
Een voorzitter vertrekt 
 
Zoals eerder al was te lezen, 
geef ik het voorzitterstokje 
per 1 januari 2009 door. 
Wie de nieuwe voorzitter 
wordt is aan u, aan de leden 
van de bewonersvereniging. 
Maar er staat een goede kan-
didaat klaar. 
Ik verlaat het bestuur niet 
omdat ik het voorzitterschap 
niet met plezier vervulde. 
Ook niet omdat het slecht 
met de vereniging gaat. 
Neen, ik werd een half jaar 
geleden gevraagd van een 
andere organisatie voorzitter 
te worden en twee voorzit-
terschappen leken me te 
veel. Bo-
vendien 
gaat het 
goed met 
de vereni-
ging en 
hebben we 
een uitste-
kend bestuur. Dus de vereni-
ging kan prima zonder mij. 
 
Zoals elk afscheid gaat ook 
mijn vertrek met gemengde 
gevoelens gepaard. Ik ben 
lange tijd voorzitter geweest 
en stond met enkele anderen 
aan de wieg van de bewo-
nersvereniging. Ik had niet 
de ambitie voorzitter te wor-
den maar een van de andere 
initiatiefnemers van de vere-
niging, Jules van Rooij, had 
bedacht dat ik een goede 
voorzitter zou zijn. Ik be-
sloot op zijn verzoek in te 
gaan. Het was de tijd van 
moeizame onderhandelingen 
met projectontwikkelaars en 

nele gebouw bij de Aalschol-
ver. De procedure is opnieuw 
begonnen en de uitkomst on-
gewis. De gemeente heeft de 
bouwvergunning verleend. 
Zowel de bewoners van de 
Aalscholver hebben daar be-
zwaar tegen gemaakt.  
 
De kunstcommissie verblijdde 
ons met een kunstwerk van 
keien en verspreidde een 
prachtige ansichtkaart. Een 
bijzondere activiteit vormde 
de avond ‘Gluren bij de 
buren’ waar wijkbewoners 
hun kunsten konden vertonen. 
Erg leuk. Hopelijk is een 
nieuwe traditie geboren. 
 
De gemeente heeft ons dit jaar 
voor het eerst subsidie toege-
kend. De financiële situatie 
van de vereniging is gezond, 

mede dank zij de subsi-
die voor bewonersvereni-
gingen en de trouwe be-
taling van de leden.  
 
Er is verscheidene malen 
overleg geweest over het 
beheer van de wijk wat 
heeft geleid tot weer een 
aanpassing van de speel-
voorzieningen. De plan-
nen voor een natuur-
speelplaats stagneren 
helaas en dat is ook het 
geval met de vogelkijk-
plaats bij de Piccardthof-
plas.  
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zochte talentenjacht. De ver-
keerscommissie intensiveer-
de haar pogingen om een 
verkeersveilige wijk te krij-
gen. De Lepelaar, Kuifeend 
en de Ter Borchlaan kregen 
daarbij extra aandacht. Er is 
een voorstel gedaan bij de 
gemeente om de Kuifeend 
voor doorgaand autoverkeer 
af te sluiten. De gemeente 
heeft besloten om de Kuif-
eend niet af te sluiten . De 
verkeerscommissie heeft 
bezwaar gemaakt tegen dit 
besluit. Verderop in de 
nieuwsbrief kunt u hier meer 
over lezen. Verkeer is een 
kwestie van lange adem en 
vereiste afwisselend een 
krachtig signaal en goed 
overleg met alle betrokke-
nen. Dat geldt ook voor de 
acties rond het Multifunctio-
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De vereniging kan het jaar 
2008 in vele opzichten als 
een succesvol jaar bijschrij-
ven in haar geschiedenis. Er 
is een actief bestuur, er zijn 
diverse actieve commissies 
en de vereniging is financieel 
gezond. En dit leidde alle-
maal tot veel activiteiten. 
Ook in 2008 hebben zich 
weer diverse nieuwe leden 
van de vereniging gemeld.  
 
