
 

 

 Reactieverslag voorlopig ontwerp herinrichting 

Jaagpad 

 

Er hebben 36 huishoudens gereageerd op het voorlopig ontwerp. We vroegen hun wat ze goed 
vinden, wat er beter kan en wat ze missen in het ontwerp. De gegeven antwoorden staan in dit 
document. Verbetersuggesties zijn voorzien van een reactie van de gemeente. De suggesties zijn 
gesorteerd op onderwerp. Antwoorden waarin meerdere onderwerpen worden aangesneden, zijn 
daarom opgeknipt. 
 
Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk gehoor te geven aan de reacties. Wat er met de 
beantwoording op de vragenlijst gaat gebeuren, staat achter iedere reactie aangegeven met een 
nummer: 
 

 1. Reactie wordt ingepast in het definitief ontwerp 

 2. Reactie wordt niet ingepast in het definitief ontwerp 

 3. Reactie heeft geen relatie tot dit project 

Als er geen nummer staat, heeft desbetreffende opmerking geen invloed op het ontwerp. 

 

Wat kan er beter/mist u aan het voorlopig ontwerp? 
Reactie op vragenlijst Reactie gemeente 

Nr.  

Ontmoetingsplekken 

1  de moestuin ligt op de meest 

centrale plek (zoals hij nu is 

ingericht en ik heb weinig 

vertrouwen in het onderhoud en 

de locale jeugd, kan de moestuin 

niet beter bij de sportlaan 

komen? iets meer rust wen 

wellicht behoud van de spullen? 

2 We hebben een moestuin ingetekend, en 

geïnventariseerd of er mensen zijn die dit willen 

beheren/onderhouden. Dit blijkt zo te zijn. Samen 

met deze bewoners gaan we in overleg over de 

invulling van de moestuin, en hoe het 

beheer/onderhoud wordt geregeld. De ligging van 

de moestuin is niet gewijzigd.  

2  De moestuin verplaatsten naar 

het stuk aan de Sportlaan. Deze 

hoort niet op het drukste stukje 

van Het Jaagpad. Op de geplande 

plaats van de moestuin moet 

juist een ruim speelgelegenheid 

komen. 

2 



 

 

3  Ik mis de uitwerking van het idee 

moestuin. Wie gaan daar 

tuinieren? Onder welke 

voorwaarden? 

1 

4  Er is in de toelichting niets 

verteld over de moestuin. Hoe 

gaat dit werken in de praktijk? 

1 

5  ik vraag me af of er behoefte is 

aan jeule de boules 

1 Uit opmerkingen tijdens de eerdere 

participatiemomenten blijkt hier behoefte aan te 

zijn. 

6  Voldoende picknicktafels? 1 Er zijn 2 picknicktafels en meerdere bankjes 

ingetekend.  
7  Per speelplek twee of drie 

bankjes. 

 

8  Ook een paar extra banken 

rondom met name de 

speelplekken voor de kleintjes 

zou niet misstaan. 

1 

9  Of extra picknick tafel aan de 

wissel? 

1 

10  Ik mis de picknick tafels onder de 

bomen aan de wissel zijde 

(stonden volgens mij wel in het 

schetsontwerp) 

1 

11  Klein vuurplaatsje? 2 Deze groenstrook is geen geschikte plek voor een 

vuurplaats. 

Overlast ontmoetingsplekken 

12  Graag grote prullenbak of een 

vanger voor afval plastsen. Als 

mensen gaan picknicken en ze 

ruimen niet op dan krijgen we 

ongedierte 

1 Er zijn meerdere prullenbakken opgenomen in het 

ontwerp. 

13  Als ik, als bewoner van <adres 

geanonimiseerd>, de deur uitga 

sta ik praktisch op de jeu de 

boules baan. Zeer onwenselijk! 

Verplaatsing richting 

appartementen complex bezorgt 

niemand last. Geldt tevens voor 

picknicktafel, graag zo ver 

mogelijk bij mijn deur vandaan. 

