
 

LeRoy-gebieden 

Lewenborg 

 

JAARVERSLAG 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

En alweer een jaar met diverse golven Covid-19. Dit heeft grote invloed op het hele Leroy-

gebeuren had. Zo moesten we  o.a. leren om digitaal te vergaderen in plaats van in ons knusse 

LeRoy-huis en soms is het ff rustig en kunnen we weer in vivo bijeenkomen.. 

 

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 
 

1) Buitenland 
Geen bezoekers dit jaar. 

2) Binnenland 

• Gemeente Groningen 

 

1) Gesprekken over het convenant 

Zoals in het vorige jaarverslag gemeld werd, dat 2021 specifiek aandacht voor het convenant 

in het overleg met de gemeente zou zijn. Nou dat hebben we geweten: de gemeente kwam met 

een nieuwe concept aangaande verantwoordelijkheid van het bestuur ten aanzien van zaken, 

die gebeuren in de 6 ha openbaar groen, die we beheren. Het bestuur wordt geacht de 

gemeente te vrijwaren voor iedere vorm van aansprakelijkheid, die zich in het gebied zou 

kunnen voordoen. 

 



Budget wordt geindexeerd, zou us tijd worden na 35 jaar. Maar wat zalt worden??? 2% / jaar 

afhankelijk van de inflatie natuurlijk. 

We vinden de klacht afgehandeld en sturen een antwoord op de brief van de gemeente 

hierover. 

In het kader van de werkafspraken, die toegevoegd zullen worden aan het convenant werden 

nog een aantal andere zaken onder de loep genomen: 

 

➢ Wat staan er voor gebouwen in het gebied waarvoor de stichting verantwoordelijk is 

met als doel eigenaarschap vast te stellen en een beheerplan opstellen als extra 

paragraaf voor het convenant 

➢ Er staat niet in wat te doen in geval van verschillen van inzicht om nog maar  niet te 

spreken van conflict, zoals in het geval Atlantis Arbitrage??? Met name de paragraaf 

over het mededelen van de plannen, die de gemeente zou kunnen hebben / 

ontwikkelen met  betrekking tot (delen van) het gebied is vaag. 

➢ Verantwoordelijkheden misschien scherper omschrijven??? 

2)  Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

Aanwezig waren klara kuiper, ronald R., gerrit, henk (eric was op ameland) 

De gemeente heeft een eigen vrijwilligers verzekering, dus dat is afgedekt, maar dat gaat niet 

op voor bezoekers. De nadruk komt te liggen op het in redelijkheid  verdelen van de 

verantwoordelijkheid. De hamvraag wordt dan hoe die verdeling komt te liggen. Als dan in 

het convenant komt te staan, dat we de gemeente vrijwaren voor elke aansprakelijkheid, dan 

is die verdeling wel errug scheef. En dat zou dan ook zeker financiële consequenties moeten 

hebben. 

De risico’s zijn te verminderen door: 

➢ Gebruik op eigen risico (staat al op de borden 

➢ Werkinstructies 

➢ Gevareninventarisatie en daar maatregelen op treffen, dus bv de inspectie van het 

circuit regelen 

o Bv alle bielzen inventariseren en daar dubbeltjesgaas over heen spijkeren ➔ 

grr 

o Maar ook de bomen (alle 770) goed in de gaten houden en jaarlijks met een 

bomendeskundige van de gemeente rondlopen om te monitoren. 

Eric denkt met zijn dubbele pet (werknemer van de gemeente) ook in de 

belangenverstrengeling terecht te komen (reden waarom de ambtenaren van de voormalige 

werkgroep niet vervangen werden na pensionering). En in december bleken huiselijke 

perikelen zijn functioneren als voorzitter te verhinderen, zodat we weer een vacature hebben. 

We wachten de vervolggesprekken dus maar af. 



 

3)  Subsidieaanvraag 

 

➢ De subsidieaanvraag voor het hele communicatie gebeuren voor 2021: 

o Borden 

o Folder 

o Website 

o QR-codes 

o Verbinding met 50 jaar lewenborg 

▪ Is in versie 0.3 aangeland 

➢ Deze versie wordt geupdate naar versie 1.0 en met ronald rooyakkers besproken met 

betrekking tot de kansen bij het gebiedsteam op de volgende vergadering met hem.  

