
 

 

        

                                                                                        

Ze kwamen de wijk in? Wie ? 

De oeverzwaluwen hadden een nestelplek gevonden in de “bulten” t.o. Buitenlust. 

Daar broedden ze hun eitjes uit en brachten hun jongen groot. 

In september/oktober vertrokken ze weer naar Afrika. Om het volgende jaar terug te keren. 

Toen kwamen “zij’ de wijk in!! Wie? 

De graafmachines, tractoren met aanhangwagens, bestuurd door noeste werkers. 

Wat deden zij? Alles, bijna alles met de grond gelijkmakend. 

Want, dat oogt beter en …… inderdaad overzichtelijk. 

Geen verzamelplaatsen voor “stiekeme”afvaldumpers! 

Helemaal positief!!  

De “bulten” werden getransformeerd tot een soort talud. Makkelijk voor onderhoud, maaien, bij wijze van spreken. 

Maar, de oeverzwaluwen dan? 

Na beraad besloot de projectontwikkelaar toch een plek te creëren waar ze voorlopig kunnen nestelen! 

Het is een hinkepoot beleid, maar toch, we zullen het ermee moeten doen. 

Want natuur woont in een jonge groei wijk! Onze kinderen moeten leren, horen, voelen en zien wat natuur voor een 

mensen- en dan wel dierenleven betekent. 

Uitgave van de Vossenstreek, editie 3 2009 

Vragen en/of opmerkingen? mail naar: info@vossenstreek.nl 

De leden van de wijkcommissie wensen u en de uwen zeer prettige en 
fijne feestdagen en een voorspoedig 2010! 



 

 

 

Vosholen en kaalslag, wat nu? 

De wijkcommissie de Vossenstreek, afdeling 

Natuur en Milieu, nodigde de heren Gerrit Vos 

en Vibodha Borst (bestuursleden Le Roy ge-

bieden Groningen) uit om in onze wijk een 

kijkje te nemen. 

Na de koffie gingen we op stap, inmiddels wa-

ren aangesloten de heren Jan Sagel en Bé 

Brugge (bestuursleden Tuindag Oost 2010). 

Wat we zagen was een kaal veld, platgewalst. Men was nog druk doende de bulten te verplaatsen en op een 

redelijke hoogte te brengen. 

De diepe bandensporen maken het gebied bijna ontoegankelijk. Is dit het nu? 

Vibodha en Gerrit waren verrast over de ruimte en de (on)-mogelijkheden welke het terrein biedt. 

Zij (beide heren) hebben samen met vele vrijwilligers en in samenwerking met de gemeente Groningen een 

Le Roy gebied aangelegd, dit in een tijdsbestek van 17 jaren. 

Wat is een Le Roy gebied? 

Louis Le Roy ( de bedenker en ontwerper, kunstenaar) formuleerde het zo:  

“ Natuur inschakelen, natuur uitschakelen”, d.w.z.: de mens is niet de slaaf van een beperkt idee betreffende 

zijn omgeving, maar schakelt zoveel mogelijk de natuur in om zijn doeleinden te bewerkstelligen.  

Dus niet schoffelen en snoeien, maar de omgeving zo in te richten dat dergelijke activiteiten geminimaliseerd 

worden.”(Bron: uit Le Roy gebieden voor bewoners, door bewoners, Folder wijk Lewenborg te Groningen.) 

Leent onze wijk zich voor zo’n landschap, tuin en/of park? 

Jazeker, enkele delen doen er zelfs aan denken, bijvoorbeeld de Spoordijk, Mantelappel, de Veiling en de 

Vaartwijk. 

Het kan zelfs verfraaid worden door bijv. een pad op de dijk aan te brengen, het plaatsen van enkele zitbank-

jes en afvalbakken daarbij. 

Creëer een wandeltocht van een uur door de wijk, aan de overzijde van Buitenlust, en plaats steigertjes en/of 

vlonders voor het vissen. 

Jan Sagel (Tuindag Oost 2010) bracht het idee naar voren, een pontje, laten voortbewegen door touwen, 

“visa versa” aan te brengen. Het strandje op te hogen (er is genoeg zand) voor de zomerse waterpret. 

Leg langs de waterkant rioolbuizen, waarop geklommen en gezeten kan worden. Al dit materiaal is aanwezig 

in de wijk en kan weer gebruikt worden. 

De duikers kunnen gestapeld worden als een “kunstwerk” en tevens een klimuitdaging voor de jeugd. (Ik zie 

u al fronsen..) . 

Het grove puin dat er ligt, tot grote ergernis van bewoners van de Veiling, de Vaartwijk, de Polder en de Lan-

derijen, kan worden gebruikt voor het egaliseren van de paden. 

