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Eerder verschenen Straatambassadeur A+

De “toekomstvisie A+ kwartier” richt zich op 
het noordwestelijke deel van de Groningse 
binnenstad: van de Noorderhaven en het 
Lopende Diep tot aan de Vismarkt en de 
Brugstraat. Van de Hoge der A tot de Oude 
Boteringestraat, uitgezonderd het gebied wat 
ligt tussen Zwanestraat, Stoeldraaierstraat, 
Vismarkt en de Guldenstraat. 
De visie is door de Groningse gemeenteraad 
in de raadsvergadering van 24 februari 2016 
vastgesteld.

Bewoners, eigenaren en ondernemers werken 
gezamenlijk hard aan het realiseren van deze 
visie. te beginnen in de Vishoek, Hoekstraat 
en Muurstraat (en de Derde, Vierde en Vijfde 
Drift en de Gasthuisstraat). Deze gids richt 
zich, om te beginnen, dan ook op deze straten.

Met alleen een visie en een inspiratiegids voor een 
mooier A+kwartier ben je er niet. Het zijn slechts 
hulpmiddelen. Verandering en beweging komt niet 
vanzelf. Dit besef bracht de werkgroep A+kwartier 
op het idee van de straatambassadeur A+.

De straatambassadeur A+ draagt blijvend onze 
ideeën voor een mooier A+kwartier uit. Neemt zo 
nodig het voortouw. Zij/hij versterkt, waar mogelijk, 
de verbondenheid, bevordert de communicatie en 
verhoogt de betrokkenheid. Zo nodig neemt zij/hij 
direct contact op met de stadsdeelcoördinator. 

De straatambassadeur A+ woont en/of werkt in de 
straat. Zij/hij ontvangt hiervoor geen vergoeding. 
De invulling van de taak als straatambassadeur A+ 

is vrij en hangt af van de straatambassadeur zelf.

De straatambassadeur A+ is niet verantwoordelijk 
voor de straat. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling 
dat zij/hij zelf problemen moet oplossen.

Straatambassadeurs A+ komen/zijn er voor de
-  Muurstraat, Derde Drift én Boteringeplaats,
-  Hoekstraat: Oude Kijk in ‘t Jatstraat  - Vierde Drift,
-  Hoekstraat: Vierde  - Vijfde Drift én Vierde Drift,
-  Gasthuisstraat én Vijfde Drift,
-  Vishoek. 

We verwachten binnenkort bekend te kunnen 
maken wie deze vijf straatambassadeurs A+ zijn. 
Zie daarvoor de websites van de buurtvereniging 
A-kwartier en de gemeente.

Doe mee en support je straatambassadeur A+!
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voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of 
onvolkomenheden.
Gebruik van kaartmateriaal en/of gegevens uit deze 
publicatie is alleen toegestaan met bronvermelding. 
Bronvermelding bij de tekst.

Auteurs:  
thijs Klompmaker
ir Remko Veenstra bnsp

Ontwerp en opmaak: 
Urban Opportunities, 
Den Haag, NL 

Auteurs en kopierechten foto’s:
pagina 1 (2x), 4, 5 (2x), 7, 8 (2x), 11, 12 (2x), 13, 14 (3x), 15, 16/17, 
20 (4x), 22 (4x), 23 (4x), 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 (2x), 33, 35 en 
36: Remko Veenstra - Hilversum / Urban Opportunities - Den Haag
pagina 3, 14, 15 (4x): Han Santing - Groningen 
pagina 6 (Hoge der A): Bert Kaufmann
pagina 10, 12: Wim van Zeijst  - Groningen
pagina 10, 18/19, 29: Dina Woltil - Groningen
pagina 13, 14: Femke van Kempen - Groningen

pagina 33: Boukje Zeinstra - Groningen
pagina overig: Google Earth

inspirat ie  voor  een mooier  A+kwart ier

Berichten uit het A+kwartier - 31 augustus 2016
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Voorwoord

in 2016 hebben wij, bewoners, eigenaren 
en ondernemers uit het A-kwartier samen 
met de gemeente Groningen, de 
toekomstvisie A+kwartier opgesteld. Het 
resultaat is een gemeenschappelijke 
ambitie voor de ontwikkeling van het 
A-kwartier. 

in deze visie staan doelen voor wonen, 
bedrijvigheid en de inrichting van de 
openbare ruimte: meer groen, meer 
kleine bedrijvigheid, meer diversiteit 
bewonersgroepen.

in de openbare ruimte hebben we de 
mogelijkheid om met elkaar de sfeer van 
de buurt te bepalen. Enerzijds door de 
manier waarop we de ruimte gebruiken 
en anderzijds door de uitstraling die we 
er aan willen geven. 

Een van de ambities uit de visie is het 
realiseren van aantrekkelijke leefstraten, 
passend bij het historische karakter van 
onze buurt.

Dit boekwerk ‘inspiratieboek voor een 
mooier A+kwartier’ is een handvat voor 
de wijze waarop wij samen de sfeer en 
uitstraling van de straten kunnen vorm 
geven. We proberen hiermee een keuze 
voor passende en samenhangende 
accessoires makkelijk te maken, zonder 
elkaar daarbij verplichtingen op te 
leggen. 

