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De Wijkkrant Schilderswijk verschijnt
drie keer per jaar huis-aan-huis in de
Schildersbuurt en Kostverloren.
Oplage: 4200 exemplaren
Uitgave:
Wijkraad Schilderswijk
www.schilderswijkgroningen.nl
Redactie:
Martin van Koldam
T 06 264 259 66

E-mailadres redactie:
wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl
Opmaak:
OptimaalDesign
Bureau voor grafische vormgeving, Bedum
Druk:
Drukkerij G. van Ark, Haren
Inzenden kopij:
U kunt berichten en foto’s zenden naar
wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl
Voor foto’s geldt als richtlijn een bestandsgrootte van minimaal 1 Mb. Vermeld,
indien bekend, de naam van de fotograaf.
Gebruik voor aankondigingen van activiteiten en dergelijke niet meer dan 150 woorden. Vergeet niet een adres op te nemen
voor het inwinnen van informatie.
Vriendelijk verzoek: lever tekst aan zonder
cursief- of vetgezette woorden, zonder onderstrepingen en zonder extra hoofdletters.
Bij de samenstelling van de krant kan zich
de noodzaak voordoen om bijdragen in te
korten.
Advertenties:
Adverteren is mogelijk voor zover de ruimte dat toelaat. Tarief op aanvraag. Plaatsingen worden herhaald tot wederopzegging.
Per kalenderjaar wordt het werkelijke
aantal plaatsingen in rekening gebracht.
U kunt een drukklare advertentie zenden
naar:
wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl.

Het volgende nummer verschijnt
eind maart/begin april 2022
Foto voorpagina:
En nu nog een laagje sneeuw…. Sfeerverlichting in de Nieuwe Bleekerstraat
(foto: Martin van Koldam)
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Voorzitter in coronatijd

Druk en onoverzichtelijk. De aansluiting van de Friesestraatweg op
het Hoendiep is een van de vervelendste verkeersknelpunten in
onze wijk. De gemeente heeft een aantal kleinere aanpassingen in
petto. De Wijkraad verwacht meer van de aanleg van een nieuwe
fietsroute aan de zuidzijde van het Hoendiep. Maar voordat die er
ligt, zijn we al na 2025.

Harmen Gelling werd voorzitter van de Wijkraad vlak voordat het coronavirus uitbrak. Wie is Harmen Gelling. En hoe is het om voorzitter
te zijn onder deze bijzondere omstandigheden.
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Monument
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Parkeren met bezoekerspas
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Gruno

Het probleem is dat er elk jaar weer een nieuwe lichting studenten
in de wijk komt wonen, aan wie je duidelijk moet maken dat er ook
andere mensen in de buurt wonen.

De bommen waren bestemd voor Emden, maar vielen op de Schilderswijk. Ter nagedachtenis aan de acht doden is, tachtig jaar na
dato, op het Jozef Israëlsplein een monument geplaatst

Het gebruik van de bezoekerspas is er niet eenvoudiger op geworden sinds de wijk verdeeld is over twee parkeergebieden met verschillende regimes. Aan de hand van vier voorbeeldsituaties geeft
de gemeente uitleg.

Be Quick draaide rond 1920 mee in de top van het Nederlandse voetbal. Dat maakte de jeugd enthousiast. Menig voetbalclub zag in die
tijd het levenslicht. Zo ook Gruno, de club van Kostverloren.

Belangrijke nummers
Als elke seconde telt
Alarmnummer voor bloedspoed

112

Gas en stroom
Huisvuilcontainer

0800 -

9009
14050

In niet levensbedreigende situaties
Politie			
0900 - 8844
Doktersdienst		
0900 - 9229

Kabel TV/radio:
Ziggo
KPN

0900
0800

Meldpunt Overlast en Zorg
		
050 - 587 58 85
Storingsnummers
Drinkwater
050 - 368 86 88

Diversen
Dierenambulance Stad
Nijestee
WIJ-team
Ombudsman

050 - 579 19 00
050 - 853 35 33
050 - 367 72 02
050 - 318 65 68

Zie voor contactgegevens van wijkorganisaties: pagina 22
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Terug van weggeweest...
Het is onderhand twintig maanden geleden dat er voor het laatst
een wijkkrant verscheen. Dat was in maart 2020. Zoals gebruikelijk
in de voorjaarseditie was er veel plaats ingeruimd voor het ‘Gluren
bij de buren’. Dat evenement zou plaatsvinden op zondag 5 april.
Ik schrijf ‘zou’, want het ging niet door, netzomin als de onthulling
van het monument op het Jozef Israëlsplein voor de slachtoffers
van de geallieerde bommen die in september 1941 bij vergissing
insloegen op de Schildersbuurt.
Het zijn twee voorbeelden van activiteiten die geannuleerd moesten worden vanwege de coronacrisis. Op 15 maart 2020, om 18.00
uur, ging Nederland op slot.
Ook de wijkkrant ging plat. En ook dat had veel te maken met
de coronacrisis. Als er minder gebeurt – geen activiteiten, geen
bijeenkomsten – valt er ook minder te berichten. Maar er speelden
ook andere factoren een rol.
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Er zijn in de achter ons liggende periode enkele
wijzigingen geweest in de samenstelling van de
Wijkraad.
Meest recent is de toetreding van Jacob Bolhuis
uit Kostverloren. Jacob heeft een lange staat van
dienst als voorzitter van de Huurdersvereniging.
In het eerstvolgende bewonersoverleg zal aan de
wijkbewoners gevraagd worden in
te stemmen met zijn benoeming.
De wijk kan zijn organisatietalent
goed gebruiken.

Jarenlang is het gezicht van de wijkkrant verzorgd door wijkgenote
Jet Hardick. Als vrijwilligster deed Jet de wijkkrant ‘ernaast’, ook in
perioden waarin ze genoeg ander werk had. Voor die inzet verdient
ze onze waardering. Jet gaf de wijkkrant kleur, figuurlijk en letterlijk. Alweer enige tijd geleden liet ze weten te willen stoppen met
de opmaak van de wijkkrant. Dat besluit respecteren we.
Net zoals wij het op prijs hebben gesteld dat ze ons de tijd gaf om
een oplossing te vinden. Jet, veel dank!

Verder zijn (betrekkelijk) nieuw in
de Wijkraad Channa Ensink en Sjoerd Duim.
Channa Ensink draait ondertussen alweer
twee jaar mee. Zij is Liesbeth Klunder 		
opgevolgd als secretaris. Liesbeth heeft vorig
jaar afscheid genomen van de Wijkraad. Channa
houdt zich tevens bezig met de begeleiding van
Theo van der Laan, de buurtconciërge.

Een volgend probleem was dat ook Friedemann Heinrich van Drukkerij Volharding ermee ophield. Het bedrijf was jarenlang gevestigd
aan de Hoendiepskade. Daarna opereerde Volharding vanuit de
Neutronstraat. De laatste jaren werkte Friedemann vanuit huis als
intermediair voor drukorders. Ook Friedemann zullen we missen.
Het was toch elke keer weer een spannend moment wanneer zijn
auto bij gebouw ‘Op Mars’ voorreed om de wijkkranten af te leveren. Hoe zou-ie eruit zien? Ook Friedemann willen we dank zeggen
voor de prettige samenwerking.

Sjoerd Duim trad in maart 2020 toe tot het
wijkbestuur. In zijn persoon heeft nu ook de
omvangrijke studentenpopulatie een stem in de
Wijkraad.
“Het leek me erg interessant om
de kennis die ik opdoe bij mijn
studie Technische Planologie in de
werkelijkheid toe te passen en zo
een steentje bij te dragen aan de
leefbaarheid in de wijk.”

En dan waren er nog problemen bij de redacteur. Sinds het voorjaar van 2019 werd ik gehinderd door pijn in mijn rechterbeen en
-knie. Dat zou slijtage kunnen zijn, maar scans wezen ook uit dat
er een vernauwing zat in mijn wervelkanaal. Aan die stenose zou ik
in maart 2020 worden geopereerd. Echter, een week daarvoor zette
het ziekenhuis de operaties stop. Eind juni heeft de ingreep alsnog
plaatsgevonden. Met de knieoperatie had ik meer geluk. Half december 2020 heb ik een knieprothese gekregen. Ik was de laatste
die nog geopereerd werd voordat de operatiekamers vanwege
corona opnieuw werden gesloten. En, nog veel belangrijker, ik was
de pijn kwijt.
De vreugde hierover werd helaas overschaduwd door problemen
in de privésfeer. Daarover zal ik hier niet meer zeggen dan dat
ik mij genoodzaakt zag te verhuizen. Ik woon nu niet meer in de
Schilderswijk, maar kijk erop uit.

En dan zijn er nog de ‘oudgedienden’:
Harmen Gelling. Hij volgde twee jaar geleden
Grietje Scholtens op als voorzitter.
Hein Pronk. Hij heeft ‘verkeer’ en ‘grijs en
groen’ in zijn portefeuille en is ook actief bij de
organisatie van schoonmaakacties in de wijk.

