha ha ha !” 
Het allerleukste zijn misschien wel de fietsende 
mensen die de tekst niet goed van een afstand 
kunnen lezen. Ze lezen dan alleen:”Mogen wij uw 
adres”, draaien zich om en komen naar mijn 
raam om de kleinere letters eronder te lezen. 
Sommigen voelen zich dan duidelijk even be-
trapt, anderen fietsen gierend van het lachen 
verder. 
En haal ik het briefje nu weg, nu ik er uitleg over 
gegeven heb? 
Nee, natuurlijk niet! Er komen nog genoeg men-
sen langs mijn raam die het niet kennen. Nieuwe 
studenten, toeristen, Noorderzongangers om 
maar wat te noemen. 
Maar mag u nou bij mij naar binnen kijken? 
Ga gerust uw gang. Als ik het niet wilde dan had 
ik wel vitrage hangen of de hele dag de gordijnen 
dicht! 
 

Harmke 

 

‘Het briefje’; een mysterie?    
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In 2005 verscheen van de hand van 
de sociaal geograaf Nathan Woud  
een afstudeerscriptie over “de ont-
wikkeling van de Hortusbuurt in Gro-
ningen in de twintigste eeuw”.  Het 
was me wel bekend dat hij bezig was 
met die scriptie, maar in de hectische 
zomer van 2005 was me dat helemaal 
ontschoten. Bij toeval kreeg ik het 
document  in juli van dit jaar onder 
ogen. Uiteraard was ik benieuwd naar 
zijn verhaal. Vooral omdat er uitge-
breid ingegaan wordt op de conflic-
ten  tussen buurt en universiteit.  
 
Woud heeft de scriptie  geschreven 
om vanuit de historie de recente ont-
wikkelingen in de Hortusbuurt  beter 
te kunnen begrijpen. De scriptie is 
bedoeld voor degene die wil weten 
hoe deze ontwikkelingen in een bre-

der perspectief gezet kunnen worden. 
Hij wil laten zien welke invloed  de 
universiteit, de bewoners en de ge-
meente op die ontwikkeling hebben 
gehad. Hoe keken deze partijen tegen 
de Hortusbuurt aan en wat voor een 
visie hebben zij op het heden en de 
toekomst van dit gebied?  Welke ele-
menten spelen een rol bij het claimen 
van een plek?  
De auteur hanteert daarbij een uitge-
breid theoretisch kader, en staat uit-
voerig stil bij de geschiedenis. Hij 
houdt zich niet bezig met de talrijke 
incidenten die zich voor hebben ge-
daan. Zijn betoog wordt evenmin ver-
troebeld door de wetenschap dat het 
conflict uiteindelijk toch in der minne 
is geschikt. Vermoedelijk was zijn 
scriptie juist daardoor voor mij zo 
verhelderend.  

 

Planologische ontwikkelingen in onze buurt  

Maquette van de campus die de universiteit zich eind jaren zestig gedacht had. De campus 
beslaat de hele driehoek die gevormd wordt door Leliestraat, NoorderPlantsoen  en Kijk in ’t 
Jatstraat.    
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De scriptie 
 
De Hortusbuurt is in de 17de eeuw ont-
staan. In die periode is ook de Hortus 
Botanicus aangelegd. Dit was het begin 
van de band tussen de universiteit en de 
Hortusbuurt. Deze innige band werd 
verstoord in de jaren zestig van de twin-
tigste eeuw toen de universiteit grote 
bouwplannen voor de Hortusbuurt be-
gon te ontwikkelen. De universiteit wilde 
een soort universitaire campus in het 
gebied bouwen. 

