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DE MEEUWERD

Ha, er is een nieuw bestemmingsplan voor de Meeuwen! Ooit was de 
Meeuwen de Meeuwerd, een levendige polderachtige plek – met veel 
meeuwen ja! Daarna werd het een dode plek. Met gif. Met chemica-
liën, ellende en verrotting. Zelfs de meeuwen hielden het er niet uit. 

Eind jaren negentig begon het weer te leven daar. Nieuwbouw. Vrucht-
baarheid. Er gingen allemaal jonge mensen wonen. Die hadden/kregen 
kinderen. Net als in die andere ‘nieuwe’ straten Blekerslaan en Kwintlaan. 
Dat zorgde voor een enorme impuls in de wijk. Het heeft de Oosterpoort 
gemaakt tot wat het nu is. De mooiste buurt van de stad. Met een fijne 
mengeling van gezinnen, studenten en alleenstaanden. 

Dat nieuwe leven is ondertussen (bijna) volwassen. Het studeert in Utrecht 
of Berlijn. Anderen hebben een tussenjaar. Backpacken in Thailand of 
Indonesië. Sommige kinderen zijn in de wijk blijven wonen. Zitten daar nu 
op kamers. De kans bestaat dat ze hier blijven wonen. In de jaren 70 en 
80 gingen jongeren als ze uitgestudeerd waren en een kindje kregen weg 
uit de Oosterpoort: te klein, te oud, te studentikoos, te krotterig. Nu willen 
jonge gezinnen er graag wonen. Een buurt met weinig criminaliteit, veel 
leuke mensen, fijne sfeer. Alleen wat weinig groen. Maar wel lekker dicht 
bij het centrum. Zijn de jonge vaders en moeders wel snel nog in ‘de stad’ 
voor een film, een concert of een biertje met vrienden.

Nu dus een nieuw bestemmingsplan voor de Meeuwen. Gaat de nieuw-
bouw die er gepland is opnieuw zorgen voor een frisse herstart van de 
Oosterpoort? Vast niet. Is ook niet nodig. De wijk bruist als nimmer tevoren. 
Wel is het handig als in die nieuwbouw weer jonge gezinnen komen die op 
hun beurt weer zorgen voor kleine Oosterpoortertjes. Immers de vaders en 
moeders uit de Meeuwen wiens kroost inmiddels is uitgevlogen gaan nooit 
en te nimmer meer uit die prachtbuurt vertrekken.

Klaas Kloosterman
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BUURTOVERLEG 
27 MAART

ineens,

begint alles een uurtje later, 

lijkt het of de zon een uurtje langer 
schijnt,  

loopt alles uit, 

bij daglicht starten met het 
buurtoverleg

dat is pas fijn. 

☺

Wat er onder meer langs kwam, leest 
u hier in het kort. Heeft u vragen, 
mist u iets? Mail oosterpoorter@
gmail.com.

AANPAK RING ZUID
Vier communicatie-wetenschapsstu-
denten van de RUG zijn gast. Ze ma-
ken voor hun studie een verslag van 
de ‘Aanpak Ring Zuid’. Zij laten later 
weten hoe de communicatie over en 
weer is verlopen.

De invulling van de groene deksels 
is in ontwikkeling. De aangedragen 
ideeën worden in samenwerking 
met een landschapsarchitect en de 
gemeente uitgewerkt. Eerst volgt 
een zogenaamde Grote Visie waarin 
ideeën van omwonenden, integratie 
en verbinding met de omliggende 
wijken en het idee “ontmoeting” wor-
den gecombineerd. De uiteindelijke 
invulling wordt pas over een paar jaar 
duidelijk. De planning is dat in 2021 
een bijzonder groen ontmoetingspark 
met ‘Kunst waar je wat mee kunt’ is 
gerealiseerd. 

In overleg met de gemeente en een 
afgevaardigde van een groep be-
zorgde omwonenden wordt gebrain-
stormd over de aanpak van mogelijke 
schade ten gevolge van de ‘Aanpak 

Ring Zuid’. Op 10 januari was het 
eerste overleg. Het volgende is/was 
6 april. Doel is zoveel mogelijk de 
huidige situatie van woningen vast te 
leggen zodat eventuele bouwschade 
door de Nieuwe Ring Zuid duidelijk 
aanwijsbaar wordt.

AANDACHTSPUNTEN 
Fijn dat het Poortershoes weer drie 
nieuwe bestuursleden heeft.  

Met het CBK wordt overlegd over een 
steviger alternatief voor het kapotte 
kunstwerk bij het Poortershoes.

Op de Meeuwerderweg wordt richting 
de spoorwegovergang vaak te hard 
gereden. Er zijn daar geen verkeers-
drempels. Aan de gemeente zal 
worden gevraagd om de inrichting te 
verbeteren. 

Aan de gemeente wordt gevraagd 
om de parkeerregels bij de Palmslag 
te handhaven. 

INFORMATIE VAN GEMEENTE 
BEHEER
De inrichting met stelconplaten op de 
kade Kop van Oost voor de wonin-
gen aan Eemskanaal zuidzijde blijft 
ongewijzigd. Er is zowel vanuit ste-
denbouwkundig als architectonisch 
oogpunt bewust voor deze vormge-
ving gekozen. Verschil in kleur hoort 
erbij. Als er nieuwe platen worden 
bijgeleverd zullen de kleuren worden 
gemixt. In 2014 is op verzoek van 
bewoners een trap en een ‘podium’ 
om op te zitten, barbecueën enz. 
aangelegd.  

Combibakken (prullenbakken aan 
ondergrondse containers vast), staan 
gepland in de Veemarktstraat. Op 
verzoek: bij de ondergrondse con-
tainers in het Zuiderpark en bij het 
buurtparkje De Linie. Handig voor 
mensen die zakjes hondenpoep wil-
len weggooien. 

De prullenbak in het parkje De Linie 
wordt weggehaald, want de bank 
wordt ook weggehaald en verplaatst. 
De prullenbak bij de ingang blijft.

Door drukte bij de gemeente wordt 
dit jaar geen tamarisk geplant in de 
groenvakken op de omloop van het 
NL-stadion. Dat gebeurt begin maart 
2017.

Ondergrondse container 1198 is vaak 
vol. De gemeente zal erop letten en 
eventueel extra ledigen, 

Tegen molshopen kan de gemeente 
bij excessieve gevallen mollenklem-
men zetten of ongediertebestrijding 
inschakelen. Dit gebeurt niet bij een 
veldje met een paar molshopen.

De gemeente kan weggehaalde 
bomen (door ziekte, storm, of andere 
reden) niet één op één vervangen 
door een nieuwe boom. Als het groen 
in een hele straat wordt opgeknapt, 
kan dat wel in overleg met de bewo-
ners. Naam contactpersoon ontvan-
gen. 

De fietsenrekken in de Verlengde 
Nieuwstraat zijn geplaatst op verzoek 
van bewoners. Het is altijd passen en 
meten waar de rekken kunnen staan 
door kabels en leidingen in de stoe-
pen, bomen, parkeerplaatsen etc.

Mogelijkheden voor meldingen 
openbare ruimte (Loket Beheer & 
Verkeer):

telefoon: 14050 (geen netnummer), 
vragen naar Loket Beheer en Ver-
keer

e-mail: loket.beheerenverkeer@
groningen.nl

internet: http://fleximap.groningen.nl/
gnmaps/meldingen/

app voor de smartphone (Android en 
iPhone): MeldStad

De afdeling Stadstoezicht van de 
gemeente is te bereiken via info@
groningen.nl, of telefoonnummer 
14050. Vermeld dat je belt of mailt 
voor Stadstoezicht. Dan komt het op 
de goede plek terecht.

