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In dit nummer o.a.

Eendjes

‘t Is weer voorbij die mooie zomer, zong Gerard Cox. En zo is 

het. In meerdere opzichten. Niet alleen het mooie weer is voorbij, 

ook de vrijheid die we hadden omdat de corona-beperkingen 

nagenoeg waren opgeheven. Helaas stegen de besmettingen 

toch weer en moeten we ons opnieuw op allerlei manieren in 

acht nemen. Gezellige buurtfeesten en andere samenkomsten 

in onze buurt zitten er dus voorlopig nog niet in. We hopen maar 

dat het allemaal niet te lang gaat duren. Ondertussen zitten we 

dus wat vaker thuis, op de bank, met een lekker glaasje en een 

goed tijdschrift: AHOY nummer 15! Iets later dan verwacht, maar 

hij is er weer. In dit nummer leest u weer van alles over wat er 

in onze buurt gebeurde, gebeurt en gaat gebeuren. Onze vaste 

columnisten geven u stof ter overdenking, reporter Petra Vos 

neemt u mee op visite bij nieuwe buurtbewoners en Marc Wiers 

bezoekt de studentenflat en verbouwt zijn huis. En ondertussen 
werkt de Stichting Straatpoëzie Groningen aan de realisatie van 

een mooi eendjes-kunstwerk bij de vijver ter herinnering en als 

eerbetoon aan onze dichtende buurtgenoot Driek van Wissen. 

Helpt u mee? Als u ook een bijdrage doneert, kunnen we er al 

aanstaande zomer van genieten!

De redactie

AHOY@ZEEHELDENBUURT.NL

mailto:ahoy%40zeeheldenbuurt.nl?subject=
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Actueel in de buurt

●  Lefier: We hebben contact gezocht met de eigenaar/

verhuurder van de Hoendiepflat. Ook hiervan vind je in dit 
nummer een interview.

Blijf je graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes, en/

of ben je nieuw in onze wijk? Volg dan onze Facebook-

pagina @Zeeheldenbuurt en/of word lid van Nextdoor. Op 

de laatste pagina van de AHOY! vind je meer informatie over 

werkgroepen en appgroepen. Onze website is momenteel in 

de revisie maar er wordt hard gewerkt om deze ook helemaal 

spic & span te krijgen. [JM]

Informatieavond over 
woning-isolatie
Op dinsdag 30 november organiseert de 

werkgroep ZEEkracht een informatieavond over  

de mogelijkheden van woningisolatie in de 

Zeeheldenbuurt. U bent welkom 19:30 tot 21:00 

uur in het Alfa college aan de Admiraal de Ruyterlaan. Meer 

info in het artikel op pagina # en op de website.

Meer informatie over woningisolatie vind u ook op de website 

van Regionaal Energieloket.

Tijd voor een uurtje 
voorleesplezier?

Jessica is 23 jaar en voorleesvrijwilliger bij een gezin dat een 

paar jaar geleden vanuit Somalië naar Nederland is gekomen. Ze 

gaat wekelijks een uurtje naar hen toe en leest dan voor aan een 

jongetje van 8 en een meisje van 7. Ze lezen, doen taalspelletjes, 

kletsen samen en hebben veel plezier. “Het is altijd gezellig en 

druk. Erg druk. Als ik kom staan de koekjes klaar. Door mijn 

vrijwilligerswerk zie ik hoe hard deze mensen hun best doen om 

een plekje te vinden in de Nederlandse maatschappij. Verder 

merk ik dat de kinderen het lezen steeds leuker gaan vinden. 

Dat geeft me veel voldoening. Sommige boekjes lezen we heel 

vaak.“ Masud): ”Als je niks leest, dan leer je niks.” 

HEB JIJ EEN UURTJE OVER?

In de wijken ten Noorden van het centrum zoeken we 

voor circa 6 kinderen nog een voorleesvrijwilliger. Heb 

jij een uurtje per week over en zou je ook wel een jaar 

Berichten van het bestuur

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

We zijn gewend ieder voorjaar een algemene 

ledenvergadering te houden. Dit jaar heeft deze 

in verband met de pandemie niet plaatsgevonden en als 

bestuur hebben we ervoor gekozen de stukken op de website 

te publiceren. In 2022 gaat de ALV wel door, we hebben ook al 

de datum gekozen: maandag 7 maart. Noteer je deze alvast in 

je agenda? In de week hieraan vooraf wordt je via de website, 

social media en mogelijk een flyer geïnformeerd over de locatie 
en aanvangstijd. Leden krijgen via de mail een persoonlijke 

uitnodiging. Wilt u lid worden van de bewonersvereniging en 

mee kunnen stemmen? U kunt lid worden door een mailtje te 

sturen naar info@zeeheldenbuurt.nl

WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN 

(WBTR)

In juli 2021 is de WBTR in werking getreden. Het doel hiervan is 

om het toezicht op goed functioneren van verenigingsbesturen 

mogelijk te maken en wanbestuur te voorkomen. Het gaat over 

heldere afspraken maken, over besluitvorming, voordracht 

van bestuursleden, stemrecht en aansprakelijkheid van 

bestuursleden (sinds juli zijn de individuele bestuursleden 

hoofdelijk aansprakelijk zijn voor (financiële) misstanden). Een 
aantal zaken waren al in de statuten vastgelegd. Een aanvullend 

handboek maakt de werkwijze van de vereniging en het bestuur 

WBTR-proof. Waar wijzigingen in statuten nodig zijn, zullen deze 

eerst ter goedkeuring aan de ALV worden voorgelegd.

SAMENWERKING IN DE WIJK

Zodra het weer kon, hebben we contact gezocht 

met verschillende partijen over leefbaarheid in onze 

Zeeheldenbuurt: 

● �Stadspark�natuurlijk! We worden regelmatig op de hoogte 

gehouden met een bestuursnieuwsbrief over initiatieven en 

ontwikkelingen van deze actiegroep. Op hun verzoek worden 

ook berichten op Nextdoor gedeeld. Wil je meer weten? 

www.stadsparknatuurlijk.nl

● �Schilderswijk: Er is contact geweest met het bestuur van 

de Schilderswijk over (geluids)overlast. We hoopten aan 

te kunnen sluiten bij de pilot die de Gemeente daar gaat 

draaien, maar dat is helaas door de Gemeente afgehouden.

●  Xior: We hebben kennis gemaakt met de conciërge van 

de Black Box. Elders in dit nummer is hierover een artikel 

opgenomen.

MAART
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mailto:info%40zeeheldenbuurt.nl?subject=
https://www.stadsparknatuurlijk.nl
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voorleesvrijwilliger willen zijn?  

Neem dan contact op met ons. Je gaat wekelijks naar het 

gezin toe, mits dat veilig kan volgens de coronaregels en 

alle partijen dat willen. Je leest voor, praat samen met de 

kinderen over het verhaal en jullie doen taalspelletjes. Op 

deze manier leren de kinderen meer woorden en kunnen 

zij verhaaltjes beter begrijpen. Wij helpen jou met scholing, 

vrijwilligersbijeenkomsten en individuele ondersteuning. Wil je 

meer weten of je aanmelden? Neem contact op met Humanitas 

- Jeichien Martens j.martens@humanitas.nl  06 -13123294

[ingezonden bijdrage van Humanitas]

Vrijwilliger Jessica bij haar voorleesgezin thuis - foto Ilvy Njiokiktjien 

Opknappen Peizerweg 
opnieuw uitgesteld

De herinrichting van de Peizerweg wordt opnieuw uitgesteld. 

In een brief van 1 oktober aan de bewoners van de 

Peizerweg schrijft de gemeente: “Op dit moment voeren 

we aanpassingen aan het ontwerp door op basis van 

de binnengekomen vragen en suggesties. Aangezien dit 

langer heeft geduurd dan verwacht schuift de start van de 

werkzaamheden door naar het volgend jaar.” Tja, het is dus 

eigenlijk onze eigen schuld. Hadden we maar niet zoveel 

moeten reageren op het ontwerp… 

Afgelopen voorjaar zijn de bomen aan de noordzijde gekapt 

omdat het werk in het najaar zou beginnen. Dat had dus 

niet gehoeven. Het wordt volgend jaar, maar wanneer 

volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Dat heeft te maken 

met de omleidingen vanwege de werkzaamheden aan de 

Actueel in de buurt

Zuidelijke Ringweg in het voorjaar. De Peizerweg hoort ook 

bij de omleidingsroutes. Het kan dus maar zo nog heel 

lang duren voordat de werkzaamheden echt beginnen. En 

ondertussen kijken de bewoners uit op een kale en steeds 

meer verloederende straat. De Peizerweg wordt straks vast 

wel weer mooi, maar dat het allemaal zo ontzettend lang 

moet duren is toch wel een tegenvaller. Wie vragen heeft kan 

ze stellen aan projectleider André Houwer, bereikbaar via 

stadsingenieurs@groningen.nl, telefoon 14 050. [KF]

Staat uw fiets wel veilig?
Groningers hebben er minder vertrouwen in dat ze hun fiets op 
straat veilig kunnen stallen dan vorig jaar. Bij de eigen woning 

valt dit nog mee, maar in de binnenstad zijn Stadjers vaker bang 

dat hun fiets gestolen wordt. Dat blijkt uit onderzoek van OIS 
Groningen. Bijna acht procent van de 12.500 respondenten 

geeft aan dat er in 2018 een fiets van hen gestolen is. Van drie 
procent is er meerdere malen een fiets gestolen. Met name in 
de binnenstad zijn mensen vaker bang dat hun fiets weg zal 
zijn. In de dorpen ligt dit percentage lager, daar had slechts 6 

procent te maken met fietsendiefstal. Het is voor het eerst in vijf 
jaar dat Groningers minder vertrouwen hebben in de veiligheid 

van hun geparkeerde fiets. [RB]

Volle containers tijdens 
milieustraat
Zaterdag 23 oktober was er weer een milieustraat in de 

onze buurt. Vanaf 9.00 stonden er meerdere containers bij 

de Van Brakelvijver waar de buurtbewoners gratis hun grof 

vuil, oud ijzer en andere afgedankte en overbodige spullen in 

kwijt konden. Ook waren de mannen van Goud Goed weer 

aanwezig om alle spullen die nog bruikbaar waren in ontvangst 

te nemen: overtollige vintage stoeltjes, keukentrapjes, 

kantoorzetels en home-trainers… andere mensen zijn er weer 

blij mee. Toen de eerste container vol was werd er snel een 

nieuwe gebracht. Ondertussen reed Henk-Peter Jagersma 

met de buurt-bakfiets ijverig heen en weer om de zwaardere 
spullen naar de containers te brengen. Al met al weer een 

geslaagde actie, waarvoor dank aan de gemeente! Volgend 

jaar weer, hopelijk dan inclusief gezellige nazit in Café Van de 

Markt. [KF]

mailto:j.martens%40humanitas.nl?subject=
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Advertenties

Westerbadstraat 1 -  
hoek Paterswoldseweg

Café Bolhuis

Iedere dag geopend om -ten minste- 16.00 uur.

