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en gevaarlijk. Het Pionpad is 
nu verlengd en komt uit op de 
Hoornse Dijk bij de fietsover-
steek die daar al was.

Is de ruimere opstel-
strook steek veilig ge-
noeg?
De oude opstelstrook voor fiet-
sers die de Laan Corpus den 
Hoorn over moeten steken is 
ruimer gemaakt. Tot voor kort 
waren het vooral de fietsers 
die vanaf of naar de Hoornse 
Dijk de oversteek maakten, nu 
komen er de fietsers vanaf het 
Pionpad bij. Op rustige tijdstip-
pen is de nieuwe opstelstrook 
groot genoeg. Op spitstijden is 
het echter de vraag of het niet 
komt tot een opeenhoping van 
fietsers die vanaf beide kanten 
tegelijk de Laan Corpus den 
Hoorn oversteken. Met kruisen 
op de weg worden de auto-

Wat vindt u van de nieuwe fietsoversteek?

In deze krant:

Expositie Wall House #2
Pagina 3

Plannen ontwikkeling 
ALO-locatie

Pagina 4 + 5

De fietsoversteek bij de Ketwich Verschuurbrug is klaar.  In mei is er twee 
weekeinden hard aan gewerkt. De bedoeling was, dat de veiligheid voor 
overstekende fietsers aanmerkelijk zou verbeteren. Is dat ook zo?

mobilisten richting De Weijert 
en de A-28 wel gewaarschuwd 
voor overstekende fietsers, 
maar helpt dat voor voldoende 
voorzichtigheid en stoppen 
wanneer nodig?  Natuurlijk is 
veilig oversteken de verant-
woordelijkheid van de fietser 
zelf, maar je blijft als fietser 
altijd erg kwetsbaar bij het over-
steken zonder stoplichten.

Is er voldoende 
oversteektijd?
Fietsers kunnen de laan Corpus 
den Hoorn in 2 ‘fasen’ overste-
ken. Er is tussen het wegdeel 

voor auto’s in oostelijke rich-
ting (De Weijert / A-28) en in 
westelijke richting (Hoornse 
Meer / Paterswoldseweg) een 
bredere ‘wachtstrook’ gemaakt. 
Bij druk autoverkeer is de kans 
echter groot, dat die strook lang 
volstaat met fietsers die nog 

Verlengd Pionpad
In de oude situatie kwam je 
vanaf het Pionpad (fietspad van 
de rotonde aan de Damsport 
naar de Laan Corpus den 
Hoorn) op het rustige deel van 
de Laan Corpus den Hoorn 
uit dat van en naar het Hotel 
Groningen Plaza leidt en naar 
de bedrijven eromheen. Ging je 
linksaf, dan kwam je bij de Laan 
Corpus den Hoorn met het vaak 
drukke autoverkeer. Je kon dan 
rechtsaf het fietspad naar de 
brug nemen of rechtdoor naar 
de overkant van de weg. Vooral 
op het spitsuur was dat lastig 

niet over durven steken. De 
fietsers aan weerskanten van 
de weg moeten dan wachten 
en komen op een kluitje te 
staan. Dit is extra ongunstig in 
coronatijd. Men kan natuurlijk 
doorfietsen naar de volgende 
kruising bij de Rokade en daar 
de Palmelaan op fietsen. Dat 
is de meest veilige route.

Of misschien toch 
fietsstoplichten?
Aan de Oostkant van de 
Ketwich Verschuurbrug en aan 
het fietspad aan de oostelijke 
kant van het Noord-Willems-
kanaal staan fietsstoplichten. 
Op zich is dat mooi en veilig, 
maar het aantal fietsers dat 
van die oversteek gebruik 
maakt is meestal aanzienlijk 
minder dan bij de vernieuwde 
oversteek aan de westzijde 
van de brug. Hoe mooi zou het 
zijn wanneer de vernieuwde 
oversteek echt groen licht zou 
krijgen!

Graag uw mening
Bij het verschijnen van deze 
krant is de nieuwe situatie er 
ongeveer een maand. 
Dat lijkt ons voldoende voor 
de lezers die van de oversteek 
regelmatig gebruik maken om 
een eerste mening te geven. 

Wij ontvangen die van u 
graag op: redactie@
dezuidwesterkrant.nl

Schets van de nieuwe situa-
tie, vanaf Pionpad / fietspad 
Hoornse Dijk

.

De Onlanderij  weer geopend!
. Voldoende plaats op het terras.
. Aangepaste indeling van het restaurant.
. Reserveren is voor binnen verplicht.
. Richtlijnen RIVM gelden.
. Graag niet met groepen op het terrein afspreken.
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Hoe fiets je veilig op de Laan Corpus den Hoorn?
De nieuwbouw van Kinderdagverblijf De Blokkendoos en de appartementen aan 
de Semmelweisstraat vordert. Het aantal fietsers zal dan flink toe gaan nemen. 
Hoog tijd dat er wat wordt gedaan aan de bereikbaarheid per fiets en de veiligheid daarbij.

Een lastige T-splitsing en een smal fietspad
Langs de nieuwbouw vanaf de hoek Semmelweisstraat / Kochstraat loopt een fietspad naar de Laan 
Corpus den Hoorn. Het pad is kruist het fietspad aan de noordzijde van de Laan Corpus den Hoorn. 
Rechtsaf leidt het naar de rotonde bij De Semmelstee, linksaf naar de stoplichten aan de Paters-
woldseweg. Je mag naar links en rechts, al staat dat nu niet met een bord aangegeven en niet een 
stippellijn in het midden. De gemeente heeft intussen toegezegd dit binnenkort wel te gaan doen. 
Het pad is vrij smal voor fietsverkeer in 2 richtingen. Extra vervelend wanneer het in de toekomst 
drukker zal worden. De gemeente heeft ook toegezegd bij het fietstoplicht aan de Paterswoldseweg 
een ‘alle richtingen groen voor fietsers-bord’ te zullen plaatsen. Ontbreekt ook nu nog.

Hoe haal ik de overkant?
Sta je op de op het fietspad bij de (toekomstige) Blokkendoos aan de noordkant van de Laan Corpus 
den Hoorn en wil je naar de overkant van die laan, dan moet dat met een flinke omweg. Aan die 
overkant is onder andere is onder andere een vestiging van GGZ-instelling Lentis. Om met de fiets 
aan de zuidzijde te komen, moet je formeel de rotonde bij De Semmelstee nemen. De Laan Corpus 
de Hoorn via de middenberm oversteken om van de noord- naar de zuidzijde te komen gaat veel 
vlotter.  Dat gebeurt ook zeer regelmatig zo blijkt uit het voetpad 
dat daar duidelijk zichtbaar is. Zie foto >>
Het gaat lekker vlot, maar...veilig is anders!

Kan het ook anders?
Het kan anders en het moet natuurlijk ook anders, zeker nu het fietsgebruik steeds meer toeneemt. 
In het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022 zegt de gemeente daarover zelf: “Maak fietspaden 
breder en comfortabeler!  In verband met de toegenomen drukte op het fietspad en de grotere snel-
heidsverschillen zijn op diverse plaatsen bredere fietspaden nodig.” Het gaat aan de Laan Corpus 
den Hoorn wat fietsen betreft om een structurele oplossing. De gemeente wil de Laan Corpus den 
Hoorn op termijn herinrichten. Dat kan echter nog wel even duren. Zo lang kan niet worden gewacht, 
dus zijn op korte termijn maatregelen nodig. 

Wie wil er meedenken? 
In het verleden had de Wijkraad Corpus den Hoorn een Werkgroep Verkeer. Deze is helaas niet 
meer actief. Wij hopen echter, dat er wijkbewoners zijn die wel mee willen denken over hoe we 
Corpus den Hoorn en Hoornse Meer aantrekkelijker en veiliger kunnen maken voor met name voet-
gangers en fietsers. Graag lezen we uw reactie op redactie@zuidwesterkrant.nl. Daar kunt u ook uw 
reactie kwijt op de hierboven geschetste situatie voor fietsers aan de Laan Corpus den Hoorn

HET MAG WEER!!! 

Hoornsemeer Bar 
weer open
Ons werd gevraagd, hoe 
wij deze tijd met Corona 
ervaren. Dat doen we graag.

Maandag eerste Pinksterdag 
om 12.00 uur ging bij ons de 
deur van het café en het terras 
aan het Hoornsemeer weer 
OPEN. Voor ons na 35 jaar als 
horecaondernemers en nu 13 
jaar op deze mooie plek, was 
het zeker een bijzondere tijd. 
Gelukkig mochten wij cafetaria 
de Steiger gewoon door laten 
draaien, alleen om af te halen. 

