Nieuw in de collectie: archieven
November – december 2018

In november en december zijn er twee nieuwe archieftoegangen beschikbaar gesteld en
drie toegangen herzien. Wat kunt u er zoal in vinden? We lichten twee toegangen toe.
Uitgelicht
2262

Stichting Buro Bewonersdeskundigen te Groningen, 1980-1994

Het Buro Bewonersdeskundigen (BBD) wordt in 1980 opgericht en ondersteunt
georganiseerde bewonersorganisaties bij stadsvernieuwingsactiviteiten. Deze activiteiten
hebben in de regel te maken met volkshuisvesting, woonomgeving, verkeer, beheer en
wijkplannen.
Het werkterrein en de positie van het BBD veranderd door de jaren heen en in 1994 vindt
een algehele fusie plaats van verschillende stichtingen rondom bewoners en wonen. Op 1
oktober 1994 wordt de nieuwe stichting WING gevormd.
Dit archief is een interessante bron als u onderzoek doet naar bepaalde wijken en
woningen in Groningen in de jaren 1980-1994 of geïnteresseerd bent in wijk- en
stadsvernieuwing. In het archief vindt u stukken over de stichting zelf, de krantjes die zij
uitgaf of een fotoboek over het lustrum. Daarnaast zijn er vooral veel stukken over
overleg met instellingen en ondersteuning aan bewoners en organisaties. Dat zijn
vergaderstukken met groepen als Wijkraad Paddepoel, Verbetering Sumatralaan en de
Stuurgroep Noorderplantsoen, maar ook stukken over het Kwintproject in de
Oosterpoort, Renovatieproject Suikerbuurt en Halmbuurt te Hoogkerk en het Project
Ekologisch Wonen Waterland en Kardinge.
Een bijzonder gedeelte is het Onderzoek naar de leefbaarheid in de Indische buurt dat
gehouden werd in 1988. De buurt werd sinds 1984 aangemerkt als een
‘probleemcumulatiegebied.’ Daardoor was het mogelijk om extra subsidie te krijgen. De
enquête verkent hoe de bewoners de leefbaarheid van hun buurt ervaren. Opvallend is
dat ruim de helft van de 150 respondenten hoger onderwijs hebben genoten. Men is
overwegend positief over de leefbaarheid in de wijk, hoewel er ook wensen zijn voor
schonere parken en meer speeltuintjes.
3017

Scheepswerf Coops te Hoogezand, 1905-1986

De Scheepswerf Coops bestaat van 1880 tot 1983 om daarna verder te gaan als Coops
en Nieborg. De werf was eerst gelegen aan het Winschoterdiep bij de Kalkwijk en is later
verhuisd naar Martenshoek.
Het archief van scheepswerf Coops bestaat uit bestekken en contracten voor de bouw
van casco's en schepen, ingekomen- en minuten van uitgaande stukken, kasboeken,
rekeningen, begrotingen en offerte-aanvragen, classificatiecertificaten van Bureau
Veritas, stukken betreffende verscheidene bouwnummers, een lijst met bouwnummers
154-194 met daarop de namen van de schepen, types, afmetingen en nadere
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bijzonderheden. Ook bevat het een lijst met nieuw gebouwde schepen, opgesteld door
Herbert Karting, geordend op bouwjaar. Ook bevat het archiefstukken over de verbouw
en reparatie van schepen in 1940-1945. Opvallend is dat tientallen schepen schade
hebben, uitgebrand zijn of grotendeels gesloopt. De nota’s met kosten voor reparatie zijn
veelal in het Nederlands en soms in het Duits.
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November – december 2018

Religie en Levensbeschouwing
258

Hervormde gemeente Lutjegast, 1772-1797 (Herzien)

Huizen
958

Huis te Glimmen, 1586-1977 (Herzien)

Landbouw, Veeteelt en Visserij
2258

Landbouwvereniging Middelbert e.o., 1891-1997 (Herzien)

Ruimtelijke ordening en huisvesting
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Stichting Buro Bewonersdeskundigen te Groningen, 1980-1994

Industrie, Handel en Dienstensector
3017

Scheepswerf Coops te Hoogezand, 1905-1986
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