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1.Inleiding 
 
In Vosholen woon je ontspannen. De omgeving biedt je prachtige parken en natuurgebieden, waar je kunt wandelen, fietsen en joggen. Ook zijn er schitterende 
wateren die zich lenen voor zwem-, surf- en vaarplezier. De wijk zelf wordt gesierd door groen- en waterpartijen, stijlvolle straten en sfeervolle hofjes die uitnodigen om 
naar buiten te gaan. Waar je kunt wandelen, fietsen en joggen! Maar de wijk kan duurzamer, en beter voorbereid worden op de nieuwe leefomgeving voor de 
toekomst! 
 
Door bij de inrichting van onze buitenruimte gebruik te maken van duurzame materialen met een meetbaar lage ecologische footprint en welke een sterke relatie 
hebben met de directe natuur om ons heen, kan de mens vrij consumeren zonder dat dit ten koste gaat van de natuur, deze kan er zelfs door floreren. Ook het meer 
toepassen van groen en blauw verhoogt de leefwaarde. Kernwaarde van groen en blauw zijn: 

- Betere gezondheid  
- Grotere sociale cohesie  
- Beter functioneren op het vlak van wonen, economie, onderwijs en recreëren  
- Hogere waarde van onroerend goed  
- Betere ontwikkeling bij kinderen zowel fysiek als mentaal  
- Verbeterde concentratie en stimuleren van beweging  
- Reductie vandalisme/agressie  

 
Door duurzame maatregelen te combineren met mogelijkheden/opties voor vrijetijdsbesteding in de eigen wijk kan er een natuurvriendelijkere woonwijk gecreëerd 
worden die klaar is voor de toekomst. Overal om je heen hoor je dat een gemeente in 2030 energie neutraal moet zijn. Maar waarom 2030? Waarom niet eerder? Het is 
nu de tijd om plannen te maken en ook direct uit te voeren. Energie neutraal moet zichtbaar worden. Vaak wordt gezegd dat maatregelen alleen maar geld kosten, dit is 
ook zo maar het kan ook veel opleveren. De mind-set moet aangepast worden. Een voorbeeld, die ook in dit document aan de orde komt is natuurvriendelijk beheer 
van de openbare ruimte. Door bermen en velden te voorzien van bloemenmengsels voor bijen, vogels en vlinders krijg je niet alleen een mooier landschap maar is het 
ook natuurvriendelijker. 
 
Met voorliggend document probeer ik kansen en mogelijkheden te schetsen en als burger mee te denken om een duurzame en ecologische samenleving te creëren. In 
dit plan die als gespreksdocument en inspiratiedocument gelezen kan worden heb ik op gebied van nieuwe energievormen/ voedsel/ groen en beleving vergroting eigen 
omgeving een aantal voorbeelden geschetst waarvan ik denk die de wijk ten goede komen. 
 
 
 
 
Jan Bakker 
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2 de Vosholen centraal in verandering  

 
Rood = verbinding met andere initiatieven/centra 
Blauw = waterverbindingen 
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Door de Vosholen als relatief jonge wijk centraal te zetten in het uitdenken van hoe een wijk er in de toekomst uit moet zien kan het als vliegwiel dienen voor de hele 
gemeente midden-Groningen. Met veel kennis in de regio kan de Vosholen energieneutraal worden gemaakt. 

3. Plannen 
 
De Vosholen leent zich uitermate voor nieuwe vergroenen. In dit document wordt een voorzet gedaan voor een aantal thema’s die de wijk op dit vlak kunnen 
verbeteren. 
 
De thema’s zijn: 

- Waterstofcentrale; 
- Groene daken; 
- Tegengaan bijensterfte; 
- Voedselbos; 
- Kiosk; 
- Sloep- en kanoroute + waterberging; 
- Openbare verlichting. 