Maar nu gaan we langzaam 
weer een beetje naar normaal. 
1 juni verliep bij ons met wat 
aanpassingen anders dan 
normaal. Zoals een iets kleiner 
terras, de 1,5 meter maatregel, 
handgel, niet met meerdere 
personen bij elkaar zitten etc. 
Na al die weken weet iedereen 
eigenlijk wel hoe het moet 
en werkt. Toch blijven er nog 
mensen die bang zijn voor het 
te dichtbij komen van anderen. 
Het motto blijft daarom: “Blijf 
zo nodig nog even thuis. Neem 
geen risico voor jezelf en een 
ander.” 
Wij zijn erg blij als team om 
weer iedereen een drankje, een 
lekkere lunch, ijsjes en heerlij-
ke plates te kunnen serveren. 
Wij hebben deze (her)opening 
mede met onze klanten erva-
ren als zeer goed verlopen en 
relaxte dag!

.

.

Moeders 
verrast
Op de dagen voor Moederdag 
gaven de winkeliers van het 
Overwinningsplein 
de kans om een persoonlijke 
videoboodschap in te spreken 
voor moeders. 
Velen maakten ervan gebruik. 
Op zaterdag 9 mei tussen 
10.00 - 14.00 uur werden de vi-
deoboodschappen afgespeeld 
op een groot LED-scherm op 
het plein. De mooiste inzen-
dingen werden bekroond met 
een heerlijke taart en bloemen 
voor de moeders, natuurlijk ook 
bedoeld voor de makers van 
de boodschap. Op facebook 
reageerden diverse moeders 
enthousiast: “Superleuke actie! 
En lekker!”. “Geweldig en erg 
leuk!”. “Was echt heel mooi! 
Super bedankt ondernemers en 
natuurlijk mijn lieve dochter.”.
Het project was een initiatief 
van de Winkeliersvereniging 
van het Overwinningsplein, 
zoals ook de Vaderdagactie 
waarover op de voorpagina .

meer. Het is een manier van de 
gezamenlijke winkeliers om in 
deze tijd van het coronavirus 
samen zo goed mogelijk te 
blijven draaien en het de 
klanten naar de zin te maken

Mag ik beide kanten op met de fiets?

Kees en Jannie Lokken 



                 De Zuidwester                  Juni 2020 3     

Colofon
De Zuidwester is een 
uitgave van de Wijkraad 
Corpus den Hoorn. 
www.corpusdenhoorn.nl

Uitgave: 
2e editie 2020 (juni)

Verschijnt 4 x per jaar

Redactie: 
Annika van Dijk; 
Golbang Khorasani; 
Matthé Snijders; 
Klaasje Vonk.

Vormgeving: 
Alette de Groot

Druk: 
Hoekstra Krantendruk, 
Emmeloord

Redactie bereikbaar op:
redactie@dezuidwesterkrant.nl
Postbus 8043, 
9702KA Groningen
050-5268061; 
06-25504536
www.corpusdenhoorn.nl/
zuidwester

Copyright: 
Wijkraad Corpus den Hoorn

Niets uit deze uitgave mag 
worden overgenomen zonder 
schriftelijke toestemming van 
de redactie.

Kopij:
Bijdragen aanleveren in Word 
of in de bijlage van de e-mail, 
liever niet als pdf.
Foto’s los meeleveren als 
bijlage.
Deadline septembereditie: 
vrijdag 14 augustus 2020.

De redactie houdt zich het 
recht voor om ingezonden 
artikelen niet te plaatsen of 
aan te passen. 

Alle ingezonden en 
geplaatste foto’s vallen 
onder verantwoordelijkheid 
van de inzenders.

Nieuwbouw 
Semmelweis-
straat bereikt 
hoogste punt
Op dit moment bouwt Nijestee 
het laatste en derde nieuwe 
blok aan de Semmelweisstraat. 
Ondanks de beperkende 
maatregelen door het corona-
virus loopt de bouw nog 
steeds volgens planning. 
Eind juni verwachten 
ze het hoogste 
punt te bereiken.
Er komen 25 huur-
appartementen met 
twee slaapkamers 
die allemaal bereik-
baar zijn met een 
lift en 5 eengezins-
woningen met drie 
tot vier slaapka-
mers en een privé 
dakterras. De 
appartementen 
vallen deels in de sociale huur (met een maximum van € 737,14*) 
en deels in de middenhuur (tussen de € 737,14 en circa € 1000).
Begin 2021 is de bouw naar verwachting klaar en komen de 
woningen op WoningNet
 
*Prijspeil 2020

Wall House#2 is vanaf 
1 juni weer open voor publiek! 
Tot en met 1 november is er de 
expositie ‘The art of waste’ te 
zien, de kunst van zwerfafval.  
Maria Koijck (zwerfafval-
kunstenaar) en Nick Landman 
(historicus en verzamelaar) 
presenteren zij op hun kijk op 
zwerfafval. Daarnaast wordt 
werk van fotograaf Caroline 
Penris en beeldend kunstenaar 
Joukje Pees getoond. 

Maria Koijck
Beeldend kunstenaar Maria 
Koijck zag in 2008 in Sierra 
Leone enorme hoeveelheden 
afval op de stranden en besloot 
toen haar kunst te wijden aan 
mondiale probleem ‘plastic 
soep’. Haar project Petty de 
Zwaan ontstond in 2010, Maria 
woonde toen nog vlakbij het 
Wall House. Samen met bewo-
ners uit de wijk verzamelde zij 
in twee maanden tijd 15.000 
petflessen. Deze flessen wer-
den als vulling en drijfvermogen 
gebruikt van de drie meter hoge 
zwaan Petty. Die dreef twee 
maanden bij het Wall House 
in het Hoornsemeer. Momen-
teel drijft er trouwens weer 
een kleinere variant van Patty 
bij de voorgevel van het Wall 
House#2.  In deze expositie 
in het Wall House heeft Maria 
weer petflessen gebruikt voor 
haar kunstobjecten

Nick Landman
Nick Landman, vakdocent 
audiovisuele vormgeving, 
toont vondsten uit natuurge-
bied Friescheveen. Door een 
flinke storm waren daar diverse 
bomen omgewaaid en ontwor-
teld. Landman ontdekte allerlei 

Boot van Maria Koijck; foto Gea Schenk

Aardewerk gevonden in Friescheveen door Nick Landman; 
foto Gea Schenk

objecten tussen de boomwor-
tels. Samen met de Groninger 
historicus Beno Hofman ging 
hij op zoek naar de verhalen 
achter de vondsten. 
Het natuurgebied bleek tus-
sen 1910 en 1930 een oude 
stortplaats te zijn geweest. In 
de expositie in Wall House #2 
worden circa zestig van deze 
gevonden voorwerpen getoond. 

Caroline Penris en 
Joukje Pees
In de hal van Wall House#2 
is werk te zien van fotograaf 
Caroline Penris en van beel-
dend kunstenaar Joukje Pees. 
Laatstgenoemde woont in de 
wijk Hoornse Meer. Ook in hun 
werk komt het thema ‘afval’ 
terug.

Zwerfafval-tocht 
eindigt bij Wall House#2
De Italiaanse kunstenares Mar-
tina Dal Brollo loopt van 16 tot 
en met 20 juni een Connect & 
Collect Walk door de provincie 
Groningen, waarbij ze onder-
weg zwerfafval verzamelt. Op 

     De kunst van zwerfafval
Kunstmarkt 
Hoornse Meer 
gaat niet door!
Bij het uitkomen van de vorige 
Zuidwester moesten we al een 
slag om de arm houden wat be-
treft de kunstmarkt in septem-
ber. Het coronavirus had net de 
kop opgestoken in Nederland, 
onbekend waren nog de gevol-
gen voor onder andere evene-
menten als onze kunstmarkt. 
Intussen is hierover veel meer 
duidelijk. 
Het was de bedoeling de 
kunstmarkt, net als afgelopen 
jaar, te houden op het gras-
veld bij het Wall House aan de 
Lutullistraat. Intussen is Wall 
House#2 gelukkig in de week-
enden wel weer open met de 
expositie “The Art of Waste”. 
Net als vorig jaar zouden ook 
deze keer de kunstenaars 
hun werk vooral exposeren in 
tenten van 5 x 10 meter. Met 
mooi weer zou een aantal kun-
stenaars hun werk ook buiten 
kunnen uitstallen, maar garan-
tie op mooi weer is er niet. In 
de tenten zou het onmogelijk 
zijn de anderhalve-metermaat-
regel te handhaven en tegelijk 
een gezellige markt te hebben.  
Ook op het terrein om de ten-
ten zou het vermoedelijk lastig 
zijn alles conform de richtlijnen 
van het RIVM te laten verlopen. 
Daarom hebben we helaas 
deze beslissing moeten ne-
men. We hebben intussen de 
kunstenaars die zich al hadden 
opgegeven bericht. Volgend 
jaar hopen we u weer van harte 
welkom te kunnen heten.

zaterdag 20 juni vaart ze vanuit 
de Reitdiephaven naar het Wall 
House. 