Alle belangrijke sportwedstrijden  
vertonen we op het grote scherm.

GEOPEND: 

WO, DO, VR: 12.00 - 21.00 UUR

MET EEN LEKKERE DAGHAP VOOR € 8,75

ZA: 12.00 - 21.00 UUR

ZO: 16.00 - 21.00 UUR

MA, DI: GESLOTEN

LIKE ONS OP FACEBOOK
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Kledingreparatie 
& stomerij

Kledingreparatie 
& stomerij

Advertenties

Paterswoldseweg 17 | 9726 BA | Groningen
Tel.: 06 28889563

www.skjinhoes.nl

Inspectie, opruimen en schoonmaken  
van jongerenhuisvesting.

Hier had uw advertentie  

kunnen staan!

Adverteren in de AHOY?  

Al vanaf €25,- 

Info: WWW.ZEEHELDENBUURT.NL/AHOY
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Groen en duurzaam

Herfstkleuren
Door Klarissa Nienhuys

Geniet u dit jaar ook zo van de prachtige herfstkleuren? De wingerd werd dit jaar weer knalrood, de esdoorns op het 

Abel Tasmanplein lijken bijna licht te geven op een bewolkte namiddag, en als u dit leest zal het blad van de ginkgo-

bomen diep geel zijn. 

Geniet u dit jaar ook zo van de prachtige herfstkleuren? 

De wingerd werd dit jaar weer knalrood, de esdoorns op 

het Abel Tasmanplein lijken bijna licht te geven op een 

bewolkte namiddag, en als u dit leest zal het blad van de 

ginkgobomen diep geel zijn. 

BETER VOOR DE BIODIVERSITEIT

Het afgelopen jaar blijft voorlopig in mijn herinnering als het 

jaar dat de gemeente besloot de onkruidverdelging aanzienlijk 

te reduceren, beter voor de biodiversiteit. Het perk met de 

grote hulstbomen in de zuidoosthoek van het Van Brakelplein 

is in opdracht door de gemeente ontdaan van de wel zeer 

dominant geworden ligusterstruiken. Op het binnenterrein 

Kindervreugd werd recent grote schoonmaak gehouden. 

Daarbij zijn o.a. de dode takken van de grote Robiniaboom 

boven de brandgang afgezaagd. Binnenkort zal de dode 

boom naast de zandbank worden weggehaald. Deze en 

de vorig jaar al verdwenen boom worden vervangen door 

hetzelfde type als het overgebleven exemplaar dat tussen het 

bankje en de schuurtjes staat: een Meelbes. 

ZONNEHOED

Op verzoek van de tuingroep Kindervreugd zijn de rode 

bessenstruiken gerooid. Deze struiken hadden de laatste jaren 

steeds meer last van luis. De lieveheersbeestjes konden er niet 

tegenop en wij willen geen chemische bestrijding. Waarschijnlijk 

hadden de struiken te weinig zon en te veel concurrentie van 

de forse struiken ernaast. In plaats daarvan komen er planten 

die wat schaduw kunnen hebben, in het najaar lang bloeien 

en passen bij de roze anemonen ertegenover en de paarse 

tinten van de struiken ernaast: paarsblauwe Herfstasters, Rode 

Zonnehoed en paarsrode Monarda’s. 
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BUXUS OF TOCH MAAR LIGUSTER?

Sinds tien jaar rukt de buxusmot steeds verder op 

in Nederland. De rupsen van dit uit Azië afkomstige 

nachtvlindertje hebben dit jaar wel heel erg huisgehouden in 

de buxushagen van onze wijk (en overal elders in Groningen). 

Het leek in het begin van de zomer wel mee te vallen, maar 

sommige mensen zagen na hun vakantie opeens dat hun 

buxus al zijn blad kwijt was. De buxus loopt wel weer uit, 

maar na een aantal keren kaal gevreten te zijn legt de struik 

gewoonlijk het loodje. In oktober spinnen piepkleine rupsjes 

zich in en overwinteren in de buxus. Ze komen vanaf begin 

april tevoorschijn, zodra de temperatuur boven 10°C stijgt. 

Ze eten aan de buxus tot ze verpoppen. In juni is de eerste 

generatie vlinders aanwezig. De vrouwtjes leggen dan 800 

eitjes in 2 weken. De explosie van nieuwe rupsen verschijnt 

vanaf eind juli en piekt in augustus. De tweede generatie 

vlinders vliegt van eind augustus tot in september-oktober. 

De tweede generatie rupsen verschijnt dan in september. 

Deze rupsen spinnen zich weer in oktober in. Biologische 

bestrijding bestaat uit (1) aaltjes, die de rupsen aantasten, 

en (2) feromoonvallen waarmee mannetjesvlinders worden 

weggelokt en de vrouwtjes niet bevruchten. Dat helpt niet 

afdoende als niet iedereen dat doet. Maar het geeft je 

wel een heel goed inzicht in wanneer de vlinders de eitjes 

afzetten. 1-2 weken later kan je proberen de rupsen met een 

hogedrukspuit en water van de struiken te spuiten. Het lijkt 

me echter eenvoudiger om een ouderwetse ligusterhaag aan 

te planten en die goed kort houden.

 

Leonard Springerlaan 37          info@dalsheimmakelaars.nl 
9727 KB Groningen           www.dalsheimmakelaars.nl 
050 - 8200998  

Paterwoldseweg 552
9728 BE Groningen
050 - 8200998

Groen en duurzaam
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VEEG BLADEREN IN DE BORDER

Afgevallen blad kun je prima uitspreiden in de border. 

Regenwormen maken er vruchtbare humus van. Merels en 

roodborstjes peuren graag tussen de bladeren naar insecten 

en spinnetjes. Met een laagje blad help je deze vogels de 

winter door. Als je droge bladeren en takjes op een hoop 

veegt, kan daar zelfs een egel in overwinteren!

LAAT UITGEBLOEIDE STENGELS STAAN

Het hart van je planten is beter bestand tegen de vorst als 

de plant niet is afgeknipt. In holle stengels en uitgebloeide 

bloemhoofdjes kunnen insecten overwinteren. Mezen en 

mussen profiteren van de overgebleven zaadjes. Daarnaast 
zijn de dorre stengels decoratief wanneer de tuin berijpt is.

WANNEER SNOEI JE DAN WEL? 

Dode bladeren en stengels afknippen kan in het vroege 

voorjaar, ná de vorst. Laat de plantenresten nog een tijdje in 

een hoekje liggen, zodat vogels en egels er naar wormpjes, 

kevers en zaden kunnen zoeken. Of misschien gebruiken ze 

de strootjes wel voor hun nesten!

PLANT BOLGEWASSEN

Dit is eigenlijk een tip voor het voorjaar. Bolgewassen komen 

na de winter als eerste in bloei. Zij leveren dan voedsel voor 

hommelkoninginnen die uit hun winterslaap ontwaken. Neem 

wel onbespoten (biologische) bollen! Bijen hebben namelijk 

last van de gifresten die in het stuifmeel terechtkomen. 

Vroegbloeiende bolgewassen zijn sneeuwklokje, 

boerenkrokus, narcis en sneeuwroem. 

De leukste manier om je tuin 
winterklaar te maken? 
(Bijna) niets doen!
Door Oike Vlaanderen

Het idee dat een tuin ‘strak’ de winter in moet, is gelukkig achterhaald. De zucht van verlichting wordt vooral geslaakt 

door de dieren die van onze tuinen gebruikmaken. Maar ook de tuinier is beter af! Er hoeft nu niet te worden geknipt, 

gesnoeid of opgeruimd. Hieronder enkele praktische tuintips voor de winter:

Foto: Berijpte zaaddozen van de zonnehoed. Bron: lievesgarden.wordpress.com
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Een boomtuin adopteren 
Via de gemeente is het mogelijk een boomtuin te adopteren in 

jouw straat. De gemeente komt dan langs om de boomtuin te 

omheinen en extra grond toe te voegen. Daarna kun je aan de 

slag met het beplanten van de boomtuin. Meer info: gemeente.

groningen.nl/geveltuin-aanvragen-of-boomtuin-adopteren.

Maartje en Sarah van ZEEkracht hebben inmiddels een klein be-

ginnetje gemaakt met het beplanten van boomtuinen in de Van 

Heemskerckstraat. Maar er zijn meer dan 100 boomtuinen in de 

Zeeheldenbuurt. Veel daarvan kunnen nog wel wat aandacht ge-

bruiken! Kun je nog wat hulp gebruiken bij de aanvraag of zoek je 

een buurtgenoot om samen een tuin mee te adopteren? Neem 

dan contact op met de werkgroep ZEEkracht: zeekracht@

zeeheldenbuurt.nl (RV)

Pagina 116!

Doorgaans kom je alleen op het Augustinus College om te 

stemmen. Je komt nooit verder dan het lokaal rechts naast de 

ingang dus je blijft het idee hebben dat je wel tot de vestibule 

toegelaten bent, maar niet tot het huis. Heel soms mag je 

iets verder komen. In mijn geval als schrijver van romans. De 

sectie Nederlands van het Augustinus College heeft een 

heel enthousiaste groep docenten die heel erg in literatuur 

geïnteresseerd is en tot mijn geluk vinden ze mijn roman De 
valkunstenaar uiterst geschikt voor havo 4-leerlingen. Ik was al 

een keer eerder uitgenodigd, maar toen stond ik voor een klas 

en dat geeft heel direct contact omdat je fysiek dichtbij staat. 

Het is ook heel intiem omdat zij jouw boek gelezen hebben en 

voor een deel in je hoofd hebben rondgezworven. De leerlingen 

stelden heel persoonlijke en goede vragen en ik was meteen van 

het idee af dat jongeren niet meer lezen en alles wat met lezen te 

maken heeft vervelend vinden. 

