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Van de voorzitter

Dit laatste bulletin van het jaar
2016 biedt opnieuw een keur aan
artikelen over Groningen. We zijn er
zeer mee ingenomen dat de stads-
bouwmeester Jeroen de Willigen
ons toestemming heeft gegeven zijn
‘pamflet’ over Groningen architec-
tuurstad in ons bulletin te publice-
ren. Voor hem een mooi middel tot
verspreiding van zijn gedachten-
goed, voor ons tevens aanleiding
om een aantal mensen te vragen

over het stuk hun licht te laten schij-
nen – iets wat ook De Willigen van
harte hoopt. Dus opnieuw een afle-
vering met een behoorlijk architec-
tonisch gehalte. Helaas was het niet
mogelijk alle reacties tijdig te ont-
vangen. U heeft er dus nog wat te
goed, dus beschouwt u dit nummer
als een ‘bewaarexemplaar’. In de
aflevering van februari 2017 zult u
nog meer reacties op het stuk van
De Willigen aantreffen.

In dit nummer verder een voortzet-
ting van de serie met interviews met

wijkorganisaties in Groningen. Na
Esther Klaver van het A-kwartier in
het bulletin van juni nu Gerard van
de Poll van de Noorderplantsoen-
buurt. De Vrienden streven er naar
hun blik, die traditiegetrouw nogal
(maar zeker niet exclusief!) op de
binnenstad was gericht, te verbre-
den. Meer zicht krijgen op wat de
mensen in de diverse wijken bezig-
houdt. Mogelijk – en hopelijk –
strekt dit tot wederzijds voordeel van

Vrienden en wijkorganisaties. De
‘trend naar buiten’ is natuurlijk ook
al ingezet met de verhalen over de
zuidelijke ringweg. Een impressie
van een bijeenkomst van de samen-
werkende wijkverenigingen in Gro-
ningen-zuid en de actiegroep
Groningen Verdient Beter over deze
weg treft u aan in dit bulletin. Een
artikel over het Reitdiephavengebied
past eveneens in deze lijn.

Dit alles wil niet zeggen dat we de
binnenstad hebben afgezworen. Dat
zouden we niet eens kunnen! Maar
er is meer in Groningen en de bin-
nenstad is niet voor een ieder de
vanzelfsprekende huiskamer waar
elke Groninger op zijn minst wel
eens per week verkeert. Groningen
is tenslotte ook veranderd en is niet
(meer) alleen de stad met maar één
centrum. Diverse wijken bevatten
elementen met een wijk overstij-
gende betekenis, niet alleen functio-
neel maar ook naar stedebouw-
kundig en architectonisch voorko-
men. En in de wijken buiten de bin-
nenstad gebeuren ook de nodige

interessante dingen. Zo is bij vonnis
van de Rechtbank Noord Neder-
land, locatie Groningen, ter zake
van het verbouwen en opbouwen
van een appartementencomplex (3
bouwlagen met studentenkamers op
een garage) achter de woning Ba-
listraat 6 bepaald dat deze toren
weer afgebroken moet worden.
Voor deze toren was na toetsing aan
het bestemmingsplan Korrewegwijk-
de Hoogte 2009, Bouwbesluit 2012,
Welstandsnota en Groninger bouw-
verordening een vergunning ver-
leend. Daarbij was er de
mogelijkheid bezwaar aan te teke-
nen. Dat hebben de eigenaars/be-
woners van de omliggende
woningen niet gedaan. Maar met
een civiele procedure hebben zij
alsnog bereikt dat de toren gaat
worden afgebroken. Overweging
van de rechtbank was dat uit de
motivering van de vergunningverle-
ning niet bleek dat het college naast
de getoetste publiekrechtelijke nor-

men ook de belangen van omwo-
nenden uitdrukkelijk bij de
besluitvorming heeft gewogen. Ini-
tiatiefnemer Veldboom had er dus,
aldus de rechtbank, niet op mogen
vertrouwen dat de bewoners met
een civielrechtelijke procedure niet
met succes tegen het opgerichte
bouwwerk konden ageren (ik volg
met enige vrijheid de formulering
van de rechtbank). Dus initiatief
nemen en risico nemen (een proce-
dure kost geld) kan wel degelijk wat
opleveren. Maar we moeten nog af-
wachten of Veldboom in hoger be-
roep gaat. We houden u op de
hoogte.

Tenslotte: Jan van der Laan neemt
per 31 december afscheid als be-
stuurslid. Vanaf 1995 was hij be-
stuurslid van de Stichting, vanaf
1996 secretaris en vanaf 2005 te-
vens penningmeester. Van 2000 tot
2009 zat hij ook nog in de redactie
van het bulletin. Een man met een
schat aan ervaring en met grote ver-
diensten voor de stichting. 
Jan, grote dank voor je betrokken-
heid bij en inzet voor de club!  

. . . dat de toren gaat worden afgebroken.
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Architectuurmanifest
Groningen

Inleiding
Groningen is nog steeds ge-
neigd om zich ‘architectuur-
stad’ te noemen. We moeten
echter constateren dat deze ar-
chitectuurstad enkel nog op
papier bestaat. In de hoofden
van bestuurders en in de
ideeën en wensen die wij als
vakbroeders tegen beter weten
in tegen elkaar blijven uitspre-
ken. Een ‘stad met architec-
tuur’ zijn we nog steeds, maar
een architectuurstad, waarin
het ontwerpen aan de stad
structureel op de agenda staat
en de aandacht voor architec-
tuur fundamenteel onderdeel is
van stedelijk beleid en stads-
ontwikkeling? Nee, helaas, de
resultaten van de afgelopen
jaren staven deze bewering
gewoonweg niet.

Een bewust ingezette ontwikke-
ling is dit wellicht niet, maar
wanneer we kritisch naar onze
praktijk kijken, ontwaren we
een aantal ‘frustrerende’ ten-
densen. Onze ontwerp-oefe-
ningen maken zich los van de
stad, alsof de liefde voor ons
vak heeft plaatsgemaakt voor
gemakzucht. Projecten worden
onbeholpen in de context gesi-
tueerd, geven blijk van ver-
beeldingsloosheid, hebben een
inwisselbaar en veelal uitge-
sproken tijdelijk karakter, met
schrale ruimtes en de ‘verkar-
tonisering’ van Groningen tot

gevolg: niet alleen de kwaliteit
van onze ontwerpen, ook die
van de uitvoering is op een
historisch dieptepunt beland.
Het publieke karakter van de
architectuur lijkt een individua-
listisch vormenspel geworden,
de karakteristieke, duizend
jaar stedelijke ontwikkeling van
Groningen onwaardig.

En het is alsof we liever wegkij-
ken, onbesuisd ons werk doen
zonder goed om ons heen te
kijken. Onder invloed van poli-
tieke en maatschappelijk on-
lusten verliest de architectuur
het van proceszorg en bouw-
management; het ontwerpen
en bouwen is amper aan el-
kaar gerelateerd. Ontwerp- en
tekenbureaus zijn verworden
tot papieren bureaucratieën,
bekommeren zich niet om de
uitvoering of bijdrage van hun
architectuur aan de stad, ge-
bruiken ‘marktwerking’ als ver-
antwoording voor een
opportunistische bedrijfsvoe-
ring. Hebben we een praktijk
opgetuigd die de aandacht af-
leidt van de werkelijk bijdrage
van ons werk aan het stedelijk
weefsel, onverschillig is voor
de positie en betekenis van ar-
chitectuur als onderdeel van de
stad? Voor zover er nog een
architectuurvertoog is in Gro-
ningen, is de aandacht voor
het specifieke karakter van ons
vakgebied volledig verdampt.

In een stad die zich City of Ta-
lent noemt, is dit voor de ar-
chitectuur een karige score. We
hebben de mond vol van ken-
niseconomie en ‘bouwoffen-
sief’, maar maken ondertussen
woningen waar de bedenkers
van het Existenzminimum zich
voor zouden schamen. We
praten over geld, op momen-
ten dat we eigenlijk over de
kwaliteit van onze plannen
moeten praten. En dat is raar,
want aandacht voor de archi-
tectuur van de stad is niet al-
leen van belang voor onze
vakgemeenschap. De stad is
een publieke plek bij uitstek,
waarin iedereen gebaat is bij
een hoogwaardig ingerichte
ruimte. Weloverwogen aan-
dacht voor het ontwerp is van
belang voor het wonen in de
stad, voor de kwaliteit van
leven, voor de waarde van de
stad als geheel. Juist omdat de
stad een collectief ‘bezit’ verte-
genwoordigt, baart de huidige
praktijk ons zorgen - zorgen
die tot de vier punten van dit
architectuurmanifest hebben
geleid.

