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Al geruime tijd wordt er ge-
werkt aan de structuurvisie
Meerweg. Bewoners hebben
op diverse bijeenkomsten
moeten aangeven waar ze toe-
komstige ontwikkelingen zou-
den willen. De betrokkenen
hebben daarbij vaak aangege-
ven geen woningbouw te wil-
len. In de huidige plannen zijn
toch locaties ingetekend voor
nieuwbouw. 

De Meerweg is een belangrij-
ke verbinding tussen Haren en

Eelde-Paterswolde. Nu nog is
het een 60-kilometerweg. Veel
recreanten parkeren in de
berm. De bedoeling is dat er
verkeersremmende maatrege-
len worden genomen. De
Meerweg moet een soort bou-
levard worden. De weg zou
verhogingen moeten krijgen.
Daarnaast zou er meer groen
aangelegd moeten worden. Ca-
fé Friesche Veen zou vanwege
de ecologische hoofdstructuur
zelfs gesloopt moeten worden.

Vorig jaar gaven de bewo-
ners al aan dat zij het huidige
groene en recreatieve karakter
van de straat tussen het Paters-
woldsemeer en het Friese Veen
zoveel mogelijk willen behou-
den. Extra woningbouw in het
gebied zien de bewoners niet
zitten. Verder gaven ze aan de
verkeersveiligheid op de Meer-
weg als belangrijkste knel-
punt te zien. Er wordt te hard
gereden, de verkeersdruk is te
hoog en het parkeren in de
berm wordt als een ernstig
probleem ervaren. Bewoners

vonden juist dat over de aan-
pak van de verkeersproble-
men in het ontwerpplan voor
de Meerweg helemaal niets te-
rug te vinden is.

De bewoners hebben voor
volgende week een protestbij-
eenkomst belegd. De raadsle-
den zijn voor dit treffen uitge-
nodigd. Wethouder Jeroen
Niezen van ruimtelijke orde-
ning zei niets te weten van het
verzet aan de Meerweg.

Meerweg is
gekant tegen
reconstructie
Door Jan Schlimbach

haren � De bewoners van
de Meerweg in Haren
komen in verzet tegen de
reconstructieplannen
voor deze weg. De bewo-
ners hebben een stichting
opgericht om het verzet
te bundelen. Volgende
week houden de bewo-
ners een protestbijeen-
komst. 

� verrassing

Het verzet aan de Meerweg te-
gen de veranderingen is een
verrassing voor wethouder Je-
roen Niezen. Volgens hem werd
kortgeleden nog positief gerea-
geerd op de plannen. Overigens
was de ontvangst van de plannen
tijdens de laatste bijeenkomst
over de Meerweg al heel koeltjes.
Niezen wacht de geluiden van de
bewoners af. De plannen voor de
reconstructie hoeven nog slechts
vastgesteld te worden door de
gemeente.

Betrokkenen bundelen verzet in stichting

groningen � "De woonschepenhaven is
een eigen wereld. Die sfeer moet je be-
houden." Architect Jas-
per van Zellingen heeft
met collega Nynke Rixt
Jukema het prijswin-
nende ontwerp ge-
maakt voor een wijk in
de woonschepenhaven aan het
Eemskanaal. Kern van het plan: het
vrijgevochten karakter van de haven
bewaren en daarmee de nieuwe wijk
aantrekkelijk maken.

Het ontwerpen van een wijk in de ha-
ven was een opdracht van de architec-
tuurprijs van Europan, Europees plat-
form voor architectuur. Zeker is het

demonstreren dat het mogelijk is om
het bijzondere karakter van de woon-
schepenhaven te gebruiken om een ge-
bied te creëren dat mensen zal aantrek-
ken die een alternatief zoeken voor
doorsnee nieuwbouwwijken." 

creëren. Zellingen: "Daar is ruimte
voor optredens van kunstenaars. In de
appartementen in de loodsen kunnen
mensen wonen die van de sfeer hou-
den, het Oerol-publiek."

De jury over het plan: "De winnaars

niet, maar de insteek van de prijs is dat
het plan ook daadwerkelijk wordt uit-
gevoerd. Andere Europan-ontwerpen
in Groningen zijn De Beren (Ciboga) en
het dit jaar te bouwen ontwerp in de Pa-
radijsvogelstraat.

