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S t i c h t i n g  B e w o n e r s o r g a n i s a t i e  B o s w i j k  e . o .  

Wijkkrant Boswijk      
Aandacht gevraagd 

voor: 

 Denk om elkaar in deze 
Corona tijd.  

 We wensen een ieder 
een goede, maar vooral 
gezonde, vakantieperiode 
toe. 

 

Seniorencafé 
 

Elke woensdagmorgen 

(09.30-11.30 uur) is er in 

het Spinneweb (in het 

Margrietpark) een senio-

rencafé. Kopje koffie 

drinken, kletsen, krantje 

lezen, kortom elkaar ont-

moeten. Een keer per 

maand is er een  thema. 

Boswijk houden 

we met elkaar 

leefbaar 

Geachte bewoners van Boswijk e.o., 

Voor u ligt de wijkkrant van Boswijk. In deze uitgave nemen we u ook mee 

in de activiteiten die we voor u verrichten. Als u ideeën heeft voor de wijk, 

b.v. over de groenstroken, speeltoestellen, activiteiten of andere zaken, laat 

het weten. 

Tulpen voor Sint Jozef 
Eind maart heeft de Bewonersorganisatie een 150 tal bossen tulpen       

bezorgd bij Sint Jozef. Dit om de bewoners én de medewerk(ster)s een hart    

onder de riem te steken. De bewonersorganisatie heeft begrepen dat er  

diverse bewoners emotioneel regeerden op dit gebaar. Inmiddels zijn de 

omstandigheden iets gewijzigd, maar op dat moment was het een gebaar 

om aan te geven dat toch veel mensen meeleven in deze moeilijke tijd. 

Corona en Bewonersorganisatie 

Net als voor velen van u, heeft de Coronacrisis ook stevig gevolgen voor de 

Bewonersorganisatie. Een aantal bestuursvergaderingen hebben geen    

doorgang kunnen vinden. 

Maar vervelender voor u hebben ook een aantal activiteiten geen doorgang 

kunnen vinden / gaan niet door. 

Zo hebben de buitenspeeldag en het wijkfeest geen doorgang kunnen     

vinden, maar ook een aantal activiteiten voor de senioren (bij Sint Jozef) 

hebben we helaas moeten annuleren. Ook het gezamenlijk netjes maken 

van Vos & Bos kon nu alleen met een beperkt aantal mensen gedaan      

worden. De Bewonersorganisatie is ook nog bezig met het maken van het 

Wijkontwikkelingsplan, dit is weliswaar ook vertraagd, maar we gaan hier 

wel weer mee verder. Langzaamaan worden de dingen nu weer opgepakt. 

We hopen dat u allen deze vreemde periode gezond doorgekomen bent. 



Wijkontwikkelingsplan (WOP) 
De Bewonersorganisatie is vorig jaar begonnen met een nieuwe versie van het Wijkontwikke-

lingsplan. Hiervoor heeft de Bewonersorganisatie een enquête laten rondgaan om uw ideeën en 

wensen op te halen. De respons van de enquête (ruim 25%) geeft een goed beeld wat volgens u 

aandacht behoeft in Boswijk. 

De bewonersorganisatie is nog bezig met het schrijven van het Wijkontwikkelingsplan. Dit is 

helaas vertraagd door de Coronacrisis. Een wijkontwikkelingsplan is ook van belang voor de Ge-

meente. Na de herindeling worden er veel zaken ‘geharmoniseerd’ (afgestemd op alle drie de 

voormalige gemeentes). Zo wordt er bijvoorbeeld ook nagedacht over de wijkbudgetten. De be-

wonersorganisatie heeft al aangegeven niet zonder een wijkbudget te kunnen functioneren. Voor 

dit soort ontwikkelingen is het ook goed om over een actueel Wijkontwikkelingsplan te kunnen 

beschikken. De Bewonersorganisatie verwacht de het Wijkontwikkelingsplan in de herfst van dit 

jaar klaar is. We willen u er te zijner tijd ook weer bij betrekken. Mocht u ondertussen ideeën 

hebben, laat ons dit weten. 

