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Boek 1 0 jaar Piccardthof
Wi als kunstwerkgroep willen een boek
uitbrengen ter ere van ons 10 jarig bestaan
als Pi((ardthofwijk.
Wij willen u hieÍbij vragen daaraan mee te
helpen door het inzenden van uw
wijkervaringen middels fotol, anekdotes en
wat àl niet meer als het maar met onze wijk

te maken heeft.
U kunt uw kopij insturen via emailadres
kunstwerkgroep@home.nl of ander s vi" _
adres Snip I3.
De bedoeling is het boek voor het eind van
ditjaar te bezorgen aan ieder woonàdres in

dê Piccardthoí

ln het najaar van 2008 hebben enige vervolgens alleen maar fors toenemen.
bewoners van Piccardthof noordzijde zich Hoogste tijd voor medla aandacht: o.a. een
verenigd teneinde de alsmaar toenemende interview bij radio Noord, een artikel in het
geluidsoverlast van Rijksweg A7 onder de Dagblad van het Noorden en een reportè
aandacht te brengen. Dit terwijl de gemeente op OOG-TV
Groningen potentièle kopers vên een bouw- Het bleef echter nog steeds stil van
kavel in I 999 2000 in het bestemm in g splan gemeentewege. .. dan maar richting Haàgse
(l999) en verkoopbrochure (1999) over de politiek. Dossíer opgestuurd en gêsprekken
streep heêft gehèald door te ste len: "De A7 gevoêrd met een aanta I 2e Kamerleden, deze
ligt ten noorden van het plangebied. De weg stellen... "prlmair is dit een lokaal probleem,
zelf bevindt zich buiten het plangebied, maar dat ook primair in politieke zin lokaal moet
de geluidszone valt over het noordelijkê deel worden opgepakt'i Mocht uiteindelijk geen
eÍvan. Om die Íeden worden aan en langs de oplossing zonder de medewerking van
weg geluidweÍende voorzieningen getÍoffen, Rijkswaterstaat mogelijk zijn, dan zijn
zodanig dat de geluidbelasting van de meest Kamerleden bereid bij onwi van
noordelijke woningen rnindeí is dan 50dB(A). Rijkswaterstaat aan de bel te trekken.Terug
Deze geluidwerende voorzieningen zullen de dus naar de lokale politiek. Uitvoerig
gehele locatie geluidarmer mèken, waarmee vooroverleg gêhad Ínet raadsleden van zowel
de kwaliteit wordt verbeterd':(einde citaat). ln de CDA- als de WD-fractie. Na vervolgens
het bestemm ing splan staat voorts: ". . . het nogmaa ls indringend en uitgebreid
geluidsniveau op de woningen nu en in de ingesproken te hebben in de Raadscommissie
toekomst onder de voorkeurswaa rde van 50 Beheer en Verkeer (februa ri 2010) is deze
dB(A) te houden':(einde citaat). heikele kwestie eindelijk opgepakt door de
De spontaan geboren autonome werkgroep
inmiddels toegetreden tot de wijkvereniging
als'tornmissie geluidoverlast A7'L heeft
sindsdien bepaald niet stilgezeten.
ln eerste instantie hebben wÍ o.a.

verkennende gesprekken gevoerd met dê
geluidsman van de Milieudienst van de
gemeente Groningen. Omdat deze ons naar
Rijkswaterstaat verwees, en Rijkswate.staat op
haar beurt verwees ons terug naar de
gemeente Groningen, leidde dit niet tot enig
resultaat en zijn wij de lokale politieke weg
gaan bewandelen. Na inspraak in de
Rdddscorrmissie Beheer en VeÍkeer (ÍebÍuari
2009) volgde -op voorspÍaak van de
verantwoordelijke wethouder Dekker
opnieuw een onderhoud met een
afvaardiging van de gemeente. ln dit gesprek
werd door de gemeente erkend (!) dat de
geluidsbelasting de norm van 50 dB(A)
overschrÍdt. Na dit onderhoud bleef het van
gemeentewege echter ijzingwekkend stil...
maar niet op Piccardthof: de ingíijpende
reconstructie van de A7 teÍ hoogte van
Maupertuus deed de geluidsoverlast

gemeente Groningen.
Huidige stand van zaken:
- In nieuwe planstudie Zuidelijke Ringweg-
Groningen (ZRG) wil de gemeente dit stuk
weg laten meenemen.
- Realisatie aanpassing ZRG duurtjaren.ln die
tu(sentijd is Êen tu\\enoplo>srng nodig:
geluidschermen. E.e.a. wordt nu door de
gerneente nader onderzocht.
- Snelheidsbeperking: inmiddels is er vanuit
het oude college ovêrleg geweest met
minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat.
Op grond van geluid wil de minister geen
snelheidsverlaging doorvoeren. Het college
gàat er toch werk van maken: Rikswaterstaat
Noord verleent ondersteuning bij het in kaart
brengen van deze casus. Na het sturen van
een brief aan de minister wordt blijvend druk
uitgeoefend op de minister.