Ik moet bekennen dat het mij moeite kost de draad weer op te
pakken. Aan de andere kant: het geeft ook afleiding. Maar laten
we vooral een les leren uit deze gebeurtenissen: een redactie die
uit één persoon bestaat, is kwetsbaar. Omwille van de continuïteit
is uitbreiding van de redactie gewenst. Ook als je wilt helpen bij
de administratie van de advertenties en bij het aansturen van de
bezorging, is je reactie meer dan welkom. In het colofon staan
onze contactgegevens.

Rudy Heddema fungeert als ‘vooruitgeschoven
post’ van de Wijkraad in Kostverloren en heeft
aandacht voor het verkeer.
Tjaaktje van der Wijk ondersteunt de Wijkraad
bij de voorbereiding en verslaglegging van vergaderingen. Samen met Eddy Buwalda beheert
zij tevens de mediakanalen van de Wijkraad.

Martin van Koldam
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Aansluiting Friesestraatweg-Hoendiep

Kosmetische aanpassingen
verkeersknelpunt
Door Martin van Koldam

de ingreep beperkt tot het verleggen van wat bochten en
het vervangen van stoeptegels door gras. Daar neem je onze
bezwaren niet mee weg.”

De gemeente heeft een plan gemaakt voor het verkeersveiliger maken van de aansluiting Friesestraatweg – Hoendiep. Vooralsnog gaat het om kleine aanpassingen. Aan de
verkeersstromen verandert niets.

Optimisme
Maar op iets langere termijn gloort er hoop, meent Pronk.
Hij doelt dan niet zo zeer op een eventuele sloop van de
kolos waarin nu het Gezondheidscentrum Hoendiep gevestigd is. “Ik vang die geluiden ook op, maar officieel is mij
niets van sloop bekend. Maar dan nog: De grond is particulier eigendom. Er zou dus een deal gesloten moeten worden
met de nieuwe eigenaar van het perceel. Ik betwijfel of de
gemeente die weg gaat bewandelen.

De T-splitsing bij het Gezondheidscentrum is sinds jaar en
dag een bron van zorg voor de wijk. “Druk, onoverzichtelijk,
gevaarlijk.” Met deze termen omschrijft Hein Pronk de situatie. Pronk voert namens de Wijkraad het overleg met de
gemeente over verkeerszaken. “Het zal duidelijk zijn dat dit
voor ons niet dé oplossing is. Zo op het eerste gezicht blijft
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Het gebouw is zonder meer een sta-in-de-weg. Maar een
voorziening als een gezondheidscentrum zouden wij in onze
wijk niet graag willen missen.”
Het optimisme van Pronk heeft te maken met de nieuwbouwwijk Suikerzijde op het voormalige Suikerunieterrein.
Die zet extra druk op de ketel. In rapporten noemt de gemeente voor de Suikerzijde een aantal van 5000 huizen.
Ter oriëntatie: dat zijn er ongeveer evenveel als in Lewenborg. De mensen die daarin gaan wonen zorgen voor
extra verkeersbewegingen. Ze moeten naar hun werk, naar
school, inkopen doen… De gemeente koerst erop aan dat ze
die verplaatsingen zoveel mogelijk op de fiets doen.

reden ziet om de verkeerssituatie bij het Gezondheidscentrum opnieuw te bezien, is nog onduidelijk. Het kan zijn dat
het bij de nu voorgestelde, kleine aanpassingen blijft.
“Iets verderop richting centrum hebben we trouwens nog
een probleem: de ‘vierkante rotonde’. ” Pronk doelt daarmee op de kruising van de Herman Colleniusstraat en de
A-weg. “Een gekrioel van fietsers, auto’s en bussen, onduidelijke voorrangsregelingen en vooral te weinig ruimte.
Dat wordt ons volgende speerpunt.”
Uitglijders voorkomen
De Wijkraad heeft in september overleg gehad met de
wijkorganisatie van de Zeeheldenbuurt. Daarin is ook de
verkeersproblematiek aan de orde geweest.
“Samen optrekken is nodig om sterk te staan bij het beoordelen van plannen en het aandragen van alternatieven. De
ervaring leert dat niet alles, wat achter de tekentafel wordt
bedacht, in de praktijk goed functioneert.
Inbreng van partijen die kennis hebben van de buurt kan
‘uitglijders’ helpen voorkomen”, aldus Hein Pronk.

Toekomstmuziek
Als je nu op de fiets van het noordelijke deel van het
fabrieksterrein naar de stad gaat, kom je langs het Hoendiep (de rijweg). Op je route ligt dan ook de gevaarlijke
oversteek van de Friesestraatweg. Daar zou het dus alleen
maar drukker en dus gevaarlijker worden. Dat is niet te
rijmen met het stimuleren van het fietsgebruik. De oplossing van de gemeente is de aanleg van een snelle fietsroute tussen de nieuwe wijk en de binnenstad langs de zuidzijde van het Hoendiep (het kanaal). Bij de Eendrachtskade
Zuidzijde moet deze fietsroute aansluiten op de bestaande
infrastructuur. Het knelpunt Hoendiep-Friesestraatweg
wordt zo omzeild. “Dat is winst”, aldus Pronk.
De Wijkraadbestuurder laat daar direct op volgen dat we
niet te vroeg moeten juichen. Voorlopig wordt alleen het
gedeelte tot de Admiraal de Ruyterlaan aangelegd. Dat
zou er eind 2023 kunnen liggen. Voor het vervolg richting
centrum vormt het Alfa-College een blokkade. Tussen het
water van het Hoendiep en het schoolgebouw is onvoldoende ruimte voor de fietsweg. De school zou overwegen deze
locatie te verlaten. Maar dat is toekomstmuziek. Vandaar
dat de gemeente eerst de oversteek van de rijbaan van het
Hoendiep ter hoogte van de fietsbrug veiliger gaat maken.

Suikerzijde
Tot pakweg 1950 lag de Schildersbuurt aan de rand
van de stad. Het was een van de eerste wijken die
werd gebouwd, nadat de status van vesting in 1874
was opgeheven. Tussen 1930 en 1955 werd westelijk
van de Friesestraatweg nog een nieuwe wijk gebouwd:
Kostverloren. Maar daarna stokte de uitbreiding van
de stad in westelijke richting. Het gebied tussen de
stad en Hoogkerk was het ‘domein’ van de suikerfabriek. De Friesch-Groningse Suikerfabriek, later opgegaan in Suikerunie, dateert van 1913 en is tot 2008 in
bedrijf geweest. Toen werd de suikerproductie geconcentreerd bij de CSM-fabriek in Hoogkerk-Vierverlaten.
Het terrein van 125 hectare wordt sindsdien voornamelijk gebruikt voor culturele evenementen, kleinschalige bedrijvigheid en studentenhuisvesting. In de
nabije toekomst ontstaat hier een nieuw stadsdeel:
de Suikerzijde.

‘Vierkante rotonde’
Voor het autoverkeer vanuit de nieuwe wijk (en Hoogkerk)
naar het centrum zijn het Hoendiep aan de noordkant en de
Peizerweg aan de zuidkant de belangrijkste aders. Voor de
noordelijke route wordt een brug over het Hoendiep aangelegd ter hoogte van de verkeerslichten aan de westzijde van
de meubelboulevard Hoendiep.
Of de gemeente in de voltooiing van de nieuwbouwwijk

Het Suikerunie-terrein. Het oudste deel van het fabriekscomplex en de monumentale schoorsteen blijven staan.
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Als je hem aan de telefoon hebt, hoor je het direct: hier
spreekt een Groninger. En dat klopt. Niet één uit de stad,
ook niet van het platteland, maar daar tussenin. In Friesland
zouden ze het een ‘vlek’ noemen: Winschoten. Harmen werd er
geboren in 1969 en groeide er op. Zal hij als kleine
jongen ervan gedroomd hebben om in de voetsporen te treden
van Klaas Nuninga, Jan Mulder en Arie Haan die bij WVV in
Winschoten doorbraken als voetballer? Zijn cv getuigt niet van
enige affectie met de voetballerij.
“Nee, als kind had ik weinig met sport. Ik heb een blauwe
maandag op volleybal gezeten. In het najaar van 2005, toen ik
al geruime tijd in Groningen woonde, heb ik mij aangesloten
bij de hardloopgroep van Sportief 90. Later heb ik de overstap
gemaakt naar Groningen Atletiek, dat vooral bekend is van de
baanatletiek. Maar ook daar liep ik op de weg. Bij een afstand
van ongeveer dertig kilometer lag voor mij de grens. Ik heb
aan veel halve marathons deelgenomen. Het ging me vooral
om het overbruggen van de afstanden en minder om de tijd,
hoewel ik wel een fanatieke periode heb gekend.”
In september 2019 raakte Harmen geblesseerd aan zijn achillespees. Actief sporten lukt sindsdien niet meer. “Maar als
penningmeester van Groningen Atletiek en lid van de Unieraad van de Atletiekunie zet ik me nog steeds in voor deze
tak van sport. Het was op de Olympische Spelen fantastisch
om te zien wat voor progressie de Nederlandse atletiek heeft
doorgemaakt.”
De verhuizing naar Groningen hield verband met zijn studie.
Harmen was aan de Rijksuniversiteit bedrijfseconomie en
accountancy gaan studeren. “Mijn eerste adres in de stad was
het SSH-pand bij de Herman Colleniusbrug. Ik had daar een
zelfstandige unit met een eigen voordeur op het woonerf aan
de Mondriaanstraat. Ook na mijn studententijd heb ik er nog
een aantal jaren gewoond.”