O.a. omdat de mensen uit het 

appartementencomplex geen 

2 We hebben geprobeerd om een goede balans te 

vinden op elk veld tussen rust, groen en 

spelen/ontmoeten. Dit is gedaan in overleg met de 

gemeente (handhaving), ontwerpster en 

speelleverancier. Op deze manier is er binnen het 

ontwerp zo optimaal mogelijk invulling gegeven aan 

alle wensen die er zijn in de buurt. Zo is er ook goed 

gekeken naar een logische ligging van de 

verschillende faciliteiten (zoals de jeu de 

boulesbaan) ten opzichte van de omgeving. 



 

 

tuin hebben en nu ook vaker 

bivakeren op het grasveld. Ook 

de bewoners met hun tuinen 

grenzend aan het grasveld 

maken meer gebruik van het 

grasveld, alsof het een verlengde 

van hun tuin is. Het is dan ook 

niet vreemd dat de 

voorzieningen meer richting hun 

en de bewoners van het 

appartementencomplex komen. 

Momenteel picknicken al 

mensen op het gras voor onze 

deur of sporten ze er. Ook 

hangen mensen tijden lang 

pratend of bellend op de bank 

voor mijn deur of eten jongeren 

er Mcdonalds eten etc waarvan 

ze het afval laten rondslingeren 

dat ik vervolgens mag opruimen! 

Met de nieuwe inrichting hoef ik 

niet meer overlast te 

ondervinden! 

14  Als bewoners van <adres 

geanonimiseerd> zien wij graag 

dat de picknicktafel en jeu de 

boules-baan een stuk opschuiven 

richting de Sportlaan. Deze 

ontmoetingsplek begeeft zich nu 

direct voor onze 

woning/voordeur, terwijl verder 

op het grasveld meer vrijheid is. 

2 

15  Stop met het inplannen voor 

hangplekken voor ouderen, dat 

voegt totaal niets toe en 

verloedert alleen maar. Dus geen 

moestuin en geen jeu-des-boules 

baan met picknicktafels. Dat 

trekt alleen maar onkruid aan 

want men gaat het na verloop 

van tijd niet meer zelf beheren. 

Ook afval rond de picknicktafels 

gaat er blijven liggen. Ik zou ook 

meer vuilnisbakken zien, of een 

regelmatiger leeg-schema want 

nu zitten de bestaande bakken al 

2 



 

 

heel snel voor lange tijd vol en 

pikken vogels troep er uit. 

Aantal/spreiding speeltoestellen 

16  Het is beter dan dat het was 

maar het kan nog beter. Waar nu 

vooral over geklaagd wordt zijn 

de piekpunten zoals de 

schommel. Nu zie ik nog niet 

heel veel meer 

kinderspeeltoestellen extra 

komen. Als er meer toestellen 

komen en bijvoorbeeld om twee 

plaatsen schommels worden 

geplaatst zullen de piekpunten 

ook verdeeld worden. 

1 De nieuwe inrichting van de 3 speelplekken in de 

groenstrook geeft een groter aanbod van 

verschillende uitdagende toestellen op verschillende 

plekken. De verwachting is dan ook dat al deze 

toestellen beter gebruikt gaan worden door de 

kinderen, en de verdeling over de groenstrook beter 

wordt verdeeld. Het ontwerp voor de speelplekken 

is inmiddels gekozen, in een apart stemmoment voor 

de hele buurt, en terug te vinden in de bijlage bij het 

ontwerp op de website van gemeente Diemen. 

17  De spreiding schommel 1 

18  Er zijn nu 3 schommels dat zijn er 

teveel bijelkaar. 

1 

19  een cluster van 3 schommels  op 

1 plek  op nagenoeg zelfde plaats 

is ongewenst, onbegrijpelijk na 

2,5 jaar gesprek hierover en 

klopt niet met nieuwe 

doelgroep/ bestemming. In 2017 

is deze (onaangekondigd) 

geplaatst als speeltoestel voor 

oudere jeugd dus heel raar deze 

nu als speeltoestel voor 0-5 te 

duiden.  

1 

20  Daarnaast al jarenlang de 

suggestie en het verzoek; spreid 

"high arrousal" speeltoestellen. 

Dus wederom voorstel 

opsplitsen; op elk veld 1 passend 

bij doelgroep een schommel; 

babyschommel op veld 1, 2 x 

losse jeugdschommel op veld 2 

en 3. Veld 3 wil dolgraag iets van 

speelaanbod, de  schommel is er 

al dit betekent geen extra kosten 

en sluit  beter aan bij 

speelbehoefte dan een 

evenwichtsbalk. 

