
Door Allan Varkevisser
namens de Feestcommissie

Z aterdag 16 september 
was het dan eindelijk 
zover: na maanden-

lang vergaderen en voorbe-
reiden kon het wijkfeest 2006 
van start gaan. Op een zon-
nige zaterdagochtend werd 
allereerst de feesttent weer 
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opgezet. 
We had-
den geprobeerd om er een 
gevarieerd feest van te ma-
ken waar voor elk wat wils te 
beleven viel. Sommige activi-
teiten zoals de theatersport-
workshop trokken niet zoveel 
belangstellenden, maar de 
reacties van de deelnemers 
waren heel enthousiast. De 
balletworkshop was overvol 

en mede 
dank-
zij het 
improvi-
satiever-
mogen 
van de 
work-

shop-
leidster was het een groot 
succes. In de pannakooi 
werden verwoede gevechten 
geleverd tussen de oudere 
kinderen, nadat de jong-
ste voetballiefhebbers ten 
strijde waren getrokken in het 
straatvoetbaltoernooi in de 
voetbalkooi. De allerkleinsten 
konden zich onder deskun-

dige leiding dit keer vermaken 
op het springkussen, zich la-
ten schminken en onbeperkt 
ranja drinken. Ondertussen 
kliederden kinderen er op 
los bij het verkeersborden 
maken, het maken van pasta 
met kok Dennis of het skaten 
met WK-deelnemer Martin 
Wiegersma. De volwassenen 
hadden vooral interesse voor 
de wijnproeverij van Gastrovi-
no Hein Post en maakten zich 
bovendien op voor de 4-mijl 
van de Piccardthof, hoewel 
er steeds meer kinderen aan 
de loop gaan meedoen. Dit 
jaar was er weer een nieuwe  
[Vervolg pagina 2, 3 en 4]        

Het op zaterdag 16 september j.l. 
gehouden wijkfeest overtrof weer 
alle verwachtingen. Nog even en 
de wijk is te klein geworden voor 
zo’n georganiseerd feest! 
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Door Jan Boerema 

Onder het motto ‘Kijk 
en vergelijk’ is besloten 
een vervolg te geven 
aan het project ‘Water-
zijdig Inregelen’.

I In totaal hebben ruim 
70 (!) huishoudens in 

onze wijk begin van dit 
jaar hun CV-installatie 
laten inregelen door de 
firma Wolter&Dros in het 
kader van dit project.
Naast de vele positieve 
reacties over verbete-
ring van het comfort zijn 
we nu benieuwd naar de 
feitelijke besparing die 
het de komende jaren zal 
gaan opleveren. Op basis 
van de eindstanden van 
de jaarafrekeningen van 
de jaren 2005, 2006 en 
2007 zal via Milieufedera-

tie Groningen bere-
kend worden welke 
besparing dat heeft 
opgeleverd voor de 
verschillende wo-
ningtypen. Met de 
gegevens van 2005 
als het jaar waarin 
de CV’s nog niet 
ingeregeld waren, 

het jaar 2006 met deels 
[einde stookseizoen] 
ingeregelde CV’s en 2007 
als het jaar waarin volle-
dig gestookt is met inge-
regelde CV’s, zal met de 
‘’graaddagen-methode’’ 
de besparing nauwkeu-
rig vastgesteld worden. 
De eindstanden zullen 
voor de huishoudens die 
aan het project hebben 
meegedaan eenvoudig 
terug te vinden zijn op 
de jaarafrekeningen en 
de bedoeling is dan ook 
om december 2007 de 
gegevens op te vragen 
bij de bewoners zodat 
het projectteam voorjaar 
2008 de besparingsper-
centages per woningtype 
bekend kan maken. Het 
vervolg zal ook nu weer 
door LokaleAgenda21 van 
de gemeente Groningen 
gesteund worden.

