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Nieuwbouw Kuifeend in 2008

Nare dieren in de wijk
Onze wijk werd een van de vorige
zomers opgeschrikt door de treurige
dood van een hond met als mogelijke
oorzaak botulisme. Hoewel het waarschijnlijk loos alarm was, is het niet
uitgesloten dat de bacterie die deze
ziekte veroorzaakt nog eens toeslaat in
de wijk. Zwemmen kun je dus maar
beter niet in het water rond en in de
wijk. Behalve de Hoornse plas uiteraard.
Laatst meldde een van de bewoners op
onze website dat ze een teek had
aangetroffen bij haar dochter. Deze
kleine spinachtige beestjes kunnen de
uiterst vervelende ziekte van Lyme
veroorzaken. Nu zitten er vast niet
meer teken bij onze wijk dan op andere plaatsen met struikgewas, dus wat
dat betreft is er niet veel aan de hand.
Door het ingrijpende en frequente
beheer van gras en oevers wordt het de
teken zelfs lastig gemaakt. Maar het
kan geen kwaad kinderen te controleren als ze in bosjes hebben gespeeld.
Ruim 30% van de teken is namelijk
besmet met de bacterie die Lymeziekte veroorzaakt. Bij de apotheek kun je
handzame
folders krijgen. ‘Steenmarters

houden niet van

Niet gevaarlijk
harde muziek’
maar soms
behoorlijk
irritant zijn slakken en rupsen. Als je
een hekel hebt aan vlinders en vogels
en het niet erg vindt je huisdier of kind
te vergiftigen kun je het beste veel en
zwaar gif strooien, in huis en in je
tuin. Zoals bekend houden slakken
niet van zout, maar de meeste planten
ook niet.
En dan hebben we natuurlijk de muskusrat die in onze wijk gevangen
wordt om te voorkomen dat we onder
water komen te staan. Of dat vangen
helpt is niet bekend: voorlopig zijn de
dieren nog overal te vinden. Het laatste bericht uit onze wijk gaat over
steenmarters. In de Lepelaar is zo’n
dier gezien en het zit vast ook op
andere plekken. De steenmarter kan
uitstekend kabels doorknagen, ook van
auto’s, en neemt af en toe zijn intrek
in een menselijke woning, met herrie
en stank als gevolg. Zorgen dat het
dier niet binnen kan komen is een,
zorgen dat ie weer weg gaat twee.
Hebt u kinderen die van disco houden
dan bent u in het voordeel. Steenmarters houden absoluut niet van fel licht
en harde muziek.

Henny van der Windt
Reacties: info@piccardthofplas.nl

Door Henny van der Windt

Aan de Ter Borchlaan is dit voorjaar de laatste kavel van
“Piccardthof-noord” bebouwd (foto
boven) en aan de Aalscholver zijn
weer bouwhekken verschenen
(waarover verderop meer). Er zijn
echter nog meer bouwplannen in
onze wijk. Volgens verwachting
zullen volgend jaar aan de Kuifeend negen grote vrijstaande woningen verrijzen.
Deze woningen zullen deels op het
oude terrein van de kwekerij Madestein worden gebouwd. De bedoeling is dat de huizen en beplanting goed aansluiten bij de omringende woningen en beplanting. Dat

betekent dat de huizen allemaal
verschillend zijn, hoewel een projectontwikkelaar met het project
belast is. Langs de weg komt een
lint van elzen net als aan de Lepelaar. Werken aan huis is in deze
woningen toegestaan, behalve
bedrijven als horeca, detailhandel
en dergelijke.
De gemeente wil na de zomervakantie de grond bouwrijp maken en
dan is het wachten op de plannen
van de projectontwikkelaar.
In de onderstaande tekening is te
zien hoe de indeling van de kavels
zal zijn. De bestaande woning aan
de Ter Borchlaan (tussen de Kuifeend en “voormalig Madestein”)
krijgt een andere indeling van de
kavel: het oude boerderijtje achter
de woning is inmiddels gesloopt,
deze grond gaat naar de projectontwikkelaar en ter compensatie krijgen deze bewoners het stuk grond
dat nu ligt op de hoek van de Ter
Borchlaan en de Kuifeend.
De goede waarnemer heeft gezien
dat er hekken en een container