Punt 1. Liefde voor de stad
Nog steeds heeft Groningen
de ambitie om architectuurstad



te zijn en de term zelf biedt
hiervoor het beste perspectief.
Willen we weer architectuur-
stad zijn, moeten we ‘architec-
tuur’ en ‘stad’ met elkaar
verbinden. Dit betekent niet
dat buiten de stad geen archi-
tectuur kan worden gereali-
seerd, maar wel dat
architectuur, in een stedelijke
context, altijd nauw verbonden
is met de stedenbouwkundige
discipline, de landschappelijke
inrichting en het ontwerp van
de openbare ruimte.

Architectuur moet altijd verant-
woording afleggen aan de
stad en antwoord geven op de
vraag hoe op een positieve
wijze wordt bijgedragen aan
het bouwwerk van de stad als
geheel, hoe wordt vormgege-
ven aan de ziel en de identiteit
van de stad. De geest die Gro-
ningen in het laatste kwart van
de twintigste eeuw overtuigend
tot architectuurstad maakte,
kwam letterlijk voort uit een
begeestering voor de stad, uit
oprechte interesse voor de op-
gaven van de stad, uit nieuws-
gierigheid naar de stad, uit de
zoektocht naar de specifieke
betekenis van deze stad;
kortom, uit liefde voor de stad
Groningen.

Dit manifest roept op om de
liefde voor de stad weer een
prominente plaats te geven in
het ontwerpen aan Groningen,
in het discussiëren over en met
de stad en in het voeren van
een bevlogen vertoog over de
stad. Kunnen we onze liefde,
betrokkenheid en bedacht-
zaamheid weer aan het werk
zetten? Kunnen we onze ver-
beeldingskracht weer aanwen-
den om de ruimtelijke en

stedelijke opgaven van onze
tijd op een voor Groningen
waardige manier te benade-
ren?

Punt 2. De onontkoombare
context
Architectuur is een bij uitstek
publieke discipline, in de kern
collectief, altijd onlosmakelijk
verbonden met het collectieve
geheugen dat de stad verte-
genwoordigt en nooit los te
zien van de maatschappelijke
realiteit - of we dat nu willen of
niet. Architectuur is altijd on-
derdeel van een groter ruimte-
lijk geheel, altijd onderdeel
van een langer voortdurend
verhaal. Wat architectuur is,
wordt vooral bepaald door
waar het is en wanneer.
Hoewel de twintigste eeuw ons
heeft doen willen geloven dat
de traditie met een harde
breuk heeft plaatsgemaakt
voor de moderniteit, bleek ook
het modernisme gewoon aan
de wet van de historische con-
tinuïteit onderworpen te zijn. In
plaats van op zoek te gaan
naar unieke, individuele en
opvallende architectonische tri-
omfen zouden we met onze ar-
chitectuur moeten streven naar
samenhang en continuïteit.
‘Nieuwheid’ en innovatie zijn
immers geen verworvenheden
of verdiensten op zich. De ar-
chitectuurgeschiedenis lijkt zich
soms te lezen als een aaneen-
schakeling van hoogwaardige
incidenten, maar verbeteringen
in de architectuur presenteren
zich eigenlijk als kleine stap-
pen. Er is ruimte voor monu-
menten, specifieke stedelijke
momenten en afgewogen ar-
chitectonische uitzonderingen,
maar slechts in verhouding tot
de continuïteit van de be-
staande stedelijke ruimte zijn
deze op waarde te schatten.

De geschiedenis van de stad is
in duizenden jaren gegroeid,
steeds met minimale wijzigin-
gen en onmerkbare verschil-
len; de
architectuurgeschiedenis ont-
vouwt zich als een onzichtbaar
vernieuwende continuïteit.

Als we een architectuur willen
die past in deze continuïteit,
die bescheiden en misschien
zelfs alledaags is, dan moeten
we ons werk en de studie van
ons vak richten op het besten-
dige karakter van de stad en
op de bijdrage van de archi-
tectuur hierin. Dit vereist on-
derzoek naar de compositie
van bebouwing en stedelijke
ruimtes, maar ook naar de re-
latie tussen bebouwing en pro-
gramma. Juist met
oorspronkelijk en op Gronin-
gen gericht onderzoek verbre-
den we ons vakmanschap. Met
lokale kennis en ervaring,
maar ook met expertise van
buitenaf zullen we elkaar moe-
ten uitdagen om ons ambacht
passend te ontwikkelen; een
ambacht niet gericht op experi-
menten of innovatie, maar op
het opbouwen van een vakge-
bied en het leggen van funda-
menten, ontwerp na ontwerp,
werk na werk; een vakgebied
dat bestaat bij de gratie van
continuïteit.

Punt 3. De klauwen van het
stedelijk weefsel
Dat we de ruimtelijke en archi-
tectonische continuïteit soms
even uit het oog verliezen, is
opmerkelijk. Het voortschrijden
van de tijd wordt ons dagelijks
door de gelaagde stedelijke
structuur, letterlijk fysiek over-
geleverd, maar het is alsof we
met man en macht aan de
klauwen van dit stedelijk weef-
sel willen ontsnappen - terwijl
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de specifieke fysieke context
van de stad, het bouwwerk dat
de stad als geheel vertegen-
woordigt, juist bijdraagt aan
de kwaliteit en betekenis van
architectuur. Architectuur geeft
mede vorm aan het publieke
karakter van de stad, maar
andersom zorgt de samen-
hang tussen bebouwing, stads-
structuur en openbare ruimte
voor de ruimtelijke grondsla-
gen van wat we architectuur
noemen. Dankzij de stad kan
architectuur boven zichzelf uit-
stijgen, meer zijn dan de som
der delen, daadwerkelijk on-
derdeel worden van een groter
bouwwerk. Hoe hard we ons
er ook tegen verzetten, met
onze architectuur bouwen we
mee aan het stedelijk complex.

De stad zelf biedt de beste in-
formatie, kennis en ervaring
die de ontwikkeling van de ar-
chitectuur kunnen begeleiden.
Zodra we de wisselwerking tus-
sen de architectuur en de stad
omarmen, ontdekken we dat
we met onze ontwerpen plek-
ken creëren, meewerken aan
de vorming van het collectieve,
fysieke geheugen van de stad
en vormgeven aan een tast-
bare stedelijke structuur. De ar-
chitectuur van de stad bezit
een zekere autonomie en
vormt, als stedelijke structuur,
in feite het grootste monument,
dat steeds nieuwe functies
huisvest, bestendig is en de ca-
paciteit bezit om het stedelijk
leven telkens weer opnieuw
vorm te geven. Per definitie is
architectuur gerelateerd aan
de collectieve, samenhan-
gende stedelijke structuur en
per definitie bepaalt deze mor-

fologische structuur, als stede-
lijk geheugen, de mogelijkhe-
den van de stedelijke
transformatie. Zien we de stad
als een gelaagde en formele
structuur, kunnen we de sa-
menhang tussen architectuur,
gebouwtype, programma,
stadsstructuur en stedelijke
ruimte niet meer herleiden tot
een resultante van een aantal
maatschappelijke factoren.
Enkel het stedelijk patroon van
Groningen zelf kunnen we dan
nog zien als de oorsprong van
het ontwerpen aan de stad.

Punt 4. De verantwoordelijk-
heid van de vakgemeenschap
De liefde voor de stad, de on-
ontkoombaarheid van een
voortdurende stadsgeschiede-
nis en het permanente karakter
van het stedelijk weefsel - al
deze condities zorgen ervoor
dat wij als vakgemeenschap
een grote verantwoordelijkheid
hebben voor de stad. Willen
we op een gepaste manier ont-
werpen aan Groningen, zullen
we onze vakkennis en -ontwik-
keling moeten toewijden aan
de ontwikkeling van de stad.
Kunnen we ruimtelijke opga-
ven voeden met stedenbouw-
kundige, typologische en
architectonische verkenningen,
kunnen we de stad kortom
weer als ons werkterrein zien,
niet door van alles mogelijk te
willen maken (een tegenwoor-
dig zeer in zwang geraakte
‘visie’), maar door, als be-
scheiden bijdrage aan de stad,
kwaliteit en vakmanschap van
elkaar te eisen, ook voor de
uitvoering van ons werk? Niet
alleen onze tekeningen of
goede bedoelingen dragen im-
mers bij aan een kritische defi-
nitie van het vak, juist het
uitgevoerde project krijgt bete-
kenis als onderdeel van het

bouwwerk van de stad.
Wanneer we Groningen weer
op het niveau van de Neder-
landse architectuurstad willen
krijgen, zullen we onszelf, ont-
werpers, opdrachtgevers, be-
leidsmakers en overheden
streng moeten toespreken om
de liefde en betrokkenheid
voor ons vak weer op een ver-
antwoordelijke manier in ons
werk tot uitdrukking te bren-
gen. Wie dit manifest leest,
kan denken dat we het vertrou-
wen in ons vakgebied hebben
verloren. Niets is minder waar.
Juist met de verbeelding van
onze ontwerpen kunnen we
particuliere belangen verzoe-
nen met het publieke belang
dat de stad belichaamt, vanuit
de grondgedachte dat de stad
per definitie een gemeen-
schappelijk bouwwerk is waar-
van we allemaal de voordelen
en kwaliteiten kunnen beleven.
Het past ons vakgebied niet
om ons daarbij af te sluiten
van de omgeving en enkel op
ons eigen werk gericht te zijn.
In architectuurstad Groningen
zullen we elkaar als vakbroe-
ders keer op keer moeten aan-
moedigen om de stad meer
dan de som van onze ge-
deelde inspanningen te
maken.