Anjo van Apeldoorn

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS
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DE ONDERHOUDSWINKEL 
IS NU ECHT VERHUISD, 
MAAR BLIJFT BIJ U IN DE 
BUURT

Zoals bekend moest de Onder-
houdswinkel helaas zijn bekende 
plek verlaten. Het nieuwe adres? 
Duinkerkenstraat 3a; voorbij het 
station Europapark en vlak na de 
Mediacentrale. 

Meer dan 25 jaar geleden is de 
Onderhoudswinkel begonnen in 
de Oosterpoort, in een roerige tijd 
voor de wijk: zou de wijk gesloopt 
of juist opgeknapt worden? U kent 
het resultaat. De onderhoudswinkel 
adviseerde bij woningverbetering en 
verhuurde daarbij allerlei soorten ge-
reedschap.We blijven in de buurt van 
de Oosterpoort, dus goed bereikbaar 
voor Oosterpoorters. En we blijven 
steigers en zwaar gereedschap bij u 
thuis afleveren.

Daarnaast helpen we u niet alleen bij 
hoe u zelf kunt klussen, maar geven 
we ook informatie als u de klus uit 
handen wilt geven. Zoekt u een tim-
merman, schilder, stukadoor, of tuin-
man? Wij hebben een lijst van men-
sen die eerder gewerkt hebben voor 

klanten van de Onderhoudswinkel. 
Bovendien kennen we de ervaringen 
van onze klanten met deze klussers 
en aannemers. Die informatie geven 
we aan u door. Nog steeds beheren 
Wim Hesseling en zoon Wilmar de 
winkel. Weliswaar op een nieuwe 
plek, maar zij blijven zich inzetten om 
zeker bewoners uit de Oosterpoort 
zo goed mogelijk te helpen. U bent 
van harte welkom!

www.onderhoudswinkeloosterpoort.nl   

ZWALUWSTAART NAAR 
KOP VAN OOST
Op dinsdag 21 maart om 11 uur 
werd in het bijzijn van leerlingen 
van de Borgmanschool een kunst-
werk geplaatst bij het wooncom-
plex de Kop van Oost. 

Dit gebeurt op verzoek van bewoners 
van dit complex die het Centrum 
Beeldende Kunst (CBK) om kunst in 
hun woongebied vroegen. Het gaat 
om het kunstwerk ‘Zwaluwstaart’ van 
de Groninger kunstenaar René de 
Boer dat eerder bij het gemeente-
kantoor aan de Gotenburgweg stond, 
maar daar moest wijken vanwege 

de verkoop van dit gebouw. De Boer 
maakte het werk in 1984 in opdracht 
van de gemeente. 

Het kunstwerk bestaat uit een com-
binatie van roestkleurig cortenstaal 
(een metaallegering, bestaande uit 
ijzer waaraan koper, fosfor, silicium, 
nikkel en chroom zijn toegevoegd) en 
blank roestvast staal. De titel verwijst 
naar de zwaluwstaartverbinding. 
Deze verbinding wordt gebruikt om 
houten onderdelen aan elkaar te be-
vestigen. Door de plaatsing van het 
kunstwerk op deze locatie ontstaat 
tevens een link met de geschiede-
nis van de plek: tot een aantal jaren 
geleden zat op deze locatie de hout-
industrie. Van René de Boer staan 
meer kunstwerken in de stad, zoals 
Rollebollen op het Bernouilleplein en 
Kringloop in het Stadspark. Groep 8 
van de Borgmanschool mocht helpen 
bij de plaatsing van het kunstwerk. 

 (Foto: Ellen Westerveld)

HOEK MEEUWERDERWEG - JOACHIM ALTINGHSTRAAT. In 1912 had Coöperatie ‘De Toekomst’ er een kruidenierswinkel. Het pand werd later 
ingelijfd door De Komeet, een woningstofferingsbedrijf dat er tot 2009 gevestigd was. Na ruim 80 jaar hield De Komeet op te bestaan. Nu wordt het 
pand bewoond. Oude foto en informatie: groninganus.wordpress.com. Hebt u een oude foto van een (voormalig) winkelpand in de buurt? Mail of 
schrijf: oosterpoorter@gmail.com of Oosterweg 13, 9724 CA. Foto 2017 EB.

Oude  PANDJES NIEUWE RUBRIEK

19
12

20
17
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OOSTERPOORTER ONTWIKKELT MEETMETHODE LUCHTKWALITEIT
Van jongs af aan is Oosterpoorter Rudi Niemeijer gefascineerd door 
techniek. Al vanaf een jaar of vijf begon hij apparaten in en uit elkaar te 
sleutelen. Uiteindelijk deed hij een MBO studie elektrotechniek en een 
HBO studie informatica, waarna hij als softwaretester een bedrijf begon 
met zijn zakenpartner Marc Cremers. Behalve tests uitvoeren, geven ze 
ook veel workshops om geïnteresseerden te leren hoe ze toepassingen 
kunnen maken met gebruik van het ‘Internet of Things’. Rudi vertelt ons 
wat de nieuwste ontwikkelingen zijn op technisch gebied en hoe hij die 
onder andere wil inzetten voor een project in de Oosterpoort. 

Het Internet of Things, ook wel IoT 
genoemd, is een term die je de 
laatste tijd vaak hoort, maar waar-
van veel mensen niet weten wat het 
precies inhoudt. “Het idee van IoT is 
dat je alledaagse voorwerpen met 
het internet verbindt”, vertelt Rudi. 
“Alles wat je om je heen ziet kun je 
in principe op het internet aanslui-
ten; een thermoskan, een bekertje, 
een stoel etc. Voor een deel is dat al 
gebeurd, zoals bijvoorbeeld met de 
telefoon, en voor een deel gaat het 
nog gebeuren. En dat is niet omdat 

het perse allemaal superhandig is 
maar meer omdat het kan. Dat komt 
omdat de chips de afgelopen jaren 
nogal wat kleiner en goedkoper zijn 
geworden. Ze zijn nu ongeveer een 
kwart vierkante millimeter en daar 
zit net zoveel in als op een laptop 
van zo’n vijf jaar geleden. Daarbij 
kosten ze nog maar 5 cent, dus voor 
de simpelste toepassingen kunnen 
ze al worden ingezet. Zo’n chipje 
kan bijvoorbeeld een streepjescode 
vervangen omdat het goedkoper is. 
Je hoeft dan bij de kassa van Ikea je 

aankopen niet meer te laten scannen 
maar het systeem detecteert zelf wat 
er precies in je karretje zit. Of je kunt 
detecteren waar bepaalde spullen 
zijn, zoals je fiets of je sleutels. 

ONEINDIG VEEL MOGELIJKHEDEN
Deze ontwikkeling was er twee 
jaar geleden nog bijna niet omdat 
de chips toen nog niet zo klein en 

goedkoop waren. Sinds 2016 heeft 
het echter een enorme vlucht geno-
men en dat zal zich dit jaar voortzet-
ten. Sinds kort is het namelijk ook 
mogelijk om Wifi op een kwart van 
een vierkante millimeter te ontsluiten. 
Dit geeft enorm veel mogelijkheden 
en dat is eigenlijk het Internet of 
Things; het feit dat je een computer 
en wat sensoren aan een alledaags 
voorwerp kunt koppelen en dan kijkt 
wat je er mee kunt doen. Dat is veel, 
maar van de duizend toepassingen 
die ik voorbij zie komen zijn er mis-

Internet of Things proefschakeling
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schien tien écht zinvol. Een interes-
sante en praktische toepassing is 
bijvoorbeeld dat je er ook allerlei 
natuurkundige informatie, zoals 
temperatuur, licht, CO2 waardes en 
dergelijke mee kunt verzamelen. Het 
probleem hierbij is alleen dat Wifi 
slechts een bereik heeft van onge-
veer twintig meter en het vrij duur is 
om alle sensoren te verbinden met 
4G, of binnenkort 5G.

