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CIRQUE DU PICCARDT

Op zaterdag 1 september streek het circus neer in onze wijk
Piccardthof. Voor een dag stond onze gezellige wijk in het
teken van goocheltrucs, theater en clowns. De laatste zaterdag
voor het begin van het nieuwe schooljaar is elk jaar weer een
gezellig (weer)zien met buren; vakantieverhalen worden
uitgewisseld, vriendjes en vriendinnetjes zien elkaar weer en
activiteiten zijn er volop. Er is ruimte om rustig bij te praten en
ruimte om volop te spelen. Dit jaar konden kinderen zich laten
schminken als clown, suppen in het water, rijden op pony's en
knutselen. Terug van weggeweest was het erg populaire
kratjes stapelen. Daarnaast was er een circus-workshop waar
iedereen kon oefenen met goochelen en jongleren en liep er
een echte clown rond. Een vrolijk poppentheater liet de
kinderen ademloos genieten van een mooi verhaal. En ook
eten was weer volop aanwezig: popcorn, suikerspinnen,

pannenkoeken; aan zoetigheden geen gebrek. Nieuw dit jaar
was een wijnproeverij waar we niet alleen konden proeven
maar ook heerlijke flessen wijn konden kopen. 's Avonds bij het
diner van de Onlanderij was het weer volop genieten van het
heerlijke eten, zittend aan lange tafels. Dit jaar geen Voice-ofHolland winnaar Jim van de Zee om de muziek te verzorgen
maar wel een bijzonder sfeervol duo dat zorgde voor prachtige
muziek tijdens het eten. We kijken terug op een wederom
geslaagd, vrolijk en gezellig wijkfeest. Aan het einde van het
feest werd nog even stilgestaan bij het afscheid van Lieuwe
van der Werff als zeer betrokken en actief lid van de
feestcommissie. Mede dankzij hem hebben we altijd gezellige,
goed verzorgde en ook betaalbare wijkfeesten kunnen
organiseren. Lieuwe, nogmaals bedankt!
De Feestcommissie

Let op! ALV Maandag 28 jan. om 20.00 uur in "Het Familiehotel" in Paterswolde
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Fizzy Falcon
Nee, deze keer geen stukje over
een bijzondere vogel in de Onlanden, maar een verslag van de
excursie met wijkgenoten naar de
firma Hooghoudt. Hooghoudt, een
100% Groninger familiebedrijf, is
bekend als jeneverproducent maar
ook als vaste limonadesiroop
sponsor van ons wijkfeest. Dit
bracht de feestcommissie op het
idee om een bezoekje voor de
wijkbewoners te organiseren. Met
16 enthousiastelingen werden we
op een druilerige vrijdagavond
welkom geheten met een Fizzy
Falcon, een smakelijk mixdrankje
voor de liefhebbers, of heerlijke
limonadesiropen voor de chauffeurs. Na de ontvangst volgde het
verhaal van de geschiedenis van
het bedrijf en de opkomst en
neergang van de jeneverconsumptie. Want hoe maak je van een ‘opa
borreltje’ een hip en trendy drankje.
Na de theorie werd door middel
van een rondleiding door de
fabriek het productieproces
uitgelegd. Toch boeiend om te
vernemen dat wodka voor de
Amerikaanse markt in Groningen
gestookt wordt. Na afloop van de
rondleiding kon er nog uitgebreid
geproefd en nagepraat worden. Al
met al een geslaagde activiteit voor
de 18+ wijkbewoners!
Willemien en Stien

Response op hartfalen!
In de Nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Piccardthofplas van juni 2014
hebben wij ook al eens aandacht besteedt aan de AED. Nu echter uit een
analyse van het Rode Kruis is gebleken
dat Nederland weliswaar volhangt met
hartdefibrillators maar dat de meeste
ervan voor het grote publiek onvindbaar
zijn of alleen tijdens kantooruren
beschikbaar, leek het ons een goed ding
de inwoners van Piccardthof opnieuw te
informeren over de huidige AED’s in / bij
onze woonwijk.
Waar zijn AED’s beschikbaar in onze
woonomgeving?
Op de navolgende adressen is een AED
beschikbaar:
Fam. Van der Snee, Kuifeend 6
(beschikbaar 24/7, bevestigd aan de gevel
links),