Er verschenen enkele mooi 
nieuwsbrieven en de website 
kreeg een nieuw jasje. Mede-
delingen van de gemeente 
worden nu bijvoorbeeld ook 
via de website verspreid. Een 
van de jaarlijkse hoogtepun-
ten was ook dit jaar weer het 
feest met onder andere de 
traditionele 4 mijl van de 
Piccardthof en de drukbe-

Komt allen! 

Algemene Ledenvergadering op 22 januari bij Kaap Hoorn 
Aanvang 20:00 uur - Na afloop borrel - Spreker van het Meerschap Paterswolde 



niet oplossen, slechts met 
20% verminderen. Omdat de 
verwachting is dat de ver-
keersaantallen in 2015 met 
20% zal toenemen, zou bij 
realisatie van de zuidtangent 
geen enkel resultaat merkbaar 
zijn. Bovendien zal de aanleg 
van een zuidtangent ten koste 
gaan van belangrijke natuur-
waarden. Dat is de reden 
waarom de zuidtangent defi-
nitief niet door gaat. 
Om de verkeersproblematiek 
van de zuidelijke ringweg op 
te lossen is gekozen om dit 
wegdeel anders in te richten 
zodat het de verkeersstromen 
wel aankan. Hiervoor zijn 5 
verschillende opties mogelijk 
van geheel verdiept (tunnel), 
halfverdiept tot geheel boven 
maaiveld. Op dit moment 
worden de vijf modellen ver-
der bestudeerd op haalbaar-

Informatieavond zuidelijke ringweg  
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commissie, en gelukkig na 
enige tijd ook een feestcom-
missie en een kunstgroep. 
Want, als mij al iets voor 
ogen stond bij een bewoners-
vereniging was het een vere-
niging die niet alleen aan 
pure belangenbehartiging 
deed, maar ook aan een leef-

bare wijk werkte, en daartoe 
behoorde zeker een jaarlijks 
feest. Dat de bewonersvereni-
ging is wat deze nu is gewor-

den, komt doordat zich tel-
kens mensen aanmeldden, 
voor het bestuur, voor de 
commissies, voor een website 
en voor hand- en spandien-
sten. Dat maakte het leuk om 
voorzitter te zijn. Toen enige 
jaren geleden een delegatie 
van het college van B&W 

onze wijk bezocht, konden 
we een aantrekkelijk en pro-
fessioneel programma aanbie-
den waarin alle facetten van 

heid. Als er over de zuidelijke 
ringweg wordt gesproken dan 
bedoeld men hiermee het 
wegtracee tussen het Juliana-
plein tot de Europaplein. 
Mocht een tunnel de beste 
optie zijn dan zal deze dus 
niet onder het Noord Wil-
lemskanaal doorgaan. 
De verwachting is dat de aan-
leg zal starten in 2015. De 
bouwwerkzaamheden zullen 
in 2020 zijn afgerond. 
Tijdens de informatiebijeen-
komst was er voldoende mo-
gelijkheid tot het stellen van 
vragen en maken van opmer-
kingen. De aanwezigen heb-
ben vooral aandachtspunten 
naar voren gebracht over de 
gevolgen voor de leefbaarheid 
(fijnstof, geluidsoverlast) en 
de mogelijke gevolgen voor 
de omringende wegen (de 
toegenomen verkeersdruk op 

de wijk aan de orde kwamen. 
Het was een van de hoogte-
punten van mijn voorzitter-
schap. En er leeft idealisme in 
de wijk. Kunst, milieuvrien-
delijk waterbeheer, grasda-
ken, natuurexcursies, het 
heeft allemaal mijn hart, maar 
het waren meestal anderen 
die er mee kwamen. 
 
Er waren ook mindere mo-
menten, zoals teleurstellingen 
over de gemeente. Of een 
enkele bewoner die zijn emo-
ties niet de baas kon en meen-
de dat zijn belang geschaad 
werd door een standpunt van 
de bewonersvereniging. Dan 
kreeg ik of een mede be-
stuurslid de volle laag. Niet 
iedereen is idealist natuurlijk. 
Maar ik kijk met veel plezier 
terug op mijn voorzittersja-
ren. Ik ben blij met zoveel 
prettige bestuursleden en 
wijkbewoners te hebben mo-
gen samenwerken.  
 
