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Is jullie badkamer al klaar?

De Aanpak Ring Zuid verloopt een beetje zoals de 
verbouwing van je badkamer. Vooraf bemoeien alle 
familieleden zich ermee. Sommigen zijn enthou-
siast en verkneukelen zich alvast. Anderen zien 
het nut er niet van in. Een enkeling voorspelt doffe 
ellende.

Op een gegeven moment dient zich een aannemer 
aan die de plannen in een mooi ontwikkelschema 
zet. De aannemer huurt een aantal specialisten in, 
die weer hun eigen ding gaan doen en op de afge-
sproken datum begint men aan het karwei.

Gedurende zo’n verbouwing of ‘Aanpak’ is er zo 
nu en dan sprake van schuivende panelen. En-
thousiasme maakt plaats voor bezorgdheid over de 
voortgang en irritatie steekt de kop op. Net als bij 
de architect in de badkamer stuit de projectorgani-
satie bij de ringweg op onvermoede complicaties. 
De badkamervloer moet versterkt worden om het 
badplezier te kunnen dragen, de grond waarin 
de Helperzoomtunnel moet worden geplaatst 
‘gedraagt zich heel anders dan op basis van alle 
onderzoeken en berekeningen was verwacht’.

De mededeling dat er meer uren nodig zijn om de 
verschillende werkzaamheden te voltooien komt 
menig huiseigenaar bekend voor. In de grote 
wereld is het niet anders: de verwachte einddatum 
van de voltooiing van de nieuwe ringweg verschuift 
van 2021 naar 2023.

Ondertussen groeit bij menigeen de irritatie. Irrita-
tie over toenemende verkeersoverlast. Geluidshin-
der die langer aanhoudt dan verwacht. En mis-
schien nog het meest – net als bij de particulier die 
gaat verbouwen – de irritatie dat het nog lang gaat 
duren. Vooral omdat je geen idee meer hebt wan-
neer dat klussen nou daadwerkelijk is afgerond.

Daarover gaat deze Zuidelijke Ringweg special. 
Over vertrouwen in een goede afloop van het pro-
ject. Of het gebrek eraan. Maar nog het meest over 
het gesprek tussen bewoners en aannemer. Tussen 
omwonenden en projectorganisatie. Partijen moe-
ten toch weer samen door één deur zonder daarbij 
de weg kwijt te raken.

Klaas Kloosterman

REDACTIONEEL INHOUDCOLOFON
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GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

In het tweemaandelijkse buurtoverleg komen onderwerpen aan 
de orde die te maken hebben met de Oosterpoort en omliggende 
wijken. Zonder te pretenderen volledig te zijn houden wij u met 
dit korte verslag op de hoogte. Maandag 24 september was er 
weer een buurtoverleg in het Poortershoes.

Verbouwing Silo
Een van de omwonenden van de Silo (op de kop van de 
Oosterpoort) is het niet eens met een deel van de bouwplannen 
die de eigenaar heeft ingediend. Het gaat dan om het plein naast 
de Silo, waar parkeerplaatsen en bomen zouden moeten komen. 
Daarmee dreigt een mooi stadsgezicht (het open plein) verloren 
te gaan. De betreffende bewoner tekent vrijwel zeker bezwaar 
aan tegen deze bouwplannen. Zij geeft aan dat een aantal andere 
omwonenden haar daarin steunen.

Presentatie Planet3p0
Vier jaar geleden is de stichting Planet3p0 in Groningen opge-
richt. Het primaire doel van de stichting is gedragsverandering. 
Buurtbewoners die in gezamenlijkheid bezig gaan met de moge-
lijkheden op het gebied van duurzaamheid. Zonnepanelen, min-
der auto’s in de wijk etc. De stichting is nu actief in drie wijken: 
Lewenborg, Korreweg en de Oosterpoort. Planet3p0 heeft een 
spreekuur in het Poortershoes, op de tweede en vierde maandag 
van de maand. Hier kunnen mensen terecht met vragen over 
praktische, duurzame toepassingen. 

Mijn Gereedschapskist
‘Mijn Gereedschapskis’t is een initiatief dat gereedschap be-
schikbaar stelt aan bewoners uit de stad Groningen. Het lid-
maatschap van ‘Mijn Gereedschapskist’ kost 25 euro en hier-
voor kun je één keer een aanhanger lenen en onbeperkt ander 
gereedschap dat je nodig hebt. Heb je een Stadjerspas, dan is het 
basislidmaatschap gratis. De initiatiefnemers zijn benieuwd of 
in de Oosterpoort behoefte is aan een ‘Gereedschapskist’. Het 
buurtoverleg nodigt ‘Mijn Gereedschapskist’ uit voor een vol-
gende bijeenkomst.

Bewonersavond met wijkagent
Ondanks dat wijkagent Miranda Dijksman heel actief is in de 
Oosterpoort is ze naar haar mening nog onvoldoende zicht-
baar. Daar wil ze wat aan gaan doen. Samen met Kim Westerdijk 
van WIJ Rivierenbuurt organiseert zij een bewonersavond met 
als doel een beter beeld te krijgen van wat er speelt in de wijk. 
Buurtbewoners kunnen dan in gesprek met Kim en Miranda. 
Deze buurtavond is op 26 november om 19:30 uur in het Poor-
tershoes. 

Stand van zaken VNN
VNN (Verslavingszorg Noord Nederland) wil in de Klaproos  - De 
Meeuwen - 28 moeilijke cliënten laten wonen in het kader van 
beschermd wonen. Er is in hiervoor een bouwaanvraag gedaan 
door VNN, maar die schijnt niet compleet te zijn. Dit jaar komt er 
waarschijnlijk nog geen beslissing over de vraag of de plannen 
doorgaan. Buurt Overleg Oosterpoort wil graag in overleg met 
VNN. Zij vindt de voorgestelde locatie niet ideaal. Het is bijvoor-
beeld (te) dicht bij een speelplaats. 

Bouwplannen De Meeuwen
Van het oorspronkelijke plan om 100 woningen te realiseren is 
men nu teruggegaan naar 80. De woningen worden gebouwd in 
woonlagen van vijf tot maximaal acht hoog. Wordt vervolgd.

Terugkoppeling inspiratie-avond
Er is overleg geweest met andere buurtoverleggen, te weten die 
van de Zeeheldenbuurt, de Grunobuurt en de Herewegbuurt. Dit 
laatste buurtoverleg is nog nieuw en wil graag langskomen om 
te kijken hoe het BOO het doet. Het lijkt het BOO een goed idee 
om vaker te overleggen. Initiatieven in die richting lopen via Kim 
Westerdijk van WIJ Rivierenbuurt. OO

STRUIKELEN OM NIET TE VERGETEN
Op 11 oktober zijn op het pleintje aan het begin van de Meeuwer-
derweg drie zogeheten Stolpersteine geplaatst. Stolpersteine zijn 
kleine gedenktekens in de trottoirs vóór de huizen van Joodse 
Groningers, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s 
in de vernietigingskampen zijn vermoord.

In de woning Meeuwerderweg 4 (de woning is afgebroken) 
woonden Jacob Gans, zijn vrouw Betje Gans-Slager met hun 
dochter Grietje Gerda Gans. Jacob, Betje en hun dochter Gerda 
zijn vermoord in Auschwitz op 22 oktober 1942. OO
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GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS
‘DOOR DE BOCHT’
Binnenkort in het Poortershoes: de komedie ‘Door de Bocht’, 
gespeeld door Smit en Faber. Smit is Maarten Smit, Faber is onze 
buurtgenoot Guda Faber. Het duo speelt al jaren samen toneel 
en komt nu met een bewerking van een toneelstuk van Paul 
Haenen. Een jaar geleden was de première, inmiddels is het stuk 
regelmatig gespeeld in kleine theaters en huiskamers en nu dus 
een soort thuiswedstrijd in de Oosterpoort. 

Door de Bocht vertelt het verhaal van een dame en een heer die 
op het scherpst van de snede hun relatie onder de loep nemen. 
Bert had eigenlijk chirurg willen worden, maar werd per ongeluk 
autoverkoper. Zonder er enige moeite voor te doen verkoopt 
hij de ene na de andere auto. Net iets te gemakkelijk, naar zijn 
smaak. Thuis speelt zijn vrouw Els daarom regelmatig de ‘lastige 
klant’. Het is een spel waar ze zo in opgaan, dat ze het nauwelijks 
meer kunnen onderscheiden van de werkelijkheid. 

Guda Faber: “Als publiek vraag je je steeds af wat nu waar is 
en wat spel. Het is een hilarisch stuk dat uiteindelijk leidt tot 
een verrassende ontknoping die ik natuurlijk nu niet ga vertel-
len. Na afloop van de voorstelling hebben de bezoekers allerlei 
discussies over het stuk, over de vraag of je partij moet kiezen en 
vooral ook over de vraag of jij het ook zo herkenbaar vond. Want 
de vijftigers Bert en Els kunnen bij wijze van spreken ook zo bij 
jou om de hoek in de Oosterpoort wonen.”