staan op de plek waar het Multifunctionele gebouw in de wijk Piccardthofplas moet verrijzen. Dit is blufpoker van de zijde van de projectontwikkelaar omdat er nog een rechtszaak loopt bij de Raad van State over
de rechtmatigheid van de bouw van
dit pand. Zodra de bouwer een spade
in de grond zet zullen vanuit de wijk
juridische stappen worden gezet

zolang de zaak bij de Raad van State
in behandeling is. Ongelukkigerwijze komt de zaak bij dit rechtscollege
op 14 augustus aan bod, midden in
de vakantieperiode. Geprobeerd
wordt toch een wijkdelegatie te
organiseren.

Tekening van de kavel-indeling van de Kuifeend –nz
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Nieuw-zuid particulier goed leefbaar
Door gemeente Groningen
De leefbaarheid en veiligheid in Groningen nieuw-zuid zijn in tien jaar tijd
nog beter geworden dan ze al waren.
Het enige negatieve puntje is een toename van het aantal vernielingen in de
wijk.
Afgelopen najaar heeft de gemeente voor
de zesde keer de Enquête leefbaarheid en
veiligheid gehouden. Uw wijk wordt
daarin Nieuw-zuid particulier genoemd,
en 251 wijkbewoners hebben de vragen
beantwoord. Tot Nieuw-zuid particulier
rekenen we de buurten in het uiterste
zuiden van de stad. Deze wijk bestaat uit
de Piccardthof, Hoornse Park en Hoornse
Meer, De Wijert-zuid, de Villabuurt in
Helpman, Coendersborg en Klein Martijn.

Door Frank Fokkema

Kunstwerkgroep actief die al enige
tijd aan het nadenken is over deze
vraag. Er zijn inmiddels diverse
kunstprojecten in meer of mindere
mate uitgewerkt en sommigen zijn
al globaal besproken met de gemeente.
De grote vraag blijft hoeveel draagvlak kunst in het straatbeeld van
onze wijk heeft. Deze vraag is
begin van dit jaar tijdens de Alge-

in de wijk leuker, mooier en gezelliger te maken. Het aanbrengen van
kunst in het straatbeeld kan hiertoe
een belangrijke bijdrage leveren. Ga
maar bij uzelf na, wat zou de stad
Groningen zijn als er helemaal geen
kunst in het straatbeeld te vinden
zou zijn? Precies, anders… Een
dimensie minder wat een stad juist
zo aantrekkelijk en bijzonder kan
maken.
Kunst betekent voor een ieder iets
anders, dat maakt het zo geschikt
om met zo veel mogelijk bewoners
te praten en na te denken hoe kunst
in het straatbeeld van onze wijk
geïntegreerd kan worden. Zoals
eerder in de nieuwsbrief en op de
website is aangekondigd is er een

mene Ledenvergadering gesteld en
de reactie vanuit het publiek was om
eerst met concrete ideeën te komen,
dan kan men alsnog een mening
vormen en eventueel zelf mee te
helpen een kunstproject te realiseren.
De Kunstwerkgroep heeft inmiddels
diverse plannen uitgewerkt om zelf
kunst aan te brengen in het straatbeeld. Uit een gesprek met de gemeente is ook gebleken dat professionele kunstenaars staan te trappelen
om kunst te realiseren in onze wijk.
Voor beide opties moet er echter
wel geldelijke steun gezocht worden.
Hier komt een opsomming van de
plannen die de Kunstwerkgroep

deerd, en dat is ook nu nog het geval. De
positieve ontwikkelingen die zich stadsbreed
hebben voorgedaan, hebben de positie van
deze wijk zelfs nog verder versterkt. De
bewoners wonen er met nog meer waarde-