Wall House #2 (A.J. Lutuli-
straat 17) is tot en met 1 no-
vember elke zaterdag en zon-
dag geopend van 12.00 tot 
17.00 uur. De toegang is gra-
tis. Wall House #2 houdt zich 
aan de landelijke richtlijnen 
vanuit het RIVM. Momenteel 
zijn daarom maximaal vijf 
personen tegelijkertijd in het 
gebouw toegestaan. Vooraf 
reserveren is niet nodig 

.

.

.
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Vanaf begin maart zijn veel 
mensen meer thuis dan 
voordien. Schoonmaken en 
opknappen van het huis was 
en is voor velen een favoriete 
bezigheid. Niet alleen het huis, 
maar ook de omgeving van de 
woning wordt steeds belang-
rijker bij meer thuisblijvers. 
Dat wisten de bewoners van het 
Allendeplein al langer, want al 
vóór de coronacrisis hadden de 
bewoners van de Flamingoflat 
besloten het plein eens flink op 
te fleuren. 
De beplanting in de ronde bak-
ken aan de rand van het plein 

Plannen bebouwing 

Alo-locatie 
in een volgende fase
Regelmatig hebben we bericht over de gang van 
zaken rond de Alo-locatie aan de Van Swietenlaan / 
Laan Corpus den Hoorn. Inmiddels is het beleids-
kader voor de verdere ontwikkeling vastgelegd in 
een zogenaamde bouwenvelop

De bouwenvelop voor de 
Alo-locatie  
De bouwenvelop schetst de 
Alo-locatie als een wijk die ligt 
in de ‘groene long’: veel groene 
gebieden in de omgeving, zoals 
Sportpark Corpus den Hoorn, 
Piccardthofplas en Piccardthof. 
Aan de locatie grenzen Martini 
Ziekenhuis en veelal medisch 
georiënteerde bedrijven. 
Mede door de winkels aan het 
Overwinningsplein en Hoornse 
Meer is de locatie aantrekkelijk 
voor toekomstige bewoners. 
Het is de bedoeling, dat er op 
de Alo-locatie een aanbod 
komt van wonen en werken. 
Bedrijvigheid dient zich vooral 
te richten op ‘Healthy Ageing’. 
Het zijn het liefst bedrijven die 
publiek trekken, zoals zorg 
gerelateerde dienstverlening en 
horeca. Na publicatie van de 
bouwenvelop in de bewoners-
consultatie bleek, in de loop 
van mei, dat het naastgelegen 
bedrijf Johnson & Johnson seri-
euze interesse heeft in 3000m2 
van de kavel. Het is een sterk 
groeiend bedrijf, dat voor 
relatief veel werkgelegenheid 
zorgt. De bouwenvelop uit de 
bewonersconsultatie is hierop 
aangepast

Maximaal 320 huur- en 
koopwoningen
In de bouwenvelop wordt uitge-
gaan van 280 - 320 woningen, 
waarvan minimaal 56 sociale 
huurwoningen, minstens 20 
%. In totaal moet minimaal 40 
% een huurwoning zijn. Voor 
de huurwoningen in het mid-
densegment mogen de huren 
maximaal € 950 per maand 
bedragen. De koopwoningen 
in het middensegment kosten 
maximaal € 295.000 (prijspeil 
2020). De overige woningen 
kunnen huurwoningen of 
koopwoningen zijn, maar ook 
woonvormen als Ronald McDo-
naldhuis zijn welkom.  Gaat de 
verkoop van de gronden aan 
Johnson & Johnson niet door, 
dan blijven de eerder genoem-
de aantallen woningen van 300 
– 350 woningen gelden.  

Diverse hoogtes in 
bebouwing en veel groen
Aan de Laan Corpus den Hoorn 
wordt de bebouwing het hoogst: 
merendeels 7 tot 10 lagen, met 
‘een accent’ van maximaal 22 
bouwlagen. De overige be-
bouwing zal 4 tot 7 bouwlagen 
tellen. Aan de westkant komt 

een parkzone met groen en 
recreatieve voorzieningen. De 
Parkzone is een ecologisch rijk 
en divers gebied met bomen, 
water en is het leefgebied van 
onder andere otters. Deze 
Parkzone wordt verbonden met 
het parkachtig binnenterrein 
op de Alo-locatie en is daar-
mee aantrekkelijk voor zowel 
bewoners van de Alo-locatie als 
andere bezoekers.

De Alo-locatie als 
verbinder
De Alo-locatie ligt in Corpus 
den Hoorn-Zuid en wordt van 
de rest van de woningen in 
Corpus den Hoorn geschei-
den door de Laan Corpus den 
Hoorn. Met de bouw van de 
nieuwe wijk wil de gemeente 
meer levendigheid. Corpus den 
Hoorn-Zuid moet een aantrek-
kelijk gemengd stedelijk gebied 
worden, waar wordt gewerkt, 
gewoond en gerecreëerd. Een 
dynamische locatie in de stad 
met een eigen karakter. De 
Laan Corpus den Hoorn aan de 
noordkant en de Van Swieten-
laan aan de oostkant van de 
Alo-locatie krijgen meer sfeer 
en uitstraling. 

Verkeer en parkeren
 In de Van Swietenlaan en de 
Laan Corpus den Hoorn is veel 
autoverkeer. Dat wordt niet min-
der, gezien de te verwachten 
groei van het ziekenhuis. De 
gemeente laat onderzoek doen 
naar de noodzakelijke en meest 
efficiënte verkeersaanpassin-
gen. Dit onderzoek is geen 
onderdeel van het Alo-project. 
Er komen op de Alo-locatie 
geen parkeerplaatsen op het 
maaiveld. Parkeren zal on-
dergronds, halfverdiept of in 
nieuwe of bestaande parkeer-
gebouwen moeten gebeuren. 
Er komt voldoende ruimte voor 

fietsenbergingen. 
Duurzaam en 
natuurinclusief bouwen 
Er wordt duurzaam gebouwd. 
Gedacht wordt aan een collec-
tief warmte-koudeopslagsys-
teem voor een groot aantal van 
de te bouwen woningen. Moge-
lijk is de warmte die het Martini 
Ziekenhuis over heeft daarvoor 
te gebruiken. Bij natuurinclusief 
bouwen kan worden gedacht 
aan groene gevels en daken en 
nestkasten voor diverse vogel-
soorten en vleermuizen. 

Communicatie met de 
omgeving
De bewoners in de omgeving 
van de Alo-locatie zijn in 2019 
geïnformeerd over sloop en 
planontwikkeling voor de Alo- 
locatie. Regelmatig heeft de 
gemeente in 2019 en 2020 

overlegd met de Wijkraad 
Corpus den Hoorn. Begin mei 
kregen omwonenden en omlig-
gende bedrijven een uitnodiging 
te reageren op de plannen. Dat 
hebben ze intussen gedaan, 
waarover u op de pagina hier-
naast kunt lezen. 
Globaal tijdsplan 
Nadat de bouwenvelop in de 
loop van juni in de raad zal zijn 
besproken, wordt vermoedelijk 
in september gestart met de 
aanbesteding. Ontwikkelaars 
hebben dan tot eind 2020 
de tijd plannen in te dienen, 
waaruit het college begin 2021 
zal kiezen. Daarna worden de 
plannen uitgewerkt, is er over-
leg met de omgeving en wordt 
een omgevingsplan opgesteld. 
Naar verwachting zal medio 
2022 met de bouw worden 
begonnen.

Allendeplein in de bloemen gezet
.
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gedaan om de hoogbouw te verplaatsen naar de andere kant van 
de locatie: het meest ver weg van de bestaande flats aan de Laan 
Corpus den Hoorn. 
De gemeente geeft aan gestapeld te willen bouwen om zoveel 
mogelijk woningen kwijt te kunnen op een klein gebied. Zij begrijpt, 
dat dit voor omwonenden in vooral de flats aan de overkant van 
de Laan Corpus den Hoorn onplezierig kan zijn. Er is wel rekening 
gehouden met behoud van een zo haalbaar mogelijk uitzicht door 
niet dichter dan minimaal 75 meter bij de Boerhaaveflat te bouwen. 
Dat hoogbouw aan de Laan Corpus den Hoorn past bij een stede-
lijke structuur is echter al vast-
gelegd in het bestemmingsplan Corpus den Hoorn 2008. De exac-
te plek waar de hoogbouw zal komen moet nog verder worden 
uitgewerkt door de ontwikkelaars 
De hoogste bebouwing aan de andere kant van de locatie te plan-
nen vindt de gemeente geen goed idee. De woningen met veel 
minder bouwlagen zouden dan in de schaduw van de hoogbouw 
komen. In de uitwerking van het stedenbouwkundige plan worden 
ook zon- en schaduwdiagrammen gepresenteerd.  

