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Van de voorzitter
daagd om in 1996 als zelfstandig
projectontwikkelaar te beginnen,
met als eerste wapenfeit het redden van het pakhuis Engeland
aan de Noorderhaven. DouweAnne was een betrokken bestuurslid die zijn netwerk met vrucht
heeft ingezet voor het werk van de
Vrienden van de Stad. We missen
hem.

Opnieuw is ons een bestuurslid
ontvallen: Douwe-Anne Walsma,
die in 2012 tot het bestuur van de
stichting toetrad. Douwe-Anne
heeft naast zijn activiteiten in de
homo-emancipatie, waarvoor hij
in 2014 geridderd werd, zeker
ook sporen in de ruimtelijke
orde(ning) van de stad Groningen
nagelaten. Na een studie sociologie/planologie werkte hij een aantal jaren als studieadviseur aan de
RUG. In 1981 trad hij in dienst
van de gemeente Groningen als
projectleider stadsvernieuwing in
de zuidelijke binnenstad. Vervolgens werd hij dat in de westelijke
binnenstad, om uiteindelijk coördinator van de gehele binnenstad te
worden. In zijn gemeentelijke carrière heeft hij zich verbaasd over
het gemak waarmee in veel gevallen tot sloop van panden werd besloten en over het gebrek aan
creativiteit en lef van ontwikkelaars. Die opstelling klonk ook
door in zijn laatste bijdrage aan
het Vriendenbulletin (nr 93)
waarin hij verontwaardigd reageerde op de voorgenomen verkoop van het Pepergasthuis door
Lefier. Hij voelde hij zich uitge-

Misschien moest u even goed kijken bij de omslag. Nog nooit had
ik een logo van de stad Groningen gezien dat zo’n ambitie uitstraalde als dit: een hoge
snelheidstrein (over in plaats van
onder wat het Emmaviaduct zou
kunnen zijn) om de Zuiderzeelijn
te vergeten, een ultralarge containerschip als compensatie voor de
niet uitgekomen verwachtingen
van de Oosterhaven, en dit alles
met d’ Olle Grieze trots in het
midden. Het gaat hier om een
project van Groningen Connect,
een bijdrage aan het Lets Gro-festival, dat het ‘product Groningen’
voor bezoekers (niet alleen toeristen maar ook bezoekers met een
zakelijke intentie) van de stad nog
aantrekkelijker wil maken. In dit
geval met rondritten in luxe bus
door het ommeland. Gevraagd
naar suggesties heb ik, de geslaagde excursie van dit voorjaar
in gedachten, de mensen van
Groningen Connect gewezen op
het culturele erfgoed in de gemeente Ten Boer. En ze Vriendenbulletin nr 93 overhandigd. Lets
Gro kreeg van René Cuperus in
de Volkskrant van 12 november
een eervolle vermelding van gemobiliseerde ambitie, met als
kanttekening dat globalisering en
gezelligheid (de vraagstelling, ik

vat het even kort samen, van Meik
Wiking, van het Happiness Research Institute, ook op Lets Gro)
zich lastig tot elkaar verhouden.
Voor mij niet een vraag waar ik
wakker van zou liggen, maar je
zelf als de maat der dingen presenteren is ongepast. Met ambitie
is weinig mis. Zo prijken de Vrienden met een logo (silhouet van de
stad) waarin de Martinitoren zijn
grootste hoogte had: 118 meter!
Doch dit ter zijde. Inmiddels lijkt
de slogan ‘Er gaat niets boven
Groningen’ volgens berichten uit
de pers aan het eind van zijn life
cycle te zijn gekomen. Een sterke
tekst, al heb ik me wel eens afgevraagd of die nu zowel voor stad
als provincie van toepassing was.
Hoe dan ook zag ik bij een bezoek aan Odense, zo ongeveer 15
jaar geleden, burgemeester Wallage in een toeristenuitgave de loftrompet op Funen steken: ”Funen
kan ik u van harte aanbevelen […]
het is echt wat anders en toch voel
je je er meteen thuis!” Elders dus
en toch vertrouwd. De oplossing
voor het Happiness Research Institute? En daarbij: niet elke vraag
behoeft een antwoord en een wereldbeschouwing behoeft ook niet
dichtgetimmerd te worden. En inconsequenties, overigens ook niet
zelden slechts inconsequenties in
de ogen van sommigen, kun je
koesteren.
Zoals in de vorige aflevering beloofd een waaier van uiteenlopende bijdragen, die u door de
donkere wintertijd zullen slepen.
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buurman te bekostigen. Aan dit advies geeft het college gevolg.

PIETER BOOTSMA

Verlengde Hereweg 183,
een vervolg

In het maartnummer van het Vriendenbulletin schrijven we over de
villa aan de Verlengde Hereweg,
even buiten de kern van Helpman
met als huisnummer 183. Tot voor
kort droeg het pand de naam van
Klein Toornvliet , in 1910 door de
bewoner, de bekende historicus
Johan Huizinga aan de villa gegeven ter herinnering aan huize Toornvliet te Middelburg, de ouderlijke
woning van zijn echtgenote.
De nieuwe eigenaar heeft inmiddels de historisch zo interessante
naam bij de erfingang verwijderd.
Het is niet de enige rampspoed die
de villa treft. De voortuin verandert
al spoedig grotendeels in een parkeerterrein en de gemeente verstrekt
op 9 januari 2018 een omgevingsvergunning voor de bouw in de
fraaie tuin achter het huis van een
bijna even groot bijgebouw als de
villa zelve met daarin een achttal
zorgappartementen, dit alles met
voorbijgaan van het hier geldende
beschermde stadsgezicht en met
name van het bestemmingsplan.
Wat hiermee op het spel komt te
staan hebben we in het maartnummer beschreven. Dan hebben we
het niet alleen over de aantasting
van het beschermde stadsgezicht.
Het gemak waarmee het door de
gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan zonder ommekomst van
dit democratisch gekozen bestuursorgaan door het college van B en W
ter zijde wordt geschoven is buitengewoon teleurstellend.
Tegen de plannen komen de buurman, de Erfgoedvereniging Heemschut en de Nederlandse
Tuinstichting in het geweer. Zij
maken gebruik van de mogelijkheid
een bezwaarschrift in te dienen bij
de adviescommissie bezwaarschriften van het college van B en W. De
commissie houdt een hoorzitting op

23 mei. Op 10 juli komt het oordeel
af.
Het oordeel van de bezwaarschriftencommissie
De bezwaarschriftencommissie redeneert dat de omgevingsvergunning verstrekt is voor een bouwplan
dat zich niet aan het bestemmingsplan houdt. Terecht heeft volgens de
commissie het college vastgesteld
dat de strijdigheid van het bouwplan met het bestemmingsplan niet
kan worden weggenomen met een
binnenplanse afwijking. Het college
heeft echter van de mogelijkheid
van een buitenplanse afwijking gebruik gemaakt met toepassing van
de reguliere voorbereidingsprocedure zoals vastgelegd in de Wabo
(de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht). En daar is de gemeente naar het oordeel van de
commissie de fout in gegaan. Het
appartementencomplex dat bij de
villa zal verrijzen kan onmogelijk als
een bijbehorend bouwwerk worden
aangemerkt en dan kent de Wabo
geen bepaling waardoor de strijdigheid met een buitenplanse afwijking
kan worden weggenomen.
De bezwaarschriftencommissie constateert meer onvolkomenheden. De
gegeven ruimtelijke onderbouwing
van de gemeente voor het verlenen
van de omgevingsvergunning is ondermaats. De tuin maakt onderdeel
uit van het rijksmonument Klein
Toornvliet maar het college heeft
dat buiten beschouwing gelaten.
Het bouwplan is ook niet aan de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)
en aan de gemeentelijke monumentencommissie voor advies voorgelegd.
Dit alles brengt de bezwaarschriftencommissie tot het advies aan het
college van B&W om de omgevingsvergunning te herroepen en de proceskosten van de klagende

