
Veranderende spelregels Le Roy gebied Lewenborg 

Le Roy   Duisterwinkel    Vos    Beheergroep/gemeente  Mogelijkheden  
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spelregels Le Roy: 

- bewonersbetrokkenheid: fantasie bewoners belangrijk

- zelfwerkzaamheid: door eigen inspanning bewoners realiseren

- openbaar groen: voor iedereen moet het ‘park’ toegankelijk zijn.

- verdere ideeen Le Roy: zie boek ‘natuur inschakelen, natuur uitschakelen’:
strekking: de natuur zoveel mogelijk haar werk laten doen, gun haar daarbij de tijd.
 ‘geen gemaaid gemeente plantsoen’, ‘hokjesgeest doorbreken’.

+ bewoners worden betrokken bij project:

ontmoeting en saamhorigheid worden gestimuleerd.

- van niemand, dus vrij om te ‘plunderen’.

1973:  - bewoners planten bomen.
 
  - stedelingen ‘plunderen’ tuin.

1975:  - initiatief bewoners gaat door: treintesfanaat (apotheker) legt klein 
    spoorlijntje aan in Lewenborg.
 
  - de prive tuinen breiden zich steeds vaker uit, over de kadastrale 
    erfscheiding heen.

Contract tussen Max van den Berg en Le Roy:
Le Roy vroeg een eenmalig bedrag van 100 000 gulden voor planten en verder jaarlijks 80 000 gul-
den voor de ontwikkeling van het hele project.

Le Roy   Duisterwinkel    Vos    Beheergroep/gemeente  Mogelijkheden  Le Roy  



Veel bloemen uit

Lewenborg geropt
Zaterdag stond in deze rubriek een ik mag wel zeggen vrij opbouwend
stukje over het bloemzaad van de Heerenveense tuinman Louis de Roy
dat in Lewenborg zo fraai was opgekomen

Deels met schoppen gewapend zijn roofzuchtigestedelingen zondagmiddag

middag naar Lewenborg getrokken om manshoge zonnebloemen met

wortel en al uit te graven Grote bossen bloemen werden in auto’s

geladen en uit de wijk geexporteerd Planten werden met wortel en

al in de bagageruimten gelegd

’s Middags om half vijf belde iemand van de wijkraad me op ,,Ze rukken

ken en scheuren alles er uit 

De man wilde rond half vier naar
zijn huis rijden en kwam wat normaal
nimmer voorkomt ter hoogte van Het
Baken al in een file terecht In gestadig

dig zondagmiddagtemposukkelden de
auto’s in de richtingvan de bloemenpracht

pracht die helemaal achter in de wijk
ligt De ligging had niet exact in de
krant gestaan goddank reed een aantal

tal mensen eerst nog een paar keer
verkeerd

Zonnebloem

Het wijkraadslid had bij de vijver
waar de bloemen omheenstaan zelf
meer dan vijftig auto’s geteld In het
bestelbusje van een woninginrichter
hier ter stede (zijn naam stond er op
verdwenen zonnebloem met wortel en
al nadat hij ze eerst met de schop had
los gestoken

,,Wat doet U nou had het bezorgde
wijkraadslid nog aan een man gevraagd

vraagd die de bloemen met tientallen
tegelijk los ropte Antwooi-d ,,Ach
man zeur niet

Het was rond half vijf toen ik bij de
bedreigde wildgroei arriveerde Er
stonden nog vijftien auto’s Bossen
bloemen wei’den er ingedragen een
volwassen man had een al best mooie
struik te pakken Her en der waren
zonnebloemenafgebroken

Er waren ook andere bezoekers Ouders

ders die hun kinderen verboden om 
ook maar een bloem te plukken

,,Maar waarom mogen die andere
mensen het dan wel � ,,Omdat die
kennelijk minder verstand hebben