➢ Deze aanvraag is inmiddels gehonoreerd onder voorwaarde, dat het bestuur ieder 

kwartaal met het gebiedsteam overlegt. Daar had het bestuur geen bezwaar tegen. 

 

4)  Waterkwaliteit 

 

➢ Meel van klaas homans over waterkwaliteit van de vijvers: 

o GWW traject 

o Onafhankelijke begeleiding?? 

o Het bestuur besloot mee te doen in dit traject, maar heeft hierna niets meer 

gehoord. Het zal de corona wel weer zijn. 

➢ Duurzaam GWW is een methodiek om vooraf de ambities vast te stellen in een gezelschap 
met alle betrokkenen. Ik denk dat het ons kan helpen om in goed overleg de doelstellingen 
waar we allemaal voor willen gaan vast te leggen en dan vervolgens aan de hand van die 
doelstellingen/ambities een gedegen plan met acties te maken. 
https://www.duurzaamgww.nl/ 
Met bijvoorbeeld het invullen van een ambitieweb, waar je alle onderdelen invult met een 
score 1-3 

 

5)  Sociaal tuinieren 

Deelgenomen aan vergadering over “sociaal tuinieren”. Aanleiding was de constatering, 

dat een verwaarloosde tuin zowel een signaal als een ingang kan zijn. Gesteld, dat het 

bestuur zich vooral focust op de 6 ha openbaar groen, hoewel de activiteit een opmaat zou 

kunnen zijn voor betrokkenheid bij het groen in de wijk en het LeRoy in het bijzonder??? 

a. Een nadere invulling van rifca bleek dat tuinen de aanleiding waren, maar dat 

het vooral gaat om de totale groene wijk 

https://www.duurzaamgww.nl/


 

• Woningbouwvereniging Nijestee 

Er was overleg nodig over de tuinen van de flat gelegen van want 18 – 28 waar forse 

privatisering had plaats gevonden, zodanig, dat er nog een pad langs de vijver in stand 

gehouden kon worden. Nijestee had gesproken met de bewoners en die vonden de tuinen 

inmiddels te groot, zodat ze instemden met een plan om die terug te brengen tot de 

kadastergrens en dat door een hoveniersbedrijf uit te laten voeren. De vraag aan het bestuur 

was dan: wat gaan jullie doen met de vrijkomende grond??? Dit heeft het bestuur beantwoord 

met het voorstel om de bewoners uit te nodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst over de 

zin en betekenis van het LeRoy-gebied en de mogelijkheden, die dit biedt. Zoiets waren we 

ook van plan met de bewoners van de villa Atlantis, maar dat ging niet door vanwege corona. 

Dus ook hier is de toekomst ongewis. 

• Kardinge overleg klankbordgroep Natuurmonumenten 

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

 

• Rondleidingen 

De eco-hoveniers werden op dinsdag 26 oktober rondgeleid en waren unaniem lovend over 

het gebied. Tijdens deze rondleiding werd nogal eens de vraag gesteld naar het waarom van 

de vernielingen, die her en der zicht baar waren. De rondleider antwoordde hierop met een 

slogan uit de reclame: “niet omdat het moet, maar omdat het kan.” 

• Stichting Tijd 

 

Gevolgd op Facebook, maar verder geen contact. 

 

• Swaoistee 

 

Geen activiteiten wegens corona. 

 

• Bezoekers van het openbare gedeelte van de maandelijkse 

vergadering 

 
We hebben nogal wat keren digitaal vergaderd, dan is er geen inloop. Maar ook  de 

vergaderingen in het LeRoy-huis werden vaak niet bezocht. Maar toch konden we 2 personen 

verwelkomen. Van deze ontmoetingen doen we even verderop verslag, omdat het niet de 

doorsnee bewoners waren, die we andere jaren binnen zagen waaien.. 

