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I. Inleiding 

 

De tijd, die Louis LeRoy zo hoog in het vaandel heeft staan, werkt en is in de gebieden 

duidelijk waarneembaar. Dit wordt voor eenieder duidelijk, die de LeRoy-wandeling 

onderneemt.  

De vallende bladeren bedekken de bodem, de bomen worden steeds hoger, in het Wilgenbos 

vallen de afgeleefde wilgen om en worden vervangen door kastanjes, esdoorns en Bamboe. 

Paden verdwijnen, groeien dicht en worden weer opengeknipt en voorzien van een nieuwe 

schelpen of steenslag laag. Nieuwe activiteiten worden opgepakt en oude blijven liggen en 

verworden tot historie en ruïne. Ook dit gebeurt in de tijd. 

 

Onverwacht dook er een virus op: Covid-19, dat grote invloed op het hele Leroy-gebeuren 

had. Zo moesten o.a. leren om digitaal te vergaderen in plaats van in ons knusse LeRoy-huis. 

 

Activiteiten zoals lentekriebels, natuurwerkdag en kikkerspeurtocht werden afgelast. Maar 

gelukkig konden sommige activiteiten toch doorgang vinden. Daar brengen we hierna verslag 

van uit. 

 

II. Activiteiten   

A. Externe contacten 
 

Buitenland 
Hoewel corona!!. Toch zijn  vrijdag 2 oktober Belgen rondgeleid, die onderzoek doen naar 

participatie in groen. Dat waren Bruno Notteboom van de KU Leuven en Imke 

Hellemondt van de UVA. 

 

Binnenland 

• IVN 

Op 11 april zou Ingeborg van IVN een Wildplukdag begeleiden, maar u raad het al . . . . . . .    

. . . . . . . .   corona 

Ook de geplande Slootjesdag in juni is komen te vervallen, helaas. 

• Gemeente Groningen 

Het bestuur was de mening toegedaan, dat de gemeente in de behandeling van het Atlantis-

project niet de juiste informatie had gegeven en vervolgens het door de projectgroep 

goedgekeurde plan niet wilde financieren. Hierop diende het bestuur een klacht in, hetgeen 



resulteerde in een aantal vergaderingen, waarin de kreukels zoveel mogelijk werden glad 

gestreken. Een uitgebreide versie van de gladgestreken kreukels vind u bij het Circuit. 

De gemeente stuurde aan het eind van het proces een brief, waarin de hoop werd uitgesproken 

dat de trammelant nu gerepareerd was. Het bestuur heeft in een brief geantwoord, dat de 

hernieuwde samenwerking enthousiast opgepakt zal worden met uiteraard specifiek aandacht 

voor het convenant. 

• Kardinge overleg klankbordgroep Natuurmonumenten 

Dit werd afgelast i.v.m. corona, helaas. 

 

• Rondleidingen 

Geen, maar wel een bezoek van Sarah en berend, die studeren aan een Technasium, doen 

daarvoor een opdracht bij de stichting Tijd en ontdekten toen LeRoy in Lewenborg. Nu 

meldden ze zich voor de 12e september, maar dan zijn de herfst kriebels, dus gezegd, dat ze 

mee mogen doen En dat hebben ze gedaan: eerste het pad van het LeRoy-huis naar de eco-

kathedraal van vieb opengeknipt  en daarna op de zandbank het pad naar Kraaiennest 

opengemaakt. 

• Stichting Tijd 

 

Gevolgd op Facebook, maar verder geen contact. 

 

• Swaoistee 

 

Geen activiteiten wegens corona. 

 

• Bezoekers van het openbare gedeelte van de maandelijkse 

vergadering 

 
Arianne kwam langs met een plan van de VVV om fietstochten re organiseren met een 

bijenstal excursie en een rondleiding door het LeRoy-gebied. Helaas de corona gooide ook 

hier roet in het eten. 