Je hebt de Schilderswijk dus ook een paar jaar als student
beleefd. Hoe heb je dat ervaren?
“Je bedoelt het samenleven van studenten en ‘gewone’
wijkbewoners? Nou, dat was niet direct een vraagstuk dat me
dagelijks bezighield. Ook toen zullen er volumeknoppen te ver
open hebben gestaan. Maar de snelle groei van het aantal
studenten in onze wijk en de daaruit voortvloeiende intensieve kamerverhuur, hebben de spanning opgevoerd.”
Na zijn studie heeft Harmen gewerkt bij financiële dienstverleners als Beon (later overgenomen door Interpolis)
en Achmea. Hij verhuisde naar de A-weg en vandaar naar de
Eendrachtskade Noordzijde. Daar woont hij nu nog.
Hoe ben je met de Wijkraad in contact gekomen?
“Dat is alweer geruime tijd geleden. In het appartementencomplex waarin ik woon, ondervonden we overlast van
cliënten van het toenmalige slaaphuis in onze straat. Ik ben
voorzitter van de Vereniging van Eigenaars van het complex.
De bezoekers van het slaaphuis verzamelden zich in onze portieken, bevuilden ze en lieten er afval achter. Via de Wijkraad
kon ik me aansluiten bij het omgevingsoverleg ten behoeve
van het slaaphuis en de verslavingszorg aan de A-weg.”
En zo is het balletje gaan rollen…
“Inderdaad. Al gauw kreeg ik de vraag of ik ervoor zou voelen
om als vertegenwoordiger van mijn VvE toe te treden tot de
Wijkraad. Na overleg heb ik daarop ‘ja’ gezegd. Een van de
zaken waarmee ik mij vanuit de Wijkraad heb beziggehouden, is het InterWonen-project van het Leger des Heils. Deze
organisatie had een pand in de H.W. Mesdagstraat gehuurd,
waar ex-gedetineerden werden voorbereid op hun terugkeer in
de maatschappij. Buurtbewoners werden voor een voldongen
feit geplaatst. Ze voelden zich niet meer veilig op straat. We
zijn toen met alle partijen om tafel gaan zitten om duidelijke
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afspraken te maken om overlast te voorkomen.
Dat heeft geholpen.”
Nu twee jaar geleden besloot Grietje Scholtens om te stoppen
als voorzitter van de Wijkraad, een functie die zij jarenlang
had bekleed. Over haar opvolging was nog niet nagedacht.
“Om een vacuüm te voorkomen heb ik me beschikbaar gesteld.
Ik wilde aanvankelijk slechts de vergaderingen voorzitten,
maar al snel heb ik meer taken op me genomen.”

En toen?
“Ja, en toen… Ik had mij nog maar net geïnstalleerd of het
coronavirus sloeg toe. Half maart 2020 legde het kabinet
Nederland zo goed als plat. Maar de Wijkraad zat niet stil. In
de eerste weken hebben we per e-mail contact gehouden.
Vanaf juni zijn we online via Microsoft Teams gaan vergaderen.”

Ondanks de herrie en het gemis aan groen geeft in peilingen
van de gemeente 90 procent van de bewoners aan dat het in
de Schilderswijk prettig wonen is. Bijna 70 procent is gehecht
aan de buurt. Ze zouden er niet graag weg willen…
“Dat laatste is trouwens wel een belangrijk aandachtspunt.
We willen graag dat ouderwordende mensen in onze wijk kunnen blijven wonen. Maar veel geschikte woonruimte is er niet
voor deze doelgroep. Het idee is geopperd om het Leger des
Heilspand in de H.W. Mesdagstraat geschikt te maken voor
ouderenbewoning. Bij de verbouwing van de Kranepoort tot
appartementencomplex heeft de buurt aangedrongen op de
plaatsing van een lift, zodat bewoning door minder ambulante
mensen mogelijk wordt.”

En in Kostverloren?
“Ook hier is er aandacht voor de huisvesting van ouderen. In
de nieuwbouw aan de Johannes Vermeerstraat heeft Nijestee
tien woningen speciaal voor deze doelgroep bestemd. Ik zie
hier meer positieve ontwikkelingen. Jarenlang lagen veel straten open omdat er gewerkt werd aan de infrastructuur onder
de grond. Dat is nu gelukkig voorbij.
Ook boven de grond zijn er verbeteringen. De vijver is opgeknapt en in de middenberm van de Rembrandt van Rijnstraat
staan nu bloemen.”

Beviel dat een beetje?
“Online vergaderen is in de meeste gevallen heel efficiënt.
Voor gevoelige en persoonlijke onderwerpen leent het zich
minder. Ik verwacht dat er de komende tijd nog veel digitaal
vergaderd zal worden. Ook met externe contacten, zoals de
gemeente.

*

In gesprek met burgemeester Koen
Schuiling, zomer 2020

Zijn het links en rechts van de Friesestraatweg niet
heel verschillende werelden?
“Dat zie ik niet zo. Er werd altijd gezegd: ‘De Schildersbuurt is roomboter en Kostverloren margarine.’
Maar die tijd ligt achter ons. Met het geld van het
Nieuw Lokaal Akkoord is Kostverloren duidelijk
verbeterd. De bevolking van de wijk is meer gemêleerd geworden. In het Kostverloren Kwartier worden
veel activiteiten georganiseerd voor de bewoners,
zoals ouderengymnastiek, zang, streetdance, yoga
en klaverjassen. De Huurdersvereniging en de Van
Ostade Stichting spelen hierbij een belangrijke faciliterende rol. Hoewel er in Op Mars ook veel activiteiten plaatsvinden, missen we zo’n riant buurthuis
in de Schildersbuurt. Vanuit het project Kostwinning
monitort de Wijkraad de ontwikkelingen in Kostverloren. Het WIJ-team zoekt contact met bewoners om
problemen te signaleren en hun te vragen actief te
worden in de wijk.
Er is een jeugdteam opgericht dat de leefbaarheid voor de
jeugd probeert te verbeteren.”

Ik moet er niet aan denken hoe het zou zijn gegaan als het
virus pakweg dertig jaar geleden had toegeslagen. Tel de
zegeningen van de digitalisering.”

Er speelde nogal wat de voorbije maanden.
“Wie de media deze zomer gevolgd heeft, zal het niet verbazen dat er veel gesproken is over de studentenoverlast in onze
wijk. Dat is een verhaal apart. [Zie apart artikel pag. 10, red.]
Maar er zijn ook andere onderwerpen aan de orde geweest:
de mobiliteitsvisie, het laadpalenbeleid en de plannen voor
het Stadspark. En we hebben onze visie gegeven op het groenplan.”

7

Behoor jij ook tot de groep wijkbewoners die hier wil blijven
wonen op hogere leeftijd?
“Natuurlijk ben ik gehecht aan de Schilderswijk. Ik woon er al
meer dan de helft van mijn leven. Als ik geen binding voelde
met de wijk, zou ik niet in de Wijkraad zitten. Maar dat wil
niet zeggen dat er geen andere plekken zijn waar ik wel zou
willen wonen. In Noord-Drenthe bijvoorbeeld, waar mijn vader
vandaan komt. Op termijn wil ik wel terug naar mijn geboortegrond in Winschoten. Maar voorlopig zit ik hier prima.”

Kraneweg 87, 9718 JL Groningen
(050) 313 05 47, info@ketelaar-kroon.nl
Cereslaan 2, 9641 MJ Veendam
(0598) 72 49 24, info@ketelaar-kroon.nl
Liliënthalplein 1, 9501 XP Stadskanaal
(0599) 62 18 18, info@ketelaar-kroon.nl

Vind de
fiets die bij
je past!

Kijk voor meer info op: www.ketelaar-kroon.nl

Betrokken, betrouwbaar en compleet.

Aweg 25
9718 CV Groningen
050 318 86 22

Cafetaria A-weg
Maandag: 16.00 - 22.00 uur
Dinsdag t/m zaterdag: 12.00 - 22.00 uur
Zondag: 15.00 - 22.00 uur

Slijterij De Kabouter
sinds 1916 gevestigd op haar
vertrouwde stek aan het
Jozef Israëlsplein nr. 4
in Groningen.

Al jaren een vertrouwd adres!
Ook voor pedicure & podologie.

De leukste, Voordeligste en
meest Flexibele Slijterij van
Groningen.