Door de straten aantrekkelijk te maken 
hopen en verwachten we de leefstraten 
levendig en leefbaar te maken.
Namens alle betrokkenen wens ik u veel 
inspiratie toe.

Esther Klaver
voorzitter buurtvereniging A-kwartier

inhoud

Bankje voor jezelf

Even een hoofdstuk in je lievelingsboek 
lezen op het bankje voor je huis.

Gevelverlichting met warmte

Sfeervolle gevellantaarns verlichten de 
straat met warmte.

Kunst in de straat

Het verhaal verbeeldt. Garagedeuren 
zijn een prima plek hiervoor.

Kleur aan de gevel

Geveltuintjes, bloembakken aan en/of 
voor de gevel geven de straat kleur.

Hekwerken delen

Sierlijke hekwerken op de bouwmuur 
met je buren.

Uithangborden maken

Altijd al willen weten. Uithangbord als 
naambord en versiering. 
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Historisch kwartier
De identiteit van het A-kwartier is voor een 
belangrijk deel gebaseerd op haar rijke historie. 
Het is onze ambitie om die identiteit als historisch 
haven- of handelskwartier blijvend te verankeren. 
Hiermee zeggen we iets over de sfeer die we in het 
A-kwartier beogen.
 
De sfeer die een straat of een gebied uitstraalt 
wordt bepaald door het samenspel van de 
inrichting van de openbare ruimte, privéruimte en 
gevels. 

Voor het bereiken van deze doelstelling is het van 
groot belang dat (alle) eigenaren en gebruikers mee 
doen. Hierbij moeten we er rekening mee houden 
dat dit geduld vergt. 

Niet iedereen investeert op hetzelfde moment in 
zijn pand en niet iedere investering zal passen in de 
gewenste sfeer.

Het A-kwartier is een buurt met een lange en rijke 
historie. Dat zie je terug in het stratenpatroon en in 
de vele oude en monumentale panden. De Hoge en 
Lage der A behoren tot de mooiste plekken in Stad 
Groningen. En hoewel de achterliggende straten 
anders van karakter zijn, maakt onze buurt onderdeel 
uit van diezelfde historie.

A+kwartier: top!
Nu de herinrichting van de Vishoek, Hoekstraat en 
Muurstraat in uitvoering is, komt de tijd om de straat 
aan te kleden en in gebruik te nemen. in deze gids 
staan veel voorbeelden hoe je na deze herinrichting 
deze straten samen “mooier A+” kunt maken.

Mag dat allemaal zonder vergunning?
Samen A-kwaliteit Maken betekent ook ruimte voor 
een andere aanpak. Bewoners, eigenaren en onder-
nemers hebben een gezamenlijk belang bij het mooi 
‘aankleden’ van hun buurt. Vergunningsaanvragen 
passen daarin niet zo. Middels een proef willen we 
onderzoeken of dit gerechtvaardigd is. Deze proef 
duurt twee jaar, tot 1 juli 2019. Samen zullen we dan 
vaststellen of deze proef van het vergunningvrij 
plaatsen van de ‘attributen’ geslaagd is. Dit boek 
dient daarvoor als bron voor inspiratie.

De proef geldt voor de straten Vishoek, Hoekstraat 
en Muurstraat en betreft de zone van de Groningse 
‘stoep’. Zie ook “Voorwaarden gebruik” op pagina 33.

Hoe zit dat met gemeente en rijksmonumenten?
Voor monumenten blijven de voor deze panden al 
geldende regels vanzelfsprekend van toepassing.

Levendige leefstraten 
Mooie en aantrekkelijke straten zijn niet meteen 
levendige leefstraten. Daar hebben we echt elkaar 
voor nodig. Dat kan op een doordeweekse dag of 
op een van de A+buurtborrels. 

A-kwal i te i t  maakt  A+kwart ier  mooier

Buurtborrel bij geveltuintjesfeest (2016)



Cannes - 160 cm € 199 (Karwei)

Milano  - 206 cm € 219 (Karwei)

Siena  - 180 cm € 299 (Karwei)

Pallanza  - 140 cm € 119 (Karwei)
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Bankjes in de kleuren van raam en deurhout

Nog even een hoofdstuk uit je lievelingsboek lezen 
op het bankje voor je huis. Even een zonnestraal 
meepakken. Of blokken voor je studie. Of gewoon 
een kopje koffie of thee met je overbuurvrouw. 
Een bankje voor je woning maakt de straat zoveel 
menselijker. 

Uitvoering
Banken zijn er om er samen op te kunnen zitten. 
Een bank moet voldoende breed zijn om er met zijn 
tweeën of drieën op te kunnen zitten zonder daar 
bij elkaar te hinderen. Een minimale maat is 135 cm.

A-kwaliteit
De bestrating ligt op ‘afschot’ en is zelden helemaal 
vlak. Hierdoor kan de bank scheef komen te staan 
en/of gaan wiebelen. Een zwart rubberen kous om 
de poot van de bank kan dit euvel eenvoudig voor-
komen. Om te voorkomen dat een bankje zonder je 
toestemming verplaatst wordt is verankering aan 
bestrating of gevel verstandig.

Kosten
De kosten van een bankje varieert tussen € 120 en 
€ 300. Hierbij komen nog de kosten voor verf en 
het verankeren.

