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Beste wijkbewoners,

Het is jammer dat dit stukje nooit actueel is 
en ook niet kan zijn. Er liggen drie tot vier 
weken tussen de deadline voor het schrijven 
van artikelen en het verschijnen van dit 
blad. Als u dan ook de huidige stand van 
zaken wilt weten over de onderwerpen die 
hier worden genoemd, kunt u onze altijd 
goed onderhouden en bijgewerkte website 
raadplegen: www.dehunzevanstarkenborgh.nl

Wie weet is er bijvoorbeeld inmiddels een 
oplossing gevonden voor de krakers op het 
voormalig Tuinlandterrein. Als bestuur hebben 
we al gekscherend tegen elkaar gezegd dat we 
het terrein jaren geleden beter al zelf hadden 
kunnen kraken. Ik wist niet dat het zo makkelijk 
was. Dan was het nu een terrein geweest 
voor buurtmoestuinen of er was een weiland 
ontstaan met grazende schapen dat in een 
strenge winter onder water gezet had kunnen 
worden voor een natuurijsbaan of......  Het had 
er al die jaren dan in ieder geval wat minder 
slordig uitgezien. Deze initiatieven hebben we 
er echter nooit door kunnen krijgen. 

De projectontwikkelaar heeft trouwens begin 
dit jaar verklaard dat hij er over dacht om de 
bouwplannen weer uit de ijskast te halen. 
Hoe het ook zij, u kunt de brieven die de BHS 
naar aanleiding van de kraakactie op het 
Tuinlandterrein aan de projectontwikkelaar 
en aan de gemeente heeft gestuurd ook op 
bovengenoemde website terugvinden. 
Genoeg hierover. U wilt natuurlijk ook graag 
weten hoe het zit met de herplant van de 
bomen rond het grote middenveld. De 
gemeente heeft gekozen voor de optie om in 

het najaar in een keer alle bomen te vervangen 
door een mix van 5 soorten bomen. Verderop in 
dit blad volgt daarover meer informatie. 

gerrit Krolbrug 
En dan is er de Gerrit Krolbrug. Op de ABV in 
maart bleek dat deze kwestie erg leeft. Ik heb 
niemand gehoord die het leuk zou vinden 
als er op die plek helemaal geen verbinding 
meer met de overkant zou komen. In het 
najaar volgt weer een informatieavond door 
de gemeente over de verschillende keuzes die 
gemaakt zouden kunnen worden. De BHS zal 
dit breed communiceren (uiteraard ook weer 
via de website!), maar let u ook zelf op of u een 
aankondiging in de Gezinsbode ziet staan.
 
Er is nog een punt van aandacht als we het 
over de Gerrit Krolbrug hebben. Door de 
bouw van de nieuwe Noordzeebrug is het op 
een gegeven moment niet meer mogelijk om 
als fietser gebruik te maken van deze brug. 
Dit zal komend najaar of later zijn. Daardoor 
gaan de stromen fietsers die normaal over de 
Noordzeebrug zouden gaan óf over de Gerrit 
Krolbrug óf over het fietspad van de spoorbrug 
die de andere kant op ligt. 
We voorzien dus meer drukte op de Gerrit 
Krolbrug door fietsers, zodat de veiligheid 
er niet beter op wordt. De BHS wil in 
samenwerking met de Bewonersorganisatie 
Beijum in elk geval de gemeente vragen hier 
een verbod op vrachtwagens in te stellen om 
de kruising op die manier toch een klein beetje 
veiliger te maken. Want het voornaamste 
vervoermiddel om in en uit deze wijk te komen 
is, samen met de auto, nog altijd de fiets. 

-->

Van het BHS bestuur
Van sommige dingen kun je erg vrolijk 
worden. Vandaag (terwijl ik dit schrijf ) was 
zo’n vrolijke dag: Pinkpop-achtige taferelen 
in De Hunze, maar dan onder een stralende 
zon, het Hunzegrasfestival. Zo stel ik me voor 
dat Woodstock is begonnen (nou ja, beetje 
grootschaliger), in elk geval qua sfeer. Wat 
een lef om dit te durven: zowel de uitvoerend 
artiesten als de organisatie. Struikelend over 
mijn Tai Chi voeten, hangend in het gras met 
een koud flesje bier, met een muffin van Novo: 
A perfect day. Hulde aan de organisatie! 

Ook werd ik heel erg blij van de reacties op 
mijn oproep in het vorige wijkblad. Ik vroeg 
daarin eigenlijk om feedback: wat moeten we 
met het wijkblad, kunnen we niet beter digitaal 
verder, wordt het wel gelezen? Dank, dank 
voor de mailtjes, de telefoontjes en de kaartjes 
in de brievenbus met steunbetuigingen en 
complimenten. Het gaf mij in elk geval zoveel 
energie, dat ik met hernieuwde moed nog 
zeker wel een jaar wijkblad aan kan. Wat ook 
verhelderend werkte waren de opmerkingen 
over het wijkblad al dan niet op papier: alom 

was men van mening dat deze papieren uitgave 
moet blijven. Bijzonder, in een tijd waarin 
e-books het papieren boek vervangen en  
90% van de communicatie via het scherm lijkt 
te verlopen. 

En om terug te komen op een eerdere 
verzuchting mijnerzijds: die reiskoorts. Lieve 
lezers: het gaat gebeuren! Begin juli vlieg ik 
naar Beijing, daarna naar Xi’an en afsluitend 
naar Sjanghai. Al sinds ik ongeveer 15 jaar oud 
was wil ik naar Xi’an: ik las toen in het tijdschrift 
’Kijk’ over het terracottaleger, dat rond die tijd 
ontdekt werd. Waarop ik besloot dat ik eens in 
mijn leven daarheen zou gaan. En nu ga ik, met 
een internationale groepsreis, maar zonder de 
rest van het gezin. Ik heb nog geen idee wie 
nog meer in het gezelschap zitten, dat kan één 
Fransman zijn, maar ook tien Amerikanen, om 
maar een dwarsstraat te noemen. Het leuke is 
dat ik deze reis heb geboekt via de zelfstandig 
reisadviseuse die eerder dit jaar geïnterviewd 
werd in het wijkblad. Zij (Tonny van Moorsel) 
gaf aan dat ze na het verschijnen van het 
wijkblad veel extra klanten had gekregen. Ze 

adverteert ook, dus de kracht 
van de herhaling is er. Daarom, 
dames en heren ondernemers, 
groot of klein: een interview 
in het wijkblad loont en een 
bijbehorende advertentie blijft 
dan nog meer hangen. Wil(t) 
u/jij aandacht voor uw/jouw 
bedrijf? Mail dan naar: wijkblad@
dehunzevanstarkenborgh.nl

Een fijne zomervakantie allemaal! 