Amateur-fotografen speurden er

rond en draaiden hun lens scherp op
een bloem-met-bijtje Kinderen speelden

den glijbaantjevanaf de Le Roy-heu-

Roy-heuvels

vels Kortom er werd veel gedaan
met het gebied

Het bezorgde wijkraadslid had de
indruk dat de roofzuchtigen vooral
van buiten Lewenborg kwamen Dat
klopte rond half vijf ook nog de
mensen die zich van de grootstebuit
hadden weten te verzekeren reden de
wijk weer uit De Lewenborgerszelf
war meest lopend Sommigen hadden

den ook grote bossen bloemen bij zich
Maar dat zijn dan ook altijd nog de
bloemen die ze zelf op een natte mei-

meiavond

avond hadden ingezaaid
,,Als mensen in hun wijk zelf hot

groen aanleggen zijn ze er ook zuiniger

ger op zei Louis le Roy tijdens het
zaaien in mei Dit blijkt dus te kloppen

pen De bezoekeis die de schop hadden

den meegebracht en niet wisten wat 
ze het eerst of laatst uit de grond
nioesten trckken hadden de zaak zelf
niet gezaaid Het was hun groen niet
dus kun je het jatten
Een aantal Lewenborgerswas er

zondagmiddagnog vrij ontdaan over

Katfen

Moraal nooit meer een stukje
schrijvenals het ergens leuk is Daarom

om c het goede voorbeeld te geven
nu metoen inaar een rectificatie van
de rubriek van zaterdag Hot bloemenzaad

menzaad dat de tuinman Lt Roy in

nvei zo overvloedig heeft uitgezaaid is

in Li-wenboiK nog steods niet opgckonien

nien Het gebied ligt er kaal en drassig

sig Ijij it valt nii-ts to belevcn cr

zwcrvon zclfs wilde katten rond dus
ht is raadzaain om er maar niot to

komen

STADJER

Bezoek voor de bloemcn

Spelan op ecn Lc Roy-hcuvcl

Deze stengel mist zijn zonnebloem

bloem al
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1978: Duisterwinkel van de gemeente wordt 
coordinator, 
schakel tussen Le Roy en bewoners:

- voorlichtingsfolder van gemeente:
Hierin staat onder andere:

- Natuur gang laten gaan? Op voorwaarde dat de mens ook zijn gang mag   
 gaan. 
 ‘Wie niet van brandnetels houdt die moet er maar wat aan doen’.

+ meer duidelijkheid bewoners

- minder vrijheid door meer inmenging van gemeente.

- Je mag wel degelijk machines gebruiken.

- Wel degelijk een plekje naar eigen smaak inrichten in het openbaar groen. 
           <=> SAMEN eens worden.
- Project is vrijwillig. 
 Gedachte: elkaar beter leren kennen.
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Lewenborg heeft het

soms nog moeilijk

met Le Roy-gebieden

vierdeblad

We moeten meer yoorlichting geven

(Van een onzer verelaggevere
,,Ik twijfel er niet aan dat het Le Roy-project in Lewenborg zal slagen Het

gaat om menselijke ideeen Het ligt aan de bewoners van Lewenborg in hoeverre

verre ze bij het project betrokken willen zijn Een van mijn taken is om de

mensen erop te wijzen wat hun betrokkenheid voor het project kan betekenen

nen Dat impliceert wel dat je veel aandacht moet besteden aan de voorlichting

lichting

Dit zegt Martin Duisterwinkelsinds
enkele maanden coordinator van het Le 
Roy-project in Lewenborg Een project

dat enkele jaren geleden van start is gegaan

gaan De Heerenveense ,,wilde tuinman

man Louis Le Roy kreeg eenderdedeel
van de groenvoorzieningin de wijk Lewenborg

wenborg tot zijn beschikking Le Roy
propageert al jaren dat je de natuur zoveel

veel mogelijk zijn gang raoet laten gaan

De invulling laat hij verder over aan de

wijkbewonere maar die hebben het er

niet allemaal even gemakkelijk mee Er
zijn in het verleden nogal wat misverstanden

verstanden gerezen tussen de wijkbewoners

bewonersen Le Roy Een van de redenen
om Martin Duisterwinkelaan te stellen

,,Ik geloofdat er te weinig voorlichting
is gegeven Daardoor ontstonden er misverstanden

verstanden Een van die misverstanden
is dat de mensen denken dat ze geen machines

chines mogen gebruiken Dat is niet

waar Als men deze keus maakt akkoord 
Alleen LeRoy betaalt ze niet

Grens
Kijk de natuur bepaalt z’n eigen

grens Ga je nu gebruik maken van machines

chines dan kun je moeilijk overzien wat 
het effect zal zijn De natuurlijke grens

