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we woonwijk Ter Borch is georganiseerd.
Architectonisch zijn de huizen van Ter Borch wat minder
fraai misschien; het zijn catagoluswoningen die reeds op vele
andere plaatsen zijn verrezen.
De wijk ligt nog een stuk lager
dan onze wijk, dus je loopt meer
risico natte voeten te krijgen bij
wateroverlast. Je valt onder de
gemeente Tynaarlo,
wat onpraktisch is als
je een nieuw paspoort
nodig hebt of je kind
ingeënt moet worden.
Mag allemaal waar
zijn, feit is ook dat
de woningen soms
goedkoper zijn dan
in onze wijk. Dat er
een school komt, al
weet niemand wanneer precies. En het
huis zal gloednieuw
zijn. Voor wie er van
Door Henny van der Windt
houdt wenkt de geur van verse
verf en vers hout. Er is de geanzen lijken op
legenheid om de keuken of de
mensen. Zelfs wie
vloerbedekking te vernieuwen.
niet veel oog en oor voor
Je bent verlost van de buurman
vogels heeft, kan er niet
die altijd voor de deur parkeert,
omheen dat wilde ganzen
of van zijn gillende kinderen. Je
luid gakkend af en aan
kunt de fouten bij de indeling
vliegen, al maanden.
van je huidige huis herstellen. Ik
kan me er iets bij voorstellen.
Onrustig lijkt het. Verder trekMaar zo’n verhuizing is geen
ken, terugkeren naar de plaats sinecure. Het is stressfactor
van herkomst of hier blijven? nummer 5 geloof ik. En dan is
En waar moeten
er de ﬁnanciële
we blijven, bij het
rompslomp,
het
‘‘Kijken wat jezelf
Leekstermeer, het
gezeur met aandoet om de woonPaterswoldsemeer
nemer en leveranen leefomgeving te
of toch maar het
ciers. Dat is toch
verbeteren’’
Zuidlaardermeer?
minder aardig. En
Zo vergaat het blijkbaar ook voordat je weer buren kent, die
bewoners van onze wijk. Verder trouwens misschien harder giltrekken, terugkeren of hier blij- lende kinderen hebben.
ven? Terug naar de geboorteToch nog maar niet verhuigrond, verder de stad in of juist zen? Kijken of je het leven ook
meer het platteland op? Hoewel hier leuk of leuker kunt maken.
sommige wijkbewoners net zijn Kijken wat je zelf doet om de
gearriveerd, wonen sommigen woon- en leefomgeving te veralweer bijna 5 jaar in de Picca- beteren, voor jezelf en voor anrdthof. En dan begint het bij me- deren. Blijven dus. Afgezien van
nigeen te kriebelen, zeker als er nijlgans en canadese gans die
vlakbij weer een nieuwe woon- ons land langzaam veroveren,
wijk verrijst. Diverse wijkbewo- keren de meeste wilde ganzen
ners, zo hoorde ik, waren aan- per slot van rekening ook weer
wezig op de voorlichtingsavond terug naar de plek waar hun ondie kort geleden over deze nieu- rust begon.
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Uitnodiging zesde
ALV en eerste
nieuwjaarsborrel
Op dinsdag 14 februari a.s. zal weer de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering van de bewonersvereniging
Piccardthofplas gehouden worden. Dit keer in combinatie
met een nieuwjaarsborrel voor alle leden. De locatie
is paviljoen Kaap Hoorn (Kaapse Baan 1) en de
aanvangsttijd om 20:00 uur.

De agenda:
19:45

Zaal open

20:00 1. Opening
2. Notulen vergadering 10 maart
2005
3. Algemeen- en ﬁnancieel
jaarverslag
4. Beleidsplan 2006
5. Verslag commissies en actieve
groepen
6. Vaststelling bestuur
7. W.v.t.t.k.
21:00 8. Thema verkeersveiligheid
door de ogen van kinderen
(gastspreker)
21:30 9. Sluiting

Aansluitend een nieuwjaarsborrel voor
leden van de vereniging.
De notulen van 10 maart 2005 kunt u lezen op onze
website www.piccardthofplas.nl. De notulen en het
ﬁnancieel jaarverslag zijn ook op aanvraag verkrijgbaar
via de secretaris. Het algemeen jaarverslag kunt u lezen
in deze nieuwsbrief.
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Het bestuur wenst iedereen
de

beste wensen voor 2006!