NIEUW GRATIS NETWERK
Maar sinds een klein jaar is er nu 
LoRa, dat is een ‘open source’ com-
municatietechniek dat gratis door The 
Things Netwerk, een Amsterdams 
initiatief, wordt aangeboden. LoRa 
is een soort informatieoverdracht 
dat met radiosignalen werkt. Je hebt 
hiervoor een heel klein zendertje 
nodig dat je koppelt aan de sensoren 
en een ‘gateway’ die de gegevens 
binnenhaalt en op het internet zet. 
Het bijzondere hieraan is dat het 
bereik heel groot is. Waar je met Wifi 
al blij bent met twintig meter, is met 
LoRa wel twintig kilometer haalbaar. 
Ook is het nieuw dat je als particulier 
zoiets gewoon in huis kunt hebben 
zonder dat het eigendom is van een 
groot telecombedrijf. Het is groten-
deels ‘open source’ technologie, dus 
voor iedereen gratis en vrij toegan-
kelijk. Vanwege de radiogolven werkt 
het niet zo snel als 4G of Wifi, maar 
dat is voor het verzamelen van data 

ook niet nodig. Het bereik en het feit 
dat het gratis is, biedt enorm veel 
mogelijkheden. 

LUCHTKWALITEIT OOSTERPOORT 
METEN
Een van die mogelijkheden is het 
langdurig meten van CO2 waardes 
op meerdere plekken tegelijk. Marco 
Agema van Friet van Piet kwam 
anderhalf jaar geleden bij mij met de 
vraag of het mogelijk was om een 

soort CO2 klok voor zijn zaak te ma-
ken, zodat iedereen op elk moment 
van de dag af zou kunnen lezen wat 
de luchtkwaliteit is. Ik had al een 
prototype CO2 sensor ontworpen in 
het kader van het uitrollen van 5G in 
Groningen, in opdracht van minister 
Kamp. Dit was bedoeld om de lucht-
kwaliteit te meten in schoolklassen, 
dus dat was geen probleem. Maar 
omdat CO2 waardes gedurende de 
dag enorm kunnen wisselen, afhan-
kelijk van het aantal mensen dat 
aanwezig is, verkeer dat langsrijdt en 
andere activiteiten, geeft het niet echt 
een duidelijk beeld van de gemid-
delde luchtkwaliteit in een buurt als 
je maar één sensor ophangt. Met de 
introductie van LoRa is het nu ineens 
mogelijk om de informatie van veel 
sensoren in een groter gebied gratis 
te kunnen verzamelen. Het enige dat 
geld kost zijn de sensoren zelf. Op 
zich vallen die kosten wel mee; het 
prototype heeft ongeveer 100 euro 

gekost en dat kan nog veel goedko-
per. Maar als je veel sensoren wilt 
ophangen is het toch redelijk duur. 
Omdat meerdere groeperingen in de 
buurt erg geïnteresseerd zijn, hebben 
wij het idee opgevat om mensen zelf 
via een soort workshops deze senso-
ren op eigen kosten te laten maken. 
Ze kunnen ze dan aan hun gevel 
ophangen en via onze database zien 
wat de resultaten zijn. Het idee is om 
te beginnen in de Oosterpoort maar 

daarna kunnen we het natuurlijk 
uitbreiden naar andere wijken. 

MEER OF MINDER CO2
Zeker met de ombouw van de zui-
delijke ringweg is het erg interessant 
om te zien wat bepaalde activiteiten 
doen met de CO2 waarde in de lucht 
in de Oosterpoort. Het is gissen 
welke kant het opgaat. Door de toe-
name van verkeer zou je verwachten 
dat de CO2 uitstoot toeneemt, maar 
er zal waarschijnlijk ook een toename 
zijn van elektrische auto’s, wat de 
uitstoot weer vermindert. Ook kan het 
aanleggen van meer groen, zoals op 
het deksel van de ring, er juist voor 
kunnen zorgen dat de CO2 waarde 
afneemt. Er zijn zoveel factoren die 
meetellen en waarvan je niet zeker 
bent wat ze zullen doen. Maar meten 
is weten, ik ben erg benieuwd.” 

Carolina van der Lande (foto's Rudi 
Niemeijer) Ook planten aan het Internet

Testen van het prototype van de CO2-klok



8



9

NIEUWE WONINGEN OP DE MEEUWEN? 
Op 8 maart 2017 maakte de gemeente bekend dat er een nieuw bestem-
mingsplan in de maak is voor De Meeuwen en De Brink. Een bestem-
mingsplan bepaalt wat er gebouwd mag worden in een gebied en onder 
welke voorwaarden dat mag: de hoogte van een gebouw, de weg er naar 
toe of het bebouwen van achtertuinen. Ook staat er wat er in wat er in 
gebouwen mag gebeuren: wonen, werken, logeren, spullen verkopen, 
bedenk het maar. Zo’n plan is de basis om te bepalen wat er in de toe-
komst met een gebied gebeurt en is dus belangrijk voor iedereen die in 
de buurt woont. Het plan telt 85 pagina’s en leest moeilijk. De redactie 
ging de uitdaging aan om een samenvatting van circa 600 woorden te 
maken.

MOOIE VERHALEN OVER VROEGER
Het plan begint met mooie verhalen 
over vroeger. Woonde hier iemand in 
de bronstijd, 2000 jaar voor Christus? 
Waarschijnlijk niet: de boel was te 
nat. Mensen gingen op de Hondsrug 
wonen. Pas in de middeleeuwen 
werd het landschap ontgonnen met 
het graven van het Win-
schoterdiep in 1350. Van 
daaruit ontstond de Meeu-
werderpolder. De Meeu-
wen is vernoemd naar die 
oude polder, graslanden 
met veel meeuwen. De 
Brink ontwikkelde zich na 
de ontmanteling van de 
vestingwerken in 1876 tot 
handelsgebied door de 
aanleg van de Oosterha-
ven en het graven van het 
Eemskanaal in 1880. Aan 
de Oosterkade verrezen 
rond 1905 twee vrij-
staande blokken luxueuze 
herenhuizen in Jugendstil. 
Ze waren bestemd voor 
de gegoede burgerij; er 
woonden voornamelijk 
kooplieden, rentenierende 
boeren en hoogleraren. 

SPEURTOCHT NAAR 
VERANDERINGEN
Wat gaat er nu eigenlijk veranderen? 
We lezen dat je nu in beide buurtjes 
mag wonen en werken in kanto-
ren. Dat blijft zo. De kantoren staan 
aan de Griffeweg en de zuidelijke 
ringweg. Ook een strook op De 
Meeuwen, direct ten westen van (de 
parallelweg langs) de Europaweg, 
is gereserveerd voor kantoren. Die 
zijn er nu niet en komen ook niet. 
Wel schijnen er plannen voor nieuwe 

woningen te zijn. De gemeente stelt 
daarom voor om hier woningen te 
bouwen. Voor wie? Hoeveel? Hoe 
hoog? We ploeteren het stuk door en 
vinden langzaam meer informatie. 
Allereerst lezen we: “naar alle waar-
schijnlijkheid komen hier voorname-
lijk eengezinswoningen en in mindere 

mate appartementen, de laatste met 
mogelijk starters als doelgroep. Ok! 
Er komen dus veel gezinswoningen 
en een paar jongerenwoningen. Nog 
even verder pluizen. Aha, op pagina 
36 staat dat het gaat om 140 wo-
ningen. We worden doorverwezen 
naar artikel 8 op bladzij 67. Daarin 
staat dat de nieuwbouw maximaal 24 
meter hoog mag zijn.

HET PLAN IN HET KORT
De Jugendstilpanden aan de Oos-
terhaven blijven gemeentelijk monu-

ment vanwege hun grote architec-
tuurhistorische waarden.

In een deel van de diepe tuinen ach-
ter de panden Oosterhaven 10, 11, 
en 12 staan verschillende monumen-
tale bomen. Bebouwing in de tuinen 
is aan voorwaarden gesteld.