Door de Bocht met Maarten Smit en Guda Faber onder regie van 
Fenna Besijn.

Poortershoes, zondag 18 november om 15.30 uur. Zaal open 15.00 
uur. Entree € 8,-

Reserveren kan via de mail: maartenmailt@gmail.com De ge-
reserveerde kaarten kunnen op de middag van de voorstelling 
worden afgehaald tegen contante betaling. Je kunt die middag 
ook nog kaarten aan de zaal kopen. Let op: geen pin! OO

KLIMAATDOCUMENTAIRE VALT IN DE PRIJZEN
Jelmer Althuis woont in de Oosterpoort en is eigenaar van het 
audiobedrijf MIG17. Hij is razend enthousiast over een productie 
waar zijn bedrijf aan meewerkte, de Australische documentaire 
‘Grassroots’.

De Australische documentaire Grassroots heeft twee prijzen 
gewonnen op het International Science Film Festival 2018. 
Jelmer Althuis vermeldt trots dat ‘van de 1539 inzendingen uit 
102 landen deze documentaire niet alleen de ‘Award Best Docu-
mentary’ heeft gewonnen maar ook de ‘People’s Choice Award’. 
Het Groningse audioproductie bedrijf MIG17 heeft de winnende 
Australische documentaire Grassroots voorzien van muziek en 
audio-nabewerking. De Groningers zijn zeer tevreden met hun 
bijdrage en vinden het fantastisch dat ze met hun expertise kun-
nen bijdragen aan deze positieve boodschap voor het wereld-
wijde probleem van  klimaatverandering.

In ‘Grassroots’ worden Guy Webb en zijn vrienden gevolgd in 
hun zoektocht om een echte oplossing voor de klimaatveran-
dering voor de wereld te vinden. Boeren die hun land bewerken 
kunnen met behulp van een schimmel een hele grote bijdrage 
leveren aan het terugdringen van de klimaatverandering door de 
CO-2 uitstoot af te vangen uit de lucht en op te slaan als voe-
dingstof voor planten. “Wij hoefden niet lang na te denken om 
hier onze bijdrage aan te leveren.”, aldus Jelmer Althuis, mede-
eigenaar en oprichter van MIG17. “We hebben speciaal voor deze 
documentaire passende muziek gecomponeerd en de audio-
nabewerking gedaan om deze boodschap met de juiste toon 
internationaal op het grote doek te brengen. Hiermee sponsoren 
wij 500 hectare grond die met deze kennis wordt bewerkt. Dat 
komt neer op een 66.000 ton CO-2-opslag potentieel in 2031, 
heb ik zo ongeveer begrepen.”     

Het Jurycommentaar over deze documentaire van Tegan Nock 
en regisseur Frank Oly was zeer positief. ‘Dit is een verhaal van 
boeren die per ongeluk activisten zijn geworden; je wilt zoiets 
delen met iedereen die je kent. De documentaire laat zien dat de 
wetenschap niet in de arena van laboratoria en academici mag 
blijven, maar dat - in plaats daarvan - de mensen die deze tech-
nologie nodig hebben, erop uit kunnen gaan en ervoor kunnen 
vechten.’ 

Het is nu wachten op de première in Nederland. “En natuur-
lijk hoop ik dat dan deze boodschap ook aandacht krijgt in de 
Nederlandse agrarische sector. Het zou fantastisch zijn als dit 
één van de oplossingen is voor  de klimaatverandering, die ook 
in Nederland kan worden toegepast. Een beetje trots zouden we 
dan wel zijn... OO
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VAN JUMBO EUROBORG NAAR JUMBO 
FOODMARKT 

Gino Huiskes

Op 19 september opende de vernieuwde Jumbo aan de Bou-
maboulevard zijn deuren. De winkel die veel buurtbewoners 
kennen als de “Jumbo Euroborg” is veranderd in een “Jumbo 
Foodmarkt”. We spraken met 
bedrijfsleider Jordi Wijbenga die 
met zijn collega-bedrijfsleider en 
de twee eigenaren van franchiser 
Maripaangroep verantwoordelijk 
is voor de operatie die zes weken 
in beslag nam. 

Voor wie de winkel al kende is er 
sprake van een enorme veran-
dering. Ruime paden met veel 
aanbod, een café waar je allerlei 
ter plekke gemaakte broodjes, 
maaltijden en drankjes kunt 
gebruiken. Afdelingen waar je 
terecht kunt voor een “ambach-
telijk” aanbod. Wijbenga prijst 
het allemaal enthousiast aan: 
“We hebben een échte bakker, 
een échte slager en een échte 
kaasboer. Die kaasboer kan je 
rustig een half uur laten vertellen 
over zijn kaasaanbod.” 

De Foodmarkt richt zich niet 
specifiek op de wijk. “We zijn 
daarvoor te groot, we willen een 
aantrekkingskracht hebben in 
een veel groter gebied. Je kunt 
in je eigen wijk of dorp naar de 
supermarkt gaan maar toch 
hierheen komen voor het speci-
ale aanbod, voor inspiratie, om nieuwe dingen te leren kennen.” 
Dat speciale aanbod bestaat ook uit lokale producten: koffie van 
het Koffiestation uit de Oosterparkwijk, producten van Meinardi 
uit Zuidbroek, aardappels uit Spijk. 

En  - niet te vergeten -  ook lokaal: een schap met merchandise 
van buurman FC Groningen. “Met de club hebben we goede 
contacten, de club houdt ons op de hoogte van de te verwachten 
wedstrijdzaken. Als er een wedstrijd is letten we altijd extra op 
wat er in de winkel gebeurt. Dat er laatst bij sommige fans zoveel 
emoties ontstonden na het verlies van Groningen tegen Twente 
hadden we overigens niet zien aankomen, maar mede dankzij de 
politie werd het in goede banen geleid. Voor ons staat uitein-
delijk vooral de veiligheid van onze werknemers en klanten 
voorop.”

“Behalve voetbalfans hebben we natuurlijk nog andere buren: 
de ROC’s hier. Die zorgen voor extra beweging in de winkel en 
dat is leuk. Wel een speciaal publiek: we moeten wel altijd even 
opletten dat er geen troep op de grond wordt gegooid of dat er 
in onze winkel ruzietjes worden uitgevochten. We spelen in op 
de wensen van deze klanten door bijvoorbeeld al vóór je wer-
kelijk de winkel in gaat frikandelbroodjes en saucijzenbroodjes 
te verkopen. Wie dan toch een appel of een banaan wil moet wel 

de winkel in. Maar dat zijn er 
eigenlijk niet zo veel ….”

Of er bij de Foodmarkt veel 
bezoekers komen uit de omlig-
gende wijken valt niet te zeggen. 
“We hebben geen bonuskaart 
waarmee je kunt checken waar 
je klanten vandaan komen. Wat 
we wel merken: we hebben na 
de heropening meer klanten en 
er is meer vraag naar bijzondere 
producten zoals broccolirijst of 
courgettespaghetti. Dat bete-
kent dat we een ander publiek 
hebben aangetrokken. Overi-
gens zijn we bewust niet een 
heel luxe winkel. De Foodmarkt 
in Leidsche Rijn (er zijn er in to-
taal vijf in het land) is veel luxer, 
daar wonen gewoon heel veel 
tweeverdieners die snel even 
duur eten komen halen. Doen we 
in Groningen niet.” 

Wel heeft Wijbenga de indruk 
dat er minder bezoekers uit 
bijvoorbeeld Helpman komen 
dan je zou mogen verwach-
ten. “Die ringweg is natuurlijk 
een domper. We hadden onze 
sluiting gepland gelijktijdig met 

de sluiting van de ringweg in de zomer. Onze planning liep wel 
lekker, maar bij de bouwers ging het even anders dan verwacht. 
Maar we hebben er niet onder te lijden en in de komende jaren 
kan het alleen maar beter worden met de weg, de wijken en onze 
bezoekers.”