 
Universiteit, bewoners en gemeente 
claimden elk hun recht om de Hortus-
buurt naar hun wensen ruimtelijk in te 
richten en daarmee hun draai te geven 
aan de ontwikkeling van de buurt.  
De universiteit en bewoners keken vol-
slagen  verschillend aan tegen het wes-
telijk deel van de Hortusbuurt. De buurt-
bewoners gingen zich allengs meer 
identificeren met de Hortusbuurt, en zij 
raakten er meer en meer van overtuigd 
dat de hele buurt in de eerste plaats een 
duidelijke woonfunctie moet hebben.  Er 

 

wetenschappelijk onderzocht 

Volgens deze tekening uit 1969 werd het terrein  zelfs nog uitgebreid tot en met de oude 
melkfabriek aan de Noorderhaven!  Alle gebouwen van melkfabriek tot en met het  de gebou-
wen aan het eind van de Kijk in ‘t Jatstraat waren onderling verbonden.  Gemeente en Uni-
versiteit gingen met dit plan akkoord in 1971. Gelukkig werd er  in hetzelfde jaar voor de 
universiteiten  een bouwstop afgekondigd  

Plan Zuiderhoek (Bron: 
Dijkhuis, 1969)  
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komt  (buurt)verzet tegen de bouwplan-
nen van de universiteit.  De universiteit 
daarentegen zag het westelijke deel van 
de buurt  (links van de Kijk in ’t Jat-
straat) voornamelijk als werkgebied voor 
de universiteit. Dat gebied werd langza-
merhand onder druk van de buurt be-
perkt tot de Hortustuin. 
 
De universiteit had tot 1970 de domi-
nantie over de Hortusbuurt. Zij liet zich 
het meest gelden, waardoor de ideeën 
van universiteit ook de heersende idee-
en werden.  Illustratief voor die ideeën 
zijn de bouwplannen (zie kader).  
Die bouwplannen zijn op steeds meer 
weerstand gestuit. Een deel van de uni-
versitaire gemeenschap zelf wilde voor-
al uitbreiden op het Zernike-terrein en 

ook het maatschappelijk verzet begon 
langzamerhand vorm te krijgen. En de 
universiteit was natuurlijk aan handen 
en voeten gebonden toen minister De 
Braauw besloot tot een algemene bouw-
stop voor de universiteiten. 
 
Door de discussie over de sloop van het 
Harmoniecomplex in 1970 is er aan-
dacht gekomen voor de belangen van 
de buurtbewoners van de oude binnen-
stad. Deze discussie werd breed uitge-
meten in de (lokale) media. Het verzet 
en het buurtgevoel van de Hortusbuurt-
bewoners begonnen zich onder invloed 
daarvan te ontwikkelen. (Voor die tijd 
speelden de bewoners geen rol van be-
tekenis). De buurtbewoners werden als 
de underdog beschouwd waardoor de 

 

 

Herman Hertzberger heeft in 1975 het plan ontwikkeld dat in grote lijnen neerkomt op 
kleine universitaire eenheden die verweven zijn met de stad. De grootschaligheid zou 
ingepakt worden. Met name het bouwen op de binnenterreinen zou het oorspronkelij-
ke karakter van de wijk moeten  handhaven.  Opvallend is dat een heleboel van de 
bestaande bebouwing nu wel gespaard blijft   

Plan Hertzberger  (Bron: 
Van der Woud, 1984) 
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gemeente minder geneigd was om zon-
dermeer de kant van de universiteit te 
kiezen. Daarnaast ging ook de visie van 
de universiteit op de Hortusbuurt in de 
jaren zeventig verschuiven. De RuG 
kreeg meer oog voor de  omgeving en 
paste haar plannen hier licht op aan. 
 
In de jaren zestig van de vorige eeuw 
had de universiteit dus nog een allles-
overheersende invloed op de ontwikke-
ling van de buurt. Met de grote bouw-
plannen zou de buurt ingrijpend veran-
derd zijn. Het is er allemaal niet van ge-
komen. De plannen zijn zich steeds 
meer gaan beperken tot het gebied in 
en rondom de  oude Hortustuin. En uit-
eindelijk zijn het Heymansgebouw en 
het Muntinggebouw de enige gereali-
seerde uitbreidingen geweest..   
De invloed van de bewoners is duidelijk 
te zien aan de niet uitgevoerde bouw-
plannen. Ondanks de underdogpositie 
die zij hadden en hebben, kregen ze 
grote invloed op de ontwikkelingen van 
de buurt. Zij streden (met succes) tegen 
de uitbreidingsplannen. Zij gaven aan 
niet tegen uitbreiding van de universiteit 

te zijn, maar die uitbreiding moest dan 
wel op de (voor hen) goede plek komen. 
Begin 2005 lijkt  er een patstelling te zijn 
ontstaan tussen de bewoners en de uni-
versiteit, over een plan voor nieuwbouw 
in het westelijke deel van de oude Hor-
tustuin. Beiden wilden geen water in de 
wijn doen en de gang naar de rechter 
om het gelijk te halen werd door beide 
partijen bewandeld. De gemeente was 
verdeeld. Aan de ene kant waren B&W 
voor de uitbreiding van de universiteit. 
Aan de andere kant was de gemeente-
raad tegen deze uitbreidingsplannen. 
 
