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PvdA-wethouder Hein de Haan pre-
senteerde in december een vooront-
werp voor een nieuw bestemmings-
plan voor verschillende deelgebied-
jes. Het gaat om de sloop van 122 so-
ciale huurwoningen door Elkien.
Hier keren 114 nieuwe huurhuizen
voor terug.

Verder wordt ruimte gemaakt
voor zo’n zeventig parkeerplaatsen.
De parkeerplannen hangen deels sa-
men met de nieuwbouw van appar-
tementen op de Groene Kruis-loca-
tie. De provincie steunt het nieuwe
bestemmingsplan. De Leeuwarder
gemeenteraad moet zich er nog over
uitspreken.

Pleatslik Belang en de Business-
club Grou dienden bezwaren in. Zij
vrezen dat er door de gemeentelijke
,,voortvarendheid’’ te veel ad hoc-
oplossingen ontstaan. Zij hebben ge-
vraagd een ‘pauzemoment’ in te las-
sen. Er zou gewacht moeten worden
op een nieuwe dorpsvisie.

Burgemeester en wethouders be-
sloten dinsdag om door te pakken
met het bestemmingsplan. Zij wij-
zen op afspraken die al in de tijd van
de voormalige gemeente Boarnster-
him zijn gemaakt met corporatie El-
kien.

‘In een eerder stadium zijn deze
plannen ook met vertegenwoordi-
gers van Pleatslik Belang Grou, Busi-
ness Club Grou en Grou Breed be-
sproken en door hen akkoord be-
vonden’, schrijven B en W in hun re-
actie.

Als de plannen nu nog gestopt
worden, ,,doet dit geen recht aan de
gemaakte afspraken met Elkien. Het

brengt Elkiens planning in gevaar en
heeft daarmee directe negatieve ge-
volgen voor de bewoners van de wo-
ningen’’, aldus B en W De corporatie
is al ver gevorderd met het project.

De dorpsorganisaties benadruk-
ken dat de Nijdjipstrjitte een strate-
gische plek is. Dit gebied had betrok-
ken kunnen worden bij een oplos-
sing voor de verkeersproblemen in
Grou. Die kans wordt nu gemist,
stellen zij. De mogelijkheden voor
hoogbouw en andersoortige huizen
worden ook onvoldoende benut, in
hun ogen.

Voorts stippen zij de Groene
Kruis-locatie aan, waarover veel dis-

cussie is. Hierover kreeg de gemeen-
te ook bezwaren binnen van het
Kernteam ontwikkelingen voorma-
lige Groene Kruis Locatie. Deze be-
langenclub vroeg ook om uitstel en
plaatst vraagtekens bij verschillende
uitgangspunten achter het nieuwe
bestemmingsplan.

Volgens B en W wordt met de ont-
wikkeling van de Groene Kruis-loca-
tie wel gewacht op de dorpsvisie. Die
plek valt binnen een ander bestem-
mingsplan, dat in 2013 is vastge-
steld: ‘Op grond hiervan is de bouw
van twee woongebouwen met in to-
taal 16 appartementen bij recht toe-
gestaan.’

‘Geen uitstel van sloop en huizenbouw Elkien in Grou’
ERWIN BOERS

GROU Uitstel van nieuwbouw- en
parkeerplannen rond het Wilhel-
minapark in Grou is geen optie,
vinden burgemeester en wethou-
ders. Belangenclubs in het dorp
vroegen hier wel om.

J
a, hij wordt wel eens ‘knuffeldo-
cent’ genoemd, maar dat is te
lief. Of ‘jankdocent’, maar dat is
dan weer te negatief. Conrad
Berghoef, leraar burgerschap

en Nederlands bij ROC Friese Poort
in Drachten, is in ieder geval niet
doorsnee. En dus zit hij voor een ta-
feltje waarop een stapel ligt van het
door hem geschreven boek: Leraar
op de fiets.

Veel boeken worden ooit ver-
filmd, maar in dit geval ligt een vi-
deo die viraal ging ten grondslag aan
de verzameling anekdotes die hij op-
tekende. Verhalen van een leraar in
bijzondere tijden, luidt de ondertitel.
Die tijden, dat slaat natuurlijk op co-
rona, het virus dat het leven sinds
vorig jaar maart ontregelt. De pan-
demie die leidde tot het sluiten van
scholen, en leraren en leerlingen
lange tijd veroordeelde tot online
sessies.

Niet zijn ding, merkte Berghoef al
snel. Thuis voor zijn scherm pro-
beerde hij ‘als een blij ei’ de moed er-
in te houden, maar veel te vaak
staarde hij naar zwarte vlakken
waarachter studenten schuilgingen
die hun camera niet meer aanzetten
voor de lessen.