Het zou ons sieren als we ons
weer gaan afvragen op welke
wijze ons werk bijdraagt aan
de stad. Pas als we ons eigen
vak weer serieus nemen, kun-
nen we architectuur weer gaan
zien als een creatief proces, als
een culturele uiting, als een
kritische bijdrage aan de con-
structie van de stad.

Groningen, 2016
Jeroen de Willigen 
is stadsbouwmeester van 
Groningen



Met zijn manifest richt de Stads-
bouwmeester zich tot zijn Gronin-
ger collega-architecten. In grote
lijnen stelt hij dat we als architec-
ten onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid moeten nemen en
daar ben ik het mee eens.  
Het is nu tijd om de volgende
stappen te zetten. Dat begint met
communiceren met de buitenwe-
reld. Je doet het als architect te-
genwoordig allang niet meer
alleen, maar samen met besturen,
ambtenaren, opdrachtgevers,
bouwers, gebruikers en publiek.
En dat is maar goed ook. Ik vind
dat een vooruitgang. Het betekent
ook dat we de verantwoordelijke
grondhouding niet alleen als ar-
chitecten moeten hebben, maar
met zijn allen delen. 

Dat betekent het eigen project zien
als onderdeel van de stad; zien
wat daadwerkelijk nodig is en
daar zelf, en samen met anderen,
mee aan de slag gaan. Waarbij
pragmatisme meer wordt gekop-
peld aan verbeeldingskracht. Dro-

men en theorieën horen getoetst
te worden aan de praktijk, maar
dat betekent nog niet dat je de be-
perkingen van de praktijk hoeft te
aanvaarden. Dat is waar juist ar-
chitecten sterk in (horen te) zijn.
Dit pleidooi heb ik op verzoek van
de Stadsbouwmeester al eerder
mogen houden.
Ik zie kansen voor ons architecten
om de gemeente concreet behulp-
zaam te zijn bij het scheppen van
het juiste klimaat voor een daad-
werkelijk ruimtelijk kwalitatieve
stad.

De Stadsbouwmeester constateert
dat Groningen alleen nog op pa-
pier een architectuurstad is. Ik zou
die gedachte willen omdraaien:
prima dat we geen architectuur-
stad meer zijn! Laten we ons met
zijn allen focussen op inhoud, ver-
antwoordelijkheid en bouwen aan
de stad. Daaruit volgt de ruimte-
lijke waarde. En daarmee laat
Groningen zich zien als een archi-
tectuurstad nieuwe stijl.

Paul van Bussel (De Unie Architec-
ten) was lid van de welstandscom-
missie Groningen.

Dit stond in de aankondiging van
de lezing van de (onafhankelijke)
Stadsbouwmeester Jeroen de Wil-
ligen voor de Vrienden van de
Stad Groningen op 26 januari van
dit jaar. In het gesprek dat de re-
dactie van het Vriendenbulletin
voorafgaand met hem had, gaf hij
duidelijk blijk van zijn benadering
als stadsbouwmeester “als je echt
met een goede architect te maken
hebt, moeten heel veel dingen in
de stad wel kunnen: de monu-
mentale status van de binnenstad
is dan het kader voor het ont-
werp”. 

Kennelijk schort het aan goede ar-
chitecten in en voor de stad, want
deze zomer richtte Jeroen de Willi-
gen zich met het Architectuurmani-
fest Groningen rechtstreeks tot de
architecten.
In dit pamflet verzucht hij dat de
kwaliteit van de ontwerpen en ook
die van de uitvoering op een his-
torisch dieptepunt zijn beland.
“Onder invloed van politieke en
maatschappelijke onlusten verliest
de architectuur het van proceszorg
en bouwmanagement; het ontwer-
pen en bouwen is amper aan el-
kaar gerelateerd. Ontwerp- en
tekenbureaus zijn verworden tot
papieren bureaucratieën, bekom-
meren zich niet om de uitvoering
of bijdrage van hun architectuur
aan de stad, gebruiken ‘marktwer-
king’ als verantwoording voor de
opportunistische bedrijfsvoering.
De stad is een publieke plek bij
uitstek, waarin iedereen gebaat is
bij een hoogwaardig ingerichte
ruimte. Weloverwogen aandacht
voor het ontwerp is van belang
voor het wonen in de stad, voor
de kwaliteit van leven, voor de
waarde van de stad als geheel.
Juist omdat de stad een collectief
‘bezit’ vertegenwoordigt, baart de
huidige praktijk ons zorgen”.

Jeroen de Willigen pleit voor een
grotere betrokkenheid van ontwer-
pers met aandacht voor de omge-
ving.

Het bestuur van de Vrienden on-
derschrijft zijn pleidooi van harte.  
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Reaties op het
Architectuurmanifest
Groningen

Paul van Bussel

“Ik probeer de zaken vanuit een
integrale aanpak te benaderen.
De stad is een collectief bezit. Bij
de inrichting van de openbare
ruimte hebben zowel burgers als
deskundigen hun rol te spelen.
Burgers moeten zich uit kunnen
spreken over het programma van
de openbare ruimte, deskundigen
zijn er voor het ontwerp.”

Angeniet Rubingh



8 DOUWE-ANNE WALSMA

Gerard van de Poll, 
voorzitter van de 
Noorderplantsoenbuurt

Gerard is al meer dan 10 jaar
actief in de bewonersorganisatie
Noorderplantsoenbuurt en is nu
waarnemend voorzitter. Een taak
die hem als gepensioneerd direc-
teur van een basisschool wel ligt.
Hij is ook een poosje secretaris
geweest, dat lag hem minder.
Ik heb wat vragen voorbereid,
maar dat lijkt bijna overbodig:
Gerard vertelt enthousiast over
wat er allemaal in de Noorder-
plantsoenbuurt speelt.

“We zijn meer dan vijfendertig
jaar geleden begonnen, ik weet
niet eens precies in welk jaar. Het
was in de tijd dat overal in de
stad bewoners zich organiseer-
den. Eerst waren er in onze wijk
twee organisaties, die zijn al vrij
snel samengegaan. We bestrijken
nu het gebied tussen Noordersta-
tionsstraat, het Noorderplant-
soen, de Koninginnelaan en de
spoorlijn. In totaal zo’n 2500 wo-
ningen. We hebben de indruk dat
er wel waardering in de buurt is
voor wat wij doen, anderzijds is
het ook zo dat op de ledenverga-
deringen vaak dezelfde 40 men-
sen komen. We geven vier keer
per jaar een blad uit dat bij ie-
dereen wordt bezorgd. De redac-
tie daarvan is zelfstandig, de
kosten worden gedekt door een
bijdrage van het bestuur en door
advertentieopbrengsten.
Het bestuur bestaat uit 6 enthou-
siaste mensen maar we zijn wel
op zoek naar uitbreiding, want
dan kun je de taken wat meer
verdelen. Er is erg veel te doen,
we zijn met veel uiteenlopende
dingen bezig.”