Tandartsenpraktijk Beugeling & Lawant,
Groningerweg 93-95, Eelderwolde (tel.
050-5254248: tandartsenpraktijk, niet
altijd geopend, regelmatig ’s avonds
geopend tot 21:00).
Indien u te ver verwijderd bent van één
van deze locaties kunt u gebruik maken
van de gratis App: AED4.EU (Apple en
Android) of https://aed.rodekruis.nl/. De
App geeft op basis van GPS een kaart van
uw omgeving met de locaties van AED’s
die zijn aangemeld. Per AED locatie zijn
aanvullende gegevens geregistreerd:
Adres, (bedrijfs)naam en beschikbaarheid.
Indien u zelf of uw bedrijf een AED bezit,
kunt u overwegen uw AED bij AED4.EU te
registreren.

Lieuwe van der Werff

Fam. M.E. Sietsma, Roerdomp 11 (tel. 0505281720: AED in woonhuis, altijd eerst
bellen)
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Column
Paaseieren zoeken

Bomenplantdag

Op 30 april was het zover: tijd om fruitbomen en struiken te planten. Zo’n 15
buurtbewoners van alle leeftijden verzamelden zich op de Groene Scheg,
onder de partytent want het regende
behoorlijk. Maar met koffie/ thee en
taart maakt dat niet zoveel uit. En na
elke boom begon de zon er ook meer
zin in te krijgen. Zo gaat dat.
De gemeente had enkele specialisten
geregeld en van hen ontvingen we
instructies hoe het fruit te planten. Dat
komt vrij precies, niet de diep maar ook
niet te ondiep. Het voorwerk was reeds
gedaan door machines. Er waren bijvoorbeeld plantgaten gemaakt op de
plaatsen waar de witte paaltjes stonden.
Enkele plekken bleven een gat door een
tekort aan bomen. Maar na 4 weken

a

stonden ook daar mooie bomen.
De fruitcollectie bestaat uit hoogstamen halfstam bomen, minitrees en
struiken. Er zijn notenbomen, verschillende oude soorten appel- en
perenbomen en verschillende soorten
bessenstruiken. Op zes plaatsen in de
wijk zijn we nu noten, bessen en fruitbomen rijker. Welke soorten er zoal staan
kun je zien in bijgaand overzicht.
Je kon al genieten van uitbottende
bomen en de eerste bloesem in de
minitrees en in de kweeperen. Bij de
rode bes zijn al kleine groene besjes
zichtbaar. Terwijl alles al lekker groeit
gaat de Plukgroep samen met gemeente
en bewoners verder met plannen voor
plukken, onderhoud en nieuwe
fruitplekken.

Ook dit jaar had de Paashaas weer
veel eieren verstopt voor de
kinderen uit onze wijk. Op Eerste
Paasdag om 10.00 uur mochten de
kinderen weer flink zoeken naar al
het lekkers dat verstopt was. In het
kleine speeltuintje struinden de
kleintjes tot 5 jaar alle speeltoestellen en struikjes af en verzamelden ze heerlijke gekleurde
paaseieren. Op het veldje er tegenover zochten de oudere kinderen
fanatiek naar alle verstopte eieren
in de struiken, bomen en het gras.
Ondanks de koude wind waren er
veel kinderen en ouders gekomen.
Het was weer erg gezellig om even
bij te praten met een kopje koffie
of thee erbij. Na het zoeken reikte
de feestcommissie ook nog de
prijzen uit voor de mooiste kleurplaten: Milou, Stijn, Emma en
Caitlin gingen naar huis met mooie
prijsjes!
Het was wederom een gezellige,
koude maar smakelijke
paasochtend in de wijk!
Marleen Boer
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buurtsale
Ook dit jaar was het weer een
gezellig samenzijn met onze buren.
Make-up, heerlijke taartjes van
Siens, een proefsessie mindfulness
en veel leuke tweedehands
spulletjes voor jong en oud. En
dit jaar ook nog heerlijk weer,
kortom het was een geslaagde
dag!
Bodil Kerckhoff