Vervolg
In haar advies wijst de commissie er
overigens op dat het niet in stand
laten van de omgevingsvergunning
niet automatisch (betekent) dat het
bouwplan nimmer kan worden gerealiseerd. De gemeente wordt gewezen op het artikel in de Wabo dat
bij een hernieuwde poging dient te
worden gebruikt en op de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure
volgens de Algemene wet bestuursrecht die moet worden doorlopen;
voorts moet er een goede ruimtelijke onderbouwing worden aangeleverd die de instemming van de
gemeenteraad verwerft. Daarmee
wordt het het college verhinderd
buiten de raad om te gaan zoals bij
de herroepen omgevingsvergunning
het geval is geweest. Het is nu de
raad zelf die bij een nieuwe aanvraag kan laten zien wat het door
hem vastgestelde bestemmingsplan
hem waard is.
Uit het Gemeenteblad van 31 oktober jl. valt te lezen dat de eigenaar
van het pand Verlengde Hereweg
183 wederom een omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor
het oprichten van een bijbehorend
bouwwerk t.b.v. acht zorgappartementen. Daaraan wordt in de titel
toegevoegd dat het hoofdgebouw
deels in gebruik zal worden genomen voor functie maatschappelijke
doeleinden. Het lijkt er op dat deze
nieuwe functionele definiëring van
het hoofdgebouw de weg moet openen het appartementencomplex bij
de nieuwe aanvrage voor een omgevingsvergunning als een bijbehorend bouwwerk te beschouwen
zodat B en W alsnog volgens de
eerder door de bezwaarschriftencommissie afgewezen procedure
kan handelen.
Het is nu afwachten hoe de gemeente zich zal opstellen. Mocht er
weer een omgevingsvergunning
worden versterkt voor het bouwplan
dan zullen de bezwaarden opnieuw
de weg naar de bezwaarschriftencommissie moeten gaan. Kortom,
het circus begint weer opnieuw.
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TOM VAN DER MEULEN

Wijkraad OosterhoogebrugUlgersmaborg

Klaas Jonkman

Wijkraad Oosterhoogebrug-Ulgersmaborg
De Wijkraad OosterhoogebrugUlgersmaborg zet zich in voor het

Oosterhoogebrug-Ulgersmaborg tussen Oosterparkwijk (links) en Lewenborg (rechts)
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Voor een gesprek in de serie over
wijkorganisaties in Groningen en
waar ze zoal tegenaan lopen in
hun activiteiten bevind ik me op
60 meter hoogte boven het maaiveld. En wel in de Tasmantoren,
ook wel de Groningse Arc de
Triomphe genoemd. Zou het aanvankelijke plan voor de naamgeving zijn doorgegaan, het
bouwwerk had de Waterknoop
geheten. Hier ben ik op bezoek bij
Klaas Jonkman, sinds maart 2018
voorzitter van de WOU, de Wijkraad Oosterhogebrug-Ulgersmaborg. Hij wilde ook wel naar mij
toekomen voor dit interview, maar
mijn nieuwsgierigheid naar zijn
uitzicht won het.
Vooraf even een kleine kennismaking met Klaas Jonkman. Voor zijn
pensionering was hij werkzaam bij
de Douane. Daar had hij zeer afwisselend werk, variërend van bescherming van cultuurgoederen,
heroïnesmokkel uit Turkije, intelligence, beoordeling wetenschappelijk karakter van invoer van

apparatuur door RUG, gastdocent
Noordelijk Avondcollege over
douaneformaliteiten aan logistiekmedewerkers, maar ook behandeling van bezwaar- en
beroepsschriften. Kortom, hij raakt
niet uitgepraat over zijn loopbaan:
“heel erg genoten van mijn vak”,
zo karakteriseert hij zijn carrière.
Hiervoor woonde hij in Ruischerwaard. Hij is zeer geïnteresseerd
in de geschiedenis van de stad
Groningen, en leidt ook stadswandelingen. Toen vijf jaar geleden
zijn pad dat van de Vrienden op
Open Monumentendag kruiste
was het dan ook niet een vraag
wat er moest gebeuren: hij werd
donateur.

gebied van diezelfde naam. In het
stadskompas van 2014 springt
Oosterhoogebrug-Ulgersmaborg
er met zijn groene kleur mooi uit
tussen het oranje van de Oosterparkwijk en het geel van Lewenborg. Met andere woorden: een
bovengemiddelde score, het gaat,
zou je zeggen, wel goed in Oosterhoogebrug-Ulgersmaborg.
Maar dat wil niet zeggen dat er
niets speelt. Grote discussies vonden plaats over de gemeentelijke
plannen betreffende het Oosterhamriktracé, de verbinding van de
Oosterparkbuurt/Professorenbuurt
met de Noordelijke ringweg. Er
zullen dan bussen gaan door de
Thomassen à Thuessinkstraat en
de Vinkenstraat, en er komt een
brug over het Van Starkenborghkanaal naast de bestaande
ov-brug. Kortom, een forse infrastructurele ingreep. Dat heeft de
gemeente met de Oosterparkwijk
en de Professorenbuurt allemaal
goed doorgesproken, maar aan
de overkant van het kanaal, in
Oosterhoogebrug-Ulgersmaborg,
wist men van niets. Inmiddels zijn
de gemeentelijke ogen geopend
en is ook de WOU betrokken bij
de voorlichting over de voortgang
van het project. De Wijkraad kan
zo zijn inwoners informeren en betrekken bij het project door zijn

Oranje
het Oosterpark
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website en de Brugborgvizier (het
wijkblad).
Dit brengt ons op de vraag op
welke manier een organisatie als
de Wijkraad in allerlei kwesties tot
standpuntbepaling komt. Jonkman
is hier kort en duidelijk over: als er
wat speelt weten de bewoners de
Wijkraad wel te vinden en dan
kan er tot actie (overleg, standpuntbepaling) worden overgegaan. Maar het is soms wel
zoeken in de geweldige wirwar
van gemeentelijke initiatieven,
structuren, projecten en faciliterende voorzieningen. Zo heb je
het Wijkteam, voorgezeten door
de stadsdeelcoördinator, met
stadsbeheer, woningcorporatie
Wierden en Borgen, Albert Heijn

en de Wijkraad. Onderwerpen in
dit overleg zijn onder andere de
infrastructuur in de wijk, overlast,
bestrating en groenvoorziening.
Niet met het Wijkteam te verwarren is het WIJteam, dat in feite het
loket is voor de WMO; het WIJteam is zelf weer in het Gebiedsteam vertegenwoordigd, een
sectoroverstijgende gemeentelijke
figuur die per stadsdeel het gemeentelijk beleid een integraal karakter moet bieden bij het ‘landen
in de wijk’. Dat staat onder leiding
van de al eerder genoemde stadsdeelcoördinator/ gebiedscoördinator. Het is ook de
stafvoorziening voor de wijkwethouder. Kortom, er bestaat een net
van talrijke organisaties die zich
op een of andere manier tot de
wijk en de gemeente verhouden.

Jaren vijftig wijkje in Oosterhoogebrug met Tasmantoren

Misschien ziet het er in eerste instantie wat ingewikkeld uit, maar
het werkt uiteindelijk wel.
De Wijkraad is lid van het Platform Groninger Wijken. Zo kan
men informatie uitwisselen en ook
zaken coördineren, zoals bijvoorbeeld het schrijven van een zienswijze over The Next City.
Overigens zijn niet alle wijken in
dit Platform vertegenwoordigd.
Het Platform is een relict uit de tijd
dat de wijkraden in het Platform
WMO vertegenwoordigd waren,
samen met organisaties als de
Ouderenraad en de Raad voor
Gehandicapten. Dat platform
werkte volgens het stadsbestuur
op den duur niet meer. ‘Stad adviseert’ is er voor in de plaats gekomen. Dat is een ‘forum’ van
geïnteresseerde Groningers die
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kunnen reageren op gemeentelijke voorstellen. Een fopspeen,
aldus Jonkman die er even lid van
was. Het lijkt er op dat de burgers
meedoen maar uiteindelijk is het
een door de gemeente geregisseerde figuur.
BrugBorgBoek
Oosterhoogebrug-Ulgersmaborg
is een stadsdeel met twee gezichten: een oude kern en nieuwbouw
in Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. Dat leidt niet tot spagaten
en conflicten, want de diverse bestuursleden van de WOU zijn uit
beide samenstellende delen afkomstig. Bewoners weten de bestuursleden goed te vinden. En het
ontmoetingscentrum De Schakel is
Ulgersmaborg

een samenbindende factor voor
de inwoners van Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. Dat geldt
ook voor de Albert Heijn aan het
Damsterdiep, vroeger de familiezaak van Van der Heide, die eveneens als ontmoetingsplaats
functioneert.
En wat de beide wijken ook verbindt is het BrugBorgBoek uit
2014, geschreven door Willem
Pauwelussen en gerealiseerd met
financiële steun van het Nieuw Lokaal Akkoord. Een mooie publicatie met tal van interessante feiten
en wetenswaardigheden over
beide wijken. Mijn aandacht werd
al direct getroffen door een passage met de vraag of de Oosterhoogebrug over de Hunze (in de
stadsweg) dan wel over het Damsterdiep heeft gelegen. Voor de