Voor de buurt heeft Wijbenga nog een suggestie: “We hebben 
een pop-up shop waarin we wisselend aandacht besteden aan 
speciale producten of gebeurtenissen. Nu is dat bijvoorbeeld een 
Max Verstappen-shop. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen 
dat een plaatselijke meubelmaker of iemand die speciale fietsen 
maakt zich daar presenteert. Dus wie ideeën heeft, kom vooral 
even praten.” OO

 

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

De officiële, tamelijk geruisloze, opening van Jumbo Foodmarkt op 19 september bleek vooral 

een feestje voor studenten van het naburige Alfacollege. Foto’s: Rudi Niemeijer.
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POPPODIUM POORTERSHOES:  DE VUURDOOP
 
Evelien Brak (tekst en foto)

Pats! Om iets na tweeën deelt de drummer van Black Bottle Riot 
de eerste klap uit. De band zet in. Het publiek wacht nog even af. 
Na drie num-
mers roept 
zanger/gitarist 
Simon Snel: “Er 
mag tussen de 
nummers best 
gepraat worden, 
anders is het 
voor de band 
ook zo intimi-
derend”. Volop 
gelach en ge-
roezemoes. Niet 
dat dit de band 
ooit zou kunnen 
overstemmen, 
want zoals het 
hoort bij rock-
muziek is het 
volume goed 
hard. Een paar verstandige mensen hebben eraan om gedacht 
oordopjes mee te nemen. Het concert is met vijfentachtig bezoe-
kers uitverkocht. Er had nog wat publiek bij gekund, maar omdat 
het de eerste keer is dat in deze zaal  een elektronisch versterkte 
band optreedt voor betalend publiek, heeft de organisatie be-
sloten niet helemaal uit te verkopen. Men wil eerst weten of het 
allemaal klopt. En dat doet het.Er zijn veertigers met een biertje 
in de hand of broekzak, sommigen in shirts met bandlogo’s. Er 
zijn vrienden- clubjes voor de gezelligheid. En er zijn lui voor 
wie rockmuziek religie is.

Het podium is mooi verlicht. Hoofden en heupen bewegen mee 
met de muziek. Gaandeweg loopt de temperatuur in de zaal op 
en begint het op een feestje te lijken. Men trakteert elkaar op nog 
meer biertjes. De band heeft het naar de zin en speelt gloedvolle 
nummers. Het publiek vermaakt zich opperbest, wordt steeds 
luidruchtiger en begint te glimmen. Hier is een geslaagd feest 
aan de gang!.

Poortershoes op z’n best
Er is lang en breed nagedacht over de aanpak en uitvoering van 
de concertreeks van Bas Ooms en alles lijkt glad te verlopen. 
Leden van het bestuur zijn connecties aangegaan met brouwerij 

Martinus en wijnlokaal Barrel en schenken een fijn glas uit. De 
kok heeft een ketel voortreffelijke maaltijdsoep gekookt. Vrijwil-
ligers hebben hard gewerkt aan de inrichting, maar ook kaas-
plankjes klaargemaakt die goed gewaardeerd worden. “Hier zou 
ik ergens anders een tientje voor moeten betalen” zegt iemand 
verbaasd. “Kost hier maar vier euro!”

In de pauze 
strijkt een deel 
van het publiek 
neer op het 
terras aan de 
noordkant van 
het gebouw 
voor een siga-
ret en/of sterke 
verhalen. “Wat 
is dit voor ge-
bouw?”, vraagt 
een bezoeker 
zich af. “Een 
buurthuis??” 
Hij kijkt z’n 
maat aan. 
“Hebben we 
dat bij ons 

ook?” Op een zondagmiddag in dit buurthuis een goeie band 
checken, daarvoor willen ze eigenlijk elke week wel naar het 
Poortershoes komen. De band vinden ze over- donderend, su-
perstrak. Wat ook goed bevalt is dat je op dit tijdstip er niet over 
hoeft na te denken dat je morgen weer vroeg op moet.

Napraten met Bas: E: Beetje tevreden? 
B: Ja, was top! Wat een aftrap was het, zeg! Black Bottle Riot in 
topvorm. Ik heb ze al vaker gezien maar deze show stak er echt 
bovenuit. Wát een muzikanten! Wat een lol hadden ze zelf ook. 
Kon niet beter. Het ging eigenlijk precies zoals ik gehoopt had. 
Alleen maar blije mensen gezien. Iedereen had zichtbaar plezier. 
De toeschouwers, de band en de vrijwilligers. Het was prima 
geregeld allemaal. De mensen van het Poortershoes verdienen 
een dikke pluim! 
E: Wat vond je ‘t leukst? 
B: Het gehuurde busje met de geluidsmensen en alle instrumen-
ten was al om 10 uur bij het Poortershoes. De band kwam een 
uurtje later gezellig met de trein uit Nijmegen. Voordeelkaart 
bij het Kruidvat gehaald. Hoe rock and roll is dat. Vind ik mooi, 
zulke dingen. 
Ik heb zin in The Tightropes op 4 november. OO

Rock, Blues, funk en Jazz
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Poortershoes, Oosterweg 13 te Groningen

info@be-advised.nl . Tel 06-29540790 . www.be-advised.nl

Niets doen geeft in 2019 
10% meer energiekosten! 

Energiebesparen 
kan iedereen. 

Advies op maat.

Oosterpoort3p0 
special op 

12 november: 
Informatie over 
Evaluatie en 

doelen

Maandag 
12 en 26 

november en 
10 december

tussen 
19:00 -21:00 

in het in het 
Poortershoes.

Wil jij besparen? 
Kom naar het 

gratis 
inloopspreekuur.

Laat jij geld liggen??

Goedkoop dubbelglas 
met oog voor detail

glasgilde.nl
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lijke Ringweg hebben vooralsnog niet geleid tot grote overlast 
voor René. Vorig jaar toen er aanpassingen aan de riolering 
zijn doorgevoerd was de overlast voor hem als directe bewoner 
groter. Vooral de bereikbaarheid van de woning was toen tijdelijk 
moeizaam. Hij had zich hier echter wel goed op ingesteld en 
zodoende was het duidelijk hoe lang  de straat afgesloten zou 
zijn. Momenteel lijkt het erop dat je als 
bewoner veel minder last ervaart dan 
wanneer je dagelijks gebruik maakt van 
de ringweg in de ochtend- en avond-
spits. Een kanttekening hierbij is dat 
René en zijn gezin een groot deel van de 
dag weg zijn van huis. Het autoverkeer 
en de drukte in de straat lijken echter 
nu wel te zijn afgenomen. Dit komt 
voornamelijk doordat de voormalige 
op- en afritten van de Oosterpoort zijn 
verdwenen. De fietstunnel wordt echter 
wel gemist. Niet alleen als gemakke-
lijke doorgang naar de Meeuwerder-
weg maar zeker ook vanwege het verdwijnen van de plezierige 
reuring van het fietsverkeer. 
De gewijzigde planning en de stagnatie in de uitvoering vallen 
wel tegen in het gehele traject van de aanpak van de ringweg. 
Met name de onzekerheid: hoeveel langer gaat het totale proces 

nu uiteindelijk duren? 
De communicatie met CHP (Combinatie Herepoort, de aan-
nemers) verloopt, in geval van klachten, positief. Tijdens 
het opbouwen van de noodweg reden er met grote regelmaat 
vrachtwagens door de straat. Waarschijnlijk reden ze niet harder 
dan de toegestane 30 km/u, maar je kunt je voorstellen dat de 

grote wagens in een kinderrijke buurt 
tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. 
In overleg met de verkeersdeskundige, 
die overigens na 10 minuten al terug 
belde, is toen besloten om de snelheid 
per direct te halveren. Een mooi ver-
beeld van een snelle en bovendien veilige 
oplossing voor de gehele woonwijk. Ook 
de website van ARZ (Aanpak Ring Zuid, 
de opdrachtgevers), waar vragen kunnen 
worden gesteld, en de nieuwsbrieven die 
met regelmaat worden toegestuurd zijn 
nauwkeurig en voorzien je als bewoner 
volgens René van voldoende informatie.  

Het beoogde eindresultaat van het nieuwe Zuiderpark ziet René 
als een hele mooie verbinding tussen de oude stadswijk de 
Oosterpoort en de Linie. De luchtkwaliteit van de deksels in de 
verdiepte tunnel zorgt nog wel voor vraagtekens. Hoe schoon 
zal de lucht in de toekomst zijn? Wordt er nog extra onderzoek 

De aanpak van de zuidelijke ringweg is een gigantisch pro-
ject waarvan een aanzienlijk deel ook nog eens midden in 
een woonwijk wordt uitgevoerd. Tot op een paar meter van 
de huizen waar mensen wonen, soms werken en ’s nachts 
proberen te slapen. Dat gebeurt onder andere in onze wijken, 
tussen de Oosterpoort en De Linie. Waar het verkeer nu nog 
hoog in de lucht zijn weg vindt over het viaduct, zal de Ring 
Zuid uiteindelijk onder de grond verdwijnen, keurig afgedekt 
met een groen park: het Zuiderplantsoen. Dat aantrekkelijke 
toekomstvisioen is afgelopen zomer helaas met minimaal drie 
jaar uitgesteld, waardoor omwonenden zich nog jaren langer 
moeten wapenen tegen de overlast die het bouwtraject met zich 
meebrengt. Die overlast voor omwonenden komt in gradaties. 
De mate waarin lawaai, trillingen, stof, verkeersmaatregelen 
en andere ongemakken invloed hebben op het dagelijks leven 
van omwonenden, hangt voor een belangrijk deel af van waar 
je precies woont. Dat je in de H.L. Wichersstraat meer last hebt 
dan in de Polderstraat mag duidelijk zijn, maar ook het verschil 

tussen de Meeuwerderbaan op tien meter van de frontlinie en 
twintig meter verder de hoek om is groot. Op verzoek van de 
Oosterpoorter heeft bewonersorganisatie ORZO (Omwonenden 
Ring Zuid Oosterpoort) bewoners op verschillende locaties in 
de Oosterpoort en De Linie gevraagd naar hun ervaringen met 
het bouwtraject in de afgelopen periode. 
Ook hebben we projectorganisatie Aanpak Ring Zuid, de Ge-
meente Groningen en de Provincie gevraagd aan te geven hoe 
zij zijn omgegaan met de meldingen van overlast uit de buurt. 
omgevingsmanager Aanpak Ring Zuid Marco Sanders spreekt 
namens deze drie partijen. 
De Oosterpoorter dankt Jos Allersma, Frank Sciarone, Tho-
mas de Boer, Rechiena Nijenkamp en Erik Boer van ORZO voor 
hun gesprekken met de bewoners. Daarnaast danken we John 
Brouwer van Aanpak Ring Zuid voor zijn interview met Marco 
Sanders.