“Blijft er wel voldoende groen over met de geplande 
bebouwing?”
Volgens de gemeente is er in de directe omgeving van de Alo-lo-
catie veel groen. Op de Alo-locatie zelf wordt ruim 1 hectare 
ingericht als groengebied. Er blijft gelden, dat er in een groeiende 
stad met schaarse bouwruimte keuzes moeten worden gemaakt.

“Krijgen we niet nóg meer last van de wind rond onze 
flats?”
In de toelichting hierbij wordt aangegeven, dat in de toekomstige 
situatie de bestaande Boerhaaveflat en Semmelweisflat en de te 
bouwen complexen op de Alo-locatie een groot risico vormen voor 
‘een onaanvaardbaar windklimaat’ voor de omgeving. Gevraagd 
wordt of een windonderzoek wordt meegenomen in het omge-
vingsplan. 
De gemeente erkent het belang van aandacht voor windhinder. 
Zij geeft aan, dat voor de hoogbouw een Hoogte Effectrapporta-
ge moet worden opgesteld. Daarbij is windhinder een belangrijk 
aandachtspunt. 

“Staan de woningen niet te dicht op elkaar, ook van-
wege het coronavirus?”
De gemeente heeft de nu geldende regels om woningen niet te 
dicht bij elkaar te bouwen bij de ontwikkeling van de Alo-locatie als 
uitgangspunt meegenomen. Mocht het RIVM-regels opstellen voor 
ontwikkeling van gebieden als de Alo-locatie dan wordt hieraan 
gevolg gegeven.

“Worden er niet te veel bomen gekapt?“
De gemeente stelt, dat de ontwikkelaar voor wie zal worden geko-
zen heel goede redenen moet hebben om een of meerdere bomen 
te kappen. Een ontwikkelaar moet minstens voldoen aan de groen-
structuurvisie van de gemeente, vastgelegd in Sterke Stammen. 
Ook is er nog het groenplan Vitamine G en het gemeentelijke 
kapbeleid waaraan een ontwikkelaar zich dient te houden. 

“Krijgen de nieuwe bewoners niet veel overlast bij de 
aanleg van de nieuwe verkeerssituatie?”
De gemeente erkent, dat de kans aanwezig is, dat bewoners eer-
der op de Alo-locatie wonen dan dat de Laan Corpus den Hoorn 
en de langs de Alo-locatie lopende Van Swietenlaan klaar zijn. 
Er kan sprake zijn van overlast 

5

Reacties van omwonenden 
op bouwplannen Alo-locatie
Van 4 bewoners en andere belanghebbenden is bij de 
gemeente een reactie ontvangen op de bouwenvelop 
die ze 8 mei toegestuurd kregen.  
Hieronder een samenvatting van deze reacties en het 
antwoord van de gemeente daarop.

“Een mooi appartementencomplex met een mix van 
koop vrije sector en sociale huur en op de begane 
grond winkels.”
De gemeente bevestigt in haar antwoord op deze reactie nog eens 
het belang dat wordt gehecht aan de mix van huur- en koopwo-
ningen, waarbij ook ruimte voor bijzondere woonvormen als een 
zorghotel of een Ronald McDonaldshuis. 

“Ons mooie uitzicht verdwijnt door veel gestapelde 
woningen op een klein terrein”
In de uitwerking van dit punt wordt nog genoemd, dat het zal 
leiden tot minder zon op het balkon en kan leiden tot waarde-
vermindering van de bestaande woningen. De suggestie wordt 

Restaurant Il Lago weer open
Vanaf maandag 1 juni is het weer mogelijk om te genieten van een 
heerlijke Italiaanse maaltijd in ons restaurant of goed glas wijn op 
ons het terras. Wel gaat eten en drinken bij Il Lago er straks iets 
anders aan toe omdat wij de 1,5 meter willen garanderen. 

Voor ons restaurant is een reservering via onze website vereist. 
Daarvoor kunt u kiezen tussen twee tijdvakken: 16.30/17.00-19.00 
en 19.00/19.30-21.00. Dit om de veiligheid en gastvrijheid te 
blijven bieden, wat we enorm belangrijk vinden. 
Wij volgen vanzelfsprekend de richtlijnen van het RIVM.

Thuis genieten van onze 
gerechten? Dat kan ook nog 
steeds door te bestellen of af 
te halen. Vergeet daarbij onze 
pizzapakketten, wijnactie en 
het 3-gangendiner niet! 
Reserveren voor ons 
restaurant kan op: 
www.il-lago.nl/reserveren.

Allendeplein in de bloemen gezet
zijn de verantwoordelijkheid 
van de flatbewoners, de grote 
bakken op het plein die van 
Wijkpost Zuid. 
In een zeer plezierige samen-
werking is het plein binnen 
enkele maanden een lust voor 
het oog geworden. 
Al regende het niet veel de 
afgelopen maanden, het regent 
wel complimenten van verdere 
omwonenden en bezoekers van 
het plein en het haventje. Een 
mooi voorbeeld van samen-
werking van bewoners en 
gemeente voor andere pleinen 
en straten in onze wijken!

.

 Beste bewoner,         WIJ
Helaas kun je nog niet bij 
ons langskomen ivm corona.

Heb een vraag, wil je iets 
doen voor je buren of een 
ander? Bel of mail ons. 
We helpen je graag!

wijcorpusdenhoorn@
wij.groningen.nl
050-3679120         WIJ
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Vanaf oktober 2019 is er een 
groep enthousiaste buurt-
bewoners, veelal 60-plussers, 
actief aan het sporten op de 
maandagochtend van 11.00 uur 
tot 11.45 uur. Wij berichtten er 
in de vorige Zuidwester al over. 
Daarbij wordt vaak en graag ge-
bruik gemaakt van het Beweeg-
parcours aan de Aldo Moro- 
straat aan het Hoornsemeer. 
Door Covid-19 is de groep 
enige tijd gestopt geweest maar 
inmiddels alweer begonnen op 
1,5 meter afstand.
De training wordt gegeven 
door Petra de Groot. Zij 
is duidelijk heel gemotiveerd 
en heeft er veel plezier in de 
lessen te geven. Ze licht dat als 
volgt toe: “Ik heb veel ervaring 

In elk geval niet bij de pak-
ken neer gaan zitten, maar 
wel zoveel mogelijk van alles 
profiteren en genieten volgens 
Bernard van Acker. 
Bernard is aardrijkskunde-
leraar aan het Zernike / Harens 
Lyceum. Door de maatregelen 
van het RIVM zit er niet anders 
op dan op afstand lesgeven via 
Microsoft teams. Hij heeft van 
de nood een deugd gemaakt 
en een statafel gekocht. Zo 
kan hij heerlijk in het zonnetje 
staan met een van de mooiste 
achtergronden van de stad. 
Desondanks mist hij tijdens het 
lesgeven de directe interactie 
met zijn leerlingen. Maar... daar 
tegenover staat, dat de buren 
nu alles over de stedelijke ont-
wikkeling van Groningen en over 
Watermanagement weten! 

in het geven van sportlessen 
en vooral met de iets oudere 
doelgroep heb ik veel affiniteit. 
Ik vind het leuk om te zien dat 
mensen door sporten en bewe-
gen fit en vitaal blijven, zelfs tot 
op hoge leeftijd. Ik heb in al die 
jaren veel lessen gegeven en 
kan dus per persoon heel goed 
de training aanpassen, zodat 
iedereen op zijn of haar eigen 
manier mee kan doen. Daar-
naast wil ik graag dat iedereen 
vooral veel plezier heeft in het 
sporten, alleen dan houd je het 
op lange termijn vol!" 
Petra de Groot woont in de wijk 
Hoornse Meer. Ze is gewichts-
consulent en heeft ruim 20 
jaar ervaring in begeleiden 
en coachen op het gebied van 

beweging en voeding. Ze 
werkt onder andere voor de 
gemeente Groningen en voor 
Sportgezondheidscentrum 
Sportief Negentig. 
Nu de sportscholen nog dicht 
moeten blijven, traint ze elke 
dinsdagmorgen met leden 
van Sportief Negentig op 
het Beweegparcours. Mocht 
je willen meedoen aan de 
beweeggroep op maandag-
ochtend laat het Petra weten. 
Wanneer je samen met haar 
wilt bewegen, maar de maan-
dagochtend is geen geschikt 
tijdstip, ook dan kun je contact 
met haar opnemen. Mail naar 
contact@petradegroot.com
Wanneer er voldoende animo is 
wordt een tweede groep gestart 

Lesgeven 
vanaf het terras
Leerlingen thuis en jij ook thuis vanwege het corona-
virus en de als gevolg daarvan genomen beperkende 
maatregelen... 
Wat doe je dan? 