 

• Grijssloot 

 

Dit jaar werd contact gelegd met een vergelijkbare eco-kathedraal in de buurt van Wehe den 

Hoorn in het noorden van Groningen. Remmo Georgius is hier aan het werk met het stapelen 

van stenen. 

 

 

 



B. Vergaderingen met bewoners 

• Atlantis 

De bedoeling was de bewoners van de flat, die tegen (deels in) het LeRoy-gebied aan 

gebouwd is uit te nodigen voor een voorlichtingsavond. De briefjes in de bus gedaan en toen 

sloeg corona toe. Dus ijlings nieuwe briefjes in de bus gedaan om de bijeenkomst weer af te 

gelasten. Ondanks het niet doorgaan kregen we contact met 4 bewoners van Atlantis die zeer 

geïnteresseerd waren in het LeRoy-gebied achter hun flat. Helaas kon dit niet verder 

gestimuleerd worden. 

 

• Incidentele acties 

Som komen bewoners spontaan in actie en beginnen te werken en vragen zich dan af hoe het 

verder moet. Een bewoner van Kraaiennest kwam op die manier met het bestuur in contact, 

maar daarna niets meer gehoord. 

 

➢ Jan Veerman van Grootzeil 37 meldt: 

o Beplanting achter 34 t/m 37 woekert en kan het niet meer bijhouden 

o Lefier gaat het pad opknappen 

o Achter 37 op een bult hoge Wilgen, kunnen die weg?? 

o Gerrit heeft 12 september ’20 geschouwd en met Jan overlegd: 

▪ Laat maar woekeren -> de Wilgen kunnen niet weg. 
 

Tuinders 
Geen vergaderingen wegens corona 

Gelukkig konden we de moestuincursus nog net voor de lockdown afronden, die zeer 

gewaardeerd werd. De pH van alle tuinen is gemeten en bleek de juiste waarden voor gezonde 

groenten te hebben. Er werd een vervolg gewenst in de herfst, maar ja . . . . corona 

 

Andere bewonerscontacten 

• Islamitische feesten 

Dit betreft Suikerfeest en Offerfeest, die in 2019 plaats vonden in de Werf zonder dat het 

bestuur hiervan op de hoogte was. Het bestuur startte de discussie hierover op naar aanleiding 

van een klacht van een omwonende.  

De centrale vraag hierbij was: Past het faciliteren van feesten in de taakstelling van het 

beheren van 6 ha openbaar groen? Deze discussie is nog niet afgerond. 

 

Diversen 

• Beveiliging 

Geen bijzonderheden 

 

• Muziek 

 

Dit jaar geen muziek of vergelijkbare culturele evenementen. 



 

 

III. PR 

 

• De Wijkkrant 
 

Iedere editie werd een artikel over Leroy geplaatst, zodat Lewenborg weer op de hoogte was.. 

 

• De Randborden 
 

Er is een nieuw ontwerp gemaakt aangepast aan de gewijzigde situatie. Op de valreep nam het 

bestuur het besluit om gelijktijdig de productie van de borden op te starten en subsidie aan te 

vragen bij het wijkteam. Daarnaast werd een offerte gevraagd aan Loonbedrijf Mulder om die 

borden te plaatsen. 

 

• De Folder 
 

Nieuwe productie: inclusief de nieuwe Salamanderpoel. Ook is nu de gerealiseerde fruittuin 

opgenomen, die ingericht werd als compensatie voor het verloren gebied door de bouw van 

Atlantis. 

 

• De nieuwsbrief 
 

Ronde de eerste van de maand wordt een nieuwsbrief verzonden aan 212 geïnteresseerden 

met daarin de laatste nieuwtjes, info over de open dag (de 2e zaterdag in de maand) en wat 

dies meer zij. Nu we dat met behulp van de Mailchimp doen zien we, dat 40% de meel ook 

opent en dat schijnt voor een nieuwsbrief vrij hoog te zijn. 