Help jij de bewonersvereniging verder?
Het bestuur van de bewonersvereniging
Piccardthofplas zoekt versterking! Wij
zijn op zoek naar wijkbewoners die
graag iets voor de wijk willen doen en
daarvoor deel uit willen maken van het
bestuur van de bewonersvereniging. De
bewonersvereniging komt op voor de
belangen van de Groningse wijk
Piccardthof, die grofweg ligt ingeklemd
tussen de Paterswoldseweg, de Ter
Borchlaan, de Piccardthofplas en Bruilweering. Hiertoe heeft het bestuur
contacten met partijen die in en om de
wijk actief zijn op velerlei gebieden, o.a.
de gemeenten Groningen en Tynaarlo,
het waterschap, het Meerschap, Wij
Groningen, omliggende bewonersverenigingen en Natuurmonumenten.
Met de gemeente Groningen is er onder
andere contact over het beheer en
onderhoud van de wijk en op het gebied van verkeer in en rondom de wijk.
Het bestuur reageert op ontwikkelingen
in de maatschappij die de wijk raken. Er
wordt gestreefd om van de activiteiten
drie- tot viermaal per jaar verslag te
doen in de nieuwsbrief; eenmaal per
jaar wordt verantwoording afgelegd in
de jaarvergadering. Nieuwe bestuursleden krijgen de kans en de ruimte om,
in overleg met de andere leden van het
bestuur, zelf initiatieven te ontwikkelen.
Het bestuur komt circa zesmaal per jaar
bijeen.
Daarnaast heeft de vereniging tot doel
het bevorderen van de contacten tussen
de bewoners van de wijk. De activiteiten
in dit kader worden grotendeels uitgevoerd door een in belangrijke mate
zelfstandig van het bestuur opererende
feestcommissie.

Binnenkort vertrekken twee
bestuursleden en op termijn zullen nog
twee bestuursleden afscheid nemen.
Daarom zoekt het bestuur aanvulling.
Iedere aanmelding is welkom, maar met
name jongere wijkgenoten (20-50 jaar)
worden gevraagd te reageren, om de
diversiteit te vergroten en een betere
afspiegeling van de wijkbewoners in het
bestuur te krijgen.
De functie van secretaris is sinds een
jaar vacant en wordt momenteel tijdelijk
door een van de andere bestuursleden
ingevuld. De functie van penningmeester komt per januari 2019 vacant.
Van de secretaris wordt verwacht dat
deze de vergaderingen bijeenroept,
de agenda opstelt, een beknopt
verslag/besluitenlijst maakt en de
inkomende en uitgaande post registreert (< 15 stuks per jaar, naast diverse
inkomende mailings per e-mail). Nadere
informatie is verkrijgbaar bij Wim Hut,
secretaris@piccardthofplas.nl. Van de
penningmeester wordt o.a. verwacht
dat deze een begroting opstelt en
bewaakt, de contributie int en inkomsten en uitgaven administreert. De totale
begroting bedraagt circa €5000 per jaar.
Een kascommissie controleert jaarlijks
de boeken. Nadere informatie is
verkrijgbaar bij Lieuwe van de Werff,
penningmeester@piccardthofplas.nl.
Telefoonnummers zijn te vinden op
onze website https://piccardthofplas.nl/.
Voor beide functies geldt dat de totale
tijdsbelasting ingeschat wordt op
gemiddeld 4 à 5 uur per maand.
Kandidaten kunnen zich aanmelden
bij Wim Borghols.
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Verslag Informatiebijeenkomst Gaswinning.
Maandagavond 16 april jl. organiseerde
het bestuur een informatiebijeenkomst
over de (mogelijke) gevolgen van
gaswinning voor de wijk Piccardthof.
Aanleiding deze bijeenkomst te organiseren was het breed gesteunde verzoek aan het bestuur op de ALV van
januari 2018 een informatiebijeenkomst
te organiseren met de vraagstelling “of
en zo ja in welke mate er in de wijk
Piccardthof ook sprake kan zijn van
mijnbouwschade als gevolg van gaswinning, net als in de rest van de stad
en provincie”.
Ruim 60 geïnteresseerde (wijk-)
bewoners waren aanwezig in het
Scandinavisch Dorp. Na een woord van
welkom en een korte inleiding door de
huidige secretaris Wim Hut, was het
woord aan de eerste spreker Reinier
Brongers, directeur van StabiAlert uit
Groningen en leverancier van gevoelige
tiltsensoren die naast trillingen en
bevingen ook rotaties aan gebouwen
meten. Sinds de zomer van 2014 staat er
ook een tiltmeter in de wijk Piccardthof,
één van de vele zeer gevoelige (1/25.000
graad nauwkeurig) tiltsensoren van het
netwerk (grid) van tiltsensoren in de
provincie Groningen. De data van de
tiltmeter in de wijk Piccardthof heeft als
locatienaam “Eelderwolde” en is te
vinden op de website van StabiAlert.
Ook op de website van de NAM staat de
nodige informatie, maar de NAM heeft
de laagfrequentie golven weggefilterd
en juist deze laagfrequentie golven
lopen veel verder dan gedacht. Enkele
andere tot nadenken gedane uitspraken
van Brongers: afhankelijk van o.a. de
ondergrond (veen: grondversnelling),
breuklijnen en reflectie (door o.a.
onderliggende zoutlagen, leem en klei)
kan een aardbeving op grotere afstand
meer schade veroorzaken dan recht
boven het epicentrum. De PGA-waarde
(Peak Ground Acceleration) van een
beving zegt vaak meer over een beving
dan de classificatie op de schaal van
Richter. Gebouwen op slappe grond
worden bovendien getordeerd
(gedraaid) door aardbevingen.
Net als in andere delen van de wereld