Fontein vijver 
Vorig jaar was de fontein in de grote vijver tussen de Mastenmaker en de Ankersmid tijdens de 

warme zomer al uitgezet. Dit vanwege de lage waterstand en de mogelijke kans op legionella. 

Later in het jaar is deze weer enige tijd aan geweest. In verband met de winterperiode gaat de 

fontein er uit voor jaarlijks onderhoud. In deze wintertijd hebben we ook gekeken of deze voor-

zien kan worden van energiezuinige ledlampen. Normaal gesproken wordt de fontein in april/

mei weer teruggeplaatst in de vijver. Vanwege de coronaperiode heeft dit echter helaas nog niet 

plaatsgevonden. 

Terzijde: Eerder dit jaar is de vijver ook weer grotendeels vrij gemaakt van riet.  

De rododendrons zijn verwijderd (waren al oud) en er is een perkje voor teruggekomen. 

Vos en Bos 
Sinds oktober 2019 hebben we in Vos & Bos te maken met overlast van 

een groep oudere jeugd die het niet zo nauw nemen met de algemeen 

geldende regels en de gebruikelijke normen en waarden.  

Ze richten vernielingen aan bij de speeltoestellen zoals een wigwam van 

boomstammen die in de brand is gestoken en onherstelbaar is bescha-

digd. Ook de harde muziek en drank en drugsgebruik ter plaatse geven 

overlast.  

De grootste ergernis blijft echter het achtergelaten vuilnis zoals lege    

flesjes, blikjes en verpakkingen van etenswaren en drugs. Er is       

onlangs een blikvanger geplaatst bij Vos & Bos waar al dit vuilnis zo 

in gegooid kan worden als je het speelbos en/of de waterwerken     

verlaat.  

Ondanks deze wat negatieve ervaringen hebben wij ook gezien dat er 

nog steeds volop word gespeeld in Vos & Bos en hebben wij er      

vertrouwen in dat de overlast wel weer verdwijnt. Om de speelmoge-

lijkheden nog wat uit te breiden ligt er een plan om een kabelbaan van 

35 meter te plaatsen en voor de fitheid van iedereen een aantal fitness 

toestellen. Wij hebben de intentie om dit plan deze zomer te realiseren 

als de situatie van de coronacrisis dit toelaat. 



Van Kleinemeersterdiep tot Kleinemeersterstraat 

Op de plek van de Kleinemeersterstraat stroomde tot            

september 1939 het Kleinemeersterdiep. Het was tot de     

demping verbonden met het Winschoterdiep dat toen nog    

enthousiast door het hart van o.a. Hoogezand en Sappemeer 

stroomde. Op de foto zie je vaag dat er vroeger een             

windwatermolen op de route van het water lag. Deze werd in 

1776 gebouwd ter hoogte van de huidige Jan ten Catestraat.   

 
                                                                                                                                      

        (zicht vanaf Winschoterdiep) 

 

In 1875 werd de molen aangepast. De wieken gingen eraf en 

stoom zorgde voor de aandrijfkracht van het gemaal.                                    

In 1906 en 1919 draaide het op achtereenvolgens gas en       

elektriciteit.  

Op deze foto zie je het zicht vanaf de Middenstraat, voorheen 

Achterweg, tot aan de watermolen/het gemaal rond 1918.  

De schoorsteenpijp links achter de huizen behoorde bij kwekerij 

Van der Schoot. 
                                                                                                                                                                   

        (vanaf Winschoterdiep – ca. 1910) 

 

 

Vanwege de uitbreidingsplannen in Sappemeer en de demping         

verhuisde de maalinrichting van de watermolen naar de      

Kalkwijk om daar haar werk voort te zetten als “De Waker”.  

De route van het water werd in de loop der tijd vervangen door 

een weg met klinkers en een middenberm met boompjes en 

struikjes en de Molenstraat werd de Kleinemeersterstraat. Nog 

later werden de klinkers vervangen door asfalt. 
                                                                                                                                                     

       

          Ca. 1950. 

 

Eind vorige jaar werd bekend dat de kastanjebomen die nu in 

de middenberm staan, ziek zijn. Ze zullen helaas worden         

gekapt te zijner tijd, ook uit oogpunt van veiligheid.                                     