De werkzaamheden die tot nu toe zijn uitgevoerd aan de Zuide-

René Grunewald uit de Linie:
“Gewijzigde planning en stagnatie in de uitvoering vallen te-
gen.”

Foto: José Reijinga

Rumoer nog lang 
niet verstomd rond 
Aanpak Ring Zuid
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gedaan en komen er nog aanpassingen om de uitstoot zo goed 
mogelijk te kunnen filteren?  
Tot slot geeft Rene het advies “Slager keur niet je eigen vlees!” 
Laat volledig onafhankelijke mensen met verstand van zaken 
en met een frisse en brede blik naar het totale plan kijken en 
zorg ervoor dat het project gaat slagen. Ook om een mogelijke 
tunnelvisie te doorbreken en eventuele toekomstige problemen 
alvast voor te zijn. Dan kan het nadeel van het stilleggen van de 
werkzaamheden nu in een voordeel veranderen: omdat men nu 
nog zo vroeg in het project zit en nog wezenlijke aanpassingen 
kan doorvoeren. OO

Aan de Kwintlaan, zo’n 150 meter van de ringweg, wonen Evert 

en Annemiek. Een rustige straat met weinig doorgaand verkeer. 
Tot er op een dag ’s ochtends vroeg een hele stoet auto’s door 
de Kwintlaan trekt.

De hoek Meeuwerderbaan - Meeuwerderweg is afgesloten. Evert 
en Annemiek realiseren zich dat de werkzaamheden aan de 
ringweg zijn begonnen. Annemiek denkt: “Dit gaat vast heel erg 
worden, ik heb maatregelen te treffen”. De oordoppen worden 
aangeschaft, abonnementen op nieuwsbrieven geactiveerd en 
het lidmaatschap van ORZO wordt aangevraagd. Niet geheel ten 
onrechte, want op een gegeven moment trilt het glaswerk in de 
kast. Eerst denkt Annemiek nog aan een aardbeving, maar al 
snel realiseert zij zich dat het intrillen van damwanden mogelijk 
de boosdoener is. De kans op schade lijkt aannemelijk. Ze heeft 
van een ORZO-werkgroeplid gehoord dat je een nulmeting van 
je huis kunt laten doen ook al val je buiten de contourlijnen. 

Een technisch 
verhaal waar-
bij experts 
inschatten 
binnen welke 
afstand je 

schade kunt krijgen aan je huis. Annemiek vertrouwt het niet en 
vraagt de nulmeting aan. Helaas, het blijkt een dode mus. Bouw-
combinatie Herepoort  werkt niet mee, want hoe hard het ook 
trilt, volgens de norm zal er geen schade optreden. 

Nu we tien maanden verder zijn, is het Evert en Annemiek al-
leszins meegevallen. De ramen kunnen ’s nachts gewoon open, 
de oordoppen blijven op het nachtkastje en het glaswerk staat 
rustig in de kast. Ze hebben dan ook nog geen klachten gemeld of 
contact gehad met de steward van Herepoort. “Een steward? Is 
die er dan?” 
Een bijzonder fijne ervaring is de buitendienststelling. Geen ver-
keer over de ring en geen treinen over het spoor. Wat een welda-
dige stilte. “Als alles klaar is, zal het net zo heerlijk stil zijn.”

Via de nieuwsbrieven blijven ze goed op de hoogte van de bouw-
activiteiten. Deze worden niet genoteerd in de agenda. “We zien 
het wel”, zegt Evert. “Het werk moet toch gebeuren.” De laatste 

tijd horen en lezen ze niets meer. Via lokale media blijven ze op 
de hoogte. Dat vinden ze eigenlijk wel jammer. Wat meer achter-
grondinformatie over de huidige situatie via de nieuwsbrieven is 
wenselijk. 

Beiden missen de op- en afrit bij het Winschoterdiep. Dertig 
jaar lang reden ze hier de ring op en af. Nog regelmatig rijden ze 
routinematig naar de oude oprit en zien een grote muur. Telkens 
weer verwonderd over de grootte van het bouwwerk. “Mijn God, 
blijft het wel staan, is het wel veilig, rijden vrachtwagens er niet 
zomaar van af?” Met vertrouwen in de bouwers rijden ze over de 
Meeuwerderbaan richting de oprit Hereweg.

Evert en Annemiek verheugen zich op het eindresultaat. Ze 
kijken reikhalzend uit naar het groene park en de stilte. Jammer 
dat het drie jaar langer duurt dan gepland. Wel hebben ze zorgen 
omtrent het fijnstof dat straks tussen de deksels door de wijk 
in blaast. Annemiek hoopt dat er rond de gaten op de deksels 
bomen en planten komen die het fijnstof snel opnemen. Een tip 
van Evert en Annemiek aan alle bewoners met platte daken in de 
buurt van de ringweg is om hierop beplanting aan te leggen die 
het fijnstof filtert. Dat komt de leefbaarheid in onze prachtige 
wijk ten goede. OO

Evert en Annemiek
uit de Kwintlaan:  
“Uitkijken naar het groene park en de stilte”

Foto: Frank Sciarone

Het moet tocH 
gebeuren
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Foto: Frank Sciarone

De Meeuwerderbaan loopt parallel aan de Zuidelijke Ringweg. 
De bewoners van de Meeuwerderbaan hebben ongeveer een 
jaar (over)last ondervonden van de voorbereidingen voor en 
de aanleg van de zogenaamde bypass. De bypass is een nieuw 
aangelegde weg direct naast de bestaande ringweg, aan de 
noordkant, die de huidige rijbanen vervangt totdat de verdiepte 
ligging van de nieuwe ringweg klaar is. De bouw van de bypass 
zou volgens bouwcombinatie Herepoort één jaar tijdwinst 
opleveren in het 
bouwproces.

Dat er overlast zou 
zijn gedurende de 
bouw van de bypass 
was bekend en te 
verwachten, maar 
de mate waarin 
bleek in één woord: 
EXTREEM. Annie 
Ensing, een van 
de omwonenden, 
vindt: “De werk-
zaamheden zijn 
veel te belastend 
geweest voor de 
buurtbewoners”. 
Geluidsoverlast 
in alle soorten en 
toonaarden: boren, 
trillen, slijpen, 
walsen, aanstam-
pen, rupsbanden 
over het asfalt. In 
huis trilt alles, kan 
de harde schijf van 
de computer dat 
wel hebben? Ten 
tijde van de werk-
zaamheden was 
de situatie voor de 
bewoners nauwe-
lijks uit te houden: 
omwonenden die 
hun huis ontvluch-
ten,  studenten 
die hun kamers 
verlaten, want er valt niet te studeren of 
te werken, huiseigenaren die op eigen 
initiatief de huur verlagen. Er wordt vaak 
’s avonds en ’s nachts doorgewerkt aan 
de bypass, ook in de weekenden. Hele-
maal gek wordt iedereen er van. Niet voor niets waren de bewo-
ners van de Meeuwerderbaan blij dat de zomerstremming van 
de ringweg en daarbij het geplande intrillen van de damwanden 
niet is doorgegaan. Ondanks de vertraging die dat oplevert. De 
omwonenden willen natuurlijk allemaal dat het bouwproject zo 
snel mogelijk klaar is. Maar de maat is vol op dat moment. “Wij 
waren echt aan onze taks, ook nog dat intrillen hadden we niet 
overleefd”, aldus Anouk Martijn, Meeuwerderbaanbewoonster. 
Ook Lyanne Levy, bewoonster van een studentenhuis aan de 

Meeuwerderbaan zegt: “Ik was echt opgelucht toen ik hoorde 
dat de damwanden niet werden geplaatst”.