Hunze pleit de naam Oosterhoogebrug als pendant van Noorderhoogebrug, ertegen pleit echter
dat de eerste vermelding van Oosterhoogebrug uit 1427 dateert,
dus van na het graven van het
Schuitendiep circa 1400. Het is
niet te verwachten dat er toen nog
turfschepen door de Hunze voeren. Het BrugBorgBoek geeft hierover geen definitief uitsluitsel,
maar zelf voel ik me wel uitgedaagd het een en ander naar
voren te brengen dat voor de
Hunze pleit. Om te beginnen kan
er lange tijd na het graven van het
Schuitendiep nog wel een hoogholtje over de Hunze hebben gelegen waarvan, om het een beetje
ingewikkeld te zeggen, de constructieve vormgeving het verlies
van functionaliteit had overleefd.
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Brugborgboek

En vermelding van Oosterhoogebrug in 1427 betekent niet dat
toen ook de nederzetting is ontstaan. En tenslotte: het element
hoogebrug in de plaatsnaam is
niets anders dan een (toponymisch) fossiel – zoals dat nu nog
steeds het geval is! Al deze overwegingen, en vooral de laatste,
wijzen niet uitdrukkelijk in de richting van het Damsterdiep. Hier
zou ik Ockhams scheermes willen
inzetten: maak de zaken niet ingewikkelder dan nodig.
Verder biedt het BrugBorgBoek
van alles over zaken als oude buitenplaatsen, het ontstaan van de
gemeente Noorddijk in 1795, het
onderwijs in vroeger tijd, de bouw
van de oude Oostersluis, de
Tweede Wereldoorlog met het verhaal van de Dijkema’s bij de Oostersluis, het Bevrijdingsmuseum,
de uitbreidingen na de oorlog met
conflicten tussen de toenmalige
gemeente Noorddijk en Groningen (wat Noorddijk door Groningen werd betwist geschiedde
uiteindelijk onder Gronings bestuur!) en nog veel meer. Kortom,
het BrugBorgBoek geeft veel wetenswaardigs en het is daarbij ook
nog eens rijk geïllustreerd. En een
mooie uitgave om het verhaal van
Oosterhoogebrug-Ulgersmaborg
te vertellen, zoals men dat tegenwoordig pleegt te noemen.
Eerder is in de Vriendenbulletins gerapporteerd over het A-kwartier (nr 85), de Noorderplantsoenbuurt (nr 87), Beijum
(nr 88), Hortus-Ebbinge (nr 89), en De Wijert (nr 91).

stad uit zicht?
tekst: Koos Meisner, foto: Hein Folkers

Alle blaadjes hebben zich door de
herfstwind gedreven in de geul verzameld.
Een geul op deze plek?
De ‘wadi’, een verzamelbekken bij
extreme neerslag en iets verderop
de biologische moestuin producerend voor de voedselbank vormen
een groot contrast met de oorspronkelijke invulling van dit gebied….
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P IETER B OOTSMA

Meer ruimte voor uitstallingen en reclame
in de binnenstad?
Lachend staan ze op de foto in de
Groninger Internet Courant van 14
oktober, de drie vertegenwoordigers
van ondernemend Groningen met
de wethouders Van Keulen en Van
der Schaaf, zo te zien in de Zwanestraat waar naast de genoemde
heren reclameborden, bloempotten
en terrasstoelen het beeld aardig
vullen. Ze komen van een bijeenkomst waarop bekend gemaakt is
dat er meer ruimte voor uitstallingen
en reclame komt in een tiental straten in de Groningse binnenstad. En
het mooie is dat de ondernemers beloven elkaar er op te zullen aanspreken dat ze zich houden aan de
afgesproken maatvoering: het handhaven van de regels door de gemeente zal helemaal niet meer
nodig zijn, dat doen de ondernemers
zelf!
De groei van de studentenbevolking
in de binnenstad en de invoering van
het rookverbod in de horecagelegenheden hebben hun uitwerking
niet gemist: de trottoirs zijn bezaaid
met geparkeerde fietsen en met terrassen waar de binnenstadbezoekers
hun rookgenot botvieren. En nu
moet op deze overbezette publieke
ruimte ook nog plaats gemaakt voor
reclamezuilen en uitstallingen. Gelukkig, de afspraken garanderen dat
er per straat een comfortzone zal
worden afgezet van tenminste 1,5m:
dat garandeert, zo luidt het bericht
een verhoogde toegankelijkheid van
de binnenstad en een prettig verblijfsklimaat voor bewoners en bezoekers. Wij zien het voor ons. Een
stoet van bezoekers schuifelt door de
straat met 75 cm voor de heengaande en 75cm voor de tegengestelde stroom. Gelukkig, slecht ter
been zijnde voetgangers en rolstoelers zullen nu wel definitief uit het

straatbeeld van de Groningse binnenstad zijn verdwenen zodat die
geen ruimte meer claimen. Of zou
het kunnen dat iedereen zijn heil elders gaat zoeken ?
In september voerden we gesprek-

ken met de lijsttrekkers of hun vervangers voor de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben daarvan
uitvoerig verslag gedaan in het
Vriendenbulletin van oktober jl.
onder de kop ‘Naar een nieuwe
raad voor Groningen’. Bij de gesprekken die ondermeer de Binnenstad tot onderwerp hadden
noteerden we de volgende uitspraken. Van der Schaaf: “De druk op de
binnenstad neemt toe maar de
openbare ruimte neemt niet toe. We
hebben daarom het openbaar vervoer naar de rand van de binnenstad verplaatst” Op zijn weg naar de
locatie van het interview passeerde
Van der Schaaf de Zwanestraat wat
hem een opmerking ontlokte over de
barricadewerking die de terrassen en
uitstallingen met zich brengen. Iets

De wethouders Van der Schaaf (uiterst rechts) en van Keulen (daarnaast) met enkele ondernemers. Bron: GIC 14 november.

heringerichte Brugstraat: bussen weg, terrassen erin!
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A-straat, ook heringericht

dat een andere geïnterviewde, Sijbolts, niet had gestoord. Maar ook
voor Van Keulen zijn die uitstallingen
en borden een ergernis. Volgens Ubbens heeft het CDA voortdurend gepleit voor de toegankelijkheid van
het trottoir voor de voetganger: “Je
moet dit niet aan de ondernemers
overlaten. De gemeente moet daar
boven op zitten”. Dijk (SP) was geporteerd voor een minder rigide terrasbeleid maar vindt dat het nu
doorslaat, hij brengt ook de reclame
in de publieke ruimte ter sprake. “In
Maastricht zijn allerlei reclame-uitingen sterk aan banden gelegd. En dat
komt het stadsschoon ten goede”.
Leemhuis (GL): “Het ene bord lokt
het andere uit, dat moet anders.” .
Het wordt tijd dat de heren elkaar in
de Raad eens flink de maat nemen.
En gun de burger, of hij zich moeizaam voortbeweegt of niet, nu eens
zijn trottoir. Hij weet echt de weg
naar de winkel zonder uitstallingen
en reclameonzin echt wel te vinden.
Iedere Groninger verdient een leefbare en toegankelijke straat.