Gelukkig konden ze dit voorjaar nog prachtig bloeien, ondanks 

de her en der kale delen van de takken.  

De gemeente zou met aanwonenden in overleg gaan over een 

andere invulling van de middenberm. Dit is er, waarschijnlijk 

vanwege de coronaperikelen, nog niet van gekomen.  

Ook wij houden een “groene” vinger aan de pols aangezien de straat op de grens van Boswijk ligt 

en wij ook voor een mooie, passende, groene vervanging van de kastanjebomen gaan. 

  

Bron foto’s en historische weetjes: Historisch Archief Midden-Groningen.  



Seniorenactiviteit 

De Bewonersorganisatie organiseert 4 keer per jaar een activiteit voor de senioren (vanaf 50 jaar) 

in de wijk. Dit doen we samen met Zonnehuisgroep, locatie St. Jozef en POSO (Plaatselijk Overleg 

Senioren Organisatie). 

De avonden beginnen om 19.00 uur en eindigen om ongeveer 21.00 uur. 

De toegang is gratis. Wij zorgen voor koffie, thee en koek.  

De laatste avond is de uitsmijter van het jaar, er zijn dan ook hapjes en 

drankjes. Er treedt dan meestal een piratenkoor of shantykoor op. Deze 

avond is altijd drukbezocht. Dus niet alleen voor bewoners van St. Jozef 

maar voor iedereen in de wijk die van een gezellige avond wil genieten. 

Op 18 november 2019 hadden we een optreden van piratenkoor Voor-

waarts Voorwaarts. De sfeer zat er van het begin af aan goed in. Er 

werd door de aanwezigen volop meegezongen en geklapt. Ook de polo-

naise ontbrak niet. De avond werd bezocht door ongeveer 120 mensen. 

Ze hebben genoten van de muziek. 

 

We willen ook graag dat (nog) meer senioren uit de wijk deze avonden komen bezoeken. Kent u 

een buurman of buurvrouw die ook graag wil komen, maar die het lastig vindt om te komen. Denk 

hierbij aan vervoer of duisternis. Laat dit weten via ons e-mailadres. sboboswijk@outlook.com  

dan gaan wij kijken wat de mogelijkheden zijn om deze mensen een leuke avond te bezorgen. 

Graag zien we u op 1 van de avonden in 2020. De data kunt u dan terugvinden op onze facebook 

pagina en in het informatieblad van POSO. 

Helaas hebben we vanwege de coronamaatregelen de eerste 2 avonden in 2020 niet door kunnen 

laten gaan. Gekeken moet worden of er in 2020 nog opgetreden mag worden. We hopen dat de ar-

tiesten op een latere datum hun muzikale kunsten laten horen en zien. 

Speeltuinen 

Nadat het onderhoud van de   

speeltuinen wat vertraagd op gang 

kwam, omdat het werkbedrijf van 

Stimulans even moest inspelen op 

de regels ontstaan door de          

coronacrisis, liggen onze speeltui-

nen er weer netjes bij en wordt er 

gretig gebruik van gemaakt door de 

jeugd. Zeker in de tijd dat onze 

kinderen niet naar school konden 

gaan was het erg druk in de    

speeltuinen en zag je clubjes     

kinderen ontstaan die elke dag 

weer terug kwamen om verder te 

spelen waar ze de vorige dag waren 

gestopt. Ook de begeleidende    volwassenen gaan nog even schommelen of klimmen en hebben 

het ook gezellig met elkaar. In deze moeilijke tijden zorgen onze speeltuinen gelukkig voor wat 

ontspanning en een vrolijke noot in onze wijk. Dit jaar word aan de IJzerwerker het valzand nog 

aangevuld en verder wordt er alleen regulier onderhoud    gepleegd. 