Deze keer was het wat anders, want ze hadden alle 4 havo-

klassen bijeengezet in de aula en zo’n honderd pubers in 

een grote groep geeft toch een heel andere dynamiek. Het is 

moeilijker om iemand persoonlijk te raken als er te veel afstand 

is. Ik werd nu centraal geïnterviewd aan de hand van vragen die 
leerlingen vooraf hadden opgesteld en probeerde er zo goed 

mogelijk op te antwoorden.

Er bleef een zekere onrust bestaan, vooral bij een groep jongens 

vooraan, die lacherig en elkaar uitdagend voor een kleine 

geluidsbarrière zorgden waardoor ik de groep erachter nog 

lastiger kon bereiken. Die onrust had vooral te maken met het 

boek zelf en dan in het bijzonder met pagina 116. 

Het was al een keer geroepen, maar ik had geen idee wat 

er op pagina 116 stond. Toen ik een stukje moest voorlezen 

werd er weer geroepen om pagina 116 en toen ik die bladzijde 

bekeek, wist ik meteen dat het een seksscène was op het 

strand tussen een adolescent en een wat oudere man. Een 

Hindoestaanse man. Je kunt twee dingen doen. Zeggen 

dat je dat liever een ander stuk voorleest of juist toegeven 

en de expliciete scène zonder blikken of blozen voordragen. 

Ik koos voor het laatste en achteraf weet ik niet of ik daar 

goed aan gedaan heb. Ik werd een beetje geprovoceerd 

om de bladzijde voor te lezen, maar het voorlezen zelf is 

ook een provocatie voor leerlingen die dit misschien te ver 

vonden gaan. Je weet nooit helemaal welke associaties en 

ervaringen je wakker schudt. De volgende keer, als ik ooit 

nog mag terugkomen, lees ik een stuk voor over vallen. Dat 

is namelijk ook nog een hele kunst. En je krijgt er nooit les in.

Column Coen Peppelenbos

Groen en duurzaam

https://gemeente.groningen.nl/geveltuin-aanvragen-of-boomtuin-adopteren
https://gemeente.groningen.nl/geveltuin-aanvragen-of-boomtuin-adopteren
mailto:zeekracht%40zeeheldenbuurt.nl?subject=
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DE BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN OP EEN RIJ

Wat een mooie wijk hebben wij hé? Wij van buurtcommissie ZEE-

kracht vinden in ieder geval van wel! Graag willen we aan de slag 

met het vergroenen en verduurzamen van de Zeeheldenbuurt.

INTERESSE IN WONINGISOLATIE

Vorig jaar hebben we een enquête uitgezet in onze wijk. 

Deze is door 90 bewoners ingevuld. Hieruit kwam onder 

andere dat de meeste bewoners (66%) geïnteresseerd zijn 
in het isoleren van hun woning. Met de enorme stijging 

van de gasprijs is het daarnaast interessanter dan ooit om 

woningen goed te isoleren.

ISOLATIEACTIE

We starten daarom met een isolatieactie. Doet u mee? 

Samen met Energieloket Groningen organiseren we een 

gezamenlijke inkoopactie van vloer- en muurisolatie en 

isolerend glas. Door goed te isoleren blijft de woning warm 

in de winter en koel in de zomer. Daardoor woont u prettiger 

én gebruikt u minder energie. Zo kunt u tot honderden 

euro’s per jaar besparen op uw energierekening en het 

klimaat helpen.

BEWONERSBIJEENKOMST 30 NOVEMBER

We willen jullie graag uitnodigen voor een fysieke 

bijeenkomst op 30 november in het Alfa College van 19.30 

tot 21.00 uur. Tijdens deze bewonersbijeenkomst gaan we 

het eerst hebben over isoleren in het algemeen, focussen we 

ons daarna op de woningen in onze wijk, kijken we naar de 

(on-)mogelijkheden en bespreken we het concrete voorstel 

van de installateur. Ook zijn we benieuwd naar wat jullie 

belangrijk vinden op duurzaam gebied voor onze mooie wijk!

Datum:  30 november 2021

Tijd:�  19:30 tot 21:00 uur

Locatie:  Alfa college Admiraal de Ruyterlaan

Aanmelden kan via de onderstaande QR-code of ga naar 

zeeheldenbuurt.nl/zeekracht

Werkgroep ZEEkracht

Bewonersbijeenkomst  
Isolatie & inkoopactie

NOVEMBER

30
Door Renate Vergeer

https://zeeheldenbuurt.nl/zeekracht
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In de buurt

Wat vindt u ervan?
Enquête over parkeren in de Zeeheldenbuurt
Door Jeanine Meiners

HOE STAAT HET ER NU VOOR?

In de Zeeheldenbuurt hebben we momenteel een kleine 2000 

huishoudens (lees: adressen) en 2990 wijkbewoners (bron: 

allecijfers.nl). Het aantal officiële parkeerplaatsen is niet bekend. 
Wel dat ieder adres tenminste één parkeervergunning kan 

aanvragen, en één bezoekersvergunning. Hierbij heeft een adres 

24 uur per week te geef aan zijn/haar bezoek, met op zondag vrij 

parkeren. Er zijn de afgelopen jaren meer en kleinere autootjes 

gekomen, en een aantal elektrische laadpalen. Af en toe 

verdwijnen er parkeerplekken door herinrichting van een straat. 

Nooit veel, maar in onze toch al levendige wijk telt iedere plek. 

Toch zijn er ook initiatieven om auto’s te minderen. Zo kun je in 

de Van Wassenaarstraat een standplaats voor een (elektrische) 

deelauto vinden. Daarnaast verschenen er in corona-tijd 

structureel een aantal campers in ons straatbeeld. Hiervoor 

hanteert de gemeente aparte parkeerregels, die na te lezen zijn 

op de website van de Gemeente Groningen.

MINI-ENQUÊTE

Een rondje door de wijk laat zien dat vooral door de week ’s 

avonds alle stoepranden vol geparkeerd staan, tot in de bochten 

aan toe. Daarom willen we graag via een mini-enquête van 

zoveel mogelijk bewoners weten (ook als u geen auto heeft) wat 

u hier van vindt. Een eerste inventarisatie. En om te onderzoeken 

wat er meer mogelijk is. De enquête bestaat uit slechts twee 

vragen. U ziet ze hiernaast: 

1)� �Hoe�tevreden�bent�u�over�de�parkeerdruk�in�de�
Zeeheldenbuurt?

	Ik ervaar de parkeerdruk als hoog en deze moet zeker naar 

beneden

	Ik ervaar de parkeerdruk als hoog maar deze hoeft niet te 

naar beneden

	Ik vind de parkeerdruk aanvaardbaar, maar wil wel graag dat 

deze lager wordt

	Ik vind de parkeerdruk aanvaardbaar en er hoeft niets 

veranderd te worden

	Ik heb nooit problemen met parkeren

	Ik heb geen mening / ik weet het niet

	Anders, namelijk:

2)� Heeft�u�verder�nog�aanvullingen,�opmerkingen�of�andere�
ideeën�over�de�parkeerdruk�in�de�Zeeheldenbuurt?

De enquête kunt u digitaal invullen via 

oisgroningen.nl/parkeren-zeeheldenbuurt. Graag uiterlijk 5 

december. Als u de vragen ze liever op papier beantwoordt, 

knip dan deze pagina uit de AHOY en doe ‘m in de bus op Abel 

Tasmanplein 118. Op de volgende pagina vindt u een korte 

inleiding / toelichting bij de enquête. 

Dit voorjaar was er een opvallend tekort aan parkeerplaatsen, onder andere doordat er op meerdere plekken in onze wijk 

gebouwd werd. Buurtbewoonster Karlijn zorgde ervoor dat het een actief gespreksonderwerp werd tussen het bestuur en 

de afdeling Parkeren van de Gemeente Groningen. 

https://allecijfers.nl
mailto:oisgroningen.nl/parkeren-zeeheldenbuurt?subject=
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Parkeervisie gemeente Groningen
Meer ruimte voor fiets, voetganger en groen
Door: F. de Bos en G. Walraven (Gemeente Groningen, afdeling Parkeren)

AAN DE KNOPPEN DRAAIEN

Daarbij is betaald parkeren een belangrijke randvoorwaarde 

om op parkeergedrag te kunnen sturen. Betaald parkeren 

zorgt ervoor dat forenzen en wijkvreemd verkeer een andere 

parkeerkeuze maken. Zo brengen we de parkeerdruk omlaag, 

en creëren we ruimte voor de herinrichting van de openbare 

ruimte. Ook kunnen bewoners hun auto weer kwijt in straten 

waar de parkeerdruk lager is. Soms is betaald parkeren alleen 

niet genoeg. Vooral in de binnenstad en sommige verdichte 

wijken is het soms druk. Daarom zijn in voorkomende gevallen 

extra maatregelen nodig. Op onderstaande afbeelding 

is te zien welke middelen we hebben om de parkeerdruk 

naar beneden te brengen in gebieden waar al betaald 

parkeren geldt. Geen van deze maatregelen geldt nu voor 

de Zeeheldenbuurt: we geven bezoekersvergunningen uit, 

bewoners kunnen meerdere vergunningen per huishouden 

kopen, en we werken niet met een wachtlijst.

EN WAT VINDT U ERVAN?

Die (eventuele) maatregelen nemen we graag mét bewoners. 

Daarom hebben we, in overleg met de bewonersorganisatie 

van de Zeeheldenbuurt, een (korte) enquête opgesteld. We 

zijn benieuwd of u de parkeerdruk in uw wijk hoog vindt, of 

die omlaag gebracht moet worden, en op welke wijze we dat 

zouden moeten doen. Misschien heeft u ook nog andere ideeën. 

Daar is ook ruimte voor.

Aan de hand van de resultaten van deze enquête overleggen 

we verder met de bewonersorganisatie over (eventueel) te 

nemen maatregelen. Daarover wordt u ook geïnformeerd. 
U kunt de enquête invullen via oisgroningen.nl/parkeren-

zeeheldenbuurt.