Zoals?
“Bijvoorbeeld de bouwplannen in
de buurt.  Vroeger kwamen we
daar wel eens te laat achter en
merkten we het pas wanneer een
pand afgebroken werd. Maar nu
heb ik een app-je waarop ik tijdig
doorkrijg welke bouwaanvragen
er zijn.”
Hoe werkt dat? vraag ik.
“Nou heel eenvoudig, je tikt je
postcode in en geeft aan binnen
welke cirkel je van bouwaanvra-

gen op de hoogte gehouden wilt
worden. Iedereen kan het aan-
vragen. Alleen zou ik je wel aan-
raden even na te denken over de
grootte van de cirkel. Ik gaf 500
meter op en dan krijg je wel heel
veel binnen.” (Gerard woont aan
de Grachtstraat en ontvangt nu
ook alle aanvragen voor de Hor-
tusbuurt)

Speelt er veel op dit moment?
“Ja, er zijn de afgelopen jaren
nogal wat bouwplannen geweest
waar wij ons mee bemoeid heb-
ben. Wij proberen als bewoners-
organisatie vooral in een vroeg
stadium mee te praten. Wanneer
het uiteindelijke resultaat ons of
omwonenden niet aanstaat laten
we het aan de bewoners om for-
meel bezwaar te maken. Die
kunnen bij ons natuurlijk wel te-
recht voor advies, maar zij zijn de
direct belanghebbenden.
Zo hebben wij met gemeente,
ontwikkelaar en architect overleg
gevoerd over voorgenomen be-
bouwing op het binnenterrein van
het Pythagorascomplex (tussen
Louise Henriëttestraat en het

Gerard van de Poll 

onvrede in het Pythagorascomplex
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spoor). Dat leidde helaas niet tot
overeenstemming, de omwonen-
den hebben nu bezwaar aange-
tekend.
Bij de plannen voor de Noorder-
kerk ging het anders. Daar kre-
gen we pas contact met de
ontwikkelaar nadat de omwonen-
den met hun bezwaren tot aan de
Raad van State waren gegaan.
Bij garage Westend (op de hoek
Tuinbouwdwarsstraat/Tuinbouw-
straat) lag er een plan tot ver-
bouw tot allemaal kleine
studiootjes. Wij vonden dat geen
wenselijke invulling. In een goed
contact met de ontwikkelaar en
de architect leidde dat tot een
ander plan dat aan de meeste
van onze eisen tegemoet kwam

en toch rendabel was voor de
ontwikkelaar. Buurt tevreden en
ontwikkelaar tevreden!” 

Bestemmingsplan.
In de buurtvisie, gemaakt door
een aantal buurtbewoners, staat
onder andere dat de huidige be-
volkingssamenstelling een goede
is, hoewel sommige bewoners
hier en daar het percentage stu-
denten te hoog vinden. 
“We liepen er in de buurt tegen-
aan dat er nogal wat initiatieven
dreigden om bijvoorbeeld een
schipperswoninkje te slopen en
dan op die plek  kleine studioot-
jes in drie of vier lagen terug te
bouwen, diep de tuin in. 
Voor de Kerklaan is er nu als
aanvulling op het bestemmings-
plan vastgelegd, dat zulke stu-

dio’s minimaal 50 m2 groot
moeten zijn.
Een grote verbetering is het
nieuwe bestemmingsplan en ook
het ‘krimpfoliescenario’ dat aan
het bestemmingsplan is toege-
voegd. Dat houdt in dat voor
grote delen van de buurt niet
meer afgeweken mag worden
van de bestaande vorm en dat
optoppen dus niet meer mag.
Dat geeft de indruk, dat de ge-
meente goed naar de buurt luis-
tert.”

Klopt dat?
“We hebben een goed contact
met wethouder Roeland van der
Schaaf. Met de benen op tafelge-
sprekken noemen we dat. Infor-
meel, geen gedoe met notulen en
zo.  Ook met de stadsdeelcoördi-

Pythagorascomplex, binnenterrein                                       
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nator hebben we elke maand wel
even contact en twee keer per
jaar een officieel overleg. Ja, de
verhoudingen zijn goed.”

Een heikel punt: parkeren.
Gerard is erg tevreden over hoe
het parkeren nu geregeld is. Er
was verdeeldheid bij de bewo-
ners over het invoeren van be-
taald parkeren. De
bewonersorganisatie heeft toen
zelf onderzocht wie er in de buurt
hun auto neerzette. Toen bleek
dat 45% niet in de buurt woonde,
was iedereen wel om. Nu is er
van acht tot tien uur betaald par-
keren ingevoerd, tot tevredenheid
van de hele buurt.

Groenste buurt.
“Er is een aparte groep mensen
bezig met een ambitieus plan: de

het Westendcomplex

buurt in 2023 of op z’n laatst
2025 energieneutraal te krijgen.
Er zijn 3 woningen als pilot geno-
men: een nieuwbouwwoning, een
bovenwoning en een schippers-
huisje. Die moeten als voorbeeld
voor de meeste woningen in de
buurt gaan dienen. Er zijn warm-
tescans van gemaakt om er ach-
ter te komen, waar de ‘lekken’
zitten en wat daar aan te doen is. 
Er zit wel een bestuurslid in deze
groep, maar die functioneert ge-
heel zelfstandig en de groep ge-
nereert ook zijn eigen financiële
middelen.”

En dan is er nog:
-  de instelling van wij-teams (die
moeten de zorg dichter bij huis
brengen) waar de buurt bij be-
trokken is.

-  die levensgevaarlijke achteruit-
rijdende  vrachtauto’s die aan de
Kerklaan bij de Coöp 5 keer per

dag lossen, dat vraagt  om actie.

-  het project Leefstraat, met als
doel de straat door de bewoners
zelf te laten inrichten, tijdelijk af
te sluiten voor autoverkeer en de
sociale cohesie te verbeteren.

-  de lang levende wens voor een
buurtcentrum. Het Prinsentheater
misschien?

Kortom, werk genoeg. Gerard is
erg betrokken bij de buurt en zet
zich op diverse terreinen in.
Door zijn jarenlange ervaring
heeft hij natuurlijk overal contac-
ten en kent hij de wegen binnen
gemeente en andere organisaties
zoals woningbouwverenigingen.
Toch vraagt hij zich zo nu en dan
af of het niet goed is het stokje
aan een volgende generatie over
te dragen… 

Kop Pythagorascomplex
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Krijgt Groningen wat
het verdient?
een sfeerimpressie

11 Oktober 2016. De hal van het
Gomaruscollege aan het Vondel-
pad in de Wijert stroomt vol met
zo’n 100 bezorgde buurtbewoners:
de actiegroep ‘Groningen Verdient
Beter’ en de samenwerkende wijk-
verenigingen organiseren een voor-
lichtings- en discussieavond over de
Ringweg Zuid.
De organiserende groepen voeren
al geruime tijd actie om de plannen
voor de aanpak van de zuidelijke
ringweg van tafel of – op z’n minst
– gewijzigd  te krijgen. In het Vrien-
denbulletin van afgelopen april is
door een interview met voorzitter
Pieter Sauer van ‘Groningen Ver-
dient Beter’ aandacht besteed aan
de acties en alternatieve plannen.

De voorzitter van de wijkvereniging
Rivierenbuurt, Geert Hoving, schetst
voor de pauze nog maar eens de
achtergrond van de plannen.
Omdat de Hogesnelheidslijn tussen
Groningen en Amsterdam in 1995
werd afgeblazen kwam er ca 2 mil-
jard euro vrij om het openbaar ver-
voer in stad en provincie te
verbeteren (de Zuiderzeegelden).
Overigens moest daar ook de
bouw van het Forum uit bekostigd
worden en nog zo wat andere
zaken in de drie noordelijke Provin-
cies. Voor de aanleg/aanpassing
van de zuidelijke ringweg bleef ca
450 miljoen over, Rijkswaterstaat
deed er nog zo’n 200 miljoen bij
om het plaatje kostendekkend te
maken. Hiervan is inmiddels 100
miljoen aan de voorbereidingen
besteed.

Het eerste voorstel uit 2008 dat
door stad en provincie wordt aan-
gedragen om de ringweg te verbe-
teren gaat uit van gescheiden

verkeersstromen van het lokale ver-
keer en het doorgaande verkeer
Amsterdam-Bremen. In 2009 blijkt
dit plan vervangen door een plan
met geïntegreerde verkeersstromen.
Vanaf dat moment heten de in-
spraakavonden ineens informatie-
avonden, maar dat kan toeval zijn.
In 2014 tekent de minister het Tra-
cébesluit en gaat de Groningse ge-
meenteraad akkoord met de
plannen die uitgaan van geïnte-
greerde verkeersstromen.

In de pauze worden de twee (!)
aanwezige raadsleden door de ver-
ontruste buurtbewoners bevraagd
over hoe het zover heeft kunnen
komen. Het raadslid van ‘100%
Groningen’ zegt met een motie in
de raad te willen komen. Het
raadslid van de PvdA wil de discus-
sie in de raad heropenen als er
nieuwe feiten op tafel komen. De
(onafhankelijk) voorzitter van de
avond, hoogleraar Dirk Slotboom,
probeert een en ander in goede
banen te leiden.