Stof genoeg voor nog een af-
studeerscriptie …. 
 
En toen  hield de scriptie op, terwijl de 
meest onthutsende ontwikkelingen toen 
nog moesten komen. Het zou leuk zijn 
als er nog eens iemand afstudeerde op 
ontwikkelingen sinds begin 2005. Dan 
kan hij of zij beschrijven hoe de ge-
meente compleet de fout inging;  hoe de 
universiteit het vakwerkhuisje sloopte;  
hoe de buurt massale steun wist te ver-
werven van de Stadjers en gemeente-
raad;  hoe universiteit en buurtbewoners 
toch met elkaar in gesprek raakten en 
zelfs tot overeenstemming wisten te ko-
men. Hoe de gemeente lering heeft ge-
trokken uit het voorgevallene.  Maar 
vooral ook hoe een actieve buurt tegen 
de stroom in successen kan boeken.     
 

Piet Hein Schlebusch 
 
Voor de geïnteresseerden heb ik de 
scriptie van Nathan van der Woud als 
PDF op internet gezet.  Voor wie het na 
wil lezen:  www.hortusbuurt.nl  
(onder de rubriek van Kop der Veur 

 

Kop d’r Veur  
op internet! 

 
Oude nummers Kop d’r 
Veur nu ook digitaal be-
schikbaar op internet!   
 
De nummers vanaf 2003 
kun je terugvinden op  
 
www.hortusbuurt.nl 
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Op de foto zien we enkele panden op de 
hoek van de Nieuwe Ebbingestraat en 
de Noorderbinnensingel; gemaakt in 
1987 in zuidelijke richting. 
Daar waar nu verzorgingscentrum De 
Ebbingepoort staat, stond eens de distil-
leerderij van Hooghoudt, bekend van de 
dubbele graanjenever en tegenwoordig 
ook van de wodka. 
Het bedrijf was hier gevestigd van 1920 
tot 1987. 
Niet alleen werden er in 1987/1988 en-
kele huizen gesloopt aan de Nieuwe 
Ebbingestraat tussen Violenstraat en 
Noorderbinnensingel, ook een deel van 
de beide straten moest eraan geloven 
(Violenstraat 3, 5, 7 en 9 en Noorderbin-
nensingel 1 t/m 14). Het fabrieksterrein 
van Hooghoudt bestond ook uit een 
groot binnenterrein met diverse grotere 
gebouwen. 
Op de foto zien wij op nummer 100 
‘Kooistra’s Kledinghuis’. Daarnaast 
‘Slagerij H. Bouman en zn’ op nummer 
98. 
 

De laatste huizen in het rijtje bleven ge-
spaard: op de hoek toen Radio Bolt (nu 
het Onderdelenhuis en Kooistra’s Kle-
ding) op nummer 86, en daarnaast toen 
een leegstaande sigarenboer op num-
mer 88 (nu Zonnestudio Tropics) en het 
woonhuis Nieuwe Ebbingestraat 90. 
 
Op het uithangbord B.E.S. (Brandewijn, 
Eieren, Suiker), een advocaatmerk van 
Hooghoudt, van het verdwenen pand 
nummer 94. Op een andere foto uit de-
zelfde serie van de heer Gaasendam, 
staat op de zuidelijke gevel van nummer 
96 nog een muurreclame van brood- en 
banketbakkerij van Dijk Tzn. . 
 
De Ebbingepoort is een groot complex, 
maar dat ervaar je pas als je door de 
poort loopt aan de Noorderbinnensingel. 
Daar hangt nog een straatnaambordje 
met Achter de Wal erop, dat duidt op de 
oude benaming van de Noorderbinnen-
singel. 
 