 

• De website 
 

De website: www.leroy-groningen.nl herrees op 1 januari 2014 met een gloednieuwe 

invulling. Een algemene inleiding met een pagina voor zowel nieuws, Facebook en Twitter als 

alle projecten, video’s en foto's. Kortom, teveel om op te noemen. Twee dingen willen we 

toch noemen: de video, die indringend de eco-kathedraal achter Grootzeil in beeld brengt en 

de film met oude foto’s die uit het dia-archief zijn getrokken.. 

 

 

• LeRoy-huis 
 

2 aspecten lichten we eruit: 

o Open dag 

 

Iedere tweede zaterdag van de maand werd gestart met het houden van een open dag. De 

bedoeling hiervan is dat het LeRoy-huis open staat en bemand is zodat bewoners kunnen 

binnenlopen voor een praatje en een kop koffie. Ook kan er dan gewerkt worden in het 

gebied. Zo zijn er weer de nodige Berenklauwen gestoken en Bramenwortels uitgegraven. 

http://www.leroy-groningen.nl/


Ook is er dit jaar veel grit gereden. 

 

• Verhuur 

Een aantal aanvragen voor het medegebruik van het LeRoy-huis hadden niet zoveel met 

LeRoy te maken. Een muziekgroep uit Drielanden: Ok, maar dan moeten ze wel optreden in 

ons theater. Een foto-workshop: maar dan wel foto's op de website en juryvoorzitter van de 

fotowedstrijd. Zo proberen we dan toch de verbinding te leggen met de ideeën van Louis 

Leroy en de eigenschappen van het gebied. 

De lezing over amoeben, die we in onze vijvers kunnen aantreffen, had er indirect dan wel 

weer mee te maken evenals de cursus natuurfotografie in het kader van 25 jaar Drielanden. 

 

Verhuurd werd o.a. aan stagiaires van Wij -Groningen, die afscheid namen, aan Humanitas, 

Daan Wiers met de vrijwilligers van de Oude Bieb, werkgroep Stadsimker, eco hoveniers, de 

Bomenridders, een cursus imkeren met Bart (de stadsimker), Wij-Groningen, kinderen van de 

Vrije School, Yoga-cursus, cursus korfvlechten. 

 

Opgemerkt kan nog worden, dat Wij een wat onrustige huurder is, die voor extra werk zorgt. 

Deze relatie zal in 2021 opnieuw bekeken moeten worden, ook al omdat we de islamitische 

feesten in de Werf onder het auspiciën van Wij willen laten plaatsvinden om het een 

wijkgebeuren te laten worden. 

 

 

• Facebook 
 

Het blijkt veel gemakkelijker om berichten en foto's te plaatsen op Facebook, waarbij ook 

bekeken kan worden wat voor bereik een bericht heeft welk reacties bezoekers geven en 

hoeveel mensen LeRoy-nieuws volgen, zodat we dit medium in 2017 vaker zijn gaan 

gebruiken. Stand nu 521 volgers. 

De activiteiten van de stichting op Facebook worden ook door de website van Lewenborg 

gepubliceerd: https://lewenborg.info/stichting-leroy/ 

 

• Dia’s 

 

De diaprojector en bijbehorende dia-trommel is door de voortschrijdende techniek in onbruik 

gemaakt. Toch zaten er leuke foto’s uit de begintijd (jaren 80 en 90) in. Deze hebben we door 

de Hema om laten zetten naar jpg, en vervolgens er een filmpje van gemaakt en dit via YouTube 

op de website geplaatst, waar een ieder er nu kennis van kan nemen. 

 

• Tentoonstelling Groninger museum 

 

Deelgenomen, al liep het een beetje in de soep door miscommunicatie: het bestuur wist niet, 

dat er een tafel voor de stichting was en wist ook niet, dat er geen ruimte was voor de set A4-

photoos van Ger Roosjen uit de jaren 80. 