1 



 

 

21  De zandbak moet bij de 

speelplek getrokken worden (en 

evt meer naar het noorden 

verplaatsen). Momenteel 

worden beide zandbakken druk 

bezocht. 

2 Omdat de zandbak zo populair is, willen we deze 

behouden. Het is inderdaad logisch om deze op te 

nemen in de nieuwe speelplek voor de leeftijd 0-5 

jaar. Verschillende afwegingen, onder andere 

beschikbaar budget en het toch willen behouden van 

de zandbak, maken dat zandbak niet verplaatst 

wordt. 
22  zandbak staat nu alleen, 

waarom? dit hoort toch gewoon 

bij de speeltuin tm 5 jr? graag 

verplaatsen, of eigelijk de 

speelplek 0-5 verplaatsen naar 

rondom de zandbak 

2 

23  Plek van de Wissel/Trekschuit 

lekker gebruiken van 0-5 

2 De indeling van de groenstrook is bepaald in overleg 

met de gemeente, ontwerpster en speelleverancier. 

Op deze manier is er binnen het ontwerp zo 

optimaal mogelijk invulling gegeven aan alle wensen 

die er zijn in de buurt. Zo is er ook goed gekeken 

naar een logische ligging van de speelplek 0 -5 jaar. 

Het aanbod van meer uitdagende toestellen 

verspreid over de drie speelplekken zorgt voor een 

betere verdeling van het spelen, en daarmee minder 

overlast. 

24  locatie van de speelplek 0-5 

discutabel, grootste speelplek 

was meest bij de wissel deze 

mensen hebben deels ook 

bewust kozen voor een huis daar 

(zie reacties eerder waarvin 

verzocht wordt om speelplekken 

te handhaven) nu wordt de plek 

0-5 geplaatst op de plek waar 

alleen een mandschommel al 

voor te veel overlast zorgde... 

2 

25  voor de hoeveel kinderen zijn de 

speelplekken gerekend, veel te 

weinig en qua grootte te kleine 

speelplekken 

1 Hier wordt rekening mee gehouden met, naast de 

nieuwe invulling van het Jaagpad, de nieuwe 

speelplek tegenover de Bottelarij en de recente 

aanvullingen op het Sportpark. 

26  Zoals het er nu uit ziet zijn de 

speelplekken voor beide 

leeftijdsgroepen aan de kleine 

kant. Er zijn heel veel kinderen 

voor (500+ woningen) maar een 

paar toestellen (zo lijkt het 

vooralsnog). 

1 

27  Focus op het belangrijkste en dat 

is speelplek voor kinderen, niet 

voor volwassenen. Dus meer 

schommels en meer toestellen 

op de plekken die nu bedacht 

zijn voor volwassenen. Vooral 

meer schommels in meerdere 

1 We hebben, onder andere volgens het beleid 

‘Spelen, bewegen en ontmoeten’ en de wensen uit 

de buurt, geprobeerd om een goede balans te 

vinden op elk veld tussen rust, groen en 

spelen/ontmoeten, voor alle leeftijden.  



 

 

leeftijden want daar is nu vaak al 

een wachtrij voor 

28  kan me voorstellen dat de 

mensen van tolhek-sportlaan 

ook wat speeltoestellen willen 

1 In dit laatste ontwerp is hiervoor gezorgd. 

29  3e veld nog iets meer 

speeluitdaging bieden dan alleen 

een evenwichtsbalk. 

1 

30  Meer speeluitdaging op veld 3 bij 

de picknick tafels.  

1 

Soorten speeltoestellen 

31  inhoudelijke weergave van welke 

speeltoestellen 

1 In de bijlage die samen wordt gedeeld met het 

definitief ontwerp is te zien hoe de speelplekken zijn 

ingevuld door de speelleverancier. 
32  Ik ben benieuwd naar de 

invulling van de toestellen.  

1 

33  Meer duidelijkheid over de 

invulling speelruimtes. Dit ligt nu 

bij de leverancier. 

1 

34  waterelement (of peuterbadje , 

diemen heeft dit niet!) , zand en 

water, meer plezier is er niet 

mogelijk 

1 Op de speelplek voor de leeftijd 0-5 jaar komt 

inderdaad een waterpomp in het zand. 