Het vertrouwen in de bouwcombinatie is inmiddels sterk gedaald 
onder de omwonenden aan de Meeuwerderbaan. Dit is mede het 
gevolg van de bouwwijze van de bypass: een zandwal die zand 
lekt, omdat de metalen constructie door de plasticfolie heen 
prikt. De gaten worden gerepareerd met ducttape, purschuim en 

een verhardings- 
product. Op de 
bypass, de drukste 
route van het noor-
den van Nederland, 
rijden continu zwa-
re vrachtwagens, 
ook met gevaarlijke 
stoffen. Je moet er 
niet aan denken dat 
er eentje door het 
geïmproviseerde 
geluidsscherm rijdt 
en een duik van 
tien meter naar 
beneden maakt. 
Een bewoner uit 
een naburige straat 
durft niet meer met 
kleinkinderen door 
de Meeuwerderbaan 
te lopen: veel te 
onveilig. “De klus 
is een paar maten 
te groot voor deze 
bouwers en slecht 
voorbereid”, vol-
gens Annie. 

Bernadet ten Hove, 
ook bewoonster 
van de Meeuwer-
derbaan, zegt: 
“We hebben het 
vermoeden dat er 
heel andere oplos-
singen mogelijk 
zijn. Van een hogere 

kwaliteit, in techniek en keuze, met 
minder overlast voor omwonenden. 
Complexiteit kan ook een uitdaging 
zijn! We blijven hopen op een prachtig 
eindresultaat”. De bewoners van de 

Meeuwerderbaan hopen dat in de nieuwe planning, die gemaakt 
moet worden vanwege de jarenlange vertraging, meer aandacht 
zal zijn voor de direct omwonenden. Ook zouden we benieuwd 
zijn met welke geavanceerde oplossingen een gespecialiseerd 
creatief ingenieursbureau zou komen. OO

We zitten aan 
onze taks

Ervaringen uit 
de frontlinie: de 
bewoners van de 

Meeuwerderbaan
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De aanleg van de tijdelijke weg op de noordbaan heeft veel 
overlast veroorzaakt voor de omgeving volgens Marco Sanders. 
Hij is sinds kort omgevingsmanager bij de projectorganisa-
tie Aanpak Ring Zuid (namens Rijkswaterstaat, provincie en 
gemeente als opdrachtgever) en werkt samen met Bert Kramer, 
omgevingsmanager van aannemer Combinatie Herepoort. 
“Voor de bewoners aan de Meeuwerderbaan was de grens van 
acceptabele overlast bereikt, zo niet overschreden. Er moet 
gekeken worden wat hiervan geleerd kan worden en wat er in 
de toekomst anders kan.”

Heeft de bouw van de tijdelijke weg op de 
noordbaan van de ringweg te veel overlast 
veroorzaakt?
Allereerst: waar gebouwd wordt, ontstaat overlast. Dat is on-
vermijdelijk. De vraag is waar de grens ligt: wanneer is overlast 
acceptabel en wanneer niet meer? Lastig is dat de mate waarin 
iemand overlast ervaart, van mens tot mens verschilt. Op basis 
van de gesprekken die we in de wijk hebben gevoerd, is ons 
duidelijk geworden dat de overlast groter was dan de bewoners 
hadden verwacht en acceptabel vonden. Dat is voor ons een 
belangrijk signaal dat we niet kunnen en niet willen negeren 
en waarover we het gesprek met de aannemer zijn 
aangegaan.

Wat gaan jullie doen 
met dat signaal?
We zullen nog kritischer kijken 
naar de hoeveelheid overlast 
die we veroorzaken en eerder 
vragen: kan het ook anders? 
Het klinkt simpel, maar ook 
zeggen wat je doet en doen 
wat je zegt, verdient nog meer 
aandacht. Als in de bewoners-
brief over de werkzaamheden staat dat de werkzaamheden om 
zeven uur beginnen, dan moeten de machines niet om kwart 
voor zeven al warmdraaien. Ook willen we omwonenden sneller 
informeren als er iets verandert in de planning van de werk-
zaamheden. We onderzoeken of dat kan met sms-berichten op 
smartphones.

Was de overlast heviger dan jullie van te voren 
zelf hadden verwacht?
We wisten dat de overlast fors zou 
zijn. Voor de aanleg van de tijdelijke 
weg stond aanvankelijk een maand 
of zeven. Om op tijd klaar te zijn voor 
de voorgenomen zomerstremming 
van de ringweg, is dit werk in negen 
weken gerealiseerd. Terugkijkend is de 
overlast hierdoor intensiever geweest 
dan vooraf gedacht. Het was ‘kort, maar 
hevig’, waarbij ‘kort’ een relatief begrip 
is. Bijna twee maanden forse overlast is voor de omwonenden 
natuurlijk niet kort.

Bewoners van de Meeuwerderbaan waren 
de overlast zo beu, dat ze briefjes hebben 
opgehangen: ‘Hier wonen geen vleermuizen’. 
Ze hadden het gevoel dat er meer oog was voor 
vleermuizen dan voor omwonenden. 
Ik begrijp de boosheid. Regelmatig wordt de vraag gesteld: 
waarom zijn die vleermuizen toch altijd zo belangrijk? Dat komt 
doordat vleermuizen een Europese beschermde status hebben. 
Om het project te kunnen realiseren, moeten we een plan maken 
waarin staat welke maatregelen we nemen om de gevolgen voor 
de vleermuizenpopulatie te beperken. En dat krijgt veel aan-
dacht. Maar ook het belang van de omwonenden is beschermd, 
in de vergunningen en ontheffingen die Combinatie Herepoort 
moet aanvragen. Verder moet de aannemer zich houden aan de 
Algemene Plaatselijke Verordening. Het beeld dat vleermuizen 
belangrijker zijn dan omwonenden herken ik niet. Het zijn ver-
schillende belangen en we moeten met beide rekening houden.

Waarom was het eigenlijk zo belangrijk om op 
tijd klaar te zijn voor de zomerstremming?
Bij de zomerstremming zou de zuidelijke ringweg voor vijf of zes 
weken in één richting worden gestremd. Dat zou de aannemer 

de kans bieden damwanden te plaatsen voor de bouwkuip van 
de verdiepte ligging. Maar het dag en nacht stremmen van de 
ringweg kan alleen in een periode met langdurig minder verkeer, 
in de zomervakantie dus.

Voor de omwonenden was het wel heel wrang 
dat de zomerstremming op het laatste moment 
niet doorging.
Klopt, het was erg vervelend, voor iedereen. Voor de opdracht-

gever, voor de aannemer, de omwonen-
den, de bedrijven, noem maar op. Helaas 
was er op basis van het uitvoerings-
ontwerp van de aannemer onvoldoende 
zekerheid dat de werkzaamheden voor 
de bouwkuip van de verdiepte ligging 
op een verantwoorde wijze veilig en be-
heerst konden worden uitgevoerd. 

Wat betekent het afblazen van 
de zomerstremming voor de Oosterpoort?
In elk geval dat het een rustige zomer is geweest. De tijde-
lijke weg is in gebruik genomen. Op dit moment zijn er weinig 
grote werkzaamheden. Achter de schermen werkt Combinatie 
Herepoort hard aan een herziene planning. Daarbij wordt ook 
gekeken of er nog ingelopen kan worden op de aangekondigde 

Marco Sanders,  
omgevingsmanager 

Aanpak Ring Zuid

“kritiscHer 
kijken naar de 
HoeveelHeid 
overlast”
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vertraging van drie jaar. Ondertussen gaan werkzaamheden 
waar al toestemming voor is gewoon door.

Is er sprake van onenigheid tussen Aanpak Ring 
Zuid en Combinatie Herepoort,?
Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben samen vast-
gesteld dat er problemen zijn waar we tegenaan lopen. Het gaat 
om problemen met de planning van het project, de kwaliteit van 
de voorbereiding, de kwaliteit van het werk en de samenwerking 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. We zijn hierover met 
elkaar in gesprek, maar komen nog niet op alle punten tot een 
oplossing. Dat belemmert de voortgang. Een adviescommissie 
gaat kijken hoe Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hier 
het beste mee om kunnen gaan. 
 
Bewoners van de Oosterpoort hebben zich ver-
enigd in Omwonenden Ring Zuid Oosterpoort, 
ORZO. Hoe verloopt dat contact? 
Volgens mij is onze relatie prima, al kunnen we niet altijd de 
antwoorden geven die ze zouden willen horen. We weten elkaar 
te vinden. Ook bespreken we de plannen met ze die Combinatie 
Herepoort maakt op het gebied van bereikbaarheid, leefbaar-
heid, veiligheid en communicatie. Tegelijkertijd merken we dat 
niet iedereen in de wijk zich laat vertegenwoordigen door ORZO. 
We blijven dus ook met andere wijkbewoners in gesprek.