Op 16 december 2020 verander-
den al die zwarte vlakken echter op-
eens in troostrijke berichten: hand-
geschreven briefjes waarop stond
‘Dankjewel, lieve Conrad’, ‘Conrad
bedankt’ of simpelweg ‘Dank’. Hij
raakte er behoorlijk geëmotioneerd
van.

De video die hij op zijn veel ge-
volgde Twitteraccount plaatste,
werd razendsnel overal opgepikt,
haalde het coronablog van de NOS,

alle nieuwswebsites en het televisie-
programma Beau. Het bracht Antje
Bosscher, uitgever van Het Spec-
trum, ertoe Berghoef te vragen een
boek te schrijven over zijn ervarin-
gen als coronadocent. ,,Dat filmpje
ontroerde oprecht. We zaten toen al-
lemaal in diezelfde situatie. En ie-
dereen heeft wel een moment waar-
op hij breekt en troost nodig heeft.
Dat zat in die video en dat heeft ie-
dereen gezien.’’

In het boek beschrijft Berghoef
zijn ervaringen in het coronatijd-
perk. Dat doet hij onder meer aan de
hand van gesprekken aan de keu-
kentafel bij studenten, die hij thuis
opzoekt om een boek langs te bren-
gen. ,,Ik heb boeken bij buren afge-
geven en door brievenbussen ge-
duwd. Maar ik heb ook heel veel met
studenten gesproken, en met hun

ouders. Want die zagen ook wel dat
het niet goed ging met hun kinde-
ren. Ik was soms niet weg te slaan;
sorry daarvoor nog!’’

Dat zijn leerlingen merkten dat hij
het niet meer zag zitten in decem-
ber, dat had Berghoef eigenlijk niet
door, bekende hij gisteren bij de pre-
sentatie van zijn boek, waarvoor
veel studenten en ook oud-studen-
ten waren uitgenodigd. ,,Ik had het
helemaal gehad, maar het gebaar
van mijn studenten overviel mij to-

taal. Ik dacht: jullie konden niet we-
ten hoe nodig ik dit had...’’

Nou, echt wel, vertelden de stu-
denten na afloop van de presentatie.
De gebeurtenis, die uiteraard ook
wordt beschreven in het boek, kwam
niet uit de lucht vallen. ,,Wij zijn stu-
denten verpleegkunde’’, zeggen Ja-
randa de Vries, Maaike van der
Schuit en Lianka van der Meer in
koor. ,,Wij kunnen heus wel zien
wanneer iemand even een opkikker
nodig heeft. Meneer Conrad zat er
doorheen. Dus wij hadden een
soortgelijke video op TikTok gezien
en dachten: dit is mooi om voor hem
te doen.’’

Ze krijgen allemaal een boek van
de stapel die op tafel ligt. Nou, rea-
geert student Menno Hoekstra: ,,Dat
wordt dan het eerste boek dat ik ga
lezen!’’ Doe dat vooral, is het advies

van de uitgever. Berghoef heeft echt
een boek geschreven waarin ieder-
een zich zal herkennen, prijst ze aan.

De schrijver leest een stukje voor:
‘En nu, terwijl ik de eerste hoogbouw
van Drachten in zicht krijg, hoop ik
dat mijn rondje Metslawier een meta-
foor mag zijn voor deze hele pande-
miecrisis en lesgeven in de lockdown.
Vertrokken met tegenzin, eenmaal in
het pleurisweer de dingen gedaan die
ik moest doen, de weg kwijtgeraakt
en weer gevonden, hartverwarmende
lichtpuntje ervaren tijdens een duis-
tere tocht, en uiteindelijk weer de weg
naar huis teruggevonden.’

Word onvergetelijk, houdt Berg-
hoef leraren in opleiding altijd voor.
Tevreden tikt hij op de slinkende sta-
pel boeken. ,,Ik ben best tevreden.
Maar of de wereld er op zit te wach-
ten, weet ik natuurlijk niet.’’

Het boek van de leraar die stuk zat
Hij zat er door-
heen, studenten
maakten een
troostvideo die vi-

ral ging en nu is
er een boek. Do-
cent Conrad Berg-
hoef uit Drachten
verwoordt de co-
rona-ellende.

Conrad Berghoef in gesprek met oud-studenten Lyndsey Williams en Manon Koekkoek, die in het boek een rol spelen. FOTO JILMER POSTMA
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‘We zagen dat
meneer Conrad
een opkikkertje
kon gebruiken’