wordt verlegd maar in hoeverre is de

vraag

Kiezen de wijkbewonersvoor deze mogelijkheid
gelijkheiddan is dat geen punt Een ander

der misverstandis dat er wordt gedacht 
dat het project nu maar eens afgerond 
moet worden Maar het is nooit klaar Er
zullen altijd weer mensen zijn met nieu-

nieuwe

we ideegn Door meer te gaan doen aan 

voorlichting wil ik proberen dit soort

knelpunten weg te nemen Ik ben de

schakel tussen Le Roy en de wijkbewonere

bewonere Ik sta eigenlijkboven alle partijen

tijen

Volgens Martin Duisterwinkel zijn er

mensen in Lewenborg op een grandioze

manierbezigin hun tuinen ,,Ik adviseer

de mensen wel maar zal verder niet mijn

ideeSn kenbaar maken Ik woon tenslotte

te niet in de wijk Maar wanneer het bijvoorbeeld

voorbeeld gaat om bepaalde mogelijkheden

heden voor het maken van een afscheiding

ding dan geefik advies

Martin Duisterwinkelvindt het jammer

mer dat men soms weinig begrip kan op-

opbrengen

brengen voor elkaars standpunt Verder
moeten de wijkbewonersde tijd nemen
en niet redeneren ,,we hebben lang genoeg

noeg in de troep gezeten de zaak moet nu 
tnaar een9 worden afgerond ,,Het project

ject is namelijk nooit af .

"

Het geven van voorlichting is een van 
de belangrijkste taken van Martin
Duisterwinkel Waarschijnlijk volgende
week al rolt er bij de bewoners van Lewenborg

wenborg een folder in de bus met achtergrondinformatie

tergrondinformatieover het Le Royproject

project Verder wordt er over niet al te

lange tijd twee keer per week in wijkcentrum

centrum Het Dok een spreekuurgehou-’
den waar de mensen met hun problemen
op tuingebied bij hem terecht kunnen

Keet
,,We streven er eigenlijknaarom midden

den in het projectgebied een keet neer te

zetten met daarin een permanente expositie

positie Een centraal punt waar de mensen

sen met hun problemen terechtkunnen
en waar zich de nodige documentatiebe-’

vindt De financie’n vortnen geen probleem

bleem volgens Martin Duisterwinkel
De taak van coordinator is volgens

hem niet eenvoudig Vooral omdat er

nogal wat onbegrip heerst bij de mensen
,,Le Roy heeft zijn ideee de wijkbewoners

bewonersook Het is niet eenvoudigom
de zaak te overbruggen maar het slagen
van het project staat voor mij vast Anders

ders was ik er geloof ik ook niet aan begonnen

gonnen

� Martin

Duisterwinkel
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We moeten meer yoorlichting geven

(Van een onzer verelaggevere
,,Ik twijfel er niet aan dat het Le Roy-project in Lewenborg zal slagen Het

gaat om menselijke ideeen Het ligt aan de bewoners van Lewenborg in hoeverre

verre ze bij het project betrokken willen zijn Een van mijn taken is om de

mensen erop te wijzen wat hun betrokkenheid voor het project kan betekenen
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Dit zegt Martin Duisterwinkelsinds
enkele maanden coordinator van het Le 
Roy-project in Lewenborg Een project

dat enkele jaren geleden van start is gegaan

gaan De Heerenveense ,,wilde tuinman

man Louis Le Roy kreeg eenderdedeel
van de groenvoorzieningin de wijk Lewenborg

wenborg tot zijn beschikking Le Roy
propageert al jaren dat je de natuur zoveel

veel mogelijk zijn gang raoet laten gaan

De invulling laat hij verder over aan de

wijkbewonere maar die hebben het er
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zijn in het verleden nogal wat misverstanden
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is dat de mensen denken dat ze geen machines

chines mogen gebruiken Dat is niet

waar Als men deze keus maakt akkoord 
Alleen LeRoy betaalt ze niet

Grens
Kijk de natuur bepaalt z’n eigen

grens Ga je nu gebruik maken van machines

chines dan kun je moeilijk overzien wat 
het effect zal zijn De natuurlijke grens