De slotvraag die op ieders lippen brandt: hoe nu 
verder?
Onze aandacht is nu eerst intern gericht. De aannemer gaat de 
planning en fasering herzien. We vinden het belangrijk dat er 
een reële planning komt. Risico’s houd je natuurlijk altijd, maar 
pas als de planning helemaal duidelijk is, willen we ermee naar 
buiten. Dan kunnen we vertellen wat de gevolgen zijn voor de 
Oosterpoort: wanneer zijn welke werkzaamheden aan de beurt 
en welke overlast verwachten we? We hopen dat we deze dui-

delijkheid zo snel mogelijk kunnen bieden en daarna met elkaar 
verder gaan werken aan de realisatie van een prachtig Zuider-
plantsoen op de deksels van de toekomstige zuidelijke ringweg. 
OO

ORZO waardevolle 
gesprekspartner in 
Oosterpoort

Door het project ARZ (Aan-
pak Ringweg Zuid) krijgt 
de Oosterpoort met het 
Zuiderplantsoen een gewel-
dige impuls. Overlast van de 
werkzaamheden die nodig 
zijn om daar te komen zijn 
helaas een zure appel waar 
we door heen moeten bijten. 
De belangen van de omwo-
nenden verliezen we daarbij 
niet uit het oog. ORZO is 
daarin voor ons een waarde-
volle gesprekspartner. 

Marco Sanders - omgevingsmanager 

Aanpak Ring Zuid

Gezamenlijk het pro-
ject weer vlot trekken

“Zowel de aannemer als 
wij willen dit proces tot een 
goed einde brengen. Daarom 
kijken we gezamenlijk naar 
het vinden van oplossingen 
om het project weer vlot te 
trekken. Het instellen van 
de commissie Hertogh is een 
van deze maatregelen. We 
hopen dat de commissie met 
adviezen komt waardoor we 
snel weer verder kunnen met 
het project, zodat we de be-
reikbaarheid en de verkeers-
veiligheid verbeteren en een 
weg maken die beter past in 
de omgeving.”

Foto: José Reijinga
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HUISDIEREN IN DE OOSTERPOORT

Foto en tekst: Obed Briknman

In de Kwintlaan woont kat Billie samen met haar baasjes Annette en Egbert. Billie is vernoemd naar Billie Holiday en ze komt uit het 
asiel. Ze is waarschijnlijk 8 jaar oud. In het asiel dachten ze dat Billie een kater was omdat ze een lage “miaauw” had en aan de forse 
kant is. Billie kletst veel en miauwt dus nogal wat af. Als ze gewend is aan haar nieuwe huis mag ze naar buiten: de Oosterpoort in! 
Wil je ook met je huisdier in deze rubriek mail dan naar: obedbrinkman@riseup.net

Sociëteit ‘De  Harmonie’ was 
een cultureel centrum aan de 
Oude Kijk in ‘t Jatstraat. Ge-
bouwd in 1856 en in 1973 onder 
luid protest afgebroken. De con-
certzaal had een wereldberoem-
de akoestiek. Een  wijkbewoner, 
destijds hoboïst in het Noorde-
lijk  Filharmonisch Orkest, het 
huisorkest van De Harmonie,  
kocht op de veiling na de sloop 
dit gietijzeren armatuur. Een 
tastbare herinnering aan zijn 
tijd in dit unieke gebouw.

OUDE
PANDJES
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Wat speelt zich zoal rond de 
klok af in de Oosterpoort, 
de Meeuwen, de Linie, de 
Eemskanaalbuurt en alle an-
dere plekken waar deze krant 
in de bus valt? Vanaf nu 

sturen we iedere maand een redacteur op pad om te beschrijven 
wat er te zien en te beleven valt in een tijdsbestek van één uur.

Evert van der Molen

ÉÉN TOT TWEE UUR
De zondag is slechts 57 minuten oud wanneer ik besluit om de 
nachtelijke Oosterpoortkou te trotseren. Dit offer moet worden 
gebracht, aangezien dit verhaal van de “24 uur Oosterpoort”-
rubriek nou eenmaal moeilijk tot stand komt zonder de wijk 
daadwerkelijk in te gaan. Dit keer is het nachtelijke uur tussen 
01:00 en 02:00 aan de beurt.  

EENZAME EEND
Om exact 01:00 sta ik buiten. Er is weinig te horen, behalve auto-
geruis van de ring dat de serene nachtelijke stilte licht verstoort. 
Het is koud en op de kruising van de Nieuwstraat en de Frede-
rikstraat schijnen de witte neonletters van het TKP-gebouw zó 
fel, dat ze bijna kunnen wedijveren met het licht van de maan. 
Een eenzaam eendje dobbert half slapend in het Winschoterdiep. 
Ik vraag me af of, en zo ja, wat hij droomt. Me erbij neerleggend 
geen antwoord te krijgen op die vraag, hervat ik mijn tocht zuid-
waarts langs het Winschoterdiep W.Z. Daar word ik geconfron-
teerd met het hete hangijzer van de Oosterpoortwijk. Het project 
Ring Zuid. Een groter contrast dan de onafgemaakte, rommelige 
en modderige situatie en het moderne, strakke, 92 meter hoge 
witte cruiseschip waarin DUO sinds 2011 huist, is nauwelijks voor 
te stellen. Zo af als het DUO gebouw is, zo onaf is het project Ring 
Zuid. De hardnekkige bouwstagnatie doet me afvragen wanneer 
de daadwerkelijke oplevering zal plaatsvinden.

WEEKEND
Wanneer ik mijn weg over de Verlengde Lodewijkstraat vervolg, 
zie ik de met graffiti afgebeelde tekst ‘Trots van het noorden’ 
op de spoorafzetting. Dat moet het werk zijn van een persoon 
die de plaatselijke FC een warm hart toedraagt. Bij de Oosterweg 
trekken opnieuw de felle TKP-letters boven de Frederikstraat 
nadrukkelijk de aandacht. Plotseling passeert een stel luidruch-
tige, studentikoze bakvissen met gezwinde spoed het nogal 
verlaten Café Olivier; zij verkiezen meer centraal gesitueerde 
uitgaansgelegenheden boven die van de Oosterpoort. Er dendert 
ondertussen livemuziek uit de Kroeg van Klaas. Het gaat om 
een toegift. Het genre is moeilijk te definiëren, maar het klinkt 
zeker niet onaardig. Richting de Trompbrug is - evenals  bij de 
Kroeg van Klaas - sprake van nogal wat bedrijvigheid. Bij Café 
Kimmie wordt luide muziek afgespeeld en een stel rokers staat 
buiten vrolijk met elkaar te keuvelen. Het bier vloeit rijkelijk en 
is zelfs te ruiken aan de overkant van de straat. Het plaatje wordt 

gecompleteerd met een verliefd stelletje op de hoek. Het behoeft 
geen verdere uitleg dat het weekend tot in de diepste vezels van 
de wijk is doorgedrongen. 

ROEFKE
Al dat plezier is wel leuk, maar zonder treurnis bestaat er ook 
geen vrolijkheid. Uit het aangeplakte pamflet bij de bushalte 
kan namelijk worden opgemaakt dat opnieuw een poes wordt 
vermist. Dit keer gaat het om de poes Roefke. Dus hierbij een 
oproep: mocht u een katachtige hebben gezien luisterend naar 
de naam Roefke, laat dan wat van u horen. Roefke en haar 
eigenaar zullen u dankbaar zijn. Na dit bezinnings- moment 
passeer ik ‘Erik Gorter Tweewielers’. Een zenuwachtig knippe-
rend lichtbord in de fietsenzaak verwar ik met een winkelalarm. 
Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid komt deze 
associatie voort uit de recente overval op winkel ‘De Ingen’ iets 
verderop. 
Hoog tijd 
voor een 
afzakkertje. 