 

 

• WIJS 

Pascal de jong van WIJS wil met me praten over een bewonersparticipatie onderzoek 

m.b.t. het Leroy. Ga afspraak maken. is 17 – 11 geworden, maar wel digitaal. 



o Afgesproken, dat er een onderzoek naar bewonersparticipatie uitgevoerd zal 

worden in januari / februari 2022 gericht op: 

▪ Bewustwording van de aanwezigheid van het gebied 

▪ De mogelijkheden ook tot zelfwerkzaamheid 

▪ Werven vrijwilligers 

▪ Wil nu een vraagstelling, de 3 bovenstaande gestuurd. 

o Dat bleek niet genoeg: hij stuurde een model, waarvan ik vind dat het nogal 

moeilijk is. Heeft iemand een idee??? 

 

 

 

B. Vergaderingen met bewoners 
 

• Incidentele acties 

 
1) Tuinders 

De tuinders van Kraaiennest zijn dit jaar niet bij elkaar gekomen, maar de tuinders van Want 

kwamen zowaar in het LeRoy-huis bij elkaar. Er was een aftredende coördinator en een 

aantredende coördinator. Dit was een goede gelegenheid om de totale administratie van de 

tuinen bij de coördinatoren neer te leggen, zodat de secretaris wat meer lucht krijgt. 

 

 
2) Andere bewonerscontacten 

 

Gekeken naar vlier achter patrijspoort 58 ➔ afgebroken rust op wilg, niet direct gevaarlijk, 

maar wel handig als je de kettingzaag nog kunt gebruiken, helaas. Geprobeerd afspraak te 

maken met bewoner voor handmatige verwerking, nog geen antwoord. Is gezet op vrijdag 23 

april 13:30. Uitgevoerd. De gemelde takkenbult is door de gemeente nog niet afgevoerd. 

Inmiddels toch wel. 

 
 

3) Diversen 

 

Ondanks corona kwamen er toch nog enkele bezoekers hun ei leggen: 

 

➢ Marian bouma van IVN, een LeRoy-fan (woonde vlakbij de kennedylaan) kwam langs 

met het idee om een kinderwandeling te maken in het LeRoy. Ze woont in waterland 

en hoorde, dat de gemeente ook de tiny forests wil promoten. 

o Ze wil een 2-bladige pdf maken met photoos en tekst. Deze is inmiddels 

gepubliceerd met ingetekend de positie van het pontje in de wilgenbosvijver 

o Parkeerplaats bv naast kerkhof noorddijk en vandaar de rondwandeling starten. 



o De pdf wordt dan gepubliceerd in een IVN orgaan, dus er kan wat volk komen. 

o Das meteen ook een aanvulling op ons subsidievoorstel, waarin de component 

“ontwikkeling” nadrukkelijker opgenomen moest worden, net als de 

luisterwandeling van henriette.. 

o Uit te breiden naar een seizoenwandeling: 

▪ Lente ➔ vlinders / bijen / vogels / geluiden / nestkasten 

▪ Zomer ➔ bomen en blaadjes 

▪ Herfst ➔ vruchten 

▪ Winter ➔ door de bomen het bos zien.  

➢ Arie-pieter doet zijn verhaal: 

 

o Er heeft een interview met mij in de Lewenborger gestaan: ben vanaf januari 

in de wijk werkzaam voor 2 dagen per week vanuit Damsterboord. Ik ben 

door wim rondgeleid in het gebied. 

o De werf inspireerde mij tot het doen van een voorstel voor het creëren van 

een sociale ontmoetingsplek geheel in de filosofie van Louis. Dit zou dan een 

overlap hebben met Overstag 

o Van het centrale gebouwtje zou je een zaaltje kunnen maken met een veilig 

terrein er omheen. Waarom niet in het LeRoy-huis??? Dat is te netjes (noot: 

moet je zien als de imkers slingeren). Kinderactiviteiten zie ik beter bij de werf 

passen knutselen enzo. Hoeveel?? 20 of 30 als er ouders bij zijn. Het gaat om 

wijkbewoners in het algemeen, hoewel er soms wel specifieke doelgroepen 

aangesproken kunnen worden.  

o Er moet nog wel wat gebeuren: fondsenwerving (bv via Overstag), maar 

mogelijk ook via andere organisaties. 

o De Oude Bieb is zijn moestuin kwijt zou die in de Werf kunnen??? 

o Overstag is een gemeenschap / beweging van uit de Damsterboord die een 

bijdrage wil leveren aan de wijk door te veranderen van richting of inspireren 

en motiveren. 

o Woon zelf in lichtboei. 