 

 
Bij de voorpagina: 

De Nieuwe Ebbingestraat ( 1987 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een bijna niet  
herkenbaar  
stukje buurt 

Foto:  
K.A. Gaasendam,  

coll. RHC 
 Groninger Archieven,  

1785-23327. 
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Violenstraat 3 t/m 9 maakten ook deel 
uit van het nieuwbouwcomplex, ge-
bouwd door woningbouwvereniging 
Concordia (tegenwoordig De Huismees-
ters) onder architectuur van Haykens-
Jansma-Kremer uit Groningen. Naast 
enkele winkels (ooit Rabobank, nu een 
hypotheekverstrekker en Blokker) be-
staat het complex uit 70 appartementen 
met 75 bewoners. 
Maar naast deze bewoners zijn er ook 
nog inleuners (aan de Ebbingestraatzij-
de 41 appartementen) en aanleuners 
(Achter de Wal 18 woningen, Violen-
straat 5,7 en 9 bij elkaar 20 apparte-
menten). 
 
 
Een deel van het binnenterrein van 
Hooghoudt was voor de komst van de 
firma, en dan praten we over de jaren 
twintig, de gemeentekwekerij. En in het-
zelfde bouwblok was overigens ook de 
nog steeds bestaande watertoren ge-
vestigd (gebouwd in 1908). 
 

Onder de panden aan de Noorderbin-
nensingel die gesloopt werden was er 
een waar ooit de Firma J. Broekman in 
was gevestigd. Aldus een gevelsteen op 
een foto uit 1987. 
 
Ik wil graag meer weten over het hier 
beschreven stukje stad; misschien zijn 
er bewoners van de Ebbingepoort die 
meer weten. Graag een mail of een 
briefje naar de redactie. 
 

Diederik van der Meide 
 

D.vandermeide @ hetnet.nl 
 
 

 
De Ebbingepoort is in de 
plaats gekomen van de 
hoekbebouwing. De vlucht-
heuvel is verdwenen,  en het 
verkeersbord staat nu inmid-
dels ook wat schever ... 
 

 
Nieuwe Ebbingestraat anno nu 
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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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Afvalbakken voor pizzadozen 
 
Steeds meer Stadjers ontdekken het 
Noorderplantsoen om er te sporten,  te 
zonnen en te picknicken. Met name ge-
durende de zomermaanden doet de 
gemeente dan ook wat extra’s om het 
Noorderplantsoen schoon en netjes te 
houden. 
 
Op zomerse dagen wordt een extra in-
spectie- en schoonmaakronde door het 
park gehouden. De afvalbakken worden 
extra vroeg geleegd: om acht uur ’s 
morgens. Er staan al extra bakken 
waarin ook een pizzadoos past. Als 
proef komen er twee nieuwe voorzienin-
gen: een glasbak en een mobiel toilet, 
allebei in de buurt van het basketbal-
veld. 
 
  

 'Doe eens gek' 
 
Na de zomer bekijkt de gemeente of 
deze voorzieningen bijdragen aan een 
netter Noorderplantsoen. Een gemeen-
telijk team werkt intussen ook aan idee-
en voor de langere termijn. Stadjers 
kunnen volgens de gemeente ook zelf 
een bijdrage leveren: “Gooi uw afval in 
de afvalbakken. En zijn die vol: doe 
eens gek, neem uw afval mee naar huis 
en gooi het daar weg.” 
 

 

Extra maatregelen 
‘Zomeronderhoud’  
Noorderplantsoen:  
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Nu eens een bericht vanuit de activitei-
tenbegeleiding. 
 
In woonzorgcentrum de Ebbingepoort 
bestaat momenteel een leuke mannen-
sociëteit, die elke woensdagmiddag tus-
sen half drie en vier uur bijeen komt om 
“te stamtafelen”. De ene keer meer, de 
andere keer wat minder diepzinnig. 
Soms wordt er ook naar een leuke film 
gekeken op het grote doek of wordt jeu 
de boules gespeeld. De mannen komen 
trouw elke woensdag weer en dat bete-
kent dus dat er best behoefte is aan 
“even met mannen onder elkaar”. Er is 
natuurlijk koffie en een drankje. 
Heeft u interesse om deel te nemen, 
geeft u zich dan op bij de receptie van 
de  Ebbingepoort. 
 