Sterkere punten

Zwakkere punten

Nieuw-zuid Kwaliteit woning
particulier
Cijfer sociale samenhang
Kwaliteit buurt
Weinig onveiligheidsgevoel
Weinig slachtoffers criminaliteit

voorzieningen in de stad, zoals het groen,
de straatverlichting, de brandgangen, het
openbaar vervoer en de speelplaatsen.
De kwaliteit van leefbaarheid en veiligheid werd in het vrij jonge Nieuw-zuid
particulier van meet af aan hoog gewaar-

Met Kunst een nog mooiere wijk

Velen lijken ervan overtuigd dat
de wijk Piccardthofplas eigenlijk
alles al heeft om ideaal in te wonen. Wanneer je echter een rondje
wijk maakt en je laat alles op je
inwerken kun je tot de slotsom
komen dat er meer moet zijn dan
huizen, groen, water en mensen
alleen.
Enkele bewoners van onze wijk
hebben dat al lang onderkend en zijn
geïnspireerd om het leven en wonen

Reacties: info@piccardthofplas.nl

Het gaat met de leefbaarheid en veiligheid in onze stad de goede kant op.
Duidelijke vooruitgang boekte de stad de
afgelopen tien jaar met verloedering en
drugsoverlast. Het ging ook beter met de

heeft uitgedacht. Als u enthousiast
raakt om mee te helpen deze plannen te realiseren of wilt reageren
dan kunt u dat doen via
info@piccardthofplas.nl of via het
forum van de website. Wij zijn zeer
benieuwd naar uw mening!
1. Piccardthofplas-logo. Er zijn
diverse ontwerpen gemaakt door
Kunstwerkgroep deelneemster
Tonia Faber. Deze logo’s kunt u
onder aan deze pagina zien en u
kunt kiezen voor uw favoriete
ontwerp op de website. De bedoeling is dat tijdens de wijksportdag
in september het ontwerp wordt
onthuld welke het meest is gekozen door de wijkbewoners.
2. Keien in de wijk. Het plaatsen
van keien op verschillende plekken in de wijk. De keien worden
bewerkt op verschillende manieren. Iedereen kan hierbij meehelpen. Dit kan aangevuld worden
met een educatief element; bijvoorbeeld bezoek aan een geologische centrum.
3. Kunstobject maken met snoeimateriaal. Op de snoeidag van natuurmonumenten genoeg snoeimateriaal verzamelen en daarvan
met bewoners een object maken.
Er zijn diverse mogelijkheden.
4. Bij elke ingang van de in totaal
acht unieke straatnamen een
kunstzinnige, gestileerde vogel
plaatsen. Ontwerp van de standaard is al voorbereid. Afstem-

Winkelaanbod
Jongerenvoorzieningen

ring dan vroeger, zowel in hun (eigen) huis
als in de buurt. Er is nog minder verloedering en gevoel van onveiligheid dan eerder.
De enige vorm van verslechtering van de
wijk is de toename van het aantal vernielingen.

ming met de gemeente vindt op dit
moment plaats.
5. Openluchttheater op een drijvende
vlonder te plaatsen voor het toekomstige multifunctioneel gebouw.
6. Een tijdelijke landmark van bloembollen of salomonszegel.
7. Fontein c.q. drijvende lichtgevende
ballen in het water van de groene
scheg.
8. Gluren bij de kunst van de buren.
Langs een aantal huisadressen die
een kunstuiting verzorgen. Dit kan
muziek, beeldende kunst, etc. zijn.
9. Ansichtkaart van de wijk. Wanneer
er sprake is van kunst op straat in de
wijk, hiervan een ansichtkaart (laten)
maken.
10.Externe kunstenaar maakt kunst.
Wanneer er een basisbedrag verzameld kan worden doet het CBK
Groningen er geld bij en kan een
opdracht gegeven worden aan een bij
het CBK ingeschreven kunstenaar.
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Column