 

• Interview 

Joris Barske van de gemeentelijke communicatie heeft de secretaris geïnterviewd en foto’s 

gemaakt. Dit document is op de gemeentelijke website geplaatst en in kranten verschenen. Een 

zinsnede, die we later in het veld terug hoorden was: De vloer is lava. Dit slaat op het circuit, 

waar je van steen naar steen of boomstam moet springen zonder op de grond te komen 



 

• Natuurmarkt Drielanden (25 jaar bestaan) 

 

Aan deelgenomen, met veel bewoners gepraat en een aantal abonnees voor de nieuwsbrief 

gescoord. 

 

IV. Het Groen 

 

Een overzicht van incidentele activiteiten in het LeRoy-gebied: 

 

A. Natuurwerkdag 
 

Afgelast. 

 

 

B. Werk aan de paden 
 

Op 21 maart werden er  9 zakken  besteld bij Klaas: 4 Kajuit, 2 tuinen Want, 2 Pinetum 

parkeerplaats Arvid en 1 ingang Koepeltuin. Deze zakken werden vervolgens gebruikt om het 

pad aan kajuit naar de Appelhof te beleggen met grit, de tuinen Want te bedienen en het 

Pinetum van een nieuwe laag te voorzien. 

Toen het werk aan het pad naar de Appelhof bezig was kwamen bewoners van Kajuit, die aan 

die vijver wonen met het verzoek om voor hen ook grit te bestellen. Dit kon dan in combinatie 

met de projectdragers van de Natuurspeeltuin Kajuit-Want uitgevoerd worden. Op die manier 

werd de hele Kajuit-kant van de vijver met nieuw grit belegd.  

Vervolgens werden 4 zakken bij Atlantis neergezet en 4 zakken aan de loefzijde kant van de 

SB-walvijver die in no time verwerkt werden. De Atlantiszakken gingen vandaar richting 

Appelhof en de andere 4 langs de SB-walvijver langs de Patrijspoort-kant richting Binnenhof. 

Vervolgens werden er in totaal nog 16 zakken grit uitgereden met behulp van de vaste 

zaterdag vrijwilligers en de binnenhof groep om het pad rond de SB-walvijver geheel te 

beleggen. 

 Op de kaart zijn de rode lijnen de belegde paden 

 



 

 

 

C. De Kikkerspeurtocht 
 

Afgelast 

 

 

D. Lentekriebels  
 

In eerste instantie werden ook die afgelast, maar in september hebben we de herfstkriebels 

uitgevoerd. 

 

E. Berenklauwen 
 

De berenklauw bestrijding vordert gestaag. Op dit moment is kajuit/mast schoon, bult schoon, 

eco-kathedraal schoon, gebied langs loefzijde schoon, omgeving LR-huis schoon. Ben bezig 

met een enclave in het wilgenbos. (zie Facebook) Afgelopen zaterdag met 2 vrijwilligers de 

enclave aangepakt en een nieuwe ontdekt in het bosje bij de vijver waar de stammen van de 3 



sparren nog liggen naast grootzeil 24. De Binnenhof-projectgroep heeft de SB-walvijver 

schoon gekregen, dus er zit schot in. 

 

F. Kappen 
 

We hebben met de gemeente overlegd over het kapprogramma dat voortvloeit uit de 

inventarisatie van 770 bomen in het gebied door Helder Groen. De gemeente wil ons budget 

niet aanpassen, maar we komen overeen dat de 40 bomen ingepast worden in het 

gemeentelijke kapprogramma, dat is dus wel wat. In 2020 werd een begin gemaakt door 9 

bomen in het gebied tussen Kajuit, Mast en Patrijspoort te kappen 

 

Meneer Schutter van Want 20 wilde 4 Abelen laten kappen. Vergunning aangevraagd, maar 

zelfs knotten werd afgewezen met als motivatie: De bomen stonden te ver van de woning. 

 

De schuine Abeel nr 17 werd neergelegd en opgenomen in een behendigheidscircuit. Daarna 

ontstond een discussie over de hoeveelheid dood hout in het gebied. Deze discussie is nog niet 

afgerond. 