Bankje voor jezelf
Een bank voor je deur zegt iets over jou. Wat je leuk 
of mooi vindt. Of je houdt van klassiek of van een 
meer eigentijds model. Belangrijk is dat de bank bij 
jou past en ook bij je omgeving.  

Uitvoering
Een bank die het altijd goed doet in een historische 
omgeving is de klassieke parkbank. Met gietijzeren  
staanders en stevige houten glansgelakte planken 
als zit gedeelte en rugleuning. Het gietijzer in zwart. 
Banken helemaal van hout of opvouwbare banken, 
banken van eigentijds steigerhout, er kan veel. Wel 
dienen ze te passen bij de sfeer van weleer.
De bank past het beste bij je woning wanneer je 
het hout verft in een donkere kleur of een kleur 
welke gebruikt is voor de voordeur, het raamhout of 
de gevelkozijnen. 

A-kwaliteit
We willen in de straat graag eenheid zonder dat het 
allemaal hetzelfde is. Verscheidenheid in A-kwaliteit!
Dit is goed mogelijk wanneer we de vorm van de 
banken op elkaar afstemmen. De getoonde banken 
geven goed aan wat we hiermee bedoelen.

Kosten
Klassieke banken zijn qua aanschaf een stuk duurder 
dan eigentijdse banken. Eigentijdse banken worden 
veel aangeboden. Het exclusieve van een klassieke 
bank vertaalt zicn in de prijs (vanaf € 400).

Klassiek of eigentijds

A-kwal i te i t  maakt  A+kwart ier  mooier
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Het beschermt en het is nog mooi ook: het sierhek.
Op een natuurstenen band. Deze, dwars op de gevel 
in de bestrating opgenomen band, varieert in lengte 
van 45 cm tot 100 cm. Het sierhek is net zo breed. 
Het sierhek, vaak 80 cm hoog, geeft zowel de gevel 
als de straat extra sfeer. 

Uitvoering
Sierhekwerken zijn gemaakt van metaal. Qua vorm 
zijn er veel mogelijkheden. Voor een sierhekwerk is 
maatwerk noodzakelijk (geen situatie is hetzelfde). 
De voorkeur gaat uit naar rechte vormen, passend 
bij de verschillende sierhekwerken die in de buurt 
zijn geplaatst (zie Hoge de Aa). De kleuren zwart en 
antraciet worden het meest toegepast.

A-kwaliteit 
Het oog wil ook wat; het heeft daarom de voorkeur 
wanneer het hekwerk waterpas geplaatst wordt op 
de natuurstenen stoepband. Echte A-kwaliteit is 
wanneer de natuurstenen band eerst waterpas 
gesteld wordt.

Kosten
De kosten van een gecoat (beschermende verflaag) 
sierhekwerk variëren tussen de 40 en de 120 euro.

Een fraai (door bewoners van het A-kwartier) vorm-
gegeven hekwerk (uit te voeren in COR-tEN-staal), 
een lage blokhaag of een sierhekwerk, het doel is 
hetzelfde. Het markeert de strook voor je woning of 
je bedrijf. Het maakt de overgang van de openbare 
ruimte naar privé 

Uitvoering
Elke uitvoering heeft voor en tegens. Het sierhekje 
is een prima ankerplaats voor de fietsketting en dus 
voor een fiets. De blokhaag zal snel rondslingerend 
vuil ‘opvangen’. De uitvoering in COR-tEN-staal kent 
weer andere nadelen. Een ideaal hekwerk is er niet.

A-kwaliteit 
Uitvoering in A-kwaliteit.

Hekwerken delenSierhek of sierheg

Prototype hekwerk van COR-tEN-staal Lage blokhaag als sierheg Sierhek op Hooge der A Sierhek in Deventer

A-kwal i te i t  maakt  A+kwart ier  mooier
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Garagedeuren en deuren van transformatorhuizen 
kunnen mooi en aantrekkelijk zijn. Dat is nog eens 
van iets ‘zwaks’ echt iets ‘sterks’ maken. En daarin 
zijn we in het A+kwartier goed. 

Uitvoering
Deze aap is de eeste afbeelding uit een reeks die de 
historie van een pand, een bewoner, een beroep of 
een bedrijf in de straat of in de buurt als onderwerp 
heeft. 
De komende tijd zullen meer afbeeldingen worden 
aangebracht in de Hoekstraat en de Muurstraat. 

A-kwaliteit
Buurtbewoners en gemeente werken hier samen 
aan het weer aantrekkelijk maken van deze straten 
na het verdwijnen van de raamprostitutie.

Kosten
Er zijn nog meer garagedeuren (en hekken) die een 
opknapbeurt kunnen gebruiken. Je eigen bijdrage 
bestaat uit het zorgdragen voor een goede basis 
waarop een bestickering of een schildering kan 
worden aangebracht. De kosten daarvan zijn sterk 
afhankelijk van de situatie. Dat zoeken we graag 
met je uit. De kosten van het aanbrengen van de 
afbeelding worden door de gemeente betaald, 
zolang het budget daarvoor toereikend is. Wees er 
dus snel bij, want op is op. 

in de Vishoek, naast nr 10, ‘woonde’ 
jarenlang een aap. Dit zou nu niet meer 
kunnen. Om de aap niet te vergeten is 
de garagedeur met de verbeelding van 
de aap opgesierd.