Plastic afval 

vissen 
met je vader
Het lijkt er wel eens op, dat de 
coronacrisis andere proble-
men in het land en wereldwijd 
minder heeft doen worden, zo 
weinig aandacht was er weken-
lang voor. Maar veel andere 
‘ellende’ blijft doorgaan of wordt 
erger. Een van die ‘plagen’ is 
de plastic troep in het milieu, 
ook in onze wijken. Elders in 
de krant wordt u uitgenodigd 
de expositie ‘The art of waste’ 
in Wall House#2 te bezoeken. 
Enkele dagen voor Koningsdag 
zagen we een meisje ‘vissen’ 
naar plastic dat in het water 
van het Hoornsemeer dreef, 
geassisteerd door haar vader! 
Een mooi initiatief en eigenlijk 
een oproep aan iedereen om 
troep op te ruimen die niet in 
het milieu hoort. Het is nog leuk 
ook zo te zien. Dank jullie wel!

.

.

.

Lekker bewegen op het Beweegparcours

Sinds de aanleg van de wijk 
maakt de bus een ‘lus’ vanaf 
de halte bij Albert Heijn via 
het Allendeplein, de Schu-
manstraat en de Den Uylstraat 
naar eindpunt Maartenshof. De 
haltes op dit stuk van de route 
worden echter volgens het 
“Ontwerp hoofdlijnen dienstre-
geling 2021” van het OV Bu-
reau Groningen Drenthe weinig 
gebruikt. Per werkdag zouden 
85 mensen op deze drie haltes 
inchecken. 
Daarnaast zouden de straten 
slecht geschikt zijn om bussen 
toe te laten. Gaat de opheffing 
van de haltes door, dan 
moeten veel busgebruikers  
verder lopen. In de nieuwe 
regeling zou er altijd wel een 
halte binnen 250 meter van de 
huidige haltes liggen. 

De bedoeling is een nieuwe 
halte aan te leggen ter hoogte 
van de Eisenhowerstraat. 

In de toelichting bij het voorne-
men tot opheffen van de drie 
haltes wordt erkend, dat het 
percentage ouderen in dit deel 
van de wijk relatief hoog 
(10-20%) is. In overleg met 
de gemeente Groningen 
en de wijkvereniging zal 
worden bekeken waar en of 
alternatieve haltes nodig zijn. 
Wij gaan ervan uit, dat met 
wijkvereniging de Stichting 
Meer Hoornse Meer wordt 
bedoeld 

Graag horen we de reacties 
van lezers, van ‘jong tot oud’, 
op redactie@
dezuidwesterkrant.nl. 

Worden 3 bushaltes 
lijn 10 Hoornse Meer 

opgeheven?
Op 11 mei publiceerde de afdeling Stadsontwikke-
ling van de Gemeente Groningen een voorstel tot 
wijziging van de dienstregeling per december 2020. 
De reactietermijn was van 13 mei tot en met 4 juni. 
Een van de vele voorstellen was de opheffing van 3 
bushaltes van lijn 10 in de wijk Hoornse Meer. 

.
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 &Meer    zoekt 
 creatieve 
aanpassingen!
Op 15 maart sluit de regering 
per direct de deuren van de 
horeca. Voor ons als startende 
ondernemers in de horeca is 
dit niet zonder gevolgen. We 
zijn met een aantal creatieve 
aanpassingen de COVID-19 
periode tot nu toe redelijk door 
gekomen.  Helder was meteen 
binnen de mogelijkheden open 
te willen blijven voor onze 
gasten en buurtgenoten. We 
hebben veel hartverwarmende 
reacties uit de buurt gekregen.

Speciale afhaal acties
We hebben aanpassingen 
gedaan als verkorting van 
openingstijden, online bestelsite 
en speciale acties met andere 
kleine ondernemers uit de 
buurt voor Pasen, Moeder- en 
binnenkort ook vaderdag. 

Nieuw assortiment
Wij hebben ons assortiment 
aangevuld met o.a. ambach-
telijk schepijs en lunchtassen. 
Met veel mensen die voorna-
melijk thuis en/of hun kinderen 
zelf onderwijzen, kregen wij 
steeds meer buurtgenoten bij 
&Meer die blij waren zichzelf 
te verwennen met een lekker 
broodje, smoothie of kop koffie.

Albert Heijn 
Hoornse Meer 
ingrijpend 
verbouwd
Het Albert Heijn-filiaal aan de 
Von Suttnerstraat in de wijk 
Hoornse Meer is eind maart / 
begin april in ruim een week 
zeer grondig verbouwd. 
De verbouwing was nood-
zakelijk en kon niet worden 
uitgesteld. De winkel werd 
verbouwd toen de Corinacrisis 
al een paar weken oud was. 
Wijkbewoners moesten verder 
reizen voor hun boodschap-
pen, wat voor sommigen als 
minder prettig werd ervaren. 
Desgewenst werden de bood-
schappen thuisbezorgd door 
medewerkers van dit filiaal van 
Albert Heijn. 

Na deze voor medewerkers 
en klanten bijzondere tijd is 
de winkel gelukkig weer open. 
Er wordt natuurlijk ook aan de 
van Suttnerstraat voldaan aan 
de richtlijnen van het RIVM 
rondom, liefst contactloos beta-
len, e.d. Vooral de anderhalve 
meter afstand houden is in een 
supermarkt best lastig, ook in 
de nieuwe AH. De medewer-
kers doen hun best zich eraan 
te houden en desgewenst de 
klanten erop aan te spreken 
wanneer die grens toch over-
schreden wordt. Het is natuur-
lijk primair ook ieders eigen 
verantwoordelijkheid zich aan 
de richtlijnen te houden. 

Met enige regelmaat krijgt 
filiaalmanager Linda Mak de 
vraag waarom er vooral bij de 
in-/ uitgang geen rekening is 
gehouden met specifiek de 
regel van anderhalve meter 
handhaven. Vaak komt het tot 
‘opeenhoping’ van klanten bij 
de balie. Linda beseft dat   
het voor nu en straks een 
krappe situatie is. De tekenin-
gen voor de verbouwing lagen 
echter al meer dan een jaar 
klaar en konden bouwtechnisch 
last minute helaas niet meer 
aangepast worden. Albert Heijn 
is bezig om in het filiaal aan de 
van Suttnerstraat een aparte 
uitgang te creëren, los van de 
ingang. Dit proces loopt nu 
via de bouwkundige afdeling 
en wordt hopelijk zo spoedig 
mogelijk doorgevoerd  

Voor velen was het fietsen op de Zunne Riepe langs het Hoorn-
semeer jarenlang extra plezierig door de markante bomen aan 
weerszijden. Eind februari maakten we deze foto, toen stonden er 
nog 21 wilgen aan het pad ter hoogte van de Hammarskjöldstraat, 
nu niet één meer. Hoe kan dat gebeuren in een tijd waarin er juist 
bomen bij moeten komen?
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Wie herkent deze familie? 
Koningsdag 2020 was anders dan andere jaren. Wel een jarige 
koning, maar geen grote feesten in de stad en geen vrijmarkt op 
het Allendeplein aan de haven van het Hoornsemeer. Wel prach-
tig weer die dag en mede daarom veel gezelligheid. Vlakbij het 
haventje is voldoende eten en drinken te krijgen, dus gezellig werd 
het vanzelf!
De ‘zoon des huizes’ op bijgaande foto had op een papier een 
oproep getekend TikToks uit te wisselen, althans dat denken wij. 
Een van de redactieleden maakte de foto en gaf zijn visitekaartje 
om de uitleg doorgemaild te krijgen en de foto te mailen. Maar 
helaas, eigenlijk vooral onhandig natuurlijk, raakte de mail kwijt. 
Het gezin woont in Eelderwolde. Wie het gezin kent, vraag hen 
contact op te nemen met ons (redactie@dezuidwesterkrant.nl).
In de volgende editie van De Zuidwester geven we dan ruim de 
gelegenheid de oproep uit te leggen. Samen verheugen we ons 
intussen op volgend jaar een net zo zonnige Koningsdag en graag 
ook weer ’s morgens vroeg de vrijmarkt op het plein.

Eénjarig bestaan
Ondanks de bijzondere CO-
VID-19 periode hebben wij op 
10 mei ons 1-jarig bestaan op 
gepaste manier gevierd. Wij zijn 
ervan overtuigd onze gasten 
nog veel langer te mogen 
bedienen.