 
Het document kan gezien worden als startdocument en om discussie op gang te brengen. Document wordt bij de wijkcommissie Vossenstreek en bij de Groen links 
fractie gemeente midden-Groningen voorgelegd. 
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3.1 Waterstofcentrale 

 
Blauw = mogelijke locatie waterstofcentrale 
 

Een schone en veilige energiecentrale op waterstof in de eigen wijk? Er zijn op dit moment veel partijen bezig om onderzoek naar de waterstof mogelijkheden te doen. 
Waterstof kan een vervanger zijn voor gas. Er is in Nederland ingestoken op gasloos bouwen, maar veel bestaande bebouwing is nog steeds aangesloten op het gasnet. 
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Bij het gasloos maken van bestaande woningen is veel geld gemoeid en er dienen veel aanpassingen in de woning gedaan te worden. Wanneer het bestaande 
gasleidingnet omgebouwd kan worden naar een waterstofnet kan de wijk Vosholen snel toekomst gereed gemaakt worden. Met kennis en expertise uit de gemeente en 
regio (Holthausen en gasunie) kan de Vosholen zich als een van de eerste wijken van Nederland waterstofwijk worden. Ook de nieuwe denkwijze object verduurzamen 
kan hierbij helpen. Door niet te denken in zonnenparken en windparken (niet duurzaam) maar in combinaties van zonnepanelen of kleine windmolens in combinatie 
met waterstof kun je grote slagen maken. 

3.1.1. Duits onderzoek 
In het Duitse Erlangen laten onderzoekers van de Friedrich Alexander Universiteit nu al zien wat er op waterstof container niveau in de nabije toekomst mogelijk is. Op 
het universiteitsterrein wordt proef gedraaid met een dergelijke centrale in een container. De 20-voets container is volgestouwd met technologie, waarmee het opslaan 
en afnemen van elektrische energie op basis van een vloeibare waterstofdrager mogelijk is. Het systeem kan een teveel aan elektriciteit van bijvoorbeeld zonnepanelen 
of windmolens omzetten in waterstof en die weer omzetten in stroom met een brandstofcel. De opslag van waterstof is volgens de onderzoekers veilig. Dat gebeurt niet 
onder hoge druk of vloeibaar bij een extreem lage temperatuur. De waterstof zit in een vloeistof, oftewel een vloeibare drager. Die drager wordt al op grote schaal 
gebruikt in de industrie als thermische olie voor het verwarmen en koelen van processen. 
 

  
voorbeeld waterstofcontainer       voorbeeld waterstofcentrale 
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Deze zogenaamde LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carrier) neemt waterstof op of geeft die af via een chemisch proces. Dat gebeurt bij lage temperatuur. Opslag en 
vrijgave van waterstof is in een gesloten circulatieproces mogelijk. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen, zoals bijvoorbeeld bij waterstof uit aardgas, wordt de LOHC 
niet in het proces verbruikt. Deze kan steeds weer waterstof opnemen en afgeven. 

3.1.2 600 kWh in waterstof voorbeeld 
In de container bij de universiteit in Erlangen kan momenteel ongeveer 300 liter LOHC worden opgeslagen, wat overeenkomt met bijna 600 kWh in waterstof. Dit is 
voldoende om een kleinere fabriek enkele uren van energie te voorzien (voor de beeldvorming zie 3.1.4). De hoeveelheid energie kan echter gemakkelijk meerdere 
malen worden verhoogd met extra containers. Hiermee kunnen grotere bedrijven, datacenters of ziekenhuizen langere perioden energie krijgen. Het opslagsysteem is 
onderdeel van een proefproject. De container vol energie is in nauwe samenwerking met de Fraunhofer-instituten IISB en IIS (Fraunhofer-Institut für Integrierte 
Schaltungen) ontwikkeld en gebouwd. Beide instituten zijn onderdeel van de Friedrich Alexander Universiteit. 
 