Uitvoering
Combinatie van spuitbus en airbrush, 
professioneel opgebracht / uitgevoerd 
door MarcArt.

A-kwaliteit
De versie met plakfolie eind 2015 
mislukte. in 2016 is een nieuwe poging, 
met succes, gedaan. Nu met ‘painters’. 

Kosten
Een ontwerper uit het A-kwartier heeft 
kosteloos het ontwerp en de begeleiding 
van de realisatie op zich genomen. De 
kosten van het aanbrengen zijn betaald 
door de gemeente.

Eigen initiatief waar je blij van wordt
Een van de eigenaren heeft op eigen 
initiatief de ‘dame met de paraplu’ op 
de zijgevel van zijn pand in de Hoekstraat 
aangebracht. De ‘dame met de paraplu’ 
is betaald door de pand eigenaar zelf.

Kunst in de straat De Aap

A-kwal i te i t  maakt  A+kwart ier  mooier

kunst op de deur van een traforuimte oude afbeelding op garagedeur de aap van tante Greet dame met paraplu - zijgevel Hoekstraat 28
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Klimmers
Klimmend groen aan of langs de gevel. Het geeft de 
straat een groene uitstraling. Klimmers die over de 
straat heen groeien geven een groen dak gevoel.

Uitvoering
Een gevel in de zon kan behoorlijk warm worden. 
Niet alle planten zijn daar even goed tegen bestand. 
Je hebt onder de klimmers echte zonaanbidders en 
schaduwliefhebbers. Handig om rekening mee te 
houden. 
Zie pagina 16 voor welke klimmers van schaduw of 
juist van zon houden de planten.

A-kwaliteit
Van teen tot top. 

Kosten
Klimmers beginnen klein. Voordeel is dat ze dan 
niet zo duur zijn. 

A-kwal i te i t  maakt  A+kwart ier  mooier

Een kleurrijk tuintje voor je woning. Heb 
je er nog geen en wil jij dat ook? 
Bij Stadsbeheer kan je een geveltuintje 
aanvragen.

Uitvoering
De breedte van een geveltuintjes in het 
A-kwartier varieert van 20 tot 40 cm (in 
uitzonderingsgevallen kan dit breder 
zijn, afhankelijk van de privé zone). 
Voor het A-kwartier heeft de gemeente 
een nieuwe geveltuin gemaakt. Door de 
antracietkleurige smalle opsluitingsband 
2 cm verdiept aan te leggen zie je al 
snel deze rand niet meer. Dit past beter 
bij de historische omgeving.

A-kwaliteit
Een geveltuintje krijgt A-kwaliteit door 
fraaie en kleurrijke planten. Zie voor 
een uitgebreide lijst met beplanting- 
soorten op de bladzijde met “Planten in 
de straat”.

Kosten
De aanlegkosten van een geveltuintje 
zijn voor de gemeente. De planten en 
het onderhoud voor de bewoner of 
ondernemer.

Geveltuintjes
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Planten voor de gevel Hanging Baskets
Hagen
• taxus baccata (venijnboom, wintergroen, goed te snoeien; kan 

tegen katten/honden urine)

Rozen 
• Rosa ‘Sexy Lady’ (bloemkleur rood) 

Vaste planten schaduw 
• Anemone honorine ‘Jobert’ 
• tiarella cordifolia 
• Hosta diverse soorten 
• Geranium maccrorhizum ‘Spessart’ 

Vaste planten zon 
• Agastache ‘Blue Fortune’ (dropplant, 80cm, blauwe bloem)
• Persicaria amplexicaulis ‘Rosea’ (hoogte 70cm, lichtroze bloem)
• Salvia nemorosa (hoogte 40 cm, dieppaars bloem)
• Geranium macrorrhizum ‘Spessart’ (25-30cm, lichtroze bloem)
• Geranium ‘Johnsons Blue’ (hoogte 40 cm, bloemkleur blauw) 
• Echinacea purpurea (hoogte 60cm, bloemkleur roze)

Heesters 
• Hydrangea soorten (lage soorten, bloemkleur ntb)

Klimmers schaduw 
• Jasminum nudiflorum (winterjasmijn, tot 3 meter, gele bloem)
• Pyracantha ‘Orange Glow’ (vuurdoorn, tot 4 meter, bloemkleur 

wit; najaar: oranje bessen)
• Clematis vitalba (tot 3,5 meter, bloemkleur wit)
• Hydrangea anomale ssp. Petiolaris (tot 10 meter, bloemkleur 

wit; zelfhechtend)  

Klimmers zon 
• Parthenocissus (wilde wingerd, hoogte tot 6 meter, kleurt rood-
 oranje in het najaar; zelfhechtend) 
• Lonicera periclymenum ‘Serotina’ (rode boskamperfoelie, tot 5 

meter, bloemkleur rood)
• Wisteria sinensis (blauwe regen hoogte tot 10 meter, bloem-
 kleur blauw)

Aan de voorgevel, naast de deur, naast een raam, 
aan een blinde muur; genoeg mogelijkheden. Het 
belangrijkste is dat de basket genoeg licht krijgt. De 
beste plek is uit de wind en een gedeelte van de dag 
in de zon. Komt de hanging basket in de volle zon op 
het zuiden dan doet hij het ook goed, zolang je het 
water geven maar aanpast. Een lichte plek zonder 
direct zonlicht hoeft geen probleem te zijn.