35  Misschien water voor de 

spelende kinderen. 

1 

36  Een waterspeeltoestel 1 

37  Ik mis het voornemen om ook de 

wipkippen te hergebruiken. Deze 

worden goed gebruikt. 

2 Deze toestellen worden niet op deze plek 

hergebruikt, de toestellen die op het Jaagpad niet 

passen in dit nieuwe ontwerp worden opgeslagen in 

het depot van de gemeente en hergebruikt op 

andere plakken binnen Diemen. 
38  Hergebruik wipkippen. 2 

39  Wat mij betreft mag het 

glijbaantje ook hergebruikt 

worden. 

2 

40  De huidige schommel is te groot. 2 De nieuwe indeling en inrichting van de speelplekken 

zorgt ervoor dat de schommel nu op een betere en 

passende plek staat. 

41  Speelplezier voor het oudere 

kind 10+ 

2 De nieuwe speelplek bij de Bottelarij is bedoeld voor 

deze leeftijd. Het ontwerp kunt u vinden op de 

website. 



 

 

42  een kabelbaan 2 Er komt een kabelbaan op de nieuwe speelplek bij 

de Bottelarij. 

43  Een plek voor tieners met 

fitnesstoestellen zoals in 

sportpark middenmeer en 

diemen noord 

1/2 Hier wordt inderdaad over nagedacht, al is het 

Jaagpad hier geen geschikte plek voor. Daarom 

wordt er gekeken naar een geschikte locatie voor 

trimtoestellen langs het bestaande pad bij de 

Bottelarij (rondje Sportpark). 
44  misschien is een trimtoestel een 

betere optie <dan jeu de boules> 

2 

45  Ik mis toestellen voor volwassen, 

callenatics op veld 3. Overal in 

de omgeving wordt hier veel 

gebruik van gemaakt (Sportpark 

MiddenMeer en Diemen Noord) 

en is veel behoefte aan. 

2 

46  Het trapveld van kunstgras met 

een afscheiding er omheen 

(betonnen rand/hek etc) en vast 

doeltjes (zie De Sniep zuid). 

2 Dit past niet in het ontwerp, wel blijven de doelpalen 

behouden die er nu al staan. 

47  plek trekschuit-tolhek gebruiken 

voor 5-12- trapveldje met 

kunstgras, zodat het bespeelbaar 

blijft, omheining eronder, als 

voorbeeld het trapveldje in de 

sniep zuid, altijd druk terwijl er 

hier (ook met de bestaande 

palen) minimaal tot geen gebruik 

van wordt gemaakt, mede 

omdat er niet altijd gemaaid 

wordt en met slecht weer is het 

drassig, maar ook blijft met een 

omheining de bal altijd in het 

veld, wat zeker voor meer 

spelplezier zorgt. 

2 

48  Basketball veld 2 

Overlast spelen 

49  Houd aub rekening met 

geluidsoverlast de woningen aan 

het jaagpad hebben al hun 

slaapkamers en woonruimtes 

vertrekken grensend aan het 

jaagpad. 

1 We hebben geprobeerd om een goede balans te 

vinden op elk veld tussen rust, groen en 

spelen/ontmoeten. De toevoeging van heuvels en 

meer bomen zorgt ook voor geluidsdemping. 



 

 

50  rekeninghouden met de directe 

bewoners aan de groenstrook, 

met name m.b.t. geluidsoverlast 

 

51  Is er ook onderzoek gedaan naar 

geluidsmeting en de effecten op 

de bewoners? Het geluid draagt 

nogal ver en echoot 

3 Nee er wordt geen onderzoek naar de 

geluidsbelasting van spelende kinderen uitgevoerd. 