Staduitzicht:
een ringweg in het Pioenpark.
tekst: Koos Meisner, foto: Hein Folkers
Het

Pioenpark maakt samen met het
Molukkenplantsoen en de Hamburgervijver deel uit van de groengordel
rond de noordelijke en oostelijke
vooroorlogse wijken De Hoogte, Korrewegwijk en Oosterparkwijk. In de
uitbreidingsplannen voor de stad van
H.P Berlage en H.P.J. Schut uit 1932
was op de plaats van deze gordel
een oostelijke ringweg gepland. (Met
toen al de pas recent aangelegde
Eltjo Ruggebrug over het Eemskanaal.)
Hiervoor was een grote zone gereserveerd, ook wel Berlage-tracé genaamd, maar uiteindelijk werd het
tracé geschrapt. Pas in de jaren tachtig kwam er, gegeven het groeiende
autoverkeer, een oostelijke ringweg
tussen Lewenborg en Oosterhoogebrug. De strook ten oosten van de
Oosterparkwijk tot aan het Van Star-

kenborghkanaal was bestemd als industrieterrein, maar na de Tweede
Wereldoorlog werd een groot deel
daarvan alsnog voor woningbouw
bestemd, deels onder de naam
West-Indische buurt. In 1942 werd
een grote vijver gegraven die als waterberging voor de centrale riolering

diende. Na de oorlog werd deze vijver opgenomen in het Pioenpark.
De geul (met blaadjes) laat de plek
zien waar de kleigrond al was weggegraven om het zandbed voor de
weg te storten.
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Reactie van B&W
op onze zienswijze
The Next City
Inleiding
Medio juli is de reactie van B&W
op de zienswijzen binnengekomen
die met betrekking tot The Next
City zijn ingediend. Onze zienswijze vond u in het juninummer, nr
93, van het Vriendenbulletin. In het
navolgende wordt niet alleen op de
reactie van B&W op onze zienswijze ingegaan, maar waar relevant ook op die van anderen.
Opvallend is, om te beginnen, dat
ingevolge de nieuwe privacywetgeving de door particulieren ingebrachte zienswijzen zijn
geanonimiseerd. Dat brengt met
zich mee dat de participerende
burger een enigszins abstracte figuur wordt. Maar uiteindelijk gaat
het natuurlijk om de inhoud, ‘zonder aanzien des persoons’.
In totaal zijn 42 zienswijzen ingediend. Die hebben uiteindelijk geleid tot 39 aanpassingen van de
tekst van The Next City. Kijken we
naar de ‘effectiviteit’ van ingediende zienswijzen in termen van
tekstaanpassingen dan springt
GGD Groningen er uit met maar
liefst 15 wijzigingen in de tekst. Ex
aequo volgen Waterschap Noorderzijlvest en de drie Schilderskwartieren met de Wijkraad
Schilderswijk met 4 tekstaanpassingen. De Vrienden van de Stad hebben het met nog tien andere
indieners tot één tekstaanpassing
gebracht.
Van de binnengekomen zienswijzen springt die van de gemeente
Zuidhorn er wel enigszins uit. Zuidhorn vreest dat, conform de situatie
bij de oostelijke provinciegrens, de
westelijke gemeentegrens van Groningen bezet zal worden door

windturbines. B&W proberen Zuidhorn gerust te stellen door te wijzen
op het draagvlak dat dergelijke
ontwikkelingen behoeven. Het onderwerp van de windturbines was
tot nu toe aan mijn aandacht ontsnapt.
Medio september heeft de raadscommissie Ruimte en Wonen zich
over het door B&W aangepaste
document gebogen, eind september gevolgd door de voltallige gemeenteraad.
Maar nu naar de reactie op de
zienswijze van de Vrienden.
Zienswijze van de Vrienden
Burgerparticipatie
Op onze vraag of met het kader
burgerparticipatie zogenaamde
NIMBY-ontwikkelingen verleden tijd
zullen zijn merken B&W op dat dit
niet het geval is. En dat er voor initiatieven ook geen 100% draagvlak
hoeft te zijn. De basis is dat een
participatieproces wordt gedaan
door initiatiefnemers. In hun reactie op de zienswijze van de Bewonersorganisatie Hortus-Ebbinge
lichten B&W dat nog wat toe door
op te merken dat het Kader Burgerparticipatie, een bijlage bij The
Next City (TNC), de gemeente houvast wil bieden bij initiatieven vanuit de gemeenschap. En zij laten
ruimte voor aanpassing van dit
kader op basis van ervaringen van
het werken er mee. De reactie
roept wel de vraag op wat precies
onder ‘de gemeenschap’ moet
worden verstaan. Is hier sprake
van een doorwerking van het
aloude dilemma GemeinschaftGesellschaft van de socioloog Friedrich Tonniës (1855-1936)? Zelf

zag Tönnies Gemeinschaft (voortkomend uit Wesenwille, de wil om
met anderen een relatie aan te
gaan als groep) meer en meer
plaats maken voor Gesellschaft
(voortkomend uit berekening om
met anderen samen te werken voor
het bereiken van doelen) en beschouwde dat beslist niet als verlies. Max Weber heeft in zijn
beschouwingen over de ontwikkeling van de Westeuropese stad,
voortbordurend op dan wel parallel met Tönnies, het begrip ‘Gemeindeverband’ ontwikkeld: een op
economische en politieke solidariteit gebaseerd samenlevingsverband. En kan hier ook Jürgen
Habermas niet onbenoemd blijven
met zijn typologie van handelen
grond van gedeelde waarden
(communicatief handelen) dan wel
op grond van meer of minder gedeelde belangen (strategisch handelen). En natuurlijk instrumenteel
handelen, waarmee een machtsfactor in de typologie is gebracht.
Beoogt Groningen nu, contrair de
tijdgeest, terug te keren naar Gemeinschaft? Een opmerkelijke
move van een overheid die een
‘andere, minder trekkende rol’
(TNC p 49) voor zich ziet weggelegd. Planning tegen beter weten
in?
Raadpleging van het Kader Burgerparticipatie zelf levert op dat het de
opdracht van de gemeente is ‘de
kracht van de gemeenschap zo
goed mogelijk te laten ontplooien’
(TNC p. 48). En verder wordt duidelijk dat die gemeenschap de gemeenschap van Groningen is, een
omschrijving die op zijn minst de
schijn van een gelegenheidsdefinitie draagt. Met een dergelijk op
framing ingezet taalgebruik wordt
immers consensus gesuggereerd
waar in feite ook dissensus voorkomt. Dat een stad actoren (bewoners, bedrijven, instellingen) kent
met verschillende, vaak zelfs strijdige belangen wordt zo in één keer
onder het tapijt geveegd. Als er al
van verschillende groeperingen
sprake zou zijn dan is dat volgens
het Kader Burgerparticipatie de
‘Groninger gemeenschap’ enerzijds en de ‘Groningse lokale over-
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heid’ anderzijds. Zij moeten ‘samenwerken’ aan oplossingen voor
grote en kleine maatschappelijke
vraagstukken (TNC, p. 49). Hier
wreekt zich een tekort aan helder
denken.
Nu zijn er nog wel een heleboel
nare opmerkingen (en ook wel positieve) te maken over het Kader
Burgerparticipatie maar waar het
om gaat is dat het kader is ontwikkeld met het oog op de nieuwe

res het primaat heeft en ook altijd
heeft gehad. Procedure als invisible
hand voor kwaliteit. Eventueel een
deus ex machina. Of is het de
black box?
We eindigen positief: B&W delen
de oproep van een inspreker (nr
28) voor meer ambitie op het gebied van architectuur. . “De ontwikkelingen van de laatste jaren
motiveren ons om, onder aanvoering van de stadsbouwmeester, na
te denken over nieuw architectuurbeleid voor de stad”.