 
Op het grote doek wordt sowieso om de 
vier weken  op dinsdagmorgen een 
mooie film gedraaid: Natuur-, cabaret-, 
muziek-, of cultuurfilm…  
Zo draaide er op dinsdagmorgen 4 au-
gustus: Het beste van Mini en Maxi. Dat 
was lachen geblazen. Zo’n film duurt 
van tien uur tot ongeveer half twaalf. 
 
Daarnaast wordt er om de vier weken, 
ook alweer op dinsdagmorgen, gezon-
gen onder begeleiding van een pianiste. 
Aanvang telkens om tien uur en we be-
ginnen met koffie en thee.  Ouderwets 
zingen is gezond voor de mens en je 
blijft er vrolijk onder.  
 
Kom eens een keer meedoen! 
Wie weet tot ziens !? 

 
 De Ebbingepoort aan het woord 
De mannensociëteit 

‘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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Op woensdag 19 augustus 2009 over-
leed onze stadgenote Bertje Jens op 
vijfennegentigjarige leeftijd. 
Van oorsprong juriste maakte zij car-
rière in de wereld van het maatschap-
pelijk werk maar tevens verwierf zij 
grote bekendheid als één van de 
geestelijke moeders van het bij ons 
zo bekende Pieterpad. 
Samen met haar vriendin Toos Goor-
huis-Tjalsma(1975-2004) uit Tilburg 
besloot zij in 1978 tot het uitstippelen 
van een wandelroute van Pieterburen 
in Groningen naar de St.Pietersberg 
bij Maastricht, dit uit onvrede over de 
weinige langeafstandswandelroutes 
in Nederland, en in 1983 werd het Pie-

terpad in gebruik genomen. De schat-
tingen zijn dat inmiddels zo’n miljoen 
mensen het Pieterpad bewandeld 
hebben. 
 
Het aantal mensen dat een stukje van 
het Pieterpad gelopen heeft (en regel-
matig loopt) ligt natuurlijk vele malen 
hoger. Een gedeelte van de route loopt 
immers door ons Noorderplantsoen. 
Toch springt de typische Pieterpadloper, 
bij ons thuis steevast Pieterpadder ge-
noemd, er  bovenuit. 
De Pieterpadder is te herkennen aan 
een blozend voorkomen, sportief pos-
tuur, stevige wandelschoenen, op ieder 
weertype voorbereide kleding en een 
rugzak. De beginnende Pieterpadder 
herkent men aan een groen gidsje in de 
hand en een verwilderde blik in de ogen. 
De mate van verwildering congrueert 
met de tijdsduur van het verdwaald zijn. 
Het is dan vaak voldoende de Pieter-
padder geruststellend toe te spreken 
met de woorden: “Nog even recht-
door,dan een rondje om de vijver en 
vervolgens weer rechtdoor en aan het 
eind van het pad naar links (of rechts, 
hangt ervan af van welke kant ze ko-
men). 
De Pieterpadder opereert in koppels of 
in groepjes, meestal mannetjes en 
vrouwtjes door elkaar. Soms echter lo-
pen er alleen vrouwtjes samen. Deze 
worden dan Pieterpotten genoemd. Dit 
verwijst naar een bevolkingsgroep die 
altijd gekleed gaat alsof zij het Pieterpad 
bewandelt. Dit kan tot verwarring leiden. 
Overigens bewandelt deze groep niet 
het Pieterpad, maar het Damespad. 
 
 

 

Pieterpadders en –potten 
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Pieterpad op Noorderzon 
 
Zaterdag 20 augustus. Ik ga een rondje 
Noorderzon lopen. Bij de muziekkoepel 
kom ik twee vrouwtjespieterpadders met 
een verwilderde blik in de ogen tegen. Ik 
probeer weg te duiken want ik heb geen 
zin in een confrontatie maar ik ben te 
laat. Het blijkt dat ze niet zozeer de weg 
van het Pieterpad kwijt zijn maar op 
zoek zijn naar een pleisterplaats in de 
Boteringestraat. Dat wil ik ze wel even 
wijzen maar voordat zij hun weg kunnen 
vervolgen worden zij overvallen door 
een meneer die al de hele middag staat 
te wachten op een paar geschikte kandi-
daten om het eerste exemplaar in ont-
vangst te nemen van een boekje met 
wandelroutes in en rond de stad Gronin-
gen dat hij samen met iemand anders 
geschreven heeft. Nou, daar zijn de da-
mes blij mee. 
 