Groenbeheer en voetbalveldje
Door Bertil Droste en
Wim Bussemaker
Medio april heeft uw buurtvereniging contact gehad met een functionaris van het Waterschap over
het onderhoud van het groen en
het water in de wijk.
Kortweg gezegd komt het erop neer
dat het Waterschap verantwoordelijk is voor de afwatering en de
gemeente Groningen voor de ontwatering van de wijk.
In de praktijk betekent dit dat de
taluten en bermen van de waterkanten voor rekening van de gemeente
zijn en de grote waterpartijen voor
rekening zijn van het Waterschap.
Mocht u meer struiken / bomen in
de wijk willen, dan kan dit met
akkoord van de gemeente. Deze

struiken / bomen dienen wel of in
groepjes, of met tussenruimten van
zo'n 10 m gepoot te worden. Het
Waterschap kan er dan tussendoor
en onderhoud plegen. In principe
komt het Waterschap ieder jaar
langs voor onderhoud van de grote
waterpartijen.
Mocht u verder nog opmerkingen op
vragen hebben, dan kunt u deze
kenbaar maken aan de secretaris van
de buurtvereniging.
Omdat de conditie van het voetbalveldje zeker bij de doelen erg slecht
is zijn we al een tijd met de gemeente in overleg voor een verbetering.
Het opvullen van de gaten en het
inzaaien van gras lost niet veel op
omdat het veld steeds wordt gebruikt. Een andere oplossing was

om met graszoden te gaan werken
maar dit geeft hetzelfde probleem als
hiervoor omdat er steeds op gespeeld
wordt.
Als proef is op één plaats in de stad
een experiment met een kustgrasveld
gedaan.
We hebben dit veld bekeken en het
zag er zeer zanderig uit omdat op het
kunstgras weer zand wordt aangebracht. Echt gras had toch de voorkeur. We zijn nu tot de volgende
oplossing gekomen. Het voetbalveld
wordt verplaatst naar de andere kant
van het pad dat naar het bruggetje
gaat. Het huidige veld kan dan worden vlakgemaakt en van een nieuwe
grasmat voorzien. Als na verloop
van tijd het zelfde probleem weer
optreed kan er weer van veld worden
gewisseld. Deze oplossing wordt nu
uitgewerkt.

Verhuizingen
Tot deze week waren in onze straat
nog nooit verhuizers geweest om
een woning leeg te halen. Stilstaan
is achteruitgang; verandering is
noodzakelijk! Ja, natuurlijk weet ik
dat. Maar waarom kon onze straat
niet gewoon zo blijven als hij was,
met al die leuke buren?! Verandering is de basis van het menselijk
bestaan: evolutie, stoommachine,
televisie, mobiele telefoon. Mensen
willen zich ontwikkelen: nieuwe
banen, nieuwe huizen, nieuwe wijken. Wijst het toegenomen aantal

Een wijk waar kinderen veilig op straat kunnen spelen

een toegenomen behoefte aan ver-

Door Arnoud Huisman
‘Een wijk waar kinderen veilig op
straat kunnen spelen’ , dat is het
nieuwe motto van de verkeerscommissie. Waarom een motto?
Omdat we vinden dat we een doel
moeten stellen waar we de komende tijd aan zullen werken. En omdat
we vinden dat kinderen nu niet
overal veilig kunnen spelen in de
wijk. Want het verkeer op de Ter
Borchlaan en de Lepelaar rijdt vaak
veel te hard, inclusief het toenemende bouwverkeer. Bovendien zal de
hoeveelheid verkeer alleen maar
toenemen door extra woningen aan
het groene lint. Daarnaast wordt er
nog steeds te hard gereden op de
Paterswoldseweg en is de

verhuizingen uit onze wijk soms op

andering? Is het slim om uit onze

oversteekplaats niet
geheel afgemaakt
En we hebben al flink
wat ideeën! Wat dacht
u van het afsluiten van
de overgang Kuifeend
met de Ter Borchlaan
voor gemotoriseerd
verkeer, bouwverkeer
via Paterswoldseweg
leiden, bord ‘alleen
voor bestemmingsverkeer’ plaatsen
aan toegangswegen.
Overigens blijkt uit onderzoek dat
het vaak de bewoner zelf zijn die
te hard rijden. U kunt dus allen
rekenen op acties van de

wijk te verhuizen? Ik
zou zeggen

‘Stilstaan is
achteruitgang’

van niet.
Aan de
andere kant:

nieuwe ervaringen zorgen zelfs voor
verkeerscommissie om iedereen
bewuster te maken van snelheid en
gevaar van spelende kinderen. Ideeen, suggesties, kritiek of
onbedwingbare drang de handen uit
de verkeersmouwen te steken? Laat
het ons weten.