De architecten hebben drie soorten
woningen in de woonschepenhaven
gepland, die veel vrijheid aan bewo-
ners laten. De appartementen in woon-
loodsen zijn flexibel in te delen. De wo-
ningen in piramidevormige ’steiger-
studio’s’ langs De Hunze worden casco

opgeleverd. 
Daarnaast bieden de

architecten woonboot-
bewoners de mogelijk-
heid om een nieuwe
boot aan te schaffen.

Ook casco opgeleverd, af te bouwen
door de bewoners zelf, zodat de ver-
scheidenheid behouden blijft. Van Zel-
lingen: "We halen de vrijheid van bui-
ten naar binnen." 

Door de steigers waaraan de schepen
liggen te verhogen en te verbreden, en
daar de woonloodsen aan te bouwen,
willen de architecten een soort podium

interview � prijswinnend ontwerp voor woonschepenhaven eemskanaal

’De vrijgevochten sfeer moet behouden blijven’
Twee jonge noordelijke architecten
hebben een Europese architectuur-
prijs gewonnen met hun ontwerp
voor de Groningse woonschepenha-
ven. Gemeente, corporaties en be-
woners buigen zich over de uitvoer-
baarheid van het plan. 

Door Maaike Borst

’We halen de vrijheid
van buiten naar

binnen’ 

Het prijswinnende plan voor de woonschepenhaven. 

groningen � Voetbalkenners
weten het. Voor het laatste
voetbalnieuws hoef je lang
niet alleen de site van Voetbal
International aan te klikken.
FCUpdate, een site gemaakt
door Groningers, brengt ra-
zendsnel nieuws en wedstrijd-
verslagen. De site heeft gemid-
deld honderdduizend hits per

dag. De strakke, overzichtelij-
ke webpagina’s leveren een
constante stroom aan nieuws
over de Nederlandse en bui-
tenlandse competities, toer-
nooien en transferzaken. Het
aanbod is aangevuld met wed-
strijdverslagen, interviews en
video’s. Ook het amateurvoet-
bal krijgt alle aandacht bij
FCUpdate.

Hoofdredacteur Jeroen Huis

in ’t Veld: "Onze kracht is dat
we betrouwbaar zijn en actu-
eel. We werken dan ook met
een team van professionele
journalisten." De journalisten
gaan zelf naar wedstrijden en
persconferenties en komen
daardoor veelvuldig met ex-
clusief nieuws. Een van de
journalisten komt van de Leeu-
warder Courant. Bijna allemaal
hebben ze een opleiding jour-

nalistiek gevolgd en ervaring
op het gebied van sportver-
slaggeving.

De site onderscheidt zich in
het feit dat FCUpdate zich al-
leen richt op internet. Huis in
’t Veld: "Het is echt een online-
magazine." De site is niet zo-
maar opgezet. "We hebben bij-
na een jaar lang onderzoek ge-
daan en gekeken of er en
markt voor is. De site van Voet-

bal International is sterk, wij
dachten: dat kunnen we be-
ter." 

Een forum heeft FCUpdate
niet. "Het is te arbeidsinten-
sief. Bovendien krijg je vaak
veel onzinnige reacties op de
site. Mensen interesseren zich
lang niet altijd voor de mening
van een onbekend persoon."
De site FCUpdate wordt ge-
maakt door het bedrijf JHED. 

Voetbalsite uit stad ongekend populair 
Door Mick van Wely

Directeur Jeroen Huis in ’t Veld van voetbalwebsite FCUpdate. Foto: DvhN/Kees van de Veen

haren � De discobus tussen
Tynaarlo, Haren en de stad
Groningen is definitief uitge-
reden. Burgemeester Mark
Boumans ziet geen mogelijk-
heden meer om de vervoers-
mogelijkheid voor stappende
jongeren opnieuw op te tui-
gen. "Het was een mooi initia-
tief, maar het is ten onder ge-
gaan aan zijn eigen succes",
stelt hij vast.

Middelbare scholieren uit
Haren stonden in 2005 aan de
wieg van de discobus. Zij stel-
den de gemeente voor om op
zaterdagavonden een busver-
binding op te zetten voor stap-
pende jongeren uit Haren. Ou-
ders hoefden de kinderen
daardoor niet meer te brengen
en te halen. 