ook B&W zich ook beperken waar
het gaat om het praktisch hanteren
van deze visie voor de eerstkomende jaren. Maar verontrustend
is de opmerking van B&W (voor de
duidelijkheid: dat is Haags beleid!)
dat voor het omgevingsplan geen
actualiseringsplicht meer zal bestaan: “Aanpassingen kunnen te
allen tijde: die kunnen gebiedsgericht zijn of alleen voor een bepaald thema”. Dat moet wel leiden
tot de grootst mogelijke chaos.
Ruimtelijke ordening wordt zo tot
een initiatievenfestival met inge-

meer ambitie op het gebied van architectuur

Omgevingswet. Deze stelt dat initiatiefnemers al bij de vergunningsaanvraag moeten aantonen dat
hun plan op draagvlak kan rekenen en dat het in samenspraak met
belanghebbenden is ontwikkeld
(TNC p 49). Maar teksten als “De
samenleving komt nog veel nadrukkelijker aan zet. Zij zal initiatieven gaan nemen, ondernemers
en ontwikkelaars moeten zelf aan
de slag met belanghebbenden om
steun voor plannen te krijgen” suggereren dat ondernemers en ontwikkelaars namens de stad, de
gemeenschap zo u wilt, de stad
verder gaan brengen. Soms is dat
zo, heel vaak is dat niet zo. Vriendenbulletins van de afgelopen 34
jaar hebben duidelijk gemaakt dat
wat aan ontwikkelinitiatieven in
Groningen de kop heeft opgestoken beslist niet in alle gevallen
heeft bijgedragen aan de kwaliteit
van de stad. En of dat met participatie beter zou zijn geweest… Er
valt hier nog wel een Bulletin over
te vullen maar uiteindelijk wreekt
zich het feit dat in eerdere wetten
Ruimtelijke Ordening en ook in de
komende Omgevingswet niet het
begrip ruimtelijk kwaliteit maar het
adequaat doorlopen van procedu-

Overgang bestemmingsplan-omgevingsplan.
B&W melden dat de overgang van
het bestemmingsplannenregiem
naar dat van de omgevingsplannen wettelijk tot 2029 geregeld is.
En dat zij streven naar een zo kort
mogelijke overgangsperiode. Dit
antwoord kon in alle redelijkheid
worden verwacht. Natuurlijk speelt
hier ook een inhoudelijk aspect:
dat duidelijkheid bestaat over wat
wel en niet in de plannen is toegestaan. Hierover verwijs ik naar het
item over het volbouwen van binnenterreinen, verderop, waar oud
beleid nog vigeert boven actuele
regelgeving.
Actualiseren omgevingsvisie.
Onder het actualiseren van de omgevingsvisie verstaan B&W gelukkig wat anders dan wij vreesden:
we zagen een compleet circus van
monitoren, evalueren en aanpassen voor ons. Met als resultaat een
onoverzichtelijke bende. We hebben The Next City geprezen in zijn
streven zich niet in detaillering te
verliezen, en in lijn daarmee willen

volge het Kader Burgerparticipatie
een overdosis aan draagvlakpeilingen. Niet het plan, maar het initiatief is de norm. De uitzondering
gaat voor de regel. Het plan wordt
niet genoemd als referentie in het
beoordelen van initiatieven. Zo verdampt de ruimtelijke ordening in
de totale overwinning van de vroegere artikel 19 procedure, het projectbesluit, de
omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing, omgevingsvergunning voor tijdelijke activiteiten
of hoe ze ook allemaal mogen
heten of hebben geheten. Als er
maar geparticipeerd wordt! Maar
hopelijk ben ik te pessimistisch.
Groeispurt naar 250.000 inwoners
B&W gaan niet in op onze opmerking dat een groei van Groningen
niet van 200.000 naar 250.000
inwoners zal gaan, maar (als gemeente) van circa 230.000 naar
250.000. Uiteindelijk zijn dit onbelangrijke zaken, want in kwantiteit
schuilt beslist niet altijd kwaliteit. In
de reacties van B&W wordt dit punt
één maal genoemd, namelijk bij
de zienswijze van Stichting Proton:
hier wordt uitdrukkelijk gesproken
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van de gemeente die zich ontwikkelt tot 250.000 inwoners.
Volbouwen binnenterreinen
In het Vriendenbulletin van maart
2018 schreef Tineke Vooijs over
het volbouwen van een binnenplaats achter het pand Nieuwe
Kerkhof 12. Dit kon krachtens een
vergunning uit 2012, die verleend
was op grond van het bestemmingsplan van 2001. Los van het
feit dat de gepleegde bouw niet
conform dit bestemmingsplan is,
komt de vraag op waarom er niet
een adequate overgangsregeling
bestaat die, als zodanig deel uitmakend van het meest actuele bestemmingplan, voor iedereen duidelijk
maakt wat kan en wat niet kan.
B&W houden zich nogal op de
vlakte in hun reactie op ons naar
voren gebrachte punt: “De situaties
die zich nog voordoen zijn over het
algemeen nog tot stand gekomen
onder ouder beleid”. De vraag
komt onmiddellijk op – en het zou
goed zijn wanneer een gemeenteraadslid deze vraag zou stellen – of
B&W dan ook een overzicht kunnen geven van alle in overjarige
procedures verstopte verrassingen,
zodat het geen verrassingen meer
zullen zijn. In hun reactie op de
zienswijze van Bewonersorganisatie
Hortus-Ebbinge, die het volbouwen
van binnenterreinen ook naar
voren bracht, merken B&W op dat
in het omgevingsplan alle relevante informatie digitaal toegankelijk wordt, voor zowel
initiatiefnemers als omwonenden.
Echter, ook onder de huidige wetgeving kan een goede overgangsregeling, digitaal of analoog,
hierin voorzien. En het gaat niet alleen om informatie, maar vooral
ook om regelgeving. Limiteer in tijd
de geldigheid van verstrekte vergunningen, of ze nu binnenplans
of buitenplans zijn. (We meenden
te weten dat dat al het geval was
(een half jaar) maar de gang van
zaken bij het Nieuwe Kerkhof lijkt
andere taal te spreken). Wethouder
Roeland van der Schaaf merkte bij
de behandeling van The Next City

in de raadscommissie Ruimte en
Wonen (12 september) op dat van
gemeentewege een beleid wordt/is
gevoerd om verleende vergunningen in te trekken. Dan is in ieder
geval het gebied achter Nieuwe
Kerkhof 12 aan dit beleid ontsnapt.
En het binnenterrein van Pythagoras ook.

gankelijkheid de norm moet zijn en
niet de uitzondering. Vermeldenswaard is dat de fiets inmiddels de
voetganger naast zich moet dulden
waar het gaat om het primaat van
het ruimtegebruik in de binnenstad
(reactie op GGD en op inspreker
25).
Diepenring

Dat in het bestemmingsplan Binnenstad eenlaagsbebouwing van
de binnenterreinen nog steeds is
toegestaan en dat veel tuinen niet
als zodanig zijn bestemd zijn twee
zaken in onze zienswijze waarop
B&W niet expliciet ingaan. Dit valt
beslist niet onder ‘oud beleid’
maar ook hier geldt: een wakker
gemeenteraadslid kan er mee scoren.
Verkeer
Eelde is blijkens de reactie van
B&W niet afgeschreven als Groningse luchthaven, maar helaas
gaat het College niet in op de met
de luchthaven verbonden zaken als
geluidsoverlast, fijnstof- en CO2uitstoot. Andere provincie! Met de
komst van Haren zullen ook Groningse gemeentenaren kennis
maken met overvliegend aluminium. En dat zal de discussie in de
gemeenteraad mogelijk wel een
andere kleur gaan geven.
De fiets, die stalling behoeft, is lieveling maar ook zorgenkind. Verplichte stalling op erf of in huis, in
ieder geval niet op straat, zou wat
de Vrienden betreft wel wat meer
aandacht (zwak uitgedrukt) mogen
hebben. Zij staan daarin overigens
niet alleen. B&W geven aan dat
men voor wat betreft de binnenstad de mogelijkheid van grootschalige fietsenstallingen
onderzoekt. Naar aanleiding van
de zienswijze van de Fietsersbond
wordt opgemerkt dat het hier ook
een taak van eigenaren, bewoners,
etc. [?tvdm] is. In reactie op de
zienswijze van Bewonersorganisatie
Hortus-Ebbinge stellen B&W dat de
toegankelijkheid van de stad voor
mensen met een beperking in relatie tot de fietsen en de terrassen
punt van aandacht is en dat toe-