 

➢ Voorzitter 

In het voorjaar werd een actieve tuinier van het Kraaiennest complex gevraagd of ie zin had 

om voorzitter van het bestuur te worden. Deze vraag werd positief beantwoord, waarop we, 

zowel bestuur als kandidaat een proefperiode afspraken tot 1-1-2022. Al snel bleek het van 

beide kanten te klikken, maar helaas, in de privé sfeer bleken zich een aantal onoverkomelijke 

obstakels zich voor te doen, zodat per 1 december er weer een vacature voor de functie van 

voorzitter van het bestuur was. 

 

 

 

 



➢ BWPL 

Siep de voorzitter van bwpl (bewonersplatform Lewenborg) legt uit, dat het bwpl is ontstaan 

vanuit de fusie tussen de wijkraad en golvend lewenborg. Wil graag meer samenwerken 

aangezien het LeRoy een belangrijk onderdeel van de wijk is. 

 

III. PR 

 

3) De Wijkkrant 
 

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

 

4) De Randborden 
 

Er is een nieuw ontwerp gemaakt aangepast aan de gewijzigde situatie. Deze vernieuwde 

borden zijn inmiddels in hun frame geplaatst. 

 

5) 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. 

 

6) 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. 

 

7) 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.. 

Toch bleken zich nu en dan storingen voor te doen, zo bleek de webmail ineens aan gort te 

liggen. Na reparatie duurde het nog tot eind van het jaar om de meel weer doorgestuurd te 

krijgen. 

Daarom maar eens verder gekeken naar een nieuw systeem, dat ook gebruiksvriendelijker is. 

Een offerte aangevraagd en het lijkt erop, dat we in 2022 een nieuwe meer interactieve 

website zullen onthullen. 

 

 

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


8) 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. 

Ook is er dit jaar veel grit gereden. 

Voor deze 2e zaterdag is nu een appgroep opgericht met als doel het contact van de 

vrijwilligers, die regelmatig aanwezig zijn te verbeteren. De secretaris treedt terug en draagt 

het stokje over aan René van wezel, die dit project in de lucht zal houden 

 

• Verhuur 

Dat is in 2021niet aan de orde geweest 

 

9) 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 558 volgers, waarvan73% vrouw en 27% man. 

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

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

 

 

IV. Het Groen 

 

Een overzicht van incidentele activiteiten in het LeRoy-gebied: 

 

A. Natuurwerkdag 
 

Afgelast. 

 

 

B. Werk aan de paden 
 

➢ NLdoet was een succes: 12 vrijwilligers gaven acte de presence, zodat het project 

kajuit-wantvijver werd uitgebreid met de fruittuin, waar 4 personen het gras te lijf 

gingen. Dus het grit kan op het eerste deel aangebracht worden. Dat werd dan op de 

volgende 2e zaterdag uitgevoerd: zie de rode lijn in de kaart. 



 

 

Het vrij maken van het pad leverde een behoorlijke bult takkederij op: zie photo. 

 

 

 

C. De Kikkerspeurtocht 
 

Afgelast 

 

D. Baggeren van de vijvers 
 

➢ Met de uitvoerder van het vijverbaggerwerk en jan van de gemeente rond gelopen: 

o Wilgenbosvijver, kajuitwantvijver en de wimpelvijver worden gebaggerd. 



o Overhangende takken worden terug gesnoeid tot 1 m uit de oever 

o De abeel achter kajuit blijft liggen maar wordt afgeslankt 

o Inmiddels is er een planning: 

▪ Vijver Loefzijde: 1 november a.s. start werkzaamheden tot week 46 

▪ Vijver Kajuit: werkzaamheden worden uitgevoerd in week 4 – 6 

▪ Vijver Wimpel: werkzaamheden worden uitgevoerd in week 7 - 10 

 

 

 

E. Lentekriebels  
 

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

uitgevoerd. 