 

52  Betere verdeling van 

speeltoestellen over de drie 

velden. Dat is nog niet in 

evenwicht in het voorliggende 

ontwerp.De drie schommels 

geven nog steeds veel 

geluidoverlast. Oplossing: zet op 

elk veld een schommel en plaats 

geen drie schommels in 1 

toestel, dat zorgt voor veel 

overlast. GRAAG UW 

AANDACHT: deze schommels 

worden nu vooral gebruikt door 

kinderen ouder van 5 jaar, 

vanwege de hoge uitzwaai.  zij 

schommelen met drie tegelijk en 

komen nu regelmatig vast te 

zitten in het babyzitje. Voor 

kleine kinderen is een kleiner 

toestel met een kleinere uitzwaai 

meer geschikt daarmee trek je 

minder de oudere kinderen en 

tieners (hangen) aan. Houdt 

rekening met het geluidsniveau 

en de klankkast die ontstaat 

door de muren van de huizen 

waardoor het geluid niet weg 

kan. Is dat onderzocht?De 

schommels staan nu loodrecht 

achter ons huis waardoor wij 

vanuit ons ( enige raam) in de 

woonkamer de hele dag tegen 

het heen en weer zwaaien van 

de schommels aankijken. Er is 

ons herhaaldelijk toegezegd dat 

de schommel zou worden 

verplaatst in het nieuwe 

ontwerp. Als de schommel 

terugkomt op een nieuwe plek, 

hou daarbij dan rekening dat de 

1 De nieuwe inrichting van de 3 speelplekken in de 

groenstrook geeft een groter aanbod van 

verschillende uitdagende toestellen (naast alleen 

schommels) op verschillende plekken. De 

verwachting is dan ook dat al deze toestellen beter 

gebruikt gaan worden door de kinderen, en de 

verdeling over de groenstrook beter wordt verdeeld. 

Het ontwerp voor de speelplekken is inmiddels 

gekozen, in een apart stemmoment voor de hele 

buurt, en terug te vinden in de bijlage bij het 

ontwerp op de website van gemeente Diemen. 



 

 

schommel in het verlengde van 

de schuurtjes van de tuinen van 

de woningen aan de Keulse 

Vaart wordt geplaatst. 

53  Graag geen schommels meer. 

Heeft gezorgd voor veel overlast 

en heeft de beurt aardige 

verdeeld. We verdienen ook een 

fijne woonomgeving met minder 

overlast en oververhitte buren 

2 

54  5 meter stoep is smal. 6 a 7 

meter zou skatende kinderen en 

fietsende kinderen icm 

wandelaars beter passen, ook 

rekening houdend met de 

afstand naar de direct 

aangelegen woningen ivm 

privacy, geluid en woongenot. 

De stoep is nu op de meeste 

plekken breder dan 5 meter en 

er lopen mensen op het vlakke 

gras. 

2 Een stoep van 5 meter aan de ruime kant, een 

standaard stoep in Diemen is 1,2m. De stoep in het 

ontwerp biedt voldoende ruimte zowel op te 

wandelen als op spelen/ leren fietsen/ steppen enz.  

Groenvoorzieningen 

55  Graag een eventuele 

berkenboom (niet duidelijk of dit 

aan de orde is) ivm allergie 

bewoners De Trekschuit, niet in 

de buurt planten maar graag een 

andere bloeiende boom, 

eventueel wel een fruitboom.  

1 Er is geen berkenboom geplaatst. 

56  Er mist in mijn beleving direct 

achter onze woning <adres 

geanonimiseerd> iets van hoge 

beplanting. De huidige bomen rij 

heeft overal een evenredige 

afstand, echt ter hoogte van 

onze achtertuin lijkt er een te 

missen. Zou daar graag iets 

hoogs zien om ook direct zicht te 

hebben op een boom vanuit ons 

huis. 

1 In het ontwerp zijn zowel heesters en een 

bloemenweide aan de onderzijde van de bomen 

opgenomen.   

57  Waar is de oorspronkelijke 

boomgaard aan De Wissel 

gebleven? 

1 Alle bomen die behouden kunnen blijven, blijven 

staan. Een enkele wordt verplaatst. 



 

 

58  Bloemenweide en bloeiende 

stroken in de stoep De 

Trekschuit en Tolhek graag als 

mooie border met zeer veel 

kleur ingericht (ook graag met 

tulpen!) zodat dit extra genot 

levert. Dus liever niet een sterk 

verwilderde weide met alleen 

maar wilde bloemkeuze maar 

een mooie balans en iets 

hoogwaardiger aanblik.  

2 Er is gekozen voor bloemen die passen bij het hele 

straatbeeld in de Sniep, en daarnaast bijdragen aan 

de biodiversiteit. 