AFZAKKERTJE
Over de locatie van het afzakkertje hoef ik niet lang na te denken. 
Ik besluit deze te nuttigen in Café Merleyn. Bij binnenkomst 
haal ik hoorbaar de labrador aan die pontificaal zijn lijf over de 
vloer heeft gedrapeerd, wachtend op gasten die het etablisse-
ment betreden. Ogenblikkelijk krijg ik een vermaning naar mijn 
hoofd geslingerd van de dienstdoende barman. Ik moet maar 
niet met zijn hond flirten, grapt hij. Afgezien van drie mannen 
aan de bar en twee vrouwen aan een tafeltje is er verder niemand 
in Merleyn. Kate Bush met ‘Wuthering Heights’ schalt door de 
speakers, gevolgd door een onbekend lied van Bruce Spring-
steen. Op de menukaart zie ik een tosti die de naam ‘vlammetje’ 
draagt. Dat lijkt me wel wat en ik plaats de bestelling. Deze snack 
heeft het vast wel in zich om de nachtelijke Oosterpoortkou 
een beetje te compenseren. De eerste hap leert me dat de naam 
ontegenzeggelijk eer wordt aangedaan. Een ijskoude cola om 
af te blussen is dan ook onmisbaar. Inmiddels is het uur alweer 
verstreken. Een vermakelijk uurtje Oosterpoort. OO

OSTERPOORT24uur

01:00
-

02:00

Foto: Anne Laure Kloosterman
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CRYPTOFILIPPINE 52
1. Hier is een mop met een baard niet op zijn 

plaats... (10)
2. … terwijl deze wel wat extra zout kan gebrui-

ken. (6+4)
3. Niets aan de straat veranderen of 

juist verwijderen? (8)
4. Dit klopt niet meer zo goed... (4+5)
5. ... dus wordt het tijd voor een 

andere auto. (6+4)
6. Alles is grijs, daar wordt 

je toch opvliegend van! 
(10+4)

7. Vrek die andere vrek-
ken de maat neemt. 
(12)

8. Opleiding die je 
blootsvoets volgt. (7)

9. Ook als ze niet stabiel is 
helpt TomTom of Google 
Maps. (10)

10. Komt uit in de tepel. (7)
11. Van hieruit is Tokio er de 

hoofdstad van. (12)
12. Het gespreid opsteken van wijs- en mid-

delvinger. (14)
13. Dan kan het huwelijk dus niet doorgaan... 

(8)
14. De gebakjes zijn op, nu mag je 

gaan slapen. (9)
15. Goedkoop straatnaambordje. 

(11)
16. Hierin kun je bij station Euro-

papark steun zoeken. (12)
17. Deurmat. (4+9)
18. Je afvragen of je naar de andere 

kant van de rails zal gaan. (9)
19. Middenberm? (10)
20. Leidt de stroom in meer goede banen. (14)

Na het correct invullen van de cryptofilippine leest u in de ge-
kleurde vakjes een uitspraak die met het thema te maken heeft. 

Dat is de oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke letters.

De oplossing moet uiterlijk op maandag 5 november
 binnen zijn bij de redactie van de Oosterpoorter, Oosterweg 13, 
9724 CA, Groningen o.v.v. Cryptofilippine nr. 52. Mailen mag 
ook: oosterpoorter@gmail.com.

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

Vermeld bij uw inzending altijd uw e-mailadres zodat er contact 
met de winnaar opgenomen kan worden. Het vermelden van uw 
straatnaam wordt ook zeer op prijs gesteld. 

Oplossing cryptofilippine 51:

1. Nachtwerk 2. Ellebogen 3. Baanrace 4. Werkman 5. Uit de 
naad 6. Onbegonnen werk 7. Nattevingerwerk 8. Arbeidsbureau 
9. Beroepsbevolking 10. Job 11. Loopjongen 12. Werkblad 13. 
Broodheer 14. In de hand 15. Partij van de Arbeid 16. Werkbezoek 
17. Minimuminkomen 18. Aannemer 19. Uitkering 20. Passende 
arbeid.

De winnaar is Lianda van Velzen uit de Barkmolenstraat. 
Gefeliciteerd!

1 3 6 2 3

2 7 1 2 4 9

3 1 2 7 5 3

4 8 1 2 9 6

5 3 1 2 8 7

6 4 9 1 2 9

7 4 3 5 1 2

8 7 6 4 2

9 1 2 7 3

10 6 1 2

11 4 1 2 5 9 3

12 4 6 1 2 3

13 4 3 1 2

14 1 2 8 6 3

15 1 2 4 5 6

16 8 9 1 2 8

17 1 2 8 5 8

18 8 6 4 2

19 9 7 1 2 6

20 5 6 1 5 4
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Gratis juridisch inloopspreekuur 
Heeft u vragen over een beslissing van een gemeente, de 
DUO, de IND, de belastingdienst, het UWV of een 
andere overheidsorganisatie? Dan staat het Noorderhuis 
Advocaten u graag te woord tijdens een van haar gratis 
inloopspreekuren.  
 
U bent in het Poortershoes met of zonder afspraak van 
harte welkom op de volgende vrijdagen tussen 13.30 uur 
en 16.30 uur:  
- September: 7 en 21;  
- Oktober: 5 en 19;  
- November: 2, 16 en 30;  
- December: 14;  
- Januari: 11 en 25;  
 
Kijk voor meer informatie over onze andere spreekuren 
op www.hetnoorderhuis.nl. Vragen? Bel met  
050-3173170 of mail naar info@hetnoorderhuis.nl. 
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OOSTERKIDZZZ
Borgmanschool Groep 4B
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In de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter maan-
delijks met een Grunneger kouke op bezoek in een van de vele 
hoekhuizen in onze wijk. Zo is het de afgelopen 49 afleveringen 
gegaan. Maar voor deze 50ste Koek op de Hoek blijf ik gewoon 
thuis, op de hoek van het Winschoterdiep en de Verlengde 
Frederikstraat. Daar praat ik met Roland (53), Nieske (12) en 
Jutta (12) Jalving over ons huis en de buurt. Roland werkt bij de 
provincie Friesland, als natuurambtenaar houdt hij de kwali-
teit van de Friese natuur in de gaten. Jutta en Nieske zijn net 
begonnen in de brugklas van het Montessori Lyceum aan de 
Helperbrink.

MvdF 

Ik weet het natuurlijk wel, maar toch vertel maar, 
hoe lang wonen jullie hier?
Roland: Vanaf 2003, ik was meteen gek op dit huis. Vooral 
vanwege het uitzicht over het Winschoterdiep. Dat vind ik een 
romantisch kanaal omdat het zo oud is en zo’n belangrijke rol 
speelde in de ontstaansgeschiedenis van Stad en Ommeland. 

Wat vinden jullie van de wijk? 
Jutta: ‘Heel leuk, vooral omdat hier veel aardige mensen wonen.’ 
Nieske: ‘Ik vind de Oosterpoort een gezellige wijk. Ook omdat je 
op straat heel veel lieve katten tegenkomt.’ Roland: ‘Het is 
leuk dat hier zoveel verschillende 
mensen wonen, dat maakt het gevarieerd en 
levendig.’

Hebben jullie veel aan het huis gedaan? 
Roland: Ja echt veel, vooral in het begin. Verlaagde pla-
fonds weggehaald, de indeling veranderd, veel geschilderd 
en gestuukt, de tuin anders gemaakt. We hebben ook heel 
veel laten doen, de badkamer en de keuken zijn aangepakt. 
Nieske: ‘Ik heb een hoogslaper gekregen in mijn kamer, die 
heeft de buurman getimmerd. Die wil ik nog een keer in een 
andere kleur verven.’ 

Hebben jullie een lievelingsplek in de wijk? 
Jutta: ‘De zwemplek bij de Linie.’ Nieske: ‘Ja, dat is ook 
mijn lievelingsplek. En ons huis.’ Roland: ‘Ons huis denk ik 
en cultuurcentrum de Oosterpoort, daar kom ik echt heel 
graag.’

Missen jullie ook iets in de wijk? 
Jutta: ‘Nee, ik mis niks. Alles is hier.’ Nieske: ‘Een pretpark 
zou wel leuk zijn.’ Roland: ‘Ik vind het jammer dat de slijter 
weg is. Dat ligt ook aan mezelf hoor, ik kocht daar maar 
twee keer per jaar iets. Maar nu mis ik die winkel toch.’ 
 
Hebben jullie veel contact met de mensen in 
de buurt? 
Roland: ‘Ja, eigenlijk wel, vooral met onze directe buren en 
overburen. En met Heidi en Sytze, die wonen op het plein.’ 
Nieske: ‘Ik laat af en toe een heel lief teckeltje uit dat ver-
derop woont, Figo heet hij.’

Kennen jullie de geschiedenis van het huis?
Roland: ‘Ja in grote lijnen wel. Deze huizen zijn gebouwd in 
de jaren dertig. In dit winkelpand hebben altijd verschillen-

de kleine winkeliers gezeten. Op het laatst was de winkelruimte 
opslag voor de kruidenier in het hoekpand aan de overkant. In 
de oorlog stonden hier achter op de plaats geiten, dat heb ik 
van onze buurman Melle gehoord, die vertelde altijd veel over 
de Oosterpoort van vroeger. En voordat dit pand werd gebouwd 
stond op deze plek een molen, dat vind ik ook een leuk idee. Geen 
wonder dat het hier op deze hoek altijd zo hard waait.’ 

Blijven jullie hier nog lang wonen?
Jutta: ‘Totdat ik het huis uitga. Maar ik zou het leuk vinden als ik 
dan nog steeds hier op bezoek kan bij mijn ouders. En misschien 
verhuis ik later wel weer terug naar de Oosterpoort.’ Roland: 
‘Eigenlijk verwacht ik dat wel, ik ben hier heel tevreden.’