 

F. Berenklauwen 
Het wilgenbos en de strook langs de Loefzijde bleken te voldoen aan de wet van de tuinier: 

 1 jaar zaad 7 jaar kwaad.  

Er moest dus nog flink gestoken worden. 

 

G. Kappen 
 

➢ Maandag 8 ga ik met walter van het bedrijf “eigen houtje”  naar de te snoeien boom 

kijken. Conclusie: kandelaberen aanvragen en in februari 2022 een sleepsessie 

organiseren met vrijwilligers om de takken vanaf patrijspoort 131(langs de 

Stuurboordswalvijver) af te voeren naar het grasveld om te versnipperen. Walter 

brengt 2 offertes uit: voor de kandelaber es en voor de 3 kandelaber eiken van 

stadswegtuin en pinetum.  

o Herstellen: De es zal worden gesnoeid, omdat gerard demandt kandelaberen 

een te forse ingreep vindt voor deze boom. Hij wil bij het snoeien aanwezig 

zijn. 

o hier een schatting van de kosten voor het fors snoeien van de Gewone es die 

we laats bij de vijver hebben bekeken. Ik ga ervan uit dat we dat op de 2e 

zaterdag van februari uitvoeren, en dat er een paar helpers zijn om een paar 

keer een touw vast te houden om wat grotere takken naar de grond te 

begeleiden. Ook kunnen jullie de takken naar de versnippermachine slepen die 

zoals besproken in het bosje staat geparkeerd.  

o Klimmen, snoeien, en versnipperen takken op zaterdag kost dan 380,-- incl. 

Btw. 

o Het kandelaberen van de 2 eiken bij het Arboretum en het ter plaatse 

versnipperen van de takken kost 295,- euro incl. Btw. Ik ga ervan uit dat ik 



klim en dat jullie de takken versnipperen. Een en ander ook een beetje 

afhankelijk van jullie enthousiasme en het weer. De eik van het pinetum moet 

er ook nog bij, dus daar rekenen we nog € 150 extra voor. 

➢ De gemeente bleek de afspraak, dat zij de te kappen bomen uit de inventarisatie van 

Helder Groen in hun kap programma mee zouden nemen, te zijn vergeten. Daarom 

moesten we een extra ronde maken a=langs de bomen om te kijken of ze het nog 15 

maanden uit kunnen houden. Volgens de boomdeskundigen van de gemeente bleek dat 

het geval, zodat we inmiddels vraagtekens bij de inventarisatie van Helder Groen 

zetten, ook al omdat ze bij patrijspoort 131 een es abusievelijk als een berk hadden 

opgenomen. Wat voor fouten zitten er nog meer in die 770 definities??? 

 

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. 

In de herfst verloren we een actieve vrijwilligster, die tijdens het werk in het pinetum 

overleed. Voor haar werd een monument opgericht. 

 

 
 



Aan het Pinetum was in 2010 een VVT-tuin (vogel- en vlindertuin) toegevoegd, maar door 

omstandigheden kwam dit niet van de grond. De projectdragers van het Pinetum bedachten 

toen een vijver op die plek, maar vijvers waren er al heel wat in Lewenborg, zodat er eerst 

niks gebeurde. Tot in 2019 het project een duwtje in de rug kreeg met een schoonkrabactie en 

een beperkte vijveraanleg, waarna de projectdrager van het Pinetum de geest kreeg en een 

buitengewoon fraaie stadswegtuin schiep. 