Eind 2006 werd de discobus
feestelijk in gebruik genomen.
Korte tijd later werd de disco-
lijn alweer opgeheven. De bus
tussen de Grote Markt en
discotheek History in Tynaarlo
vervoerde in het begin nog

geen vijftig jongeren per
avond. Dat aantal groeide ge-
staag tot 130 jongeren per
avond. Helaas stapten steeds
meer jongeren op de bus die
niet voor de disco kwamen.
Jongeren stapten niet uit bij de
disco’s in Groningen en Ty-
naarlo, maar bij haltes ervoor.
De vervoersmaatschappij
werd door de Inspectie Ver-
keer en Waterstaat gewezen
op het feit dat de discobus niet
mag worden gebruikt als lijn-
dienst. Dat alleenrecht heeft
Arriva. Taxichauffeurs zagen
de dienst als concurrerend.

Tijdens de jaarwisseling
reed de discobus nog eenmaal.
Bijna zestig jongeren vervoer-
de de bus. Voor Hans Meles
(CDA) aanleiding om te vragen
of de discobus niet weer opge-
tuigd kan worden.

Volgens burgemeester Bou-
mans zit dat er niet in. Arriva,
het OV-bureau en andere tou-
ringcaroperators kunnen geen
overeenstemming over de ex-
tra lijn bereiken. "Het zit er
niet in. Jammer", vindt hij.

Discobus Haren is
definitief uitgereden
Door Jan Schlimbach

groningen � John F. Kennedy
riep zich in Duitsland uit tot
een inwoner van Berlijn, de
Groningse schaatsduitser Ingo
Bos (23) doet bijna hetzelfde
maar dan anders. Op zijn
schaatspak en op zijn trai-
ningskleding heeft hij name-
lijk het opschrift ’Ich bin ein Gro-
ninger’ laten drukken. Daar-
mee is hij ambassadeur van en
voor Groningen.

Het logo prijkt op de plek
waar normaal ’KNSB Gronin-
gen’ staat. Veel internationale
schaatsers én schaatsfans za-
gen in Inzell al dat Ingo trots is
op Groningen. Omdat de afme-
tingen van het logo aan de ei-
sen van de ISU (de internatio-
nale schaatsbond) voldoen,
mocht Bos de kleding tijdens
het Duitse kampioenschap in
Inzell dragen, waar hij vijfde is
geworden. Veel internationale
schaatsers én schaatsfans za-

gen dat Ingo trots is op Gronin-
gen.

Bos laat zich dit seizoen va-
ker zien in de Groningen-kle-
ding. Bos doet in maart mee
aan de Oval Finals in Calgary.
Ook is hij waarschijnlijk nog
te zien in de laatste Challenge
Cup in Berlijn.

Schaatsduitser Bos
promoot Groningen
Door Jan Schlimbach

Ingo Bos en zijn Groningen-pak .

groningen � Dichter E. Filip-
pus, oftewel Stadjer Evert
Meijer, is druk bezig met de
voorbereidingen van de uitga-
ve van zijn tweede dichtbun-
del. De nieuwe gedichten ver-
schijnen dit voorjaar onder de
titel Appels en Peren.

Meijer publiceert elke veer-
tien dagen een gedicht in De
krant van Groningen. Omdat zijn
verzen altijd rijmen heeft
Meijer de bijnaam De Kleine
Vondel gekregen. Zelf spiegelt
Meijer zich aan Toon Hermans
en Simon Carmiggelt.

Meijer, oud-typograaf, doet
zelf de vormgeving van de
nieuwe bundel. Het boek ver-
schijnt bij Banga Book Produc-
tions. Eind 2005 verscheen
Meijers eerste bundel Pluk de
Dag bij In Boekvorm uit Assen.
(DvhN)

Filippus’ tweede komt er aan

Gaat het een beetje, meneer Van
Dijken?
"Ja man, een cd! Donderdag
geef ik hem aan Wallage. Die
hoesfoto is nog van tien jaar te-
rug, maar dat is een eerbetoon
aan de overleden fotograaf
Coen Bekink."

Een cd uit eigen zak?
"Welnee. Gitte Doesburg belde
me op, ze zegt: ik betaal. Ik heb
duizend van die dingen gekre-
gen, maar wat moet ik met die

rommel. Ik heb er al honderd
weggegeven. Dat is toch niet
veel? Dat is toch normaal?"

Ehm, ja dat denk ik wel. Heeft
Giel Beelen al een exemplaar?
Hij had je toch uitgenodigd?

"Ja, die heeft hem. En ik stuur
er ook een naar Matthijs. De
Wereld Draait Door wil me ook
wel. Ze vinden het prachtig."

Toestanden.
"Tsjongejongejongejonge."