Els Bijlholt

Van de redactie

advertentie
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Openbaar vervoer 
Van het openbaar vervoer in De Hunze en Van 
Starkenborgh moeten we het niet hebben. 
In het vorige wijkblad schreef ik al over de 
uitslag van de enquête over het openbaar 
vervoer die we in februari van dit jaar hebben 
gehouden. De resultaten van deze enquête 
zijn door de Stadspartij gebruikt om vragen te 
stellen aan B&W over het openbaar vervoer, 
onder andere in De Hunze. De vragen en de 
antwoorden kunt u ook weer op de website 
lezen. Het komt erop neer dat er geen geld is 
voor goed openbaar vervoer in De Hunze en 
dat het OV-bureau zich liever concentreert op 
de nieuwe Q-link lijnen, die overigens heel goed 
lopen. Waaruit we kunnen concluderen dat bij 
een goede busverbinding er ook meer mensen 
zullen zijn die de bus nemen. 
Er is wel een lichtpuntje en dat is: dat in de 
dienstregeling van 2015 alle bussen van lijn 
65 zullen doorrijden naar het hoofdstation. De 
overstap op Kardinge vervalt daarmee.
Dit zal veel mensen een plezier doen. 
Eerlijkheidshalve moet ik hierbij vermelden 
dat het OV-bureau dit al besloten had en dat 
de vragen van de Stadspartij hier niets mee te 
maken hebben.

Uit de antwoorden van B&W kwam echter 
wel iets anders en verontrustends naar 
voren over lijn 61. Hier volgt een citaat uit 
de antwoorden: “De reden dat lijn 61 nu 
niet via de Noordzeebrug rijdt komt door de 
werkzaamheden bij de Noordzeebrug. Ook is 
deze verbinding in de Oosterparkwijk nodig 
om daar de bediening op voldoende niveau 
te houden. In de praktijk neemt lijn 61 samen 
met andere streeklijnen daar de bediening 
van de ‘oude’ lijn 4 over. Dit was noodzakelijk, 
omdat het openbaar vervoer efficiënter moest. 
Deze ‘nieuwe’ functie van lijn 61 kan een reden 
zijn dat lijn 61 in de toekomst niet over de 

Bedumerweg gaat rijden. In het voorstel voor 
de dienstregeling 2015 blijft lijn 61 dan ook 
rijden via Kardinge en de Oosterparkwijk. 
Op dit moment is nog niet te zeggen hoe de 
routevoering van lijn 61 zich over de langere 
termijn ontwikkelt.”
Uit de enquête bleek dat redelijk wat mensen 
de weg naar bus 61 wisten te vinden. Het 
zou jammer zijn als deze mogelijkheid 
zou vervallen. Dit is een reden voor de 
BHS om contact op te nemen met de 
Bewonersvereniging in Noorderhoogebrug 
om te vragen wat zij hiervan vinden en of 
er actiebereidheid is. Op dit moment kan ik 
hierover nog niets melden. In het volgende 
wijkblad het vervolg.

Kunstwerk 
De werkgroep kunstwerken in de wijk heeft aan 
de BHS een plan voorgelegd om een kunstbank 
te laten ontwerpen in het kader van het 25-jarig 
bestaan van De Hunze. Daarbij zal dan gekozen 
kunnen worden uit twee ontwerpen van twee 
verschillende kunstenaars. 
Omdat het proces vanwege de subsidie van 
de gemeente vaart moet maken, zetten we 
de twee ontwerpen op de website en kunnen 
mensen op één van beide stemmen. De 
ontwerpen komen eind juni/begin juli op de 
website. 
We hopen dat het gekozen kunstwerk aan het 
eind van het jaar onthuld kan worden.

Marianne Heerebout 

Wat hebt u deze zomervakantie beleefd? Was 
het een bittere tegenvaller, of een ervaring om 
nooit te vergeten? Bleef u lekker in eigen tuin/
in eigen stad/in eigen land, of zat u achttien 
uur in een vliegtuig? Alles kan en alles mag, als 
het maar over uw vakantie gaat. 

De redactie wil graag haar lezers aan het 
woord laten en de zomersfeer nog even 
vasthouden: deel uw verhaal met ons en maak 
kans op de volgende prijzen:

1e prijs: Een VVV bon ter waarde van € 50, - 
2e prijs: Een VVV bon ter waarde van € 25, -
3e prijs: Een VVV bon ter waarde van € 12,50
En natuurlijk: publicatie in het wijkblad! 
Voorwaarden: Uw verhaal bevat maximaal 
500 woorden en is voorzien van tenminste 
één foto of afbeelding. De inzendingen 
worden beoordeeld door een vakkundige jury. 
Leden van de redactie zijn uitgezonderd van 
deelname. Deelnemers moeten woonachtig 
zijn in De Hunze of Van Starkenborgh.  

De Wijkblad vakantieverhalenwedstrijd
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Het slot van het hoofdhek werd ontzet en 
daarmee was de braakliggende grond officieel 
– want dat bestaat nog altijd in Nederland - 
gekraakt. De krakers meldden hun nieuwe 
woonplek spoedig aan politie en gemeente en 
namen hun intrek. 
De bewoners van de wijk en ook de 
bewonersorganisatie waren nogal overrompeld. 
Een stroom berichten naar de BHS kwam op 
gang De krakers stonden aanvankelijk alleen 
op het gras bij het hoofdhek. Verder het terrein 
opslepen kon niet vanwege de hevige regenval. 
In de loop van de week verspreidden zij zich 
wat verder het terrein uit het zicht.