Reserveren 
Vanaf 1 juni mogen wij weer 
mensen binnen ontvangen, 
rekening houdend met de1,5 
meter maatregel. Gezien de 
beperkte omvang van onze 
zaak zeker een uitdaging, 
maar we hopen jullie weer te 
verwelkomen bij &Meer voor 
sit-in of afhalen. Wil je bij ons 
lunchen of koffiedrinken, moet 
je volgens de maatregelen 
eerst reserveren. Wil je op de 
hoogte blijven van onze acties 
en nieuwe ontwikkelingen, houd 
onze website en social media in 
de gaten.  
We hopen jullie gauw bij 
&Meer te mogen ontvangen
Eva & Brechtje
www.enmeergroningen.nl
www.enmeergroningen.
afhaalmenu.com

Kunnen bomen huilen om hun komende einde?
Het Meerschap Paterswolde was gedwongen een kapvergunning 
aan te vragen omdat de bomen waren aangetast door zwam. De 
situatie bleek te gevaarlijk om ze te behouden, zeker nu er regel-
matig flinke stormen zijn. Ook extra onderhoud zou niet baten. 
De kapvergunning is verleend en tot veler verrassing zijn de 
bomen begin juni al gekapt. Het is de bedoeling dat er op termijn 
zwamvrije wilgen voor in de plaats komen
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?Hoe gaan we om met
corona bij uitvaarten

Ed Bijl van Uitvaartzorg Boerhaave

Boerhaavelaan 19, 9728 LG Groningen
info@uitvaart-groningen.nl

050-5255980

Ons leven ziet er momenteel heel anders uit dan 
eerder. Door de verspreiding van het coronavi-
rus kregen we te maken met ingrijpende inper-
kingen in ons dagelijkse bestaan. Dat is heftig, 
zeker voor mensen die ook nog te maken krijgen 
met afscheid nemen van een dierbare. Ook dit 
moet ineens anders, en dat kan je diep treffen. 

Juist nu afscheid nemen anders gaat dan normaal, is het voor 
nabestaanden belangrijk om steun te krijgen van vrienden en 
familie. Zo kan het voor nabestaanden erg fijn zijn om even een 
gezicht te zien door te videobellen. Ook een wandeling met 
gepaste afstand kan een fijne afleiding zijn.

Door de coronamaatregelen mogen er maximaal 30 personen 
aanwezig zijn bij een uitvaart. Er zijn verschillende manieren 
om ook voor de overige nabestaanden de kans te geven om 
gepast afscheid te nemen. De uitvaart kan bijvoorbeeld worden 
vastgelegd om deze op een later tijdstip met z’n allen te bekij-
ken. Ook kan een afscheidsroute bekend worden gemaakt, waar 
nabestaanden op gepaste afstand afscheid kunnen nemen. 
Tenslotte kunnen nabestaanden ook via een online condoleance 
een laatste boodschap achterlaten.  

Als er iets is dat dit virus ons leert, is het dat het leven snel 
anders kan lopen dan we verwachten, en dat onze gezondheid 
ons belangrijkste bezit is. Nu we het leven weer voorzichtig 
proberen op te pakken, is het belangrijk om met elkaar een 
nieuwe uitbraak te voorkomen. Zorg goed voor mensen uit de 
risicogroep en help elkaar een handje op veilige afstand. Ook 
wij zullen voor jou klaarstaan wanneer dat nodig is.

Seniorweb 
Groningen 
in Coronatijd
Door de beperkingen van 
corona is het voor Seniorweb 
Groningen niet mogelijk om in 
de Semmelstee mensen per-
soonlijk te helpen met vragen 
over digitale producten (PC/
Laptop; smartphone en tablet 
(iPad/Android). Om toch de 
mogelijk gerezen problemen 
op te lossen biedt Seniorweb 
Groningen de mogelijkheid 
aan om dit telefonisch via de 
vrijwilligers uit te voeren.
Belangstellenden kunnen zich 
melden via : 
info@seniorwebgroningen.nl
onder vermelding van het 
probleem en/of vraag  en het 
telefoonnummer waarop men 
bereikbaar is. Er wordt dan 
contact met u opgenomen door 
één van de vrijwilligers

Mede door het coronavirus blij-
ven mensen dicht bij huis en in 
de buurt. Dat is goed te merken 
in vooral de Noordoosthoek van 
het Hoornsemeer en aan de 
randen van het Paterswoldse-
meer. Veel mensen wandelen, 
fietsen, joggen er en laten er als 
vanouds hun hond uit. Met mooi 
weer wordt er vaak gepicknickt, 
worden spelletjes gespeeld op 
het grasveld en wordt er vanaf 
’s morgens vroeg volop gebruik 
gemaakt van het beweegpar-
cours “Bewegen&Meer” op het 
grasveld. In de vorige Zuidwes-
ter noemden we de feestelijke 
opening van het nieuwe terras 
van Restaurant Meerwold die 
misschien 17 mei plaats zou 
vinden. Vanzelfsprekend kon 
die opening niet doorgaan: 
geen enkel terras mocht open. 
Intussen is het terras wel in 
gebruik genomen: meteen toen 
het mocht, op maandag 1 juni 
om 12.00 uur. De feestelijke 
opening komt vast in de loop 
van de komende maanden. 
Vanzelfsprekend houden Hotel 
Groningen Plaza en Restaurant 
Meerwold zich aan de geldende 
richtlijnen van het RIVM. 
Op dit moment is reserveren 
nog nodig voor het restaurant, 
niet voor het terras. 

De inrichting van de Noordoost-
hoek van het Hoornsemeer blijft 
zeer voorspoedig verlopen. 
De aanleg van de tuinen en 
de verdere omgeving rond de 
haven van Hotel Groningen 
Plaza is intussen bijna afgerond. 
V Het terras is volledig aange-
legd, inclusief de hoge wind-
schermen van glas om het hele 
terras.
V De trappen naar de haven 

zijn aangelegd, de lampen 
geplaatst en de bloembakken 
gevuld.
V Twee elektrische boten liggen 
aan de steiger klaar voor een 
vaartocht over het Hoornse- en 
het Paterswoldsemeer. 
Ze zijn geschikt voor maximaal 
8 personen en zijn te huur met 
of zonder schipper. 
V Op het ‘eiland’ tussen de 
twee voetgangers-/fietsbruggen 

.

Noordoosthoek Hoornsemeer steeds levendiger

is graszaad, een nectarmengsel 
en bloemrijk mengsel inge-
zaaid. Met wat regen op zijn tijd 
wordt het vast prachtig.
V Alle bomen en struiken zijn 
geplant, al zijn ze allemaal nog 
niet goed zichtbaar.
V Ook de faunatunnel is 
gerealiseerd.
V Langs het fiets-/wandelpad 
zijn halverwege twee bankjes 
geplaatst.
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WIJ gaan weer van start
met jeugdactiviteiten

Vanaf dinsdag 2 juni starten we met
buitenactiviteiten voor jeugd tot 12 jaar. Alles
volgens de huidige richtlijnen van het RIVM. 

Houdt onze Facebook pagina in de gaten voor de
actuele activiteitenkalender, mochten er regels

veranderen kunnen de activiteiten ook aangepast
worden.

Maandag:
Spelcontainer
15.00 - 17.00

Dinsdag:
(Buiten)Jeugdclub met

Mona
15.00 - 17.00

Woensdag:
Spelcontainer
14.00 - 17.00

Vrijdag:
(Buiten)Jeugdclub

met Mona
15.00 - 17.00

Donderdag:
(Buiten)Kinderclub

15.00 - 17.00
 

Alle activiteiten zijn op het plein in
de Semmelweisstraat

WIJ in Coronatijd 
Al vóór de lockdown op 14 
maart werd hard gewerkt met 5 
kerken, het Heymanscentrum, 
Maartenshof, Noorderbrug en 
NLDoet. Er is een overzicht 
gemaakt van alle hulpinitiatie-
ven in de buurt en daarbuiten. 
Naast bewoners met een 
hulpvraag waren vooral de 
huisartsen en buurtzorg-
organisaties daar heel blij mee.  
Buurtbewoners boden hulp 
middels briefjes of buurtapps.

Coronaparel
In een flat in de 

Hoornse Meer hingen 
briefjes van mensen 
die hulp aanboden. 

Een van deze mensen 
 deed boodschappen voor 

een flatgenoot die 
afhankelijk is van 
collectief vervoer.

WIJ is direct met een telefoon-
team gestart, zodat WIJ per 
telefoon of e-mail goed bereik-
baar bleef voor bewoners. Het 
consultatiebureau is doorge-
gaan in het Menno Lutterhuis. 
Ook is er een team opgezet om 
in heel stadsdeel Zuid straat-
rondes te doen. Opvallend 
was, dat het aantal hulpbieders 
veel hoger is dan het aantal 
hulpvragers. Voor WIJ was dat 
een signaal om mensen te on-
dersteunen bij het formuleren 
van een concrete hulpvraag of 
over de drempel te helpen om 
iemand in de buurt te vragen. 
Het is nog steeds een actu-
ele vraag: “Waarom is het in 
onze huidige maatschappij zo 
moeilijk om een ander om hulp 
te vragen?” Hopelijk helpt 
de coronatijd ons om hier 
verandering in te brengen

Coronaparel
In Corpus den Hoorn 

was een bewoner eenzaam. 
WIJ heeft tijdens een 

stratenronde een balkon-
gesprek gevoerd. De buren 
kwamen ook op hun balkon 

staan en ter plekke werd 
afgesproken dat de buren elke 
dag even op het balkon gaan 
staan om met hun buur een 

praatje te maken.