Groningen hecht aan openbare ruimte die van iedereen is. Dat is ruimte voor groen, om in te sporten, te spelen en om je 

buren te ontmoeten. Ruimte voor fiets en voetganger, en ruimte die een positieve bijdrage levert aan onze gezondheid. 
Daarom proberen we de prominente plek die de geparkeerde auto in onze straten inneemt waar dat mogelijk is terug te 

dringen. Dat werd al vastgesteld in de Parkeervisie, maar ook met de nieuwe (concept-)Mobiliteitsvisie proberen we de rol 

van de auto in de gemeente kleiner te maken. Groningen wordt een doorwaadbare stad, waarin de fiets en de voetganger 
de ruimte krijgt. In de Leidraad Openbare Ruimte laten we zien op welke manieren waarop we dat kunnen vormgeven. U 

vindt deze visiedocumenten op de site van de gemeente Groningen

https://oisgroningen.nl/parkeren-zeeheldenbuurt
https://oisgroningen.nl/parkeren-zeeheldenbuurt
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Marc Wiers en echtgenoot Roberto wilden de eerste verdieping van hun woning aan de Van Galenstraat verbouwen, 

maar niet in de spuuglelijke commerciële grijze VT Wonen-stijl van de gemiddelde bouwmarkt. Ze hadden ook geen 

budget voor Maupertuus. En ze wilden ook eigenlijk niet meedoen aan de wegwerpeconomie. Zo ontstond het idee 

voor circulair, kleurrijk en origineel. In dit artikel doet Marc verslag van hoe het ze het aanpakten.

Ik ontdekte op internet meubelmaakster Gea Werkman 

die bij de eerste ontmoeting al precies begreep wat we 

bedoelden. Ze herkende de De Stijl-kleur rood in onze 

(overigens ook tweedehandse) Gelderland-bank en stoelen 

en benoemde die ook, ze doorzag onze wens voor hout, 

omdat dat nou eenmaal een warm natuurgevoel oproept, 

althans bij ons. En ze sloeg helemaal aan bij het woord 

circulair. Dat was haar droom, om zo huizen te verbouwen 

en in te richten, zonder weggooien, zonder plastic, zonder 

‘dertien-in-dozijn’, maar met dingen en spullen en materialen 

met al een heel leven achter zich. Met bezieling.

RUIMTELIJKER GEVOEL

Tijdens de lockdown maakten we samen op afstand eerst 

het ontwerp voor mijn werkkamer met ruimte voor mijn 

schildersezel, en een werkblad met overal kastjes en ruimtes 

en uitzicht op de tuinen achter ons huis – dus rondom het 

raam. Ze bedacht dat de drempels onder alle deuren wel 

weg konden, zo creëerden we met één grote doorlopende 

vloer een veel ruimtelijker gevoel. Voor de slaapkamer 

ontwierpen we een boekenkast die steunde op ons al 

bestaande bedframe, ook van hout. En voor de nieuwe 

kledingkast van mijn echtgenoot Roberto tekenden we op 

dezelfde hoogte als de al bestaande inbouwkasten een 

exemplaar met hoge hangruimte en grote legplanken, met 

een gekke rode streep. Alles op maat. Alles bedacht. Maar 

ja, toen kwam de fase van de materialen. 

Want circulair, dus werken met afgeschreven materialen en 

die een beter nieuw leven geven, hoe doe je dat? Daar 

kwam het talent van Gea in beeld. Ze reed naar de haven 

van Rotterdam voor pallethout, vond een afgeschreven vloer 

in Amsterdam, ergens anders een weggegooide deur en op 

Marktplaats een gratis af te halen commode. Zo sprokkelde 

en verzamelde en vergaarde en spaarde ze onze nieuwe 

verdieping bij elkaar. Daarna volgden weken van schuren, 

lakken, beitsen en verven in onze kleur rood. Ze kwam een 

keer extra om de juiste maten op te meten. We appten en 

mailden over buizen en deuren en sleutels en haakjes en ach 

u kent dat wel. En toen kwamen de dagen van vloer leggen, 

inbouwen en de onvermijdelijke ‘Ik vertrek’-achtige taferelen. 

NIETS WEGGEGOOID

Zo paste de werkkast dat deels op het werkblad rust, niet 

onder het plafond. Onze huizen zijn namelijk oud en niet 

overal waterpas, het plafond was scheef. Houd daar maar 

eens rekening mee. Maar met woest drukken en duwen 

en gevloek en getier kwam het goed. Daarnaast konden 

sommige deuren nauwelijks meer open, die schuurden over 

de hogere vloer, ondanks de zorgvuldige metingen met 

ingewikkelde schuif- en meetdingetjes. Maar uiteindelijk 

lukte alles. Sinds mei van dit jaar hebben we een compleet 

nieuwe eerste verdieping. En man man man wat zijn we blij. 

Want we hebben niks weggegooid (al het oude materiaal 

is naar de hergebruik gegaan), iets ouds liefdevol een 

Verbouwen? Het kan uniek,  
origineel én betaalbaar
Door Marc Wiers

De tekening van Gea en Marc

De klusbus vol afgeschreven pallethout.

In de buurt
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Wat te doen bij geluidsoverlast 
tussen 22.00 en 7.00 uur
Als bestuur van de Zeeheldenbuurt krijgen we vaak de vraag 

wat we aan geluidsoverlast in de buurt doen. Achter de 

schermen zijn we met diverse partijen in gesprek. Maar het 

blijft een probleem van ons allen. Daarom hebben we voor u 

in het kort op een rij gezet wat u en uw buren direct kunnen 

ondernemen bij geluidsoverlast. 

NIET ACCEPTEREN, ZERO TOLERANCE

Zorg dat je met je directe buren contact hebt over de overlast, 

bv appgroepje aanmaken en elkaar daarin informeren. De 

veroorzaker(s) aanspreken, maar de praktijk leert dat weinig 

buurtgenoten dat graag doen. In het geval dat je dat niet ziet 

zitten of daar geen zin in hebt, de volgende stappen doorlopen:

BEL 0900-8844 (POLITIE)

Dit is het nummer van de politie voor meldingen geluidsoverlast. 

U kunt op de vraag van de politie “wat hebt u zelf ondernomen” 

antwoorden: dat zie ik niet zitten en daarna aangeven om welk 

adres het gaat. (Komt het geluid vanuit de achterzijde, geef dit 

dan duidelijk aan)

MELDEN BIJ GEMEENTE

Na deze melding altijd een melding bij de gemeente doen (mag 

ook volgende ochtend ook): https://gemeente.groningen.nl/

overlast-en-zorg-melden

Als u doorscrolt komt u bij de rode button: Overlast en zorg 

melden. U kunt ook bellen met 050-5875885. Advies: laat 

meerdere buurtgenoten een melding van de overlast maken. 

TIP: knip deze pagina uit en plak ‘m aan de binnenkant van het 

keukenkastje!

nieuw leven gegeven, en kleur, licht en bezieling in ons 

huis gekregen. En ik kan u nog iets vertellen: door de lage 

materiaalprijs ( je betaalt alleen voor de werkuren voor het 

ophalen), hebben we niet wakker gelegen van de kosten.

Ik wil geen reclame maken. Doe lekker wat u zelf betekenisvol, 

goed en mooi vindt. Maar áls u zo’n circulair avontuur ziet 

zitten: ik heb het nummer van Gea. En hieronder staat haar 

websiteadres. Wij plannen en dagdromen ondertussen alvast 

onze tweede verdieping voor elkaar. Meer informatie? Kijk op https://www.2nd-hand-new.com/

Het eerste raamwerk in het atelier van Gea

De ‘nieuwe’ eerste verdieping van de bovenwoning van 

Roberto en Marc

https://gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden
https://gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden
https://www.2nd-hand-new.com/
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In deze nieuwe rubriek gaan we in elk nummer nieuwe bewoners voorstellen. We bieden ze namens de Ahoy een 

welkomstbloemetje aan en vragen of we even mogen binnenkijken

GASLOOS

Een week later stap ik het sfeervolle appartement op de 

tweede verdieping binnen om een kijkje te nemen en nader 

kennis te maken met dit jonge stel. Ze hebben het smaakvol 

ingericht met spiksplinternieuwe meubels. Het is een ruime 

L-vormige woonkamer met open keuken. Aan de kamer zit een 

schuifpui naar een ruim zonnig balkon. Een mooie moderne 

badkamer en twee slaapkamers maken het geheel compleet. 

Ook hebben ze een vaste parkeerplaats onder het pand waar 

de auto droog staat. De woning is gasloos. Iedere woning 

beschikt over 4 zonnepanelen. Er is vloerverwarming. Het 

klimaatsysteem beschikt over een warmte- en koudepomp 

voor het verwarmen en koelen van het appartement. Groen en 

zuinig. Ze betalen slechts € 30 per maand aan stroom.

SAMENWONEN

“We wonen hier samen vanaf 1 juli jl.” vertelt Jesse trots. 

Zowel Moïse als Jesse woonden nog bij hun ouders; 
Jesse in Zuidwolde en Moïse in Peize. Ze kennen elkaar 
nu drie jaar en waren er aan toe om te gaan samenwonen. 

Beiden hebben een baan en Moïse studeert daarnaast 
HBO-verpleegkunde. Ze werkt in het Martiniziekenhuis. 

Jesse werkt als locatiemanager bij MyOffice. Dat ze in de 
Zeeheldenbuurt terecht komen is geen bewuste keuze. Ze 

zijn na een half jaar zoeken blij dat ze een leuk appartement 

in de stad vinden. De Zeeheldenbuurt kennen ze eigenlijk 

niet maar hebben er meteen een goed gevoel bij.

CAFÉS 

Het bevalt ze tot dusver erg goed. De Witte de Withstraat is 

over het algemeen een rustige straat. Van de zomer zitten 

Moïse en Jesse, samenwonen in de 
Witte de Withstraat
Door Petra Vos

Welkom in de buurt

er weleens wat buren aan de voorkant buiten en dan hoor je 

wat praten en lachen. Een gekke gewaarwording beleven ze 

aan de achterkant, met de studentenflat. ‘S nachts worden 
ze op een gegeven moment wakker van een doordringend 

piepgeluid. Het blijkt uit de wasmachineruimte te komen van 

de flat. Het raam staat open en de wasmachines hebben 
een geluidsalarm als het wasprogramma klaar is. Dit is 

dusdanig hard dat ze het raam moeten sluiten om verder 

te kunnen slapen. Jesse heeft een mail aan Xior gestuurd. 

Hij wacht nog op reactie. Het bevalt ze tot dusver heel 

goed in de buurt en in de stad. Een gezellige en levendige 

buurt, ervaren ze. Ze hebben Café Van De Markt al ontdekt. 