Na de pauze legt Pieter Sauer,
voorzitter van ‘Groningen Verdient
Beter’, uit dat al vanaf 2011 actie is
gevoerd om alle partijen – Rijkswa-
terstaat, Provincie, Gemeente – op
andere gedachten te brengen.
Sinds eind 2015  beschikt ‘Gronin-
gen Verdient Beter’ over een plan,
ontwikkelt door wegenbouwer Muij-
zert, dat alle doelstellingen van de
zuidelijke ringweg realiseert en ook
nog zo’n 270 miljoen goedkoper is.
(In het artikel in het Vriendenbulle-
tin van april is hier ook uitgebreid
op ingegaan). In juni is een petitie
aangeboden aan de Tweede Ka-
mercommissie voor Infra en Milieu
met 1000 handtekeningen en het

Muijzert-plan. De Rekenkamer is
gevraagd om de plannen door te
rekenen. 

Inmiddels heeft bij de aanwezigen
in de zaal de verontrusting plaats-
gemaakt voor verbijstering: hoe
kan dit ? Wat  kunnen we doen? De
voorstellen die door de aanwezigen
worden gedaan (Rekenkamer vra-
gen, petitie met handtekeningen
aan Tweede Kamer aanbieden) blij-
ken door de actiegroep al te zijn
uitgevoerd. De hoop van ‘Gronin-
gen Verdient Beter’ is gevestigd op
de Raad van State.
In september 2015 hadden de be-
zwaren bij de Raad van State opge-
leverd dat Rijkswaterstaat de
plannen moet aanpassen. Er blijven
echter nog steeds 5 bezwaren over:
veiligheid (2 x), geluid, vleermuizen
en loopbrug. Hierover is op 1 sep-
tember jl. weer een zitting van de
Raad van State geweest, waarin de
partijen toelichting konden geven.
De Raad van State moet binnen 6
weken uitspraak doen, maar heeft
aangegeven dat ze de termijn met
6 weken verlengt. Uiterlijk 24 no-
vember 2016 moet er een uit-
spraak liggen. 

De aanwezigen wordt gevraagd op
de site van ‘Groningen Verdient
Beter’ een petitie te tekenen die aan
de Minister wordt aangeboden.
Hierin worden de bezwaren samen-
gevat: een te complexe weg op een
te kleine ruimte, de bereikbaarheid
van de binnenstad (en UMCG)
onder druk, toename van wijkver-
keer (omdat er 2 op en afritten van
de ring verdwijnen). De uitgere-
kende tijdwinst voor een stoplicht-
loos Julianaplein is 1 minuut op het
traject Groningen-Bremen. De files
op de A28  Assen-Groningen zullen
alleen maar langer worden.

Naschrift: 
De Raad van State heeft op 18 ok-
tober uitspraak gedaan. 
De plannen mogen worden uitge-
voerd. De tegemoetkoming van de
Raad van State zit in het opleggen
van gebruik van ‘stil beton’. ‘Gro-
ningen Verdient Beter’ blijft actie
voeren richting gemeenteraad en
provinciale staten.
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Reitdiephaven

Een verrassing aan de noord-
westkant van de stad: Reitdiepha-
ven. Een jachthaven, op de
pieren kleurrijke ‘scandinavische’
woningen, winkels en ook appar-
tementenflats. Wonen, recreatie,
en commercie in één project tot
ontwikkeling gebracht. Reitdiep-
haven staat in de top dertig van
Pinterest, een netwerksite waar
deelnemers hun favoriete afbeel-
dingen (van wat dan ook) op
kunnen ‘pinnen’. Over Reitdiep-
haven spreek ik met Hiebo Mun-
tinga die het initiatief heeft
genomen tot de ontwikkeling van
dit gebied.

Waterborg
Vrijwel elke Groninger kent of
kende, in ieder geval van naam,
het bedrijf Waterborg, gevestigd
aan de Lage der A en ook in de
A-straat. Het heeft 125 jaar in de
binnenstad gezeten. Begonnen
als zeilmakerij heeft het bedrijf
zich allengs verbreed met andere

activiteiten en producten. Als zeil-
makerij was het bedrijf vooral ge-
richt op de scheepvaart, maar
ook werden dekkleden vervaar-
digd voor agrarische bedrijven
(binderkleden), spoorwegen (wa-
gonkleden), schepen en derge-
lijke. De dekkleden werden
waterdicht gemaakt door het
canvas met teerolie te impregne-
ren.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog
heeft de vader van Hiebo Mun-
tinga het bedrijf van de familie
Waterborg gekocht. In de jaren

vijftig breidde Waterborg uit met
een tentenbedrijf, dat over het
hele land tenten verhuurde voor
evenementen. In het begin van
de jaren zeventig heeft zoon
Hiebo het bedrijf overgenomen.
Toen werden ook nieuwe produc-
ten vervaardigd en verkocht zoals
kunststof dekzeilen. Daarnaast
kwam er een kampeerartikelen-
tak (met buitensportartikelen voor
klimmen en dergelijke) en een
watersportartikelentak (jachtzei-
len). Uiteindelijk bestond het be-
drijf uit vier onderdelen:
Waterborg Watersport, Water-
borg Buitensport, Handelsonder-
neming Waterborg (dekzeilen,
foliën, mestputten en zeilmakerij)
en Waterborg Zonweringen.
Muntinga kwam na zijn militaire
dienst in het bedrijf. Daarnaast
heeft hij een studie rechten afge-
rond. Toen hij voor de keuze
stond in het bedrijf te gaan of
een juridische loopbaan, koos hij
voor het bedrijf. 
Begin jaren negentig ontstond er
druk op de bereikbaarheid van

Hiebo Muntinga

Bedrijf Waterborg aan Lage der A
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winkels in de westelijke binnen-
stad waar Waterborg gevestigd
was. De Westerhaven, die in de
jaren zestig was gedempt, bood
tot dan ruime parkeergelegen-
heid voor mensen die in de bin-
nenstad moesten zijn. Maar met
de ontwikkeling van het Wester-
havengebied als grootschalig
winkelcentrum zou de parkeerca-
paciteit verdwijnen. Bestaande
winkels zouden concurrentie van
het nieuwe winkelcentrum gaan
ondervinden. Muntinga reali-
seerde zich dat er iets moest ge-
beuren: hij dacht aan
verplaatsing van het bedrijf,
waarbij de sterke watersporttak
tevens de ontwikkeling van een
jachthaven in zicht bracht. Twee
jachthavenlocaties waarvoor hij
plannen had ingediend bij de ge-
meente vielen uiteindelijk af: de
kop van het Damsterdiep bij de
Oostersluis en de
Zuiderhaven/Eendrachtskanaal. 

Een nieuw plan
Met het afvallen van de locaties
Damsterdiep en Zuiderhaven was
de vraag: wat nu? De gemeente,
met name in de persoon van wet-
houder mevrouw Joan Pieters-
Stam, dacht mee met de plannen
van Muntinga. De gemeente
deed Muntinga in 1996 het aan-
bod het Reitdiephavengebied als
jachthaven te ontwikkelen. Mun-
tinga zou zijn commerciële activi-
teiten naar dit gebied mogen
verplaatsen als hij zich commit-
teerde aan de ontwikkeling van
de jachthaven. Dat aanbod bete-
kende een concessie van de ge-
meente want ingevolge de Nota
Grootschalige Detailhandel was
het ontwikkelen van dit type de-
tailhandel aan de periferie niet
toegestaan.

Muntinga heeft toen schetsen ge-
maakt voor de ontwikkeling van
het Reitdiepgebied, met name het
gebied rond de beoogde jachtha-
ven. Over het projectontwerp was
de gemeente zeer enthousiast.

Maandelijks werd de voortgang
met de gemeente (stadsbouw-
meester-eerst Maarten Schmitt,
later Wim van Vondel-en verte-
genwoordigers op het gebied van
vastgoed, financiën en planont-
wikkeling) besproken. Het idee en
ontwerp van de kleurrijke pierwo-
ningen was van Oving Architec-
ten. Uiteindelijk heeft het, na het
aanbod van de gemeente aan
Muntinga in 1996, nog 13 jaar
geduurd voor  het project defini-
tief gerealiseerd kon worden.
September 2009 werd de over-
eenkomst met de gemeente tot
realisatie van de havengebouwen
en de aanleg van de haven zelf
officieel getekend. Toen kon de
bouw beginnen.