Overig 

59  Bovendien is het 

hoogstnoodzakelijk poortjes oid 

te plaatsen zodat de bewoners 

van het appartementencomplex 

van en naar het jaagpad geen 

doorgang hebben met 

scooter/brommer; bepaalde 

bewoners van het 

appartementencomplex blijven 

(ondanks dat ze worden 

aangesproken!!!) over het 

voetpad(!) rijden. Ze scheuren 

voorbij terwijl zowel wij als de 

buren <adres geanonimiseerd> 

kleine kinderen hebben. Zeg je er 

iets van dan rijden ze vrolijk 

verder over het grasveld en 

vinden ze dat ik niet moet 

zeuren. Zeer asociaal gedrag! 

2 Het ontwerp is getoetst door de verkeerskundige 

van de gemeente Diemen.  

Door de ruime stoep langs de groenstrook ontstaat 

er een overzichtelijke situatie. Scooteroverlast op de 

stoep wordt niet opgelost door het plaatsen van 

zogenoemde sluizen.  

Wat betreft de oversteek bij de Wissel, deze is 

voorzien van een verkeersdrempel, hierdoor 

vermindert de auto snelheid ter hoogte van de 

oversteek. 

 

60  Het valt ons op dat het voetpad 

vaak door scooters wordt 

gebruikt. We zijn benieuwd of 

jullie nog mogelijkheden zien om 

dit verder te ontmoedigen. 

Wellicht door het plaatsen van 

bepaalde hekjes? 

2 

61  Is het een idee om het hek aan 

de kant van de Sportlaan te 

verplaatsen van het veld naar de 

stoeprand? Net zoals het hek op 

de stoep bij de basisschool aan 

de prinses beatrixlaan? Dat is 

een stuk veiliger. Veel kleine 

kinderen fietsen vanaf het 

2 



 

 

jaagpad die stoep op - dus 

voorbij het hek op het grasveld - 

en fietsen dan vlak langs de 

Sportlaan, waar veel auto's 

behoorlijk hard rijden. 

Bovendien is het stuk grasveld 

achter het hek nu een beetje 

'niemandsland'. 

62  Hoe over de veiligheid is 

nagedacht aan de randen (zijde 

spoorlaan en wissel). Hoe wordt 

dit afgeschermd? 

1 

63  <ik mis> realiteitszin ( er wordt 

wel heel veel in een relatief 

kleine ruimte geplaatst) 

 We hebben, onder andere volgens het beleid 

‘Spelen, bewegen en ontmoeten’ en de wensen uit 

de buurt, geprobeerd om een goede balans te 

vinden op elk veld tussen rust, groen en 

spelen/ontmoeten, voor alle leeftijden. De indeling 

van de groenstrook is bepaald in overleg met de 

gemeente, ontwerpster en speelleverancier. Op deze 

manier is er binnen het ontwerp zo optimaal 

mogelijk invulling gegeven aan alle wensen die er 

zijn in de buurt. 

64  Blijft het speelgebied nog steeds 

verboden voor honden? Graag 

nog verbod aanhouden. 

1 Het verbod voor honden blijft behouden. 

65  De buurt heeft het achterpad bij 

de achtertuinen van de keulse 

vaart laten veranderen van 

schelpenpad naar bestraat 

achterpad. Er was massaal vraag 

naar deze verandering, schelpen 

zijn oa niet knievriendelijk. Is er 

een andere mogelijkheid dan 

schelpen?  

2 Het achterpad blijft bestraat, alleen op de half 

verharde paadjes in de groenstrook komen schelpen 

als verharding. 

66  De huidige tegelkeuze op het 

jaagpad is hoogwaardig, graag 

hergebruiken.  

1 Waar het mogelijk is worden tegels hergebruikt, ook 

gezien de duurzaamheid. 

67  Verder vind ik het jammer dat er 

voor betontegels is gekozen als 

bestrating. Dit geeft een minder 

mooie en minder 'natuurlijke' 

uitstraling. 