Ook zijn ze al weleens op het terras bij Café Bolhuis 

neergestreken. Tot in lengte van jaren zien ze zichzelf niet 

in de stad blijven wonen. Ze zijn diep in hun hart toch meer 

dorpsmensen en verwachten na verloop van tijd weer in een 

leuk dorp neer te strijken. Maar vooralsnog hebben ze het 

prima naar hun zin. Het bloemetje namens de AHOY vinden 

ze een superleuk gebaar en dit maakt dat ze zich extra 

welkom voelen in onze buurt. De AHOY gaan ze zeker lezen!

Aan de Witte de Withstraat 1 t/m 1L is een nieuw appartementencomplex verschenen. Afgelopen juli zijn er 19 

appartementen opgeleverd, geschikt voor één[ en tweepersoonshuishoudens. Het zijn 3-kamer appartementen 

van 67 m2 gelegen op de eerste en tweede verdieping. Een week eerder heb ik op de bonnefooi aangebeld om 

buurtgenoten te vinden die het leuk vinden hun medewerking te verlenen. Zo kom ik uit bij Moïse (21 jaar) en Jesse 

(22 jaar) die dit leuk vinden en hun nieuwe woning wel willen laten zien.
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Column

Papa

Ons buurjongetje Adam heeft weinig vriendjes. En 

vriendinnetjes. Hij loopt meestal alleen over het stoepje 

langs ons huis, langs de auto’s, langs de heggen, de 

steegjes, de fietsen, richting het Van Brakelplein. Met 
aan een vergeeld touwtje een houten teckel op wieltjes. 

‘Meneer Langneus’ noemt hij het ding en hij praat er mee. 

Adam praat ook met de fladderende vogels en de briesende 
buurtkatten en de trage naaktslakken, die hij zittend op 

het stoepje gezelschap houdt bij het maken van hun grote 

oversteek, naar de andere kant van de weg. Soms aait 

hij de slijmerige beestjes heel voorzichtig over hun gekke 

kopjes waarop ze geschrokken hun voelsprieten intrekken 

en hun logge lijfjes eventjes inhouden in hun eigen slijmerige 

spoortjes waarop hij geschrokken zijn viezige vingertjes 

terugtrekt en ‘sorry’ fluistert en wacht tot de slakken hun 
trektocht voorzichtig voortzetten, nog op hun hoede voor 

de grote natte jongetjesvingers met afgekloven nageltjes, 

nieuwsgierig naar de overkant van de straat.

Zijn Duitse moeder heeft wel eens op een donkere 

novemberavond bij ons aangebeld, met een bezorgde blik 

en blossen op haar wangen en slierten bezweet haar op 

haar voorhoofd, na een lange zoektocht naar haar bijzondere 

zoontje, en terwijl wij schuldbewust onze schouders 

ophaalden hoorden we het piepende geknars van ‘Meneer 

Langneus’ dichterbij komen waarop zij de trap afstoof en haar 

zoon huilend in de armen nam. Ze zag onze opgetrokken 

wenkbrauwen en mompelde iets over vroeger en ‘kummer’ 

en ver weg en verdween struikelend over haar eigen woorden 

met haar zoontje in hun benedenhuisje op de hoek.

Afgelopen zomer kwam Adam naast ons op het 

picknickkleed zitten, op het hoge gras aan de Van 

Brakelvijver, met een verfrommeld pak bastognekoeken 

en een aangevreten bruine appel. Voorzichtig schoof 

hij naar Roberto, behoedzaam, steeds een beetje 

opkijkend, tot hij tegen mijn man aanzat, die uiteindelijk 

zijn arm liefdevol om hem heen sloeg. Zachtjes begon 

het jongetje te neuriën, volledig afgezonderd in zijn 

eigen binnenwereldje. Hij staarde naar de vijver waar 

meerkoeten woedend een meeuw de stuipen op het lijf 

joegen, schaterde van het lachen en wees naar de vogels 

en riep ‘Papa!’ Heel even keken Roberto en ik elkaar 

aan. ‘Hoe bedoel je?’ vroeg ik voorzichtig. Hij haalde zijn 

schouders op en neuriede verder. 

De zomer gleed verder in korte gesprekjes en gemurmelde 

liedjes en het piepen en knarsen van Meneer Langneus 

en de korte schaterlach van Adam. Als we hem troffen 
vroegen we hoe het met hem en Langneus ging, waarna hij 

vaak na een minuutje dralen voorzichtig tegen Roberto aan 

ging staan die hem dan aaide waarop het jongetje zachtjes 

‘Papa...’ prevelde en daarna neuriënd zijn dingetjes weer 

ging doen in onze wijk. Maar sinds het einde van de 

zomervakantie hebben we Adam niet meer gezien. De 

scholen zijn allang weer begonnen en wij hebben de lome 

lange dagen ook weer ingeruild voor een dagdagelijks 

ritme van werk en vrienden en familie. We dachten aan een 

klas op de basisschool, lessen en opvang. Dat alles goed 

ging kortom. Totdat aan het begin van de herfstvakantie de 

Duitse bij ons aanbelde.

Ik nodigde haar binnen uit. Ze begon te huilen. Ze zei dat 

haar man, een Amerikaan, begin 2020 bij Kandahar in 

Afghanistan op een bermbom was gestapt. Net toen zij 

een baan aan de universiteit van onze stad had aanvaard. 

Hun nieuwe tweepersoonsbed was aan een kant nog altijd 

onbeslapen, de verhuisdozen stonden nog in de gang. 

Corona kwam. Ze redde het niet. Nu gaat ze terug naar 

haar thuisstad Magdeburg, waar Adam inmiddels bij haar 

ouders een stabieler thuis heeft gevonden. Ze was even 

stil en vertelde dat ze in de zwarte wolk na het overlijden 

van haar man aan Adam had uitgelegd dat zijn vader altijd 

daar zou zijn waar hij hem maar wilde zien. In de bomen 

en de lucht en lieve mensen en de wereld om hem heen. 

En na een paar maanden later had haar zoontje brokjes 

herinneringen aan zijn vader rondgestrooid in onze wijk. In 

vogels en vlinders en de vele katten. Ze zuchtte. ‘Und in dein 

lieber lieber Ehemann.’ Ze veegde de zwarte door mascara 

uitgesmeerde tranen uit haar ogen, stond op, en verdween 

in de donkere trappenhal, de wijk uit, terug naar thuis.

Column Marc Wiers



18

Buurtbewoners

The Black Box: Weer leven in de 
brouwerij (maar niet teveel)

De Zwarte Doos is niet langer de lege en levenloze gedaante die jarenlang een schaduw over onze Zeeheldenbuurt 

wierp. Sinds deze zomer is het omgedoopt tot The Black Box en bruist het weer van leven. Driehonderd studenten 

uit alle hoeken van de wereld hebben er hun plekje gevonden om te studeren, vrienden te maken en zelfstandig te 

worden. Maar in het luxe studentencomplex heersen wel strikte regels. Overtreed je die, dan krijg je te maken met 

Konrad Beyer (50), de strenge doch rechtvaardige residence manager die ogen en oren in zijn achterhoofd heeft. 

Hij komt oorspronkelijk uit Chili, zijn naam en Europese paspoort heeft hij te danken aan voorouders die begin 

twintigste eeuw Duitsland verruilden voor Zuid-Amerika. Zijn wereldwijde werk in de reiswereld én een Friese liefde 

brachten hem recent naar Groningen. 

VERBODEN TE FEESTEN

‘Mijn Nederlands is nog niet zo goed’, verontschuldigt hij zich 

in het Engels, ‘maar we kunnen ook Duits of Spaans spreken’. 

Het wordt Engels. ‘Parties are not allowed here’, steekt hij 

meteen van wal. Feesten zijn hier verboden. ‘Het is een paar 

keer uit de hand gelopen; rotzooi, een klein raampje kapot, 
overlast voor andere bewoners. Dus toen heb ik besloten 

dat het niet meer mag’. Vervolgens met een glimlach: ‘Maar 

ik snap natuurlijk dat ze wel eens een feestje willen geven 

dus heb ik een locatie geregeld aan het Hoendiep, richting 

Hoogkerk. Een gebouwtje in the middle of nowhere, dan 

kunnen ze zoveel lawaai maken als ze willen’. 

KOST WAT MAAR JE HEBT OOK WAT

Na een lange en ingrijpende verbouwing heeft het 

veelbesproken jarenzeventiggebouw tussen Eendrachtskade 

en Witte de Withstraat een ander, iets vriendelijker 

uiterlijk gekregen; zwart met ‘platinum’ accenten. Maar 
de echte metamorfose vond plaats aan de binnenkant. 

De kantoortuinen van de voormalige Groninger Sociale 

Dienst zijn omgetoverd tot tweehonderd studio’s en een 

handvol luxe appartementen, alles uitsluitend bestemd voor 

studenten. Het markante pand is in handen van Xior, een 

Belgische vastgoedonderneming met studentenhuisvesting 

in België, Spanje, Portugal en Nederland. Het concept is 

overal hetzelfde. Een comfortabele, zelfstandige studio of 

appartement (tussen de 19m2 en 116m2) met eigen douche, 

Door Esther Walstra
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wc en keukenblokje. Er is een gezamenlijke studie- en 

wasruimte en een manager die praktische problemen oplost 

en toezicht houdt. Het kost wat (tussen de €500 en €1200) 

maar dan heb je ook wat, een soort hotelkamer van alle 

gemakken voorzien. Vooral voor jonge studenten uit het 

buitenland een aantrekkelijke plek om neer te strijken. Het is 

er goed beveiligd, zonder pasje kom je niet binnen. Je hoeft 

niet naar Mamamini voor een oude koelkast, of naar de IKEA 

voor een bed of gordijnen. Alles staat er al, je hoeft alleen 

maar je koffer uit te pakken.

GRONINGEN IS POPULAIR

De Turkse studente Lara (18) woont er sinds augustus, 

ze studeert Internationale Organisatie aan de universiteit. 

Ze voelt zich helemaal thuis op haar nieuwe plekje met 

uitzicht op de Eendrachtskade. Ook al mist ze haar familie 

en vrienden in Turkije wel. ‘Maar je maakt hier snel contact 

met andere bewoners’, vertelt ze. ‘Ik ben bevriend met 

twee studentes op mijn gang, een komt uit Hongarije en de 

ander uit Iran. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, we studeren 

ook wel eens samen in de gezamenlijke ruimte’. Ze prijst 

zichzelf gelukkig met haar studio met mooi uitzicht van zo’n 

25 vierkante meter. Ze weet dat het moeilijk en soms zelfs 

onmogelijk is om onderdak te krijgen in onze populaire 

universiteitsstad. ‘In Turkije willen veel jongeren in Groningen 

studeren, de universiteit staat heel hoog aangeschreven 

en tegelijkertijd is het betaalbaar in vergelijking met andere 

landen’, legt ze uit. ‘En het is een kleine stad, dat is ook fijn. 
Je kunt alles lopend of op de fiets doen, dat is toch geweldig!’ 