zoals bijvoorbeeld in San Francisco en
Los Angeles, zitten er in de bodem van
de provincie Groningen ook veel
breuklijnen met diverse lengtes op
verschillende dieptes. Deze breuklijnen
kunnen er o.a. voor zorgen dat op
behoorlijke afstand van epicentra
schade aan gebouwen wordt veroorzaakt. De bodem in de provincie
Groningen is al met al bijzonder instabiel. De tiltmeter bij Zoutkamp gaf
meermaals uitslag bij bevingen rondom
Hoogezand, die bevingen hebben dus
de wijk gepasseerd. Tijdens het plaatsen
van een tiltmeter op de zeedijk in
Noord-Groningen was er een beving en
zagen Brongers en andere betrokkenen
tot hun verbazing de zeedijk omhoog
komen.
Er kan enige tijd zitten tussen een
aardbeving, het vervolgens opbouwen
van spanning in gebouwen (huizen) en
ontlading … en dus o.a. scheuren in
muren. Huizen die vaker zijn blootgesteld aan bevingen (al dan niet door
mensen gevoeld) hebben veelal te
maken met cumulatieve schade. De
huidige bouwnorm is berekend op
windbelasting, niet op aardbevingen.
Naast het veroorzaken van schade aan
gebouwen door aardbevingen spelen
ook de peilaanpassingen van het
grondwater een rol.
Na het interessante en boeiende betoog
van Reinier Brongers, was de tweede
spreker aan de beurt: Eddie van Marum
schade-expert bij HBS-Expertise. Van
Marum geeft aan dat de bodem in de
provincie Groningen een ware lappendeken is van verschillende grondsoorten
met bovendien verschil in laagdikte van
de grondsoort, wat kan verklaren dat het
ene huis wel aardbevingschade heeft en
het andere huis niet. Van veen op zand is
bekend dat het een opslingerend effect
heeft en dat veen een aardbeving versneld, dus krachtiger is en een hogere
PGA-waarde heeft.
Het pleistoceen en het holoceen
passeren de revue. Na de ijstijd was
Noord-Nederland een regio delta met
rivieren, veel verlanding en meertjes met
plantenresten (veen) en zandver-