mailto:sboboswijk@outlook.com


Boswijk zet de bloemetjes buiten 
We hebben het idee opgevat om her en der in de wijk biologische bloembollen in kleinere          

gemeentelijke grasperkjes te (laten) planten. Hiervoor willen we een deel van ons wijkbudget     

inzetten. Onder andere hondenuitlaatroutes, speeltuinen, nattere plekken, grotere grasvelden en 

trapveldjes vallen af als plantlokatie. Qua bollen denken we aan bijv. blauwe druifjes, kleine      

narcisjes en boerencrocussen. We gaan voor laagblijvende soorten die langzamerhand gaan       

verwilderen zodat het bloeiende oppervlak steeds iets groter wordt. De kleurige bloemen luiden op 

vrolijke wijze het vroege voorjaar in en we zullen er o.a. bijen, zweefvliegen en hommels blij mee 

maken omdat er geen sporen van bestrijdingsmiddelen in de biologische bollen kunnen zitten. We 

zijn in overleg met de gemeente over geschikte plantplekken en soorten bollen. De bedoeling is dat 

er dit najaar geplant gaat worden.  

Oude Theo Thijssenlocatie in Boswijk 
De letters staan er nog op, maar de leerlingen en       

leerkrachten van deze school zijn al sinds vorig najaar in 

het kindcentrum in de Vosholen te vinden. Je zou toch 

zeggen dat de letters nog wel een mooi plekje kunnen 

vinden in het nieuwe gebouw. Nu zijn ze achtergebleven 

en dat is jammer. Ze horen echt bij de Theo  

Thijssenschool en niet bij het gebouw. Wie weet  

verhuizen ze alsnog. Sinds de jaarwisseling zijn  

leerlingen en leerkrachten van ’t Heidemeer in de school 

ondergebracht en erachter, in een tijdelijk gebouwtje, kinderopvang Kaka. Aan het eind van dit 

jaar zal het nieuwe gebouw van ’t Heidemeer naar verwachting klaar zijn en verhuizen ze terug 

naar de Arie Bosscherstraat in het Margrietpark. Aaneensluitend zullen de Van Heemskerckschool 

en bijbehorend kinderdagverblijf van Kaka tijdelijk naar de Boswijkslaan verhuizen.  

Als alles volgens planning verloopt en hun nieuwe pand aan de Jan Huitzingstraat klaar is, gaan ze 

eind 2021 terug naar het Westerpark.  

Wat er dan met het volop gebruikte schoolgebouw in Boswijk gaat gebeuren…? We weten het 

niet.  

Oude locatie St Antoniusschool 

Sinds december 2019 wonen er een aantal mensen in 

het gebouw. Zij zijn er gekomen via Carex. Dit is een 

organisatie die regelt dat er in leegstaande panden 

tijdelijk gewoond/gewerkt wordt zodat panden niet 

verkommeren. De organisatie selecteert hiervoor zelf 

kandidaten.  

In de gemeentelijke mededelingen lazen we dat  

vergunning is gevraagd voor ca. 5 jaar bewoning. 

Qua plek en bouwoppervlakte zou hier ook prima 

lage nieuwe bebouwing kunnen komen. Een      

kleinschalig meergeneratiehofje of zogenaamd 

“knarrenhof” bijvoorbeeld. Het is een plek met  

geschiedenis, dichtbij het winkelcentrum van       Sappemeer, makkelijk bereikbaar, deels aan het 

water, op een zonnige locatie met daarnaast ook waardevolle schaduw van lommerrijk groen.  

We rekenen er dan wel op dat deze omringende bomen behouden blijven.  
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Adressen 

 

Regiopolitie District Groningen 

Ommelanden-midden  

(waaronder Midden Groningen) 

Tel.  0900-8844 

 

Gem. Midden Groningen 

Gorecht-Oost 157 

9603 AE Hoogezand 

Tel.  0598-373737 algemeen 

 

Regionaal HALT-bureau 

Oude Boteringestraat 62a 

Postbus 1489 

9701 BL Groningen 

Tel.  050-3138165 

 

Meldpunt Overlast 

Midden Groningen 

Tel. 0598-364911 

 

Kwartier Zorg & Welzijn 

Laan van de Sport 2 

9603 HD Hoogezand 

Tel. 0598-364900 

 

Kwartier Zorg & Welzijn 

Sociaal team  Oost (o.a. voor Boswijk) 

Rembrandtlaan 12 

9601 HD  Hoogezand 

0598-729801 

sociaalteamoost@hoogezand- 

sappemeer.nl 

 