Het project bestaat uit de jacht-
haven, detailhandel en wonin-
gen. Toen het maritiem centrum
(het gebouw met het gewelfde
dak en de lange steigerpalen aan
voor- en achterzijde, dat het ha-
venkantoor, de havenwerkplaats,
winkels, kinderopvang en fitness
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omvat) werd voltooid in 2011 zijn
de sportwinkels verplaatst vanuit
de binnenstad. Vervolgens is de
waterbak uitgegraven door de
gemeente. Vanaf 2011 is het fa-
miliebedrijf begonnen met de ex-
ploitatie van de jachthaven. Daar
zetelt zijn dochter Ella nu als ha-
venmeester. Het water is in erf-
pacht voor de duur van 50 jaar,
de steigers zijn eigendom van het
familiebedrijf, inclusief 25 par-
keerplaatsen en het havenkan-
toor. Reitdiephaven ligt aan de
staande mastroute van Delfzijl
naar Zoutkamp en Lemmer. Een
zeer belangrijke vaarroute voor
de recreatievaart. Van de passan-
ten is zo’n 20-25% Duits, en 3-
4% Engels.

Centrumvoorziening
Het Reitdiephavengebied met zijn
detailhandel fungeert nu als cen-
trumvoorziening van de uitbrei-

ding Reitdiep, tussen Dorkwerd
en de stad. Uiteindelijk zullen
hier 3000 woningen worden ge-
realiseerd. De relatieve ligging
van dit centrum wordt nog beter
wanneer de verplaatsing van de
P+R Zernike naar een locatie, di-
rect westelijk van Reitdiephaven
tot stand is gekomen. Voor een
goed functionerende P+R voor-
ziening ligt de locatie in Zernike
te veel terzijde, aldus Muntinga.
De verbindingen met het centrum
zijn met het ov uitstekend, met de
fiets is het centrum in een kwar-
tier te bereiken. Dat maakt het
gebied ook aantrekkelijk voor de
vestiging van een hotel. Dat zou,
mits de hoogte beperkt blijft
(plannen voor een zestig meter
hoge toren zouden de kwaliteit
van het gebied kunnen aantas-
ten, niet alleen visueel maar ook
voor de zeilvaart) de noordweste-
lijke ‘toegangspoort’ van Gronin-
gen nog kunnen versterken.
Uiteindelijk blijft van de proble-
men met de perifere detailhan-

del, waar Muntinga bij de ontwik-
keling van het project mee te
maken had, niets meer over. De
groei van de stad heeft de discus-
sie hierover volledig ingehaald.

De realisering van het project
heeft zo’n 17 jaar geduurd.  De
woningbouw is door TCN gerea-
liseerd. Met vastgoedontwikke-
laar Ter Steege en de gemeente
heeft Muntinga in een driepartij-
enverband de rest gedaan. 

Met zijn pensioen in zicht heeft hij
in 2010 de winkels verkocht aan
een andere partij. Hoewel er na-
tuurlijk wel tegenslagen waren,
bijvoorbeeld dat het project twee
jaar heeft stilgelegen als gevolg
van de aanleg van een fly over in
de Friesestraatweg, is Muntinga
zeer enthousiast over de rol van
de gemeente.  “De verhouding
was uitstekend, chapeau” , zo
zegt hij. 

Het Reitdiephaven complex
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“Wij onderscheiden ons
door kennis, 
product en service”

Toen ik de lezing van Rudolf Kort
over zijn werk hoorde, was mijn in-
teresse gewekt. Aan zijn kledingwin-
kel aan de Munnekeholm was ik
altijd achteloos voorbij gelopen. Er
zijn zoveel kledingzaken in de stad.
Wat mij intrigeerde was dat ik me
een zaak in dure Italiaanse maat-
pakken in Groningen niet zo goed
kon voorstellen. Bestaat hier een
markt voor in het redelijk kapitaal-
arme Groningen, zo vroeg ik me
af..

Als ik de winkel in stap voor een af-
spraak staat de boel op zijn kop. Er
wordt een nieuwe vloer gelegd en
alles moet aan kant. Maar ik ben
welkom en zo hoor ik van de ge-
schiedenis van kledingwinkel Harvie
waar Kort vanaf het begin in 1994
bij betrokken is. Harvie is een initia-
tief van een tweetal binnenhuisar-
chitecten die hun zaak aan de
Munnekeholm hadden. Ze bedach-
ten dat hun klanten ook te interesse-
ren zouden zijn voor Engelse
kostuums. Het naastgelegen pand
waarin machinefabriek Boekholt ge-
vestigd was geweest richtten ze in
als kledingzaak. De naam ontleen-
den ze aan de Londense kleding-

maker Harvie & Hudson waar de
vader van een van de beide firman-
ten altijd zijn kostuums had besteld.
Maar hun verwachting kwam niet
uit. De klanten bleken veel meer be-
langstelling te hebben voor Itali-
aanse merken. Begonnen met een
standaardcollectie bleek er vervol-
gens vraag te zijn naar het Itali-
aanse maatpak. Daar is toen op in
gesprongen. 

Eigenaar
Kort komt in 1994 in loondienst bij
Harvie. Zijn eerste winkelervaring
deed  hij op bij een groot warenhuis
waar hij een tweejarige opleiding
kreeg tot floormanager. Kort: “Het
was een opleiding waarbij de com-
municatieve vaardigheden centraal
stonden. We deden eindeloze rol-
lenspelen. Het moeilijkste in mijn
beroep is de communicatie. Kennis
omtrent het product leer je wel tij-
dens je werk. Ik ben daarna terecht-
gekomen bij een kledingzaak en
vervolgens  bij het startende Harvie.
In 2000 konden mijn vriendin en ik
de zaak overnemen. De oorspron-
kelijke eigenaars werd het te druk
met twee zaken. Met hen bestaat
nog steeds frequent en goed con-
tact. Ze zijn eigenaar van het pand
gebleven en ze kijken mee met de
zaak. Het is toch altijd een beetje
hun kindje gebleven. We hebben
dezelfde smaak en ze zijn voor ons
een goed klankbord.”

Italië
“Wij bezoeken de Italiaanse kle-
dingbeurzen, bekijken de collecties
en maken afspraken voor een be-
zoek aan fabrieken en ateliers. De
mooiste beurs is die te Florence, de
Pitti Uomo, de beurs van de man. In
het noorden van Italië zitten de wol-
fabrieken. Ze spoelen de wol met

bergwater. De productie is daar ma-
chinaal. In Zuid Italië rond Napels
heb je de ateliers. Daar heb je het
handwerk en worden voor 5000 tot
6000 euro maatpakken gemaakt.”

De markt
“We hebben twee collecties, de sei-
zoenscollectie, gemaakt op basis
van vaste maten  en de maatcollec-
tie om te laten zien wat je op maat
kunt laten maken. We doen op
maat pakken, jasjes, overhemden,
truien, broeken, jassen, handschoe-
nen en spijkerbroeken. We leveren
een volledig pakket. Voor hij de
deur uit gaat kunnen we onze klant
compleet aankleden. Je krijgt een
markt voor maatkleding doordat je
je klanten in de winkel persoonlijk
benadert. We verleiden mensen om
wat moois te kopen.
Het is niet makkelijk in Groningen.
Het laagje van de bevolking waar je
het van moet hebben is flinterdun.
Gelukkig hebben we ook veel klan-
ten in de Randstad. Dat komt door
de van mond tot mond reclame én
doordat mensen die naar de Rand-
stad verhuizen bij mij klant blijven.
Ik ga dan voor de maat bij hen
langs in het westen of als ze in Gro-
ningen moeten zijn komen ze op de
zaak vaak ook buiten de openings-
tijden om. We hebben nooit over-
wogen om de zaak naar het westen
te verplaatsen. Daar heb je met veel
meer concurrentie te maken. Hier
bijna niet.”

Crisis
“De crisis heeft bij ons ook toegesla-
gen. Klanten gingen failliet en die
waren we in één keer kwijt. In onze
bedrijfsvoering gingen we goed
naar onze kosten kijken en onze
voorraden in de gaten houden. De
vinger moet continue aan de pols.
De trend is dat mensen minder inte-
resse hebben in kleding.  Men legt
bij het uitgeven van geld de priori-
teit eerder bij vakanties en uit huis
eten. En de prijs wordt steeds be-
langrijker. Ik heb nu ook vriendelijk
geprijsde maatpakken vanaf 1000
euro. Als je wilt overleven is onder-
scheiden het sleutelwoord. Wij on-
derscheiden ons door kennis, door
het product en door onze service.
Onze winkel is heel persoonlijk, ik
ben altijd heel persoonlijk met de
mensen bezig”.   

Rudolf Kort
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Het gemeentebestuur
krijgt er van langs….