WIJ in Coronatijd: 
Straatrondes
Ontmoetingen, gesprekken 
en ontdekkingen in de wijk

Misschien heeft u ons de 
afgelopen maanden gezien in 
uw straat. We fietsen rond,
lopen een stukje en spraken 
her en der met wie er op straat 
te vinden is. We hebben 
prachtige gesprekken op 
anderhalve meter afstand en 
ontdekken allerlei plekken in de 
wijk die we nog niet kenden of 
door nieuwe ogen zien.
Zo blijk je in coronatijd veel 
hondenbezitters te spreken, 
want...de hond moet uitgelaten 
worden! Ook zagen we veel 
ouders met hun kinderen op 
straat aan het spelen. Wat een 
mooi beeld is dat! Kinderen 
vertelden hoe het beviel om en 
om naar school te gaan.
Vaak ging het over hoe het 
met ieder ging te midden van 
de maatregelen. Veel mensen 
maakten er het beste van. We 
hadden het over hoe moeilijk 
het is als je je familie niet in het 
verpleeghuis mag bezoeken en 
hoe erg het is voor de mensen 
die zijn getroffen door corona. 
We probeerden met elkaar in 
de toekomst te kijken.
Mensen waardeerden de rust, 
maar misten de vanzelfspre-
kende ontmoetingen met ge-
liefden, vrienden en kennissen. 
We ontdekten, dat er behoorlijk 
wat minibiebs in onze wijken te 

Voortgang speelveld Roosje Vosstraat
De Werkgroep van Hoornse Park buurtbewoners wil u graag informeren over haar 
werkzaamheden om onze buurt gezelliger voor kleinere kinderen te maken. Het gaat om twee 
initiatieven die worden gecombineerd op het speelveld Roosje Vosstraat: een nieuw speeltoestel en 
een bankje van gerecycled materiaal. Ook krijgt het speelveld een upgrade/ schoonmaakbeurt.

vinden zijn. Ook hoorden we, 
dat er maar liefst drie woonge-
meenschappen te vinden zijn 
in de Hoornse Meer. We zagen 
prachtige door bewoners aan-
gelegde bloemenzeeën onder 
bomen. We werden blij van de 
verhalen over saamhorigheid 
en burenhulp. Buren kook-
ten maaltijden voor iemand 
die dat zelf niet meer goed 

kon, hielpen een buurman de 
container bij de weg te zetten 
en haalden boodschappen voor 
een ander. Veel straten bleken 
een appgroep te hebben of een 
jaarlijkse barbecue, waarvan 
men zich afvroeg of die dit jaar 
door zou kunnen gaan. We zijn 
heel blij met deze straatrondes 
en deze vorm van contact met 
jullie, onze wijkbewoners     

Marty Koning heeft het 
sociale initiatief genomen voor 
een duurzaam bankje 
waarvan het plastic wordt 
verzameld door de buurt. 
Zij heeft het bankje gewonnen! 
Het bankje is ontworpen door 
kunstenaar Marcel Imthoorn, 
is getest en goedgekeurd. Mar-
cel gaat nu het bankje maken; 
de plastic planken in zijn atelier 
in Haren en de betondelen in 
wijkbedrijf Selwerd. 

In juni gaat de buurt plastic – 
polypropyleen -  te herkennen 
aan het label pp5 (hard plastic) 
verzamelen. Voorbeelden 
zijn verpakkingsmateriaal of 
speelgoed.

Speeltoestel Roos is gekozen door onze werkgroep. 

Het streven is dat in het najaar 
het speeltoestel en het bankje 
in de Roosje Vosstraat 
worden geplaatst. 
Hopelijk kan de opening 
feestelijk met de buurt worden 
gevierd. Dit jaar bestaat de 
bewonersvereniging 30 jaar en 
kunnen festiviteiten eventueel 
worden gecombineerd

.

.

.

CLIËNTENRAAD 
HEYMANSCENTRUM 

ZOEKT 
NIEUWE LEDEN
De Cliëntenraad van het 
Heymanscentrum, woonzorg-
centrum en verpleegtehuis, 
zoekt enthousiaste leden.

Wilt u zich inzetten voor de 
medezeggenschap van 
bewoners? Vindt u levensgeluk 
voor ouderen belangrijk?  
Dan bent u meer dan welkom
bij deze club enthousiaste 
vrijwilligers. 

De raad komt maandelijks 
bijeen. Naast een vergoeding 
per vergadering is een onkosten-
vergoeding van toepassing.

Wilt u meer weten neem dan 
contact op met:
Victor Möhlmann, voorzitter 
06- 28888607
vgfmohl@hotmail.com
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Een buurtcirkel bestaat uit een 
groep van negen tot twaalf 
mensen met een ondersteu-
ningsvraag die vooral elkaar 
steunen. Ieder doet het vanuit 
zijn of haar eigen talenten. 
Een vrijwilliger uit de wijk en 
de Buurtcirkelcoach helpen de 
deelnemers hierbij. Er is nu 
ook een buurtcirkel in Gro-
ningen-Zuid. Iedereen is er 
welkom. Adri Groenendal is een 
van de Buurtcirkelcoaches.

Begin dit jaar is de eerste 
Buurtcirkel in Groningen-Zuid 
gestart met een kleine groep. 
De groep komt wekelijks bij 
elkaar op maandagmiddag in 
Buurtcentrum Stadspark aan de 
Lorentzstraat 11 in de Gruno-
buurt. Binnen de Buurtcirkel 
bespreken de deelnemers 
samen wat ze gaan doen. 
Om 16.00 uur wordt begonnen 
met koffie/thee en wordt aan-
sluitend bijvoorbeeld een spel 
gedaan en gaan mensen ko-
ken. Ook andere activiteiten zijn 
in de toekomst mogelijk. Op de 
bijeenkomsten wordt vaak de 
afgelopen week besproken en 
ieders plannen voor de komen-
de week. Wellicht zijn er zaken 

Buurtcirkelcoach Adri Groenendal; foto: Suzanne Posthumus

waarbij men elkaar kan onder-
steunen. Een afspraak voor 
een gezamenlijke fietstocht of 
wandeling is snel gemaakt of 
iemand ondersteunen bij een 
afspraak bij de gemeente. 

De taak van de Buurtcirkel-
coach is alle deelnemers de 
kans te geven de eigen vaardig-
heden te herontdekken en in te 
zetten. In eerste instantie bin-
nen de veilige sfeer in de groep 
en daarna weer in de maat-
schappij. Ieder heeft voldoende 
vaardigheden iets voor een 
ander te betekenen. Er is nog 
ruimte voor meer deelnemers! 

Wilt u graag iets beteken voor 
een ander en kunt u zelf ook 
wel wat hulp gebruiken: neem 
gerust contact met mij op: 
Adri Groenendal, Buurtcirkel-
coach Groningen Zuid-Vooruit; 
06-57474038; a.groenendal@
lentis.nl; www.zuidvooruit.nl

Vanwege Corona komen we 
nu niet bij elkaar maar houden 
we telefonisch contact. Met 
de verruiming van de regels 
hopen ook wij binnenkort weer 
geleidelijk bij elkaar te komen. 
Natuurlijk op 1,5 m afstand 

Ook in het Heymans-
centrum is het leven 
radicaal veranderd door 
de coronacrisis, vooral in 
de eerste maanden. 
Geen familiebezoek meer, 
geen vrijwilligers meer, 
geen jongeren van 
Philadelphia meer, geen 
restaurantbezoek meer...

Meteen vanaf eind maart zijn 
we begonnen met het orga-
niseren van muziekoptredens 
buiten, op 3 plekken rond het 
Heymanscentrum. Zodat onze 
bewoners achter het raam van 
de muziek konden genieten. 
Al snel kwam daar familie van 
bewoners op af om vanuit de 
tuin of vanaf de straat naar hun 
familielid te zwaaien op vrolijke 
muziek. Ook wijkbewoners wis-
ten al snel op zondagmiddag de 
weg naar het Heymanscentrum 
te vinden. Er wordt heel goed 
afstand gehouden en de sfeer 
is goed en mensen zijn blij met 

een verzetje en het contact 
met elkaar.
Vanaf juni mag er ietsje meer 
en gaan we voor onze intra-
murale bewoners activiteiten 
organiseren in de binnentuin. 
Daar mogen wijkbewoners 
helaas nog niet komen maar we 
blijven ook optredens buiten 
organiseren op zondagmiddag. 