Algemeen jaarverslag 2005
Hierbij puntsgewijs een overzicht van de vereniging Piccardthofplas
over 2005. Voor details, zie onze website (www.piccarthofplas.nl) of
de nieuwsbrieven. quis acipsumsan eu feum venit volesequis et nulla cor sit euguero od dit nosting el ut adionsed modionsed modolorer ing eugue del eugue facidui ercilla
ndreet exerat.
E VERENIGING
voor een multifunctioneelgeeerst de oversteek naar de
bouw.
Communicatie is
Hoornsepark aan te pakken.
van groot belang
Na aandrang van de vereniERKEER
voor de vereniging.
ging zijn aan de Paterswoldse
Er zijn dit jaar drie nieuwsbrieNog steeds bestaat er
weg twee bushokjes geplaatst.
zorg over de verkeersdruk
ven verschenen en er is een
die ontstaat na aanleg van
OORZIEgoed bezochte website. Hierop
doen bewoners
NINGEN
oproepen, gaan
De speelvoorziemet elkaar in
ningen zullen nu
Aan de gemeente is voorgesteld eerst
discussie en reaook op de wat oude veiligheid bij de oversteek naar de
geren op stellindere jeugd moeten
Hoornsepark
aan
te
pakken
gen over de wijk.
worden afgestemd.
Actieve commisConcrete plannen
sies waren de
zijn er nog niet.
verkeerswerkgroep, de onderde wijk ter Borch. Hoewel het
De vensterschool functioneert
houds- en de feestcommissie.
deﬁnitieve bestemmingsplan
nog niet naar behoren, wat
De laatste organiseerde weer
voor deze wijk vermeldt dat er
onder de aandacht van dewijk
een geslaagd feest/sportevegeen doorgaansroute door de
nement. Goede samenwerwijk zal komen; blijft allertheid
king is er met de actiegroep
noodzakelijk. De Ter Borchlaan
Multifunctioneel gebouw en de
zal drukker worden en mogelijk
groep ‘Waterzijdig inregelen’.
onveiliger. Uit metingen bleek
Deze laatste was onder meer
dat er nu al te hard gereden
betrokken bij plannen voor
wordt. De Paterswoldeseweg
grasdaken en een energiezuizal eveneens drukker worden
nigere CV-instelling. Contacten
en mogelijk nog gevaarlijker.
zijn onderhouden met bewoEr ligt een plan om de weg aan
nersverenigingen van aangrente passen en veiliger te maken.
zende buurten. Met Vereniging
Maar er is geen geld beschikNatuurmonumenten is een
baar om het plan uit te voeren.
excursie georganiseerd en de
Dit is bij de wijkbezoekende
politieke partijen CDA, Groenpolitici gemeld, maar tot nu toe
Links en Stadspartij hebben de
zonder resultaat. Inmiddels
wijk bezocht. Met de gemeente
heeft de verkeerscommissie
Groningen is geregeld contact.
samen met de bewonersverDe vereniging heeft bezwaar
eniging Hoornsepark aan de
gemaakt tegen de plannen
gemeente voorgesteld om
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bezoekende politici is
gebracht.Wellicht komen er in
de wijk Ter Borch nieuwe voorzieningen. Zeker zal er bij de
Boerhaavelaan een nieuw multifunctioneel centrum komen.
NDERHOUD EN KWALITEIT WONINGEN
Aanhoudende klachten zijn er
over onder meer vochtigheid
en geluidsoverlast bij projectwoningen. Het toegezegde
keurmerk veilig wonen is in de
meeste gevallen toegekend.
Voor enkele woningen is schilderwerk in gezamenlijkheid
verricht.

O
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Gestreefd wordt naar een natuur- en
milieuvriendelijk wijkbeheer, bijvoorbeeld door contacten met Vereniging Natuurmonumenten voor het groenbeheer
en de Milieufederatie Groningen voor
energiebezuiniging.

Actieve groepen
zullen waar mogelijk
ondersteund worden

3.

Kritisch zullen de ontwikkelingen
van Ter Borch en bij het ziekenhuis
gevolgd worden.

4.

Door gezamenlijke activiteiten wordt
geprobeerd contacten tussen wijkbewoners te stimuleren. Hiertoe behoort
in principe de organisatie van een zomeractiviteit, met ontspanning, sport en
spel. Actieve groepen
zullen waar mogelijk
Het bestuur van de bewonersvereniondersteund worden,
ging Piccardthofplas wil de volgende
eventueel ook geldelijk.
zaken prioriteit geven in 2006.ionsed
Kwaliteit van de
woningen. GeproDe Paterswoldseweg en het geplanbeerd zal worden de problemen met het
de verkeer vanuit de wijk Ter Borch
vocht en geluid krachtiger aan te pakken.
houden de aandacht. De handhaving van
Er zal worden nagegaan of het initiatief
de maximumsnelheden is een blijvend
voor gemeenschappelijk onderhoud van
punt van zorg, ook binnen de wijk en op
de woningen in de wijk voortgezet kan
de Ter Borchlaan.
worden.