Er is ruimte voor 140 nieuwe wonin-
gen op De Meeuwen. De maximale 
bouwhoogte is 24 meter.

Het hondenuitlaatveldje op De Meeu-
wen verdwijnt met de bouw van de 
nieuwe woningen. 

De gemeente stelt voorwaarden aan 
particuliere kamerverhuur. Er geldt 
een verbod op splitsing van wonin-

gen tot 50 m² gebruiksop-
pervlakte. 

Als iemand een meerge-
neratiewoning of mantel-
zorgwoning wil realiseren 
kan dat.

Werken vanuit huis blijft 
mogelijk voor ZZP-ers.

Naast dienstverlening en 
kantoren is aan de Grif-
feweg op twee plaatsen 
een hotel toegestaan. Dit 
was trouwens ook al zo 
in het eerdere bestem-
mingsplan.

REAGEREN KAN TOT EN 
MET 19 APRIL
Op de website van de 

Barkmolenstraat.nl staat 
een uitwerking van de zienswijze. Tot 
en met 19 april 2017 kan iedereen 
schriftelijk of mondeling reageren. 
Een brief kunt u sturen naar Ruimte-
lijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 
9701 JB Groningen. U kunt ook via 
de website gemeente.groningen.nl/
actuele-bestemmingsplannen een 
zienswijze indienen. Als u mondeling 
wilt reageren kunt u een afspraak 
maken via telefoonnummer 050-367 
8255.

Ynskje van Meurs (foto: Evelien Brak)

Plek van de nieuwe woningen op de Meeuwen
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EEN LENTEMIDDAG AAN DE VOET VAN DE JOZEFTOREN
De Oosterpoort is niet gezegend met veel groen, maar aan het Verbin-
dingskanaal tussen Herebrug en Trompbrug heb je wel (nóg wel) een 
fantastisch uitzicht op de fraai begroeide tegenoverliggende oever en 
de tuinen van de statige panden aan Here- en Radesingel. Dezer dagen 
ligt er al een waas van groen over de kale takken en zie je her en der een 
forse dot witte of paarse bloesem. Maar er zitten ook gaten in het stru-
weel. En daardoor zie je verharde parkeerplaatsen, die van het trottoir 
voor de villa’s tot de helling van de oever reiken. Waar wil je aan de den-
ken deze lente – aan de lommerrijke tuinen die een Tachtiger als Herman 
Gorter bezong, aan vogelzang in de avondschemer, of aan optimaal ren-
derend vastgoed? Ik koos voor het eerste en liep op een namiddag door 
een voortuin aan de Heresingel om het over een geweldige achtertuin te 
hebben. 

Een oudere heer, wiens naam on-
genoemd zal blijven, heeft aan de 
deur nog maar net mijn verzoek om 
informatie aangehoord, of hij gaat 
mij al allervriendelijkst voor naar zijn 
vorstelijke stadstuin. Hij vertelt gelijk 
al honderduit, dus we strijken neer 
op zijn terras, zodat ik aantekeningen 
kan maken. Boven dat terras strekt 
een kapitale rode beuk zijn nog kale 
takken uit. En natuurlijk komen we 
direct op dit prachtexemplaar te spre-
ken. “Die boom is geplant door een 
vorige bewoonster, mevrouw Wester-
dijk. Zij had ook een boerderij in Us-
quert en woonde, zoals herenboeren 

toen wel vaker deden, ’s winters in 
de stad en ’s zomers op het plat-
teland. Daar was het ongeschreven 
wet dat wie ten minste vijftig bunder 
land had, een of meer rode beuken 
voor z’n boerderij mocht zetten om 
z’n aanzienlijke status te tonen. Zij 
heeft dat principe dus ook toegepast 
in haar stadstuin.” 

Status straalt ook het huis aan de 
singel zelf uit – met twee erg chique 
kariatiden, vrouwengestalten die dit 
keer geen kroonlijst en timpanon 
dragen, maar zonder functie links en 
rechts tegen de gevel staan geleund. 

Zij verklaren ook waarom de volks-
mond sprak van het ‘huis met de 
twee vrouwen’.

Toen meneer er kwam wonen, dertig 
jaar geleden, was het er een kale 
boel, zo vertelt hij verder – een 
grasvlakte met een pad erom dat 
de honden des huizes gaandeweg 
uitgesleten hadden. Omdat hij als tui-
nier niet teveel stuurt en graag mag 
toezien hoe planten zich zelf een 
omgeving toe-eigenen, groeiden de 
zijkanten van de lange tuin in de loop 
der decennia half dicht met bomen 
en heesters, terwijl zich daaronder en 
daartussen een bed van stinzeplan-
ten begon te vormen. We lopen de 
tuin in zodat ik kennis kan maken met 
een paar van de andere bewoners 
– een krentenboomje, een krachtig 
teruggesnoeide prunus (‘ik wil wel 
graag nog een beetje uitzicht hou-
den’), beiden nog zonder bloesem. 
Meneer wijst op de paarse bloemen 
van de holwortel, een echte stinze-
plant die het hier duidelijk naar haar 
zin heeft. Een tijd terug is het boom-
bestand in de tuinen door de ge-
meente geïnventariseerd en toen zijn 
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ook de nodige exemplaren als 
‘monumentaal’ aangemerkt en 
onder een zekere bescherming 
geplaatst. Ook de merkwaardig 
gevormde honingboom van de 
buren links, met zijn kroon van 
bizar verwrongen takken. Ik zie 
verder een vijvertje met water-
planten en achter in een hoek 
siermetselwerk dat op een ‘folly’ 
lijkt – een architectuurcitaat voor 
in de tuin, zeg maar – maar 
meneer sluit niet uit dat het ooit 
een functie gehad heeft. 

En dan zijn we ook al achter 
in de tuin, aan de waterkant 
aangekomen. De walkant is er 
bijna geheel bedekt door hoog 
stuikgewas. Een paar treden 
voeren onder overhangende 
takken naar de oever. Het zal 
deels ook deze aanblik geweest 
zijn die een bezoeker de kwa-
lificatie ‘wilde tuin’ in de mond 
legde waar de huisheer indertijd 
nogal van opkeek. Omdat ik zelf zeer 
van wilde tuinen houd (een groen 
schemerrijk waar je je weer dat kind 
waant dat tegelijk de angst en het 
verlangen voelt om te verdwalen!) 
werd ik van alles wat de huisheer 
zei het meest getroffen door wat nu 
volgde: “Toen wij kwamen was de 
wal uitsluitend met gras begroeid. 
Dat werd dat gemaaid werd door de 
gemeente, die nog steeds eigenaar 
is van de grond. Vlak langs de erf-
scheiding liep een pad, dat helemaal 
van de Ooster- naar de Herebrug 
voerde en waar Oosterpoorter ‘s 
avonds wandelden en vissers een 
stekje zochten. Zo’n twintig jaar 
geleden vond men 
dat kennelijk te 
begrotelijk worden 
en stopte met het 
onderhoud. De 
oever verwilderde 
en bewoners 
begonnen die dan 
maar te ‘annexe-
ren’. Rond die tijd 
wilde men hier ook 
de bomen [po-
pulieren zegt hij, 
maar zouden het 
niet toch wilgen 
zijn?] planten die 
nu achter de tuin 

van de buren rechts staan – zeer tot 
verdriet van deze buren. Eigenlijk 
is dat mijn schuld, want ik wilde ze 
niet achter m’n eigen tuin hebben en 
hiernaast was nog in gebruik bij de 
universiteit en die zou er wel geen 
bezwaar tegen hebben …”

Terug aan tafel hebben we het over 
het dierenleven in de tuin, allereerst 
de vogels. Toen hij eens het bed 
moest houden, heeft hij een dag 
lang soorten geteld – en kwam tot 
de trotse som van 38 soorten (bonte 
specht, winterkoning, houtduif en 
Turkse tortel bijv.). Een nachtegaal 
was er ook bij. Die vogel laat zich ook 

nu juist weer vaak horen, rond 
het invallen van de schemering. 
In het begin waren er trouwens 
ook gedomesticeerde vogels 
– kippen en een pauw, meege-
komen van een eerder adres 
buiten de stad. “Die kippen 
zaten her en der in de struiken, 
maar zijn geleidelijk verdwenen. 
De pauw ontsnapte telkens en 
één keer moest hij zelfs aan de 
overkant van het water, in het 
Zuiderpark, opgehaald worden, 
waar iemand in een van de kan-
toren het dier een paar dagen 
gevoerd had.” 