Ze is erg te spreken over de Zeeheldenbuurt, althans de 

locatie van de studentenflat. ‘Ik ken de buurt verder eigenlijk 
niet, ik heb ook geen contact met de Nederlandse bewoners 

in de wijk. In onze flat wonen geen Nederlandse studenten, 
die vinden dit te duur en krijgen via hun eigen netwerk 

meestal een kamer in een gewoon studentenhuis’. 

NEDERLANDSE JALOERS OP LUXE

Tijdens de rondleiding blijken er wel degelijk Nederlandse 

studenten rond te lopen. Het zijn geen bewoners maar 

vrienden of studiegenoten van huurders die in de 

gezamenlijke lounge bijvoorbeeld hebben afgesproken 

om samen te studeren. ‘Ik ben best jaloers op dit mooie 

wooncomplex’, lacht een Groningse studente die van de 

ronde loungebank haar studieplek heeft gemaakt. ‘Ik woon in 

een oud en gammel studentenhuis in de Korrewegwijk, daar 

is het echt een stuk minder luxe dan hier’.

FENOMENAAL UITZICHT OVER STAD

Behalve kleine studio’s telt The Black Box ook een aantal grote 

luxe appartementen op de bovenste etages, penthousestyle. 

Het uitzicht over de stad is fenomenaal. Een panoramaview 

van minstens 180 graden richting de historische torens en 

gevels van de oude binnenstad of over de Zeeheldenbuurt, het 

zuiden van de stad en Hoogkerk. ‘Dit is in principe voor twee 

personen; een stel of familie’, legt Konrad uit terwijl hij door 
de luxe open ruimte stapt. ‘Of voor een student met hele rijke 

ouders, die zijn er ook. Het is wel eens gebeurd dat ze dan 

aankwamen en mij hun koffers overhandigden, dachten ze dat 
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het een vijfsterrenhotel was of zo’, lacht hij. ‘Maar dat gedrag 

gaat er snel vanaf hoor, ik behandel hier iedereen gelijk en 

de regels zijn voor iedereen hetzelfde. Bij roken op de kamer 

bijvoorbeeld, krijg je een boete van 250 euro. Word je voor de 

derde keer betrapt dan moet je weg. En ik ruik het altijd, door 

de spleten van de deur heen’, demonstreert hij snuffelend aan 
een willekeurige kamerdeur. 

HEIMWEE EN RUZIE

Maar achter die ogenschijnlijke strenge manager schuilt 

ook een vaderfiguur, een rots in de branding. Voor al die 
jongeren die honderden, duizenden kilometers van huis zijn 

en soms heimwee hebben. ‘Ze kunnen altijd bij me terecht bij 

problemen. Of het nu over de kamer gaat of over persoonlijke 

dingen. Ik bemiddel wel eens tussen studenten met ruzie en 

ik word heel af en toe gebeld door bezorgde ouders die hun 

kind even niet kunnen bereiken’. Op zijn computerscherm 

staat zijn Whatsapp de hele dag open, berichtjes over een 

tikkende verwarmingsbuis of lekkende wc worden snel 

beantwoord. ‘De studenten krijgen veel service hier. De 

gezamenlijke ruimtes worden goed schoon gehouden, er 

is een fietsenkelder en er zijn ook parkeerplaatsen voor 
studenten met een auto. De inpandige sportschool aan 

de voorkant hoort er niet bij, maar bewoners krijgen wel 

korting. ‘Ik heb zelfs leenfietsen geregeld voor als iemand 
een kapotte fiets heeft.’ Zelf vindt hij het heerlijk om in het 
gigantische wooncomplex te werken, middenin de hectiek 

van het internationale studentenleven. Maar privé is dat een 

heel ander verhaal. ‘Ik woon met mijn vrouw en peuter net 

buiten de stad, in het Westpark bij Hoogkerk. ‘Weet je in wat 

voor huis we wonen?’ glundert hij, ‘in een tiny house middenin 

de natuur, heerlijk’. Lachend: Inderdaad, het contrast met hier 

kan haast niet groter’.

Klarissa Nienhuys wint vleermuisprijs
Onze buurtgenote, voormalig voorzitster van de 

buurtvereniging, AHOY-scribent en ‘chef’ Kindervreugd 

Klarissa Nienhuys is in de prijzen gevallen! Voor haar “enorme 

toewijding en haar jarenlange inzet voor de bescherming 

van de natuur en voor de belangen van vleermuizen in het 

bijzonder” (aldus de jury) ontving zij begin november van de 

Vleermuiswerkgroep Nederland de Leo Bels Award. De prijs 

is vernoemd naar Leo Bels, één van de eerste Nederlandse 

vleermuisonderzoekers. Op donderdag 11 november 

kwam een medewerker van de werkgroep de wisseltrofee 

brengen. Samen met twee anders zeer actieve leden van de 

Groningse Vleermuiswerkgroep, Ronald Bats en Liesbeth 

Cavé, vierde Klarissa een klein feestje. En uiteraard voegt de 

redactie van AHOY daar graag een welgemeende felicitatie 

aan toe! Meer weten over vleermuizen en het werk van de 

vleermuiswerkgroep? Kijk op: www.vleermuis.net

Vlnr: Koen Breed, Ronald Bats, Liesbeth Cavé, Klarissa Nienhuys.

Buurtbewoners

https://www.vleermuis.net
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Buurt en Cultuur

Stichting Straatpoëzie Groningen

Een kunstwerk met een gedicht van 
Driek van Wissen bij de Van Brakelvijver

Stichting Straatpoëzie Groningen zet zich in voor meer poëzie in de openbare ruimte van de gemeente Groningen. 

“Gedichten in de openbare ruimte verlevendigen het straatbeeld en dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Ze 

versterken de identiteit van de omgeving. Ook kunnen ze een historisch feit of een gebeurtenis benadrukken. De 

gedichten vragen van bewoners en bezoekers een moment van aandacht en zorgen zo voor verdieping van het 

dagelijkse leven”, aldus de stichting. Deze stichting heeft vorig jaar het initiatief genomen om aan het Van Brakelplein 

in de Zeeheldenbuurt een gedicht van voormalig buurtgenoot Driek van Wissen in de openbare ruimte plaatsen.

Door Kees Frenay

In mei van dit jaar presenteerde de stichting haar plannen op 

een zeer regenachtige dag op het eendenplateau bij de Van 

Brakelvijver. Voorzitter Douwe van der Bijl en collega-dichter 

Jean Pierre Rawie betoogden dat Drieks vierregelige gedicht 

Eendjes een mooi plekje verdient in de wijk, in of nabij de 

vijver bij het Van Brakelplein. Kunstenaar Nadeschda Broere 

maakte op een passend ontwerp van metaal. De afmetingen 

van het kunstwerk zijn ongeveer 1,5 bij 2 meter. Het zou in de 

vijver kunnen komen, op een dukdalf. Als dat mogelijk is, kan 

ditzelfde ontwerp ook liggend bij de vijver komen. 

EENDJES

Wij voeren vaak de eendjes met z’n tweetjes

Met bikkelharde opgespaarde sneetjes.

Het is soms maar een kruimeltje per eend,

Maar toch helpen ook hier de kleine beetjes.

NIEUW ONTWERP

Over het ontwerp is overleg gevoerd met de gemeente en 

de buurtvereniging. Onze voorzitter Jeanine Meiners was 

erbij. Het bleek dat de gemeente het voorgestelde ontwerp 

niet goed vindt passen in de omgeving. De gemeente wil 

geen beeld in de vijver. Besloten is dat de Stichting iets 

anders gaat bedenken. Uiteindelijk is in samenspraak 

bepaald dat er ontwerpen worden gemaakt voor in ieder 

geval vervanging van de gewone bankjes die rond de vijver 

staan. Er staan er nu drie (Oost, Zuid en West), dat worden 

er dan vier (ook Noord). De stedenbouwkundige was hier 

heel erg voor, en die leek bepalend in het definitieve ontwerp. 
Mogelijk komt er ook nog een extra heel ander ontwerp, op 

initiatief van Nadeschda. De gemeente gaat de ontwerpen 

eerst goedkeuren. Vervolgens (als er wat te kiezen valt) 

worden er varianten aan de buurt voorgelegd. Het kan ook 

nog een ander gedicht worden dan Eendje. Hoe het ook 

wordt, het doel is een gedicht van Driek van Wissen in de 

Het eerste ontwerp. Zo gaat het dus NIET worden, maar creatief is het wel!



22

Zeeheldenbuurt. Het streven is het gedicht op 21 mei 2022, 

Van Wissens twaalfde sterfdag, te onthullen.

KOSTEN

De kosten van het kunstwerk begroot de stichting op 

ongeveer € 5000,-. Dat bedrag moet langs verschillende 

wegen bijeengebracht worden. Allereerst is er een crowd-

fundingsactie. Iedereen die poëzie in Groningen een warm 

hart toedraagt, wordt uitgenodigd een gift, hoe bescheiden 

ook, te doen. Dankzij de ANBI-status zijn giften fiscaal 
aftrekbaar. Op de website van de stichting treft u een 

handige button waarmee u heel gemakkelijk een bijdrage 

kunt overmaken. In de laatste maanden van 2021 loopt er 

bovendien een statiegeld-actie bij onze COOP Lubbers. In 

plaats van het statiegeld zelf te ontvangen, kunt u ervoor 

kiezen het te schenken aan deze actie. Verder staat er nog 

een benefietmiddag in Café De Wolthoorn op het programma, 
met optredens en voordrachten van diverse Groningse 

dichters. Tot nu toe is ongeveer € 1250,- verzameld; er moet 
dus nog wel wat bij! De stichting rekent ook op de bewoners 

van de Zeeheldenbuurt. 

UW BIJDRAGE

Doneren kan eenvoudig via www.straatpoeziegroningen.nl/

driek/

Werkt de knop op de website niet of wil je niet via Ideal 

betalen? Je kunt ook een bedrag overmaken op rekening 

NL38 INGB 0009 1392 58 van Stichting Straatpoëzie 

Groningen, onder vermelding van ‘Driek’.