 

Milena heeft het onderhoud van het laatste stuk van het Pinetum overgedragen aan Siska haar 

buurvrouw. Samen met Siska zijn de paden verbreed is er flink gesnoeid en is er een nieuwe 

indeling gemaakt.  Milena is toegezegd dat ze het schuurtje mag blijven gebruiken voor haar 

maaier. Siska wil nog graag wat nieuwe beplanting aanschaffen voor dit gedeelte, hiervoor is 

E 150,- opgenomen in het jaarplan. Alkemieke is een tijd uit de roulatie geweest en we 

hebben daarom het plan van de kruidenspiraal uit moeten stellen, wellicht gaan we dit project 

dit jaar opstarten. Sonja en Alkemieke zullen samen met Rieks het onderhoud van de 

Stadswegtuin en de rozenboogjes verzorgen. 

Een punt van aandacht is het snoeien van de haag rondom het Pinetum, de haag langs de flat 

en het pad naar het Roer worden steeds overgeslagen. Er is van verschillende kanten contact 

met de gemeente geweest echter zonder enig resultaat. Dat is jammer want diverse mooie 

inkijkjes naar de vijver en het Pinetum zijn er nu niet. 

Er zijn nog zo’n 40 conifeersoorten geplant in het Pinetum die nog geen naambordje hebben. 

Binnenkort zullen we een offerte aan het bestuur overhandigen en toestemming vragen om de 

benaming dan compleet te krijgen. 

Bij een nieuwe bestelling van split willen we graag twee bags voor het Pinetum en twee bags 

voor het Smulbos. 

 

 

 

 

B. het Circuit  
 

De ontvreemde touwenbrug werd dit jaar in ere hersteld en bleef zowaar 2 maanden intact. 

Daarna werd uiteraard 1 leuning ontvreemd en de andere enigszins in gesneden, nu nog niet 

gevaarlijk, maar op termijn moet die vervangen worden. Twee meisjes van ± 10 lieten ff zien, 

dat met 1 leuning de sloot ook overgestoken worden.  

In het kader van de bestuursaansprakelijkheid werd een inspectie aangevraagd bij een bureau. 

Dit gaf niet thuis: ze inspecteren alleen gecertificeerde toestellen. Daar hebben we er nog 3 

van, dus die gaan we nog voorleggen. Het betreft het pontje in de wilgenbosvijver, 2 spiralen 

van archimedes en de klimtoren aan de stuurboordswal (de Duinen) 

 

 

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. Dit vervangen heeft 

nog al wat voeten in de aarde en is inmiddels voor de helft klaar. 

 



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 
De Koepeltuin heeft nogal te lijden gehad onder vandalisme. Om het uitmoorden van kikkers en 

salamanders te voorkomen wilde ik het vijvertje zodanig afsluiten dat de salamanders er nog wel wat 

aan zouden hebben. Ik stapelde stenen los in de vijver, dekte het af met zeil en stortte daar een kuub 

teelaarde bovenop. Om het af te werken moest er nog gemetseld worden. Door gebrek aan tijd en 

hulp is het daar niet meer van gekomen en deden kinderen verwoede pogingen om de ingreep weer 

ongedaan te maken. Het is daarmee een slordige plek geworden. Ik hoop er in de toekomst met hulp 

weer wat moois van te kunnen maken. 

 

F. De Binnenhof 
 

De projectdragers van de binnenhof maken inmiddels druk gebruik van de bosmaaier en 

hebben zich  bekwaamd in het verwisselen van de kop van het apparaat: van draad naar 

borstel naar driehoek. En hebben hiervoor een instructiefilmpje gemaakt. 

 



Afgezien van de wekelijks, maandelijks en jaarlijks terugkerende werkzaamheden zoals het 

maaien van het grasperk, het snoeien van diverse heggen en struiken, het met behulp van de 

bosmaaier en onkruidbrander onkruidvrij maken en houden van steencirkels en stenen paden, 

het knotten van de plataan, de bolacacia's en lindebomen, zijn dit jaar enkele wat grotere 

klussen afgerond: 

In de zomer werden wegrottende houten paaltjes die het grasperk van De Binnenhof 

begrensden, vervangen door naar verwachting duurzamere stoeptegels. Aan het transport van 

de gratis door een mevrouw uit Lewenborg aangeboden 250 tegels werkte een zevental 

omwonenden mee. 

