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Gezonde Buurten de Valuwe 
De Valuwe neemt deel aan het project Gezonde Buurten. Gezonde Buurten wil buurtbewoners 
gezonder en gelukkiger maken, door meer ruimte te maken voor ontmoeten, spelen & bewegen en 
natuur. Wat is er tot nu toe gedaan binnen dit project? Er zijn samen met de wijkraad en de buurt 
allerlei activiteiten georganiseerd, er is een ontwerp gemaakt voor het nieuwe park tussen de 
Vuurijzerstede en de Leeuwengrootstede en het schoolplein van basisschool De Regenboog is 
omgetoverd tot een speelplein en ontmoetingsplek voor de hele buurt. Hieronder leest u daar meer 
over. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activiteiten voor en door de buurt 
In 2018 en 2019 heeft Gezonde Buurten aan buurtbewoners - jong en oud - gevraagd wat de buurt 
voor hen prettiger zou maken. Alle ideeën zijn verzameld en samen met buurtbewoners en de 
wijkraad zijn er allerlei activiteiten georganiseerd. Zoals een paasactiviteit, themawandelingen, een 
wijkpicknick en het pimpen van het park. Tijdens deze laatste activiteit hebben we vogelhuisjes  
gemaakt en opgehangen in het park. Ben je benieuwd hoe het er in een vogelhuisje aan toe gaat?  
Hier kun je live meekijken in een koolmezen-nest.  
 
Vanwege de corona-maatregelen konden er dit voorjaar helaas geen activiteiten plaatsvinden. Ook 
de wijkpicknick kan niet doorgaan. Maar als dit mogelijk is, gaan we in het najaar zeker weer 
activiteiten organiseren om elkaar te ontmoeten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s paasactiviteit, wijkpicknick en vogelhuisjes maken 
 
 

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/koolmees


 

Foto wandeltocht 
Gelukkig mogen we nog wel naar buiten om een rondje te wandelen. Maar steeds hetzelfde rondje is 
ook zo saai hè? Daarom hebben we voor jullie een foto wandeltocht uitgezet. Een leuke activiteit 
voor het hele gezin! Ommetje Valuwe leidt je langs groene- en speelplekken in de Valuwe, 
waaronder ook het nog in te richten nieuwe park. Ook hebben we leuke natuur- en 
beweegopdrachten voor jullie bedacht. Dus kom in beweging en beleef de natuur! Download de 
route en opdrachtenkaart op je telefoon via onderstaande QR-code of de volgende link: 
https://www.devaluwe.nl/actueel/. Volg de route en kijk uit naar de groene- en speelplekken op de 
foto’s. Lukt het jou om de bijbehorende natuur- en beweegopdrachten allemaal uit te voeren? Let 
op: vermijd drukke plekken en check, voordat je naar buiten gaat, de laatste richtlijnen van het RIVM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR-code route en opdrachten-  Foto Parkzicht 
kaart Ommetje Valuwe 
 
Nieuwe park  
Tussen de Vuurijzerstede en de Leeuwengrootstede ligt een stuk groen, waar het nieuwe park wordt 
aangelegd en ingericht. Eind 2018 hebben volwassen buurtbewoners hun wensen voor het park op 
papier gezet. Ook hebben er ontwerpsessies met kinderen op basisschool De Regenboog en ’t 
Startblok plaatsgevonden. Alle ideeën zijn verwerkt in een voorlopig ontwerp voor het park. Dit is 
januari 2019 gepresenteerd aan de buurt, in aanwezigheid van de wethouder. Wat is er sindsdien 
gebeurd? Het definitief ontwerp ligt klaar. Hierin staan onder andere bloemen en struiken, een 
fruitbomengaard, een amfitheater, een zand- en waterspeelplaats en zitjes om te ontspannen. En 
misschien heeft u het al gezien: op dit moment is het groen in aanleg. Voordat het nieuwe park ook 
ingericht kan worden, moet het definitief ontwerp volgens afspraak eerst worden voorgelegd aan 
buurtbewoners. Helaas is dit de afgelopen maanden niet mogelijk geweest vanwege de corona-
maatregelen. Naar aanleiding van de verdere versoepeling van de corona-maatregelen per 1 juni 
bekijken we op dit de mogelijkheden voor het plannen van een bijeenkomst om het definitief 
ontwerp te presenteren. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging.  
 
Speelplein basisschool De Regenboog 
Naast het park wordt ook het schoolplein van basisschool De Regenboog betrokken bij Gezonde 
Buurten. Het schoolplein wordt een speelplein en ontmoetingsplek voor de hele buurt. Het ontwerp 
hiervoor is begin dit jaar gepresenteerd op school, voor ouders, de ouderraad en buurtbewoners. Het 
speelplein is dit voorjaar aangelegd. De feestelijke opening moeten we helaas nog even uitstellen 
vanwege de corona-maatregelen. Wilt u op de hoogte blijven of meedenken over een leuke opening?  
Geef het door aan JOGG-regisseur Moniek Bazuin (moniek.bazuin@cgm.nl).  
 

Contact 

Heb je vragen over Gezonde Buurten De Valuwe? Of misschien wel een idee voor een passende 

naam voor het nieuwe park? Neem contact op met JOGG-regisseur Moniek Bazuin 

(moniek.bazuin@cgm.nl).  
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