(wordt vervolgd)
Narrens de'tommissie geluidsoveíast A7';

Wim Hut voorzitter
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teranenvolley

Veteranenvolleybalteam uit Eelde

Paterswolde (Actief Heren 2, spelend in de

vierde klasse B) zoekt 1 of 2 spelers vooÍ het
komend seizoen.

Gemiddelde leeftijd van ons tearr: 55 jaar.

Nu al bij ons aansluiten vinden we

buitengewoon prettig.
We spelen in sporthal De Marsch. Dat

ligt op de noord westkant van ons dorp

{grenzend aan Landgoed De Braak). Dus

slechts op een paaÍ km van de wijken
Ter Borch, Piccardthoí Hoornse Park,

Hoornse Meer enz.

We trainen op de rnaandagavonden
(20.00 21.30 uurJ.

lnformatie bijlohn Dekker,309 6l 23.

Of mail naar kermans(Ozonnet.nl.

Groningen legt'1,12 miljoen bij
voor opknappen recÍeatiegebied Paterswoldsemeer

Het stadsbestuur wi I,12 miljoen euÍo
bes.hikbaar stellen om het recreatlegebied

rond het Paterswoldsemeer op te knappen.
Het gaat om een scala aan maatregelen, zoals
investeringen Íond de Hoornseplas en èan

Kaap Hoorn, nieuwe speelvoorzieningen, een

zeilvoorziening voor mindervaliden, het
verbreden van de Nildarn en het herinrichten
van de slu is.

De opknapbeurt is belangri.jk en nodig, vertelt
wethouder José van Schie. "Het is een be
angrijk recreatiegebied vooÍ de stad. Wie is er

it aàn het Hoornse À,4eer geweest? Wie

t,,eír rog "1 noorr gêlope.? Na defl:g jàà' i\
het tijd om het gebied op te knappenl'En
door groot achterstallig onderhoud veÍkeert

de sil] is in slechte bouwkundige staat. "Het is

belangrljk dat het gebied nieuwe impulsen
krijgt. Ook leveren de rnaatregelen extra
werkgelegenheid opl'
Het Paterswoldsemeergebied valt onder het
Meersahap PateÍswolde. Dat is een gemeen
schappelijke regeling van de gemeenten
Haren, TynaaÍlo en GÍoningen. De stad draagt
voor zeventig procent bij aan de kosten. Voor
dit project, dat in totaal 4,6 mijoen euro kost,

heeft het lMeerschap verschillende subsidies
gekregen. Het project moet in juli 2012 klaar
zlj^.

lnqrid Bousema

"!:,WÈ....
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' 'ulti Functionele Gebouw
Het is stil aan het front omtrent het Multi
Functionele Gebouw, dat zou komen op de
lege kavel met het hek aan de Aalscholver.
Het voorlopig laatste succes stamt uit de
laatste rechtszaak, vorig jaar Daarin is door de
rechtbank, als tussen oplossing zonder
uitspraak , bepaald dat er door bilateraal
overleg tussen de projectontwikkelaar en de
gemeente in gezamenlijkheid naaÍ een

oplossing gezocht moet worden- De grote
indruk bestaat dat de projectontwikkelaar de
grond wil terug verkopen aan de gemeente.
lnmiddels is bekend dat er slechÍs minimaal
contact is geweest tussen deze partien en 1

keer formeel overleg. Echtet er zou nog een
groot verschiltussen de vraag en
aankooppris liggen. Dit maakt dat het traject
weer zeer langdurig van aard kan worden.

lsen heeft de bewone'svereniging in

so.íenspraak met de bewoners Aalscholver
afqesproken dat wij qeen haast hebben, nu
een gunstig besluit voor onze wijk in het
verschiet ligt.

Wel zijn we als wtkbewoners bezig om te

kijken naar een mogelijke invulling van het
beoogde terrein. Want laat ook duidelijk zijn,
in het bestemmingsplan is goedkeuring
gegeven aan de ontwikkeling van dat terrein.
We kiezen er nu nadrukkelUk voor om niet af
te wachten, doch met creatieve en haalbaíe
voorstellen te komen. Op deze wijze laten wij
ons van een constructieve kant zien en kun-
nen we wellicht een besluit tot invulling door
de gemeente als nieuwe eigenaar (mede)

beïnvloeden. Op de website van de
www.piccardthofplas,nl kunt ook u uw
mening geven over een mogelijk
bestemming voor dit terrein.

Zolang er nog geen overeenkomst is tussen
de betrokken partijen over de verkoop en de
aankoop zullen de hekken waarschijnlijk
b iven staan. De verkopende partij heeft er in
dit stadium nog geen belang bij nu extra
kosten te maken, terwijl de uitkomst nog
ongewis is.