Planten
• Lobelia’s: af en toe een beetje terugknippen
• Surfinia’s: knip rustig de ranken die andere planten in de weg 

zitten bij de basis af 
• Petunia’s: houdt ze bossig en rijkbloeiend door regelmatig de 

bloemstengels met de helft in te korten. Bloemen die je weg 
knipt krijg je vijfvoudig terug

• Helichrysum: knip af en toe enkele ranken geheel bij de basis 
weg; als je de plant alleen maar wat inkort, zal hij zich des te 
meer vertakken en andere planten overwoekeren

• Plectranthus: als de Helichrysum

Voeding
Plant de planten in potgrond en voeg langdurig werk- 
zame voeding toe. Zijn de planten in de hanging 
basket uitgegroeid, voeg dan eenmaal per week een 
portie vloeibare plantenmest toe. Doe je dat niet 
dan gaan de planten er vermoeid en gelig uitzien. 

Water
Planten hebben water nodig. Vergeet je basket niet 
regelmatig water te geven.
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Uithangborden / uithangers en gapers zijn van alle 
tijden. En van overal. Je komt ze, als je goed oplet, 
overal ter wereld tegen. En altijd toveren ze een 
glimlach op je gezicht. Of verwondering.
Een gaper was het uithangbord van apothekers, om 
klanten te trekken. Het was ook een aanduiding van 
kwaliteit voor de winkel.

Uitvoering
Bij het maken van een uithangbord of een gaper 
komt meer kijken dan bij het maken van een gevel-
bord of geveltegel. Heb je interesse in het maken 
dan is het een leuk idee om hiervoor iets met elkaar 
te organiseren.

A-kwaliteit
Uithangborden worden dikwijls gemaakt van sier-
smeedwerk. Dat kan een antiek uithangbord (van 
de broccante) zijn of een nieuwe (te koop op het 
net). Het zelf beschilderen van een uithangbord 
maakt het uithangbord uniek.

Kosten
Een uithangbord kan je zo duur maken als je wilt. 
De kosten inclusief montage variëren tussen € 50 en 
€ 300. Gapers zijn een stuk kostbaarder. Een gaper 
laten maken kost al snel € 1.500. Eigenlijk is het een 
kunstwerk; soms heb je geluk dat je een gaper vindt 
op een antiekmarkt.

Uithangers en gapers
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Versieren
Nu iconen woorden verdringen neemt 
de interesse van het gevelversiering als 
accent snel toe. Belangrijk hierbij is dat 
de verbeelding zeggingskracht heeft. 

Uitvoering
De verbeelding verwijst dikwijls naar 
het beroep van degene die er woont of 
werkt.

A-kwaliteit
Eigenaren, bewoners en ondernemers, 
samen met elkaar aan de slag. Je eigen 
gevelversiering maken. Een werkplaats, 
bijvoorbeeld in een van de voormalige 
prostitutie panden, daarvoor zou leuk 
zijn. Dan kan je creatie een keer blijven 
liggen. Begeleiding door een kunstenaar 
inspireert en stimuleert. Laagdrempelig 
werken aan het mooier maken van het 
A+kwartier. Dit alles helpt je een mooie 
versiering met A-kwaliteit voor je gevel 
te maken.

Kosten
De materiaalkosten vallen in het niet bij 
de arbeidskosten om zoiets bijzonder te 
laten maken. Dat wordt een mooi klusje 
huisvlijt, voor de donkere dagen.



Met een gevelbord of geveltegel luister jij je eigen 
pand op. Het lijkt iets van vroeger maar dat is het 
niet. Samen met uithangers (uithangborden) en 
gapers verlevendigt dit de gevels. De expressie is 
bezig met een come-back.

Uitvoering
Gevelbordjes zijn er in vele vormen, materialen en 
modellen. Er is eigenlijk geen vast uitgangspunt. De 
uitvoering zal weersbestendig moeten zijn: bestand 
tegen regen en vorst. Het meest duurzaam is een in 
een daartoe geschikte oven gebakken ‘tegel’.

A-kwaliteit
Gevelborden moeten weerbestendig zijn. Dit vereist 
goede kleurvaste materialen.

Kosten
Een gevelbordje is een soort tegel De kosten van 
het ontwerp, maken en plaatsen van een gevelbord 
varieert tussen € 250 en € 500.

Bij voldoende belangstelling kunnen we gedurende 
een periode (bijvoorbeeld een half jaar) een garage 
huren en inrichten om daar met elkaar ieder voor 
zich een eigen uniek gevelbord te maken. 

Tip
Zie ook voor de vele gevelstenen in het A-kwartier 
de paperback Groningen te voet van Edward Houting
(bij bol.com voor € 7,50).

Gevelbord en gevelsteen
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Sprekende gevels
Een lust voor het oog. Gevels met een 
verhaal. Alsof ze jou willen vertellen wat 
ze gezien en meegemaakt hebben. 
Sprekende gevels zijn misschien stom, 
maar niet dom. En ze vertellen het je 
alleen aan degene die er oog voor heeft. 