wordt verlegd maar in hoeverre is de

vraag

Kiezen de wijkbewonersvoor deze mogelijkheid
gelijkheiddan is dat geen punt Een ander

der misverstandis dat er wordt gedacht 
dat het project nu maar eens afgerond 
moet worden Maar het is nooit klaar Er
zullen altijd weer mensen zijn met nieu-

nieuwe

we ideegn Door meer te gaan doen aan 

voorlichting wil ik proberen dit soort

knelpunten weg te nemen Ik ben de

schakel tussen Le Roy en de wijkbewonere

bewonere Ik sta eigenlijkboven alle partijen

tijen

Volgens Martin Duisterwinkel zijn er

mensen in Lewenborg op een grandioze

manierbezigin hun tuinen ,,Ik adviseer

de mensen wel maar zal verder niet mijn

ideeSn kenbaar maken Ik woon tenslotte

te niet in de wijk Maar wanneer het bijvoorbeeld

voorbeeld gaat om bepaalde mogelijkheden

heden voor het maken van een afscheiding

ding dan geefik advies

Martin Duisterwinkelvindt het jammer

mer dat men soms weinig begrip kan op-

opbrengen

brengen voor elkaars standpunt Verder
moeten de wijkbewonersde tijd nemen
en niet redeneren ,,we hebben lang genoeg

noeg in de troep gezeten de zaak moet nu 
tnaar een9 worden afgerond ,,Het project

ject is namelijk nooit af .

"

Het geven van voorlichting is een van 
de belangrijkste taken van Martin
Duisterwinkel Waarschijnlijk volgende
week al rolt er bij de bewoners van Lewenborg

wenborg een folder in de bus met achtergrondinformatie

tergrondinformatieover het Le Royproject

project Verder wordt er over niet al te

lange tijd twee keer per week in wijkcentrum

centrum Het Dok een spreekuurgehou-’
den waar de mensen met hun problemen
op tuingebied bij hem terecht kunnen

Keet
,,We streven er eigenlijknaarom midden

den in het projectgebied een keet neer te

zetten met daarin een permanente expositie

positie Een centraal punt waar de mensen

sen met hun problemen terechtkunnen
en waar zich de nodige documentatiebe-’

vindt De financie’n vortnen geen probleem

bleem volgens Martin Duisterwinkel
De taak van coordinator is volgens

hem niet eenvoudig Vooral omdat er

nogal wat onbegrip heerst bij de mensen
,,Le Roy heeft zijn ideee de wijkbewoners

bewonersook Het is niet eenvoudigom
de zaak te overbruggen maar het slagen
van het project staat voor mij vast Anders

ders was ik er geloof ik ook niet aan begonnen

gonnen

� Martin

Duisterwinkel
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Wat blijft er over von

unieke Le Roy-gebied

Bange vragen in raadscommissie

Van een onzer verslaggevers

GRONINGEN � Hoeveel blijft er over van het unieke en omstreden Le

Roy-gebied in Lewenborg als de hele zaak onder de vleugels van de gemeentelijke

telijke dienst Openbare Werken komt Die vraag hield de Groninger raadscommissie

commissie voor stadsontwikkeling gisteravond langdurig bezig De actieve

wijkbewoners gegroepeerd rond voormalig coordinator Martin Duisterwinkel

winkel zijn daarover niet zo optimistisch Zij vrezen een verambtelijking
waarbij de bewoners uiteindelijk niets meer te vertellen hebben en de gemeente

meente per saldo een hoop geld kwijt is aan het onderhoud

Zij werden hierin bijgevallen door

PSP-raadslid Tom Pitstra die het had
over "en uniek project dat zich heeft 

ontworsteld aan overbodige regelgeving
met maximale zeggenschap voor bewoners

ners en minimale kosten voor de gemeenschap

meenschap Deregulering en bezuiniging

ging wat wil je nog meer vroeg
Pitstra Zijn conclusie "Een beetje Le

Roy kan volgens mij niet
� Het enthousiasme over wat de "wilde

de tuinman Le Roy en de bewoners
van Lewenborg in tien jaar tot stand
hebben gebracht bleek bij alle partijen