Kijk en Kijk en 
vergelijkvergelijk
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S p o n s o r e n  w i j k f e e s t  2 0 0 6  b e d a n k t !
Hooghoudt * Foto Video Vaszlovszky * Bakema Techniek * De Apekooi * Apotheek De Wiljes/Etos 
* Kapsalon Onnes * Fysiotherapie Medisupport * Goedhart & Van de Riet Makelaars * R&S sport-
voeding * Oosting * Albert Heijn Eelde Paterswolde * De EKOnoom * Hooge Maden biologisch 
bedrijf * Yspeert advocatenbureau * Eddy van de Meulen makelaar * Stavasius Grootverbruik 

snellere winnaar, n.l. Marcel ten Wolde met een tijd van 24:31 minuten! Dwars door al dit gedruis heen deden groepjes mensen mee 
aan het Levend Ganzenbord. Na al deze activiteiten kwam het onderdeel waar we ons het meest zenuwachtig voor hadden gemaakt: 
zou iedereen en kon iedereen mee-eten? Zou er genoeg eten worden ingebracht door de wijkbewoners? Zouden ze blijven om te eten 
met de kinderen? En ... het werd een groot succes, althans dat vonden wij. Het was een prachtig gezicht om allerlei wijkbewoners aan 
tafels te zien zitten en zich tegoed te zien doen aan al het mede door henzelf ingebrachte lekkers. De avond bracht nog veel meer 
avontuurlijks. De talentenjacht werd een groot succes en onze wijk blijkt enorm veel talent te herbergen. Gedichten, dans, liedjes. Het 

Door Door 
Susan en Susan en 

hartsvriendin hartsvriendin 
Pien Pien 

Het was heel leuk op het 
wijkfeest. We hebben levend 

ganzenbord gedaan en dat 
was heel leuk. We zijn ook 

op het springkussen ge-
weest en dat ging op leeftijd. 

Jammer dat we niet  sa-
men konden. Pien 8 jaar en 
Susan 9 jaar. En we hebben 
ook heel lekker gegeten en 

wij hebben hele lekkere 
pizza gegeten. We hebben 

zelf  gemaakte spaketie ge-
geten. savonds hebben wij 

meegedaan aan de 
talentenjacht en dat was 
heel leuk. Savonds heeft 

Susan consumptie bonnen 
verkocht. EIND 
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kon niet op. Na de talentenjacht was het de beurt aan de salsaliefhebbers, gevorderden en beginners konden en dansje wagen. Ten-
slotte was het de beurt aan de Band Toeval. De jongens en het meisje van de band hadden lang moeten wachten, maar ze speelden 
uiteindelijk twee spetterende sessies vol covers van toen en nu. Rond middernacht ging de installatie uit, was het bier op en bleven 
alleen de echte diehards nog wat hangen. Om 2.00 uur ’s nachts vertrok het busje van de band en ging de tent op slot. Het einde van 
een enerverend en geslaagd feest. We maken alweer plannen voor volgend jaar. Wij hebben genoten, we hopen u ook. Namens de 
feestcommissie op naar het volgende feest.

zen in en om de Piccardthof. 
De aanhoudende klachten, 
de schade en de ecologische 
visie op de aanwezigheid van 
de ‘gedomesticeerde boeren-
gans’ hebben geleid tot ons 
besluit het merendeel van 
de ganzen over te brengen 
naar elders door een gespe-
cialiseerd bedrijf. Wij heb-
ben ook negatieve reacties 
moeten incasseren op het 
bijeendrijven en insluiten van 
de ganzen. Er zou niets meer 
mogen gebeuren. Hoewel wij 
zeker begrip hebben voor dit 
standpunt lijkt dit ons, gezien 

de voorge-
schiede-
nis, niet de 
juiste weg. 
Wel vinden 
wij, met 
Natuurmo-
numenten, 
dat het als 
tegemoetko-
ming aan de 
liefhebbers 
mogelijk 
moet zijn 

een groep van zeg 6 paartjes 
in de wijk te laten blijven. De 
hinder en schade van een zo 
kleine groep zal minimaal zijn 
en zowel voor beheerders als 
voor bewoners acceptabel. 
Om te voorkomen dat de po-
pulatie weer aangroeit wordt 
aan nestbeheer gedaan. 
Nieuwe gebiedsvreemde 
ganzen worden naar elders 
overgebracht.   