Muis en Martha 
 
Uit het programmaboekje van de Noor-
derzon kom ik iets meer over de dames 
te weten. Ze heten Muis en Martha en 
lopen al jaren samen het Pieterpad af . 
Ze gaan ergens heen met de trein, lo-
pen een flink eind en slapen onderweg 

in een gezellig pension of een leuk ho-
telletje Tijdens hun wandelingen hebben 
ze ruimschoots de tijd om van gedach-
ten te wisselen over allerhande zaken. 
En ook over hun onderlinge relatie. Zijn 
Muis en Martha nog wel tevreden met 
elkaar? Of is er iets veranderd? 
In één van de containers aan de Lelie-
singel leggen de dames acht maal per 
avond een etappe af en het publiek mag 
daar getuige van zijn. 
 
De zaterdag daarop lukt het me om een 
plaatsje te veroveren in de container en 
ik kijk met bewondering naar het straffe 
wandeltempo en luister met plezier naar 
de conversatie. 
 
Weer blijkt dat je met weinig middelen in 
een kleine ruimte een hele leuke voor-
stelling kunt maken. 
Frank den Hollander is heel naturel als 
Muis en Alina Kiers is als Martha ook 
prima op dreef. 
Net als een paar jaar geleden is deze 
voorstelling geënt op een boekje dat 
geschreven is door Frank den Hollander 
en Herman Sandman. 

  

Z.O.Z. 
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Destijds was dat de Inburgeringcursus 
Groningen en nu de Wandelcursus Gro-
ningen. Beide verschenen bij uitgeverij 
kleine UIL. 
Het verschil met toen is dat er in deze 
voorstelling niet geïmproviseerd wordt. 
De tekst is helemaal uitgeschreven en 
de choreografie is strak geregisseerd. 
 
Het boekje ziet er leuk uit, maar hoe 
men het presteert om Hans Tetzner, 
(een voetballer naar wie een straat is 
genoemd die beschreven wordt in De 
Het Onbekende Groningen-route) in 
1963 in het panel van Wie van de drie te 
laten zitten, daarbij Fred Oster als pre-
sentator te noemen, terwijl deze pas in 
1985  het programma enige tijd presen-
teerde en een foto van Ted de Braak 
daarbij te plaatsen is mij een raadsel. 
Maar heel veel brood meenemen tijdens 
zo’n wandeling.   
 

Margriet ter Steege 

Naschrift     
     
Op zaterdag 19 september 2009 doen 
Muis en Martha op hun wandeltocht 
boekhandel selexyz scholtens aan.  
 
Heel toevallig is dan ook Herman Sand-
man aanwezig om iets te vertellen over 
het nieuwe boek dat hij samen met 
Frank den Hollander schreef, 
Wandelcursus Groningen.  
In dit boek wordt uit de doeken gedaan 
waarom Groningen de meest swingende 
stad van Nederland is en wordt verteld 
waar de échte Grunneger zoal komt. 
 
ISBN 978 90 77487 77 8 
Prijs € 10,- 
Er zijn twee voorstellingen:  
om 15.00 en om 16.00 uur ! 
Toegang: Vrij.       
Adres: Guldenstraat 20 Groningen. 

 

Daar zijn de dames blij mee …. 
 
(Vervolg van blz 27) 

Verder wandelen ... 
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Broedparen 
 
Het is misschien mosterd na de maaltijd, maar u 
kunt nog voor 15 september  doorgeven waar u 
zwaluwen heft waargenomen via een e-mail aan 
zwaluw@groningen.nl te sturen.   
Bij de milieufederatie  ((050) 313 08 00 ) kunnen 
ze u precies vertellen wat u door moet geven.  . 
Op  www.duurzamestad.Groningen.nl kunt u 
informatie vinden over de verschillende soorten 
zwaluwen die in de stad voorkomen. 