5.

1.

Waterzijdig inregelen levert besparing
en comfortverbetering op in huis
Voor degenen die de website de nieuwsbrief van
onze bewonersvereniging lezen is het inmiddels
al een vertrouwd project: het zogenaamde waterzijdig inregelen van onze CV-installaties.
‘Waterzijdig inregelen’ is een
methode om een cv-installatie zo in te stellen dat de
installatie zo zuinig mogelijk
werkt, terwijl het comfort toeneemt. Het gasverbruik kan
met circa 10% teruggebracht
worden. Dit laatste is in een
tijd van steeds stijgende
gasprijzen geen gekke zaak.
Uit ervaringen elders blijkt dat
het bijna altijd lukt deze doelen te bereiken. De truc is dat
instellingen van radiatoren en
ketel aangepast worden aan
de wensen en gewoonten
van de bewoners. De bewonersvereniging heeft besloReacties: info@piccardthofplas.nl

ten dit project, dat ook op
andere wijken en steden in
Noord Nederland betrekking
heeft, te steunen. Het project
richt zich met name op de
projectwoningen in de wijk.
Inmiddels is er een informatiebijeenkomst voor onze
wijk geweest waar ondanks
de late aankondiging toch 12
nieuwgierige bewoners op
af kwamen. Daarvan meldde
zich vrijwel iedereen aan zodat inmiddels een ﬂinke stap
gezet is en het project de
omvang gaat krijgen die we
beogen. We, dat zijn behalve
de bewonersvereniging,
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onder meer de gemeente
Groningen, de Milieufederatie Groningen, een installatie
bedrijf en enkele individuele
bewoners. Verscheidene
bewoners kunnen op dit
moment al hun (overwegend
positieve) ervaringen melden
van deze zeer persoonlijke
en op het eigen huis toegesneden afstelling van hun
CV-installatie. Wie nog met
vragen rondloopt over de
organisatorische, technische
of andere aspecten kan
terecht bij onderstaand email adres. Degenen die zich
eerder al hebben opgegeven, hebben als het goed is
reeds een afspraak kunnen
maken. Ook wie nu enthousiast is geworden kan zich
opgeven via een mail naar:
s.berkepas@mfgroningen.nl.

Bigfoot

D

e laatste week van
2005. Het nieuwste
laagje sneeuw lijkt op rijstepappoeder. Die smaak proef
ik ook als ik naar buiten kijk.
Honderden voetstappen in
de sneeuw. Van wie zijn ze
en waar gaan ze naartoe?
Je kunt buiten niet stiekem
iets doen; elke beweging
laat een spoor achter. Dan
komt de zon: eerst worden de
voetstappen donkergrijs, vervolgens zwart en dan steken
er plukken groenpunkgras
omhoog. Uiteindelijk hebben
de voetstappen geen consequenties gehad.
De eerste week van 2006.
Goede voornemens: ik wil
mijn ecologische voetafdruk
verkleinen. Dat is namelijk
een voetafdruk die wél consequenties
heeft. Via
een test
De verschrikkelijke
op interSneeuwman is nooit
net ben ik
gevonden
erachter
gekomen
dat er 5,5
ha groen nodig is om mijn
CO2-productie te neutraliseren. In de hele Piccardthof is
maar plaats voor hooguit vier
mensen, concludeer ik. Hopelijk interpreteer ik dat verkeerd. Wie het beter wil doen,
gaat naar www.voetenbank.
nl. Daar kun je ook terecht om
je ecologische voetafdruk te
laten berekenen.
Als in de tweede week van
2006 mijn goede voornemens
als sneeuw voor de zon
smelten, geeft dat een nare
smaak. In Azië zijn landen
waar de bewoners gemiddeld 0,7 ha nodig hebben
om hun CO2-productie te
neutraliseren. Voor de gemiddelde Nederlander is 4,7 ha.
vereist. Big Foot, alias de
Verschrikkelijk Sneeuwman,
is nooit gevonden in Azië.
Nee, natuurlijk niet! Zij woont
in de Piccardthof. En ik moet
bekennen dat ik weet waar.
Korrie Hoekstra
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Colofon
Piccardthofplas NIEUWSBRIEF
is een uitgave van het bestuur van de
bewonersvereniging Piccardthofplas
en verschijnt vier keer per jaar.
BESTUUR
Henny van der Windt voorzitter
h.j.van.der.windt@biol.rug.nl
Frank Fokkema secretaris
frank.fokkema@home.nl
050 526 33 39

Van

Piccardt tot
Piccardthof

Leonard Jelsma penningmeester
l.jelsma@vcd.nl
Josien de Looze
jdelooze@tiscali.nl
Gert Vermeer
info@piccardthofplas.nl