Door A. Wink
namens Wijkbeheer 
Gemeente Groningen

D e ganzen in uw woonom-
geving houden sommigen 

van u en ons al geruime tijd 
bezig. In uw omgeving wordt 
nogal verschillend gedacht 
over hun aanwezigheid en 
leefgewoonten. Sommigen 
van u zien de ganzen als wel-
kome wijkbewoners. Anderen 
spreken ons aan op onze ge-
meentelijke verantwoordelijk-
heid. Wij ontvingen klachten 
over vervuilde straten en tui-
nen en over 
beschadiging 
van particu-
lier bezit.
De tegen-
strijdige be-
levingen van 
bewoners 
plaatsten 
ons voor een 
dilemma. Dat 
de ganzen-
populatie in 
uw omgeving 
groot is en dat de overlast 
grotendeels door die omvang 
wordt veroorzaakt is geen 
punt van discussie. Vorig 
jaar hebben wij geprobeerd 
de populatie te remmen door 
een flink aantal eieren te 
‘schudden’, zodat deze niet 
meer uitgebroed konden wor-
den. Dat is feitelijk geen suc-
ces gebleken. Het ging nog 
steeds om ongeveer 100 gan-

De ganzen houden de De ganzen houden de 
gemoederen beziggemoederen bezig
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            C o l u m n
De Piccardthof  CodeDe Piccardthof  Code

P lanners en bouwers kunnen hun ste-
den, wijken en gebouwen geheime 

boodschappen meegeven. Zo geheim 
dat niemand het weet. Totdat je Earth 
Google opent, want vanuit de lucht zijn 
lijnen, vierkanten, cirkels en pentagram-
men zichtbaar.  Zo is onlangs het Leidsche 
Kerkenkruis ontdekt: vier kerken maken 

een kruis waarbij de basis 
naar het noorden wijst. Het 
is een antirooms symbool 
en het draagt de naam ‘De 
Rembrandt Code’. Wat zou 
het spannend zijn wanneer 
in onze buurt ook een Code 
aanwezig is. De symbo-
liek van codes wordt hier 
immers goed begrepen, 

want in elk huishouden van de Piccardthof 
heeft gemiddeld één lid de Da Vinci Code 
gelezen of gezien. Ik open opgewonden 
Earth Google en zoom in op onze buurt. 
Hoe lopen de straten en welke typen hui-
zen zijn waar neergezet? Ik trek lijnen met 
verschillende kleuren viltstift op mijn beeld-
scherm. Ik zoek vierkanten, driehoeken, 
pentagrammen en cirkels en vind er geen. 
Natuurlijk zie ik niet meteen de Code.  Dan 
Brown deed er per slot van rekening 429 
pagina’s over. Nadat ik besloten heb eerst 
maar eens meer te lezen over de taal van 
symbolen, sleep ik mijn cursor naar het 
kruisje van ‘sluiten’ rechtsboven en dan, 
dan word ik een cirkel gewaar. Een heel 
bijzondere. Op mijn beeldscherm zie ik 
in mijn studeerkamer iemand achter mijn 
beeldscherm zitten. En de boodschap laat 
zich raden. 

Korrie Hoekstra

´´De 
symboliek 
van codes 
wordt hier 
ook goed 
begrepen´´
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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 adres-
gegevens naar de secretaris en het 
contributiegeld over te maken op 
Postbank rekeningnummer 5235257  
ten name van de bewonersvereniging 
Piccardthofplas.
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Verkeerscommissie
opgeheven
Het leek niet tot de mo-
gelijkheden te behoren, 
maar de Verkeerscom-
missie is opgeheven. Niet 
alleen door het ontbreken 
van de nodige vrijwilligers, 
maar ook omdat de meest 
belangrijke taken van de 
commissie inmiddels zijn 
uitgevoerd. Nu ook de Pa-
terswoldseweg ter hoogte 
van onze wijk wordt aange-

pakt qua verkeersveiligheids 
kunnen we echt spreken van 
een veiligere wijk.
 