Acties van de BHS
Inmiddels was er al heel wat over en weer 
gecommuniceerd. De BHS kwam al snel tot de 
conclusie dat hoewel de krakers op zich niet 
onsympathiek zijn - ondergetekende heeft nog 
even kennis gemaakt met kraker Samson -  op 
deze manier wonen in onze wijk helemaal niet 
gewenst is. 
Onmiddellijk heeft de bewonersorganisatie 
contact opgenomen met de politie, stadsdeel- 
coördinatie en  stadsbeheer. Er zijn brieven 
gestuurd naar de wethouder met het verzoek 
om handhaving en de eigenaar van het terrein 
Jorcom B.V.
Aanvankelijk kwam daar niet heel veel uit:
-  De politie gaf aan heel weinig te kunnen 

doen. Alleen klachten van overlast leiden tot 
actie

- Stadsdeelcoördinatie gaf aan de situatie 

vervelend te vinden, maar kon zelf weinig 
doen. Het beheer en gebruik van het terrein 
is de verantwoording van de eigenaar. Een 
goed alternatief tot er woningbouw zal 
plaatsvinden is misschien een optie.

- Stadsbeheer gaf aan officieel geen partij te 
zijn. Stadsbeheer begrijpt dat de bewoners 
over het algemeen niet blij zijn met de 
komt van de krakers. De groep die op de 
Tuinlandlocatie bivakkeerde , was afkomstig 
van het EMG – terrein aan het Eemskanaal en 
de Zilverlaan. De gemeente kon de krakers 
daar succesvol verwijderen omdat daar 
terrein werden gebruikt met een andere 
bestemming dan wonen. Een aanvankelijk 
plan van de krakers om een daklozenopvang 
onder de naam Hoteldebotel te beginnen 
is door de contactpersoon van Stadsbeheer 
gelukkig al uit het hoofd gepraat.

- Van de wethouder kwam een 
ontvangstbevestiging via de afdeling 
Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving 
en Geoinformatie. Daarop is nog geen 

antwoord gekomen.
- Jorcom B.V. te Bolsward, het overkoepelende 

bedrijf van Jorritsma B.V. de eigenaar gaf 
aan dat de krakers volkomen ongewenst 
zijn. Jorcom heeft aangifte gedaan bij de 
politie en haar advocaat opdracht gegeven 
de krakers officieel te sommeren het terrein 
te verlaten. De krakers hebben daarop 
gereageerd dat ze dat niet van plan zijn. 

90% procent blij met krakers
Ondertussen had ook de plaatselijke media 
opgemerkt dat De Hunze verrijkt was met 
opmerkelijke nieuwkomers. Dit leverde stukken 
op in het Dagblad van het Noorden, Groot 
Groningen en een uitzending op OOG TV die 
niet al te bijster journalistiek onderlegd waren. 
De suggestie werd gewekt dat 90% van de 
inwoners van de wijk blij is met de komst van 
de krakers, omdat er eindelijk iets gebeurde 
met het Tuinlandterrein. De werkelijkheid lag 
iets subtieler.
De BHS was er van bewust dat een aantal 
wijkbewoners sympathiserende gevoelens 
heeft voor krakers en een alternatieve 

levensstijl, maar vond de nadelen veel 
zwaarwegender:
- de direct omwonenden zijn benadeeld door 

een rommelig, verwaarloosd uitzicht en het 
risico van overlast. Een en ander kan ook de 
verkoopwaarde van de woning ongunstig 
beïnvloeden.

- De BHS heeft meermaals aangegeven bij 
de gemeente en eigenaar dat het terrein 
er storend, onaanvaardbaar verwaarloosd 
bijligt. De komst van deze krakers maakt dat 
zeker niet beter.

- De BHS maakte zich ook zorgen om de 
veiligheid en gezondheid van deze nieuwe 
‘bewoners’: er is geen stromend water, geen 
voorzieningen.  

- De BHS had het vermoeden dat de meeste 
caravans helemaal niet bewoond zijn, maar 
dat de zogenaamde krakers in toerbeurt in 
kleine groepjes op het terrein verblijven. 

glijdende schaal
Met de plotselinge komst van een stel krakers 
blijkt hoe kwetsbaar een wijk eigenlijk is. 
De Hunze staat toch vooral bekend als die 

Kraken gaat door! Nu ook.... in De Hunze
Op de vroege ochtend van de tiende mei 2014 werden de bewoners van de Cuypersweg 
opgeschrikt door een invasie. Een negental vehikels die in een beter leven vakantiewaardige 
caravans waren en fietsen, auto’s en oud metaal werden in sneltreinvaart het terrein van de 
voormalige Tuinland opgesleept.



De Hunze / Van StarkenborgH De Hunze / Van StarkenborgH

9     8     

In januari jl., op de koudste dag 
van het jaar, zijn er toch dappere 
Hunzenaren geweest die zich op 
weg hebben begeven naar de 
informatieavond aan de Parkallee 
over de Berlagewegbomen.
Helaas hebben maar een paar 
mensen het doel bereikt. 
Waarschijnlijk stonden velen 
tevergeefs op de bus te wachten. 
Anderen wisten niet precies hoe ze 
er met de auto moesten komen en 
de fietsers zijn op de donkere Pop 
Dijkemaweg verdwaald. 
Hoe is het anders te verklaren dat er maar 
ongeveer vijf mensen aanwezig waren?

Deze mensen hebben uiteindelijk gekozen voor 
een ontwerp, waarbij de bomen op een andere 
manier dan nu het geval is worden geplant. 
Ook is er gekozen voor verschillende soorten 
bomen zodat eventuele ziektes minder snel 
overdraagbaar zijn. Boomziektes horen namelijk 
vaak bij een bepaald soort boom en springen 
meestal niet over naar andere soorten. Op 
bijgaande tekening staat de uitwerking van het 
plan en zijn de bomen voorzien van soortnaam. 
Dat betekent ook dat ervoor wordt gekozen om 
alle nu nog bestaande bomen in één werkgang 
te verwijderen en de voorbereiding voor 
groeiplaatsverbetering te doen. Het is zonde 
dat ook de gezonde kastanjes gekapt zullen 
worden, maar de gemeente verwacht dat deze 
op den duur toch ziek zouden zijn geworden. 
Alles in een keer doen, verlaagt natuurlijk de 
kosten.