Ingrijpende veranderingen 
in Heijmanscentrum

We hebben ook een beweeg-
tuin bij het Heymans waar 
mensen uit de wijk, al dan niet 
in groepjes, gebruik van kunnen 
maken. Een prima ontmoetings-
plek voor mensen die graag 
actief blijven. 
Vragen? bel 06-10030772 of 
mail naar Zuid Vooruit via 
www.zuidvooruit.nl 

Dierbaar zwaaimoment tijdens een buitenoptreden

Langzaam komt 
De Semmelstee, buurt-
huis voor Corpus den 
Hoorn en omgeving, 
weer uit de lockdown. 
Enkele activiteiten zijn of wor-
den binnenkort weer opgestart. 
Gedurende de schoolvakantie 
(7 juli-17 aug.) is De Semmel-
stee gesloten. Vanaf september 
proberen we alles weer aan te 
bieden.
De anderhalve-meteropdracht 
heeft grote gevolgen gehad 
voor de voortgang van onze 
activiteiten. Dat is heel erg 
jammer, dat vinden wij met 
u. Zomaar even binnenlopen 
voor een kopje koffie kan nog 
niet weer. U moet altijd eerst 
even contact opnemen met een 
van onze beheerders (050-
5267217). Houd de website in 
de gaten: www.semmelstee.nl.

De Semmelstee is nog steeds 
op zoek naar iemand die het 
leuk vindt de administratie bij 
te houden. Wij denken aan een 
tijdsbesteding van ca., een uur 
per dag. Kom eens praten, nu 
nog per telefoon, met voorzitter 
Jan Wiltens (06-10931365). 
Graag weer tot ziens in 

.

.

Beste bewoner,         WIJ
Helaas kun je nog niet bij 
ons langskomen ivm corona.

Heb een vraag, wil je iets 
doen voor je buren of een 
ander? Bel of mail ons. 
We helpen je graag!

wijcorpusdenhoorn@
wij.groningen.nl
050-3679120            WIJ
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Al enige tijd wappert de 
vlag Houd moed heb lief 
aan het Overwinnings-
plein bij de Immanuelkerk. 
Om iedereen die het ziet 
een hart onder de riem 
toe te steken in deze 
ingrijpende corona tijd.
Mooi om te zien hoe op vele 
manieren in de wijk het omzien 
naar elkaar vorm krijgt! Ook de 
Immanuelkerk draagt hierin een 
klein steentje bij.
Iedere woensdagochtend van 
10.00 tot 11.00 u is de Imma-
nuelkerk open voor wie een 
kaarsje wil aansteken en/of op 
gepaste afstand een praatje wil 
houden. Welkom.

Ook liggen er Houd moed heb 
lief posters en kaarten in de 
kerk, om mee te nemen, op te 
hangen en uit te delen.
Informatie over de activiteiten 
van de Immanuelkerk: 
www.
immanuelkerk-groningen.nl
Facebook: 
PKN Groningen-Zuid
Youtube: Protestantse 
wijkgemeente Groningen-Zuid

Nieuw viaduct over Paterswoldseweg
 
Ter hoogte van de laan van de Vrede en de Muntinghlaan is de 
Combinatie Herepoort begonnen met de voorbereidende werk-
zaamheden voor de bouw van het nieuwe viaduct over de 
Paterswoldseweg. De bouw van het nieuwe viaduct duurt 
ongeveer 3 jaar en verloopt in drie fasen.
Eerst wordt langs de Laan van de Vrede een tijdelijke weg met 
een tijdelijk viaduct aangelegd. In 2020 zal het nieuwe noordelijke 
viaduct worden aangelegd en kan het verkeer daarover richting 
het Vrijheidsplein rijden. Het jaar 2022 is voor de bouw van het 
nieuwe zuidelijke viaduct. Daarna kan het verkeer weer volledig 
over de nieuwe weg rijden. 
De werkzaamheden zullen hinder voor de omwonenden veroor-
zaken. Van 15 juni tot medio december zal de Laan van de Vrede 
afgesloten zijn voor autoverkeer. De laan blijft wel toegankelijk voor 
voetgangers en fietsers. De bewoners hebben intussen een flyer 
ontvangen over de werkzaamheden in hun buurt en een uitnodi-
ging voor een digitaal spreekuur. Door de coronamaatregelen was 
geen informatiebijeenkomst te organiseren. 
Met vragen of klachten kan men terecht bij het Loket Verkeer en 
Werkzaamheden (050) 367 89 89, verkeer.werkzaamheden@
groningen.nl of via www.aanpakringzuid.nl. Heeft men vragen 
of klachten die men graag persoonlijk bespreekt, dan kan men 
terecht bij een van de stewards (Cees en Mike). Deze twee zijn 
geregeld rond de bouwterreinen te vinden. Een afspraak met hen 
maken kan ook via: info@aanpakringzuid.nl.
Voor de nieuwste informatie kan men terecht op: 
www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden 

schets-impressie viaduct

Te weinig afvalbakken 
voor hondenpoep?
In De Zuidwester van maart hebben we het gehad 
over de overlast die honden geven door te poepen 
waar het niet mag en waarbij de eigenaar dit niet op-
ruimt. Op basis van onder meer de reactie van lezer 
Ronald Kikkert vroeg de Zuidwester de gemeente om 
een reactie. 

De heer Kikkert vindt, dat de gemeente veel te weinig afvalbak-
ken heeft geplaatst om hondenbezitters de uitwerpselen van 
hun viervoeter in te doen deponeren.  Zijn de bakken er wel, dan 
staan ze volgens hem meestal een flink eind weg. Loop je op een 
uitlaatveld door het gras naar zo’n bak ver weg, dan heb je grote 
kans op poep aan je schoenen. Veel andere hondenbezitters laten 
de behoeften van hun hond vaak maar liggen.  

Volgens Ronald Kikkert maken vele hondenbezitters al jaren 
bezwaar tegen het betalen van hondenbelasting, met de opbrengst 
ervan weinig wordt gedaan. Volgens hem zou de gemeente 
moeten inventariseren waar veel honden worden uitgelaten en 
daar langs meerdere groenstroken afvalbakken moeten plaatsen. 
Volgens hem helpt dat beter dan handhavers laten rondrijden om 
te controleren of mensen zich aan de regels houden. Graag zou 
hij vanuit de gemeente een bijeenkomst georganiseerd zien waar-

op mensen hun wensen en ideeën kenbaar kunnen maken om 
gezamenlijk deze problematiek aan te pakken. 

Als reactie op vragen van de Zuidwester geeft de gemeente aan 
regelmatig met de ‘Vereniging Hondvriendelijk Groningen’ te 
overleggen over aanpassingen van het hondenbeleid. Op basis 
van deze gesprekken en van meldingen via diverse kanalen wordt 
eens in de zoveel tijd gekeken of de 400 afvalbakken (variërend 
van 55 tot 240 liter) in stadsdeel Zuid nog steeds op de goede plek 
staan en of er ergens een afvalbak bij moet komen. 
Er zit echter een grens aan het aantal afvalbakken dat geleegd 
kan worden door medewerkers van de gemeente. 

Bewoners, bewonersorganisaties of instellingen kunnen altijd een 
aanvraag doen voor een adoptieafvalbak. Dat is een afvalbak die 
door de aanvragers zelf regelmatig geleegd wordt. 
Zie: https://gemeente.groningen.nl/groningen-schoon-dankzij-mij 

Overlast door hondenpoep kan worden gemeld via diverse kana-
len van de gemeente Groningen. De mensen van Stadstoezicht 
kunnen de gemelde locaties dan opnemen in hun rondes. Maar 
zij kunnen niet overal surveilleren, het blijft toch vooral de eigen 
verantwoordelijkheid van de hondenbezitter om hondenpoep op 
te ruimen.  

Meldingen kunnen gedaan worden via de app Slim Melden 
voor Android of Iphone.  
Een whatsapp berichtje sturen naar 06- 12 82 39 73 kan ook

.

.
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Een persoonlijk afscheid zonder zorgen
Uitvaartzorg Boerhaavelaan geeft u passend advies

Schrijf je in bij Uitvaartzorg Boerhaavelaan
voor een tegemoetkoming van €200 bij een
uitvaart verzorgd door ons

050 - 5255980
info@uitvaart-groningen.nl

Wij zijn een echte buurtcorporatie!

We zetten ons in voor onze huurders. 
En voor de buurten en wijken waar zij 
wonen. We willen het woningaanbod en 
de woonkwaliteit in Groningen 
verbeteren door te zorgen voor goed en 
betaalbaar wonen. 

Wij vinden:
wonen is meer dan een dak boven je 
hoofd!

Friesestraatweg 18
Postbus 546
9700 AM  Groningen

T (050) 365 71 71

info@dehuismeesters.nl
www.dehuismeesters.nl

Volg ons op

Nijestee biedt ruimte...
aan ruim 22.000 mensen in de stad Groningen. Met 13.500 
huurwoningen is Nijestee de grootste corporatie in de stad. In 
vrijwel alle wijken biedt Nijestee woningen aan, ook in Hoornse 
Meer en Corpus den Hoorn. Op die manier valt er wat te kiezen. 

www.nijestee.nl