Wim stelt dat van de Zandbank de rand aan de kant van de singel aan de beurt is om 

preventief geruimd te worden voordat de opschot aldaar vergunning plichtig wordt en voor 

kosten gaat zorgen. 

 

Achter Patrijspoort staat een Es waar aandacht voor gevraagd werd. Die zag er nog goed uit. 

 

Achter Kajuit was een Berk met zijn wortels een biels aan het wegduwen. Volgens Walter is 

dat dus een aandacht-boom die gemonitord moet worden. 

In de Binnenhof werd aandacht gevraagd voor een Esdoorn, maar ook die zag er gezond uit. 

Dus geen actie te ondernemen. 

 

De dode Wilg in Kraaiennest tuinen heeft vergunning gekregen en is door Eigen Houtje naar 

beneden gebracht. Alle stammetjes zijn naar het Leroy-huis gebracht en opgestapeld achter 

het gereedschapshok. Dat is nog maanden kloofwerk te verrichten en net nu breekt het wiel 

van de klover af: balen. 

 

De Lariks, die met klimop begroeid is, bij Patrijspoort 96 waar een vergunning voor werd 

aangevraagd, zou geweigerd worden. Daarop hebben die aanvraag teruggetrokken. 

 

 

 

V. Projecten 

 

A. Pinetum 
 

Het eigenlijke Pinetum gaat verder onder de bezielende leiding van Rex Leber, de 

initiatiefnemer, samen met Arvid van den Bos.  



Rex heeft een nieuwe gereedschapsschuur gebouwd en de oude afgebroken en afgevoerd. Ziet 

er mooi uit. 

 

 

B. het Circuit  
 

de door bramen overgroeide stenenbult (ooit aangelegd als apenrots) is met vrijwilligers 

vrijgemaakt als opmaat voor de hersteloperatie, die door de behandeling van de klacht van het 

bestuur over de gang van zaken met betrekking tot Atlantis gerealiseerd is. 

 

 
 

De stapstenen reiken nu  veel verder. 

 

C. Siergrassentuin 
 

De steiger annex chill-bank met bijbehorende vuurplaats begint te rotten, dus werd een 

nieuwe partij hout besteld die nu de rotte delen moeten gaan vervangen. 

 

D. de Appelhof 
 

De Patrijspoort-dames, die het Leroy te mannelijk vonden, startten een nieuw project: geen 

Gaudi-trap maar een Gaudi-aardbeienbak. En zo zaten ze maandenlang tegels in stukjes te 

knippen en in mooie vormen op de zelfgemaakte bak te lijmen. 

 



 
 

 

E. Koepeltuin 
 

Dit project heeft te lijden van vandalisme en een kikkermoordenaar, daarom wordt de vijver 

gesloten 

Er ontstond even een conflict met de bewoners van Mast 20, die grenzen aan de koepeltuin. 

Dit is door het geven van informatie opgelost. Bij werkzaamheden, van het inmiddels 

gevormde koepeltuinteam, kwamen ze met koek en zopie: Een mooi gebaar. Het team vond 

de vijver toch dermate essentieel onderdeel van dit project, dat ze besloten om ondanks 

tegenspartelende projectdrager toch de vijver in ere te herstellen. 

 

 

F. De Binnenhof 
 

Dit project heeft ook een eigen website: http://www.debinnenhof.site/index.htm, waar nog 

veel meer informatie te vinden is. De projectdrager is verhuisd, maar heeft zijn taken 

overgedragen aan 2 actieve bewoners die voortvarend aan de slag gingen en met een set 

staalborstels op de bosmaaier het onkruid tussen de steentjes verwijderd werd. De appgroep 

functioneert ook uitstekend, waardoor met man en macht de hele Stuurboordswal-vijver is 

omringd door een pad met een  nieuwe laag grit. Hiervoor werden 16 1 kuub zakken 

verwerkt. 