3.1.3 Snel opstartende brandstofcel  
Het gebruikte brandstofcelsysteem is gebaseerd op de zogenaamde lage temperatuur PEM technologie (Proton Exchange Membrane). Met dit ontwerp kan de 
brandstofcel binnen enkele minuten van uitgeschakelde toestand naar bedrijfstoestand worden geschakeld. Snel opstarten is bijvoorbeeld belangrijk voor het 
bijspringen bij pieken in de elektriciteitvraag. De wetenschappers in Erlangen concentreren zich bij het onderzoek op verschillende vragen: 

- hoe kan een fluctuerend energieproductieproces worden opgevangen met een LOHC-gebaseerd energieopslagsysteem? 
- hoe kunnen dergelijke systemen compact geïntegreerd worden in een enkele container? 
- hoe kan een dergelijke installatie efficiënt geïntegreerd worden in industriële energienetwerken? 

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is ook het vinden van de meest geschikte besturing voor het opslagsysteem. 

          

https://www.iisb.fraunhofer.de/en/press_media/press_releases/pressearchiv/archiv_2017/lze_langzeitspeicher.html
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3.1.4 Wat doet u met een kWh stroom en een m3 gas 
3500 kWh en zo’n 1800 m3 gas. Dat is wat een gemiddeld huishouden gebruikt. Maar die getallen zijn nogal onduidelijk, want wat kan er nu eigenlijk mee, met zo’n 
kWh? Een aantal toepassingen op een rijtje. 

 

3.1.4.1 Stroom 
Bij stroom is het redelijk eenvoudig zelf te berekenen hoeveel kWh u verbruikt. Op elke verpakking staat hoeveel Watt een apparaat verbruikt per uur. 
 
Voorbeeld: 
Een stofzuiger verbruikt 2000 Watt per uur, dus 2 kWh. Wanneer u dus drie keer per week een kwartier stofzuigt, verbruikt u 1,5 kWh per week.  
3x per week stofzuigen, kost u dus ongeveer 80 kWh per jaar. Omgerekend is dat ongeveer 20 euro op jaarbasis. 
 
Met 1 kWh kun je  ongeveer…: 

- 4 avonden tv kijken 
- 30 uur uw koelkast laten koelen en vriezen 
- 15 cd’s luisteren 
- 20 maaltijden in de magnetron opwarmen 

 

3.1.4.2 Gas 
Gas is veel lastiger en abstracter om na te rekenen. Op geen enkel apparaat staat het verbruik per uur vermeld. Vaak is het zelfs niet eens duidelijk waarvoor u nou uw 
gas verbruikt. Het rapport Energie in Nederland 2011 geeft een indicatie: 
 
Met 1 kubieke meter gas kun je ongeveer…: 

- 1 uur uw huis warm stoken in de winter, 
- 3 keer douchen – of 5 keer met een spaardouche, 
- 1 keer in bad, 
- 6 hele maaltijden koken, 
- 50 keer handenwassen. 
- 1 uur uw huis warm stoken in de winter, 

 

3.1.5 Nieuwe technieken 
Met nieuwe technieken waarvan de 600kWh container een voorbeeld is kun je zien dat door middel van innoveren, durf en lef er op dit moment al veel mogelijk is. Des 
te meer de reden nieuwe technieken te gaan gebruiken in de praktijk. 
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3.2 Groene daken 
Groene daken geven de wijk Vosholen een groener aanzien, vormen een buffer bij regenafvoer en zorgen voor een langere levensduur van een dak. Onder het motto 
doe meer met het dak is er dus veel meer mogelijk. Zonnepanelen op een groen dak leveren bijvoorbeeld meer energie. Dat is dubbele winst! Maar er kan nog veel 
meer met een dak gedaan worden. Een “stads” windmolen plaatsen bijvoorbeeld, ook dat is energiewinst. Of het gebruiken als watertu in met een waterbuffer bij 
extreme regenval.  
 