Henny van der Windt 

zowel de Paterswoldseweg 
als Laan Corpus den Hoorn 
zijn ook naar voren geko-
men.) Ook werd er aandacht 
gevraagd voor de overlast 
tijdens de reconstructie. 
De gevolgen voor de omge-
ving voor wat betreft afbraak 
van woningen, het Sterrebos 
en de Papiermolen zijn op dit 
moment onvoldoende duide-
lijk omdat dit ook nauw sa-
menhangt met de gekozen 
optie. 
Begin 2009 zal een nieuwe 
bijeenkomst worden georga-
niseerd met als thema de uit-
werking van de 5 opties. 
Wilt u meer weten over ach-
tergronden of de 5 opties surf 
dan naar 
www.ringgroningen.nl  
(2e fase zuidelijke ringweg). 
Geky in ‘t Hout 

Vervolg van pagina 1 

bouwers, Amstelland, Wil-
ma, later BAM. Over de 
kwaliteit van de project-
bouw, de eindeloze vertra-
ging bij de werkzaamheden, 
extra meerwerk. Tegelijk 
werden de eerste contacten 
met de gemeente gelegd. We 
vroegen de gemeente de oren 
van het lijf, over scholen, 
verkeer, speelvoorzieningen, 
verlichting, winkels, bomen, 
te smalle straatjes, parkeren 
en wat al niet meer. Ook dat 
ging moeizaam in het begin. 
 
Met een notaris werden sta-
tuten gemaakt. En uiteinde-
lijk was er de oprichtingsver-
gadering. In de kantine van 
camping Schelfhorst sprak ik 
een bomvolle zaal toe en 
mocht ik het eerste officiële 
bestuur introduceren. Erna 
volgden nog vele Algemene 
Ledenvergaderingen, die elk 
anders maar stuk voor stuk 
aangenaam waren. Heel snel 
kwamen er een bouw-, speel-
voorzieningen- en verkeers-

In november hebben Rijkswa-
terstaat, provincie en gemeen-
te samen een informatiebij-
eenkomst georganiseerd over 
de mogelijke oplossingen 
voor de zuidelijke ringweg. 
De zuidelijke ringweg is op 
dit moment al een aardig pro-
bleem als het gaat over door-
stroom en veiligheid. Al ja-
renlang is er gesproken over 
een zuidtangent als mogelijke 
oplossing. De zuidtangent is 
ter hoogte van Haren een af-
buiging van de A28 richting 
Euvelgunne (A7). Na herbe-
studering is gebleken dat het 
verkeer dat nu gebruik maakt 
van de zuidelijke ringweg 
voor 80% bestaat uit gebrui-
kers die ergens in de stad 
moeten zijn. Bij het aanleg-
gen van een zuidtangent zou 
het probleem van teveel ver-
keer op de zuidelijke ringweg 



Inmiddels zijn we een jaar 
verder nadat de verkeers-
commissie een voorstel heeft 
gedaan om de Kuifeend ter 
plaatse van de Terborchlaan 
af te sluiten voor auto’s. De 
hoofdreden hiervoor is dat 
veel sluipverkeer gebruikt 
maakt van de Kuifeend en 
Lepelaar. De drukte op dit 
traject, maar vooral ook de 
snelheid waarmee gereden 
wordt, is voor de bewoners 
niet langer acceptabel. 

Nadat de verkeerscommissie 
een enquête heeft gehouden 
onder de direkt aanwonen-
den is er een verzoek bij de 
gemeente neergelegd voor 
realisatie. Het heeft enkele 
maanden geduurd voordat de 
gemeente met een antwoord 
kwam waarin stond dat ons 
verzoek niet wordt uitge-
voerd. De verkeerscommis-
sie heeft inmiddels bezwaar 
gemaakt tegen dit besluit. 
Wij gaan niet akkoord met 

een besluit zonder  onder-
bouwing. Wij hebben rich-
ting gemeente aangegeven, 
het op prijs te stellen om een 
nieuwe verkeersmeting uit te 
voeren zodat de nieuwe ge-
gevens vergeleken kunnen 
worden met de voorgaande 
meting uit 2003. 
Mogelijk kunnen we in de 
volgende nieuwsbrief ver-
melden hoe de uiteindelijke 
beslissing uit zal vallen. 