 

 

http://www.debinnenhof.site/index.htm


G. Natuurwerkplaats LeRoy (NWP) Aka de Werf 
 
Het idee is om de bestaande infrastructuur (hekken, gebouwtjes, water en elektra) te benutten 

voor zowel het bouwen van nestkasten, driedimensionale objecten voor de kunstwerkgroep op 

te richten en de Swaoistee kleuters een natuurbeleving te bieden: Hiervoor is een begin 

gemaakt met het verbinden van de 2 centrale gebouwtjes door middel van op Marktplaats 

aangeschafte vensters en deuren, die vervolgens met planken aangevuld worden. 

 

H. Nestkasten 
 

Dit jaar weer ongeveer 10 nestkasten getimmerd en ook net zo veel gerepareerd. Met Gerrit 

de stenen nestkasten, die we ooit van de gemeente kregen als compensatie voor verloren 

grond en die nu weer voor Atlantis moesten wijken, een nieuwe boom gegeven. Een 

wapenwedloop gestart met spechten die geen respect willen hebben voor de nestkasten, zelfs 

niet voor metalen beschermplaatjes en kippengaas. 

 

 

I. De Bijenstal “Langszij de Wilgen” 
 

➢ De imkers hebben naast het gereedschapsschuurtje een gemak-tuin ingericht. Hierin is 

een kruidenspiraal gerealiseerd 

➢ Activiteiten 

Door de coronacrisis werd 2020 een jaar met weinig uitschieters. Alle cursussen die 

gehouden zouden worden in en rond de bijenstal “Langszij de Wilgen” werden gecancelled. 

Ook konden geen schoolklassen e.a. belangstellenden worden ontvangen. Kortom: geen 

activiteiten.  

➢ Ca. 30 volken  

Inclusief de gevangen en bij Le Roy ondergebrachte zwermen waren er dit jaar ca. 30 

bijenvolken gehuisvest in de stal. Het grootste deel was ondergebracht  in kasten, maar ook 

zaten er een handvol volken in originele handgevlochten korven en was de sunhive in 

gebruik. Net als vorig jaar waren er in totaal zeven imkers (waaronder 3 dames) actief. 

Onder hen ook de Stadsimker. Al het imkerwerk - kasten controleren en waar nodig ruimer 

maken, zo nodig zwermen vangen, slingeren, was smelten, (bij-)voeren, varoabestrijding, 

etc. – werd met grote voortvarendheid ter hand genomen. 

➢ Aanpak van de tuinen 

Naast het normale imkerwerk hebben de imkers de bijentuin grondig aangepakt, teneinde 

tot meer bij-vriendelijke aanplant te komen. Er werden vele nieuwe planten en struikjes 

gezet. Verder werden regelmatig struiken en bomen, die te veel uitbotten, gesnoeid.  Vele 

kilo’s onkruid (waaronder het hardnekkige zgn heermoes) werden weggehaald en de strijd 



tegen de bramenstruiken en brandnetels werd krachtig ter hand genomen. Daarnaast werd 

door de imkers met vereende krachten het kaal liggende terrein ten noorden van het LeRoy-

huis omgespit en omgetoverd tot een 2e tuin, compleet met kruidenspiraal. Waarbij 

uiteraard bij-vriendelijkheid het belangrijkste criterium was bij de keuze van de aanplant. 

Beide tuinen werden uiteraard aan het einde van het jaar winterklaar gemaakt. 

➢ Plannen voor 2021. 

Voor 2021 staan de volgende voornemens op het programma (er van uit gaande dat er door 

de coronacrisis voorlopig nog geen tijd hoeft worden gestoken in voorbereiding en 

uitvoering van cursusactiviteiten):  

➢ het Staphoes en de andere stalruimten weer eens op de schop nemen 

➢ de beide tuinen in het voorjaar bijen-klaar maken en seizoensgebonden 

onderhouden, waar nodig planten of struiken vervangen 

➢ de strijd tegen de oprukkende heermoes voortzetten 

➢ de uitdijende wilgenbomen in en direct rond de stalruimte aanpakken (lees: snoeien) 

➢ de Stadsimker ondersteunen in zijn werk en aanverwante activiteiten  

Centraal blijft uiteraard staan: het optimaal verzorgen van de in de stal aanwezige 

bijenvolken.  