Uitvoering
De details vertellen het meest. Dat kan 
de grootte van de metselsteen zijn, het 
metselwerkverband zijn, de gevelankers, 
de gootophanging, de afdekking van de 
hijsbalk, de bevestiging van de luiken, 
de toog boven een venster, de negge 
(maat tussen kozijn en gevel), de raam-
dorpel, enzovoort.

A-kwaliteit
Onderhoud met liefde en respect. 

Kosten
Onbetaalbaar.
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Welkom 
Wie wil niet zijn familie of vrienden welkom heten? 
Dat kan met een lantaarn bij je voordeur. Het kan 
ook bij het begin van de straat. Van gevel tot gevel 
een verwelkoming. Weet je gelijk waar je bent. Kan 
daarover geen misverstand meer zijn.

Uitvoering
Een welkomboog is van gevel tot gevel en bestaat 
uit een constructief gedeelte en een versiering. Dit 
geheel vormt een soort poort. Het ontwerp, uit te 
voeren in staal, zal én veilig én sierlijk zijn en een 
gevoel van trots op mijn straat oproepen. Het kleur-
gebruik is ingetogen met fraaie accenten.
De verwelkoming aan te brengen op markante plek-
ken zoals de hoeken Hoekstraat  en Muurstraat met 
de Oude Kijk in‘t Jatstraat. 

A-kwaliteit
Het spreekt voor zich dat de onderste delen van de 
welkomstboog voldoende hoog moeten zijn. Dit 
betekent een minimale hoogte van 4,6 meter. Het 
aanlichten van de boog kan het effect vergroten. 
Wel dient hierbij rekening gehouden te worden met 
vensters en eventuele strooilicht.

Kosten
De gemeente neemt hierin het voortouw. Met extra 
bijdragen kan extra kwaliteit gerealiseerd worden.

in de tijd van sociale media als twitter, Facebook en 
Whatsapp lijkt een mededelingenkast overbodig. Of 
dat echt zo is, valt te betwijfelen. Een groot voordeel 
van een of meer mededelingenkasten is dat deze 
voor iedereen is. Daarnaast is thuis zijn in de sociale 
media niet voor iedereen weggelegd. Een bericht is 
al snel slecht vindbaar. Berichten volgen elkaar snel 
op. Over nepnieuws maar niet te spreken.

Uitvoering
De mededelingenkast is dikwijls van hout, gelakt in 
een donkere kleur en hangt. De mededelingenkasten 
zijn bedoeld om actuele ontwikkelingen te duiden. 
Het gaat daarbij om aankondigingen, uitnodigingen 
en handige weetjes. Reclame is niet de bedoeling.

A-kwaliteit
Een mededelingenkast zonder actuele informatie is 
niet zinnig. De buurtvereniging A-kwartier draagt 
zorg voor de kast. 

Kosten
De aanschaf en het aanbrengen van de kasten doet 
de gemeente. 

Mededelingenkast

welkom van gevel tot gevel (Walstraat - Deventer) oude mededelingenkast (Walstraat - Deventer)



Je ‘stoep’ vegen
Een goed georganiseerde omgeving zorgt 
voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat 
voor bedrijven en bewoners. Aandacht 
voor de veiligheid en aantrekkelijkheid 
van de openbare ruimte is dus geboden.

Samen de stoep voor je woning vegen
Je collectief en individueel betrokken 
voelen bij je eigen leefomgeving kan 
door hieraan bij te dragen. Mede daar 
door is terug van weggeweest: je eigen 
stoepje vegen. En dat heeft past zin als 
je buren dat ook doen. Cool om samen 
de stoep te vegen. En daarna samen een 
bakje koffie te drinken op het bankje 
voor je woning.

A-kwaliteit
Met het herinrichten van de staat maken 
we samen een nieuwe leefomgeving die 
aansluit bij de behoefte van jou en de 
buren. Zoiets laat je niet versloffen.

Kosten
Naast de aanschaf van een goede bezem 
zijn er geen kosten.

A+A+

SAMEN A-KWALITEIT MAKEN  (13 juni 2017) 2726 SAMEN A-KWALITEIT MAKEN  (13 juni 2017)

A-kwal i te i t  maakt  A+kwart ier  mooier

Een zonnige dag. Gewoon met je buren uit de straat. 
Uitrollen van de grasmatten, het uitklappen van de 
inklaptafels en inklapbanken, borden met plakjes 
worst en blokjes kaas, frisdrank, bier en wijn. En als 
je het hem vraagt komt ook de ijscoman nog langs. 
De aanleiding, die verzinnen we wel.
De straat is niet langer alleen een weg, het is meer 
en meer de ruimte van ons, voor groen, ontmoeting 
en samenleven. De stad van straks is nu.

Uitvoering
Je doet het sneller, vaker en makkelijker wanneer 
de grasmatten, de inklaptafels en banken er zal zijn. 
Een plek om dit op te bergen in een garage maakt 
dit mogelijk. 

A-kwaliteit
Het gezellig hebben betekent ook samen opruimen. 
Het oprollen van de grasmatten, de inklappen van 
de tafels en de stoelen. Vanzelfsprekend A-kwaliteit.