In grote lijnen ziet de planning er als volgt uit:

- Kapvergunning aanvragen voor de 
overgebleven kastanjes

- In de zomerperiode ( het droge seizoen) de 
bomen rooien en groeiplaatsverbetering

- Planten in het najaar

Dat betekent dus even een heel erg kale 
grasvlakte. Maar op het plaatje hiernaast staat 
hoe het gaat worden, dan heeft u iets om naar 
uit te kijken.

Elk cijfer duidt een boomsoort aan:
1. Haagbeuk
2. Iep
3. Rode Beuk
4. Walnoot
5. Zilverlinde

Marianne Heerebout 

Bomen kiezenkeurige burgerwijk, netjes aangeharkt, 
voor tweeverdienende middenklassers. Een 
goede habitat voor een doorsnee gezin. De 
BHS constateert dat in rap tempo dat beeld 
deuken krijgt. Zo goed ligt de wijk er inmiddels 
helemaal niet meer bij. Het parkje langs het 
Heerdenpad ligt geregeld vol zwerfafval; de 
mountainboardbaan is een leuk initiatief, 
maar geeft ook een verrommelde aanblik en 
geluidsoverlast; de voetbalspeelplaats met 
abri langs het Heerdenpad is vaak bezaaid 
met glas en volgespoten met graffiti. Her en 
der zijn lantaarnpalen beklad en bestickerd, 
de trottoirs bevatten veel onkruid; nogal wat 
verkeersborden zijn beschadigd en krom. 
Sommige bewoners worden aangenaam 
verrast door ongewenste gevelversieringen. Bij 
het Wessel Gansfort en op het Middenterrein 
hangen vaak nog ’s avonds jongeren die 
er duidelijk niet thuishoren; er worden 
vernielingen gepleegd aan speeltoestellen, 
schoolgebouw en straatmeubilair. En dan ook 
nog een dozijn stadsnomaden…. Bevindt De 
Hunze zich op een glijdende schaal?

Een plotselinge ommekeer en een 
nieuwe verrassing
Op 2 juni 2014 vond in de rechtbank Groningen 
een kort geding plaats, aangespannen door 
Jorcom B.V. Jorcom werd geheel in gelijk 
gesteld. De krakers moesten het terrein 
uiterlijk 7 juni 2014 verlaten. De advocaat 
van de stadsnomaden legde zich eigenlijk 
direct bij de uitspraak neer. Voor de rechter 
was zwaarwegend dat er een vergevorderd 
bouwplan was. Als verrassing stond woensdag 
5 juni 2014 een artikel in het Dagblad waarin 
op de Tuinlandlocatie 72 grachtenpandjes 
gaan verrijzen, met tekening, een project van 
Jorcom en VDM Woningen. Een veelbelovend 
plan. Het artikel riep wel de vraag op waarom 
het plan nog niet op 10 mei 2014 bekend was 
bij verschillende gemeentelijke instanties 
en waarom Jorcom niet wat eerder aan het 
aanzicht van het terrein heeft gedaan, zodat 
de hele kraakactie had kunnen worden 
voorkomen.

Paul Marius Borggreve

secretaris BHS

advertentie
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Langs de onbekende plekken van onze wijk, 
een voorproefje uit het te verschijnen ‘De 
Hunze & Van Starkenborgh-wandelpad door 
Paul Marius Borggreve’

De aarde is niet zo groot en onze wijk al 
helemaal niet. Zeker in Van Starkenborgh 
weet men dat het soms passen en meten is. 
In het begin van deze eeuw werd de buurt 
Van Starkenborgh gebouwd; het zigzaggend 
stratenplan ligt in het verlengde van de straten 
van De Hunze. De buurt werd ontwikkeld 
door de V.O.F. Van Starkenborgh en enkel 
getoetst door de gemeente Groningen. Om de 
privégrond zoveel mogelijk te benutten en de 
openbare ruimte zoveel mogelijk te beperken 
zijn er hier eigenzinnige oplossingen gekomen.

Donderdag in Van Starkenborgh
Wie op een donderdag een ommetje door de 
naar-voetballers-genoemde straten maakt ziet 
een bijzondere opeenhoping van afvalbakken 
zij aan zij. In de Henk Plenterlaan en de Appie 
Groenlaan is de donderdag extra bijzonder. Wie 
altijd maar omhoog of voor zich kijkt, zal het 
nooit zijn opgevallen, maar in deze twee straten 
is her en der in het trottoir een bijzondere 
stoeptegel aangebracht: een ogenschijnlijk 
normale grijze 30 x 30 maar met een sierlijk 
gestileerde afbeelding van een kliko daarop. De 
bedoeling laat zich makkelijk raden. De beide 
lanen hebben maar beperkt stoep, want de 
meeste stoep is bedoeld als parkeerhaven en 
per huisnummer gemarkeerd. Bij de klikotegel 
dienen de bewoners hun kliko neer te zetten op 
vuilnisophaaldag. Voor zover mij bekend is de 
tegel uniek in Groningen. 
Navraag bij de heer Duzink van de afdeling 
communicatie van de gemeente leert dat 

de stoeptegels in Groningen voornamelijk 
worden betrokken van de firma GemBeton. De 
tegels met de afbeelding van de kliko, kliko-
opsteltegels, heten officieel symbooltegels.

gemBeton
GemBeton is een oud Gronings bedrijf. De 
oorsprong ligt in de kalkovens in het begin van 

de 19e eeuw. In 1875 werd de kalkbranderij 
Wigboldus opgericht in Kostverloren. In 
1971 werd het bedrijf heropgericht als 
GemBeton Groningen B.V., dat weer in 1988 
werd overgenomen door Noppert Beton uit 
Burgum. De naam GemBeton bleef echter 
behouden. Inmiddels is de productie van 
stoeptegels geheel verplaatst naar Burgum. 
In Groningen is nog wel een opslag en 
verkoopkantoor. De tegel met de kliko blijkt 
niet helemaal uniek te zijn. Hij is opgenomen 
in de standaardproductlijst van het bedrijf 
en dan onder tekst- cijfer- en symbooltegels 
‘symbooltegel afvalcontainer’. De versie in 
zwart glad 30 x 30 x 6 cm (dus iets dikker dan 
de gewone stoeptegel van 4,5 cm) is standaard 
in voorraad. De gemeente Groningen neemt 
overigens veelvuldig de symbooltegel met de 
letter ‘P’ af.