Ook na aflevering 50 gaan we door met deze rubriek. Misschien 
halen we aflevering 100 wel! En anders is 75 keer een Koek op 
de Hoek ook een mooie mijlpaal. Woon jij ook in een van de vele 
hoekhuizen in onze wijk? En wil je meedoen aan Koek op de 
Hoek? Stuur dan een mailtje naar mvanderfeen@gmail.com

KOEK OP DE
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      Nijestee biedt ruimte 
aan ruim 22.000 mensen. Met meer dan 13.000 huurwoningen is Nijestee 
de grootste corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee 
woningen aan, ook in de Oosterpoort. Op die manier valt er wat te kiezen. 

Damsterplein 1 . (050) 853 35 33 . nijestee.nl . facebook.com/nijestee
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POORTERSHOES LIVE OP ZONDAG 

The Tightropes – 4 november. Uit 

Groningen. Een trio in de stijl van The 

Jimi Hendrix Experience, Robin Trower 

Trio en The Cream. Maar de funk van Sly 

en Funkadelic is nooit ver weg. Kaarten: 

10 euro.

Bestel een kaartje via liveopzondag@

gmail.com, of bel Bas 06 - 22 94 84 

31Het Buurtoverleg vergadert eens in 

de twee maanden op maandag in het 

Poortershoes, aanvang 20.00 uur. Eerst-

volgend overleg: 29 oktober 2018.

Speeltuinvereniging 
De Oosterpoort 

KINDERCLUB 

Elke vrijdagmiddag van15.00-16.00. 

Voor kinderen vanaf 6 jaar. Gratis. Van 

tevoren aanmelden via Marin.Kuipers@

wij.groningen.nl 

 

HALLOWEEN SPOOKTOCHT + KINDER-

DISCO 

Zaterdag 3 november, start 18:45 uur 

tot 21.00 uur. Leden gratis, €1 voor 

niet-leden. 

 

KLAVERJASSEN EN SJOELEN 

Iedere maandagavond, aanvang 20.00 

uur. Kosten € 2,00 p.p. 

 

TAFELTENNIS 

Iedere dinsdagavond, aanvang 20.00 uur. 

 

CREATIEVE CLUB 

Dinsdag 30 oktober, aanvang 20.00 uur. 

Kosten leden € 2,50 niet leden € 4,00. 

SUPER BINGO 

Woensdag 7 november, aanvang 20.00 

uur, zaal open 19.00 uur.

KOPPELKAARTEN

Donderdag 8 november, aanvang 20.00 

uur. Kosten € 3,00 p.p.

BLOEMSCHIKKEN

Donderdag 8 november, aanvang 20.00 

uur. Vooraf opgeven i.v.m. aanschaf bloe-

men. Kosten leden € 3,00 en € 4,50 voor 

niet leden. Info en opgave avondactivi-

teiten: Jan Tammes, 06 - 44 05 09 61

Op zondag 28 oktober geven drie kun-

stenaars een hedendaagse kijk op het 

Groninger landschap. Geïnspireerd door 

kunstenaarscollectief De Ploeg weerspie-

gelen Anastasia Kubrak, Leanne Wijnsma 

en Ingeborg Entrop in Het Verticale 

Landschap de lagen van het land: boven, 

op en onder de grond. Een bustour met 

aansluitend een wandeltocht van circa 

10 kilometer voert langs drie kunstwer-

ken in het Groninger land.

Ontvangst is om 9.30 uur in het CBK, de 

bus vertrekt om 10.00 uur. Tickets zijn 5 

euro en te koop via onze webwinkel.

Het Buurtoverleg vergadert eens in de 

twee maanden op maandag in het Poor-

tershoes, aanvang 20.00 uur. Eerstvol-

gend overleg: 29 oktober 2018.

Kroeg van Klaas 

Elke zondagmiddag is er een AFRIKA 

JAM PARTY, m.m.v. diverse muzikanten 

(doe mee!). Er is een DJ die de pauzes 

vult met African roots en in de achterzaal  

heerlijk Afrikaans eten voor slechts 5 

euro. Aanvang 16.00 uur. 

ZATERDAG 20 OKTOBER

Indie Lectualiteit. Project waarbij telkens 

3 Indiepopbands optreden in verschil-

lende steden. Met: Towtruck (Groningen); 

Taveneer (Nijmegen); Lectric Lectric 

(Amsterdam). Aanvang 21.30 uur 

VRIJDAG 26 OKTOBER 

Luisterconcert in het achterzaaltje: HALA 

Multinationale band die inspiratie put 

uit verschillende muziekstijlen. Aanvang 

22.00 uur

ZATERDAG 27 OKTOBER

Koi. De mannen van Koi brengen een 

bonte mix van muziekstijlen ten gehore. 

Aanvang 21.30 uur 

ZATERDAG 3 NOVEMBER

Open podium. M.m.v. KvK huisband, o.l.v. 

Lou Leeuw. Aanvang 21.30 uur  

ZONDAG 4 NOVEMBER 

Thema-avond: “Rood”. Lou Leeuw, Ans 

van Steenvelt en andere muzikanten 

spelen nummers waarin de kleur rood 

een rol speelt. Aanvang 22.00 uur 

 

WOENSDAG 7 NOVEMBER 

De Dichtclub. (elke eerste woensdag van 

de maand). 15 Groninger dichters pre-

senteren naast eerder geschreven eigen 

werk elk minimaal één nieuw gedicht 

van eigen hand. Aanvang 20.30 uur

DONDERDAG 8 NOVEMBER

(Elke tweede donderdag van de maand. 

De Meinder, Igor, De Jonge Boschfazant 

& Kesanova Show. Nieuwe verhalen, lied-

jes en mulimediapresentaties. Aanvang 

20.30 uur

VRIJDAG 9 NOVEMBER

Klaverjassen. Inleg € 4,-. Aanvang 20.00 

uur

ZATERDAG 10 NOVEMBER 

Vrij Drinken. Rhythm & Blues- en Soulco-

vers. Aanvang 21.30 uur

DINSDAG 13 NOVEMBER

(Elke tweede dinsdag van de maand)

Kroeg van Klaas Kroegquiz. Een zelfge-

maakte kennisquiz. Teams tot max. 5 

personen. Deelname € 2,50 p.p. Opgave: 

kroegvanklaas2@gmail.com Aanvang 

20.00 uur

Alle activiteiten gratis, tenzij anders 

vermeld.

Café Olivier 
ZATERDAG 20 OKTOBER 20.00 

Spooktocht Maisdoolhof. Spoken in het 

maisdoolhof van Meerstad. Vanuit Café 

Olivier rijdt er een limousine heen en 

terug. 15 euro p.p. 

 

ZONDAG 21 OKTOBER 14.30 

FC Groningen – Heracles Almelo.  Wed-

strijd live te volgen op groot scherm

VRIJDAG 2 NOVEMBER 20.00 

Koppeldarttoernooi. Inschrijven met kop-

pels, 5 euro p.p. 

WOENSDAG 7 NOVEMBER 20.00

Klaverjastoernooi, 5 euro p.p. 

Poortershoes 

CURSUSSEN POORTERSHOES 

Het activiteitenseizoen is weer volop be-

gonnen. Er zijn nog enkele plekken bij de 

Schildercursus op dinsdag 15.30-17.30 

uur, Werken met textiel op woensdag 

19.30-21.30 uur, de Salsalessen op de 

donderdagavond, Mindfulness en yoga 

op vrijdag 10.30-11.45 uur en de cursus 

Teken jezelf anders op vrijdag 10.00-

12.00 uur.

INFORMATIEMIDDAG OVER 

VALPREVENTIE 

Op woensdag 17 oktober 14.30-16.00 

uur is er een informatiemiddag voor 

ouderen over valpreventie. Toegang 

gratis, incl . koffie en thee

KINDERACTIVITEITEN 

Binnenkort komt er een nieuw acti-

viteitenaanbod voor kinderen in de 

Borgmanschool, de speeltuin en hetPoor-

tershoes. Meer informatie via flyers op 

de Borgmanschool en onze website.

AGENDA

Marlies Louwes, Daniil Charms, DSF (2006)

De expositie ‘Drukkers in de Warmoesstraat’ toont zogeheten margedrukwerk op 

het snijvlak van kunstenaarsboek en boekkunst. Op zaterdag 20 oktober komen 

drukkers Henk ter Bogt en Anneke de Vries in actie van 13.00 – 16.30 uur. Overige 

openingstijden: zaterdagen 13 en 20 oktober van 12.00 – 17.00 uur; zondag 14, 

woensdag 17, donderdag 18 , vrijdag 19 oktober van 13.00 – 17.00 uur. Plaats: 

Grafisch Centrum Groningen, Warmoesstraat 41, 9724 JJ Groningen. Toegang: gratis
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