Heb je al optredens?
"Ja, ik ben al geboekt voor de
Oranjemarkt, op 29 april. En ik
ga in de Regiotap, dat program-
ma op Noord. Nou, en op 10 fe-
bruari, dan zing ik bij de ope-
ning van dat nieuwe restau-
rant Bij Jansen in dat program-
ma van Herman den Blijker. Ze
hebben een paar keer gebeld,
ik zeg ja, ik doe mee."

Heb je al een manager?
"Nee, ik doe alles zelf. Boekin-
gen, pr. Ik zoek misschien wel
iemand. Hans Nijland heeft
mijn voorkeur. Dan sta je voor
hetzelfde geld zo in de Amster-
dam Arena."

Waar kunnen we je cd kopen?
"Bij de platenzaak in Stad en
Ommeland. En bij de VVV. Ja,

moet je horen. Ik word gebeld
door Dirk Nijdam van Marke-
ting Groningen. Hij zegt, ik 
wil wel twintig van die cd’s 
bij de VVV winkel, voor ons 
eigen risico. Ik zeg: nou Dirk,
dat is mooi dat de VVV wel
honderd euro wil investeren.
Hij zegt: je mag er ook wel 
vijftig neerleggen, maar dat is
dan voor je eigen risico. Ik zeg:
dat durf ik wel aan, want die
dingen kosten 55 cent het stuk
en Gitte heeft ze al betaald.
Tsjongejongejongejonge. De
VVV."

Hoe waren de reacties uit het
veld?
"Ik krijg zelfs telefoontjes 
van Lucas en Gea en zo! Al 
die tiepjes zijn me aan het 
bellen! Ik had Grode Stad op
RTV Noord gezongen en gelijk
telefoon. Bernardine Water-
loo!"

Wanneer sta je in een uitverkocht
Martiniplaza?
"Ach hou toch op, zeg. Hou
toch op."

Nog even en Piet van Dijken breekt door
Piet – wie kent hem niet –
van Dijken is niet meer te
houden. De presentator nam
eind vorig jaar het lied Grode
Stad op; een Groninger versie
van Tol Hanssen’s hit Big
City. Nadat die 4000 keer
gedownload werd op de site
van RTV Noord, kan Piet er
niet meer omheen: er moest
maar een cd van komen. Wij
vroegen hem:

Door Ingrid de Jonge

Piet van Dijken koos een foto van tien jaar geleden voor de cd-hoes,
gemaakt door Coen Bekink.

groningen � Liefhebbers van
poëzie kunnen woensdag en
donderdag hun hart weer opha-
len tijdens de poëziemarathon.
Dit jaar valt de liefde voor dit
genre te combineren met een
boottocht door de Groningse
diepen. Donderdag is er name-
lijk een poëtische rondvaart.
Ronald Ohlsen, de vorige stads-
dichter, zal op de boot aanwe-
zig zijn, samen met stadsdich-
ter Rense Sinkgraven.

Beno Hofman zal de twee
dichters vergezellen op de een
uur durende rondvaart. De
boot biedt ruimte aan honderd
mensen en vertrekt om twee
uur ’s middagstegenover het
station. (DvhN)

Poëzie op
rondvaart
diepenring

haren � Met de gemeentepoli-
tiek kun je niet vroeg genoeg
beginnen. Die gedachte heb-
ben leerlingen van de Peter Pe-
tersenschool uit Haren. De
scholieren stellen op 10 april
een kinderraad samen. Dit
doen de scholieren samen met
de PvdA-fractie uit Haren. De
scholieren onderzoeken dan
waar in de gemeente het beste
natuurspeelplaatsen aange-
legd kunnen worden.

Burgemeester Mark Bou-
mans van Haren heeft toege-
zegd de kinderraad met raad
en daad bij te staan. PvdA-
raadslid Janny Reitsma hoopt
dat haar collega-raadsleden
ook de bereidheid tonen de po-
litici van overmorgen te hel-
pen.(DvhN)

Scholieren in
Haren gaan
de politiek in

haren � In buurthuis De Mel-
lenshorst, aan de Waterhuizer-
weg in Haren, wordt woensdag
6 februari het maandelijkse
Alzheimercafé gehouden. Van-
af 19.00 uur kan iedereen er te-
recht met vragen over demen-
tie en het gedrag dat daaruit
voortkomt. Een psycholoog
van verzorgingstehuis De
Dilgt geeft uitleg. (DvhN)

Alzheimercafé in
de Mellenshorst