Het spijt hem best dat zich zo-
veel kantoren in de panden aan 
de singels gevestigd hebben. 
Herhaaldelijk heeft hij vrienden 
en bekenden proberen over te 
halen hier ook te komen wonen 
– waarom niet met drie gezin-
nen in één pand? Ruimte is er 
waarlijk genoeg. Misschien dat 

anderen nu het voorbeeld van zijn 
nieuwe buren zullen volgen. Dan 
worden er, denk ik dan stiekem, weer 
tuinen uit hun pantser van steen of 
asfalt geholpen en kunnen wij als 
Oosterpoorters blijven genieten van 
een stukje Verbindingkanaal met de 
allure van een park. 

Ik begin mij nu toch enige zorgen te 
maken over de duur van mijn onaan-
gekondigde bezoek en omdat we 
geen van beiden een horloge heb-
ben, loopt de heer des huizes, zoals 
altijd in dat geval, een paar passen 
de tuin in om vandaar een blik te 
werpen op een van de wijzerplaten 

aan de Jozefto-
ren – tien voor 
vijven. Ach, wat 
een prachtige, 
terloopse manier 
om de tijd bij te 
houden… Mijn 
gastheer heeft 
gelijk: wat een 
voorrecht om hier 
te mogen wonen!

Dirk de Rijk (foto's 
Joost van den 
Berg)
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STEMMEN IN DE OOSTERPOORT

Als het aan de kiezers lag die in de zes stembureaus in onze wijk heb-
ben gestemd, dan hadden we een kabinet-Klaver gekregen. Een driepar-
tijenkabinet met GROENLINKS en D66 (samen 44,5% van de stemmen), 
aangevuld met VVD, PvdA, SP, CDA of Partij voor de Dieren. 

EEN EIGENZINNIGE WIJK IN EEN 
EIGENZINNIGE STAD 
Als de gemeente Groningen in zijn 
geheel de maatstaf was, dan zou er 
ook een driepartijenkabinet mogelijk 
zijn: een kabinet-Pechtold van D66, 
GROENLINKS en VVD of misschien 
de SP. De Oosterpoort en de Stad 
laten nog meer verschillen zien ten 
opzichte van de landelijke uitslag. De 
SGP en DENK zouden geen zetels in 
de Tweede Kamer hebben gekregen, 
maar de Piratenpartij zou wel met 
één zetel in de Kamer zijn gekomen. 

DE STEMBUREAUS
In het onderstaande overzicht staan 
de uitslagen in de diverse stembu-
reaus in de Oosterpoort. Het zijn er 
zes: Poortershoes, CBK, Waterlei-
dingbedrijf, het Noordlease-stadion 
en de twee stembureaus in de Be-
kenkampschool (waarom daar twee 
stembureaus zijn is een raadsel: we 
hebben de stemmen in die bureaus 
bij elkaar opgeteld). 

REPRESENTATIEF?
De vraag is natuurlijk of deze uitsla-
gen wel echt representatief zijn voor 
de Oosterpoort. Iedere Stadjer mag 
immers overal in de gemeente gaan 
stemmen. We vroegen het aan twee 

leden van stembureaus in de wijk. 
Ellen Westerveld was lid van het 
stembureau Waterbedrijf en eerder 
van het bureau CBK en het bureau 
Poortershoes. Jan Visser was voor-
zitter van het stembureau Poorters-
hoes. Hij is al veertig jaar lid van het 
stembureau Poortershoes, al zat dat 
vroeger in het verdwenen wijkcen-
trum De Polderij in de Sophiastraat.

Jan Visser vertelt dat er grote 
verschuivingen zijn geweest toen 
de verplichting verviel om bij één be-
paald stembureau te gaan stemmen. 
Buurtbewoners gingen stemmen op 
het station, of bij het gemeentehuis, 
de universiteit of in de buurt van 
hun werk. Of gewoon bij een stem-
bureau waar ze toch langskwamen. 
“Het stembureau Poortershoes ligt 
aan een doorgaande fietsroute. In 
het eerste jaar dat je overal mocht 
stemmen, kregen we opeens veer-
tig procent meer kiezers over de 
vloer. Dat was even schrikken, nu 
zijn we er aan gewend. We zijn één 
van de grootste stembureaus in de 
stad geworden.” Duidelijk is, dat de 
kiezers in het Poortershoes zeker 
niet allemaal Oosterpoorters zijn. 
Ellen Westerveld denkt dat ook het 
CBK veel kiezers trekt die niet in de 

wijk wonen, omdat langs het CBK 
een route vanaf het station loopt. 
Wel denkt ze dat het Waterbedrijf 
vooral veel kiezers krijgt uit de eigen 
omgeving: De Linie en de Brinkflats 
en omgeving. 

Het zijn natuurlijk aannames die niet 
uitgebreid onderzocht zijn. In het Sta-
dion zullen ook mensen stemmen die 
bij de kantoren in de buurt werken of 
die bij het Alfacollege of het Noor-
derpoortcollege werken of studeren. 
De Bekenkampschool lijkt weer meer 
een wijkgebonden stembureau te 
zijn.

“De uitslagen laten natuurlijk wel een 
tendens zien van het stemgedrag 
in deze wijk”, zegt Jan Visser. “In 
het centrum en in een wijk als deze 
wordt door veel studenten gestemd 
en die stemmen vaak op D66 en 
GROENLINKS.”

Geen keiharde cijfers over de politie-
ke mening van onze buurtbewoners 
dus, maar wel een duidelijke richting: 
grotendeels in overeenstemming met 
de rest van de gemeente Groningen, 
maar net iets linkser, waarschijnlijk 
mede als gevolg van de studenten-
populatie.

SFEER IN DE STEMBUREAUS
Beide stembureau-leden geven aan 
wat de charme is van het lid zijn van 
een stembureau (waarvoor iedereen 
zich trouwens kan opgeven). Ellen 
Westerveld: “Het is leuk dat je veel 
buurtbewoners tegenkomt. De sfeer 
is goed, buren komen elkaar tegen. 
Veel problemen kom je eigenlijk niet 
tegen tijdens een verkiezingsdag. 
Wel moet je soms mensen er op wij-
zen dat ze niet samen in een stem-
hokje mogen, de stemming is nou 
eenmaal geheim. Dat wordt niet altijd 
gewaardeerd. Persoonlijk vind ik het 
wel eens jammer dat kinderen offici-
eel niet mee mogen in het stemhokje, 
terwijl ouders ze juist meenemen in 
het kader van hun opvoeding. Maar 
ja, je kunt ook niet hebben dat hele 
families een selfie posten waar ze 
met zijn allen in het stemhokje staan. 
De social media maken het nodig om 
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strenger te zijn als stembureau, de 
regels strakker te hanteren.” 

Ook Jan Visser, die 
ooit in de Oosterpoort 
woonde maar nu niet 
meer, geeft aan dat het 
leuk is om in het stem-
bureau oude buurtge-
noten tegen te komen, 
die nog steeds naar 
het Poortershoes gaan. 
“Een aantal mensen 
blijft gewoon trouw in 
dit bureau stemmen.”