2 

68  Maak het jaagpad geen 

speeltuin. Er wonen meer 

1 We hebben, onder andere volgens het beleid 

‘Spelen, bewegen en ontmoeten’ en de wensen uit 



 

 

mensen dan kinderen en hun 

ouders. dus zorg voor juiste 

balans. Ik zou zeggen minder 

aandacht voor spelen, meer 

aandacht voor volwassen en 

mensen zonder kinderen. 

de buurt, geprobeerd om een goede balans te 

vinden op elk veld tussen rust, groen en 

spelen/ontmoeten, voor alle leeftijden. De indeling 

van de groenstrook is bepaald in overleg met de 

gemeente, ontwerpster en speelleverancier. Op deze 

manier is er binnen het ontwerp zo optimaal 

mogelijk invulling gegeven aan alle wensen die er 

zijn in de buurt. 
69  Ruimte voor bewoners zonder 

kinderen is belangrijk. In dit 

ontwerp wordt veel nadruk 

gelegd op spelen en kinderen. De 

wijk heeft ook veel mensen 

zonder kinderen of waar de 

kinderen studeren, houd in het 

ontwerp van speeltoestellen hier 

ook rekening mee. 

 

70  Ja, een plek voor de groene 

bakken van de Keulse vaart zou 

meegenomen worden in het 

ontwerp. Dit zie ik niet terug, 

maar is wellicht wel aan gedacht.  

1 In de stoep achter de Keulse Vaart is hier voldoende 

ruimte voor.  

71  Ja de nog steeds onbekende 

besluitvormingsprocedure; zoals 

bekent kleine groep direct 

aanwonenden zullen andere 

gevolgen ervaren dan de gehele 

wijk die er niet direct aan 

wonen. 

  

 

Wat vindt u goed aan het ontwerp? 
Afwisseling 

beplantingsplan ziet er gevarieerd uit 

dat er gekeken wordt hoe het geluid het beste gereguleerd kan worden. 

De afwisseling 

De speelplekken voor leeftijdsgroepen die heel duidelijk aanwezig zijn 

De variatie 

Diversiteit bomen, fruitbomen, moestuin, heuvels, bloemenborder in de stoep De Trekschuit en 

Tolhek, (baby) schommel 0-5 hergebruik, duikelstangen hergebruik, geen ‘activiteiten’ op de 5 meter 

stoep ivm rust woningen Jaagpad. 

Diversiteit in groen en gebruiksmogelijkheden 



 

 

Er is veel en diverse beplanting, mooie bloemenweide en fruitbomen 

Goede spreiding van de kinderen 

groen en hoogte verschil en het spreiden van activiteiten. 

Heel mooi ontwerp, ziet er top uit allemaal! 

Heel mooi! Ben benieuwd hoeveel picknicktafels het worden en erg benieuwd naar de moestuin, lijkt 

mij erg leuk! 

Ik vind het heel goed. Leuk die hoogte verschillen en ook erg leuk zo’n piknik tafel. Dank voor jullie 

werk. Erg leuk en we hopen op een snelle realisatie. 

Leuk wat hoogte, meer groen (meer dan gras) en compacte speelplekken 

Leuk. Goed over nagedacht. 

Mooie afwisseling. Fijn dat spelen en bij elkaar komen verspreid wordt over het park 

Prachtig ontwerp met veel afwisseling in beplanting en verschillende uitzichten op de diverse plekken. 

Complimenten! 

UItbreiding flora, alsnog behoud gehele bomenrij Keulse Vaart kant, veel gevarieerd groen, 

verbreding aan Zuid kant, de variatie in bestemming per leeftijdsdoelgroep, minder steen meer groen, 

spreiding diverse bestemmingsdoeleinden over alle velden, huidige indeling heel fijn. 

Veel variatie in groen/beplanting. Veel variatie in speelplekken 

We vinden het ontwerp erg mooi en een verrijking voor de buurt. Het is mooi om te zien hoe jullie 

voor aan elke doelgroep hebben gedacht, en de hoeveelheid groen en afwisseling verwerkt is in het 

ontwerp. 

Ziet er mooi en evenwichtig uit en er is zichtbaar goed over nagedacht! 

Ziet er veelbelovend uit, de bestaande bomen blijven en er komt meer nieuwe aanplant. Speelse 

indeling speelruimtes. 

Wij vinden dat het een goede ontwerp is. 

Fijn dat schommel hergebruikt wordt, deze zijn geliefd 

 