Kosten
Die vallen erg mee, zeker wanneer je dat met elkaar 
deelt. 

Drukte in onze straat

waar een bezem al niet goed voor is
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Graffiti avant la lettre. Op enkele plekken in het 
A-kwartier zijn geschilderde reclames op (zij)gevels 
terug te vinden. Zij geven ons een inkijkje in de rijke 
historie van het A-kwartier. Soms vaag herkenbaar 
zijn dit de resten van een reclamestijl die -langzaam- 
uit het straatbeeld is verdwenen. 

Idee
Samen met de eigenaren van de panden waarop de 
muurschilderingen zijn aangebracht en historici van 
de Groninger Archieven en het Noordelijk Scheepvaart 
Museum willen we kijken welke van deze reclames 
in ere hersteld kunnen kunnen worden. Soms ligt 
restauratie het meest voor de hand, soms is behoud 
een betere optie. Soms zal een eigentijdse variant 
het meest wenselijke zijn.

Uitvoering
We weten nog niet genoeg. in welke staat verkeren 
de schilderingen? Wat zijn de mogelijkheden? 

Kan ik meehelpen?
Zin en tijd om hieraan mee te helpen? Laat het ons 
even weten. 

Gevelgedichten Gevelreclame
De kracht en de eenvoud van een gevel 
gedicht. Bij voorkeur in onze taal, maar 
dat hoeft niet. 
Zie het gedicht A Coat op een gevel in 
de binnenstad van Leiden van de ierse 
dichter William Butler Yeats (1865-1939).

A Coat

I MADE my song a coat
  Covered with embroideries
Out of old mythologies
  From heel to throat;
But the fools caught it,
  Wore it in the world’s eyes
As though they’d wrought it.
  Song, let them take it,
For there’s more enterprise
  In walking naked.

Een leuk idee is de stadsdichter van Stad 
Groningen, Lilian Zielstra, te vragen een 
gedicht te maken voor de straat. Eerdere 
stadsdichters waren Ronald Ohlsen, Joost 
Oomen en Rense Sinkgraven
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gevelgedicht op gevel Lange Mare in Leiden gevelreclame in de Visserstraat in Groningen
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De armaturen die aan de kabels hangen blijven. Dat 
wil niet zeggen dat de uitstraling ook hetzelfde moet 
blijven. Een speciaal voor het A-kwartier ontworpen 
kap kan het uiterlijk veel fraaier maken.
De ‘lampen’ in de bestaande armaturen zullen door 
lampen met meer warmte vervangen worden. De 
sfeervolle verlichting zal van lampen aan de gevel 
gaan komen. 

De keuze is niet of klassiek of modern. Het A-kwartier 
is geen stukje museumstad, naast de monumentale 
zijn er ook moderne panden, soms hele mooie met 
uitstraling soms doelmatig zonder enige schoonheid. 
Eenheid in samenhang is hier de uitdaging.

Uitvoering
Een fraai bij de gevel passende verlichtingsarmatuur 
maakt niet alleen de gevel mooier,  het kleedt deze 
ook aan en maakt tegelijk de straat aantrekkelijker.

A-kwaliteit
De kleurtemperatuur van de lamp in de armatuur 
bepaalt veel. Let vooral daarop. Licht met een lage 
kleurtemperatuur wordt als “warmer” ervaren dan 
licht met een hoge kleurtemperatuur.

Naast de straatverlichting geven gevel-
armaturen de straat sfeer. Zo wordt de 
straat wat lichter, en het staat meteen 
ook heel sfeervol.

Uitvoering
Gevelarmaturen zijn er in vele vormen, 
materialen, modellen en prijzen. 

A-kwaliteit
Gevelarmaturen moeten passen bij de 
gevel. Dat is goed te zien in de Vishoek 
waar zo’n historisch armatuur hangt. in 
dit geval is een klassiek gevelarmatuur 
het meest passend. 

Kosten
De kosten van een goede kwaliteit gevel 
armatuur varieert van € 150 tot € 300. 
Hierbij komen de kosten voor montage 
en het aansluiten. 

VerlichtingLampenkappen

Klassiek of modern
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gevelarmatuur in de Vishoek in Groningenlampenkap op armatuur Noordeinde in Den Haag
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Groningse ‘stoep’
De bestaande straat met rijweg en 
twee stoepen en een rijbaan wordt 
vervangen. Het hoogteverschil van 
ca. 12 cm tussen stoep en rijbaan 
komt te vervallen. De ‘goten’ in de 
weg worden van de uitkomende 
granietkeien gemaakt.

Uitvoering
De bestaande straatstenen komen 
voor 60% terug in de nieuwe mix. 
Hieraan wordt 30% roodbruin bont 
en 10% roodbruin toegevoegd. De 
stenen worden gelegd in elleboog-
verband (anders dan op de foto). 
Het keperverband (op de foto) komt 
op de kruisingen.

A-kwaliteit
De bestaande stoepranden worden 
hergebruikt als banden dwars op de 
gevel. Hierop kunnen de sierhekjes 
geplaatst worden.

Kosten
De herinrichtingskosten komen 
voor rekening van de gemeente.

