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Betrokkenhe id  van  bewoners  en  gemeenschappen

Het  verhaa l  van  de  p lek

het  c i rcu i t

he t  p ine tum

het  b innenhof



Schema Gebied: 
Prive - Collectief

Verschillen: 
Prive - Collectief

Doorsnede Gebied: 
Overgangen

Verschillen: 
Overgangen

Gebied: 
Type ontwikkeling

Circuit Circuit Circuit

Pinetum Pinetum Pinetum

Het binnenhof Het binnenhof Het binnenhof

Doorsnede Gebied: 
Overgangen

Prive       Prive/tuin                     Openbaar               Prive/tuin      Prive

Prive       Prive/tuin  water            Openbaar weg       Prive/tuin      Prive

Prive       Prive/tuin                     Openbaar               Prive/tuin      Prive

1 projectdrager: 
gebruiker: hobbyisten

1 projectdrager: 
gebruikers: omwonenden

De omvang en de gebruikersgroepen van de 
verschillende initiatieven verschillen nogal.  
Overal is wel een projectdrager geweest en nog 
steeds, maar de mate en van gebruik verschild en 
ook de gebruikers/doelgroep verschilt per project. 
Zo is het binnenhof echt gericht op de 
omwonenden, heeft het pinetum een specifieke 
doelgroep en is het circuit voor iedereen. 

Alle vlekken liggen in het LeRoy gebied, en zijn dus 
openbaar toegankelijk. Wel ligt het binnenhof meer op een 
zijpad waardoor het een wat geborgenere indruk maakt en 
daardoor ook meer semi openbaar lijkt. Het pinetum ligt ook 
op een doorgaande wandelroute, maar hier is wel duidelijk 
een hek geplaatst omdat ze nou eenmaal niet iedereen daar 
binnen willen hebben.  
Het circuit ligt juist ook aan een begin van het gebied en is 
daardoor voor iedereen toegankelijk.  

1 projectdrager: 
gebruikers: hele wijk

De mate van openbaarheid is terug te zien in de afscherming 
van de tuinen. Wanneer er namelijk schuttinggedrag zich 
voordoet, dan voelen de mensen zich minder verbonden. 
Juist in de doorsnedes is te mate van betrokkenheid goed te 
herleiden naar de functie van die plek.  
Langs het pinetum loopt bijvoorbeeld een verkeersroute. 
Hierdoor is het eigenlijk geen openbare, of makkelijk 
bereikbare plek meer. Dit zorgt ervoor dat omwonenden er 
zich niet verantwoordelijk voor voelen. 



Gebied Initiatief Project-
drager

Betrokken 
partijen

Foto’s:
Start  -  Omslagpunt -  Nu - Anekdote

Schema: 
Prive - Collectief 

Conclusies: 
Welke generieke lessen kun je 
trekken?

1985: 
Eerste paal over 
de sloot
en omdat dit wat 
saai werd volgde 
de boegspriet en 
de wiebelbalk.

“In een gebied 
waar alles kan, 
heb je gewoon 
wat idioten nodig 
die het gaan 
doen”. (Gerrit Vos)

Gerrit Vos

Omwonenden
Kinderen uit de buurt
Gemeente Groningen

Door het nieuwe attractiebesluit zijn de speeltoestellen 
wel een stuk saaier geworden. Het motto van Gerrit was 
om toestellen op verschillende hoogtes te maken en 
ieder kind kiest zijn eigen grens van gevaar. 

* Een plan zonder regels gaat vaak goed tot dat 
er wat misgaat. Een soort van: “pas als het kalf 
verdronken is dempt men de put.” 
In Lewenborg zijn er wel een aantal kinderen 
uit de speeltoestellen gevallen, maar daar is 
eigenlijk nooit wat aan gedaan. Pas toen in 
1996 een landelijke regelgeving kwam voor 
speeltoestellen moesten nieuwe attracties aan 
bepaalde eisen voldoen. Op de een of andere 
manier was het plan van LeRoy zo flexibel dat 
juist deze regelgeving ervoor zorgde dat het 
organische van het circuit niet meer langer zo 
door kon gaan. 

* Het omslagpunt van zelf bedachte attrac-
ties naar gekeurmerkte attracties heeft er voor 
gezorgd dat er veiligere speeltoestellen kwa-
men, maar ook deze zouden wel worden getest 
door de jeugd, en ook hiervan bleek uiteindelijk: 
Alles kan kapot. 