De gemeente Groningen en de Milieufederatie 
Groningen zijn op zoek naar alle zwaluwen in de 
stad. Ze hebben de Stadjers gevraagd om het te 
melden als er bij hen in de buurt zwaluwen of 
gierzwaluwen broeden. ‘Meld uw eigen zwaluw’ 
heet de actie. 
 
De gemeente en de Milieufederatie willen Stad-
jers kennis laten maken met de verschillende 
beschermde zwaluwsoorten. Bovendien wil men 
een inventarisatie van kolonies van deze vogels 
maken. Zo moet duidelijk worden of de zwaluw-
stand in de stad terugloopt en welke mogelijkhe-
den er zijn voor extra nestgelegenheid. 
 
Beschermd 
 
De verzamelde informatie komt op een 
digitale kaart. Burgers en bouwers kun-
nen vóór het begin van bouw- en reno-
vatieprojecten deze kaart raadplegen 
om schade aan kolonies te vermijden. 
Omdat de vogels beschermd zijn, mo-
gen er geen sloop- en dakrenovatie-
werkzaamheden worden uitgevoerd tij-
dens de broedperiode tussen 15 april en 
15 september. 

 

Zwaluw gezien?  Meld het de gemeente! 
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Studentenvereniging Dionysos  
laat van zich horen 

 
Beste buurtbewoner, 
 
In dit stukje bespreken we in de Kop d’r Veur de actu-
ele zaken die spelen binnen studentenvereniging Dio-
nysos. Nadat Chris (de Assessor extern)  de vorige 
keer de eer had, heeft hij mij nu gevraagd om iets te 
schrijven. Zoals het hoort zal ik me eerst even voor-
stellen: mijn naam is Henk Leo en ik studeer nu al-
weer enkele jaren aan de RuG. Ik ben vier jaar lid bij 
Dionysos en vervul in het bestuur de functie van 
‘Abactis’. Dit is een binnen studentenverenigingen 
gebruikelijke naam voor wat men in gewoon Neder-
lands ook wel secretaris noemt. Twee jaar lang heb ik 
met plezier in de Hortusbuurt gewoond, op de hoek 
van de Nieuwe Ebbingestraat met de Zuiderkerk-
straat, boven wat toen nog ‘Gabry’s Klokken’ heette. 
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KEI-week 
 
Het kan niemand ontgaan zijn: de KEI-
week is weer geweest. Hordes eerste-
jaars studenten hebben vijf dagen lang 
door de stad gezworven om zo studen-
tenstad Groningen te leren kennen. Ook 
Dionysos kon natuurlijk niet achterblij-
ven. We hebben een fantastische week 
gehad met iedere dag activiteiten die ’s 
middags begonnen en tot in de late uur-
tjes doorgingen. Een greep uit de activi-
teiten die plaatsvonden: cabaret, een 
workshop theatersport, een cursus 
zwaardvechten, open cabaretpodium, 
karaoke, vuurspuwen (buiten, op het 
parkeerterrein). Ook was Dionysos in de 
stad te vinden, zoals bij de jaarlijkse 
KEI-parade. Dionysos had, naar ons 
thema ‘At the Movies’, heuse filmsterren 
in een oldtimer  laten plaatsnemen, om-
ringd door bodyguards en paparazzi. De 
direct omwonenden hebben de oldtimer 
(een Citroën Ami) misschien wel op de 
parkeerplaats zien staan. 
 
 
Burenborrel 20 augustus 
 
Uiteraard beseffen wij dat een studen-
tenvereniging in de buurt wel eens over-
last kan veroorzaken. Met name in een 
KEI-week is dit vaak moeilijk in de hand 
te houden. Om het een beetje goed te 
maken, maar ook om elkaar beter te 
leren kennen en de buurtbewoners met 
de studenten van Dionysos kennis te 
laten maken, organiseren wij jaarlijks 
een burenborrel. Donderdag 20 augus-
tus was een mooie, maar vooral ook 
snikhete dag. Daarom hadden we de 
tap naar buiten gereden en was er ge-
koeld drinken met de nodige hapjes. Het 
was mooi om de verhalen te horen over 
het Dionysos van vroeger.  