PROBLEMEN
Ernstige problemen 
kenden de bureaus in 
de Oosterpoort niet. 
“We hadden weinig 
licht in de hokjes”, 
vertelt Ellen Westerveld. “Daardoor 
gaven de wel erg kleine lettertjes op 
het stembiljet soms problemen, on-
danks het vergrootglas dat ons van 
overheidswege was verstrekt. Eén 
mevrouw had haar leesbril niet bij 
zich, maar omdat ze al een stembiljet 
had gekregen kon ze niet tussen-
door naar huis. Ze heeft toen twintig 
minuten braaf zitten wachten tot haar 
man de bril kwam brengen. En een 
andere kiezer werd zo boos dat hij 

het niet kon lezen, dat hij het oninge-
vulde biljet bij ons op tafel gooide en 
vertrok. Dat soort dingen moet je dan 

apart vermelden als je de uitslagen 
doorgeeft.” 
En Jan Visser: “Er is één kiezer die 
altijd laat aantekenen dat hij het niet 
eens is met de identificatieplicht, om-
dat de verkiezingen op vertrouwen 
gebaseerd moeten zijn. Dat noteren 
we dan netjes en daarna legitimeert 
hij zich en kan hij stemmen. En je 
hebt natuurlijk bepaalde kiezers die 
met oproepkaarten vol scheuren of 
biervlekken verschijnen. Die kaarten 

zijn dan ergens van een feestelijke 
tafel in een studentenkamer gevist. 
Denk ik tenminste, ik vraag natuurlijk 

niet aan kiezers of ze 
studeren.”

Beide stembureaule-
den prijzen de ipad en 
de app waarmee de 
stembureaus dit jaar 
werkten. Dat zorgde 
voor een snelle voorlo-
pige uitslag, ondanks 
het rode potlood. (“Dat 
potlood blijft nog wel 
even” volgens Jan Vis-
ser. “Ook wel roman-
tisch, toch?”) Zo snel 
ging het dat de uitslag 
van Groningen tijdens 
de tv-uitzending vlak 
na Schiermonnikoog 

en Vlieland al kon worden doorge-
geven. Tegelijk met het veel grotere 
Amsterdam, ere wie ere toekomt. 
Wie de uitslagen van Groningen en 
Amsterdam bekeek had toen nog 
kunnen denken dat D66 en GROEN-
LINKS de grootste partijen zouden 
worden. Nederland als geheel dacht 
daar uiteindelijk anders over.

Gino Huiskens (foto's Ron Pechler)

Stemmen tellen in het Poortershoes

PARTIJ HELE WIJK
POORTERS-

HOES
BEKENKAMP CBK

WATER-

BEDRIJF
NOORDLEASE STAD LAND

GL 22,6 25,1 24,8 27 18,2 15,4 18,9 9,1

D66 21,9 20,4 23,3 24 19,1 24,1 19,9 12,2

VVD 15,4 12,2 15,9 14 18,2 18,7 13,6 21,3

SP 8,5 9,9 6,8 8,3 7,9 9,2 10,9 9,1

PvdA 8,2 6,9 9,6 6,6 10,6 7,5 8,0 5,7

PvdD 6,0 8,2 5,1 5,8 4,3 5,4 5,2 3,2

CDA 5,2 4,2 5,4 4,0 7,9 4,8 6,6 12,4

PVV 4,2 4,0 2,6 2,5 6,2 6,0 6,7 13,1

CU 2,4 3,2 1,6 2,3 2,3 2,4 4,4 3,4

FvD 1,9 1,8 1,7 2,6 1,7 2,6 1,7 1,8

50+ 1,4 1,6 1,0 0,3 2,0 1,8 1,7 3,1

Piratenpartij 0,7 1,2 0,4 1,3 0,1 0,7 0,7 0,3

SGP 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 2,2

Denk 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,4 2,1

overig 1,3 1,0 1,6 0,7 1,0 1,1 0,9 1,1
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OOSTERKIDZZZ Vormgeving Evelien Brak 
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VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK

PORTIEK 
WINSCHOTERDIEP
MUZIEK IN JE HOOFD

“Heb je een zittend beroep?” vraagt 
de dokter nadat ze naar Astrids 
klachten heeft geluisterd. “Want die 
bilspieren moeten wel in beweging 
blijven hoor!” Astrid is perplex, ze 
dacht dat haar aderen dichtgeslibt 
waren en dat ze ten dode opgeschre-
ven was. “Nou ik beweeg anders 
heel veel de laatste tijd…”, zegt ze 
aarzelend. “En wat doe je dan zoal?” 
vraagt haar dokter belangstellend, 
“Lopen, fietsen, zwemmen?”

Astrid zwijgt. Ze kan moeilijk zeggen 
dat ze vooral met Chris spieroefe-
ningen doet die ze al jaren niet meer 
gedaan heeft. Eraan denkend begint 
ze zowaar te blozen, ze voelt het 
aan haar wangen. “Ben je bij een 
sportschool?” doet de dokter nog 
een poging, “Want het helpt enorm 

samen met anderen te sporten hè”. 
“Ik doe het wel samen met iemand,” 
zegt Astrid schoorvoetend, “een paar 
keer per week.” Dat vindt de dokter 
een hele goede 
zaak. Regelmatig 
sporten is het 
juiste medicijn 
volgens haar. 
Veel lopen. En 
goed stretchen 
voor en na. “Ik 
zal eraan den-
ken…”, mompelt 
Astrid als ze afscheid neemt.

Onderweg naar huis over de Meeu-
werderweg komt ze P. tegen. “Lekker 
weertje hé?!” roept hij al van verre. 
“Zullen we effe het Sterrenbos in 
straks, is alweer even geleden”. Zijn 
bruine gezicht verraadt zijn gezonde 
leefstijl. “Je ziet wat bleekjes Astrid, 

kom op, even de benen strekken, 
vogeltjes luisteren, stilte snuiven.” 

In het Sterrenbos is het stervensdruk, 
joggers passeren, mountainbikers 
klimmen de heuvel op, kinderen 
kraaien, honden plonzen vrolijk de 
vijver in en alle bankjes zijn bezet. Bij 
de handen van het monument stopt 
Astrid. Ze heeft de hele week al de 
muziek van Bach in haar hoofd, ze is 
naar de Matthäus Passion geweest. 
De uitgestoken handen passen 
wonderlijk goed bij de muziek in haar 
hoofd. 

“Wanneer ik eens moet sterven, 
blijf dan heel dicht bij mij. Als ik 
doodsangt moet lijden, o, wees mij 
dan heel nabij. Als het mij het aller-
bangste om het hart zal zijn, bevrijd 
mij van mijn angsten door Uw eigen 
angst en pijn.”

FEUILLETON AFLEVERING 5

Daniel Janse
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VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK

De Bloemenmarkt in Groningen (foto Marco in ‘t Veldt)

CRYPTOFILIPPINE 39

17

1. Gefopt worden tussen de bloe-
metjes. (8)

2. Hierin toont een beddenmaker 
zich een meester. (9)

3. Wil omhoog maar zit muurvast. 
(6)

4. Spaarzame grond. (8)
5. Familie van de witregel en het 

oranjelint. (11)
6. Bier voor wie het nog nooit ge-

daan heeft. (11)
7. Vissen vernietigen om een ster-

kere groei te krijgen. (9)
8. Met deze witte motor werd Rome 

gesticht, zegt men. (9)
9. Kledingstuk van natuurlijk materi-

aal. (10)
10. Waterplant? (5)
11. Maakt met de dieplepel en het 

steekmes het bestek compleet. 
(8)

12. Hier worden paaseitjes vast niet 
verstopt. (8)

13. Broeders hoed(er). (10)
14. Hiernaartoe gaand zie je (juist 

niet) het einde. (2+7)
15. Vol met paardenbloemen! Wat 

een feest! (10)
16. Een tuinafscheiding maken om te 

bekoren. (7)
17. Om hogerop te komen heb je 

maar één wieltje nodig. (9)
18. Milieuonvriendelijk alternatief 

voor kwastgras. (9)
19. Zeer bevredigend, dit gazonnetje. 