Polystyrol
Het vervaardigen van een bijzondere steen is 
nog niet zo gemakkelijk. Met dank aan de heer 
Frits Barkhuis van GemBeton een technische 
verhandeling:
Het onderbeton, het grijze gedeelte 
bestaat uit betonzand, fijn grind (geen 
beton-/puingranulaat gezien de verfijnde 
toepassing) en hoogoven- of portlandcement. 
Het toplaagbeton kan bestaan uit fijn 
natuursteengranulaat, zand, kleurstof 
met grijs of wit portlandcement of grijs 
hoogovencement.
De inlagen kunnen bestaan uit verspoten korrel 
polystyrol (met spuitgieten verkregen, dus met 
een spuitgietmatrijs), ook wel thermoharder 
genoemd. 
Andere materialen in de toepassing voor de 
inlagen zijn een thermoplast (bekend als de 
witte strepen op het asfalt). Dit materiaal 
wordt weer zacht als het verwarmd wordt. 
Complexere afbeeldingen in de tegel worden 

uitgevoerd in acrylaat dat middels lasersnijden 
tot stand is gekomen. Voor een nog meer 
genuanceerde afbeelding, bijvoorbeeld een QR 
code, wordt een asphaltart folie voorzien van 
een zeefdruk, daarna op een tegel aangebracht 
en later voorzien van een polyurethaan. Dit 
product heeft een beperkte levensduur en kan 
lang niet overal toegepast worden. Ter fixatie 
worden deze inlagen op folie aangebracht 
en daarna in de tegelmal geplaatst. Met de 
productie van de tegel is de inlage gelijk in 
beton vervat, dus niet achteraf ingebracht.

Anoniem
Zo blijkt zo’n eenvoudige tegel met een wat 
ondankbare taak een verfijnd hoogstandje 
van kunstnijverheid te zijn. Een stukje kunst zit 
er ook in: namelijk het ontwerp. Een perfecte 
stilering maken van een voorwerp dat toch 
nog herkenbaar blijft is geen sinecure. De 
ontwerper van deze kliko is helaas niet bekend. 
Bij GemBeton is echter wel mogelijk een eigen 
ontwerp in een tegel te laten aanbrengen, alles 
in overleg. 

Hoewel misschien niet uniek, toch wel heel 
bijzonder de stoepen van de Henk Plenterlaan 
en Appie Groenlaan, die niet alleen de 
klikotegel maar ook nog cijfertegels herbergen. 
Zo’n tegel nodigt wel uit je stoepje schoon te 
vegen!

Meer over stoeptegels en GemBeton vindt u op: 
www. gembeton.nl

Paul Borggreve 

Waar zet u uw kliko neer?
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Twee jaar geleden is er in dit wijkblad een 
oproep van de gemeente geplaatst over het 
onderhouden van de bloembakken aan de 
Boekenlaan en de granpré Moliereweg. 

De helft van de bloembakken zou moeten 
verdwijnen als bewoners niet zelf de verzorging 
van de helft van de bloembakken voor hun 
rekening zouden willen nemen.  
Er hebben zich toen zeven mensen aangemeld 
die de bloembakken aan de Granpré 
Moliereweg wel wilden verzorgen. De 
verzorging van de bakken aan de Boekenlaan is 
de gemeente zelf blijven doen. Inmiddels is er 
een bloembak op de punt van de Boekenlaan 
weggehaald. Deze was kapot, hij bleek niet 
tegen al dat vuurwerk te kunnen en de 
gemeente vervangt geen kapotte bakken meer. 
De gemeente blijft de andere twee bakken aan 
de Boekenlaan onderhouden.

De bloembakken aan de Granpré Moliereweg 
zijn in de afgelopen twee jaar keurig verzorgd 
geweest. De gemeente weet alleen niet meer 
precies wie de verzorgers zijn en wil graag weer 
met hen in contact komen. Het is namelijk wel 
handig om af en toe te communiceren. Daarom 
deze oproep aan de bloembakverzorgers van 
de Granpré Moliereweg om zich bekend te 
maken. Als u dat al heeft gedaan, omdat u een 
email van de gemeente heeft ontvangen, dan 
hoeft u dat natuurlijk niet nogmaals te doen, 
maar bij de deadline voor dit wijkblad was dit 
nog maar door een persoon gebeurd. 
De contactpersoon voor de bloembak-
verzorgers is Peter Homan: peter.homan@
groningen.nl
Als u niet reageert, gaan we ervan uit dat er 
maar één verzorger is en plaatsen we een 
nieuwe oproep voor het verzorgen van de 
bloembakken. 

Marianne Heerebout 

Oproep aan de bloembakverzorgers

S.I.T. 
Sanitair Installatie Techniek

Ontwerpen / renovatie badkamers
Loodgieters en CV werkzaamheden

Keukeninstallaties

Bel voor informatie, of maak een afspraak voor een vrijblijvende offerte
Bakemastraat 1, 9731 LZ Groningen

Telefoon 050-5712041 / 0616670023, 
Internet www.sit-kuijer.nl Email info@sit-kuijer.nl

advertentie

advertentie

Noorderhoogebrug
Groningerweg 38
9738 AB Groningen
T 06 33 97 22 11
noorderhoogebrug@fysio4.nl

www.fysio4.nl

Mw. J. Kok
Fysiotherapie
Haptotherapie
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Wat een feest is het geweest! Een prachtig 
afwisselend programma, met acts waar je 
met gemak ook wel een hele middag naar 
kon luisteren, prachtig weer, een heerlijk 
breed en enthousiast publiek, inclusief 
rondrennende en dansende kinderen; 
dit alles maakte het buurtfestivalplaatje 
compleet.