Dionysos heeft dan ook een geschiede-
nis van bijna dertig jaar in de buurt. In 
een volgend stukje kan hier wellicht na-
der op worden ingegaan. 
 
Open Avonden 
 
Binnenkort stelt Dionysos zijn deuren 
open voor alle studenten die de vereni-
ging beter willen leren kennen. Op drie 
avonden (2, 9 en 16 september) zijn er 
verschillende activiteiten, zoals een 
band en karaoke. Iedere avond is er om 
23.00 uur een piekuur (0.25l. bier/fris 
voor € 0,50) en een (warme) snackver-
koop. Ook kun je mee-eten met onze 
Mensa. Voor maximaal € 4,- krijg je dan 
een driegangenmaaltijd voorgeschoteld. 
Dus ben je student en wil je die studen-
tenvereniging bij jou in de buurt wel 
eens nader leren kennen: je bent van 
harte uitgenodigd! Kijk voor meer info op  
www. asvdionysos.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk Leo Deuzeman 
Abactis der A.S.V. Dionysos 
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Nieuwe Ebbingestraat 106 
Groningen 

tel: 050-3181666 
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Kleine kamertjesvraag! 
 
Voor degene die onbekend is met het toilet-
verhaal van Mamamini, volgt hier een korte 
samenvatting. Een tijd geleden besloot Ma-
mamini het klantentoilet te sluiten wegens 
oneigenlijk gebruik ( door plantsoengangers ) 
en stank- en smeeroverlast. Gevolg, boze 
buurtbewoners vanwege plassende klanten in 
het plantsoen. Als bedrijf wil je de buurt liefst 
te vriend houden, dus uiteindelijk het toilet 
toch maar weer open. 
 
De afgelopen week heb ik twee keer aan het 
eind van de middag telefoondienst gehad, 
waardoor ik vanaf mijn werkplek zicht had op 
het plantsoen. Wat schetst mijn verbazing: 
Vijf keer een plassende man in mijn blikveld, 
waarvan één keer zelfs compleet met een 
mobiel telefoongesprek en een sigaret. Geen 
van de vijf heeft ook maar een stap binnen 
Mamamini gezet. 
Ons toilet is open en er staan door het hele 
park toiletgebouwtjes in het kader van Noor-
derzon, waar zelfs gratis geplast mag worden. 
Blijkbaar hebben mannen het wildplassen 
nodig om zich man te voelen. Willen ze niet in 
een afgesloten hokje, maar in het openbaar 
urineren met de wind om hun……… 
 
Mag het toilet van Mamamini weer dicht ?? 
 

Lilian 

Achter de schermen 
van Mama M 
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Kees ‘t Hart  

 
Grote Kruisstraat 
 
Ik wilde later dichter worden 
Omdat het me goed uitkwam 
Ik beschikte over kennis en 
Vond dat ik  erbij paste 
 
Ik was vastbesloten 
Alleen te maken wat paste 
In mijn hoofd zette zich 
Alle zinnen vast 
 
Ik had het hoofd erbij 
Ik was in die tijd blindelings 
Ervoor in de wieg gelegd 
Ik was aan zinnen begonnen 
 
In de Grote Kruisstraat 
Vertelde ik over Althusser 
En de ideologie van verlangen 
Ik was blind als een vogel 
 
Ik liep in de gang 
Ik verlangde naar regen 
Ik weet nu alles weer 
Ik verdiende het 
 
In de Grote Kruisstraat 
Was ik dichter en ideoloog 
Voor het eerst zanger 
Ik wist het niet 

Vroeger was in het Alfagebouw de Letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit gevestigd. Nu is de 
naam gewijzigd in  Heymansgebouw, en is het van Psychologie en Maatschappijwetenschap-
pen. De dichter Kees ’t Hart  gaf er gastcolleges.  Het gedicht is overgenomen uit ‘Poëtisch 
Academisch Groningen’, een boek van uitgeverij de Kleine Uil uit 2004.  
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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 

 

 

 
Zondag 13 september 

Vanaf 4 uur 
Buurtborrel 



  