Wooncorporatie Lefier 

Beukenlaan 3 

9603 DA Hoogezand 

Tel. 088-2033000 

 

Woningstichting Steelande 

Molendijk 17 

9601 LH Hoogezand 

Tel. 088-1444111 

  

Huurdersraad 

Van der Duyn van Maasdamweg 218 

9602 VT Hoogezand 

Tel  0598-327147 

Geopend van maandag t/m vrijdag 

14.00-16.00 uur              

 

 

Van Station naar Kleinemeersterstraat 

  
We schreven er al kort over op onze facebook  

pagina en dat bracht reacties teweeg: het     

stationsgebouw naast het spoor in Hoogezand 

heeft het al meerdere jaren zwaar te verduren. 

Het staat leeg, wordt in tegenstelling tot het 

omringende stationsgebied niet onderhouden, 

trekt vandalen aan en is bepaald geen visitekaartje voor Midden-Groningen. 

Hoog tijd voor een opknapbeurt, indien mogelijk een openbaar toilet,       

misschien een camera tegen vandalen en daarna de nodige PR. Hopelijk trekt 

het zo een nieuwe huurder met een geweldig idee voor een nuttige           

langdurende invulling van het gebouw. Er reizen normaal gesproken veel 

mensen via dit station, ook heeft het gebied een hubfunctie. Een hub is in dit 

geval een knooppunt waar verschillende vervoersmiddelen samenkomen om 

reizigers te vervoeren. Zoals het nu lijkt zal te zijner tijd station Sappemeer 

vervallen als treinhalte. Er zullen dan meer mensen via station Hoogezand 

gaan reizen. Ook zullen er dan meer plekken moeten komen voor fietsen en 

auto’s. Een mooi stationsgebouw wordt steeds belangrijker. Wat het gebouw 

op dit moment wel biedt: een plek onder de overkapping bij regen, achter 

een muur bij wind en een schaduwplek bij felle zon. 

 

Het vorige stationsgebouw dat deels op dezelfde 

plek als de huidige stond, werd geopend op        

1 mei 1968, was groot en zag er daardoor       

imposant uit. Het leek veel op het stationsge-

bouw van Zuidbroek dat wel behouden is       

gebleven en nu het Noord-Nederlands Trein & 

Trammuseum huisvest. Tegenover het stations-

gebouw stond Hotel Van Biessum, op de ansicht 

van ca. 1920 nog te zien. In 1932 werd           

hierachter het Oosterpark officieel geopend, ook 

al stonden er nog bijna geen huizen, wel waren 

er wegen en vijverpartijen te zien.  

Achter het station lagen de sporen, een goede-

renloods en het spoordok. Bij het spoordok werden vele  goederen overge-

slagen van en naar schepen. Het kanaal stroomde via het Kalkwijksterdiep 

(nu: Beukemastraat, zo genoemd vanwege de strokartonfabriek Hooites-

Beukema) naar het Winschoterdiep.  

Dat stroomde toen nog langs het lint van o.a. Hoogezand en Sappemeer.  

Tegenover het spoordok waren in die tijd meerdere kwekerijen van groenten 

en vruchten gevestigd. Vollegrondsteelt en glastuinbouw met bijbehorende 

schoorsteenpijpen en een Amerikaanse windmolen. 

Nu is het woongebied Vosholen.  

 

Langs het spoor naast het huidige Boswijk, stond ter 

hoogte van de Tibbe een seinhuisje. Deze is rond 

1986 naar het Spoorwegmuseum in Utrecht  gegaan. 

Nabij de Kleinemeersterstraat stond een            

overwegwachtershuisje. De overwegwachter woonde er vlakbij. 

Het vorige stationsgebouw is ondanks protesten   afgebroken in 1989.  

Voordat het geheel was afgebroken werd de huidige al gebouwd. 

 

Bron beeldmateriaal: Historisch Archief Midden-Groningen  
 



De Stichting Bewoners Organisatie Boswijk en omstreken is ontstaan tijdens een bijeen-

komst in mei 2002, over het onderwerp Duurzaam veilig. Tijdens deze bijeenkomst is 

gevraagd of er belangstelling was voor het oprichten van een bewonersorganisatie in 

Boswijk. Hierop hebben een stel fanatieke wijkbewoners gretig op gereageerd en op 19 

september 2002 was dan de oprichting van de Stichting Bewoners Organisatie Boswijk 

een feit door de notariële akte te hebben getekend.  