  
 

3.2.1 Voordelen groene daken 
Een groen dak is bedekt met aarde en planten. Daardoor is uw dak extra beschermd en gaat het tot wel twee keer langer mee. Onder een groen dak is het ’s zomers niet 
zo warm als onder een zwart dak. En op een groen dak is het met wat extra bomen en planten heerlijk loungen en lekker oogsten. Dat kan zelfs met energiewinst als er 
ook nog zonnepanelen op worden geplaatst. Groene daken hebben nog meer voordelen. Ze vangen regenwater op en voeren het vertraagd af. Hierdoor wordt het riool 
minder belast als het hard regent.  
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3.2.2 Minder wateroverlast 
Per 1 mei 2016 is de eis van het waterbergend vermogen verhoogd van 15 liter naar 25 liter waterbergend vermogen per vierkante meter. Hierdoor wordt het 
rioolsysteem bij hevige regenval minder belast en is de kans op wateroverlast op straat kleiner. Bij de meeste leveranciers van groene daken zijn producten beschikbaar 
met een waterberging van minimaal 25 liter per vierkante meter. 
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3.3 Tegengaan bijensterfte 
Bijensterfte is eigenlijk bijenvolken sterfte. In de winter of vroege voorjaar sterft het honingbijen volk. Dit wordt  ook wel verdwijnziekte of Colony Collaps Disorder 
(CCD) genoemd. Deze benamingen geven aan de er regelmatig bijensterfte optreedt zonder een duidelijke oorzaak, soms is het hele bijenvolk zonder duidelijke redenen 
verdwenen.  
 
Deze bijensterfte komt overal voor met uitzondering van delen van Zuid-Amerika, Afrika en Australië. Het lijkt erop dat de sterfte elk jaar toeneemt. De sterfte cijfers 
varieert tussen de 20-30%, terwijl een “normale sterfte” ongeveer 8% is. 
 

3.3.1 Wetenschap 
Wetenschappers over de hele wereld zijn verontrust over de hoge sterftecijfers en doen onderzoek naar de mogelijke oorzaken. 
De meningen hierover waren en zijn nog steeds verdeeld, maar men raakt er steeds meer van overtuigd dat de sterfte wordt veroorzaakt door een COMBINATIE van 
oorzaken. 
 
Kort gezegd zijn er drie verschillende hoofdoorzaken aan te wijzen die bijdragen aan bijensterfte: 

- Ziekteverwekkers: de honingbij wordt geparasiteerd door een mijt; de Varroa-mijt  die de bij verzwakt en ook diverse virusziekten overbrengt.   
- Daarnaast is er ook nog de ziekteverwekker Nosema die in de darmen van de bijen kan voorkomen en de gezondheid aantast 
- Pesticiden; groep van bestrijdingsmiddelen die erg giftig is voor bijen, met name een groep genaamd Neonicotinoiden 
- Onvoldoende of eenzijdig voedsel: Naast honing als energiebron (suiker) heeft een bij ook stuifmeel nodig. Dit dient als eiwit- en vitaminebron. Een tekort aan 

stuifmeel of eenzijdig stuifmeel (van slechts een enkele plant) leidt tot verzwakking van de gezondheid. 
- De combinatie van deze oorzaken; pesticiden en gebrek aan stuifmeel die de bijen verzwakken of vergiftigen, maken de bijen kwetsbaar voor diverse ziekten. 

 

3.3.2 Wat is er tegen bijensterfte te doen? 
Een ‘simpele’ oplossing is om het gebruik van pesticiden te verminderen of helemaal te verbieden. Bijen worden daardoor gezonder en vitaler. Lees ook geen 
bestrijdingsmiddelen. Voor alle wetenschappelijk informatie over bijensterfte zie: www.bijensterfte.nl Daarnaast is het toepassen van bloemenmengsels bestemd voor 
bijen een pré. Niet alleen de bijen worden hiermee geholpen maar het maakt de wijk ook nog een fleurig en door minder te maaien kan er ook nog eens bespaard 
worden op onderhoudskosten. 
  

http://www.bijensterfte.nl/
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3.4 Voedselbos 
 

   
 
Locatie 1: voedselbos school (directe verbinding met school, educatie) 
Locatie 2: voedselbos klinker (directe verbinding maken met natuurspelen, de Vosholen huisnummer 5 en 5a en NOVO kwekerij de Klimroos) 
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Een voedselbos is een bos dat bestaat uit eetbare planten en bomen en kent een zelfvoorzienend ecosysteem. Door minimale bodembewerking zal bodemverbetering 
optreden en daardoor zal een rijke flora en fauna ontstaan. Natuurlijk mogen er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Dit is ook niet nodig door het natuurlijke 
evenwicht wat ontstaat. Kortom samenwerken met natuur door rekening houden met symbiose, aantrekken van biologische bestrijders en geen kunstmest maar 
compost. 
 
