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Ze liggen dubbel van het lachen. Twee kwajongens met blonde haren

en guitige koppies wandelen heen en weer in de Folkingestraat. Ze zijn

een jaar of tien en hebben allebei een sigaret vast.

Ze houden de peuk deskundig tussen twee vingers, alsof ze nooit

anders hebben gedaan, nemen een hijs en slingeren vervolgens als

dronkenlappen door de vrolijke winkelstraat.

De twee houden de gezichten van de volwassen voorbijgangers goed

in de smiezen. Reageren ze op de twee jongens, of niet? Winkelende

mensen die verschrikt opkijken omdat jonge eendjes als zij het in hun

hoofd halen om te roken, zijn hun favoriet. Ze hebben de grootste lol

en hun schaterlach galmt door de Folkinge.

Kijk hen eens volwassen zijn. Rokend in de winkelstraat.

De kwajongens zijn ervan overtuigd dat zij degene zijn met het ge-

heim: de sigaretten zijn nep. De pufjes rook die ze produceren ook. Het

is een plastic ding, gekocht bij de fopwinkel verderop.

Wat de twee grapjassen niet doorhebben is dat de volwassenen hen

met pretogen in de gaten houden. Achter het komische duo loopt een

blonde vrouw. Ze knikt naar een oudere man die haar passeert. Hij

knipoogt terug. Een andere passant tikt zijn vrouw aan en wijst naar

de twee jongens. Ze glimlachen.

Kijk hen eens kinderen zijn. Spelend in de winkelstraat.

Kwajongens

Noorderzijlvest gaat een aantal
van die ideeën verder uitwerken.
Half augustus mag de omgeving
dan weer zijn zegje doen.

Een aantal suggesties en plan-
nen is echter afgewezen, bijvoor-
beeld omdat Noorderzijlvest
geen stoffen aan het water wil
toevoegen om ongewenste mine-
ralen zoals fosfaten te binden.
Ook het uitzetten van uitheemse
vissen om de waterplanten op te
eten wijst het waterschap van de
hand. Sommige andere ideeën
zijn te kostbaar of krijgen de han-
den bij het waterschap niet op el-
kaar.

Het waterschap moet als on-
derdeel van de Kaderrichtlijn Wa-
ter aan de slag met het meer om
te zorgen voor een betere water-
kwaliteit. Het water moet helder-
der, het gehalte aan ongewenste
stoffen zoals fosfaat moet om-

laag en er moeten meer geschikte
plekken komen voor vissen en
andere dieren. Over zeven jaar
moet de kwaliteitsverbetering
een feit zijn.

In februari bleek op een turbu-
lente informatiebijeenkomst dat
er onder aanwezigen veel kritiek
was op sommige plannen, zoals
de aanleg van moeraszones bij
het meer. Dat plan werd staande
de vergadering ingetrokken door
het schap. Recreanten zeiden ook
te vrezen dat delen van het meer
dichtgroeien met waterplanten,
waardoor zwemmen en varen
lastig wordt. Noorderzijlvest
heeft beloofd die planten vaker te
maaien om problemen te voor-
komen.

Het waterschap heeft eerder al
besloten in elk geval vier maatre-
gelen uit te voeren. Dat zijn de
verbreding van de bestaande
stuw nabij de Meerschapsboerde-
rij, de aanpak van het vismigra-
tieknelpunt Piccardthofplas-Pa-
terswoldsemeer, de vervanging
van het poldergemaal Hoornse-
dijk door een krachtiger gemaal
met een ijzerzandbassin om fos-
faat te verwijderen en tot slot een
ander peilbeheer voor het meer.

Buurt denkt
mee over
kwaliteit meer
GERDT VAN HOFSLOT

PATERSWOLDE Omwonenden en
gebruikers van het Paterswold-
semeer hebben bijna vijftig
ideeën en tips ingeleverd bij het
waterschap voor de verbetering
van de waterkwaliteit.

Vier kinderen maken een zandkasteel aan het Paterswoldsemeer. FOTO

KEES VAN DE VEEN

V
oor Blauwestad projectleider
René Perton en makelaar Rutger
Nieuwold is het een ongekende
tijd. De vraag naar kavels neemt
alleen maar toe. Het bureau in

Havenkwartier gaat vanwege de vakantie
dicht, maar eigenlijk zou het open moeten
blijven, want dagelijks lopen geïnteresseer-
den het bureau bij strand Zuid binnen. Daar
gaat al weer de telefoon. ,,Zojuist een kavel
verkocht”, lacht Nieuwold als hij terugkeert
aan tafel.

Het gaat erom spannen of dit jaar een
recordaantal kavels wordt verkocht. ,,De rem
zit er in ieder geval niet meer op. Blauwestad
trekt veel nieuwe mensen”, weet Perton.
Recentelijk klopten in een weekend 25 poten-
tiële klanten aan. ,,We weten niet wat we deze
maanden beleven. Maar het besef daalt nu
wel in. Het gaat gewoon fantastisch”, aldus
Perton.

