
Le Roy- gebieden - voor bewoners, door bewoners 

Lewenborg, Groningen 
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Tijd, zei Louis Le Roy, is de mach
tigste factor. Laat een stuk grond 
liggen en dertig jaar later is bet een 
bos, Aile activiteiten worden door de 
tijd gestructureerd, conflicten door 
de tijd opgelost. Ook is de mens geen 
slaaf van een beperkt idee betref
fende zijn omgeving, maar scbakelt 
zoveel mogelijk de natuur in om zijn 
doeleinden te bewerkstelligen. Voor 
bern betekende dit een inricbting van 
dien aard dat onderboud geminima
liseerd wordt. 

De Gemeente Groningen gaf in 1973 
Le Roy de kans zijn ideeen in de 
praktijk toe te passen. Het afgesloten 
contract had een looptijd van tien jaar. 
Er kwam een gebied tot .stand dat door 
de jaren heen overal bekend werd om Een eigen plek onder de grand ... /010 : Marike Buit endijk 

de unieke en innova nemen langs een kruip-door-sluip
tieve inrichting. door-route naar een goed verstopte hut. 
Heuvels gemaakt van 
bouwpuin, bedekt met Volwassenen durven hier niet te 
een laag aarde , zijn nu komen, vertellen ze, want het is er ruig, 
een gemtegreerd onder stekelig en, bij regenachtig weer, 
deel van het landschap modderig. Ze spelen daar altijd , want 
geworden. Door plaat er is van alles te doen . Wat dan, dacht 
selij ke overwoekering ik, om me heen kijkend. Er was geen 
en verwildering zijn be speeltoestel te bekennen. 'Alle s' had 
sloten en weinig toe duidelijk niets uit te staan met net 
gankelijke gebiedjes tot spelaanbod, want wat er was kwam 
stand gekomen. voort uit creatieve kinderhanden. 

Paadjes, hutten, schuilgaten, platter
Ideaal voor hutten en men in de bomen - op allerlei manieren 
geheime vergaderplaat hebben ze hun avontuurlijke fantasieen 
sen, hebben de kinderen vorm gegeven. Ook hier laten kinderen 
ontdekt. Struinend door weer zien dar ze heel goed in staat zijn 
het gebied yond ik een om een speelomgeving te scheppen die 
paar kinderen die bereid precies past bij hun behoeften. 
waren mij mee te 

Spelaanbod is er weI, elders in net zes 
hectare groot gebied. Ook hier is de 

... en in de bomen vormgeving duidelijk anders dan 
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gebouwd door de buurtbewoners, en 
zijn door de jaren heen gegroeid en 
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veranderd naar gelang de behoefte en 
de slijtage. Dit is een voorbeeld van de 
dynamiscbe samenwerking tussen de 
buurtbewoners en de Beheersgroep. De 
Bebeersgroep is opgezet nadat het 
contract met Le Roy was afgelopen. 
Bebeer bleek nodig, omdat de vrijheid 
die Le Roy voorstond niet altijd door 
aIle omwonenden gerespecteerd en 
gehandbaafd werd. In 1983, toen de 
Beheersgroep een inventarisatie maak
te ten behoeve van een werkplan, is 
gebleken dat 11% van bet gebied bij de 
privetuinen van aangrenzende bewo
ners was getrokken. Ook de wildgroei 
was teveel, men kon er niet meer 
optimaal recreeren. Het was nodig 
structuur aan te brengen, maar dan wei 
met de oorspronkelijke doelstelling als 
grondslag: met de natuur meewerken . 

ABe bewoners bebben inspraak, en niet 
in de Jaatste plaats de kinderen. Er is 
voor aIle kinderen wat: vijvers om in te 
vissen en beestjes in te zoeken, bas en 
struweel om avonturen en ontdekkings
tocbten te beleven, unieke klimtoe
stellen om in te klauteren en te slin

geren, en niet te 
vergeten, rustige plek
jes om te dromen. Het 
is een geslaagd project. 
De betrokkenheid van 
de omwonenden is 
merkbaar aan de ne
venprojecten die in de 
loop van tijd zijn 
ontstaan: imkers die in 
het gebied bun kasten 
hebben geven voor
licbting aan bezoeken- • 
de schoolklassen; er is 
een behendigheidscir
cuit gebouwd dat ook 
door scholen gebruikt .. 
wordt. Dat wil nog niet 
zeggen dat er geen 
problemen zijn. Uit de 
jaarverslagen blijkt dat 

Een avontuurlijker 
klimrek is ver te 
zoeken! 
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vemielzucht loch een 
steeds terugkerend 
probleem blijft. 'Priva
tisering' komt oak nog 
voor. Maar ailes is in 
principe bespreekbaar, 
aile ideeen worden 
gehoord en met vol
doende bijvaI worden 
ze uitgevoerd. 

Het is een ideaal 
speelgebied, een infor
meel kinderbos waar 
de kinderen de ruimte 
krijgen die ze nodig 
hebben. Hopelijk ko
men er in beel Ne
derland meer van dit 
soort initiatieven. Een 
begin is er aI. In Den 
Helder zijn twee pro
jecten van start 
gegaan, Almere heeft 
een toezegging gedaan 
voor de inrichting van 
een kinderbos, 'en in 
Frederiksoord beeft 
men er ook oren naar. 
Wie voigt? 0 

Het Le Roy-gebied ligt in de 
noordoostelijke uithoek van 
de Groningse wijk Lewen
borg, begrensd door de stra
ten Stuurboordswal. Loefzij
de, Lijzijde en Midscheeps. 
Met de buslijnen 3 + 13 kunt 
u geinakkelijk v.a. het NS-sta
tion in Groningen het Le 
Roy-gebiedbereiken. 

Er bestaat een folder en een 
brochure met een plattegrond 
van het gebied en enige ba
sisinformatie. U kunt deze 
bestellen bij Arthur Uyleman 
(zie hieronder). 

Voor meer informatiekunt u contact 
opnemen met: 
Manke Buitendijk 
tel: 0512-524906 

Contactpersoon Lewenborg: 
Arthur Uyleman 
tel: 050-5418904 

Een kinderdroom: een bendehut op een zeer geheime 
plaats JOIO: Marike Buitendijk 
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