Dit is een nieuwe vorm van voedselvoorziening dat duurzaam is en niet uitputtend is voor de bodem. Wij weten dat de landbouwgronden uitgeput raken en dat wij 
moeten overstappen op een andere manier van met onze aarde om te gaan. Het lijkt erop dat voedselbossen voldoende en kwalitatief goed voedsel kunnen opleveren.  
In het voedselbos kan er een grote variatie aan gezond voedsel geproduceerd worden. 
 

3.4.1 Functies Voedselbos 
Het voedselbos kan een sociaal educatieve functie verkrijgen. Daarvoor is het belangrijk verschillende doelgroepen hierbij te betrekken: 
 

- Senioren, om vereenzaming tegen te gaan, ze actief en vitaal te houden. 
- Mee helpers zoals mensen met een uitkering, in de bijstand of afgekeurd zijn. 
- Werkervaringsplek voor scholieren, studenten, zelfs koksopleidingen die het voedsel gaan bereiden (mooie link te maken met kiosk).  
- Gezamenlijke diners organiseren en maaltijden rondbrengen bij aan huis gebonden mensen zoals ouderen of zieken. 
- Scholen zodat kinderen inzicht krijgen in het produceren van gezond voedsel en hoe dit te bereiden tot een lekkere maaltijden. 

 
 
 

      
School Vosholen  
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voorbeelden Voedselbos 
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3.5 Kiosk 
 

 
Kiosk sluit aan bij idee bewonerscommissie voor het organiseren van een gezellige dag/avond met muziek en eten 
Kiosk zorgt voor verbinding in de wijk en kan gezien worden als hart van de wijk zoals het in de jaren ’90 is bedoeld 
Kiosk kan producten aanbieden verbouwt in eigen wijk (voedselbos de klinker/ voedselbos school) 
Kiosk kan producten aanbieden van locale ondernemers 
Kiosk kan dienst doen als onderkomen voor de wijkcommissie 
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Voorbeeld design (natuurlijke materialen) 
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Voorbeeld gebied inrichting 
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Voorbeeld creativiteit 
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3.6 Sloep- en kanoroute + waterberging 

 

 
 
Rood = voorbeeld sloepenroute 
Blauw = voorbeeld kanoroute 
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3.6.1 Bijzondere wijk 
De wijk Vosholen bezit een aantal bijzondere watergangen die momenteel alleen dienst doet voor beeldvorming en waterbuffer. Water en groen vormen voor de 
toekomst een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Door de bestaande waterpartijen en watergangen breder te gaan beschouwen kan er meer uitgehaald 
worden. Door het doorvoeren van verbreding en koppeling kunnen de bestaande watergangen in en buiten de wijk met elkaar gekoppeld worden zodat er nieuwe vaar- 
(sloepen en kano’s) en schaatsroutes ontstaan. Dit biedt de wijk de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot een duurzaam leefbare wijk. Door de bewonersomissie is er 
in het verleden al het initiatief genomen voor het aanleggen van een strandje met steiger. Dit idee staat nu nog op zichzelf en staat los in de ruimte waardoor het niet 
optimaal benut wordt. Door verbindingen te maken in watergangen kunnen er routes gecreëerd worden waardoor er meer verbinding ontstaat, waterbuffer wordt 
vergroot en jong en oud de mogelijkheid bied meer gebruik te maken van water, groen en recreatie in de wijk. 
 