In de laatste donateurslezing
van dit jaar op 17 november
windt architect Cor Kalfsbeek er
geen doekjes om. De ruim 40
aanwezigen worden door de
heer Kalfsbeek aan de hand
van oude en nieuwe foto’s mee-
genomen in zijn kijk op wat
goede en slechte architectuur is.
En dat vanuit zijn credo “goede
architectuur is het resultaat van
intelligentie en vakmanschap”,
toegespitst op de vraag: past
het gebouw op deze plek? Het
blijkt dat het daar nog wel eens
aan schort in de gemeente Gro-
ningen.

De heer Kalfsbeek is uitgespro-
ken in zijn mening over de gele
steentjes in de binnenstad: het
fundament van de stad, “dat
doe je dus niet met geel”. Maar
zeker zo belangrijk is de invul-
ling van de openbare ruimte.
Als die doorloopt tot aan de
gevel is het hem een gruwel.
Aan het instemmende gemur-
mel te horen, werd dit door veel
aanwezigen gedeeld.
In het vervolg van ‘de wande-
ling door de stad’ neemt Kalfs-
beek ons mee langs de grote
nieuwe gebouwen in de stad, en
passant geeft hij een exposé
over stedenbouw en architec-
tuur. Goede stedenbouwers zijn
niet altijd goede architecten,
omgekeerd geldt dat ook trou-
wens. Hij illustreert dat met het
plan dat Gunnar Daan indertijd
maakte voor de invulling van de

Grote Markt (dat het niet heeft
gehaald, ondanks dat het de
vakjuryprijs kreeg). Volgens
Kalfsbeek is het een mooi ont-
werp, maar niet op die plek; het
(gerealiseerde) plan van Nata-
lini zit stedenbouwkundig goed
in elkaar, maar de architectuur
getuigt van valse romantiek. 

We lopen verder op de Grote
Markt naar de nieuwbouw van
Vindicat (een mooi blok, mooie
stenen) maar een eerste klas
fout van de opdrachtgever (de
gemeente): een openbare
ruimte als de Grote Markt
vraagt om gebouwen die open-
baar toegankelijk zijn. Andere
missers van het gemeentebe-
stuur volgens Kalfsbeek: het
gele Hunzehuys naast het sta-
tion en de fietsenstalling (stads-
balkon) ervoor die een meter te
hoog ligt. Kalfsbeek benadrukt
dat hij niet tegen nieuwbouw in
de binnenstad is, in tegendeel.
Maar dan wel op de manier die
Grassi (bibliotheek) laat zien:
‘nieuwbouw moet een basis zijn
om de omliggende bebouwing
omhoog te tillen’. Dat is gelukt
bij het ontwerp van de biblio-
theek, in tegenstelling tot de
nieuwbouw van het Provincie-
huis. Die zou in een suburbane
omgeving prima passen maar
niet in de binnenstad. In zijn
verhaal stuit hij vaker op dit fe-
nomeen: als de stad goede ar-
chitecten aantrekt, houden die
te weinig rekening met de ste-

denbouwkundige context. Het
komt aan op een goed gefor-
muleerde opdracht. Dat blijkt
ook bij de invulling van de oost-
wand van de Grote Markt. De
architect (Thomas Müller) heeft
zijn sporen in de stad verdiend,
maar zijn voorstellen voor de
opvulling van de ruimte tussen
Vindicat en de steeg naar de
Nieuwe Markt passen niet in het
centrum. 

Uit de discussie na de pauze
blijkt dat Kalfsbeek vindt dat de
gemeente zich verkijkt op groot-
schaligheid. Naar zijn mening
past het Forum naar zijn schaal
niet in de binnenstad: de relatief
kleine binnenstad wordt kapot
gemaakt door een kolos van 40
meter hoog. En door dit gebouw
is, ondanks dat de oostwand
‘naar voren is gekomen’, de
diepte achter de bebouwing van
de oostwand veel te klein. Jan
Giezen (architect en adviseur
van de Vrienden) vraagt aan
Kalfsbeek of hij een idee heeft
hoe je nog variatie kunt krijgen
in het ontwerp van Müller, zodat
het oorspronkelijke idee van
een weerspiegeling van de zuid-
wand  in de bouw van de oost-
wand, mogelijk wordt. Er
ontstaat een geanimeerde dis-
cussie (er zitten meer architecten
in de zaal) over de (on)moge-
lijke invulling van de oostwand:
die loopt van het opperen van
een nepgevel (niet Kalfsbeeks
wereld) tot het gebruiken van
alle drie de voorstellen van Mül-
ler, elk voor een derde deel,
voor de gevel van het beoogde
hotel. Dit laatste voorstel zorgde
voor veel hilariteit in de zaal.
Die kan echter niet verhullen dat
de meeste aanwezigen zich zor-
gen maken over de invulling
van de oostwand.

Misschien kan de gemeente Cor
Kalfsbeek inhuren als coarchi-
tect? Dat is eerder gebeurd. 
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De Hunze als kwaliteit
in de stad

In het Provinciehuis spreek ik Fran-
cien van Soest, provinciaal beleids-
adviseur ruimtelijke kwaliteit, erfgoed
en landschap. Zij heeft een half uur
voor me vrijgemaakt zodat ik haar
een paar vragen kan stellen over de
lezing die ze op 9 februari 2017
voor de Vrienden van de Stad Gro-
ningen zal geven. Ze heeft het druk
net als veel andere medewerkers van
de provincie. 

Het verhaal van de Hunze is behoor-
lijk gecompliceerd. Oorspronkelijk
stroomde de Hunze  ten noordoosten
van Groningen naar zee. Hij ont-
sprong (en doet dat nog steeds!) aan
de oostzijde van de Hondsrug. Langs
de Hunze stonden oostelijk en noor-
delijk van de stad Groningen tal van
versterkte huizen van borgmannen,
zoals het Huis Selwerd, Cortinghuis,
Vrydemahuis en Gronenborg. Deze
lokale potentaten stonden de prefect
bij die namens de bisschop van
Utrecht de stad Groningen, liever
nog het gehele Go-recht, bestuurde.
Deze situatie duurde tot in de eerste
helft van de 14e eeuw. Toen werden
de borgen verwoest door Ommelan-
der Friezen in samenwerking met
Groninger stedelingen. Men zag

echter wel het belang van Groningen
als marktplaats. Na wat heen-en-
weer golven van bisschoppelijke in-
vloed en stedelijke belangen werd in
1405 Groningen baas in eigen huis.
De stad Groningen lag oorspronke-
lijk dus niet aan de Hunze, maar
aan de Drentsche Aa (Hoornsediep).
Rond 1400 werd met het graven van
het Schuitendiep, tussen Waterhuizen
en Borgham (ongeveer het huidige
Noorderhogebrug), Groningen met
de Drentse venen verbonden. Dit is
in de stad het tracé Oude Winscho-
terdiep, Turfsingel en Boterdiep. Men
bleef daarbij dus aan de oostzijde
van de Hondsrug. De Hunzetak
noordwestelijk van Waterhuizen werd
van zijn watertoevoer beroofd, ver-
landde, en werd van geringe beteke-
nis. Inmiddels heeft de stad zich in
de twintigste eeuw uitgebreid tot over
het oude Hunzetracé. 
De lezing van Francien van Soest
gaat onder andere over het histo-
risch verhaal van de Hunze: de oor-
sprong op de Hondsrug in Drenthe,
het tracé via het Zuidlaardermeer, de
verschijning van de rivier in de stad
Groningen en de uitstroom in zee via
wat nu het Reitdiep heet. Door de
eeuwen heen is de rivier door de
mens voor allerlei doeleinden ge-

bruikt, heeft deze voor een grote
economische voorspoed gezorgd en
is de loop om allerlei redenen veran-
derd en omgelegd. Tegenwoordig is
de Hunze op een aantal plekken vrij-
wel verdwenen maar laat hij ook op
veel plekken nog sporen zien zoals
in de Koningslaagte, maar ook in de
stad zelf, zoals bij en in Euvelgunne,
Noorderhogebrug en de wijk De
Hunze. De wijk De Hunze is ge-
noemd naar de rivier die vroeger
door dit gebied liep. Een overblijfsel
daarvan is het Selwerderdiepje, een
afwateringssloot aan de rand van de
wijk De Hunze op de grens met de
wijk Van Starckenborg. Het Selwer-
derdiepje kronkelt vervolgens verder
naar het noorden tot het bij Wieru-
merschouw in het Reitdiep verdwijnt. 

Het Groninger Landschap en het
Drents Landschap hebben plannen
om de Hunze weer zo veel mogelijk
terug te brengen in het landschap en
zo nieuwe natuur te creëren. In
Drenthe is de Hunze al veranderd
van een gekanaliseerde naar een
kronkelende beek. Het plan is ook
om in de provincie Groningen de
Hunze te herstellen. Het Groninger
Landschap verwerft hiervoor gron-
den die deel uitmaken van de ecolo-
gische hoofdstructuur. Ook het tracé
in de stad is dan van belang: hoe
kunnen we de rivier weer meer zicht-
baar maken in Groningen? 