We hebben onze zorg uitgesproken
over de ruimtelijke kwaliteit van de
Diepenring. Inspreker nr 6 deelt
die zorg. B&W merken op dat naar
hun mening het met de toeneming
van de verkeersdruk op de Diepenring zo’n vaart niet zal lopen en
merken met betrekking tot het punt
van de woonschepen op dat er een
Watervisie is geschreven waarvan
de uitvoering nog in voorbereiding
is. We wachten dus maar af.
Balans kamer/studiobewoning en
gezinsbewoning
B&W gaan hier uitgebreid op in en
“zetten de pilot voort om gezamenlijk te kijken naar het herstel van
de balans tussen kamer- of studiobewoning en overige bewoning.
Eerst in de Schilderswijk, later wellicht ook in andere wijken”. Het gedeelte tussen aanhalingstekens
wordt als nieuwe tekst toegevoegd
aan de The Next City. De balans
tussen kamer/studiobewoning en
gezinsbewoning was ook door de
Drie Schilderskwartieren en de
Wijkraad Schilderswijk in hun
zienswijze aangevoerd. Hun zienswijze heeft B&W bovendien nog
gehonoreerd met een aantal toevoegingen aan The Next City
m.b.t. huisvesting van internationale studenten, inzet voor gezonde
verhuurmarkt en goed verhuurdersschap.
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Wandeling
Open monumentendag 2018
Een impressie
Het begint al bijna een traditie te
worden de wandeling van de
Vrienden tijdens Open Monumentendag. Ook dit jaar heeft Pieter
Bootsma weer een mooie wandeling voorbereid.
Het thema dit jaar was ‘In Europa’:
Groningers in Europa en Europeanen in Groningen.
Zowel zaterdag als zondag zijn er
veel belangstellenden (60), met
hulp van de gidsen Koos Meisner
en Klaas Jonkman heeft Pieter
weer veel kennis kunnen overdragen.

Wetenschappers

Omdat ik op zaterdag was ingeboekt voor de stand van de Vrienden heb ik op zondag
meegelopen. Zo stonden met een
kleine 30 man/vrouw op 9 september om 14.00 uur bij de zuidzijde

van de Martinikerk. Verrassing…..
Pieter bleek een sleutel te hebben,
zodat we in de kerk nader konden
kennismaken met twee ‘Europese’
Groningers: Wessel Gansfort en
Rudolf Agricola.
Pieter start met een anekdotisch
verhaal over de omzwervingen van
het gebeente van Wessel Gansfort.
Voor zover u er niet bij was: u kunt
ze gaan zien, ze liggen in de zuidwesthoek van de kerk.
Wessel Gansfort (1419-1489),
theoloog, is heel Europa doorgetrokken, studerend en onderwijzend tot Rome aan toe. Aan het
eind van de wandeling zullen we
hem nog weer tegenkomen. Rudolf
Agricola (1444-1485) is alleen in
naam aanwezig in de kerk, op het
bord onder het orgel. Net als
Gansfort deed Agricola zijn kennis
op in Europa, met name in Italië.

Het gebeente van Wessel Gansfort in de Martinikerk

Verder was hij muzikaal, latinist,
schrijver, dichter en schijnt verdienstelijk te hebben gebokst. In 1480
komt hij terug naar Groningen en
wordt stadssyndicus (belangrijkste
ambtenaar van de stad – dat klinkt
toch mooier dan gemeentesecretaris – vind ik). In 1484 heeft hij er
genoeg van; hij wordt benoemd
aan de Universiteit van Heidelberg.
Heel kort, want hij sterft in 1485
aan een in Italië opgelopen malaria infectie.
Tijd om de wandeling buiten voort
te zetten.

Bestuur

De groep splitst zich op. Ik ga met
de groep van Klaas Jonkman mee.
We lopen naar het Martinikerkhof;
van oudsher het ‘regeringscentrum’
van de Stad en Ommeland.
Rondom: het Prefectenhof, het Prinsenhof en het Provinciehuis.
Het Prefectenhof aan de westzijde
(het originele gebouw staat er al
lang niet meer) is in de 14e en 15e
eeuw de zetel van de prefect, de
bestuurder van de stad namens de
bisschop van Utrecht. De prefecten
voelen zich echter niet zozeer gebonden aan Utrecht, meer aan de
keizer van het Heilige Roomse Rijk,
afdeling Duitsland.
Aan het begin van de 16e eeuw
komt er een einde aan dit Groningen ‘vrij en blij’ in Europa. Groningen komt in landsheerlijk
vaarwater; de bazen van de stad
zetelen vanaf nu in de Prinsenhof.
In 1594 wordt de stad gedwongen
lid te worden van de Unie van
Utrecht. Het volgende onderkomen
van de bestuurders van de stad is,
samen met de vertegenwoordigers
van de ommelanden, het Provinciehuis.

Intermezzo:

Klaas, onze gids, wijst ons nog
even op de put in het midden van
het Martinikerkhof. Dit werk van
Paul Virilio (Parijs) uit 1990 is eigenlijk de tiende stadsmarkering.
De put bedoelt uitzicht te geven op
het middelpunt van de aardbol,
waarin verleden, heden en toekomst zich samenballen. De herkomst van de ontwerpers van de
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negen andere markeringen is USA
(2), Japan (1), Duitsland (3) Estland
(1) en Nederland (2).

28 augustus

We lopen, na een korte stop bij het
oorlogsmonument met herinneringen van de Tweede Wereldoorlog
op de sokkel, en het verhaal van
de legende van St. Martinus, over
de Grote Markt naar het bordes
voor het stadhuis. Hier staan we stil
bij het laatste grote optreden van
de stad op het Europese strijdtoneel (op de Tweede Wereldoorlog
na dan). In het stadhuis hangt het
schilderij ‘de belegering van de
stad door de bisschop van Munster’. (De deur is dicht, gelukkig
heeft Klaas een kopie bij zich).
De aanleiding van de stadsbelegering ligt buiten de Groningse kaders: Koning Karel II van de
Put Paul Virilio

veronderstelde bondgenoot Engeland (Triple Alliantie: Engeland,
Zweden, Republiek), heeft met Lodewijk XIV het Geheime Verdrag
van Dover gesloten. Dit heeft
Johan de Witt in 1672 verrast; hij
rekent er op dat Engeland liever
twee kleine landen (Republiek en
Spaanse Nederlanden) dan één
groot land (een vergroot Frankrijk)
aan de overzijde van de Noordzee
als overburen zou hebben. Lodewijk XIV, getergd door de Vrede
van Aken in 1668 waarbij hij zijn
ambities de Zuidelijke Nederlanden moet opgeven en FrancheComté verliest, haalt met subsidies
en territoriale beloften de bisschoppen van Keulen en Munster in zijn
kamp. De laatste, die nog een rekening te vereffenen heeft na zijn
mislukte expeditie van 1665 naar
de Achterhoek, is bereid op te trekken naar Groningen. Groningen
huurt van de protestantse landgraaf van Hessen Kassel een topmilitair. Deze Carl Rabenhaupt

Carl Rabenhaupt

weet op 28 augustus 1672 het
beleg van ‘Bommen Berend’ af te
slaan.

Europese industrieel

Als we op het bordes van het stadhuis staan met het gezicht naar
oosten, zouden we daar voor 1945
het huis van de familie Scholten
hebben kunnen zien. Een voornaam pand, zoals te zien is op
oude foto’s. W.A. Scholten sticht in
1841 zijn eerste aardappelmeelfabriek onder de rook van Groningen. Er volgen er nog vele,
waaronder in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Rusland. Zoon
Evert Jan is de stichter van de suikerfabriek in Hoogkerk.
In de Tweede Wereldoorlog krijgt
het huis te maken met een andere
Europese dimensie: de Duitse bezetter vestigt in het huis zijn plaatselijke terreurapparaat. De
Groningers laten geen traan als
het huis in 1945, bij de bevrijding
van de stad, in vlammen opgaat.