A-weg 7
050 - 3128362
info@torenbeekschoenen.nl
www.torenbeekschoenen.nl

Tel. 050 313 35 69

Smederij in den hanekamp
Taco Mesdagstraat 12
Zaalverhuur voor
spirituele en soortgelijke
activiteiten.
info: iem.hanekamp@home.nl 06 486 55 203
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Meer variatie

Twintig jaar geleden heeft corporatie Nijestee in overleg met
de buurt een wijkvernieuwingsplan voor Kostverloren opgesteld dat voorziet in een gevarieerder woningaanbod. Niet langer alleen huur, maar ook koop en verschillende groottes. In
de Rembrandt van Rijnstraat en de Jan Steenstraat verrees al
nieuwbouw, recent is daar de Johannes Vermeerstraat aan toegevoegd. Daar sloopte Nijestee 60 portiekwoningen, waarvoor
58 nieuwe woningen in de plaats komen. Op het binnenterrein
wordt een tuin aangelegd.

in

woningaanbo

d

Kostverloren
t

augustus 2020

t

Johannes
Vermeerstraat

november 2020

t september 2021

De woningen die er stonden maakten deel uit van de bouwstroom uit de eerste decennia na de oorlog. Toen heerste er
woningnood en lag het accent sterk op het aantal woningen
dat werd gebouwd. Nu wegen kwaliteitsaspecten, zoals isolatie en gehorigheid, zwaarder. De nieuwbouw heeft 46 woningen met twee slaapkamers. Daarvan zijn er tien bedoeld
voor ouderen uit de wijk. Daarnaast komen er nog twaalf
woningen met drie slaapkamers.

t
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medio 2022

Aanpak lawaaioverlast:
Bij elke nieuwe lichting studenten die aankomt
Door Harmen Gelling*
Al waren veel activiteiten vanwege corona de afgelopen anderhalf jaar stilgelegd, stil was het allerminst in de Schilderswijk.
Studenten konden voor vertier niet de stad in. Ze zochten
elkaar thuis op. Met als gevolg: lawaai tot in de kleine uurtjes
en oplopende irritatie bij omwonenden. De panden zijn erg
gehorig. De binnenplaatsjes zijn al helemaal klankkasten.
Geluidhinder is niet een probleem dat zich alleen in onze wijk
manifesteert. Ook in andere wijken is het aantal overlastmeldingen in de coronatijd sterk toegenomen. Maar de Schildersbuurt wordt wel vaak als voorbeeld naar voren gehaald. We
hebben hier nu eenmaal een omvangrijke studentenpopulatie.
De berichten in de media vestigen de aandacht op het probleem. Daar hebben we als wijk in veel gevallen belang bij,
maar ze kunnen ook polariserend werken.
De uitkomsten van de Enquête Leefbaarheid van de gemeente
Groningen bevestigen die indruk. Om de twee jaar vraagt de
gemeente aan een groep inwoners vanaf 18 jaar of de omgang
tussen studenten en overige wijkbewoners goed is. In onze wijk
beantwoordde in 2016, 2018 en 2020 respectievelijk 70, 67 en 52
procent deze vraag met ‘ja’. Een scherpe daling dus in 2020.

Burgemeester Koen Schuiling in de Jozef Israëlsstraat
tijdens een ‘flitsbezoek’, zomer 2020.
De JI-straat kent de hoogste concentratie van studenten.
gemeenteambtenaren en wethouders. Daarbij heeft zich een
groep bewoners gevoegd, die vorig jaar een brandbrief heeft
geschreven aan het college van B&W.
De Wijkraad staat wat verder van de problematiek af. Het ligt
niet op onze weg om actie te voeren. Wij zijn er voor communicatie en activering. Die rollen vervullen we ook in het kader van
de studentenoverlast. Wijkbewoners die klachten over studenten aandragen bij de Wijkraad, brengen we in contact met de
juiste mensen bij de gemeente, met de Schilderskwartieren en
de wijkagent. Mijn indruk is dat de bewoners dit waarderen.
Eén van hen is zelfs actief geworden binnen een werkgroep die
zich bezighoudt met handhaving.
Onze wijk heeft onlangs een nieuwe wijkagent gekregen,
Pieter-Paul Locadia. De Wijkraad heeft een online kennismaking
met hem georganiseerd. Hieraan hebben ook buurtbewoners
deelgenomen die de studentenoverlast bij ons aangekaart
hebben. Tevens is er een gesprek geweest met een politiefunctionaris, die specifiek is aangesteld voor de studentenproblematiek.

Behalve met corona zal die trend ook te maken hebben met de
groei van de studentenpopulatie. In mijn studententijd was de
Schildersbuurt al een soort campus. Het aantal studenten is in
de loop der jaren alleen maar gegroeid.
De Wijkraad heeft niets tegen studenten. Sterker nog, we
hebben een student in ons wijkraadbestuur. Zo horen we het
verhaal ook van die kant. Dat is heel verfrissend. Studenten
hebben vaak twee gezichten. Overdag zijn het intellectuelen,
maar ’s nachts na een paar biertjes weten ze zelf niet meer
wat ze doen.

Rolverdeling

In onze wijk zijn, naast de Wijkraad, tevens de Schilderskwartieren actief. Tussen beide bestaat een rolverdeling. De
Schilderskwartieren zijn organisaties met leden: bewoners van
het betreffende buurtsegment. Die bewoners ondervinden de
overlast direct aan den lijve. De Schilderskwartieren springen
voor hen in de bres. Zij zijn over de overlast in gesprek met



De lawaaioverlast is geen probleem van vandaag of gisteren.
Links: koppen uit het DvhN van vijftien jaar geleden. Boven en
rechts: recente koppen uit het DvhN, het AD, de UK en OOG.

10

dweilen met de kraan open
begint het verhaal weer opnieuw
Kuddegedrag

Wat op termijn het effect van deze overleggen is, blijft afwachten.
Meermalen is een beroep gedaan op de studenten om het lawaai
te beperken. Van de wijkbewoners wordt gevraagd om – binnen
de grenzen van het redelijke – begrip te tonen. Toch zijn er steeds
weer uitspattingen.
Een al genoemde reden hiervoor is dat het aantal studenten in
onze wijk nog steeds groter wordt. Die grote concentratie leidt tot
kuddegedrag. Als je als student niet meedoet aan de luidruchtige
feestjes, hoor je er niet bij. De meeste oudere studenten passen
hun gedrag wel aan. De jaarlijks binnenkomende groep ‘groene’
jongeren daarentegen gaat helemaal los. Wijkbewoners geven
aan dat ze telkens de nieuwe lichting studenten moeten
opvoeden. En tegen de tijd dat dat is gelukt, zijn ze afgestudeerd
en vertrekken ze weer. Het blijft daarom dweilen met de kraan
open.

Afval

Studenten veroorzaken niet alleen geluidsoverlast, maar zorgen
ook voor afval. Bekende voorbeelden zijn de fietswrakken
en meubilair op straat. Vaak is er maar één afvalpas in een
studentenhuis. Daardoor komen regelmatig bijplaatsingen bij
de ondergrondse afvalcontainers voor. Maar het zijn natuurlijk
zeker niet alleen studenten, die deze problemen veroorzaken.
Samen met Stadsbeheer probeert de Wijkraad de overlast van
afval te beperken.

*Harmen Gelling is voorzitter van de Wijkraad Schilderswijk

voorzitter@schilderswijkgroningen.nl

Beperkte mogelijkheden

In de beleving van de bewoners die te maken hebben met studentenoverlast, zullen gemeente en politie nooit genoeg doen. Dat is
zeer begrijpelijk. De juridische mogelijkheden zijn echter beperkt.
In tegenstelling tot het dealen in drugs, is het organiseren van
een feestje geen strafbaar feit. Toch gaat de wijkagent uit van
een zerotolerancebeleid. Er wordt niet gewaarschuwd, maar direct
beboet. Zo nodig wordt de geluidsapparatuur in beslag genomen. De politie moet echter wel zelf kunnen constateren dat er
geluidsoverlast is en wie de veroorzaker is.
Aan het versnelde ingrijpen door de politie wordt vanuit de
gemeente door middel van een poster bekendheid gegeven.
De Wijkraad heeft de gemeente gevraagd om een brief met de
maatregelen tegen de overlast in de Schildersbuurt huis-aan-huis
te verspreiden.
De gemeente en het WIJ-team gaan actief in gesprek met bewoners op adressen die in overlastmeldingen vaak genoemd worden.
Ook spreken ze de eigenaren ervan aan. De buurt wil graag dat
er leefregels worden opgenomen in de verhuurdersvergunningen,
zodat een verhuurder bij aanhoudende overlast zijn vergunning
kan verliezen.
Nadat de situatie gedurende het afgelopen voorjaar verder
verslechterde en de spanningen opliepen, heeft de gemeente
besloten om specifiek voor de Schildersbuurt een projectleider
aan te stellen.

Het is niet altijd hommeles tussen de ‘vaste’ wijkbewoners
en de studenten. Tijdens het in principe jaarlijkse evenement
Student&Buren kunnen ze het best met elkaar vinden.