In haar lezing wil Francien van Soest
ingaan op de Hunze als kwaliteit in
de stad. Zij zal ingaan op de vraag:
“wat zijn de kansen en mogelijkhe-
den voor rivierherstel van de Hunze
voor de kwaliteit van de stad?” Op
een enthousiasmerende en inspire-
rende manier zal zij dit vraagstuk
van allerlei kanten bekijken. 

Francien van Soest

Bochten van de Hunze bij Euveulgunne en de Stortplaats

GRONINGEN
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Activiteitenagenda
Donderdag 9 februari 2017 
zal Francien van Soest spreken over

‘De Hunze als kwaliteit in de stad’

Heerenhuis, Spilsluizen 9

Aanvang: 20.00 uur

Het plan van het Groninger Landschap ‘Groningen: stad aan de Hunze’ richt zich op het verbinden
van de Hunze met het Reitdiep ter hoogte van Wierumerschouw. Op dit moment stroomt het 
Hunzewater via het Winschoterdiep naar het Eemskanaal van waaruit het gespuid wordt op de
Eems. Op termijn moet een gedeelte van het water weer door de oostelijke stadsrand van 
Groningen naar het Reitdiep gaan stromen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling 
van de oostrand van de stad.  
Francien van Soest vertelt het historisch verhaal over de Hunze en de mogelijkheden om de Hunze
weer zichtbaar te maken in de stad.   
Francien van Soest is provinciaal beleidsadviseur ruimtelijke kwaliteit, erfgoed en landschap bij de
provincie Groningen

Speuren naar wereldtentoonstelling 1903
In de aanloop naar een tentoonstelling over J.A. Huizinga en zijn meubelfabriek ‘Nederland’, 
toegespitst op zijn aanwezigheid in de stad Groningen van 1889 tot aan de fusie in 1955 met 
Rodenberg, zijn de samenstellers op zoek naar alle mogelijk relevant materiaal over de 
Tenstoonstelling van Kunst en nijverheid van 1903.

Deze ‘wereldtentoonstelling’ trok nationaal en internationaal grote aandacht. Een van de 
standhouders was de meubelfabriek ‘Nederland’ die met een stijlkamer naar ontwerp van 
Anton Johan Sanders goud won. 
Ook Marinus van Zutphen (rond die tijd vermoedelijk als freelancer verbonden aan de 
‘Nederland’) won zilver met een meubelontwerp.

De tentoonstelling werd georganiseerd door de Vereniging van Volksvermaken. 
Helaas is het archief bij een brand tijdens de oorlogsjaren grotendeels in vlammen opgegaan,
waardoor er slechts weinig materiaal is overgeleverd aan het nageslacht. 
Het is echter aannemelijk dat er door de standhouders zelf en de bezoekers foto’s en misschien
zelfs wel films zijn gemaakt. En dat er ook ander documentatiemateriaal in laatjes en fotoalbums
vergeten ligt.

De samenstellers zouden graag in contact komen met de eigenaars van dit unieke materiaal. 
Reacties naar: info@meubelfabriekhuizinganederland.nl
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Palet van Groningen
Frans Westra, € 24,90 (tot 31-
12-2016, daarna 29,90)
Van schilders, schrijvers en spor-
ters, van Euroborg tot Eurosonic,
van Groninger Museum tot het
hoofdkantoor van de Gasunie,
van de Reductie van Groningen
tot de Zuiderzeelijn, van het toilet
van Rem Koolhaas tot de Martini-
toren, van Aletta Jacobs tot Hen-
drik Werkman, van universiteit tot
Bosatlas, van ranja tot jenever:
dit is een boek bomvol smakelijk
informatie over de stad Gronin-
gen.
Palet van Groningen presenteert
ruim 220 hoogtepunten van de
stad Groningen op het gebied
van geschiedenis, kunst en cul-
tuur. De rijkdom die de stad her-
bergt en die uit de stad voortkomt
wordt hier in alfabetisch gerang-
schikte verhalen gebracht, waar-
bij elk verhaal ook nog een zijlijn
kent. Illustraties en overzichten
vergroten nog eens het kijk- en
leesplezier.

Historisch Jaarboek Groningen
2016
Diverse auteurs, € 17,50
Het Jaarboek is zowel bestemd
voor een wetenschappelijk als
een algemeen publiek. Dit veron-
derstelt enerzijds wetenschappe-
lijke verantwoording en
anderzijds leesbaarheid. De re-
dactie streeft voor wat de onder-
werpen in elke jaargang betreft
naar spreiding in tijd en deelre-
gio’s.
Het Jaarboek bevat twee vaste
rubrieken, één gewijd aan Cultu-
reel Erfgoed (omvattend korte bij-
dragen over archeologie,
landschap en monumenten) en
één gewijd aan de belangrijkste
publicaties in boek- of artikel-
vorm over bronontsluiting, ge-
schiedenis in de meest brede zin,
archeologie en historische geo-
grafie alsmede kunst- en archi-
tectuurgeschiedenis..

Waar zijn onze intellectuelen
gebleven?
Kees Willemen, € 17,50
Ze laten weer van zich horen: stu-
denten en docenten die uiterst
kritisch zijn over bestuurlijke en
politieke ontwikkelingen op de
universiteiten. Boze brieven, de-
monstraties en bezettingen zijn
het resultaat. Op deze manier
komen zij op voor de vrijheid van
het onderwijs. Cartoonist Kees
Willemen volgt en becommenta-
rieert deze ontwikkeling al ruim
50 jaar. Dat leidde tot een onge-
lofelijke hoeveelheid scherpe te-
keningen. Willemen maakte
compromisloze commentaren op
het universitaire leven. Tijd voor
een bloemlezing, maar dan wel
eentje die nauw aansluit bij de
actualiteit. Daarom vroegen we
juist studenten de beste tekenin-
gen uit te zoeken. Die cartoons
worden verzameld in deze bun-
del.

Groningen bevalt
Martijn Jas, € 22,50
Dit boek vertelt over 33 geboren
Groningers, onder wie Bert Vis-
scher, Sharon Dijksma, Arjen Lu-
bach, Egbert-Jan Weeber, Freek
de Jonge, Bauke Mollema, Mari-
anne Timmer, Klaas Knot, Imca

Marina, Jacques d’Ancona, Henk
Helmantel en Jeroen Zoet over de
onlosmakelijke band die zij met
Stad en Ommeland hebben. Het
zijn bijzondere verhalen die voor
elke Groninger een feest van de
herkenning zijn.

Sporen van het slavernijverleden
in Groningen
Margriet Fokken, Barbara Hen-
kes, € 15,00
De Gouden Eeuw in Nederland
had een keerzijde in de vorm van

slavenhandel en slavernij. Dat
gold ook voor Groningen, waar
een eigen Kamer van de West-In-
dische Compagnie werd opge-
richt met een scheepswerf aan de
Noorderhaven. Van daaruit voe-
ren schepen naar de Afrikaanse
kusten om tot slaaf gemaakte
Afrikanen op te kopen en ze naar
de overzijde van de Atlantische
Oceaan te verschepen. Vooraan-
staande Groningers investeerden
in de Verenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC), de West-Indi-
sche Compagnie (WIC) en in
plantages in Suriname en op de
Antillen.
Deze gids voert u langs ruim 60
locaties, gelegen langs een wan-
delroute in de stad en vier fiets-
routes in de provincie.
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Hoe wordt u donateur?

U kunt u als donateur van 
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Bank: NL06 INGB 0000 4473 73
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G r o e  n i n g a

De Stichting Vrienden van de stad Groningen is
opgericht in 1984.
We zetten ons in voor de ruimtelijke kwaliteit
(belevingswaarde, gebruikswaarde, toekomst-
waarde) van de stad Groningen. 
We vragen aandacht voor het historisch karakter
van de gebouwde en ingerichte omgeving, voor
zover dat de belevingswaarde ondersteunt.       

Middelen die we inzetten: bijdragen aan me-
ningsvorming over architectuur en openbare
ruimte door middel van lezingen, debatten en 
excursies.
Daarnaast participeren (mogelijk in overleg met
andere partijen) in beleidsprocedures (overleg,
zienswijzen, eventueel bezwaren bij gemeentelijk
ruimtelijk beleid en het beleid van andere 
overheden). 

We richten ons op de binnenstad maar geven
daarnaast ook aandacht aan de stad Groningen
als geheel en de ruimere context van de stad.   