wel min of meer aanwezig Maar er zijn 

opk klachten vooral over de ontoegan-

It van het gebied en de rommelige

melige indruk die het geheel maakt En

al zei gisteren niemand dat hardop een

verbitterd conflict tussen coordinator
Duisterwinkel en de gemeente die hem
al snel de deur uit wilde zetten hoewel
dat volgens hemzelf onmogelijk was
omdat hij in dienst was bij Le Roy en de

bewonersgroep
Zowel PvdA als CDA benadrukten

dat het gebied zijn eigen karakter moet 
behouden alleen beter toegankelijk

voor iedereen en met directe inspraak

van zo veel mogelijk geinteresseerde bewoners

woners VVD’er Geert Otten ging nog
wat verder Hij vond dat er een bewonersorganisatie

nersorganisatie moet knmen die for- formeel

meel het beheer over het gebied krijgt

met voor Openbare Werken niet meer
dan een taak als hulp en adviseur Zo’n

structuur moet er al zijn voordat je

besluit om geld uit te geven aan nieuwe
paden of andere zaken die nu volgens B

en W nodig zijn

Wethouder Ypke Gietema beweerde
weliswaar dat hij alles ook zoveel mogelijk

lijk bij het oude wil laten maar tegelijkertijd

kertijd gaf hij aan dat er een einde moet
komen aan de "vrijstaat Le Roygebied

gebied Regels die voor de rest van de

stad gelden moeten ook voor dit gebied
gelden was de strekking van zijn betoog

toog Tedereen moet een bouwvergtujning

ning vragen als hij iets wil bouwen en de

Wet op de Ruimtelijke Ordening kan

voor het Le Roy-gebied niet even opzij
worden gezet

Gietema zei met nadruk dat er nog
geen uitgewerkte plannen zijn voor het 

gebied Weliswaar vragen B en W de gemeenteraad

meenteraad om geld voor aanpassingen
maar dat is volgens hem niet meer dan 
een budget voor de dienst Openbare
Werken die daarover met bewoners in

overleg moet treden De uiteindelijke
verantwoordelijkheid voor zo’n groot 

openbaar gebied hoort bij de gemeente
vond de wethouder die daarover hartgrondig

grondig van mening bleef verschillen

met Pitstra

Nieuwsblad van het Noorden, 07 oktober 1983, blz.9



19
65

19
70

19
80

19
75

20
05

19
90

20
00

19
95

20
1019

85

Le Roy   Duisterwinkel    Vos    Beheergroep/gemeente  Mogelijkheden  

1985: 

-  De bewoners blijven initiatief tonen, waar  
 onder Gerrit Vos.

-  Vos maakt een flink aantal speelvoorzieningen in het Le Roy gebied.

 Dat sluit goed aan op de behoefte die er op dat moment is vanuit de jeugd.

+ initiatief bewoners

+ avontuurlijke speeltuin

- in tegenspraak met regelgeving overheid, atractiebesluit (ca. 2001)

- 

20
01

            Vos    



1985



Beheergroep/gemeente
Er werd een aantal bewoners gevonden die bereid waren om zitting te nemen in een Be-
heergroep. Deze moest zich bezig houden met de ontwikkeling van het gebied en had en 
heeft een aantal specifieke taken zoals:

- Voorlichting geven aan de bewoners van de wijk Lewenborg
- Werkzaamheden uitvoeren en projecten opzetten
- Het beheer over de financiën
- Het beheren van de moestuinen
- Het verzorgen van documentatie over het gebied

19
65

19
70

19
80

19
75

20
05

19
90

20
00

19
9519

85
De beheergroep heeft de verantwoordelijkheid over alle activiteiten in het gebied, maar 
de Gemeente Groningen is eindverantwoordelijk.

Later een stichting geworden: 
een convenant met gemeente.
Het gebied werd gewaarborgd voor 100 jaar.
Vroeger budget, nu subsidie van gemeente:
€23.000 per jaar.