Gemeente
Wijkwethouder Carine Bloemhoff heeft tijdens een politie
vragenuurtje eind juni erkend
dat de tot dusver gevolgde aanpak onvoldoende heeft geholpen. De gemeente heeft daarom een speciale projectleider
aangesteld die lawaaischoppers
duidelijk moet maken dat hun
gedrag niet wordt getolereerd.
Inmiddels is de naam bekend:
Het is Sibbe van der Molen. Hij is
in september aan de slag gegaan.
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Laatste
Stolpersteine
geplaatst

Opnieuw nadenken over
bestemming watertoren
Al een jaar wordt er nu gewerkt aan de verbouwing van
de watertoren aan de Hofstede de Grootkade, maar nog
steeds is niet duidelijk welke bestemming de toren krijgt.
Het aanvankelijke plan bestond uit drie onderdelen: een expositieruimte op de begane grond en woonappartementen
en een restaurant in het bovenste gedeelte. Dat restaurant
was in het plan opgenomen op aandringen van de gemeente, die wilde dat het rijksmonument ook een publieke
functie zou krijgen. In de buurt bestond daar veel bezwaar
tegen, omdat de parkeerdruk daardoor te groot zou worden.
De gemeente bestreed dit en kreeg van de rechter gelijk.
En toch komt er geen restaurant. De tegenstanders kregen
steun uit onverdachte hoek: corona. Het virus legde de
horeca plat. En dus ging er een streep door de plannen.
Daarop werden van verschillende kanten suggesties
gedaan voor een andere invulling. Er zou bijvoorbeeld een
buurtsociëteit annex zalenaccommodatie kunnen komen.
Deze zomer lanceerde projectontwikkelaar Rob Dolfing het
idee om in de watertoren een (boutique)hotel te vestigen.
Hij heeft een aanvraag hiervoor ingediend bij de gemeente.
Voor de buitenkant van de toren en voor de indeling
binnenin heeft dit geen consequenties.

Eind augustus zijn in de Schilderswijk de laatste Stolpersteine geplaatst voor woningen van slachtoffers van het
naziregime. Daarmee heeft de Stichting Stolpersteine Schilderswijk haar doel bereikt: een gedenksteen plaatsen voor
alle ruim 260 wijkgenoten die zijn omgekomen door naziterreur omdat zij joods waren of omdat ze in het verzet zaten.

Tot die laatste categorie behoorde Jan
Stoffer Alberts, die
opgroeide in Yde en in
1938 verhuisde naar de
Tweede Spoorstraat. In
het voorjaar van 1941
viel hij door verraad in
handen van de bezetter. Alberts overleefde
vijf werk-, doorgangsen concentratiekampen. Uiteindelijk vond
hij de dood op 3 mei
1945, vlak voor de capitulatie van Duitsland,
bij het RAF-bombardement in de Bocht van
Lübeck.

In een brief aan de wijkorganisaties en omwonenden
schrijft Dolfing dat hij veel reacties heeft gehad van mensen die het jammer vinden als slechts een beperkte groep
‘gebruik’ kan maken van de toren. Bij velen leeft de wens
om boven in de toren een bakje koffie te kunnen drinken,
een gebakje te eten of een bijeenkomst te organiseren.
En te genieten van het uitzicht.
Dolfing noemt nog een ander argument voor aanpassing
van de plannen. Bij het idee dat nu ontstaan is zal op de
begane grond een ontvangst-/receptieruimte komen. Dat
betekent dat het terrein rondom de toren, waar een parkje
wordt aangelegd, beter in de gaten kan worden gehouden.
Dat is nodig ook, want de laatste tijd neemt het ongewenst
bezoek daar toe.

Dit voorjaar verscheen

het boek Sprekende

stenen. Stolpersteine

in de Schilderswijk

Tot dusver zijn de reacties
allemaal positief. Maar
volgens Dolfing zullen er
ook mensen zijn die bezwaren hebben. Mocht
blijken dat er (gegronde)
bezwaren zijn op het publiektoegankelijk maken
van de watertoren dan
trekt Dolfing de aanvraag
in en zal de reeds eerder
vergunde invulling worden gehandhaafd.

Groningen met de le-

vensverhalen van alle

263 wijkgenoten die

zijn omgekomen door

naziterreur. Verkrijg-

baar in de plaatselijke

boekhandel.

Prijs: 25 euro

Meer informatie:
stolpersteineschilderswijkgroningen.nl
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De Inslag, zo heet het monument op het Jozef
Israëlsplein dat wijkwethouder Carine Bloemhoff op
24 september heeft onthuld ter herinnering aan de
slachtoffers van een ‘vergissingsbombardement’ van
de Britse luchtmacht, nu tachtig jaar geleden.

Monument
voor slachtoffers
bominslag 1941
onthuld
Bij de onthulling waren nabestaanden en bekenden
van de slachtoffers aanwezig, De plechtigheid was
aanvankelijk gepland op 4 mei 2020, maar kon toen
vanwege corona geen doorgang vinden.
een luchtalarm loeit
je schuilt waar je thuis is
met veilige muren om jouw toekomst gebouwd
een dak waaronder je naam nog wordt geroepen
uit de schoorsteen kringelt een laatste kus voor het slapengaan
een teddybeer of pop beschermt je
tegen het donker en monsters onder het bed
warm licht achter de ramen waar de afwas wordt gedaan door je ouders
geklater van borden en bestek
stemmen wrijven zachtjes de dagen droog
studenten staan nog onsterfelijk jong in een fietsenhok te wezen
een laatste borrel voor wie wilde haren heeft
een luchtalarm loeit
maar wat als de lucht
dit keer
geen zon en maan
geen zachte wolken
zelfs geen groeizame regen brengt
maar blindgangers

Na het welkom door Matteke Winkel van de Stichting
Stolpersteine Schilderswijk gaven onderzoekers een
toelichting op wat er in de nacht van 26 september
gebeurde. De bommen waren bestemd voor Emden,
maar werden afgeworpen boven de Schilderswijk. Ze
sloegen in aan de Westersingel, de Jozef Israëlsstraat
en het Jozef Israëlsplein. De slachtoffers waren drie
kinderen uit één gezin, vier studenten en één oudere
vrouw.
Enkele familieleden en vrienden haalden herinneringen op aan hun dierbaren. Het koor Femmes
Majeures zong liederen en de vroegere stadsdichter
Renée Luth droeg een speciaal voor deze gelegenheid
geschreven gedicht voor.

De plaatsing van het monument is een initiatief van
de Stichting Stolpersteine Schilderswijk. Het ontwerp
en de realisatie zijn van beeldend kunstenaar en
wijkgenoot Dik Breunis (foto). Grietje
Scholtens schreef de tekst.
Studenten die nu wonen op een van
de adressen waar tijdens het bombardement studenten omkwamen zullen
de zorg voor het monument op zich
nemen.

monsters niet onder het bed
maar uit de lucht
bommen bijten om zich heen
bijten huizen en levens stuk
thuis wordt nu
een dodelijke puzzel van gruzelementen
een zwaarte die nooit meer van
je borstkas is te tillen
een vergissing

Renée Luth
Stadsdichter van Groningen 2019/2020
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Adriaan van Ostadestraat 38 • 9718 RZ Groningen
050 3130388

SPECIALISATIES
•
•
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sport fysiotherapie
Psychosomatische fysiotherapie
Revalidatie (hart/long/operatie)
Bekkenpijn tijdens/
na zwangerschap
• Incontinentieklachten
• Thuiszorgtherapie
• Dry Needling
TRAININGSCENTRUM HOENDIEP

U kunt ook bij ons sporten onder
professionele begeleiding.
•
•
•
•
•

De makers van de wijkkrant
wensen iedereen
gezellige feestdagen en een goed 2022!
Hou het veilig
maar vooral...
Blijf gezond!

Ook op zondag open!

55+ Training
Indoor bootcamp!
Fitheidstraining
Totaal FIT groepstraining
Personal training

FYSIOTHERAPIE90 HOENDIEP 1

www.fysiotherapie90.nl
050 - 711 90 51 / 050 - 571 71 57
info@fysiotherapienegentig.nl

Ma-vr (Mon-Fri): 8:00 - 19:00
Za (Sat): 8:00 - 18:00 | Zo (Sun): 12:00 - 18:00
www.benny-supermarkt.nl
Herman Colleniusstraat 8, Groningen
contact@benny-supermarkt.nl, 050-313 95 97
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Gemeente Groningen over parkeren:

‘Auto’s binnenstadbezoekers
weren uit omliggende wijken’
en de Hortusbuurt de straatparkeertarieven verhoogd.
Daarnaast zijn de tijden voor het betaald-parkeren daar
aangepast aan het venster dat geldt in de binnenstad.
In de Schilderswijk gold de overlast echter niet overal. Daarom is de wijk in 2020 in twee parkeergebieden
geknipt. In het gebied het dichtst bij de Westerhaven en
de binnenstad zijn de tarieven op het binnenstedelijk
niveau gebracht. Om bewoners en hun bezoek tegemoet
te komen, is het aantal uren op de bezoekersvergunning
uitgebreid van 16 naar 24. Die verhoging geldt voor alle
bezoekersvergunningen, in de hele Schilderswijk.

In dit artikel zet de gemeente Groningen haar visie uiteen op het parkeren
in de Schilderswijk. De tekst is al geruime tijd geleden aangeleverd, maar
kan, doordat de wijkkrant anderhalf
jaar lang niet verschenen is, pas nu geplaatst worden.
In een eerder nummer gaf de wijkkrant
het standpunt van de Wijkraad weer.
Die vindt dat de tijden voor betaald-parkeren in de hele Schilderswijk weer gelijkgetrokken zouden moeten worden
Nu zijn er twee gebieden: de Schildersbuurt-Zuid en Schildersbuurt-Noord +
Kostverloren. Maar de automatisering
ondersteunt dat niet. Red.