(10)
20. Schermbloem? (9)

Na het correct invullen van de cryp-
tofilippine leest u in de gekleurde 
vakjes een uitdrukking. Dat is de 
oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke 
letters.  
De oplossing moet uiterlijk op 
maandag 1 mei 2017 binnen zijn bij 
de redactie van de Oosterpoorter, 
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen 
o.v.v. Cryptofilippine nr. 39. Mailen 
mag ook: oosterpoorter@gmail.com.

Let op! Vermeld bij uw inzending 
altijd uw e-mailadres. Coop Meeu-
werderweg neemt contact op met 
de winnaar. Het vermelden van uw 
straatnaam wordt ook zeer op prijs 
gesteld. 

De winnaar ontvangt een gevulde 
boodschappentas ter waarde van 
€ 20,-, ter beschikking gesteld door 
Coop Meeuwerderweg.

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 38: 
Het Viadukt

1. Microfoon 2. Horlogebandje 3. Rof-
fel 4. Repetitie 5. Oefenruimte 6. Met 
stille trom 7. Toonkamer 8. Lounge 

9. Bebop 10. Garage 11. Mengta-
fel 12. Coverband 13. Frontvrouw 
14. Muziekteken 15. Overdub-
ben 16. Bekken 17. Basversterker 
18. Drumstel.

De oplossing is:  
OEFENING BAART KUNST.

De winnaar is Bertus Kok uit de 
Palmslag. Gefeliciteerd!

1 2 4 2

2 1 7 6

3 7 5 3

4 3 4 8 1

5 6 1 9 4 3 7

6 8 6 2 8

7 2 4 4

8 3 5 9 5

9 5 5 8 1

10 8 1

11 9 3 7

12 3 9 4 2

13 2 7 9 7

14 7 3 2

15 7 2 5 4 2

16 8 6

17 7 1 8 6

18 6 3 1

19 6 1 6 9

20 4 3 9 8 1
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HET IS ZOO STIL.....

Laatst liep ik door de straat en zag 
ik plotseling een vreemd apparaat 
hangen naast een voordeur. 

Ik dacht: Wat is dat nou voor een raar 
ding, 't lijkt wel een soort opgerolde 
tuinslang.

Aangezien ik nogal nieuwsgierig 
van aard ben, ging ik op onderzoek 
uit en wat bleek? Het was een heus 
oplaadstation voor een eigen elektri-
sche auto! Is dat niet chique? 

Bij dat oplaadstation hoort, in dit 
geval, een mooie rode Nissan Leaf. 
En bij die Nissan hoort Gerhard, die 
deze auto bijna een jaar in zijn bezit 
heeft.

Op mijn vraag hoe de auto bevalt, 
vertelt Gerhard: “Hij bevalt prima! Het 
is een auto die voor 100% op stroom 
rijdt. Je hebt ook auto's die hybride 
zijn, dus dat betekent dat ze zowel 
op elektriciteit als op benzine kunnen 
rijden. Het voordeel van deze 100% 
elektrische auto is dat je bijna geen 
onderhoud hebt aan de motor. Er zit 
immers geen schakelapparatuur e.d. 

in. Het enige wat onderhoud behoeft 
zijn de remmen, verder heb je er niet 
veel omkijken naar. Ook heeft een 
elektrische auto het voordeel dat je 
er geen wegenbelasting over hoeft te 
betalen en dat scheelt mij 1200 euro 
per jaar! En met 21 (!) zonnepanelen 
op het dak, tankt het voordelig en dat 
is ook niet verkeerd natuurlijk. Ook 

geeft het een goed gevoel iets posi-
tiefs bij te dragen aan het milieu en 
dat is natuurlijk ook erg belangrijk”, 
aldus Gerhard.

Gerhard laat me zijn smartphone 
zien met daarop een super handige 
app. Voor de auto. Op deze app kun 
je precies zien hoeveel je gereden 
hebt of waar het dichtstbijzijnde 
oplaadstation is. Maar ook kun je bij-
voorbeeld in de winter vanuit je huis 
je autoverwarming alvast aanzetten 
waardoor je niet de ramen hoeft te 
krabben en zelfs stuur en stoel al 
verwarmd zijn voordat je wegrijdt! Is 
het niet een wonder van techniek?

Dan besluiten we om even een stukje 
te gaan rijden, zodat ik kan ervaren 
hoe dat voelt zo'n elektrische auto. 
En dat voelt heel apart. We 'rollen' 

van de afrit af alsof we van een heu-
veltje afglijden, zo stil is het! Ook ziet 
het dashboard er totaal anders uit. 
Geen versnellingsbak bijvoorbeeld. 
De auto trekt razendsnel op, ik word 
even helemaal in de stoel gedrukt 
door de stuwende kracht en dat hele-
maal zonder geluid! 

Het enige nadeel is de afstand. De 
auto van Gerhard haalt ongeveer 
130 kilometer, maar dan moet je niet 
harder willen rijden dan zo'n 90 km 
per uur. Bij een snelheid van 120 
km per uur haalt hij een afstand van 
ongeveer 90 km. Dat is op zich niet 
zo ver, maar Gerhard hoeft voor zijn 
werk geen grotere afstanden te over-
bruggen, dus dat is geen probleem. 
Voor de grotere afstanden en voor 
Gerhard's vrouw staat er een tweede 
auto op de oprit. Maar de ontwikke-
ling van elektrische auto's gaat hard, 
dus als het aan Gerhard ligt ruilt hij 
deze t.z.t. graag in voor nog een 
elektrische!

Om een indruk te krijgen van de 
prijzen:

De auto is tweedehands (3 jaar oud) 
en kostte 18.000 euro. Het oplaad-
station was 700.- euro.

Wil je meer weten van Gerhard 
dan kan dat via de redactie van de 
Oosterpoorter. (oosterpoorter@gmail.
com) 

Tekst en foto’s: Annemieke Vos
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Adverteren in de Oosterpoorter is 
eenvoudig en niet duur.
Geen eigen advertentie? Dan helpen we u daarbij. 
Neem contact op met Karin van der Zee via email 
oosterpoorter@gmail.com.
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KOEK OP DE HOEK

In de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter maandelijks met 
een Grunneger kouke op bezoek in een van de hoekhuizen in onze wijk. 
Maar deze maand is dat bij iemand op een woonschip. De stad-Groning-
se Karin Vrijma (49) woont op de hoek van het Winschoterdiep OZ en 
de Europaweg. Samen met zoon Mika Hazelhoff (18). “Tot mijn vijfde 
woonden mijn ouders in de Oosterpoort, op de tweede verdieping boven 
een groentezaak, wat nu snackbar De Meeuw is.” Ze herinnert zich dat 
haar moeder overal pannetjes en bakjes neerzette als het regende. “Het 
dak lekte op verschillende plekken. We verhuisden toen naar een andere 
wijk.” Karin deed een opleiding in de stad en had een gevarieerde loop-
baan. “Ik deed op een gegeven moment bij een uitzendbureau de hore-
caplanning. Zo belandde ik uiteindelijk weer in de horeca.”

HOE LANG WOON JE HIER? 
“Vanaf 1993. Eerst op een ander 
schip, kleiner met een schattig 
puntdakje. En met een opvallend 
geëmailleerd antiek reclamebord van 
Sunlight-zeep. Veel Oosterpoorters 
kunnen zich dat nog wel herinneren.” 