Als je gebruik gaat maken van de strook voor je huis, 
dan neem je een stukje openbare ruimte in gebruik. 
De afspraak is, dat de gemeente dit toestaat, wanneer 
iedereen zich houdt aan het volgende. 

Bewoners en ondernemers van panden in de Vishoek, 
Hoekstraat en Muurstraat mogen gebruik maken van 
een strook openbare ruimte voor het plaatsen een 
bankje, groen en/of sierhekjes. 

De strook wordt begrensd door de breedte van het 
pand. De diepte wordt bepaald door de lengte van 
de haaks op de gevel aangebrachte hardstenen band 
die de hoeken van elke woning worden gelegd. Bij 
het ontbreken van de band moet de strook minstens 
20 centimeter uit de goot blijven. Maximaal 1 meter 
uit de gevel mag in gebruik worden genomen. 

De strook mag uitsluitend worden gebruikt voor een 
bankje, een grote bloempot en een sierhekje. 

A-kwaliteit
De strook die je in gebruik hebt moet je zelf schoon 
houden. De afspraak is dat de gemeente de straat 
van goot tot goot reinigt en de bewoners en de 
ondernemers de strook van goot tot gevel. 
Kortweg, in gebruik nemen is zelf schoon houden!

Qua beeldkwaliteit moeten de ‘aankledingen’ passen 
binnen de sfeer en de uitstraling die in deze gids is 
verbeeld. 

Voorwaarden gebruik
De gangen waren de afgelopen decennia 
afgesloten. Nu de straat weer van de 
bewoners en ondernemers is ligt het 
voor de hand om ook de gangen weer 
te openen. Een belangrijke factor voor 
succes is de aankleding van de gang. 
Een aantrekkelijke gang wordt frequent 
gebruikt wat het gevoel van veiligheid 
vergroot.

Uitvoering
Open toegang tot de gangen is overdag 
meestal geen probleem. Door gangen 
te voorzien van zelfsluitende deuren (in 
de nachtelijke uren) wordt voorkomen 
dat in de nacht de gang niet veilig is.

A-kwaliteit
Verlichting, kleurrijke planten in potten 
en (achter)toegangen.

Kosten
Hierbij is het de kunst de kosten te ver-
delen: planten in potten, inclusief het 
water geven en bijhouden in handen 
van eigenaren. Zelfsluitende deuren en 
verlichting aanbrengen en beheren is, 
wanneer de gang openbaar gebied is, 
voor rekening van de gemeente.

Gangen open?

gang in Deventer gang in Deventer
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Als een van de vijf oudste steden van ons land heeft 
Deventer een rijke historie. Dat is goed te zien aan 
de vele uitingen in de aantrekkelijke oude straten in 
de binnenstad van Deventer. De stad, bekend van 
de grootste boekenmarkt van Europa (eerste zondag 
van augustus), en het Dickens Festijn (december) in 
de Walstraat is erg de moeite waard.

Uitvoering
Klassieke bankjes, potten met groen, klimmers en 
hangmanden. in Dickens stijl beschilderde  deuren 
van garages en traforuimten. De straat is ingericht 
als leefomgeving waar je graag bent. Met een privé 
zone tot aan de met de gevel mee bewegende 
‘goot’, uitgevoerd in halfsteensverband. De ‘rijweg’ 
in keperverband.

Straatverlichting
Veelal klassieke gevelarmaturen.

Onderhoud
De binnenstad van Deventer is zeer goed verzorgd: 
fraai aangeklede gevels, panden en straten worden 
goed onderhouden.

Reistip
Deventer is als oude Hanzestad een leuke dichtbij 
bestemming voor een dagje stedentrip. De oude 
binnenstad van Deventer is wat kleiner dan die in 
Groningen.
Groningen - Deventer duurt met de trein bijna 1,5 
uur. in de auto duurt het wat langer: ruim 1,5 uur. 

Urban travel tip: Deventer
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Doe je op een mooie dag een stedentripje Haarlem, 
slenter je door de binnenstad en voor je het in de 
gaten hebt loop je door een straat waar, zonder dat 
er mensen zijn, het erg leuk is: de Korte Houtstraat.
Alsof je in een soort hofje bent.

Uitvoering
Bankjes, potten met groen, hangmanden, klimmers, 
manden op staanders, geveltuintjes, lampenkappen 
en luifels kenmerken de vele levendige leefstraten 
in de Haarlemse binnenstad. De straat is ingericht 
als leefstraat, met een privé zone tot aan de ‘goot’. 
Dit deel is uitgevoerd in halfsteensverband. tussen 
de goten in keperverband.

Straatverlichting
Over de hangarmaturen zijn rode lampenkappen 
aangebracht. Dit vergroot het huiskamer gevoel.

Onderhoud
We zien weinig achterstallig onderhoud. Kozijnen 
goed in de verf. Het ziet er overwegend goed uit.

Reistip
Haarlem is een leuke bestemming voor een “urban 
travel tour”. De afstanden in de binnenstad zijn 
vergelijkbaar met die in Groningen.  
Groningen - Haarlem duurt met de trein ongeveer 
2,5 uur. De auto is wat sneller: 2,0 uur. Daar komt 
wel het zoeken van een parkeerplaats bij. 

Urban travel tip: Haarlem



Deze gids is u aangeboden door:
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