In de wijken rondom de binnenstad was parkeren tot een
jaar of twee geleden (veel) goedkoper dan ín de binnenstad.
Daardoor was de parkeerdruk in die wijken vaak erg hoog.
Ook de Schildersbuurt had te lijden onder de geparkeerde
auto’s van bezoekers aan de binnenstad en het winkelgebied Westerhaven.
Dat probleem dreigde alleen maar groter te worden, nadat
de straatparkeertarieven in de binnenstad medio 2019
waren verhoogd. Die verhoging was mede bedoeld om de
bezetting van de duurdere P-garages te verhogen en dus
meer openbare ruimte beschikbaar te houden voor bewoners. Om te voorkomen dat de bewoners van de parkeergebieden rondom de binnenstad last zouden krijgen van
een nóg verder stijgende parkeerdruk zijn tegelijkertijd ook
in de Schildersbuurt, de Zeeheldenbuurt, Binnenstad-Oost

Deel I is het parkeergebied Westerhaven. Betaald parkeren geldt hier van maandag tot en met woensdag van
09.00 tot 22.00 uur, van donderdag tot en met zaterdag
van 09.00 tot 00.00 uur en op zon- en feestdagen van
12.00-17.00 uur (behalve op Eerste Paas-, Eerste Pinkster- en Eerste Kerstdag).
In deel II (Schildersbuurt-Noord en Kostverloren) is de
eindtijd gehandhaafd op 18 uur of 21 uur (donderdags).
Op zon- en feestdagen is het hier vrij parkeren.
LET OP: Het bezoekersvergunningsysteem rekent altijd
met de tijden van deel I. Dat betekent dat bezoek dat
in deel II parkeert en na 18 uur (do 21 uur) vertrekt wel
afgemeld moet worden. Zonder afmelding gaat het afschrijven van parkeertegoed langer door dan nodig is.....
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Voorbeeld 1
Het is maandag. Henk is op
bezoek bij Ria. Ria woont
aan het Lage der A. Henk
houdt van lopen, dus hij
heeft geparkeerd aan de
Adriaan van Ostadestraat.
Daar geldt betaald parkeren
tot 18 uur. Henk was al om
16 uur bij Ria, dus tussen
16 uur en 18 uur moet hij
haar bezoekersvergunning
gebruiken. Om 18 uur moet
Ria Henk afmelden. De bezoekersvergunning
houdt
anders pas op om 22 uur.

Voorbeeld 2
Marcel is op bezoek bij Leo.
Het is zondag. Bij Leo geldt
geen betaald-parkeren op
zondag. Hij woont in de Eerste Spoorstraat. Marcel is
echter eerst bij de Mediamarkt aan de Westerhaven
geweest om een nieuwe TV
te kopen. En heeft de auto
daar laten staan. Aan de Westerhaven geldt op zondag wél
betaald parkeren. Als Leo de
bezoekersvergunning
voor
Marcel aanmeldt, hoeft Marcel niet te betalen bij de parkeerautomaat op straat.

Voorbeeld 3
Het is zaterdag. Tabitha is op
bezoek in de Paulus Potterstraat. Daar geldt op zaterdag betaald parkeren tot 18
uur. Ze gaat pas om 23 uur
weg. De bezoekersvergunning moet om 18 uur worden afgemeld. Anders wordt
er onnodig tegoed van afgeschreven.

Voorbeeld 4
Mo is op bezoek bij Kevin
aan het H.W. Mesdagplein
(deel I). Hij parkeert echter aan de Jan Lutmastraat
(deel II). Kevin moet de
vergunning om 18 uur afmelden, anders is hij onnodig uren kwijt.
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Vv Gruno 100 jaar

Met hart en ziel verbonden
met Kostverloren
Tussen 1910 en 1920 raakte ook Kostverloren in de ban van het voetbal.
Op 15 april 1920 werd de voetbalvereniging Gruno opgericht
Het is waarschijnlijk aan de inzet van de buurtvereniging
West-End en de voetbalvereniging Gruno te danken dat
Kostverloren bleef bestaan. Er bleek wel degelijk levensvatbaarheid te zijn door het werk van de clubs. Toen het
Gruno-bestuur in 1927 naar het gemeentehuis stapte om te
pleiten voor verbetering van de leefomstandigheden voor
de mensen in Kostverloren, liet de toenmalige wethouder
Rugge een tekening zien. Waar Kostverloren stond was
alles zwart…

De auteur van dit artikel is Gerard Helsma.
Hij leverde de tekst aan in februari 2020. Kort daarna ging de
Wijkkrant voor onbepaalde tijd uit de lucht vanwege corona.
Nu anderhalf jaar later kan zijn bijdrage alsnog gepubliceerd
worden.
Helaas kan de auteur zelf dat niet meer meemaken. Hij overleed in april dit jaar. Bij zijn club Gruno werd hij wel ‘de wandelende archiefkast’ genoemd, zoveel wist hij van de historie
van zijn club en de relatie met Kostverloren! Bekend was hij
ook als scheidsrechter.
Hij floot in de top van het amateurvoetbal.

Oefening Baart Kunst
Het voetbal kwam omstreeks 1910 van de grond. De latere
voorzitter Martinus Postma was een jaar of 14 toen hij met
enkele andere kwajongens als Ennes, Smid, Witlox en Rozeboom een club wilde oprichten. Op het toenmalige
‘Zeezand’ achter het Noorderplantsoen voetbalden spelers
als de gebroeders Bulder. Dat waren Be Quick’ers, Postma vertelde daarover: “Die hadden een dure bal van een
rijksdaalder, een echte leren. Toen wij langskwamen, kreeg
één van ons de bal voor de voeten en trapte hem terug.
Toen werd geroepen: Blijf af, schooiers! Kijk, dat namen
wij natuurlijk niet.” De jongens begonnen een inzameling
op Kostverloren en kochten daarna zelf een bal van een
rijksdaalder. Ennes werd de eerste materiaalbewaarder. Ze
noemden de club O.B.K. Dat betekent: Oefening Baart Kunst.

Kostverloren was oorspronkelijk onderdeel van de gemeente
Hoogkerk. Er woonden rond 1910 zo’n 150 gezinnen in enkele
straten en boerderijen. De bevolking bestond voornamelijk
uit arme arbeiders. De meesten werkten in de kalkovens van
Wigboldus of in de kunstmestfabriek van Kamminga (later
Mulock Houwer). In 1912 kwam Kostverloren bij de gemeente
Groningen. De stad wilde er huizen bouwen als onderdeel
van een groot nieuw woongebied tussen Hoendiep en
Kerklaan. Maar aanvankelijk gebeurde er vrij weinig. Later
werd begrepen dat Kostverloren weggesaneerd zou moeten worden. Dat is nooit gebeurd. Integendeel. Nu is men
voorstander van het behoud van oude wijken; al moeten
ze dan wel worden opgeknapt. Het kan raar gaan. Vroeger
keek men op de arbeidersbevolking neer, nu woont hier de
bevoorrechte intellectuele klasse die gek is op woninkjes
als in de 1e en 2e Spoorstraat.

O.B.K. was geen lang leven beschoren, want men raakte de
enige bal al snel kwijt. Er was namelijk een wedstrijd gehouden in sjotten (hoogschieten). Daarbij werd Ennes zo kwaad,
dat hij de bal onder een voorbijrazende trein schopte.

Zeezand.....
In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw
werden aan de buitenkant van het Noorderplantsoen grote stukken terrein opgespoten met zand
om woningbouw mogelijk te maken. De zandvlakte bood de jeugd een uitgelezen mogelijkheid om te voetballen. Veel jongens hebben daar
tegen een bal leren trappen. Hun enthousiasme
heeft ertoe bijgedragen dat in de jaren twintig
de ene na de andere voetbalclub werd opgericht.
Zo ook Gruno.
Na een stevige regenbui kwamen de lagere delen
van het zeezand onder water te staan, wat weer
ruimte bood voor andere vormen van vermaak.
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Is de voetbalclub nu naar het toenmalige hotel-café aan de Friesestraatweg genoemd of omgekeerd? Stadshistoricus Beno Hofman houdt het
op het laatste. Het pand van eigenaar Reigersberg
fungeerde in de jaren twintig van de vorige eeuw
als clubhuis van Gruno. Deze foto is gemaakt in
1922 na het behalen van het kampioenschap. Voorzitter M. Postma staat linksboven, met strik.
Na diverse omzwervingen kreeg Gruno in de jaren dertig een veld in Kostverloren. Na de oorlog
verhuisde Gruno naar sportpark West-End (tegenwoordig Vinkhuizen) aan de overkant van het
spoor.