Italiaanse architecten

We lopen de trap van het stadhuis
af naar de achterkant en staan
oog in oog met de nieuwbouw ontworpen door een Italiaanse architect: Adolfo Natalini. Dit deel van
de stad was ook in Tweede Wereldoorlog vernietigd. Na een mislukte
en afgebroken uitbreiding van het
stadhuis zijn er in de jaren 90
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nieuwe plannen ontwikkeld voor dit
stukje binnenstad. De Groningse
bevolking koos in grote meerderheid voor de plannen van Natalini,
boven de plannen van Gunnar
Daan (keuze van de vakjury), Jo
Coenen en Koen van Velzen. Wellicht omdat de Italiaan meer aandacht had voor de inpassing in de
stedelijke structuur van de stad dan
zijn Nederlandse vakbroeders?
Dat Italianen hun ontwerpen goed
kunnen inpassen in de omgeving
blijkt ook uit het ontwerp voor de
Openbare Bibliotheek in de Oude
Boteringestraat. Giorgio Grassi
weet het complex (1992) fraai in te
passen in de gevelwand van de
oude gebouwen in de straat.

Nog meer wetenschappers

Oude Boteringestraat 16: geboortehuis van Daniel Bernoulli (17001782). Deze Bernoulli is de
grondlegger van de aero- en hydrodynamica (de wet van Bernoulli), zijn vader Johann,
hoogleraar in Groningen lost het
probleem van de brachistochroom
op (de kromme van Bernoulli). Dit
zijn niet de enige wetenschappers
die een Europese bijdrage hebben
geleverd.
We noemen hier nog onze NobelOpenbare bibliotheek van Grassi.

prijswinnaars: Frits
Waagstraat
Zernike (1888-1963)
voor de uitvinding
van de fasecontrastmicroscoop en Ben
Feringa (geboren in
1951) voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van
moleculaire nanomachines.
Lopen we door naar
het Broerplein, historische grond, waar nu
de Universiteit en de
Universiteitsbibliotheek gevestigd zijn.
Op de plek van de
UB heeft de Broerkerk
gestaan. Ook die
heeft een roerige (katholieke en protestantse) geschiedenis,
die ik hier even laat
voor wat het is. We
keren terug naar het
begin van onze wandeling naar Wessel
Gansfort in de Rode
Weeshuisstraat.

Wessel Gansfort
voetnoot in de
Europese geschiedenis

Wessel Gansfort sleet zijn laatste
10 jaar in het Roode weeshuis. In
zijn tijd was het een begijnhof

(Olde Convent). Hij correspondeerde met vrienden in heel Europa. Hij is de auteur van een
boekje dat gaat over de gehoorzaamheid aan de Paus. Volgens
hem hoefde je een slechte Paus
niet te gehoorzamen. Een goede
wel. Dat boekje komt in 1521 in
handen van Maarten Luther. Voor
hem een openbaring wat die Wessel uit Groningen heeft opgemerkt
over het gezag van de Paus en hij
zal zich er op beroepen. Zo wordt
Wessel Gansfort een voetnoot in de
Europese geschiedenis.

2019

Na al deze boeiende verhalen over
Groningers in Europa en Europeanen in Groningen (er is nog veel
meer dan ik hier heb weergegeven), zie ik uit naar de wandeling
van volgend jaar.
Het onderwerp van Open Monumentendag 2019 wordt “Plekken
van Plezier”.
Pieter weet er vast wel een mooie
wandeling met smakelijke verhalen
van te maken.
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Groninger
Monumentenfonds
Gavin van Osnabrugge

Enige tijd geleden speelde de problematiek rond de verkoop van het
Pepergasthuis (zie ook de bijdrage
van Douwe-Anne Walsma in ons
Vriendenbulletin van juni). Daarbij
werd het Groninger Monumentenfonds genoemd als een mogelijke
belangstellende partij voor de
aankoop van het complex. Voor
veel lezers misschien een instelling
waar ze nooit van gehoord hadden, en alleen al daarom genoeg
reden om eens kennis te maken
met dit fonds, en met zijn directeur,
Gavin van Osnabrugge.
De staf van het GMF bestaat naast
Van Osnabrugge uit een financieel
hoofd en twee (deeltijd)medewerkers; voor speciale projecten kunnen daarnaast nog mensen
worden ingehuurd. Het Fonds zetelt aan het Martinikerkhof, schuin
tegenover het provinciehuis op een
plek waarvan je zou denken dat
het de St Jansstraat is. Maar bedenk: de St Jansstraat begint,
vanaf de Grote Markt komend,
pas bij de versmalling, tegenover
het provinciehuis. Een verrassing
voor wie niet oplet, en ook Falkplan vaart hier geen ondubbelzin-

nige koers; voor een goed beeld
moeten we naar de GRAS- uitgaven van oude Groninger kaarten.
Het Groninger Monumentenfonds
als NV bestaat sinds 2002. Er zijn
twee ‘takken’, een NV en een
stichting, waarbij respectievelijk de
raad van commissarissen en het
bestuur dezelfde personele samenstelling hebben. De stichting dateert van 2001, en had als doel te
komen tot oprichting van de NV.
Sinds de oprichting van de NV
leidde de stichting een sluimerend
bestaan, maar is in 2016 weer geactiveerd. Toen heeft de stichting,
met ANBI status, een gift ontvangen van de Erven A. de Jager voor
de restauratie van de foyer van de
stadsschouwburg.
De aandeelhouders van de NV
Groninger Monumentenfonds zijn
de Jan Menze van Diepenstichting,
eigenaar van de Fraeylemaborg
en de collectie kunstvoorwerpen en
antiek die zich daar in depot bevindt, de Stichting J.B. Scholtensfonds (doel: lenigen van sociale en
culturele noden en het stimuleren
van sociale en andere activiteiten),
Waterschap Noorderzijlvest, Stichting Oude Groninger Kerken,
Libau en de gemeente Veendam.
De gemeenten Groningen, Midden
Groningen, en ook de provincie
Groningen participeren in het
GMF door middel van een achtergestelde lening.
Doel
Het Groninger Monumentenfonds
zet zich in voor het duurzaam bewaken en bewaren van het cultuurhistorisch erfgoed van de stad en
de provincie Groningen. Het GMF
bezit op dit moment 14 panden,
zoals (in de stad) de watertoren bij
het Noorderplantsoen, de Stadsschouwburg, het Pomphoes en het

Prinsenhof. Het werkgebied is de
hele provincie Groningen, ook in
gemeenten die geen aandeelhouder zijn of een andere formele relatie met de NV GMF hebben. Zo
houdt men zich bijvoorbeeld ook
bezig met aardbevingsschade aan
monumenten in het ommeland.
Wel is de focus op de stad Groningen, wat deze zomer nog bleek bij
de perikelen rond de verkoop van
het Pepergasthuis (en waarover, we
schrijven nu november 2018, nog
steeds geen duidelijkheid is ontstaan). In het ommeland ziet men
vooral een taak voor zich weggelegd ten aanzien van gebouwen
die noch bij de Stichting Oude
Groninger kerken, noch bij het
Groninger landschap (boerderijen,
molens) in beeld zijn. Naast het
beheren van het verworven vastgoed adviseert het GMF ook aan
derden, bijvoorbeeld over herbestemming en brengt men partijen
bij elkaar. Ook begeleidt men projecten.
Kortom, het GMF is een ideële
vastgoedspeler. Op mijn vraag of
het GMF ook in beeld is als partij
die panden die voor studentenbewoning zijn ingericht weer tot gezinsbewoning kan hervormen is
het antwoord van Van Osnabrugge ‘ja’. Het GMF zal daarbij
een opgeknapt pand niet in de
verkoop brengen maar het gaan
verhuren. Van gemeentewege is
het GMF in beeld als ontwikkelingsfonds voor de Schilderwijk.
(zie ook ‘Reactie van B&W op onze
zienswijze The Next City’, aan het
slot: herstel balans kamer/studiobewoning en gezinsbewoning).
Het Groninger Monumentenfonds
streeft er naar de zogenaamde
POM (= professionele organisatie
monumenten behoud)-status te
verkrijgen. Dan zal wel het pandenbezit tenminste 20 moeten bedragen. De POM-status is het door
het rijk ingestelde vehikel om goed
eigenaar- en opdrachtgeverschap
van monumenten te stimuleren.
Voordelen van deze status zijn dat
men voorrang krijgt bij de toewijzing van SIM (=Subsidieregeling
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Instandhouding Monumenten)-gelden en dat men de mogelijkheid
heeft gecombineerde subsidieaanvraag te doen voor verscheidene
objecten.
Toekomst
Voor de toekomst ambieert het
GMF groei van de vastgoedportefeuille, niet alleen om zo de begeerde POM-status te verkrijgen,
maar ook om het Fonds meer
body te geven. Dat komt de slagkracht ten goede. Dat men als

stichting niet uitdrukkelijk winst beoogt betekent natuurlijk niet dat
men als NV niet van een solide
businesscase uit zal gaan. En uitkeren van dividend aan aandeelhouders is natuurlijk ook niet per
sé ongewenst.
Daarbij wil het GMF zich meer op
het snijvlak van publiek-private
projecten bezig gaan houden. Van
Osnabrugge refereert daarbij aan
de maatschappijen tot stadsherstel
in Deventer (Bergkwartier) en Amsterdam, waar door private par-

tijen als burgers en bedrijven ontwikkelingen in gang zijn gezet die
uitdrukkelijk een publiek doel beoogden, zoals de instandhouding
van (monumentale) ensembles
die op hun beurt aan de kwaliteit
van de openbare ruimte bijdragen. Een streven waar (om nu
maar eens een club te noemen)
de Vrienden van de Stad zich alleszins in kunnen herkennen.