Afsluiting Kuifeend  
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Column 

Oude voornemens 
Er zijn van die Nieuwjaars-
voornemens die pas op Oude-
jaarsdag worden uitgevoerd. 
Opvallend veel buren waren 
namelijk op die dag met grof 
vuil en afgedankte spullen in 
de weer. Ik weet dat, omdat 
wij het ook waren. 
Je huis absorbeert ongemerkt 
alle spullen die het binnen-
krijgt. Er wordt een punt van 
verzadiging bereikt dat je je 
had voorgenomen dat het nooit 
zou bereiken. De laatste dagen 
van het jaar kun je gelukkig 
goed gebruiken om de dichtge-
slibde verkeersadders in gan-
gen, overloop en bijkeuken uit 
te baggeren. Een verlate actie 
met het idee dat de deadline de 
beste inspiratie is, gecombi-
neerd met een gevoel voor 
symboliek. De een schiet met  
vuurwerk het oude jaar weg, 
en de ander doet dat met rom-
mel wegbrengen. 
Nu bleek, trouwens,  afgelopen  
Oudejaarsdag dat die eerste 
groep soms die tweede groep 
dwarszit. De textiel – en 
schoenencontainers op het 
Overwinningsplein waren uit 
voorzorg weggehaald in ver-
band met vuurwerkmisbruik . 
Dus daar staan die zakken dan 
met veertig paar schoenen, vijf 
winterjassen  en oude spijker-
broeken in de bijkeuken.  We 
konden er nog maar net langs 
manoeuvreren op weg naar een 
Nieuwjaarsborrel in de buurt.  
Welke voornemens voor het 
nieuwe jaar we daar vooral 
hoorden? 

Korrie Hoekstra 

we ook zagen bij het nieuwe 
Martini-ziekenhuis dat eind 
2008 officieel is geopend. 
Omdat de nieuwe oprit bij de 
snelweg de situatie voor 
schoolgaande kinderen on-
veiliger kan maken, is de 
ontwikkeling van de plannen 
hiervan op de voet gevolgd.  
 
Tot slot schonken we aan-
dacht aan de nieuwe plannen 

voor de oevers van het Pa-
terswoldsemeer, waarvoor 
het meerschap een aparte 
werkgroep in het leven heeft 
geroepen. 
 
 
Het bestuur van de  
bewonersvereniging 
wenst alle wijkbewoners 
een gezond en gelukkig 
2008! 

De vereniging in 2008 
Vervolg van pagina 1 
 
Ondertussen is de omgeving 
van de wijk veranderd. Zo is 
de wijk Ter Borch weer uit-
gebreid en verrijzen de con-
touren van nieuwe voorzie-
ningen zoals een school vlak 
bij de wijk. Door dit soort 
nieuwe bebouwing is de ver-
keerssituatie veranderd, wat 



eniging financieel gezond. 
 

Begin 2009 is de hoorzitting 
over het besluit van de ge-
meente om de kuifeend niet 
af te sluiten. De verkeers-
commissie zal tijdens de 
hoorzitting haar standpunt 
nogmaals verwoorden. Het 
hard rijdende verkeer door 
en rond de wijk blijft speer-
punt.  

 
Begin 2009 neemt het colle-
ge een besluit over de be-
zwaarschriften tegen de 
bouw van het Multifunctio-
nele gebouw. Het bestuur 
streeft naar een oplossing 
met weinig verkeerproble-
men maar is wel voor de 
komst van extra voorzienin-
gen in de wijk.  

 
De vereniging zal nauwe 
contacten onderhouden met 

Ook dit jaar wil het bestuur 
een aantal activiteiten orga-
niseren of stimuleren die de 
leefbaarheid en cohesie be-
vorderen, zoals feesten en 
culturele activiteiten. 
 
Het groene karakter van de 
wijk is een van de mooi as-
pecten van het wonen in de 
Piccardthof.  Ook in 2009 zal 
de vereniging zich inzetten 
om de aanleg van een natuur-
speelplaats voor elkaar te 
krijgen. 