 

 

 

J. Boomgaard Ra plus eco-kathedraal 
 

Er is een virtuele doorloop door de eco-kathedraal geproduceerd door Carola van de Poel, de 

maker van de LeRoy-website. Deze is inmiddels op de website geplaatst. 

 

K. Natuurspeelbos Kajuit-Want Noordoost 
 

Dit project ligt stil. 

 

M. Buurtvuur 
 

Ondanks de corona is het toch mogelijk gebleken met in achtneming van de regels om 4 

buurtvuren te realiseren. 

 

N. Moestuin Het Want   
 

Terugblik en vooruitblik 

 

Naast groeien en bloeien, onkruid en slakken, planten en oogsten zijn de volgende dingen 

gebeurd: 

 



• Iedereen blijft tuinieren op hetzelfde plekje. 

• We dronken koffie in de tuin. 

• We wisselden tips/zaden/plantjes/recepten uit. 

 

Wensen voor 2021 

 

• Worteldoek onder de paden leggen. 

• Een verse lading rode steentjes. Op de valreep van 2020 besloten de tuiniers mee te 

liften met de levering van de steentjes in december. 

• Een lading compost (als het kan). Is reeds 10 kuub bio-mest geleverd. 

Deze wensen zijn gerealiseerd evenals het plan B: er zijn nu 2 containers voor het opslaan van 

water. Er wordt nog gewerkt aan een mogelijkheid om ze te vullen met regenwater i.p.v. 

kraanwater. 

 

O. Moestuin Kraaiennest 
 

De corona heeft geen invloed op de moestuinen gehad. 

 

P. Smulbos 
Het gebied werd een aantal keer met de bosmaaier onder handen genomen om het riet en 

ander opslag in toom te houden.  

In het kader van de herplanting plicht zijn 2 Pecannoten-, 2 Tamme kastanjes, 2 Beuken, 2 

Kweeperen, 2 Mispels en 2 Varkenspruimen geplant in het Smulbos op de vrijkomende 

plekken van de 16 Wilgen. In de Bijentuin zijn Vlinderstruiken en Sporkehout geplant. 

 

VI. Financiën 

 

In 2020 kreeg de stichting €22.000 subsidie van de Gemeente Groningen, dit wordt in een 

afzonderlijk verslag met de  betreffende ambtenaren doorgesproken en verantwoord.  

 

VII. Vooruitblik op 2021 

 

A. Gespecificeerd naar persoon en taakgebied: 
 

In eerste instantie het stichtingsbestuur met portefeuille, waarna de projecten en de 

projectdragers genoemd worden. 

 

• Voorzitter: Olivier de Greef  



• Contacten gemeente 

• Leiden vergaderingen 

• Uitzetten beleid 

• PR 

 

• Secretariaat: Gerrit Vos 

• Notulen en jaarverslag 

• Opslag archief/ toegankelijk maken 

• Correspondentie 

• e-mail website 

• Nieuwsbrief 

• Bomenkap / groenbeheer 

• Bestrijding Berenklauw, Japanse Duizendknoop en indamming Bamboe 

• Facebook pagina 

 

• Wim Velt 

• wijkkrant 

• Nestkasten: schoonmaken en nieuwbouw 

• Natuurwerkplaats / Werf 

• Eco-kathedraal Mast / Koepeltuin 

• buurtvuur: houtvoorraad (2 jaar droogtijd) op peil houden. Elke vuuravond 

brandhout, zitplaatsen en waxinelantaarntjes uit de Werf naar de vuurplaats 

brengen en terug. 
 