3.6.2 verbindingen maken 
Verbindingen maken een aantal resultaten met zich mee brengen: natuurontwikkeling, schoon water en waterberging, gevarieerd wonen, recreatie en diverse 
waterprogramma's. 
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Planten en dieren hebben baat bij goede verbindingen. Barrières zullen verdwijnen doordat groen en water met elkaar verbonden worden. Flora en fauna krijgen kans 
zich te verspreiden over het hele gebied. Dit is niet alleen goed voor de natuur. Het is ook bijzonder leuk voor mensen die langs of op het water recreëren. Er valt 
immers veel meer te zien, ontdekken en te beleven. De waterkwaliteit zal verbeteren. Hierdoor krijg je meer variatie in planten en dieren. 
 

3.6.2 Voorbeelden vaarverbindingen 
Een aantal voorbeelden van oplossingen rond te creëren vaarverbindingen: 
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3.6.3 Sfeer impressies 
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3.7 Openbare verlichting; donker waar het kan, licht waar het moet 
 
Openbare verlichting is van grote waarde voor onze economie. Openbare verlichting draagt bij aan activiteiten in het (schemer-) donker; licht is 
nodig om te zien waar we lopen of rijden. Ook is licht van invloed op de sfeer in de omgeving. Het verlichten van openbare ruimten is geen doel 
op zich. Het is een middel om een bijdrage te leveren aan andere doelstellingen, zoals het bevorderen van verkeersveiligheid en sociale 
veiligheid en het bijdragen aan de ruimtelijke beleving.  
 

3.7.1 Lichthinder 
In de Vosholen wordt veel gebruik gemaakt van traditionele straatverlichting, rijbanen, voetpaden, tuinen en woningen worden verlicht door 
deze straatverlichting. 80% van de verlichting komt niet op de plek waar het voor dient. Woon- en slaapkamers worden verlicht en de 
toegepaste type verlichting verlicht ook de hemel.  
 
Lichthinder kan een negatief neveneffect van openbare verlichting zijn. Mensen kunnen dit ervaren, omdat de verlichting direct bij hen naar 
binnen schijnt, of omdat zij verblind worden door het licht. Maar ook dieren kunnen worden beïnvloed door licht. Teveel verlichting kan als 
barrière fungeren waardoor het leefgebied van dieren wordt versnipperd en de verlichting verstoort het dag/nachtritme van dieren, met name 
vogels en insecten. Ook mensen kunnen last hebben van deze verschijnselen. 
 

3.7.2 Verduurzamen OVL 
In de Vosholen kan op gebied van verlichting een flinke slag 
gemaakt worden door:  

- alleen verlichting toe te passen waar nodig is; voetpaden en 
kruispunten; 

- juiste armaturen toe te passen waardoor rondstralen en 
verblinding niet meer aan de orde zijn; 

- over te gaan op LED verlichting; 
- toepassen van reflecterende bestrating; 
- maatwerk. 
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4 Conclusie 
 
De Vosholen is een relatief jonge wijk die sinds 2000 in ontwikkeling is. Maar de wijk is naar mijn mening nog niet voldoende voorbereid op de 
toekomst. Ook zijn er op recreatief vlak nog mogelijkheden om door te ontwikkelen. 
 
Mensen en zeker de jonge generatie hebben een omgeving nodig waar het veilig en fijn vertoeven is. Samen moeten we daarbij zorgen dat de 
belasting op de natuur en onze directe omgeving zo laag mogelijk is. Met het voorleggen van dit document zou ik graag de discussie willen 
aangaan om van de Vosholen een nog mooiere en duurzamere wijk te maken.  
 
Met dit document schrijf ik de wijkcommissie Vossenstreek en de politieke partij Groen Links midden-Groningen aan. Concrete vraag is:  
Hoe krijgen we de Vosholen voor 2025 energieneutraal en hoe kunnen we de beleving van de buitenruimte vergoten. 
 
Ik weet dat het een behoorlijke opgave is maar ik ben er ook van overtuigd dat wanneer wijkcommissie, politiek, gemeente, provincie, 
ondernemers de handen in één slaan er mooie dingen gerealiseerd kunnen worden.  
 

Geen ja maarrrrr….. Maar het kan!!!! 