Zondag 25 mei vond het eerste 
Hunzegrasfestival plaats op het speeltuinveldje 
tegenover de Hunzeborgh. Het Comité 
Kunst in de Wijk organiseerde dit jaar een 
podiumkunstfestival met een twaalftal acts uit 
de wijken. Om een uur of 13.00 begon het al 
een beetje te gonzen in de wijk: de soundcheck. 
Om 14.00 uur vond dan eindelijk de aftrap 
plaats met de presentatrices Catrien en Hetty, 
die we ook wel kennen van het gecross door 

de wijk met de bakbrommer. Zij kletsten de 
hele boel aan elkaar en introduceerden alle 
deelnemers:

Hunzegrasfestival

zoekt u een oppas?

Ik ben Lucia Elting, 14 jaar en ik zoek 

een bijbaantje als oppas. Ik heb al 

ervaring.

Zoekt u iemand of heeft u vragen, 

dan kunt u mij altijd mailen of 

bellen.

luciaelting@gmail.com,

06-49747133 of 050-3115131

Oproepje
Wie kan ons helpen met het maken 

van een leuke film over het eerste 

Hunzegrasfestival? We hebben een paar 

filmstukken in MTS formaat en er komt nog 

een film van bijna 2 uur. Ik kan er niets mee 

en onze vaste man mag even niet meer 

werken op de pc. Wie vindt het leuk om 

(samen) een compilatie te maken van het 

festival?

Graag reacties naar mogijz@hotmail.com

1. ”We zijn benieuwd”, band van de Muller Bros.  14.00 uur
2. Jules Steneker, solopiano, minimal music  14.15 uur
3. Hip Hop dansdemonstratie door kinderen van Zumba in da Zity 14.30 uur
4. ”Las Locas”, Els Groen en Trudy Vroom op piano en bandoneon, o.a. tangomuziek 14.45 uur
5. “Hoytrykk”, Band, rock/pop 15.00 uur
6. Theo van Batenburg en Monique van Gijzel, piano en zang, jazz 15.15 uur
7. Paul Borggreve, gedichten 15.30 uur
8. Astrid Poiesz en Martijn Jager, zang en piano, opera aria’s 15.45 uur
9. Koor “Goed Gestemd”, moderne popsongs 16.00 uur
10. Tai Chi demonstratie door Zumba in da Zity 16.15 uur
11. Elise en Henk Dethmers, op viool en piano, kinderliedjes en zigeunermuziek 16.30 uur 
12. Pape Seck percussie/djembé 16.45 uur

Wat zal ik niet meer vergeten? De dansende menigte op het laatst bij Pape 
Seck, de kinderliedjes van Elise en Henk Dethmers, de Tai Chi demo waaraan 
zoveel mensen meededen, de prachtige en overweldigende stem van Astrid 
Poiesz, ach te veel om op te noemen, je had er bij moeten zijn. Om de mooie 
herinneringen nog even op te halen een paar mooie foto’s. 

Monique van Gijzel

Noot van de redactie:
Op deze manier kunnen we oprecht zeggen: er gebeurt wat in deze wijk(en). Eerst Koningsdag, waar 

omliggende wijken jaloers op zijn, en nu een Pinkpop-achtige sfeer, met onverwachte talenten. Zittend op 

een stoeltje, hangend in het gras, kletsend met je buren en dansend met blote voeten in het gras. Dankzij de 

inzet van allerlei mensen die er met z’n allen wat van willen maken. 

Wij mogen trots zijn op onze buurt! 
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BUDGETADVOCAAT JANS

voor wie op zoek is naar

•  een No Nonsense aanpak

•  direct een advocaat aan de lijn

•  betaalbare bijstand

Bezoek onze website:               
www.budgetadvocaat-jans.nl 

direct mailen mag ook:
e-mail: info@budgetadvocaat-jans.nl       

Oude Boteringestraat  64 
9712 GN Groningen 

Tel: 050 3115036

FYSIOTHERAPIE
 KINDERFYSIOTHERAPIE

 (GEREGISTREERD KNGF-NVFK)

 RUGSCHOLING
 BEKKENBODEMTRAINING / 
 BEKKENINSTABILITEIT

 BEHANDELING VAN CHRONISCHE 
 PIJNKLACHTEN

 HKZ-GECERTIFICEERD
 Verwijzing niet noodzakelijk

Van Eesterenlaan 15
9731 MZ  Groningen
tel. 050 - 5422667
www.fysiotherapiedehunze.nl

advertentie

P raktijk (voor)
S teun (bij)
S toornissen (in)
S likken
S tem
S praak
T aal
!

Logopedie
Praktijk

Wicherlink

Klaas Schipperlaan 8, 9731 KD Groningen 
Tel.: 050-8517516
E-mail.: miewic@home.nl
www.logopedie-hunzevanstarkenborgh.nl