Een gedeelte kan bestemd worden tot “uitren” gebied voor onze hondjes. Met als voorwaarde dat poep wordt 

opgeruimd. Voorzieningen kunnen worden aangebracht, zoals elders in de gemeente Hoogezand-

Sappemeer. 

Bovendien dienen er “speelplaatsen” te worden gecreëerd voor onze jeugd. Deze categorie wijkbewoners 

komen er bekaaid van af, nauwelijks aanwezige speelplekken. Enkele plekken die je deze aanduiding zou 

geven, zijn dodelijk saai, “een doekje voor het bloeden, misschien? 

Onze wijk is een grote avontuurlijke uitdaging! Want het groeit met z’n tijd mee!  

En mochten er op zekere dag toch huizenbouwers terugkomen? Nou, dan passen we de omgeving aan. We 

willen niet alleen wonen maar ook een leefomgeving beleven. En daar ook een bijdrage aan leveren, in wel-

ke vorm dan ook!! 

Voor ideeën en de uitvoerbaarheid hebben we vrijwilligers nodig. In onze wijk bevinden zich talentvolle en 

creatieve denkers en doeners, dat kan niet anders dan zo zijn! 

Wie zich aangesproken voelt, meld je aan bij het secretariaat. 

Het wordt hoog tijd!!! 



 

 

Wist u dat: 

 

De wijkcommissie een leuke winteractiviteit organiseert 

Deze activiteit op 30 januari plaats vindt 

Het een puzzelwandeling door de wijk is met leuke spelletjes en opdrachten 

Er na afloop snert en poffertjes zijn 

We druk bezig zijn met het milieu in de wijk 

We aan het kijken zijn of we een Le Roy gebied van onze wijk kunnen maken 

Wij druk bezig zijn met de snelheid van het verkeer in de wijk 

Wij regelmatig contacten hebben met politieke partijen 

De bulten weggehaald zijn 

Er toch weer mogelijkheden komen voor de zwaluwen om nesten te bouwen 

Wij graag willen dat u uw vuurwerk opruimt 

Dit een hoop werk scheelt bij de schoonmaakdag in maart 

We op 15 december een gesprek hebben gehad met mensen van de gemeente en van het bouwfonds 

Hierover elders in deze flyer een stuk gepubliceerd staat 

We altijd op zoek zijn naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen in de activiteiten 

Nieuwe ideeën altijd welkom zijn 

Wij weer 2 nieuwe mensen in onze wijkcommissie hebben 

Deze mensen Michel Bakker en Pian van Akker zijn 

Wij deze mensen van harte welkom heten 

Wij druk bezig waren met het bouwen van een nieuwe site en deze site onlangs online is gegaan. 

Deze site te vinden is op www.vossenstreek.nl 

Er op 8 januari een jongerendebat is om 20.00 u. in de Tibbe 

Je meer hierover kan vinden op:http://http://hoogezandsappemeer.pvda.nl/agenda 

Wij hopen dat veel jongeren van onze wijk daar hun stem laten horen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteer de volgende data alvast in uw agenda: 
 
30 januari 2010  :Puzzelwandeltocht door de wijk, met leuke opdrachten en   
                spelletjes. Na afloop poffertjes en snert met muziek en kampvuur 
20 maart :Landelijke schoonmaakdag 
17 april :Dauwtrappen(nader bericht volgt) 
8 mei :Tuindag Rembrandplein   
2 juni :Straatspeeldag 
 

Zoals u ziet is de wijkcommissie zeer actief. We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken om mee te helpen. Als u 

dit leuk vind, geeft u zich dan op via ons E-mail adres. 



 

 

Winteractiviteit 

Op zaterdag 30 januari 2010 organiseert de wijkcommissie van de Vosholen een Winteractiviteit. Op deze dag gaan we 

de wijk de Vosholen beter leren kennen d.m.v. leuke spelletjes en opdrachten. Daarom nodigen wij de wijkbewoners 

(volwassenen en kinderen) uit om met ons een gezellige middag te beleven. 

Programma 

Start: 14:00 uur 

Plaats: speelplaats Wildervanck, ter hoogte van nummer 14 en 16, in een tent met kampvuur 

 

Wij bieden u een leuk programma met een wijkspeurtocht, snert, poffertjes en muziek.  

 

Wij zien uit naar uw komst. 

Alle activiteiten zijn gratis! 
 

Eindtijd: 17:00 uur 

Als u wilt deelnemen aan deze activiteit vragen wij het onderstaande strookje in te vullen en voor  
1 januari 2010 bij onderstaand adres in te leveren of via info@vossenstreek.nl. 
 

Met vriendelijke groeten, 

De wijkcommissie 

 

Deelnamestrook  

Naam:…………………………………………………………………….…………………………….. 

Straat:…………………………………………………………………….……………nr……………... 

Wij komen met…………volwassenen en met ………..kinderen. 
 

