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Oud terrasplan van stal gehaald
MARIJKE BROUWER

GRONINGEN Een oud idee voor een
café met terras onder en naast de
Boteringebrug in Groningen is
nieuw leven ingeblazen. ,,De ge-
meente is ervoor in!’’

Dat zegt oud-exploitant Joke van
Velthoven van hotel Corps de Garde
dat zij tussen 1991 en 2000 bestier-
de. In 1994 maakte zij direct aan het
water naast de Boteringebrug een
terras tijdens de Landenweek. Ze
deed dit naar Utrechts voorbeeld
waar terrassen tegen de kademuur,

pal aan het water, al jaren het gezicht
van de grachten bepalen.

Onlangs las ze in de krant dat de
gemeente de Diepenring en de ka-
des wil opknappen. ,,Hoe de kades er
nu bij liggen is een schande. Het is
een verwaarloosde rommel. Moet je
eens kijken hoe andere steden dat
doen. Groningen is daar wat later
mee, hier zijn pas sinds een paar jaar
terrassen aan het water, terwijl men-
sen graag aan het water zitten.’’

Ze is naar de gemeente gestapt om
haar plan van toentertijd uit de doe-
ken te doen en is nu op zoek naar
een investeerder. Ze hoopt dat de

nieuwe uitbaters van hotel Corps de
Garde haar idee oppikken.

Stedenbouwkundige Jasper
Schweigman van de gemeente Gro-
ningen is op de hoogte van het idee
rond de Boteringebrug. ,,Het zou
leuk zijn als het lukt, het past bij de

Watervisie van de gemeente die be-
doeld is om de Diepenring beter te
benutten in plaats van ’m als louter
autoweg met parkeerplekken te be-
naderen. Er komen steeds meer aan-
vragen voor steigers en terrassen in
en aan het water. Aan dit idee zitten
wat haken en ogen, van het beheer
van de brug tot civieltechnische
vraagstukken. Bovendien hebben
we op deze plek te maken met mo-
numenten en niet te vergeten de
bootbewoners.’’

Voorzitter Dirk van Driel van het
Woonschepencomité zegt dat Van
Velthoven haar kans schoon ziet.

,,De hele stad wordt één grote kroeg
en het bier vloeit straks rijkelijk door
de Diepenring. Merkwaardig, want
er wonen daar mensen. Voor ons, di-
rectbetrokkenen, gelden allerlei re-
gels. Die lijken soms niet te gelden
voor de horeca.’’

Van Velthoven zegt voor zichzelf
geen andere rol te zien dan aandra-
ger van het idee. Nadat ze in 1994 en-
kele dagen een terras op die plek had
bestierd, wees een ambtenaar haar
op de loze ruimte in de brug. Ze be-
naderde een architectenbureau dat
een café tekende onder de brug,
maar investeerders vond ze niet.

‘Kijk eens hoe
andere steden dat
doen. Groningen is
daar wat later mee’