Activiteiten

Zuidelijke Ringweg: een hoofdpijndossier.
We schrijven eind november 2018 en het is akelig stil aan de zuidelijke ringweg. Tijd om eens licht
te werpen op de vraag hoe in Nederland grootschalige projecten als deze, met een waaier aan opdrachtgevers aan de ene kant (bij de ringweg: rijk, provincie, gemeente enerzijds en een combinatie van aannemingsbedrijven (Herepoort) aan de andere kant) worden aangevat. Wat is de filosofie
van de diverse overheden in het omgaan met andere (co)opdrachtgevers en opdrachtnemers? Hoe
verhoudt men zich tot partijen die in hun eigen belangen geraakt worden of in de belangen waarvoor ze opkomen? En daarbij: opdrachtverlening is niet meer een zaak van bestek maken en het
gunnen aan de laagste inschrijver; in de opdrachten zijn vaak ook ontwerpopgaven opgenomen en
onderhoudscontracten voor een aantal jaren. Waar kan projectvoortgang tegenaan lopen, in hoeverre zijn risico’s te voorzien? Soms gaan projecten mis, maar vaak ook gaat het wonderbaarlijk
goed.
We prijzen ons gelukkig dat we

Jos Arts,

hoogleraar milieu- en infrastructuurplanning (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen RUG) bereid
hebben gevonden ons in te voeren in de wereld van de infrastructuurplanning.
Datum: 27 februari 2019

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Groninger Archieven,Cascadeplein 4
NB Raadpleeg ook onze website!

B O E K H A N D E L
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WA LT E R

ou de eb b i ng est r a at 53 - 97 12 hc gr on in ge n - 05 0 -3 1 2 25 2 3 - i n fo@ godertw alte r. n l - w w w.g ode rtw alter. nl
gesprekken, schuttinginterviews, tuinobservaties en tal van andere bijzondere
ontmoetingen in een groeiende en
vooral ook boeiende stad.

Simon Reker: Ede Staal

€ 24,95

“Tied vlugt veurbie as het wotter bie
mie deur de klinzebak.
Zummer dij glee deur mien handen
As en zaand van de zee.”
Ede Staal wist het mooi te zeggen, te zingen. Zo mooi dat ook vandaag, ruim
dertig jaar na zijn overlijden, zijn muziek
nog door velen wordt beluisterd. Alle
reden om zijn complete Groningse werk
te bundelen in een nieuwe uitgave, Ede
Staal – Tied vlugt veurbie.
Ede Staal geniet naast bekendheid als
zanger ook faam als schrijver en voorlezer van verhalen. Die verhalen maakte
hij destijds voor het programma Sloaperstil, op verzoek van de samensteller
daarvan, Siemon Reker. In de laatste
jaren van zijn leven werkte Ede nauw
samen met Siemon. Eerder publiceerde
Reker bij In Boekvorm zowel Ede’s Groningse liedteksten (Deur de dook zai ik
de moan) als de Sloaperstilverhalen
(Dat dou ik die nait noa).
Nu zijn beide publicaties samengebracht
in Ede Staal – Tied vlugt veurbie. Nieuw
in deze bundel is een overzicht van alles
wat er rond Ede Staal in de media verscheen vanaf 2000 tot aan de zomer van
2018. Uit de enorme hoeveelheid publicaties blijkt de blijvende belangstelling
voor het werk en het leven van Ede Staal.

Droninger kalender 2019 € 19,95
De ‘officiële’ Droninger maandkalender
2019! Deze fotokalender bevat (inclusief
cover) 13 unieke dronefoto’s gemaakt in
Groningen (Stad & Provincie).

Egbert J. Boekema:
Frieseveen natuurgebied tussen Haren
€ 21,95
en Paterswolde
Frieseveen natuurgebied tussen Haren en
Paterswolde, is een boek over de geschiedenis en de natuur van Frieseveen
en het naastgelegen landgoed Vennebroek en polder het Oosterland tussen
Paterswolde en Haren. Samengesteld
door Egbert Boekema.
Een compleet maar beknopt overzicht.
Hoe de plas van Frieseveen is ontstaan
door vervening en hoe het gebied behouden kon blijven door verkoop van de
familie Camphuis aan de vereniging Natuurmonumenten.
Alle vogels, planten en veel insecten die
er voorkomen zijn vermeld. De vele
foto’s nemen je mee naar het gebied en
laten de grote verscheidenheid aan landschap en natuur duidelijk zien.

Historisch jaarboek Groningen 2018
€ 16,50
Gevarieerd, dat is ook dit jaar weer de
inhoud van het Historisch Jaarboek Groningen.
Met artikelen onder andere over twee
pauselijke zegels en de vroege geschiedenis van het cistercienzer vrouwenklooster Yesse te Haren, Begijnen aan de
rand van Stad en kerk: de zusters ten
Hoorn (1455-1571), gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en weerstand,
De Kerstvloed van 1717 in Groningen
en Jozef Israels aan het Hereplein, De
turbulente geschiedenis van een monument.

Groningen in vogelvlucht € 6,95

Henk Werners: Vervlogen jaren in
Haren
€ 21,75

Groningen in vogelvlucht is een boek
over wonen in Groningen. Diverse projecten worden aangevlogen. Samen
geven ze een dwarsdoorsnede van de
woningen die de stad er de afgelopen
jaren bij kreeg: van de Grunobuurt tot
het Ebbingekwartier, van de Hoogte tot
Klein Corpus en van Meerstad tot
Agaathhof. Het is een boek vol balkon-

Door toevallige omstandigheden heeft
Werners, die sinds 1962 in Haren woont,
zich de geschiedenis van Haren eigen
gemaakt. Hij heeft er al veel presentaties
over gehouden in woord en beeld en er
veelvuldig over geschreven in het Harener Weekblad. Nu dus een bundeling in
kleurendruk van zijn verhalen, rijk met
foto’s geïllustreerd.

20
DONATEUR WORDEN
BESTUURSSAMENSTELLING
DE DOELSTELLINGEN

Bestuurssamenstelling
T. van der Meulen
(voorzitter)
C. J. A. Wessels,
(secretaris)
J. Boeré
(penningmeester)
P. J. E. Bootsma
M. L. Hintzbergen
E. M. Meisner
A. R. Rubingh
H. T. van Veen
M. J. A. Vooijs

Hoe wordt u donateur?

De Stichting Vrienden van de Stad Groningen
De Stichting Vrienden van de stad Groningen is
opgericht in 1984.
We zetten ons in voor de ruimtelijke kwaliteit
(belevingswaarde, gebruikswaarde,
toekomstwaarde) 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
meningsvorming 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.

U kunt u als donateur van
de Vrienden
van de Stad Groningen
opgeven bij onderstaand
correspondentieadres
Van Royenlaan 19A

9721 EJ Groningen
of via de website:

www.vriendenstadgroningen.nl
e-mail:

info@vriendenstadgroningen.nl
Bank: NL06 INGB 0000 4473 73
Minimum donatie
€ 15,00 per jaar
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