Brievenbus PostNL
Column
terug!
a

Dankzij het voortvarende en
vasthoudende optreden van
wijkbewoonster Olga de Groot
heeft onze wijk één van haar drie
door PostNL weggehaalde (oranje)
brievenbussen terug. Olga heeft
PostNL fijntjes gewezen op de
geldende regels in de Postwet,
waarna PostNL besloten heeft de
eerder weggehaalde brievenbus
bij de interprovinciale fietsoversteekplaats -Aalscholver/Ter
Borchlaan- alsnog terug te
plaatsen.
Het is bijzonder plezierig dat
bewoners van onze wijk, maar ook
bewoners van Ter Borch in hun
eigen woonomgeving hun post
weer kwijt kunnen. Het bestuur van
de bewonersvereniging heeft Olga
inmiddels met een bos bloemen
bedankt voor haar inzet en
initiatief.
Wim Hut
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Colofon
piccardthofplas nieuwsbrief is een
uitgave van het bestuur van de
bewonersvereniging Piccardthofplas en
verschijnt ongeveer vier keer per jaar.
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stuivingen. De kans is groot dat de
bovenste laag (direct onder het
maaiveld) in onze woonomgeving
bestaat uit veen. Ondergrond heeft
grote impact: oude rivieren, sloten,
een stadsmuur, maar ook het grondwaterpeil. Eerste lijns-experts kijken
echter niet naar de ondergrond. Terwijl
bekend is dat laagfrequentie golven
veel verder doorlopen dan menigeen
denkt. De zogenaamde contourlijnen
gaan niet in op de zeer diverse bodemstructuur en ze dienen wat dat betreft
geen enkel nut. Zoals bekend bestaan
deze contourlijnen inmiddels dan ook
niet meer.
Al tijdens de specifiek voor woonwijk
Piccardthof gemaakte presentaties van
beide sprekers, werden er door de
aanwezigen al veel verduidelijkende
vragen gesteld. Ook tijdens de derde
ronde -het stellen van vragen- werd de
nodige aanvullende informatie uitgewisseld met de zaal. In het bijzonder
was men geïnteresseerd in het verhaal
van een bewoner van de wijk Buitenhof,
waar na een inventarisatie door de
bewonersvereniging aldaar bleek dat
een ruwe schatting leerde dat zeker
50% van de huizen in Buitenhof in meer
of mindere mate aardbevingschade
hadden. Een poging een gezamenlijke

vuist richting de NAM te maken is in
Buitenhof niet echt van de grond gekomen doordat bewoners niet (willen)
weten dat ze aardbevingschade hebben
en hun dossiers niet durven of mogen
delen.
Na een uitgebreide vragenronde dankt
voorzitter Wim Borghols beide gastsprekers voor hun boeiende inleidingen
en sluit deze informatiebijeenkomst af
met de conclusie dat dit een zeer complexe materie is en dat de bewonersvereniging verder alleen een faciliterende rol kan vervullen voor bewoners die
zich hier verder voor in willen zetten.
Hierna was er nog ruim gelegenheid
voor de aanwezigen om met beide
gastsprekers en elkaar één-op-eén van
gedachten te wisselen aan de bar,
waarvan velen gebruik maakten.
Naschrift: Bewoners die niet aanwezig
waren, maar wel de presentaties
(sheets) van beide gastsprekers per mail
willen ontvangen, kunnen zich melden
bij de secretaris Wim Hut via
wjhut@planet.nl
Annemieke Wouterse

Nieuwsbrief Tonia Faber
redactie/lay-out/nieuwe foto’s
Kopij naar
info@piccardthofplas.nl
Oplage
440 exemplaren
Lid worden & adreswijzigingen
Iedereen die een woning (vrije kavel of
project) heeft in de wijk “Piccardthofplas”
is van harte welkom als lid.
De contributie bedraagt € 14,- per jaar.
U kunt zich aanmelden als lid door een
e-mail te sturen met uw adresgegevens
naar de secretaris.

Beving van Zeerijp op 8 januari 2018 gemeten in Piccardthof (Snip)
door meetstation “Eelderwolde”
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