HEB JE VEEL AAN JE SCHIP 
GEKLUST?
“Een schip vergt sowieso veel onder-
houd. En het moet eens in de vijf jaar 
naar de werf. Ik controleer ook regel-
matig of ik nog wel op niveau drijf. Er 
is in de loop van de tijd zoveel aan 
dit schip veranderd. Zo sliep Mika als 
peutertje in een piepklein kamertje. 
Toen hij groter werd moest hij daar 
schuin in slapen. We hebben toen 
zijn ruimte groter gemaakt en een 
andere kamer kleiner. Er kwamen 
zonnepanelen, een andere keuken, 
de badkamer is vernieuwd. Alles heb 
ik wel onder handen gehad.” 

WAT VIND JE VAN DE WIJK?
“Ik houd erg van de Oosterpoort, wie 
niet, zou ik zeggen. En als je hier 
lang woont ken je zoveel mensen. 
Die kom ik dan weer tegen bij een 
rondje langs de winkels, of in de 
zomer, op het terras bij Merleyn. De 
combinatie in de wijk is mooi: er wo-
nen echte Oosterpoorters, studenten, 
van alles. En wonen op het water is 
heerlijk vrij, ik zie vanuit mijn raam de 
eenden, meerkoeten en futen voorbij-
komen. Ieder jaar broedt er een eend 
in mijn bloembak. Minpunten zijn er 
ook, ik heb iedere ochtend en avond 
last van het woon-werkverkeer van 
en naar het Europapark. En ik weet 
op dit moment nog steeds niet of ik 
straks tijdens het werk aan de ring 
hier kan blijven wonen of dat ik een 
andere ligplaats krijg.” 

HEB JE EEN LIEVELINGSPLEK IN DE 
BUURT? 
“Het stukje bij de Trompkade, een 
van de mooiste plekjes van de stad. 
Maar net geen Oosterpoort meer 
toch? En de stadstuin aan de Mau-
ritsstraat is prachtig, daar kwam ik 
veel toen Mika nog klein was. Ook de 
Meeuwerderweg is een mooi stukje, 
ik vind het leuk om daar de winkel-
tjes bij langs te gaan. Ik hoop dat de 
ondernemers er ook in de toekomst 
wat van maken, als de verkeerssitu-

atie hier zo anders wordt. Dat ze die 
levendige gezelligheid vasthouden. 
En dat ze het volhouden hier. Er zijn 
immers al veel ondernemers vertrok-
ken, zoals Yvonne van de drogisterij.” 

HEB JE VEEL CONTACT MET DE 
BUREN?

“Ja, we hebben als woonschepenbe-
woners onderling prima contact. Je 
treft elkaar natuurlijk wel als je buiten 
aan je schip werkt. We zijn veel bezig 
met onderhoud en opknappen. Ik 
hoop dat de mensen in de wijk dat 
ook zien, dat wij betrokken buurtbe-
woners zijn die onze woonomgeving 
ook mooier willen maken.” 

BLIJF JE HIER NOG LANG WONEN?
“Zo lang als het kan, daar komt het 
eigenlijk op neer.”

Tekst en foto: Mirjam van der Feen
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KROEG VAN KLAAS
Elke zaterdag Live muziek Aanvang 22.30 uur

Elke zondagmiddag is er een AFRIKA JAM 
PARTY, van 17.00 uur tot 21.00 In de achter-
zaal kunt U heerlijk Afrikaans eten voor slechts 
5 euro. Aanvang 17.00 uur

Donderdag 20 april: Club Proza, met o.a.: Bill 
Mensema; Tjitske Zuiderbaan; José Cutileiro; 
Lieke Hofman; Leonieke Toering en Gasten. 
20.30 – 22.30 uur

Vrijdag 28 april: Gerry Wolthof, Neil Young 
covers. Aanvang 22.00 uur. 

SPEELTUINVERENIGING 
Iedere maandag klaverjassen en sjoelen, 
aanvang 20.00 uur

Iedere dinsdag tafeltennissen, aanvang 20.00 
uur

Iedere laatste dinsdag van de maand creatieve 
club, aanvang 20.00 uur

Iedere eerste woensdag van de maand Super 
BINGO, aanvang 20.00 uur

Bij voldoende deelname €1550 aan prijzen-
geld. 

Iedere 1e donderdag van de maand Koppel-
kaarten, aanvang 20.00 uur

Iedere 2e donderdag van de maand bloem-
schik club, aanvang 20.00 uur

6 mei kinderdisco aanvang 18.45 uur 

POORTERSHOES
Sluitingsdagen Poortershoes voorjaar 2017: 
Het Poortershoes is gesloten op de officiële 
feestdagen en op vrijdag 26 mei na Hemel-
vaart.

BINGO 
Elke laatste woensdagmiddag van de maand 
van 14.00-16.30 uur kunt u in het Poorters-
hoes een gokje wagen tijdens onze gezellige 
bingo. Er worden 8 rondes gespeeld en de 
inleg is slechts € 3,00 voor deze 8 rondes. Per 
ronde gaan er 3 prijzen uit. Ook is er een extra 
ronde voor €1,00. 

BUURTRESTAURANT
Het buurtrestaurant heeft weer een veelzijdig 

weekmenu met vlees, vis en een vegetarische 
schotel. Dit is te zien op onze website. Het 
hoofdmenu kost € 7,40. Soep en het toetje 
kosten € 2,40.

ROMMELMARKT BARKMOLENSTRAAT
Uiteraard wordt er zoals elk jaar op Konings-
dag een rommelmarkt georganiseerd op het 
eerste veld (aan griffeweg kant). De ideale 
gelegenheid om spullen door te geven aan 
een volgende generatie Barkmolenaars.

MEEHELPEN AAN BARKMOLENSTRAAT-
FEEST?
Zaterdag 8 juli is het grote Barkmolenstraat 
feest! Voor dit evenement zoekt de feestcom-
missie nog hulp van mensen voor diverse 
activiteiten. Lijkt het je leuk om dan mee te 
helpen, meld je dan aan via een mail naar 
feestcommissie@barkmolenstraat.nl .

WIJ RIVIERENBUURT 
Voor alle (zorg)vragen, meer informatie en een 
kopje koffie/thee 

Maandag t/m vrijdag 9:00 – 17:00 uur

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke donderdag: 13:00 – 16:00 uur

EERSTE HULP BIJ FINANCIËN
Elke dinsdag: 12:00 – 14:00 uur

HUISKAMER
Elke dinsdag en donderdag 9:00 – 12:00 uur

ALLE ACTIVITEITEN
Het Talmahuis. Merwedestraat 54

BUURTOVERLEG 
Het buurtoverleg vergadert iedere twee maan-
den in het Poortershoes, aanvang 20.00 uur. 
Eerstvolgende overleg: 22 mei 2017.

SERVICE
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Donderdag 16 februari 
MFC de Stroming, Merwedestraat 54

Donderdag 30 maart 
buurtcentrum Stadspark, Lorentzstraat 11

Donderdag 18 mei 
buurtcentrum Poortershoes, Oosterweg 13

van 16:00 tot 18:00 uur
BUURTBORREL
gezellige

Georganiseerd door WIJ Team Rivierenbuurt, wijkagenten, 
buurtcentrum Stadspark, Poortershoes en MFC de Stroming en 

buurtbewoners. 

Voor iedereen die woont of werkt in het werkgebied van Wij 
Rivierenbuurt: Oosterpoort, Herewegbuurt,  de Meeuwen, 

Grunobuurt, Badstratenbuurt, Zeeheldenbuurt, Laanhuizen en de 
Rivierenbuurt. Onder het genot van gratis hapjes en twee gratis 

drankjes per persoon elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen 
rond zorg en welzijn en over wat er leeft in de buurt.

Wilt u meedenken en meedoen om dit idee verder vorm te 
geven? Bel of mail naar de opbouwwerker van het WIJ Team 

Rivierenbuurt: Afsaneh Moghadam, tel. 06 25 63 58 15
afsaneh.moghadam@wij.groningen.nl
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