het aanmaken van nieuwe hersencellen. Je wordt dus intelligenter
van verhuizingen. Van die kant
bekeken, lukt het me misschien om
wat minder allergisch te worden
voor verhuisauto’s. Niet alleen voor

Martiniziekenhuis
Door Wim Bussemaker
Het Martiniziekenhuis had de bewonersvereniging een uitnodiging
gestuurd voor een rondleiding door
de nieuwbouw.
Na de ontvangst met koffie en thee
was er een uitleg over de nieuwbouw en de stand van zaken van dat
moment.

Reacties: info@piccardthofplas.nl

Het ziekenhuis wordt gebouwd
volgen het IFD model. Dit staat
voor Industrieel, Flexibel en Demontabel. Doordat bouwelementen
op een andere plaats worden gemaakt en de opzet flexibel is kan
een aanzienlijke besparing in bouwtijd worden verkregen.
Alle voorzieningen zitten in het
plafond en gaan
door de binnenwand
naar beneden. Zodat
als een wand moet
worden verplaatst
alle aansluitingen,
binnen een standaard maat, zo weer
aangesloten kunnen
worden.
In het nieuwe ziekenhuis wordt veel
met kleur gewerkt.

Er is een speciaal kleurpalet samengesteld voor de afwerking van wanden en interieur.
Na de uitleg zijn we in groepen
rondgeleid door de nieuwbouw.
Omdat overal om ons heen de
bouwvakkers nog aan het werk
waren moest iedereen veiligheidsschoenen aan en een helm
op. Er waren al afdelingen bouwkundig opgeleverd en deze waren niet meer toegankelijk.
De verwachting is dat het ziekenhuis in het najaar klaar is en
dan zal ook de verhuizing plaatsvinden.
Na de rondleiding was er nog een
hapje en een drankje en een
toespraakje door de wethouder
zorg mevr. J. Visscher.
Meer informatie is te vinden
op www.martiniziekenhuis.nl.

de wijkemigranten wacht er verandering, ook voor de achterblijvers.
Daar moet ik maar eens bewust bij
stilstaan: nieuwe buren zorgen voor
de noodzakelijke veranderingen,
zonder dat jezelf de hele
rompslomp heb van de
verhuizing. Zie je wel,
verandering is goed: ik
ben nu al slimmer geworden.

Korrie Hoekstra
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Colofon
Piccardthofplas N I E U W S B R I E F
is een uitgave van het bestuur van de
bewonersvereniging Piccardthofplas en
verschijnt ongeveer 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
bertil.droste@topfictie.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 en het contributiegeld over te maken op Postbank
rekeningnummer 5235257 ten name
van de bewonersvereniging Piccardthofplas.

Wijkfeest Piccardthof 2007: Lowland Games & High Tea
Door Allan Varkevisser
Zaterdag 15 september 2007 is het
weer tijd voor het
Piccardthof Wijkfeest,
editie 2007.
Het wordt een zogenaamd klein feest waarbij de nadruk ligt op de
sportieve activiteiten.
Dit keer willen we een
soort van zeskamp
houden: teams van
wijkbewoners zullen
tegen elkaar ten strijde
trekken in de zogenaamde Lowland Games.
Programma
U heeft de flyer misschien al in de bus
gekregen, maar hier
volgt alsnog een overzicht van het
programma. We starten ’s middags
als vanouds van 12.00 -14.00 uur
met het straatvoetbaltoernooi voor
kinderen tot en met 10 jaar. In de
buurt van de tent staat vanaf 12.00
uur een heuse kinderkermis, met het
bekende springkussen en schminken, maar ook met popcorn en een
draaimolen.
Vanaf 14.00 uur is het dan “Let the
Games begin”. In de vorm van een
zeskamp zullen de 12 tot en met 16
jarigen en de volwassenen in een
aparte competitie hun krachten
meten. Na de 4 mijl van de Piccardthof, zal het dagprogramma worden
afgesloten met een High Tea.
’s Avonds vanaf 19.30 uur, wegens
groot succes geprolongeerd, gaan