Daarnaast werd in de zomer en herfst een lange door buxusrupsen aangevreten haag van 

buxusstruiken rondom de voormalige fruit- en kruidentuin verwijderd en vervangen door 

lavendel. In de tuin werd in het voorjaar alvast een begin gemaakt met de aanplant van 

reuzenpompoenen die in het najaar werden gedeeld onder de omwonenden. 

Ook werd een begin gemaakt met de aanleg van een terras aan de oever van de vijver, achter 

de bessenstruiken. 

Tenslotte werd de website (www.debinnenhof.site) bijgewerkt. 

 

 

 

G. de Werf 
 
Het gebouwtje van de werf werd de laatste jaren alleen gebruikt voor opslag van materialen van de 

buurtcamping, voor gereedschap, het timmeren van nestkasten en de zwerfvuilrapers Benita en 

Riemer dronken er hun koffie. Het LeRoy-huis is niet geschikt voor kindergroepen vanwege de 

bijenstal en niet als werkplaats voor slordige werkers. Daarom is besloten om hiervoor het 

Werfgebouw te verbouwen. Veel materiaal kon via Marktplaats gekocht worden. Een groep 

vrijwilligers van World Servants, die vanwege corona niet in Afrika aan de slag kon bood zich aan voor 

deze klus. Na twee weken buffelen waren de zijwanden dicht en zat er een zadeldak op i.p.v. het lage 

platte dak. Daarmee was het nog lang niet klaar en vorderde het werk maar langzaam.  

 

 

http://www.debinnenhof.site/


H. Nestkasten 
Het was weer stevig aanpoten om het nestkasten bestand in orde te krijgen voor het nieuwe 

broedseizoen. Elk jaar vallen er een aantal uit een boom, of wordt die boom omgekapt, anderen 

hebben hun tijd uitgediend en een toenemend aantal wordt onbruikbaar gemaakt door bonte 

spechten. Ook met een kleine lopende band productie blijft het timmeren van een LeRoy proef 

nestkast een tijd en energievretende klus. Jammer dat ik de enige ben die gevallen nestkasten voor 

restauratie en hergebruik terugbreng naar de werkplaats. Maar het is weer gelukt. Ook dit jaar kan ik 

het broedresultaat niet becijferen, maar ik schat dat zeker de helft van de ongeveer 60 nestkasten 

bewoond werd.  

 

 

 

I. De Bijenstal “Langszij de Wilgen” 
 

➢ activiteiten  

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

bijenvolken. Het plan is om in 2022 in juli een open dag te organiseren met rondleidingen, 

demonstraties en ludieke activiteiten voor de kinderen. 

 

 

 

J. Boomgaard Ra plus eco-kathedraal 
 

Projectdrager stopt omdat hij geen eigen gereedschap krijgt. Hij wordt bedankt voor de 

jarenlange inzet, maar  betreurd wordt, dat het lenen van gereedschap zo’n onoverkomelijke 

hindernis bleek. 

Gelukkig was daar de 2e zaterdag werkgroep bereid om dit gat te vullen. Zij gingen op een 

aantal zaterdagen flink aan de slag en maakten o.a. het lewenborg fort weer toegankelijk. 

 



 
 

K. Natuurspeelbos Kajuit-Want Noordoost 
 

Dit project ligt stil. 

 

M. Buurtvuur 
 
Ondanks corona met ordonnanties van anderhalve meter en lockdowns hebben we ons maandelijks 
buurtvuur zoveel mogelijk doorgezet. Niet altijd op de vier lange banken, maar op losse stoelen 

N. Moestuin Het Want   
 

Er heeft een wisseling van de wacht plaats gevonden: een nieuwe coördinator treedt aan. De 

wachtlijst is weggewerkt en geen nieuwe aanmeldingen kwamen er op terecht. 