Een relatief koude, maar onbewolkte zonnige 
lenteavond, half mei. Terwijl ik bezig ben om 
de fietsen binnen te zetten word ik geroepen 
door twee meisjes, zo op het oog van een 
jaar of twaalf. Ze vertellen dat ze op het grote 
speelveld een sleutelbos hebben gevonden, 
vol met sleutels van diverse pluimage. Eén 
sleutel herkennen ze als een autosleutel, met 
afstandbediening, De sleutelbos wordt bijeen 
gehouden door een keycord, waarop de naam 
’Martijn’ staat. 
De meisjes blijken al anderhalf uur door De 
Hunze te lopen, ondertussen bij elke Citroën 
de afstandbediening op de autosleutel te 
testen. Er zijn veel Citroëns, dus de moed 
begint ze aardig in de schoenen te zakken. 
Afstandsbedieningknopje indrukken, weer gaat 
de deur niet open. 
We besluiten gezamenlijk uit te zoeken wat 
te doen met een gevonden sleutelbos. Dat is 
nog niet zo eenvoudig. Tegenwoordig moet je 
daarvoor niet bij de politie zijn, maar beheert 
de Gemeente dit soort zaken. Na lang zoeken 
(zelfs in een papieren telefoonboek!) vinden we 
het telefoonnummer, maar natuurlijk spreekt 
alleen de voicemail. Blijkbaar moet je melding 
doen van gevonden en verloren zaken via een 
website, waar verloren en gevonden zaken 
elkaar kunnen ontmoeten. Ik blijf me afvragen 
wat je dan moet doen als je niet over internet 
beschikt? Ondertussen bellen de meisjes hun 
ouders, want het wordt al laat. Ze vertellen me 
dat ze Sterre en Roos heten, en dat hun ouders 
wel moeten weten dat er niet iets ergs is, maar 
dat ze toch heel graag de sleutelbos aan de 
eigenaar willen overhandigen. Een website 

voelt niet echt als eigenaar. Ze besluiten een 
laatste ronde te maken op zoek naar de Citroën 
waarop de sleutel past. Ik zet intussen de 
fietsen binnen, geef de planten buiten water. 
Een half uur later: Sterre en Roos aan de deur, 
helemaal blij. Bij de honderdste (of zo) Citroën 
klinkt het plotseling: bliep, bliep! Wat blijkt: de 
rechtmatige eigenaar had zijn sleutelbos nog 
helemaal niet gemist, want hij was door de 
achterdeur naar binnen gegaan. Dus Martijn, 
als je dit leest: weet dan dat beide dames zich 
ongelukkig hebben gezocht! En Sterre en 
Roos, ik heb het beloofd, jullie verdienen een 
stukje in het wijkblad, met foto. Voor jullie 
doorzettingsvermogen en vrolijkheid. Met een 
hartelijke groet uit de Rietveldlaan.

Els Bijlholt

De gevonden, maar niet 
gemiste, sleutelbos
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Pedicure 
Thuisservice

Hannie de Jonge

www.pedicurethuisservice.nl
tel. 050-5413325

Kwaliteit & Nazorg

Voor al uw - onderhoudswerk
 - nieuwbouwwerk
 - houtrotreparaties
 - glasservice
 - wandafwerking

IS UW WONING OUDER DAN
2 JAAR, DAN BETAALT U

SLECHTS 6% BTW!
 9731 KD Groningen
Tel. 050 - 5425651
fax 050-8532185

Mobiel 06 - 48405760
info@m-vanduinen.nl
www.m-vanduinen.nl

Knippen € 13,50

advertentie

In ons laatste bericht in het februarinummer 
van dit wijkblad hebben we heel wat ideeën 
bij de poot gehad voor een kunstwerk in de 
wijk. Het ging van fonteinen op het middenveld 
tot tuinen in Tuinland. We hebben ons nog 
eens goed achter de oren gekrabd en hebben 
bekeken wat we nu eigenlijk willen en kunnen 
met het budget dat er ligt. Kortom, we zijn weer 
op aarde beland wat betreft het kunstwerk. Veel 
andere ideeën die we hebben laten we nog 
even in de koelkast liggen voor je weet maar 
nooit…..
We hebben besloten dat we een zitelement 
willen hebben. We hebben twee kunstenaars 
benaderd om te kijken of zij een zitelement 
zouden kunnen maken voor het bestaande 
budget en zij willen wel met ons in zee. 
We hebben overlegd met het CBK en 
het wijkbestuur over de plek waar het 
zitelement (bankje) moet komen: aan het van 
Starkenborghkanaal. 
Wij genieten elke keer weer van het uitzicht 

over het water. Aan onze kant van het water 
zou je ook lekker in het zonnetje kunnen 
zitten. Zo de ene kant op kijkend naar de 
vaarbewegingen kom je heerlijk tot rust en de 
andere kant op kijkend naar de brug valt er van 
alles te beleven, wat een mooie combinatie zal 
dat geven. Op de foto zie je de nog lege plek.
Eind juni zullen er op de wijkwebsite twee 
schetsen komen te staan voor een zitelement 
van twee verschillende kunstenaars. We 
hebben drie stemgroepen in het leven 
geroepen: de werkgroep, het wijkbestuur en 
de wijkbewoners. Via de wijkwebsite kun je als 
bewoner je voorkeur aangeven. Half augustus 
zal dan duidelijk zijn met welke kunstenaar we 
in zee gaan voor het uiteindelijke zitelement.
Via het wijkblad zullen we jullie ook op de 
hoogte houden. We hopen eind dit jaar of 
begin volgend jaar te kunnen genieten van ons 
zitplekje aan het water!

Werkgroep Kunstwerk Hunze 25 jaar

Kunstwerk ter gelegenheid van 25 jaar De Hunze 

?
Kringloop 
What’s in?

De kleinste en leukste 
winkel van Groningen!

Wij hebben in ons assortiment o.a.
? kleding
? boeken
? meubeltjes
? lampen
? …………….

Openingstijden:
Woensdag tot en met zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur.

We kunnen afwijkende tijden afspreken voor het  
bezorgen en halen van uw spullen.

www.kringloopwhatsin.nl
Oosterhamriklaan 101

06-42970602
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Het wordt bijna een patroon, dat Els mij herinnert aan het inleveren van mijn aandeel in het wijkblad. 
Dus net teruggekomen van een super evenement, nog snel wat nieuws over de Hunzeborgh.
Maar eerst even over het super evenement: het HUNZEGRASFESTIVAL. De afgelopen tijd zijn een 
aantal dames uit de wijk heel intensief en met veel enthousiasme bezig geweest met het organiseren 
van dit festival.  En het resultaat mocht er wezen. Wat is er toch een talent in onze wijk! Onder het 
genot van een drankje (en mooi weer!!) was het genieten van zang, dans, poëzie en djembé.  Ikzelf heb 
erg genoten en (uit betrouwbare telling) met mij ruim 140 bezoekers.  Bij deze een groot compliment 
aan de organisatie en als bestuur hopen wij dat het een jaarlijks terugkerend evenement zal worden.
En na dit evenement volgt het volgende grote event…… het WK. Menig voetbalhart begint al harder 
te kloppen en alles begint steeds meer Oranje te kleuren. De Hunzeborgh neemt ook weer dit  Oranje 
aan en jullie zijn allemaal van harte welkom om op 13 juni ’onze jongens’ de eerste wedstrijd tegen 
Spanje te zien winnen. Deze voetbalavond wordt gecombineerd met de buurtborrel. Dus ook als je 
niet zo’n voetbalfan bent, zien wij uit naar jullie komst.