Dat was het einde van O.B.K. Kort daarna werd Sportvereniging West-End opgericht, waarmee van 1911 tot 1915 in de
Groninger Voetbalbond werd gespeeld. Na het begin van de
Eerste Wereldoorlog viel ook deze club uiteen, omdat de
jongens in dienst moesten. De sterke spelers die overbleven
gingen naar Velocitas: Ennes, Witlox, Rozeboom en Smid.
Alleen Kostverloren
Het jaar 1920 was in de noordelijke voetbalgeschiedenis
van grote betekenis. Be Quick
werd met 101 doelpunten in de
gewone competitie kampioen
van Nederland. Het noordelijk
elftal won de districtswedstrijden in Leeuwarden en
op Kostverloren werd de vv
Gruno opgericht. Dat was op
15 april 1920. De initiatiefnemers waren Meyer, van Velsen,
Huizinga, Smallenbroek en Kuipers. Plaats van handeling was het hotel-café van de familie
Reigersberg aan de Friesestraatweg. De latere voorzitter
M.H. Postma was de naamgever. Volgens de overlevering
was Gruno een Trojaan die in de vierde eeuw voor christus
Groningen zou hebben gesticht.
Het café werd het eerste onderkomen van de vereniging.
Het fungeerde als vergaderruimte en als kleedkamer. In de
etalage hing een aanplakbord, waarop de opstellingen en
wedstrijden werden bekendgemaakt.

Het eerste bestuur bestond uit Smallenbroek (voorzitter),
Meyer (penningmeester) en Van Velsen (secretaris). Meyer
van het eerste elftal fungeerde als trainer, omdat uiteraard geen geld aanwezig was waarmee een echte trainer
kon worden betaald. Elk lid betaalde 50 cent inleggeld en
verder wekelijks 10 cent contributie. Een donateur betaalde
1 gulden per jaar. Bijzonder was, dat in de beginjaren alleen
inwoners van Kostverloren lid konden worden.
Tegen de armoede
Onverbrekelijk verbonden met
de voetbalvereniging Gruno is
Martinus Postma, de voorzitter/erevoorzitter (liefst 45 jaar
lang) die zo bijzonder veel
heeft gedaan om de buurtschap Kostverloren uit de sociale ellende te tillen. Postma
bestreed deze ellende en de
toen heersende armoede met
het oprichten van allerlei verenigingen, onder andere de buurt- en speeltuinvereniging,
de zang- en toneelclub en de begrafenisvereniging. Ook was
Postma actief in het bondsbestuur van de voetbalbond, de
vakbeweging en de S.D.A.P.
Een ander clublid waar Gruno enorm trots op kan zijn, is
Jannes Kuipers die wedstrijden speelde voor het NoordNederlands elftal in de jaren dat ook Abe Lenstra daarvoor
uitkwam. Kuipers trad twee keer met het noordelijk elftal
aan tegen Noord-Duitsland, in 1934 en 1936. Het was bijzonder, omdat zijn medespelers allemaal voor clubs uit de
hoogste klasse uitkwamen. Gruno speelde in deze periode
in de 3e klasse.
De 3e klasse is ook de klasse waar Gruno het meest
vertoefde in de bijna honderd jaar dat de club uitkomt in
de competities van de KNVB. Tussen 1956 en 1962 speelde
Gruno in de 2e klasse, evenals in de jaren 1980-1981.
Na twee jaren achter elkaar kampioen te zijn geworden,
promoveerde Gruno in 2019 opnieuw naar de 2e klasse
KNVB.

t
17

Nieuwsblad van het Noorden, 20 april 1970.
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Intocht Sinterklaas.
De eerste stadswijk waar Sinterklaas op zijn intocht langs
vaart, is de Schilderswijk. Zo ook op 21 november. Tegen
kwart voor één ging de Herman Colleniusbrug open voor
de Sint en zijn gevolg. De Schilderswijkers zijn dan de eersten die de goedheiligman kunnen begroeten.
De intocht had deze keer een soberder karakter vanwege
de coronacrisis. Ook het weer werkte niet mee om er een
groot feest van te maken. Niettemin hadden zich vele
kinderen met hun ouders verzameld op woonboten langs
de route om Sinterklaas toe te zwaaien.

Ga eens langs bij uw buurtwinkel!
Altijd een gezellig babbeltje
en extra service!

www.stuurwold.com
Fiets Reparaties • Fiets Verkoop • Fiets Verhuur
Friesestraatweg 5-7
9718 NA Groningen

Het Psychologen Team Groningen is een groepspraktijk van zelfstandig gevestigde psychologen,
die ervaring hebben op het gebied van:
•
•
•
•

info@stuurwold.com
050 312 98 72

Alida

Eerstelijnspsychologie
Jeugdpsychologie (6-18 jaar)
Personal coaching
Testspsychologie

hairfacts

info@ptg.nl | www.ptg.nl | 050-3180027
H.W. Mesdagstraat 64A

Kapsalon Alida Hairfacts
Gedempte Zuiderdiep 125
9711 HE Groningen

PTG
Psychologen Team Groningen

050- 85 12 345 | www.alidahairfacts.nl
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veiliger fiets

en tot je 100ste

Door Martin van Koldam
Door te fietsen blijf je langer gezond,
sociaal en zelfredzaam. Fietsen heeft
dus veel voordelen, aldus de organisaties achter het project Doortrappen, dat op 6 oktober een fietsclinic
verzorgde in Kostverloren.
Behalve deze positieve effecten zijn er
ook schaduwkanten. Het aandeel fietsers onder de verkeersslachtoffers is
stijgende. De cijfers zijn verontrustend:
het totaal aantal verkeersdoden was
vorig jaar 610, ongeveer even groot
als vijf jaar eerder. Maar het aantal
fietsers dat omkwam steeg van 189
tot 229. Dat is een toename van meer
dan 20 procent.
Twee groepen fietsers vragen om
speciale aandacht. In de eerste plaats
zijn dat de ouderen. Meer dan 56 procent van de omgekomen fietsers was
70 jaar of ouder. Het aandeel 70-plussers in de Nederlandse bevolking is
bijna 20 procent. De tweede groep: de
e-bikers. Een op de drie verongelukte
fietsers reed op een elektrische fiets.

Om deze buitensporig grote aantallen
verkeersdoden terug te dringen is
het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat het project ‘Doortrappen’ gestart. Medewerking verlenen
onder meer Veilig Verkeer Nederland,
VeiligheidNL, BOVAG en de Fietsersbond. Het programma is opgezet om
ouderen zo lang mogelijk veilig te
laten fietsen. Op 6 oktober organiseerde Doortrappen in samenwerking met
Wijkraad Schilderswijk en Van Ostade
Stichting een gratis fietsclinic voor
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65-plussers over fit en veilig blijven
fietsen, met praktische tips en oefeningen. Plaats van handeling was het
KostverlorenKwartier.
De vijftien deelnemers kregen eerst
een uurtje theorie en gingen daarna
de straat op om het geleerde in praktijk te brengen. Aan de orde kwamen
vragen als: hoe houd ik goed zicht
zodat ik snel kan reageren, hoe zorg ik
voor een goede balans, welke versnelling kies ik - en voor de e-bikers – welk
niveau van ondersteuning?
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Oogstfeest De Boomgaard

Appeltaart uit de wijktuin

Om gewassen te laten groeien heb
je zonlicht en regen nodig. Aan beide
heeft het dit jaar niet ontbroken. Dus
kon er in wijktuin ‘De Boomgaard’ op
de tip bij de Westerflat weer volop worden geoogst. Vroeger werd de oogstperiode afgesloten met de Dankdag voor
het gewas, tegenwoordig houden we
liever een oogstfeest.

Zo gewapend tegen de
kou konden de belangstellenden zich informeren over De
Boomgaard en over de nieuwe
poel die er wordt aangelegd.
Natuurlijk kon er fruit worden
geplukt. En er waren hapjes en
drankjes waarin producten uit
de tuin waren verwerkt, zoals
in de appeltaart van Ine Nijmeijer (foto links-boven). Voor
de jeugdige bezoekers waren er
spelletjes.

De Boomgaard had het oogstfeest
gepland op zaterdag 16 oktober. Laat
dat nou net een dag zijn waarop de zon
zich niet of nauwelijks liet zien. Maar
regenen deed het ook niet. Waaien wel,
en dus deden de bezoekers er verstandig aan het zomerjackje te vervangen
door een wat dikker exemplaar.
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Zin in breien of haken met een groep gezellige en
inspirerende mensen? Dat kan bij de breiclub Kostverloren. Er is plek voor nog handwerksters erbij.
Op elke vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur in de Rembrandtcaemer (HVK), Rembrandt van Rijnstraat
160A.
Kom gerust langs om te kijken of het wat voor je is.
Voor verdere informatie kun je terecht bij
Ine Nijmeijer: 050-3181898.
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Schilder achter de straat

Jan Steen
Door Tjaaktje van der Wijk

Een huishouden van Jan
Steen! Een bekend gezegde
voor iemand die
er een rotzooi van
maakt. Jan Steen
was een schilder
uit de Hollandse Gouden (17e)
Eeuw. Het hierbij
afgebeelde schilderij Het vrolijke
huisgezin uit 1668
maakt wel duidelijk waarom de
naam Jan Steen
verbonden is aan
chaotische toestanden in
het huishouden.
Het schilderij behoort tot de collectie van
het Rijksmuseum.