* Juist speeltoestellen zijn heel tastbaar en 
geven plezier voor iedereen, om in te spelen, 
bij elkaar te komen, te bouwen. Het zijn tast-
bare natuurlijke producten die het spelen in de 
natuur leuker kunnen maken.

“Bouwen zonder regelgeving is een soort uitdaging tot 
het onverwoestbaar kunnen construeren”. 

Veel speelmogelijkheden, weinig speelvoorzieningen: 
hutje bouwen, graven, fiets crossen, vuurtje stoken en 
ruig terrein spelen

start 1985

Circuit

nu

omslag 1996

STOP!

Het circuit, gelegen in het Le 
Roy-gebied van Lewenborg, 
is
een willekeurige verzameling 
van palen, touwen, netten en
planken, bijeengehouden door 
staalkabels en draadeinden.
Dit circuit wordt soms 
gedeeltelijk afgebroken door 
enthousiaste materiaaltesters, 
dan weer gewijzigd of 
verplaatst, vervolgens weer 
opgebouwd of uitgebreid. 
De vrijwilligers, meestal 
jongeren, leven zich uit in 
het verbinden van materialen 
en het creëren van situaties 
met als doel het scheppen 
van problemen, meestal 
‘bewegingsproblemen’.
Deze activiteiten worden 
begeleid door een 
aanwonende burger. Hij 
bestelt de materialen en de 
gereedschappen. Hij
beheert en een houdt een 
logboek bij.



Gebied Initiatief Project-
drager

Betrokken 
partijen

Foto’s:
Start  -  Omslagpunt -  Nu - Anekdote

Schema: 
Prive - Collectief 

Conclusies: 
Welke generieke lessen kun je 
trekken?

Pinetum het gebied, voorheen 
bestaande uit 
verlaten moestuinen, 
is helemaal op de 
schop gegaan.  

In principe is de 
tuin, zoals in het 
driejarenplan 
beschreven is, klaar

Door deze gang van 
zaken is er nu geen 
verdere ontwikkeling 
van het gebied als 
Pinetum. 

Andere gebieden 
waren aangeduid 
als wenselijke 
uitbereidingen van 
het pinetum.

Door het bestuur 
is de ontwikkeling 
hiervan 
tegengehouden. 

Rex Weeber
/  Rieks Leber

Philip Roodenburg 
(Boomkweker)

Wim de Boer
(bestrating)

Milena Huender
(wateraanleg)

Rieks Leber
(beplanting)

Het pinetum is een 
naaldbomentuin met 
uitsluitend coniferen (die 
omvatten alle soorten 
dennen, sparren, cipressen 
en taxussen) afkomstig uit de 
hele wereld.
Zo’n  pinetum  bestaat al ruim 
30 jaar ook in Lewenborg!
Het is een heel bijzondere 
plek aan de Wimpel, grenzend 
aan de Oude Stadsweg.
Sommige bomen die hier 
staan worden over de hele 
wereld zelfs met uitsterving 
bedreigd. Gelukkig hebben wij 
nog wat van deze exemplaren 
in deze verzameling in ons 
eigen Le Roy gebied.

Het pinetum is een apart gebied dat wordt 
omsloten door water en de doorgangsweg. 
Deze scheiding tot de woning en tuin is te groot 
voor omwonenden om zich direct betrokken te 
voelen.
Ook het herkwerk en omheind groen, stimuleert 
niet om het pinetum te betreden. doorstart 2009

nu

start 1989

Het pinetum is een project voortgebracht uit de vele 
moestuinen in de wijk. Het pinetum is aangelegd op het 
niet onderhouden terrein aan de Wilgen.

Het pinetum is een initaitef aan de Wilgen, dat in 2009 
aan is gelegd. 



Gebied Initiatief Project-
drager

Betrokken 
partijen

Foto’s:
Start  -  Omslagpunt -  Nu - Anekdote

Schema: 
Prive - Collectief 

Conclusies: 
Welke generieke lessen kun je 
trekken?