Kunstwerkgroep
Inmiddels heeft de Kunst-
werkgroep haar eerste acties 
ondernomen. Het doel van 
de werkgroep is om met de 
nodige participatie van de 
bewoners te komen tot kunst 
in het straatbeeld van de 
wijk. Wilt u meedoen met de 
werkgroep geef u dan op via

info@piccardthofplas.nl. 

Wijkmuziekgroep
Het is bekend dat onze 
wijk veel muzikaal talent 
in zich heeft. Op het afge-
lopen wijkfeest is dat ook 
weer gebleken. Hierbij 
een oproep voor degenen 
die geinsteresseerd zijn 
in het vormen van een 
wijkmuziekgroep. Belang-
stellenden kunnen mailen 
naar jdelooze@tiscali.nl.

Door Henny van der Windt 
en Korrie Hoekstra

Alles alles verloopt 
zoals de projectontwik-
kelaar wil zal er volgend 
jaar deze tijd negen 
nieuwe huizen gebouwd 
zijn aan de Kuifeend.

N amens de bewo-
nersvereniging is er 

overleg geweest met de 
projectleider Nieuwbouw 
Kuifeend van de ge-
meente. Binnenkort zullen 
ook de tekeningen van 
het plan op onze website 
staan. Het plan is moge-
lijk geworden doordat de 
kwekerij Madesteijn is 
vertrokken. De grond is 
plaatselijk matig vervuild 
zodat nog wel nader 
onderzoek naar sanering 
nodig is. Er komen negen 
vrijstaande woningen op 
kavels waarvan er zeven 
ongeveer 900-1100 m2 

zijn. De kavelgrenzen aan 
de zijkant liggen in het 
verlengde van die van de 
even Kuifeenden. Vanaf 
de even Kuifeenden 
bekeken komt er aan de 
overkant van de weg een 
groene berm met bomen 
vergelijkbaar met de berm 
van de Lepelaar.  De hui-
zen worden door een pro-
jectontwikkelaar verkocht. 
Het zijn dus projectwonin-
gen, maar ze moeten er 
allemaal anders uitzien. 
De diversiteit van het 
nieuwe gedeelte van de 
straat moet vergelijkbaar 
zijn met die van de hui-
zen die op het moment in 
de Erven (= Aalscholver 
en Kuifeend) staan. Het 
plan ligt ter inzage bij 
gemeente ivm. mogelijke 
bezwaarschriften. Daarna 
heeft de gemeente max. 
vier maanden om het plan 
goedgekeurd te krijgen 
door B&W. Meer info is te 
lezen op onze website.

Wijk steunt Wijk steunt 
gemeente ingemeente in
rechtzaakrechtzaak

Nieuwbouw aan Kuifeend Nieuwbouw aan Kuifeend 
start volgend jaarstart volgend jaar
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Op 2 november staat de 
gemeente Groningen voor 
de rechtbank in Leeuwar-
den i.v.m. de afkeuring 
van het geplande bedrijfs-
verzamelgebouw aan de 
Aalscholver. Noordelijke 
Vastgoed Partners BV die 
het gebouw heeft gepland 
eist dat er toch toestem-
ming komt. De bewoners-
vereniging en de Aalschol-
ver-werkgroep steunen de 
gemeente. De afkeuring 
van de gemeente is ge-
baseerd op het aantal be-
schikbare parkeerplekken.
De wijk is niet tegen een 
bedrijfsgebouw, maar wel 
tegen de geplande grootte 
wat een verkeerstoename 
in de wijk betekent. Hoe 
meer wijkbewoners op 2 
november in Leeuwarden 
bij de rechtszaak aan-
wezig zijn, hoe beter het 
is. Kijk voor meer info op 
onze website. Contactper-
soon is Louise Lolkema: 
louisehl@hetnet.nl 


