
Aan het dagelijks bestuur van  het 

OV- Bureau Groningen Drenthe 

Postbus 189 9400 AD Assen. 

Groningen, 1 juni 2021, 

Geachte bestuursleden, 

Namens de Werkgroep Noorderstation “Groningen dient ondergetekende in het “ Europese jaar van de 

Spoorwegen” een zienswijze in vallend onder de Inspraak Busdienstregeling 2022. 

In het nabije verleden hebben wij ons al eens gericht tot uw bureau met het verzoek om op de displays van de 

Qbuzz- stadslijnbusdiensten de naam Noorderstation als halteplaats weer op te nemen. 

Deze naam leeft, evenals die van het Hoofdstation van Groningen, nog steeds voort in de Groninger 

Volksmond. 

Dit verzoek werd indertijd onder het mom van sentiment afgedaan. We hebben dit ervaren als een 

teleurstelling. De naam van het Hoofdstation werd in 2014 met dezelfde motieven wel veranderd. 

We  hebben inmiddels van de gemeente Groningen, ook in uw bestuur vertegenwoordigd, subsidie ontvangen 

om samen met onze werkgroep te kijken of het mogelijk is om rondom het station meer aandacht te geven 

aan de geschiedenis van het in de volksmond en media regelmatig genoemde Noorderstation.  Het station is 

overigens gelegen aan het eind van de straat die sinds september 1885 dezelfde naam draagt.  Het plein 

ervoor heette 

overigens ook Noorderstationsplein.  

Wij prijzen ons gelukkig dat naast de Gemeente Groningen ook onder anderen de provincie Groningen, het 

Scholten-Kammingafonds en diverse andere instellingen wel het historisch belang van ons streven 

ondersteunen om de rijke historie van het Noorderstation zichtbaar te maken en tevens een fysieke identiteit 

geven. 

In dit kader is in onze optie van de naamvoering  Noorderstation van Qbuzz  een passende historische 

aanvulling. 

Het is bovendien niet vreemd aan de orde van de dag, gezien bovenstaande foto uit  1952 toen ook de 

trolleybussen van het Gemeentelijke Vervoerbedrijf  (GVB) de naam reeds voerden 

Er op vertrouwende dat u deze keer uw medewerking aan ons verzoek welwillend tegemoet treedt, 



Hoogachtend ,namens de Werkgroep Noorderstation, 

Henk Welp 

i.a.a.   College van B&W van Groningen,

Gemeenteraad Groningen, 

          secretariaat Ruimtelijk  Beleid&Ontwerp. 

Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 11:36 

Aan: Raad <Raad@groningen.nl> 

Onderwerp: Zienswijze Inspraak busdienstregeling 2022 

Geachte Raadsleden, 

In de bijlage bij deze mail treft  u een verzoek aan dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen 

Drenthe. 

Wij hopen dat u het verzoek van onze Werkgroep Noorderstation verwoord in onze zienswijze wilt 

ondersteunen 

En bevorderen dat de besluitvorming in de bevoegde instanties conform ons verzoek gaat 

plaatsvinden. 

Bij voorbaat dank voor uw initiatieven in die richting, 

Hoogachtend , 

Namens de Werkgroep Noorderstation 

en de Buurtvereniging Noorderplantsoen, 

Henk Welp 