“Er is maar een restrictie en dat is dat er niks vernield mag worden”

Het Icomt best goed met het Le
Roy-gebied’

Buurtbewoners delen vrees van gemeenfe niet

ƒ Van een onzer verslaggevers
|’De inzet van de bewoners is altijd groot geweest voor zover ik dat kan beidelen

idelen Er sneuvelen natuurlijk altijd wel een paar bomen maar in een ge-

- plantsoen wordt meer vernield dan hier Arthur Uyleman die zit

ifgt woont al vijf jaar aan de Kajuit in Lewenborg pal naast het zogeheten
U Roy-gebied Dit experimented wijkplantsoen kwam deze week in het

nfeuws omdat naamgever Louis le Roy tuinarchitect voor tachtigduizend
guldensubsidiegeldaan plantmateriaal heeft besteld voor het terrein Juist
nu de gemeente op het punt staat de verantwoordelijkheidvoor het ruige
irfantsoengebiedweer op zich te nemen omdat het contract met Le Roy binnenkort

nenkort afloopt Gemeentebestuurdershebben een hard hoofd in de bestelliflg

liflg
- Uyleman niet "Er zijn een hoop bewoners die graag mee willen werken

en allang op groen zitten te wachten Een paar weken werken en het spul 
staatindegrond

Het huis van de iamilie I’yleman
8taat op een hoek temidden van kaal

struikgewas en de woonkamer biedt
uitzichtop een stuk Le Roy-gebied tussen

sen Kajuit en Mast De tuin strekt zich

Uit tot ongeveer zes meter achter de wotting

tting maar de grens tussen privetuin en
openbaar groen is nauwelijks te trekken

ken De meeste bewonershebben achter
het huis een stuk grond bij de tuin

getrokken en dat beplant ingericht als
barbecueplaatsen er paden aangelegd 
Hoewel het publiek bezit is lijkt het alsof

sof de particulieremoesen en siertuinen
verlengd zijn "Dat is niet zo zegt Uyfeman

feman nadrukkelijk Volgens hem ko-

ƒtten vooral op zondag horden mensen
lit de rest van de wijk wandelen in het

Kebied dat dcx de buurt bewoners is

^ngelegd om (e genieten van de ruige

igroeing h en om event ueel
<*n stronkjeopenbare boerenkool mee 

fcuemen Dcxjr Uyleman en zijn buren

Sezaaid weliswaar maar bedoeld als

openbaarbezit "P is maar een estric

tie en dat is dat er niks vernield mag
worden maar dat is niet zo’n probleem
Als ik kinderen bezig zie om een boompje

pje om te trekken dan maak ik ze duidelijk

delijk dat het van ons samen is en dat ze

dat niet moeten doen Dat slaat meer
aan dan wanneer ik een groepje jongeren

geren probeer te weerhouden van het

vernielen van een telefooncel Maar het

is een lekker gebied hoor niet alleen om 
te wandelen maar je mag er ook van alles

les in doen Als de gemeente straks het

beheer weer krijgt is dat misschien wel

afgelopen dan moet je je weer aan de

regels van normale plantsoenen houden
� la misschien mag je van de wetgever
ook wel iets in gewone plantsoenen
doen maar schoon houden daar voel ik

weinig voor Daar zijn plantsoenwerkers
voor

De afgelopen jaren is er volgens Uvleman

man van alles gebeurd in het gebied
"We maken zelf de vijvers schoon en

wieden onkruid rond de beplanting zodat

dat het zichzelf kan redden Van een

kaal gebied is het in een paar jaar leuk
begroeid geworden en dat hebben de bewoners

woners zelf gedaan In de tien huizenhier

hier meteen naast tel ik zo veertien
mensen die geregeld meewerken Er zijn

natuurlijkaltijd mensen die een gewoon
plantsoen mooier vinden daar hoef je

niks aan te doen maar dat hou je toch

De meeste materialen voor het gebied
worden aangekochtuit de (imiddels zo

goed als lege Le Roy-p«t "Voorheen
gebeurde het wel dat mensen bielzen
enzo bestelden en die in him eigen tuin
legden maar dat is afgelopen sinds er
een coordinator is Je moet aantonen
wat je ermee gedaan hebt Als je een

biels in je eigen tuin of op de rand van je

erf hebt gelegd doen ze niet moeilijk
maar zijn het er meer dan krijg je een

rekening

De rekening van de laatste door 
tuingrootmeester Le Roy zelf geplaatste

plaatste bestelling gaat in ieder geval
naar de gemeente Groningen Uyleman 
ziet de leverantiehoopvol tegemoet "Ik