• Henk Zwartenkot 

• financiën: verdeling naar kostenplaatsen en kostensoorten 

• ondersteuning projectdragers 

 

• Sieni Pijper 

• Bijenstal 

• Educatieve activiteiten 

• Agenda LeRoy-huis 

  

• Arvid van den Bos 

• Bewonerscontacten 

• Pinetum 

 

 

B. Projecten en Projectdragers 
 

7. Vacature 

* Appelhof 

 

8. Benno Ticheler en Frans Valster 

* De Binnenhof 

 a) Duinen Stuurboordswal-vijver 

  b) Pad rond de vijver onderhouden 

  c) Planten bestellen en planten 

  d) Onderhoud Binnenhof 

  e) Zwaluwentil 



 

10. Danielle Puister 

* Boomgaard Want 

  onderhoud 

 

11. Sieni Pijper 

 * bijenstal:  

a) Publiciteit in Wijkkrant over nieuwe leden Bijenstal 

b) Voorlichting scholen 

c) Ontwikkeling les kist 

d) Coördineren cursussen 

 

12. Beeldmateriaal Wim Velt: 

* publicaties in de Wijkkrant 

 

14. de Werf 

• Nestkasten bouwen (Wim Velt) 

• Kunstobjecten creëren 

• Samenwerking met de Swaoistee voor het creëren van natuurbeleving voor kleuters 

 

15. /Rex Leber /Arvid van den Bos 

• Pinetum 

• Stadswegtuin 

 

16. Suzanne Vrienten 

• Natuurspeelbos Kajuit-Want Noordoost 

 

17. Gerrit Vos 

• Circuit 

• Smulbos 

 

19. Grastuin 

• Milena Huender / Jeffrey ?? 

 

C. Budgetten 
 

Uitgangspunt: ook dit jaar zal het budget weer € 22.000 bedragen en ook dit jaar blijven we in 

principe binnen deze begroting. Wel zal de Gemeente Groningen helderheid dienen te 

verschaffen over dit budget, aangezien geconstateerd werd dat de hoogte van het budget 

achteraf aan wijzigingen, zonder mededeling, onderhevig is. Alleen ingrijpende 

werkzaamheden worden ten laste van de lange termijn onderhoudspost gebracht. Het budget 

wordt vastgesteld volgens de project-indeling. Hiertoe worden de projectdragers in oktober 

van het lopende jaar uitgenodigd hun plannen voor het volgende jaar onderbouwd in te dienen 

met bijbehorend kostenplaatje. 

 

 

 

 



D. Samenstelling Stichtingsbestuur per 1-1-2019: 
 

Olivier de Greef        06-51614087 

 

Wim Velt   Mast 9   9733 HE  06-38302995 

 

Henk Zwartenkot  Patrijspoort 88  9733 GM  06-51578415 

 

Sieni Pijper   Golfslag 42  9732 MB  06-52075445 

 

Gerrit Vos   Kajuit 71  9733 CD  06-42263495 

 

Arvid van den Bos  Wimpel 125  9733 BP  06-33344197 

 

 
 

 

 

Bijlage I: 

 

In onderstaande tabel zijn de verschillende hoofdboomsoorten aangegeven:  

 



Boomsoort  Aantal  %  

Essen (diverse soorten)  108  14%  

Esdoorn (diverse soorten)  108  14%  

Wilgen (diverse soorten  89  12%  

Berken (diverse soorten)  84  11%  

Populier (diverse soorten)  72  9%  

Linde (diverse soorten)  49  6%  

Els (diverse soorten)  45  6%  

Appel (diverse soorten)  39  5%  

Sorbus (diverse soorten)  33  4%  

Kastanjes  25  3%  

Zomereik  19  3% 

Acacia  18  2% 

Kers (diverse soorten)  13  2%  

Vleugelnoot  12  2%  

Iepen  8  1%  

Beuken (diverse soorten)  8  1%  

Divers (< 5 per soort)  30  4%  

Totaal  760  100%  

 

Tabel 1 Uitkomsten aangetroffen boomsoorten  

 