Een deel van het toenemend succes wordt
toegeschreven aan een aantal factoren. De
ligging, aan de A7, snel internet, de lage ren-
testand, maar ook de komst van de Blauwe
Loper. De langste fiets- en wandelbrug tussen

Winschoter Parkwijk en Havenkwartier
draagt bij aan de belangstelling. ,,Corona
speelt nauwelijks een rol. Mensen ‘ontvlucht-
ten’ niet de randstad om naar het dunbevolk-
ter Noorden te verhuizen.”

Opmerkelijk genoeg is het ontbreken van
een supermarkt in Blauwestad geen thema
voor nieuwkomers. ,,We horen het nauwe-
lijks”, zegt Perton. Het is voor de directie van
Blauwestad dan ook geen onderwerp van
discussie. Ze zijn dan ook niet in gesprek met
supermarktketens. In omliggende dorpen
zijn supermarkten en in de stad Winschoten
is ook voldoende aanbod. ,,Maar wie weet
komt het ooit ter sprake.”

Waar in de eerste jaren, bij de slow-start
van Blauwestad, sceptici hun gelijk dachten
te halen – het was niets, het is niets, het
wordt niets – is dat negatieve beeld en doem-
denken gekanteld. Van de 1250 geprogram-
meerde kavels zijn er inmiddels vierhonderd
verkocht. Een derde.

De laatste drie jaar zit de spirit er fllflink in
met meer dan tweehonderd verkochte kavels.
En, weten Perton en Nieuwold, van het door
politieke bestuurders gevreesde kannibalis-
me is nauwelijks sprake. ,,Dat betekent dus
dat we de omliggende dorpen niet leegzui-

Blauwestad koerst af op een topjaar, wat betreft de
verkoop van huizen. Waar in 2017 nog het record
aantal van 66 kavels werden verkocht, wordt die ma-
gische grens mogelijk weer aangetikt.

TAMMO BEISHUIZEN

Het eerste contact tussen Minerva
opleiding Art&Design en de ge-
meente Oldambt is gelegd. En beide
partijen zijn enthousiast. ,,Het is nog
prematuur, maar het klopt, we zijn
met elkaar in contact”, zegt wethou-
der Bard Boon (PvhN) van de ge-
meente Oldambt. Op ambtelijk ni-

veau is contact gezocht, de plannen
moeten nu worden uitgewerkt. Boon
vindt in ieder geval niet dat een nieu-
we beeldentuin in Winschoten het
Rosarium in de wielen moet rijden.
,,Dat blijft toch de beeldentuin van
Winschoten.”

De vergelijking met het interna-
tionaal befaamde Rosarium gaat ook
mank, want de beeldentuin in de To-
renstraat bestrijkt een oppervlakte
van 800 vierkante meter. Maar met
zo’n oppervlakte kunnen de studen-
ten van Minerva prima uit de voeten.
In Groningen kunnen studenten de
bachelor opleidingen autonome
beeldende kunst, vormgeving en do-

cent beeldende kunst en vormge-
ving volgen. Winschoten telt al een
aantal stadstuinen in het centrum.
Op een plek wordt groente ver-
bouwd, op een andere plek kunnen
buurtbewoners in de tuin zitten of
jeu de boules spelen. Jaap de Winter,
werkzaam bij de buitendienst van
Oldambt ziet het plan helemaal zit-
ten. ,,Mede bedacht door een student
die zich ook bezighoudt met aanleg
van stadstuinen. Ze kwam nu met dit
idee op de proppen. Een toegevoeg-
de waarde voor de Torenstraat.” Bij
de Hanzehogeschool, waar Minerva
onder valt, was niemand aanwezig
om het plan toe te lichten.

Minerva beeldentuin in Winschoten
TAMMO BEISHUIZEN

WINSCHOTEN Moderne kunst of tra-
ditioneel, klassieke beeldhouw-
werken. De Torenstraat in Win-
schoten krijgt mogelijk een beel-
dentuin met kunstwerken van de
academie Minerva.
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gen. Veel woningbezitters komen uit Noord-
Nederland en het westen, maar niet direct uit
de regio. En, we zien de laatste tijd dat er veel
Duitsers belangstelling voor een kavel heb-
ben. Ze komen uit Köln, Braunschweig en het
Ruhrgebied”, somt Perton op.

Het enigszins gedateerde bestemmingplan
is recentelijk geactualiseerd en Blauwestad
heeft haar visie voor de komende jaren op
tafel gelegd bij de gemeente Oldambt. De
vraag luidde: wat gaan we doen met Blauwe-
stad? Nou plannen genoeg. Perton loopt naar
een grote wandkaart van het gebied en wijst
aan. Zo komt er een verbinding tussen na-
tuurgebieden De Tjamme en Reiderwold. Er is
een derde pontje aangeschaft, zodat vanaf
Veendiep in Beerta tot Reiderdiep het water
geen barrière meer vormt. De twee andere
pontjes zijn bij de natuurbegraafplaats Beerta

en Nieuweweg Oostwold.
Ter hoogte van Post Pallets in Finsterwolde

wordt een nieuwe horecazaak gebouwd aan
het water. Een paviljoen met een relatief,
kleine jachthaven. Plannen die er al lagen,
maar nieuw leven zijn ingeblazen. ,,Er komen
steigers en terras. Een meerwaarde voor de
oostkant van het plan.” Verder wordt gewerkt
aan het uitbouwen van fiets- en wandelrou-
tes. De infrastructuur krijgt een forse oppep-
per. Extra paden worden er aangelegd en er
komt meer bewegwijzering voor de recreant.