De initiatiefnemers 
20 jaar geleden in 
1986/87 , waren een 
klein enthousiast 
groepje. Eén van hen 
was tekenleraar ( Jan 
van de Scheer) en 
een verwoed tuinier 
maakte het ontwerp 
en starte de aanleg. 
De uitvoering van de 
plannen heeft vooral 
in de zomervakanties 
van 1986 en 1987 
plaatsgevonden. 
De LeRoy-
beheersgroep 
zorgde ervoor dat de 
bestelde materialen 
konden worden 
aangevoerd. En 
naast het actieve 
kerngroepje, 
participeerden toen 
veel buurtbewoners. 

Inmiddels heeft het 
gebied na 20 jaar 
nog steeds een grote 
kwaliteit. Het beheer 
is in handen van 
enkele bewoners 
die het gras maaien, 
de plantenvlakken 
verzorgen en de 
leilindes en acacia’s 
snoeien. Een per 1 a 
2 jaar wordt er groot 
onderhoud gepleegd.

Hemmo Philbert

Jan van der Scheer 
(ontwerp en aanleg)

5 betrokken 
aanwonende gezinnen:
(onderhoud)

omwonenden:
(genieten)

Aan de Noordoostzijde 
van Lewenborg tussen 
Stuurboordswal en drie 
huizenrijen van de Patrijspoort 
ligt De Binnenhof. 

Het Binnenhof is een groene 
rustplek waar omwonenden 
van genieten. In de zomer 
treft men elkaar in het 
gemeenschappelijke openbare 
gebied, kinderen picknicken er, 
en gasten in het gebied lopen 
er blij verrast rond. 

Om het gebruik van het 
gebied voor alle omwonenden 
te benadrukken en de 
samenhorigheid te vergroten, 
wordt elk jaar in juni een grote 
buurtbarbecue gehouden voor 
jong en oud. Deze traditie 
houdt inmiddels al zo’n 8 jaar 
stand en er komen gemiddeld 
zo’n 60 à 70 buurtbewoners op 
het eigen feest af.

start 1986

nu

Er is geen harde visule grens tussen de tuinen 
en het collectieve hof.

De grensovergang ingevuld met beplanting en 
half open hagen. De twee gebieden worden 
hierdoor niet visueel afgesloten.
Hiernaast zijn er ook geen snelle 
verkeersstromen tussen de tuinen en het 
binnenhof als belemmering.

Doordat drie woonblokken op het binnenhof 
georienteerd zijn, is de sociale controle groot. 

Binnenhof



1985 
Eerste paal 
over de sloot
daarna volgde de boegspriet 
en de wiebelbalk

1973
Ontstaan Lewenborg 
LeRoy
 

1985-1996
Ontwikkeling speeltoestellen 
tot ontstaan attractiebesluit.

Veel speelmogelijkheden, weinig speelvoor-
zieningen:
hutje bouwen, graven, fiets crossen, vuurtje 
stoken en ruig terrein spelen

“In een gebied waar alles kan, heb je gewoon 
wat idioten nodig die het gaan doen”. (Gerrit 
Vos)

“Als de mens niks doet dan doet de natuur wel zijn werk. 
Als je de natuur uitschakelt, dan moet je jezelf inschake-
len.”. 

Het Circuit. 
Het circuit, gelegen in het Le Roy-gebied van Lewenborg, is
een willekeurige verzameling van palen, touwen, netten en
planken, bijeengehouden door staalkabels en draadeinden.
Dit circuit wordt soms gedeeltelijk afgebroken door enthou-
siaste materiaaltesters, dan weer gewijzigd of verplaatst,
vervolgens weer opgebouwd of uitgebreid. De vrijwilligers,
meestal jongeren, leven zich uit in het verbinden van mate-
rialen en het creëren van situaties met als doel het scheppen
van problemen, meestal ‘bewegingsproblemen’.
Deze activiteiten worden begeleid door een aanwonende
burger. Hij bestelt de materialen en de gereedschappen. Hij
beheert en een houdt een logboek bij.



1996-nu
Plaatsing goedgekeurde 
speeltoestellen en stiekeme 
doorontwikkeling van eigen 
speeltoestellen

S
TO

P
!

“Bouwen zonder regelgeving is een soort uitdaging tot het onverwoest-
baar kunnen construeren”. 

“De toestellen zijn zo gebouwd dat ieder kind zijn eigen grens van 
gevaar kan kiezen, waardoor het toch nog veilig is.”

“Zo in de winter ligt het er wat verlaten bij, maar in de zomer is het een prima 
hangplek voor ons.” (1 van de 3 meisjes)
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