
Onderzoek naar ’liegen en manipuleren’
achtergrond � uitkomsten onderzoek affaire hortusbuurt

Door Bram Hulzebos

Vandaag presenteert de gemeente
Groningen een onderzoek naar de
affaire Hortusbuurt. Wat was de rol
van de gemeente in deze slepende
kwestie over nieuwbouw in een his-
torische stadstuin?

groningen � Het stadsbestuur is onbe-
trouwbaar en heeft de boel belazerd. Zo
vatte Jannie Visscher (zij was toen nog
geen wethouder) in 2005 de rol samen
van het gemeentebestuur in de ruzie
met de Hortusbuurt. Punt was: de uni-
versiteit wilde in de uit 1626 stammen-
de Hortus Botanicus een nieuw lesge-
bouw neerzetten. Daarvoor zouden
een monumentaal vakwerkhuisje en
een aantal bomen moeten wijken.

De buurt maakte bezwaar bij de ge-
meente, waarop buurt en gemeente
van 2002 tot 2006 een juridische loop-
gravenoorlog voerden, waarbij het
stadbestuur niet schroomde vuile han-
den te maken. Gemeentelijke toezeg-
gingen bleken loos en informatie werd
achtergehouden, aldus de buurt des-
tijds.

De gemeente overschreed bezwaar-
termijnen en werd door de rechter op
de vingers getikt over ten onrechte af-
gegeven kapvergunningen. Een brief

waarin werd beloofd dat het vakwerk-
huisje niet zou worden gesloopt, be-
stond niet, volgens toenmalig wethou-
der Willem Smink. Niettemin zat de
brief in een gemeentelijk dossier dat de
buurt had opgevraagd. Het vakwerk-

huisje ging op een mooie lentedag te-
gen de vlakte. Een vragenuurtje over de
’spookbrief’ werd door een spinnijdige
Smink afgebroken.

Deze (inmiddels ex-) wethouder werd
door de buurt als de verantwoordelijke

gezien voor de manipulaties en het ge-
lieg vanuit het stadhuis. Uiteindelijk
werd oud-gedeputeerde Jaap van Dijk
van stal gehaald om te doen wat het
stadsbestuur niet lukte. Hij kwam met
een voor de buurt en de universiteit
aanvaardbare oplossing: het bestaande
Heymansgebouw wordt uitgebreid, de
tuin gespaard.

Maar toen was het vakwerkhuisje al
gesloopt.
Datzelfde
geldt voor
het vertrou-
wen van de
buurt in het
stadsbe-
stuur. De

buurt eiste vorig jaar een onafhanke-
lijk onderzoek naar de vermeende ma-
nipulaties en misleidingen van het
stadsbestuur. Burgemeester Wallage
(PvdA) zat daar bepaald niet om te
springen. ’Het lijkt ons college zinvol
om onze aandacht vanaf nu te richten
op de toekomst’, schreef hij de buurt in
een poging ze van hun plan af te bren-
gen. Tevergeefs. De raad steunde de
buurt en maandag verschijnt het rap-
port.

Of het rapport iets uithaalt, hangt af
van de mate waarin het college alsnog
bereid is haar aandacht op het verleden
te richten.

Het vakwerkhuisje was al
gesloopt. Dat geldt ook voor 
het vertrouwen in B en W
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