Op zondag 30 mei 2010 wordt weer de open
atelierroute "Rondje Méér" gehouden,
georganiseerd door kunstenaars die allemaal
rond het Paterswoldse en Hoornse Meer hun
atelier hebben.
Er doen 23 kunstenaars mee. Ook het
Wallhouse is deze dag gratis toegankelijk voor
publiek. Voor meer informatie over de
kunstenadrs en de bijzondere d( tiviteiten zie:

http://www.everyoneweb.com/rondjemeer/.
Het centrale punt is het nieuwe buurthuis De

Buren aan de Schumannstraat. Hier vindt om
1 1 .00 uur de opening plaats met muziek en

een groots petflessenproject van MaÍia Koijck.
fen aantal kunstenaars zal daaÍ bij aanwezig
zijn. De ateliers zijn open van 1 1.00 tot 18.00

uur. ln het buurthuis is, naast een

lpstentoonstellinq van de deelnemonde

^-.4ctenaaÍs, 
ook andere inforrnatie oveÍ hen

te vinden. Op de folders en uitnodigingen

Atelierroute
Rondje Méér 2010

staat een plattegrond met daarop
aangegeven de route. Ook in de ateliers van
de kunstenaars ligt deze folder voor het
meenemen. De route is ongeveer 12 kmlang.
Bij mooi weer op zich al een fraaie fietstocht!
De ateliers worden aangegeven met witte
vaandels met het logo van Rondje [4éér.

Langs de route en in sommige ateliers
vinden bijzondere activiteiten plaats,

zoals live muziek ofworkshops. Meer
inforrnatie daarover komt op de website en
op de dag zelf bij De Buren.

Er is een grote verscheidenheid aan ateliers,
van verbouwde garages en een woonboot op
het Hoornse Diep tot àteliers op de volkstuin
complexen Bruilweering en Piccarthof.

Wij rekenen opnieuw op veel gasten in onze
ateliersl
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Vlaggetje in de Peizermaden

Als je een dezer dagen doorde Peizermaden
wandelt zieje op meerdere plekken stokken
met linten en riden zandauto's af en aan.

Her en der wordt er een boom gekapt. Wat is

er aan de hand?
D t rs de uitvoenng vdn het píoject HÊrin-
ri(htinq Peize, waarove. de laatste jaar-

vergadering en lezing is gegeven.ln dit
project wordt verbeteren van de landbouw-
structuur gecombineerd met versneld
aanleggen van natuurgebieden en het
verkleinen van de kans op onqewenste
overstromingen. Hierdoor wordt de
veiligheid van het woon-, werk- en

leefklimaat in het gehele gebied vergroot.
Dus ook voor onze wijk. Het project wordt
uitgevoerd door de Dienst Landelijk Gebied
in opdracht van de províncie Drenthe en het
watêrschap Noorderzijlvest. Partners zijn de
gemeenten Noordenveld en Tynaarlo,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO-

Noord en het Kadaster.

Wat merken wij ervan?
De Hooiweg, lÍatsloot, Onlandsedijk en
Roderwolderwijk zijn sinds 29 maart 2010
afgesloten voor alle verkeer. Roderwolde en
bedrijven zijn wel bereikbaar. Sinds I2 april
zijn de volgende wegen afgesloten voor
auto's: de Drentse dijk,Werinqsediik,
Noorddijk, Zuiddijk, een deel van de
Woudrustlaan en de Langmadijk. Deze

wegen worden voor ongeveer een jaar
afgesloten. Uitzondering is de Langmadijk,
die wordt in de toekomst blijvend afgesloten
voor àllê vêrkeer.

Peize

Gesloten fiet5paden zijn: Hooiweg/Matsloot,
Onlandsedik, Roderwolderdijk,weringse Dljk
en het noordeltke deelvan de Drentse Dijk
(tussen Zanddijk en NoorddUk). Fietspaden
die wel toegankelijk zijnr Langmadijk,
ZanddUk, Noorddijk, Zuiddijk en het zuidelijk
deel van de Drentse dijk. Daarnaast is ook het
tUdelijk fietspad langs het Peize.diep open.
Va naf 1 mei is het tijdelijk fietspad la ngs de
Hooiweg/Matsloot open. De Zanddijk is ook
toegankelijk voor fietsers.

Waterberging Peize
De uitvoering van het werk in het
Herinrichtingsgebied Peize is gestart.
Dat zijn de gebieden: Van Stenhorsten tot
Langmaten, Van Broekweering tot Snegel
stukken en de Eeldermaden. Verder zijn o-
aannemers begonnen met de aanvoer van
het zand voor de kaden in het gebied. Bt de
Lanqmadijk en Werinqse Dijk wordt een slenk
gegraven. Op de plaatsen waar in het
broedseizoen wordt gewerkt, zijn stokken
met linten geplaatst. Dit is gedaan om te
voorkomen dat vogels hier gaan nestelen
en broeden. De komende weken worden
de tijdelijke inritten (voor de zandaanvoer)
langs de Provinciale weg N372
(croningerweg) afgemaakt.

xr
weg afgesloten voor alle ve*êêr

wóq toegankelijk voor íets€rs

lijdel jk telspad open per 1 mêi
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