WIE WAS DRIEK VAN WISSEN?

Dichter en taalvirtuoos Driek van Wissen, die in 2010 

overleed, woonde jarenlang in de Zeeheldenbuurt. Hij 

studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de 

universiteit in Groningen. In de jaren zeventig debuteerde 

hij als dichter twee keer: eerst met een sonnettenbundel 

samen met Jean Pierre Rawie, daarna op eigen kracht 

met de bundel ‘Het mooiste meisje van de klas’ (1978). Zijn 

hele leven lang zou hij vormvaste, toegankelijke gedichten 

schrijven, zoals sonnetten, snelsonnetten, ollebollekes en 

limericks. De thema’s van de gedichten zijn herkenbaar 

en humoristisch, waarbij het scala breed is. Van Wissen 

schreef gedichten over Friezen, over burenruzie, over de 

schaker Donner en over het nut van Hoogezand en de zin 

van Sappemeer. Voor zijn gehele oeuvre op het gebied 

van het light verse kreeg de dichter in 1987 de Kees 

Stipprijs van het tijdschrift De Tweede Ronde. Op radio 

en tv trad hij, getooid met vlinderdas, regelmatig op als 

taaldeskundige, -criticus en -virtuoos. Zo werkte hij mee 

aan het populaire televisieprogramma 10 voor taal. Zijn 

rubriek over taalgebruik in het Dagblad van het Noorden 

gebruikte hij onder andere om zijn hekel aan modewoorden 

te ventileren. In 2005 werd van Wissen gekozen tot de 

tweede Dichter des Vaderlands. Hij voerde tijdens de 

verkiezing voor die eervolle functie een actieve campagne 

voor zichzelf en deelde links en rechts pennen uit waarop 

vier rijmende regels aanspoorden tot het uitbrengen van 

een stem op Van Wissen. Hij gaf het goede voorbeeld en 

stemde op zichzelf. Van Wissen overleed op 21 mei 2010, 

slechts 66 jaar oud, tijdens een vakantie in Istanbul.

Driek van Wissen in zijn werkkamer aan de Van Heemskerckstraat.

https://www.straatpoeziegroningen.nl/driek/
https://www.straatpoeziegroningen.nl/driek/
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Bedrijf in beeld

VAN CALKAR, KUITER, SMIT

Oudere bewoners herinneren zich misschien dat deze winkel 

in de jaren 20 van de vorige eeuw Van Calkar heette. Een 

winkel in kachels, olie en petroleum. In de 70-er jaren wordt 

het pand overgenomen door Dick Kuitert die er een zaak in 

gereedschappen en ijzerwaren begint. Dit wordt in 1995 weer 

overgenomen door zijn zoons Rob en Peter. Marcel is al 12 

jaar in dienst bij de firma Kuiter. Aanvankelijk in de winkel al 
verkoper/adviseur maar als gauw is hij veel buiten bij klanten 

voor allerlei klussen zoals sloten plaatsen en vervangen. Kuiter, 

nu Smit kun je eigenlijk beschouwen als een kleine bouwmarkt 

zonder de grotere bouwmaterialen zoals hout- en plaatwerk.

ALLES PER STUK

Waar Smit in uitblinkt is het uitstekende advies en de 

warenkennis die ze hebben. Dit mis je meestal in de 

bouwmarkten. “Een groot pluspunt is dat je bij ons 

schroeven, spijkers, moeren en boutjes ed. per stuk kunt 

krijgen. Dit scheelt een hoop geld ten opzichte van de 

Kuiter wordt Smit… Kuiter is Smit!

bouwmarkten. Hier ben je verplicht grotere verpakkingen te 

kopen dan je nodig hebt en daardoor duurder uit bent. Is er 

wat veranderd nu het Smit is? “We hebben de winkelindeling 

wat veranderd en het assortiment wat aangepast. Maar 

verder is het eigenlijk nog dezelfde zaak”, vertelt Marcel.

SMIT & ZOON

“Toen de broers Kuiter aangaven dat ze zaak wel wilden 

overdoen, heb ik gezegd dat ik het wilde overnemen”, legt 

Marcel uit. Het was eigenlijk een logische stap. Ik ben zo 

ingevoerd in alle werkzaamheden. Een groot deel van de 

coördinatie was al in mijn handen. Dat Marcel en Krista er 

voor kiezen om toch na 1,5 jaar hun eigen naam te gaan 

voeren, is omdat ze trots zijn op hun eigen zaak en daar liever 

hun eigen naam aan willen verbinden. Daarnaast hebben 

Marcel en Krista drie kinderen waarvan twee zoons. Een zoon 

heeft aangegeven later te willen gaan doen wat papa nu doet! 

Op deze manier willen ze de mogelijkheid creëren dat een van 

hun zoons de zaak kan overnemen op hun beurt, mochten 

De firma Kuiter is al zo’n 50 jaar een welbekende naam aan de Paterswoldseweg 20. Nu staat er Smit op de gevel. 
Om de overgang van eigenaar aan te geven staat er een tijdje lang “Kuiter wordt Smit” op de gevel en op de 

vlaggen die er altijd wapperen. Maar inmiddels kan dat ‘wordt’ wel weg, want Kuiter is Smit! Op 1 januari 2020 

zijn Marcel (51) en Krista (46) de nieuwe eigenaars geworden. Ze hebben vanwege de goede naamsbekendheid 

gekozen voor een geleidelijke overgang om dit goed voor te bereiden.

Door Petra Vos
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ze dit willen. Dan is de eigen naam ook belangrijk. “Toen dit 

ging spelen, heb ik gezegd dan gaan we het samen doen” 

vult Krista aan. Ze zegt haar baan in de supermarktbranche 

op. Nu staat ze een aantal dagen in de zaak en doet de 

administratie thuis. Voor Marcel is er eigenlijk niet veel 

veranderd. Zijn dagen zien er nog hetzelfde uit. 

SLEUTELS

Wat niet zo bekend is dat Smit een hele grote speler is op 

het gebied van sleutels. Er is de sleutelservice aan de zaak. 

Daarnaast zijn ze specialist in toegangssystemen. Ze leggen 

geavanceerde sleutelsystemen aan, onder andere met 

druppels als sleutel. Autorisatie hoor daar ook bij. “Er zijn 

door ons inmiddels wel 10.000 sloten in de stad geplaatst 

bij allerlei bedrijven en organisaties”, zegt Marcel trots. Ook 

wordt Marcel bij uithuisplaatsingen ingeschakeld. Om de 

sloten te vervangen. Daarnaast maken ze met behulp van 

specialiste apparatuur zelf cilinders en sleutels. Dit vak 

hebben ze zichzelf eigen gemaakt. Hier is geen speciale 

opleiding voor. Marcel is een autodidact die door bestuderen 

en uitproberen dit zichzelf eigen heeft gemaakt.

KEIWEEK

Een andere bijzondere activiteit is hun betrokkenheid bij de 

Keiweek. Ieder jaar rond eind augustus staan er drommen 

aspirant-leden van Albertus, Vindicat en Descartes voor de 

deur om een artikel te kopen dat ze nodig hebben voor hun 

introductieweek op kamp. “Een leuk fenomeen waar we graag 

onze medewerking aan verlenen!”, aldus Marcel en Krista .

GROTE KLANTENBINDING

Binnen in de zaak hangt een gemoedelijke sfeer. Er zijn 

veel vaste klanten, met name werklui, die kind aan huis zijn. 

Zodanig dat ze zelf een kopje koffie mogen pakken en een 
gevulde koek. Marcel en Krista hebben altijd tijd voor een 

praatje. “Voor die jongens is het ook even een rustpunt in hun 

werk, tijdens het materiaal ophalen”, vertelt Krista. De klanten 

komen niet alleen uit de stad. Vanuit de hele provincie en 

ook daar buiten. Dit komt vooral door de specialistische 

en kwaliteitsproducten die wij verkopen. Daarnaast krijgen 

ze ook veel klanten door mond tot mond reclame omdat 

er goed werk wordt afgeleverd. Ook hebben ze een trouw 

klantenbestand uit de Zeeheldenbuurt. Een speciaal contact 

heeft Marcel met een oudere buurvrouw die geregeld een 

beroep op hem doet als er in haar huis een klusje moet 

worden gedaan. Goedgemutst gaat Marcel met gereedschap 

op pad naar haar huis om dit met alle liefde te verhelpen.
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De studenten van Lefier

Buurt en student

De beheerder nodigt ons gelijk uit eens langs te komen in zijn 

kantoortje in de studentenflat op de hoek van onze wijk. ‘Die 
zit gelijk bij de ingang. Ik zit er bijna elke ochtend.’ Want Lefier 
investeert flink in goed beheer, het ‘opvoeden’ van de jongeren 
die net het ouderlijke nest hebben verlaten, en het voorkomen 

van overlast. Dat laatste lukt niet altijd. ‘Dat heeft een aantal 

oorzaken,’ vertelt Woddema, ‘Als er problemen zijn willen we 

dat vooral heel graag horen van jullie en jullie buurtgenoten. Dat 

kan gewoon via onze website. Maar corona heeft het aantal 

huisfeestjes ook flink doen stijgen. Er zitten veel buitenlandse 
studenten ook, sommige zijn erg op zichzelf. En studenten 

van nu zijn anders dan twintig jaar geleden.’ Haar collega 

knikt naar zijn telefoon op tafel. ‘En alles gebeurt op en via dat 

ding. Vroeger ging je met elkaar in de gemeenschappelijke 

woonkamer zitten. Dat gebeurt veel minder.’