vraag me af hoe groot die partij wel zal

zijn bomen zijn duur hoor Hij verwacht

wacht dat het wanneer de buurtbewoners

bewoners een paar dagen de armen uit

de mouwen steken geen enkel probleem
zal zijn om een fraaie bestemming voor
het plantmateriaal en de sierstenen te

vinden "Iedereen kan wel een natuurgebiedje

gebiedje inrichten je moet alleen een
stuk enthousiasmehebben

Kan Uyleman zich voorstellen dat

sommige mensen geneigd zijn het ongeordende

geordende Le Roy-gebied als een chaos

te beschouwen "Jawel hoor Maar Nederland

derland is een klein land We zijn zo gewend

wend aan bepalingen en voorwaarden
dat je niet meer anders denkt Als iemand

mand zijn voordeur paars verf’twordt er

al over geklaagd Ik kan me voorstellen
dat mensen dit gebied chaotisch vinden

den maar hebben ze wel eens gekeken
naar die gemeentelijke plantsoentjes bij
het winkelcentrum

Uyleman in de door bewoners aanfielefidcbarbecueplaats "Deze zomer moetcn
we het u eer cens ondvr handen nemen 

Nieuwsblad van het Noorden, 25 februari 1983, blz.9

Arthur Uyleman, nu lid van de stichting Le Roy-
gebieden.
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Dat de plannen van de Gemeente vaak on-
doorgrondelijk zijn wisten we natuurlijk al, 
maar dat dit voor Groningen volkomen un-
ieke Le Roy project zou moeten verdwijnen 
om de Oude Stadsweg recht te trekken in 
het kader van “de vooruitgang” is natuurlijk 
te gek voor woorden.

2008



Uit puin groeit iets moois
Van een onzer verslaggevers

Letterlijke puinhopen in het Le Roy
wildgroeien en groengebied in de Groninger

ger wijk Lewenborg moeten in de toekomst

komst uitgroeien tot iets moois Een
aantal bewoners heeft in de afgelopen
maandpn een reeks van plannen gemaakt

maakt waarvoor in totaal zeven

vrachtwagenladingen met bouwpuin
naar het Le Roy-gebied zijn gevoerd

Bij de Bijenstal en windmolen tussen

Grmtzeil en Wilgenbos komt ondermeer

meer een opvangbak v het water dat

door de molen vanuit het grondwater
wordt opgepompt Verder zijn er plannen

nen voor een decoratieve muur rond de

bijenstal terwijl er in het gebiedje bovendien

vendien gedacht wordt aan speelse
klimen en klautertoestanden in de sfeer 

van kasteelachtige mines voor de kinderen

deren De bedoeling is uiteraard dat

het geheel sprookjesachtig begroeid
gaat worden

Op dc grote heuvel bij Kluisgat wordt

de toekomstige kinderboerderij met het

puin verfraaid terwijl er bovendien
plannen zijn vonr decoratieve muren en

bouwwerken De kinderboerderij in dit

gebied wordt opgezet in samenwerking
tussen de werkgroep kinderbnerderij op
Lewenborg en het woonproject voor gehandicapten

handicapten Op de heuvel moeten verder

der gezellige terrassen muren en speelse

se bouwsels komen om het geheel wat 

aantrekkelijker te maken

In dezelfde omgeving zijn overigens
ook plannen voor een blokhut maar de

grote vraag is wel of die plannen uitgevoerd

gevoerd kunnen worden Want zoals ze

nu zijn ingediend lijken ze te duur te

worden

Nieuwsblad van het Noorden, 04 november 1982, blz.11

Onderwijs zoekt aansluiting 
bij project.

zij melden zich geregld bij de 
stichting.