Mede dankzij J.H.H. Piccardt ontstaat
rond 1940 het volkstuincomplex achter
het Stadspark. Zestig jaar later draagt ook
onze wijk zijn naam. Wie was Piccardt?
Door Korrie Hoekstra

Ingrid Bousema
ingridbousema@home.nl
Hans van der Molen
jath.vander.molen@hccnet.nl
WEBSITE
Gert Vermeer
info@piccardthofplas.nl
VERKEERSCOMMISSIE
Ingrid Bousema
ingridbousema@home.nl
NIEUWSBRIEF
Frank Fokkema redactie / lay-out
frank.fokkema@home.nl
Korrie Hoekstra interviews
mail@tekstduik.nl
Verschijnt rond februari, mei, september en december
Kopij naar: info@piccardthofplas.nl
Oplage: 240 exemplaren
€ 0,70 per exemplaar

LID WORDEN &
ADRESWIJZIGINGEN
Iedereen die een projectwoning of
vrije kavel heeft gekocht in de wijk
‘Buitengoed Piccardthof’ 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 en het
contributiegeld over te maken op
Postbank rekeningnummer 5235257
ten name van de bewonersvereniging
Piccardthofplas.
© 2006

an Hendrik Herman
Piccardt werd in
1866 geboren als
eerste en enige kind
van een predikant in Adorp.
Zijn moeder overleed toen
hij tien jaar was. Na het
behalen van zijn diploma’s
gymnasium en gemeenteadministatie werd hij op
zijn 27ste burgemeester
van Adorp, nadien van
Finsterwolde (1897 –1901)
en van 1901 – 1919 was
hij dat van Woenseradeel.
Vervolgens was hij tot aan
zijn pensioen voorzitter
van de Raad van Arbeid
in Sneek. Hij verhuisde
daarna naar Haren en bleef
tot zijn dood in 1956 actief
op veel terreinen van het
sociale leven.

J

Denk eens 65 jaar terug:
je loopt door het Stadspark en aan het einde, in

het zuidwesten is een stuk
terrein van meer dan 8 ha.
waar volkstuinen worden/zijn
ingericht. De maximale tuin
grootte is 300 m2. Geen
Corpus den Hoorn, geen
Hoornse Meer, Hoornse Park
of Buitengoed Piccardthof.
Je staat aan de rand van het
volkstuincomplex en je kijkt
in de richting waar ongeveer
je huis nu staat. En naast je
staat Jan Hendrik Herman
Piccardt.
Hij was degene die het
college van B&W wist te
overtuigen dat de grond bij
het Stadspark permanent
mag worden gebruikt voor
volkstuinen. In die tijd was
hij adviseur van de in 1938
in Groningen opgerichte

‘Bond voor volkstuinders’.
De tuinders besloten de
tuingroep de naam ‘Piccardthof’ te geven.
Ter ere van Piccardt’s
85ste verjaardag, in 1951,
werd een borstbeeld van
hem in de Piccardthof onthuld aan het einde van de
Prunuslaan. In zijn speech
sprak Piccardt de wens uit
dat Piccardthof een van
de fraaiste tuincomplexen
van Nederland mag worden.
Als Piccardt toen 65 jaar
vooruit had kunnen denken, zou hij ook gewenst
hebben dat hij in Buitengoed Piccardthof had
mogen wonen?

Verenigingsnieuws
Contributie betalen
Binnenkort ontvangt u de
acceptgiro voor het contributiegeld 2006. Daarbij geldt
dat sommige bewoners ook
de contributie over 2005 en
soms 2004 nog niet voldaan
hebben. Hierbij de dringende
oproep de contributie alsnog
over te maken, zodat de vereniging vanuit een ﬁnancieel
gezonde basis haar activiteiten kan blijven organiseren.
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Verkiesbare bestuursleden
Vereniging Piccardthofplas
en hun functies
Zoals elk jaar dienen de bestuursleden hun
functies verkiesbaar te maken. Wij doen dit
tijdens de ALV van 14 februari.
Twee bestuursleden zullen tijdens de ALV
gaan aftreden. Dit zijn Hans van der Molen
en Gert Vermeer.
Wij zijn daarom haastig op zoek naar
nieuwe bestuursleden. U kunt tijdens de
ALV kenbaar maken als u geinteresseerd

bent om deel uit te maken van het bestuur
of via info@piccardthofplas.nl.
De verkiesbare bestuursleden zijn:
Henny van der Windt:
voorzitter, verkeerscommissie
Ingrid Bousema:
verkeerscommissie
Frank Fokkema:
secretaris, nieuwsbrief, website
Leonard Jelsma:
penningmeester
Josien de Looze:
onderhoudscommissie
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