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k2Eil95L.12^i-—Mötiel-Frii^^ Peerd van Ome Loeks' weer springlevend. 

De raad van Groningen, in vergadering bijeen op 26 september 2018, besprekend motie 

vreemd aan de orde van de dag. 

Constaterende dat, 
- Het liedje over het Peerd van Ome Loeks sinds 1900 wordt gezongen door de 

Groningers. 
Het bekende lied als een kans werd gezien om het te gebruiken ais kenmerkend 
symbool voor Groningen. 

De gemeenteraad in 1951 het standbeeld in het 'Peerd van Ome Loeks' op verzoek 
heeft laten ontworpen en dat daarmee 'het Peerd' ook echt een icoon van de stad 
werd. 

De oorspronkelijke plek voor het beeld op de Vismarkt zou zijn geweest. Het plateau 
aan de oostkant is speciaal daarvoor ontworpen. 
De jaren daarna de discussie over het beeld, de kunstenaar en over de plaats 
volgde. Uiteindelijk werd het beeld niet op de Vismarkt maar bij het station gezet na 
een smeekbrief van B&W aan de NS. Men was destijds niet blij met het ontwerp en 
uiteindelijk is het beeld zelfs noojt onthuld. 

Het beeld sinds 1959 bij het hoofdstation staat. Voorheen in volle glorie in het gras. 
Later is het beeld op het dak van het stadsbalkon bovenop een fietsenstalling 
geplaatst. 

Ondanks de vernieuwing van het stationsgebied- zoals het nu lijkt- het stadsbalkon 
de komende tientallen jaren nog zal blijven. 

Overwegende dat; 
Het beeld voor veel Groningers een belangrijk onderdeel van de Groningse identiteit 
is en veel emotionele waarde heeft. 
Het beeld ook een herkenbaar symbool voor de stad Groningen is, waar we trots op 
en blij mee zijn. 
Het stilstaan bij historisch besef ook van toegevoegde waarde kan zijn bij alle nieuwe 
plannen van het stationsgebied en de binnenstad. 

Het onderzoekswaardig is of de huidige locatie van het beeld -op het balkon van een 
fietsenstalling, in een oase van geel beton en zonder gras- \ivel de juiste eervolle 
omgeving is voor het beeld. 

Deze mening gedeeld wordt door veel stadjers en organisaties zoals de stichting 
Peerd van Ome Loeks en GCC. 

Verzoekt het college, 
Onderzoek te doen naar welke mogelijkheden er zijn het standbeeld 'het Peerd van 
Ome Loeks' een zichtbaardere plek te geven. Het zij op de huidige locatie van het 
stationsgebied, het zij op een andere locatie. Dit juridisch, cultuurhistorisch en 



technisch onderzoek te doen in samenspraak met de stadjers, stichting Peerd van 

Ome Loeks en CBK en dit onderzoek voor te leggen aan de raad. 

*https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Peerd_van_Ome Loeks 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/moet-zadkine-verhuizen-~bbda205b/ 

En gaat over tot de orde van de dag. 
Marjet Woldhuis 
100% Groningen 