Het Havenkwartier, het kloppend hart van
Blauwestad, wordt verder uitgebreid. Het
plan Havenmeester, achttien woningen, is in
februari in de verkoop gegaan en alle wonin-
gen zijn verkocht. In oktober gaat de bouw
van start en een jaar later moeten ze zijn
bewoond. Aan de Rederssingel, bij de jachtha-

ven, komen ongeveer dertig pakhuiswonin-
gen. Begin volgend jaar worden de woningen
gepresenteerd. Een architectenbureau is bezig
om de tekeningen uit te werken. De pakhuis-
woningen komen langs de boulevard en de
bestemming is wonen/werken. Op de plek
waar deze pakhuizen worden gebouwd staan
nu nog zeven houten units, waarin onderne-
mers hun winkel hebben. ,,Misschien denken
ze erover om in een pakhuis te gaan wonen.
Werken en wonen onder een dak”, zegt Per-
ton. Ideaal.

Achter de pakhuizen en plan Havenmees-
ter wil Blauwestad het nog onontgonnen
gebied Havenkwartier-Midden aanleggen.
,,We moeten er zelfs nog waterpartijen aan-
leggen en bedenken welk type woning daar
geschikt is. Maar al met al zijn we fllflink in
beweging.”

Dat stelt Rob Heringa van Stichting
Milieubeheer Zuidelijk Westerkwar-
tier. Niet alleen in het open land-
schap zijn de houtsingels te vinden.
Ze staan ook op bedrijventerreinen
in Marum en Leek.

Toen een jaar of tien geleden be-
drijventerrein De Poort in Marum
ontstond, roerde een aantal omwo-

nenden zich. Zij drongen erop aan
dat de houtsingels op die locatie niet
zouden worden verdreven door de
nieuw te vestigen bedrijven. Tot aan
de Raad van State werd hiervoor in-
dertijd strijd geleverd. Omdat onom-
streden was dat de houtsingels een
waardevol karakter dragen in het
landschap, zijn de singels gespaard.

Vanwege het waardevolle karakter
rust de dure plicht op de gemeente
Westerkwartier dat zij erop toeziet
dat zorgvuldig wordt omgesprongen
met deze elementen in het land-
schap. Juist daaraan ontbreekt het,
meent Heringa: ,,Na het uitbreken
van de grote brand op De Poort begin

maart is van een aantal houtsingels
ter plaatse niet veel meer over. De
singels zijn aangetast door de von-
kenregen. Daarna is herstelwerk ver-
richt. Wij kunnen ons niet aan de in-
druk onttrekken dat dit herstel niet
al te zorgvuldig is uitgevoerd, waar-
door meer strekkende meters hout-
singel zijn verdwenen dan nodig.’’

Als ondernemers zich hieraan
schuldig hebben gemaakt, is het de
taak van de gemeente handhavend
op te treden, meent Heringa. In een
brief aan burgemeester en wethou-
ders en de gemeenteraad dringt zijn
stichting erop aan om hiervan werk
te maken. De stichting wil weten of

er plannen zijn ontwikkeld voor her-
stel van de singels. ,,In alle gevallen is
compensatie nodig. Als dat op De
Poort niet mogelijk is, moet hiervoor
elders ruimte worden gevonden’’,
zegt Heringa.

Niet alle schade aan de houtsin-
gels op het Marumer bedrijventer-
rein is volgens buurtbewoonster
Henriëtte Posthumus terug te voe-
ren op de brand. ,,Ook in de maanden
voorafgaand aan de brand zag ik hoe
steeds meer houtsingels tussen de
bedrijven zijn verdwenen. Op de be-
drijventerreinen in Leek is het tot nu
toe wél gelukt om de houtsingels
overeind te houden, zegt zij.

Schade aan houtsingels Marum na brand
KOOS BIJLSMA

MARUM Westerkwartier gaat niet
zorgvuldig genoeg om met het be-
heer van de karakteristieke hout-
singels in het zuidelijk deel van de
gemeente.

GRONINGEN In Cave Oporto aan de
Brugstraat in Groningen woedde
zaterdagochtend een kleine brand
in een prullenbak. Bij de brand is
veel rook vrijgekomen.

De bewoners van de woning
boven het restaurant moesten uit
voorzorg hun woning verlaten. De
brandweer had de brand snel
onder controle. Er zijn geen men-
sen gewond geraakt bij het brand-
je. De brandweer heeft vervolgens
alle ruimtes goed geventileerd om
de rook te verdrijven. Er is enkel
rookschade onstaan aan het res-
taurant. Het is niet bekend hoe de
brand in de prullenbak is ont-
staan.

Brand in prullenbak bij
restaurant Cave Oporto