Douwe Hogeveen 

   

Van de voorzitter van de Hunzeborgh

  

  

Contactpersonen Hunzeborgh:
Douwe Hogeveen voorzitter tel. 06 286 611 02

Rineke Boonstra penningmeester tel. 050 542 57 21

Arend Westerkamp secretaris tel. 050 360 02 57

Jenny de Jong bestuurslid tel. 050 541 79 46

Sylvia Kock bestuurslid  

Ninke Fennema  verhuur, activiteiten ninke_fennema@hotmail.com

Bouzian Bentahar beheer Hunzeborgh tel. 050 549 94 00 (Hunzeborgh) 

Bouzian is in principe maandag t/m vrijdag ’s morgens aanwezig in de Hunzeborgh.

Website:  www.hunzeborgh.nl - E-mail:  info@hunzeborgh.nl
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Vrijwilligers gezocht voor de knutselclub!

Al jaren wordt er in de Hunzeborgh geknutseld met 
de kinderen van 4-12 jaar. Dit gebeurt 1 x per maand 
op zaterdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur. De ene keer 
maken we bijvoorbeeld mooie papieren bloemen en een 
schilderij voor moederdag. De andere keer wordt een vogel 
gefiguurzaagd en een gekleurde ketting geregen. Het is 
elke keer weer een gezellige middag, waar de kinderen 
onder begeleiding van vrijwilligers prachtige dingen maken 
en creatief bezig zijn. Door het vertrek van een paar vrijwilligers, na soms jarenlange inzet, zijn wij 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers. In principe knutselen we 10x per jaar. Je moet als voorbereiding 
1 knutselwerkje bedenken (eigen creativiteit of internet) en om 13.30 uur aanwezig zijn om de 
spullen klaar te zetten. Je kunt zelf aangeven hoe vaak je wilt meehelpen. We zijn blij met iedere 
inzet. Het is een kleine moeite en levert groot plezier op voor de kinderen. Voor vragen en opgave 
kun je bellen met: Martina Hogeveen (5259492 / douwemartina@hotmail.com) of Els Smeenk 
(smeenkels@hotmail.com)

advertentie
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Dag Tijd Activiteit Contactpersoon

Maandag 10.45 - 11.45 uur Fitness 50-plus Liesbeth Visser  T 050-5411951

 Nieuwe groep!

 19.00 - 21.30 uur Yoga (2 groepen van 5 kwartier) Monique van Heemskerk T 06-12786972

Dinsdag 9.15 – 10.15 uur Fitness 50-plus Liesbeth Visser  T 050-5411951

 10.45 – 11.45 uur 

 14.00 - 15.00 uur  Wandelen                                            Liesbeth Visser  T 050-5411951

 17.15 uur  zumba for Kids                                  Ewa Normann  T 050-3186532 / 06-12602037

     zumbaindazity@hotmail.com

 20.00 - 23.00 uur Klaverjassen  Jolanda Ritsema - jolandaritsema@live.nl

  2 sept / 30 sept / 28 okt / 25 nov / 23 dec 

 20.00 - 22.00 uur Koor “goed gestemd” Christa Nagel: garritsen_nagel@planet.nl

  Iedere dinsdag uitgezonderd  T 050-5411827 of 06-14901173

  de klaverjasavonden. www.koor-goedgestemd.tk

Woensdag 10.15 - 12.15 uur Schilder/tekenlessen Anneke van der Meer

  Kosten € 155,- incl. koffie en materiaal post@annekevandermeer.eu

  Nieuwe cursus in september.

 15.45 - 16.45 uur Toneellessen voor kinderen info@stroomkragt.nl

  4 t/m 7 jaar

  18.30 uur Tai-chi Ewa Normann  T 050-3186532 / 06-12602037

 19.30 uur zUMBA zumbaindazity@hotmail.com 

Donderdag  9.15 - 10.15 uur Fitness 50-plus Liesbeth Visser  T 050-5411951

 10.45 - 11.45 uur      

 19.30 uur zUMBA Ewa Normann  T 050-3186532 / 06-12602037

     zumbaindazity@hotmail.com 

 20.20 uur  Pilatesmix Ewa Normann  T 050-3186532 / 06-12602037

     zumbaindazity@hotmail.com

Vrijdag 8.45 -  9.45 uur Ladies gym Lia Elsinga  T 06-30503802

  NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ!

 10.15 - 12.15 uur Schildercursus ‘groen als gras’ Ina Bos T 06 44012276 / bosuil4@gmail.com

  Nieuwe cursus in oktober.

 16.15 - 17.30 uur Jeugdschaakclub Ronald van Nimwegen  T 050-5414622

  SC de Paardensprong www.scdepaardensprong.nl 

 18.30 - 19.30 Kinderdisco 4 t/m 8 jaar Ninke Fennema

 19.45 - 21.00 uur Bingo met aansluitend  Ninke_fennema@hotmail.com

  Kinderdisco 8 t/m 12 jaar 

  20 juni

zaterdag 14.00 - 15.30 uur Kinderknutselmiddag Coördinator kinderactiviteiten

  14 juni Martina Hogeveen / douwemartina@hotmail.com

Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2014

Buurtcentrum Hunzeborgh | Beijumerweg 10a - 9731 EB groningen - T 050-5499400

In schoolvakanties is buurtcentrum Hunzeborgh gesloten, tenzij expliciet anders vermeld.
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