 
Voor 2009 wordt weer subsi-
die aangevraagd bij de ge-
meente. Dit is subsidie die de 
gemeente beschikbaar stelt 
voor bewonersverenigingen. 
Met dit geld en de contribu-
tie van de leden kunnen wij 
weer diverse activiteiten 
steunen, waaronder het feest 
in de zomer. Zo blijft de ver-
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Colofon 
Piccardthofplas Piccardthofplas N I E U W S B R I E FN I E U W S B R I E F 
is een uitgave van het bestuur 
van de bewonersvereniging Pic-
cardthofplas en verschijnt onge-
veer vier keer per jaar. 
 
BESTUUR  
Henny van der Windt voorzitter  
h.j.van.der.windt@biol.rug.nl 
 
Ingrid Bousema secretaris    
ingridbousema@home.nl 
050 526 25 79  
 
Leonard Jelsma penningmeester  
l.jelsma@vcd.nl 
 
Wim Bussemaker   
w.r.bussemaker@hccnet.nl 
 
Wim Borghols  
wim.borghols@planet.nl 
 
Bertil Droste  
drostedemmer@home.nl 
 
Geky in ‘t Hout 
g.inthout@home.nl 
 
Arnoud Huisman 
Arnoud.huisman@hetnet.nl 
 
WEBSITE 
Gert Vermeer                                            
info@piccardthofplas.nl 
 
NIEUWSBRIEF 
Wim Borghols  
redactie / lay-out /nieuwe foto’s                
Korrie Hoekstra column  
mail@tekstduik.nl 
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 

Beleidsplan vereniging voor 2009 

 

overheden en andere organi-
saties om het beheer en de 
inrichting van de wijk te op-
timaliseren. Concreet bete-
kent dit vooral veilig verkeer 
en goed groen- en waterbe-
heer.  

 
De vereniging wil de com-
municatie tussen bewoners 
en overheden bevorderen. 
Wij blijven ook in 2009 aan-
spreekpunt en zullen de in-
formatie via de nieuwsbrief 
en de website doorgeven aan 
de bewoners van de wijk. 

 
We blijven aandacht houden 
voor de omgeving: de ont-
wikkelingen van de water-
wijk, de plannen van het 
meerschap voor de noord-
west oever en de verkeers-
ontwikkelingen van de ring-
weg en Laan Corpus den 
Hoorn. 

Algemene ledenvergadering  
Bewonersvereniging Piccardthofplas 
Donderdag 22 januari 2008. Kaap Hoorn 20.00 uur 
Iedereen is welkom 
 
Agenda 
20.00 uur    Algemeen gedeelte 

1.Opening vergadering 
2.Notulen vergadering 2008 
3.Algemeen jaarverslag 2008 
4.Afscheid van de voorzitter 
5.Vaststelling bestuur 
6.Beleidsplan 2009 
7.Financieel jaarverslag/begroting 
8.Verslag commissies en actieve groepen 
   a.Verkeerscommissie en voorstel tot afsluiting Kuifeend 
   b.Overige groepen 
9.W.v.t.t.k. en rondvraag 

21.00 uur    Lezing: Meerschap Paterswolde 
Gast: de heer Haverdings van het Meerschap 
Taken en activiteiten van het Meerschap 
Hoe is het meerschap georganiseerd 
Plannen voor de komende jaren.  

22.00 uur    Nieuwjaarsborrel 
Voor nieuwe en oude leden een manier om elkaar met 
een drankje te ontmoeten 

Meerschap 
Bij elke ALV nodigen wij 
een spreker uit die ons iets 
kan vertellen over ontwikke-
lingen in de omgeving van de 
wijk. Dit jaar is de heer Ha-
verdings van het meerschap 
onze gast. In het meerschap 
werken de gemeenten Haren, 
Groningen en Tynaarlo sa-
men aan het beheer van het 
Paterswoldsemeer, het 
Hoornsemeer, de Hoornse-
plas en de omliggende recre-
atie- en natuurgebieden. Het 
Meerschap richt zich op re-
creatie, natuurbescherming 
en landschapsverzorging.  