LeRoy heeft nog maar weinig koninklijks

Bomen blik en berenklauw overwoekeren natuurgebied Lewenborg

Van een wandeling door het Le-

Roy-gebied in Lewenborg wordt
een mens niet vrolijker Het groengebied

gebied dat ’door de bewoners
wordt onderhouden’

ligt er verwaarloosd

waarloosd bij Bioloog Ceert-Jan

Branger ziet er nooit iemand lopen

pen "We moeten het idee van Le-

Roy laten varen

Door Inki de Jonge

Groningen ƒ Berenklauw waar je

kijkt Hopen tuinafval Hoge bomen
die andere belemmeren in hun groei

Verlaten kinderspeelplaatsen benadrukken

drukken de afwezigheid van mensen
in het LeRoy-gebied groenzone in het

hart van de wijk Lewenborg
Zou landschapsarchitect Louis Le-

Roy dit voor ogen hebben gehad toen

hij in de jaren zeventig aan de wieg
stond voor het groenplan in de 

nieuwe wijk Geert-Jan Branger biologieleraar

logieleraar van professie weet bijna

zeker van niet "Dit is niet ’de natuur
haar gang laten

gaan’
Dit is onverschilligheid

schilligheid

Juist die onverschilligheid staat

haaks op het gedachtegoed van Le-

Roy hij wilde dat wijkbewoners samen

men verantwoordelijk zouden zijn

voor het onderhoud van het natuurgebied

gebied Dat is ook wat op de grote borden

den langs het gebied staat te lezen

het Leroy-gebied wordt door de wijkbewoners

bewoners onderhouden 
Branger houdt niet van dit soort

stelligheden zegt hij Bovendien is

het niet waar Een voettocht dwars 
door het gebied laat de droeve waarheid

heid zien de meeste omwonenden
houden LeRoy liever buiten de deur
getuige de vele hekjes en heggen
waarmee de tuintjes worden afgescheiden

scheiden van de ruigte

LeRoy wilde geen hekjes Maar ja

dat was in de vorige eeuw ’onderhoud’

houd’
heeft in de nieuwe eeuw een geheel

heel andere dimensie gekregen Branger

ger wijst op fietsenwrakken en bierblikken

blikken "Die tieren hier welig
De gemeente geeft jaarlijks ruim

21 euro aan de beheergroep van
het Leroygebied Maar een blik in de 

bijna identieke jaarverslagen van de

afgelopen drie jaar doet daar geen
daadkracht vermoeden Zo is de be- beheergroep

heergroep vanaf 2000 bezig met het

herstellen van de contacten met het

stadhuis en het ’operationeel maken
van een

carrouseltrommel’
Het opnieuw

nieuw inrichten van de speelplekken
die om veiligheidsredenen zijn afgebroken

broken staat ook al twee jaar lang op 
de agenda De beheergroep was gisteren

ren niet bereikbaar voor commentaar

taar

Branger "We moeten zo langzamerhand

merhand het idee van Leroy laten varen

ren dat er niet mag worden ingegrepen

pen Dat doet hij zelf tegenwoordig
ook Hij wijst op een grasveld aan de

Binnenhof waar de bewoners een gezamenlijke

zamenlijke tuin onderhouden "Dit is

misschien weer wat te gecultiveerd
maar volgens mij is dit meer wat Le-

Roy voor ogen stond 

Bioloog Ceert-Jan Branger in het natuurgebied LeRoy in Lewenborg Het groengebied kampt met zwerfvuil (linksonder en berenklauw (rechtsonder 
Foto DvhN

Dagblad van het Noorden, 03 augustus 2004, blz.11

Peter Homan:
‘per jaar 150m3 afval 
uit Lewenborg’
Voor deel betaald uit impuls geld. Door vrijwilligers opgeschoond.

Impuls van €400.000 voor voorzieningen.

2013



Nu een LeRoy huis: meer uitstral-
ing, meer voor en door de wijk.

Sinie: ‘Aanwonenden kennen het project. 
Voor de huurders is het anders, zij kennen het 
minder. Het doel is om meer wijkbewoners er-
bij te betrekken.’

Sinie (5e van rechts in zwart) 
met bewoners.

Bronnen: 
- Sieni Pijper
- Ruth Styleman (scriptie Universiteit Gent 1998)
- Gerrit Vos 
- Peter Homan
- Overige documenten 



Spel tussen gemeente, REGELS OVERHEID, en de bewoners van Le-
wenborg, EIGEN CREATIVITEIT, VRIJHEID.

Beperkte mogelijkheden binnen regelgeving.

Mogelijkheid:
inbreiden tuinen i.p.v. uitbreiden.

In de private tuin zijn er meer vrijheden, op eigen risico weliswaar.

PRIVATE TUINEN COLLECTIEF GEBRUIKEN.
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