OVERLAST: INFORMEREN VAN STUDENTEN, 

CONTACT MET NESTOR, POLITIE BELLEN

Bij overlast zijn er overigens strakke regels, er is wetgeving 

en een Algemene Plaatselijke Verordening, een APV. En in 

alle regelingen staat dat lawaaioverlast niet mag. ‘Dit moeten 

we duidelijker communiceren. Dit moeten studenten weten,’ 

reageren beiden. Het voorkomen van overlast kan misschien 

Wooncorporatie�Lefier�huisvest�honderden�studenten�in�onze�wijk.�Zowel�de�‘Hoendiepflat’�als�twee�panden�aan�de�Een-
drachtskade�zijn�in�beheer�van�deze�organisatie.�Hoogste�tijd�voor�een�kennismaking�met�Jolanda�Woddema�(medewerker�
bewonerszaken)�en�de�gebouwbeheerder�van�de�Hoendiepflat,�beiden�erg�begaan�bij�een�prettige�relatie�met�onze�buurt.

ook door een betere relatie aan te gaan, zodat wij vanuit de 

buurt een aanspreekpunt hebben. ‘De barcommissie was 

binnen de wijk veel actiever dan nu. Maar elke verdieping heeft 

nog altijd een nestor. En de ‘hoofdnestor’ doet daar weer de 

coördinatie van. Misschien moeten we zorgen dat jullie hier 

direct contact mee kunnen opnemen.’ Jolanda noemt ook de 

politie, zoals velen, maar met een belangrijke toevoeging. ‘Meld 

bij studentenoverlast altijd dat het om een studentenflat gaat, 
dan krijgt de gemeente ook een signaal, en ontvangen zowel de 

overlastmakers als alle verhuurders, dus particuliere verhuurders 

en corporaties, de brief. Dit gebeurt alleen als de politie de 

overlast zelf heeft geconstateerd.’

‘Meld bij studentenoverlast altijd dat 

het om een studentenflat gaat, dan 
krijgt de gemeente ook een signaal, en 

ontvangen zowel de overlastmakers als 

de huisjesmelkers een brief.’

ROMMEL EN AFVAL

‘Ik wil nog wel even wat zeggen over de klachten over rommel 

en afval op het grasveldje aan de voorkant van de flat,’ begint 
de gebouwbeheerder. ‘Kijk, er staan vier prullenbakken daar 

Door Marc Wiers
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vlakbij. Als die propvol zijn en het waait, dan ligt dat spul 

een uur later in de heggen. Maar dat komt echt niet door de 

studenten. Weet je waarom? Op het binnenterrein staan grote 

afvalcontainers. Iedereen kan hier met heel weinig moeite heel 

veel rotzooi kwijt. Het is veel lastiger afval helemaal aan de 

voorkant te dumpen. Dat doen ze echt niet. Sterker nog: er 

werd wel eens door wijkbewoners afval bij óns gedumpt. Kijk, 

dat hoeft nou ook weer niet.’

BETERE RELATIES

Nu de coronamaatregelen vroeg of laat toch wat zullen 

worden losgelaten is het misschien tijd om de banden toch 

weer wat aan te halen. We noemen de mooie samenwerking 

met de mensen van de flatbar tijdens onze buurtfeesten en 
barbecues. ‘De barcommissie wordt al weer wat actiever’ 

zegt de beheerder met een dikke glimlach op zijn gezicht. 

We vragen hem waarom hij zo moet lachen. ‘Ja, ik heb daar 

ook leuke feestjes gehad. En andere prachtige dingen gezien. 

We hadden hier ooit een huurder uit Eritrea. Dat was lastig 

qua communicatie, maar toen we hem hadden gevraagd om 

voor alle ganggenoten Eritrees eten te koken werd het een 

onvergetelijke avond. Voor iedereen.’

TÓCH OVERLAST VAN STUDENTEN IN ÉÉN 

VAN DE LEFIER-GEBOUWEN?

•  Meld het op www.lefier.nl
•  Probeer iemand van het wijkbestuur te bereiken, wij 

geven het door aan de nestor

•  Bel de politie, meld dat het om studenten gaat en 
vraag om direct te handhaven

De Zeeheldenbuurt voor beginners

DE BUURTVERENIGING
We hebben een actieve buurtvereniging. De belangrijkste taak 

is om alle activiteiten die in de wijk breed gedragen worden 

te ondersteunen, te verantwoorden en gefinancierd krijgen 
binnen de gemeente. Zo kunnen we alle grote en kleine initia-

tieven in de wijk helpen met (subsidie)middelen, ons netwerk 

inzetten binnen de stad en de goede relatie die we met elkaar 

hebben binnen de wijk versterken. We hebben verschillende 

commissies: Evenementen, Beheer, Groen/ Kindervreugd, 

ZEEkracht / duurzaamheid, leefbaarheid en Koffieochtenden. 
Je vindt alle informatie en mailadressen in de colofon op de 

achterste pagina van dit blad. We maken gebruik van de web-

sites www.zeeheldenbuurt.nl en  

www.facebook.com/zeeheldenbuurt

GEZELLIGE EVENEMENTEN
Vanuit de buurtvereniging worden er ieder jaar gezellige eve-

nementen georganiseerd. De zomerpicknick aan de van Bra-

kelvijver. Met Kerst een leuke bijeenkomst bij de kerstboom, 
eveneens aan de vijver. Met oud en nieuw oliebollen eten en 
glühwein/chocolademelk drinken.

In de lente organiseren we Lentekriebels. Dan gaan we met 

een grote groep bewoners die zich daarvoor aangemeld heb-

ben, de buurt ontdoen van zwerfafval. Met een leuke afsluiting 
bij Café van de markt met hapje en drankje. Regelmatig wor-

den er relevante flyers gedrukt en rondgebracht. Over nuttige 
onderwerpen zoals het plaatsen van een milieucontainer op 

een bepaalde datum zodat grof vuil in de buurt kan worden 

afgeleverd. Of een flyer over leefbaarheid en hoe om te gaan 
met geluidsoverlast. 

VOORZIENINGEN
Speeltuin Kindervreugd is te vinden op het binnenterrein 

van het woonblok Abel Tasmanplein-Van Speijkstraat-Van 

Brakelplein. De gele bordjes boven de poorten wijzen de weg. 

Tevens beschikken we over een aantal leuke buurtwinkels aan 

de Paterswoldseweg met een gemoedelijke sfeer en waar je 

als vaste klant herkend en begroet wordt. Kortom goed toe-

ven in de Zeeheldenbuurt, de leukste buurt van Groningen! 

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Het buurtblad AHOY verschijnt een paar keer per jaar en 

wordt huis aan huis bezorgd. Je kunt je de buurtapp Next-

door downloaden zodat je toegang krijgt tot berichten van 

jouw buurt. Daarnaast is er nog een buurtapp De Zeehelden. 

Hierin kun je berichten plaatsen over bijvoorbeeld overlast 

en leefbaarheid. Je kunt hier ook je kat als vermist opgeven. 

Vragen of iemand een ladder te leen heeft. Of iemand nog 

parkeertegoed over heeft voor jouw bezoeker. Het melden van 

verdachte personen.... Kortom alles wat er speelt in de buurt 

kan hier gedeeld worden. Het verzoek om te worden opge-

nomen in deze app kan bij Esther Walstra, redactie id van de 

AHOY. Graag appen naar 06-30691991

We hebben de laatste tijd flink wat nieuwe bewoners erbij gekregen in de buurt. Denk daarbij aan de 
studentenflat van Xior aan de Eendrachtskade. Dit is de voormalige Zwarte doos, het voormalige SoZaWe 
gebouw van de gemeente. Hier zijn 225 studio’s en 56 appartementen gekomen voor internationale studenten. 

Daarnaast is er de nieuwbouw van 19 appartementen aan de Witte de Withstraat, die vanaf 1 juli jl. bewoond 

zijn. Op termijn zal de Westerwal, een nieuw buurtje aan het einde van de van Heemskerckstraat ook flink 
wat nieuwe bewoners gaan huisvesten. Al deze nieuwe en toekomstige bewoners willen we nader laten 

kennismaken met de Zeeheldenbuurt als actieve buurtvereniging. 

https://www.lefier.nl
https://www.zeeheldenbuurt.nl
https://www.facebook.com/zeeheldenbuurt
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Bewonersorganisatie 
Zeeheldenbuurt
Jeanine Meiners, voorzitter 

VOORZITTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Diteke Pijlman, secretaris

(06) 24 52 39 20

Peizerweg 51

INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

Erik Bruining, penningmeester 

PENNINGMEESTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Klaas Schepers, lid

Marc Wiers, lid

WERKGROEPEN

Evenementen
Monique Overmeer

Sarah Willemsen

Rob Vellekoop 

EVENEMENTEN@ZEEHELDENBUURT.NL

Beheer
Ronald Bats

Marian Sterenberg

BEHEER@ZEEHELDENBUURT.NL

Groen/Kindervreugd
Klarissa Nienhuys 

INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

ZEEkracht/ Duurzaamheid
Norbert van der Kamp, 

Tim Maalderink, 

Sarah Willemsen en 

Renate Vergeer. e.a.

ZEEKRACHT@ZEEHELDENBUURT.NL

Leefbaarheid
Jeanine Meiners

VOORZITTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Koffieochtenden
Elke vrijdag vanaf 9.00 uur in het 

achterzaaltje van de Oud-Katholieke kerk 

aan de Witte de Withstraat. Iedereen is 

welkom.

Facebook/ Nextdoor
Esther Walstra

ESTHERWALSTRA@GMAIL.COM 

E-mail Nieuwsbrief 
WWW.ZEEHELDENBUURT.NL

Overige nuttige 
telefoonnummers 
en e-mailadressen

Gemeente Groningen: 14 050 

Meldpunt Overlast en Zorg: 

050 - 587 58 85

Politie (geen spoed): 0900 - 8844 

Buurtagent: 

BERT.HOLTHOF@POLITIE.NL 

Colofon

Bezoek ook onze nieuwe website 
en onze Facebookpagina.

Dan weet je wat er speelt in de Zeeheldenbuurt.

www.zeeheldenbuurt.nl
www.facebook.com/zeeheldenbuurt
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Eendrachtskade NZ 3  l  9718 BA Groningen  l  050-3185639

info@sportief90.nl  l  www.sportief90.nl  l sportief90  

Fitness

Personal Training

Voedingsadvies

Bodypump

Body Balance

Body Step

RPM / Spinning

Attack

Grit

Sh’Bam

Hardlooptraining

Fit 55+

Body Shape

Aerobic/Dance Hilo

Body Combat

Step

Kombi

BBB

• Fysiotherapie

• Sportblessures

• Rug- en nekklachten

• Oefentherapie  bij  o.a. 
   COPD, hartaandoeningen 
   en systeemziekten

Eendrachtskade NZ 3  l  9718 BA Groningen  l  050-3070077

info@fysiotherapiesportief90.nl l www.fysiotherapiesportief90.nl  

fysiotherapiesportief90  

• 2x per week inloopspreekuur

• Geen wachtlijsten,
   snel een afspraak

• Ook ’s avonds geopend