Het vrolijke huisgezin
Uitgelaten maakt de hele
familie lawaai – de vader
zingt luidkeels met opgeheven glas, moeder en oma
vallen in, de kinderen blazen mee en roken zelfs uit
lange pijpen. Het briefje aan
de schouw verklapt de moraal van het verhaal: ‘Zo de
ouden zongen, zo piepen de
jongen.’ Wat moet er van de
kinderen worden als de ouders het slechte voorbeeld
geven?
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Jan Steen werd geboren in Leiden in 1625 of 1626,
in een redelijk welvarende familie. Zijn vader was
graanhandelaar en brouwer.
Jan werd bekend om zijn komische voorstellingen
van chaotische huishoudens, vertier in een herberg,
kwakzalvers en minzieke meisjes. Zijn stijl was
barok. In 1648 werd hij opgenomen in een schildersgilde.
Een groot deel van zijn leven woonde Jan Steen in
Haarlem. Ook was hij een tijdje de baas van een
bierbrouwerij in Delft, maar die ging failliet. Aan die
periode hebben we waarschijnlijk ook de uitdrukking
‘er is leven in de brouwerij’ overgehouden. Hij is ooit
gestart met een studie letteren in Leiden, maar dat
was waarschijnlijk vooral vanwege de voordeeltjes,
zoals vrijstelling van schutterijdienst en heffing op
accijnzen voor wijn en bier. Hoewel hij redelijk goed
betaald kreeg, kampte hij zijn hele leven met schulden.
Er is weinig over zijn ‘opleiding’ tot schilder
bekend. Mogelijk is hij bij Jan van Goyen in de leer
geweest. In elk geval trouwde hij in 1649 met diens
dochter. Ook de Duitse schilder Nicolaus Knüpfer
heeft waarschijnlijk invloed op hem gehad, evenals
Adriaan van Ostade. Ook had hij contact met Frans
van Mieris. Hij was een tijdsgenoot van Rembrandt
van Rijn. Jan schilderde zo’n 400 schilderijen.
In 1651 werd zijn oudste kind, zoon Thaddeus, in
Den Haag gedoopt, twee jaar later volgde zijn dochter Eva en daarna nog vier kinderen. In 1669 stierf
zijn vrouw. Hij hertrouwde in 1673 met Maria van
Egmond. Zij had ook twee kinderen. Samen kregen ze
in 1674 nog een zoon.
Begin 1679 overleed Jan Steen en werd bijgezet in
het familiegraf in de Pieterskerk in Leiden. Twee
zoons werden ook schilder, een dochter trouwde met
een schilder.

Nat, maar
gezellig
Door Ria de Haan en Heinrich Winter
Op 10 september organiseerde buurtvereniging Tweede Schilderskwartier
met steun van de Wijkraad voor de
vierde keer een buurtfeest op het
H.W. Mesdagplein. Met 125 bezoekers
was de opkomst weer groter dan de
vorige keer. Het moment lijkt ook goed
gekozen, want na de zomer hadden we
elkaar weer veel te vertellen, zo bleek
uit de vele gesprekken die werden
gevoerd.
De pleinborrel is ook bedoeld om het
contact tussen studenten en andere
wijkbewoners te bevorderen. De komst
van veel studenten naar het feest
wijst erop dat dat gelukt is. De biertap
met biertjes voor een euro (en twee
gratis) zal daaraan hebben bijgedragen.
Met vereende krachten werden de beide partytenten tussen vier en vijf uur
opgezet. Dat bleek ook nodig, want de
traditionele regen barstte klokslag vijf

uur – bij de start van de festiviteiten –
los. Gelukkig was het niet koud en
dreven de regenbuien na enige tijd
voorbij.
Veel buurtbewoners hadden heerlijke
hapjes meegenomen en samen met de
soep en de broodjes van de organisatie was er zo veel te consumeren! Voor
een muzikale omlijsting zorgden ‘De
lange mannen met haast’, buurtgenoten die wonen aan de Kraneweg en die
prachtige Nederlandstalige kleinkunst
lieten horen; het is niet overdreven ze
de Groningse Acda en De Munnik te
noemen
(ook te beluisteren op Spotify).
Om 22 uur kwam Hettema de spullen

ophalen en zorgden de feestgangers
samen voor het afbreken van de tenten. Het was een geslaagde
ontmoeting.

Overzicht organisaties
WIJKRAAD SCHILDERSWIJK

De Wijkraad is een door de gemeente
gesubsidieerde organisatie die activiteiten ontplooit en/of ondersteunt welke
het woonklimaat bevorderen.
E secretariaat@schilderswijkgroningen.nl
I www.schilderswijkgroningen.nl
Wijkkrant
E wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl
Buurtconciërge
Theo van der Laan signaleert problemen en onregelmatigheden en zoekt in
overleg met bewoners naar een oplossing. Zijn werkgebied is het wijkdeel ten
oosten van de Friesestraatweg.
T 06 444 807 02

BUURTORGANISATIES

bewonersvereniging die zich inzet voor
een goed woonklimaat, behoud stadsgezicht, duurzaamheid.

KOSTVERLOREN

I www.1eschilderskwartier.nl

De Schilderswijk is verdeeld in twee
buurten: de Schildersbuurt en Kostverloren. De Friesestraatweg vormt de grens.
• Huurdersvereniging Kostverloren
Activiteiten: leefbaarheid, wijkvernieuwing, grootonderhoud, huurderszaken
I www.hvkostverloren.nl

• Stichting Van Ostade
Organiseert en faciliteert buurtactiviteiten in het KostverlorenKwartier

SCHILDERSBUURT

De Schildersbuurt is onderverdeeld in
drie kwartieren: Zuidoost (1), Zuidwest
(2) en Noord (3). Elk kwartier heeft een
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www.2eschilderskwartier.nl
www.3eschilderskwartier.nl

GEMEENTE GRONINGEN

Gebiedsmanager Oude Wijken
Aanspreekpunt voor bewoners en
organisaties van de Schilderswijk:
Nienke Alkema
E nienke.alkema@groningen.nl
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Activiteiten
KostverlorenKwartier
Yoga voor 55+				

MA

09.30 - 10.30

Koor Tous les oiseaux d’Europe		

MA

19.30 - 22.30

Dinsdagochtendkoor			

DI

10.00 - 12.00

Bewegen op muziek 55+		

DI

12.15 - 13.15

School Schaken jeugd			

DI

15.30 - 17.00

Jeugdtheater				DI

19.30 - 21.30

Schildersclub				DI

20.00 - 22.30

Venstersoepje (2 soorten soep)		

WO

12.30 - 13.30

Kinderkoor (6 – 9 jaar)			

WO

13.00 - 14.00

Bewegen op Muziek (bommen)		

WO

19.00 - 20.00

Bewegen op muziek 55 +		

DO

09.30 - 10.30

Streetdance (8 – 13 jaar)		

DO

17.15 - 18.00

Klaverjassen				DO

19.00 - 22.30

Volleybal (gymzaal)			

DO

20.00 - 21.00

Meer bewegen voor ouderen		

VR

09.30 - 10.30

Vieringen school(1 x per mnd)		

VR

11.00 - 12.00

Knutselclub voor ouderen		

VR

14.00 - 16.30

Streetdance 8-13 jaar			

VR

16.00 - 18.00

Jeugddammen(vanaf 6 jaar)		

VR

18.45 - 20.00

Dammen voor volwassenen		

VR

20.00 - 22.00

Uit quarantaine
Met de invoering van de maatregelen tegen corona
brak een stille periode aan voor het KostverlorenKwartier, het wijkcentrum van Kostverloren. Veel activiteiten die daar plaatsvonden moesten worden stopgezet.
Met het loslaten van de 1,5-meter-eis en een aantal
andere beperkingen konden deze activiteiten weer
worden opgestart. Voor de wijk was dat reden voor
een feestje, dat gekoppeld was aan de burendag. Het
gebodene was zeer divers: van een springkussen tot
het optreden van een koor.
Nu, een paar maanden later, steekt het virus toch
weer de kop op. Het is te hopen dat het feestje niet
voorbarig was!

Informatie? leendertvanderlaan@hotmail.com

Aankondigingen onder voorbehoud!

Doe mee!
Wijkcentrum het KostverlorenKwartier
bevindt zich in het achterste gedeelte
van basisschool De Petteflet. In en rond
het gebouw is van alles te doen.

KOSTVERLOREN

K WA R T I E R

Zoals het overzicht hierboven laat zien,
kent het centrum nogal wat ‘vaste’
gebruikers, die een breed scala aan
activiteiten aanbieden voor jongeren,
volwassenen en ouderen. Daarnaast
worden er regelmatig evenementen
georganiseerd, variërend van lezingen,
theatervoorstellingen en concerten tot
wijnproeverijen en kerstdiners.
Staat er voor u een leuke activiteit in
de lijst? Informeer dan gerust of er nog
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plek is. Enkele clubjes kunnen heel goed
nog wat deelnemers gebruiken. Onder
de activiteitenlijst staat een e-mailadres dat u kunt gebruiken.
Er zitten nog een paar gaatjes in de
weekagenda. Heeft u een idee voor een
nieuw clubje? De Van Ostade Stichting,
die het centrum beheert, is altijd bereid
iets nieuws te faciliteren.
In het weekend wordt het KostverlorenKwartier regelmatig verhuurd voor
partijtjes, feestjes of workshops. Het
centrum is zeer goed geoutilleerd
(keuken, podium, schermen,
geluidsapparatuur, lichtinstallatie,
beamers).