 

O. Moestuin Kraaiennest 
 

Volbezet werd de strijd met de slakken aanhoudend gevoerd. Tevens werd een deel van het 

terrein, dat bij een geringe bezetting van een aantal jaren geleden was volgegroeid met niet 

moestuin plantjens ontgonnen door een nieuwe tuinier, die we veel succes wensen 

 

P. Smulbos 
 

Maaibrigade van landschapsbeheer groningen heeft de hele fruittuin gezeisd. Fantastische actie. Zij 

deden de aanbeveling om het maaisel niet te laten liggen maar het af te voeren om de grond te 

verschralen waardoor meerdere plantjens een kans krijgen. Daarbij werd een voor ons nieuwe 

techniek geïntroduceerd: stapel veel gras op een zeil en sleep het zo naar de dumpplek.  

Gesuggereerd werd om dit jaarlijks te doen en er dan een happening van te maken met een paard 

voor het zeil en kinderen erop. Daar denken we nog over na. 



 

 

Q. De Zandbank 
Dit deelgebied heeft een rijke historie: 

➢ In de jaren 80 werd er een omvangrijke speelplaats opgericht door 2 aanwonenden. Helaas, 

de ene verhuisde ne de andere raakte in de versukkeling, zodat na een aantal jaren de 

toestellen geruimd moesten worden. 

➢ In 2013 werd hier het symposium 40 jaar LeRoy gehouden in een partytent 

➢ In 2016 was dit gebied de centrale plaats van de “parels voor de lewen”, waar muziek ten 

gehore werd gebracht. 

➢ Daarna is nog wel gepoogd met schoolklassen de woekerende bramen in toom te houden, 

maar dat lukte niet erg. 

➢ Tot in 2021 benita en riemer aan de slag gingen, de wildgroei temden en het podium 

herstelden. Dat de jeugd de herstelde randen dan weer uit elkaar haalde  werd dan voor lief 

genomen en nogmaals hersteld. 



 

 

VI. Financiën 

 

De jaarlijkse subsidie aanvraag resulteert tot nu toe in een toekenning van € 22.000 

onafhankelijk van de voorgenomen activiteiten en ingeleverde aanvraag. Wel is dit jaar voor 

het eerste een indexering opgenomen, zodat we vermoedelijk in 2022 2 % verhoging krijgen. 

 

VII. Vooruitblik op 2022 

 

A. Gespecificeerd naar persoon en taakgebied: 
 

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

projectdragers genoemd worden. 

 

• Voorzitter: vacature  

• 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 

• instagram 

 

• 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 
 

1. Vacature 

a) Appelhof 

 

2. Benno Ticheler en Frans Valster 

a) De Binnenhof 

i. Duinen Stuurboordswal-vijver 

ii. Pad rond de vijver onderhouden 

iii. Planten bestellen en planten 

iv. Onderhoud Binnenhof 

v. Zwaluwentil 

 

3. René van wezel 

a) De tweede zaterdag van de maand de vrijwilligersgroep aansturen 



b) Werkzaamheden organiseren 

 

4. vacature 

a) Boomgaard Want 

i. onderhoud 

 

5. Sieni Pijper 

a) bijenstal:  

i. Publiciteit in Wijkkrant over nieuwe leden Bijenstal 

ii. Voorlichting scholen 

iii. Ontwikkeling les kist 

iv. Coördineren cursussen 

 

6. Beeldmateriaal Wim Velt: 

a) publicaties in de Wijkkrant 

 

7. de Werf 

a) Nestkasten bouwen (Wim Velt) 

b) Kunstobjecten creëren 

c) Samenwerking met de Swaoistee voor het creëren van natuurbeleving voor 

kleuters 

d) Creeren praathuis ism overstag 

 

8. Rex Leber /Arvid van den Bos 

a) Pinetum 

b) Stadswegtuin 

 

9. Suzanne Vrienten 

a) Natuurspeelbos Kajuit-Want Noordoost 

 

10. Gerrit Vos 

a) Circuit 

b) Smulbos 

 

11. Grastuin 

a) 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.  Jaarplanning 2021: 
 

Dit is een dermate dynamische gebeuren, dat we dit nu op facebook gaan bijhouden.  

  

E. Samenstelling Stichtingsbestuur per 1-1-2021: 
 

vacature         

 

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  

 