  

De doelstelling is om het Woon- en Leefklimaat in Boswijk en omstreken kritisch te volgen 

en waar nodig en mogelijk te verbeteren. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

huurders of eigen woning bezitters. Onder het Woon- en Leefklimaat valt alles wat met 

wonen te maken heeft zoals veiligheid, het prettig wonen, openbare groenvoorziening, 

speelgelegenheden voor kinderen enzovoort. 

Stichting Bewonersorganisatie Boswijk 

e.o. 

De bewonersorganisatie wenst u een goede gezondheid en een goede  

vakantieperiode toe 

Operatie Steenbreek 

Secretariaatsadres: 

Knipper 41 

9611  MB Sappemeer 

 

E-mail: sboboswijk@outlook.com 

www: sbo-boswijk.nl 

Facebook.com/sboboswijk 

  
B e z o e k  o n s  o p  h e t  w e b :  

w w w . s b o - b o s w i j k . n l  

Drukkerij  Comprint 

Wist u dat: 
 SBO Boswijk ook facebook heeft [https://www.facebook.com/

Sboboswijk] 

Wist je dat de gemeente Midden-Groningen zich heeft aangesloten bij de 

Stichting  Steenbreek? Dat betekent dat zij actief wil zijn om samen met    

inwoners en bedrijven de leefomgeving te vergroenen. Inwoners en bedrijven 

kunnen natuurlijk zelf ook heel veel doen aan het vergroenen van hun  

leefomgeving. Steen en asfalt waar mogelijk vervangen door groen levert veel 

voordelen op: water kan weer in de bodem zakken waardoor  

wateroverlast bij (extreme) regenbuien wordt voorkomen, het is goed voor het 

bodemleven en amfibieën, insecten, vogels en kleine dieren vinden een      

leefgebied, fijnstof wordt afgevangen, de temperatuur wordt door het groen 

getemperd wat fijn is in warme tijden, de waarde van huizen gaat omhoog 

omdat mensen zich prettiger en gezonder voelen in een groene leefomgeving.  

 

Gemeenten kunnen onder de paraplu van Steenbreek bijvoorbeeld acties  

organiseren als: tegel eruit-plant erin, korting bij aanschaf van regentonnen, insectenhotels bouwen, sti-

muleren van groene (moes)tuinen evt. in combinatie met halfverharding  in plaats van volledig betegelde 

tuinen, aanleg van extra vijvers, aanleg van gescheiden watersystemen  

(1 voor regenwater en 1 voor rioolwater) waar mogelijk en vervanging nodig is, aandacht voor groen op 

en rond bedrijfsterreinen, promotie van Steenbreek enz. Fijn is nu al dat er een container is voor  

groente-, fruit-, en tuinafval en dat deze regelmatig wordt geleegd. Een ritje naar de gemeentelijke 

“groenberg” is nu vaak niet meer nodig. We zijn benieuwd welke gemeentelijke acties volgen. 

 

Heb je trouwens de grote parkeerplaatsen van het drietal Sappemeerster supermarkten al eens goed     

bekeken? Geen groen te zien. Het zijn kale dode vlaktes. Een zakelijke omgeving. Sfeerloos. Dan doet 

Winkelpark Hoogezand op de hoek van Vosholen en Kielsterachterweg het beter. Hier staan tenminste 

nog wat boompjes op de parkeerplaatsen. Dus supermarkten: offer wat steen of asfalt op en doe je best 

om de sfeer te verbeteren, dat betaalt zich vast terug. Mensen stappen zo prettiger de winkel in en uit. 

Door hoger groen langs de parkeerplaats te planten zet je auto’s ook (meer) uit het zicht. Langs de   

Noorderstraat ziet het er overigens wel mooi uit met het nieuwe groen in de perken en de geraniums aan 

de palen in de zomer. (Er is deels gebruik gemaakt van teksten op www.steenbreek.nl) 