Stelt zich beschikbaar voor: 

O     Wij willen wel meehelpen met werkzaamheden. 

O     Wij stellen ons huis/schuur/garage beschikbaar voor een post van de puzzeltocht. 

 

 

Inleveradres 

Ciske van Egeraat 

Wildervanck 18 

9611 SH Sappemeer 



 

 

Verslag bijeenkomst 15 December 2009 

Op 15 december jl. heeft de wijkcommisie een vergadering gehad met Gerard Renkema  en Hans Westra van Holten 
van de gemeente, en Renee Beek van Bouwfonds. 
De belangrijkste punten die we besproken hebben zijn: 
*Hoe kunnen we het openbaar gebied zo natuurvriendelijk mogelijk maken? 
De plannen over het Le Roy gebied hebben we voorgelegd. In februari vindt er een bijeenkomst plaats om de verschil-
lende mogelijkheden te bekijken. 
*Onderhoud Openbare ruimten 

Wij maken een inventarisatie van straten met kapotte tegels, afvalstortplaatsen,kapotte voetpaden, grondgebied achter 
rozenkweker enz., en dit wordt begin februari met Stadsbeheer bekeken.(U kunt uw klachten bij ons indienen via het e-
mailadres) 
*Locatiepromotie OCV en Doelstellingen OCV voor 2010 

(OCV=Ontwikkelings Combinatie Vosholen) 
De heuvels zand zijn netjes gemaakt, zodat de Vosholen weer een nettere uitstraling krijgt. Verder verschijnt er begin 
januari een nieuw planboek. Deze liggen bij de Rabobanken, en de makelaars. 
www.vosholen.nl wordt bijgewerkt met mooie foto’s 
Google:Wonen in Groningen :kom je terecht bij de Vosholen 
Er komen nieuwe informatieborden bij de entree van de Vosholen en een bord aan de kant waar de trein stopt. 
*Schoolontwikkeling 
Rand langs de Groninger Kroon is asbestvrij gemaakt en rechtgetrokken, zodat alles een nettere indruk maakt. Het ter-
rein binnen het hek wordt zo snel mogelijk gesaneerd. 
Er is een architect benoemd en men is nu bezig met het programma van eisen. 
Wat er met het ketelhuis en de schoorsteen gebeurt is nog onbekend. 
Verder wordt er gekeken naar betere parkeermogelijkheden. 
*Jeugdproblematiek 
Er is niks te doen voor de jeugd in de Vosholen. Er worden een aantal suggesties op papier gezet, en we gaan Kwartier 
uitnodigen, om hierover met ons van gedachten te wisselen. Ook de school wordt erbij betrokken. 
Verder zijn de speelplaatsen niet uitdagend genoeg. Hier zijn we druk mee bezig! 
We hopen ook dat we in de toekomst een mooie speelplaats krijgen bij de nieuw te bouwen school, waar ook de kinde-
ren van de wijk kunnen spelen. 
*Zandbulten 
Door Arcadis zijn enkele zandbulten bij het gemaal gedeponeerd. Vanwege overlast voor de wijk heeft de bewoners-
commissie aan de gemeente en de OCV dringend verzocht deze te verplaatsen 
*Blikvangers 

We zijn aan het kijken of we bij verschillende ingangen van de Vosholen blikvangers kunnen plaatsen, zodat iedereen 
daar zijn blikjes enz. in kan gooien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Snelheid en parkeerverbod 

Wij gaan kijken of we kunnen samenwerken met Boswijk met het project:”Je zit meer met 30”. 
Parkeerverbod is moeilijk te handhaven. 
 
Maar een vriendelijk verzoek aan alle bewoners van de Vosholen: 
Rijd niet te hard en parkeer de auto’s waar mogelijk, in de parkeervakken! 
 
 

http://www.vosholen.nl


 

 

Tenslotte 

Straks luiden we het oude jaar weer uit met vuurwerk in alle soorten en maten. 

Niets op tegen natuurlijk mits het op een veilige manier wordt aangestoken. 

Echter op nieuwjaarsdag liggen de straten vol met de achtergebleven rommel. 

Daarom vanuit de wijkcommissie aan u het verzoek om naderhand de overblijfselen op te ruimen. 

Het maakt de wijk weer een stuk netter en voorkomt ook dat kinderen op zoek gaan naar rotjes etc. 

die niet zijn afgegaan met alle kwalijke gevolgen van dien. 

Website wijkcommissie Vosholen 

Ook de wijkcommissie heeft een website, welke de afgelopen tijd flink is opgeknapt. Deze website is kort geleden 

online gegaan onder de naam www.vossenstreek.nl  

We streven er naar om deze site regelmatig bij te werken, zodat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelin-

gen. 

Sneeuwpret 

Dat sneeuw ook zijn prettige kanten heeft laten onderstaande foto´s zien! 