De bewonersvereniging is
van plan zich te verdiepen
in de problematiek van
water in de wijk. Heeft u
deskundigheid op dit gebied die u met ons wilt
delen, dan kunt u contact
opnemen met Wim Borghols

Reacties: info@piccardthofplas.nl

ters bij de zeskamponderdelen,
toezichthouders bij het springkussen, EHBO-ers, posten voor de 4mijl, verkopers consumptiebonnen, etc. De
feestcommissie kan
onmogelijk zelf al deze
werkzaamheden op zich
nemen. Mocht u zich
willen inzetten voor een
geslaagd feest, neem
dan contact op met
Allan Varkevisser.
Sponsoren
Sponsoren zijn natuurlijk welkom, er is altijd
wel een plekje om voor
uw bedrijf reclame te
maken. Wilt u zelf
sponsoren of heeft u
een suggestie voor een
sponsor, meldt dit dan

niging www.piccardthofplas.nl kunt
u zich binnenkort voor de verschillende activiteiten van het feest opgeven. (opgave voor de zeskamp als
team, maar als individu kan ook,
dan formeren wij als organisatie een
team)

bij Allan.

De hap bij de borrel bestaat dit jaar
uit hartige en zoete lekkernijen. Wij
hopen een aantal wijkgenoten bereid
te vinden ons te helpen deze te
maken. Op de website van de bewonersvereniging kunt u zich binnenkort hiervoor opgeven.

De feestcommissie 2007 bestaat uit
Edith van de Akker,
Henny Buitendijk,
Judy Schoonhoven,
Leonard Jelsma,
Allan Varkevisser en
Korrie Hoekstra

Vrijwilligers
Voor de organisatie van een dergelijk feest is altijd veel mankracht
nodig. Denk maar aan scheidsrech-

Allan Varkevisser is te bereiken via
06-20785843 en
allan_varkevisser@hotmail.com.

DUS NOTEER IN UW AGENDA!

Zaterdag 15 september 2007
Wijkfeest
Lowland Games & High Tea

Verkeerswerkzaamheden A7
Door Geky in ’t Houdt

© 2007

Verenigings
nieuws

we nog even verder met de Talentenjacht.
Op de website van de bewonersvere-

Momenteel is Rijkswaterstaat
bezig met wegwerkzaamheden die
de woonwijken tussen de A7 en de
A28 op een nieuwe manier gaan
ontsluiten.
De A7 wordt ter hoogte van de
Gasunie omhoog gebracht waardoor
de toe- en afritten bij de Martinihal

richting Drachten komen te vervallen. De huidige aansluitingen van de
Laan van de Vrijheid op het Vrijheidsplein en de aansluiting van de
Concourslaan op de Laan 1940-1945
komen te vervallen.
Op dit moment is RWS druk bezig
om bypasses aan te leggen aan
weerszijden van de A7. De zuidelijke bypass wordt in de toekomst de
afrit die
aansluit op
de Laan
Corpus den
Hoorn. Het
verkeer kan
hierdoor
beter doorrijden zowel
op de ringweg van de
stad als in
de wijk
Corpus den
Hoorn zelf.

De kruising met de Boerhaavelaan is
inmiddels opnieuw aangelegd als
rotonde.
In een informatieve bijeenkomst
georganiseerd door RWS, hebben
vertegenwoordigers van het Martiniziekenhuis en onze buurtvereniging
de zorg uitgesproken over de toename van de verkeersdruk op de pas
aangelegde rotonde waardoor de
veiligheid van met name fietsers
sterk zal afnemen. RWS heeft toegezegd deze te verwachten problemen
in het eerstvolgende overleg met
Gemeente en Provincie te bespreken.
Zoals op bijgaande foto te zien is,
kan het fietspad tussen Bruilwering
en ‘Maupertuus’ langs de A7 inmiddels weer gebruikt worden.
Voor actuele informatie over de
werkzaamheden zie ook
www.ringgroningen.nl
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