Reactieverslag voorlopig ontwerp aanleg nieuwe
speelplaats rondom de hoogspanningsmast gelegen
aan de Bottelarij
Er hebben 12 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.

Reactie op vragenlijst

Reactie gemeente
Nr.

Wat kan er beter/mist u aan het ontwerp?
1

Hoogspanningsmast verplaatsen 2
, waar een wil is...

We zijn niet de eigenaar van de hoogspanningsmast,
het is helaas niet mogelijk om de locatie van de mast
te veranderen.
De zorgen om de hoogspanningsmast zijn
begrijpelijk. Daarom hebben we navraag gedaan bij
Tennet (eigenaar hoogspanningsmast). Zij geven aan
dat het plaatsen van een hek ongebruikelijk is.
Mocht er toch in geklommen worden, dan kan met
maatwerk inklimbeveiliging worden geplaatst.
Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat
verblijven onder de hoogspanningsmast veilig is en
geen verhoogd risico met zich meebrengt.

2

Hek om hoogspanningsnet
ondanks dat dit ongebruikelijk is.

Mocht blijken dat er in de hoogspanningsmast
geklommen kan worden, dan kan met maatwerk
inklimbeveiliging worden geplaatst.

3

Daarnaast zouden de
onderzoeken gedeeld kunnen
worden waaruit blijkt dat straling
niet gevaarlijk is voor de
kinderen.

Het onderzoek kan opgevraagd worden bij de
gemeente Diemen.

4

En ook een mandschommel
plaatsen.

2

5

mandschommel

2

6

Schommel

2

7

Schommels op dit veld

2

8

Glijbaan

2

9

- meer uitdagendere
1
klimtoestellen en anders een
mooie klimboom (in de buurt
mogen ze geen boomhut maken)

10

Ik mis meer speeltoestellen en
1
vooral iets om te klimmen. De
jeugd die speelt in deze buurt
houdt van klimmen (doen ze nu
op de containers). Daar spelen ze
tikkertje op en verstoppertje
achter. Graag nog iets om te
klimmen toevoegen. Belangrijk
om te weten is dat de kinderen
tussen 6-14 in deze buurt (fase
11) nu nergens welkom zijn. In
het speeltuintje in het midden
van het blok mogen ze niet
spelen, want buren ergeren zich
aan hen. Voor de veemarkt
klagen mensen dat ze op
containers klimmen. Als we
willen dat deze kinderen een
echte speelplek krijgen, moet er
meer aan speeltoestellen
worden geboden. En dus vooral
iets om te klimmen.

In het ontwerp hebben we ingepast wat mogelijk is.
Door de ondergrond en de kabels boven de grond
zijn de mogelijkheden beperkt. Daarom hebben we
het gelaten bij de kabelbaan als uitdagend toestel,
en verder een ren/klim/klauter route ingetekend,
waarbij water een groot onderdeel is, en ook nog de
vrijheid bestaat om zelf te kunnen ontdekken en
spelen. Ook zijn er verschillende wilgenhutten
ingetekend.

11

De bestaande hutten of
mogelijkheden voor nieuwe
hutten. Zie naam van het
ontwerp: Hutteneiland.

1

12

Meer groen en meer bomen.
Ook ter afscherming van de
sportvelden (geluid- en
kunstlichtreducerend).

1/2

13

Omdat het een afgelegen plek is, 1
is het fijn dat de speelruimte wel
erg open blijft zodat kinderen
elkaar kunnen zien.

Dit is inderdaad meegenomen in het ontwerp.

14

eventueel extra verlichting

2

Bij speelplekken wordt bewust geen verlichting
aangebracht.

15

Behoud de ruiimte voor
losloopgebied

1

16

Zou adviseren een schapen hek
te plaatsen waar de vrij
wandelgebied begint/eindigt
zodat het duidelijk is dat hier
honden los lopen.

Op de plek van de nieuwe speelplek zijn honden
verboden. Verderop langs het wandelpad dat er
loopt, langs het sportpark, zijn verschillende plekken
waar honden los kunnen lopen.

17

Komt er ook een fietsenrek? Dit
gezien er bij de sportvelden wel
eens geparkeerde fietsen in het
water ‘belanden’.

2

Op het sportpark naast het clubhuis van de
hockeyvereniging komt een fietsenstalling.

18

Let op: vraag 100 in het
reactieverslag. Door de
Gemeente is uitdrukkelijk
beloofd dat er géén ingang naar
sportveld komt vanuit de
Bottelarij.

2

Zoals bij het reactieverslag op schetsontwerp al is
aangegeven is en blijft het sportpark openbaar
toegankelijk, er zijn dan ook meerdere in- en
uitgangen op het park.

Er zijn geen bomen opgenomen in het voorlopig
ontwerp. Dit heeft te maken met de beperkte
mogelijkheden rondom de hoogspanningsmast. Wel
wordt er meer groen aangelegd, en komt er meer
glooiing in het ontwerp.

Wat vindt u goed aan het ontwerp?
fijn dat er iets ontwikkeld wordt
Het ontwerp ziet er mooi uit. Ik begrijp dat er beperkingen zijn wegens de kabels en de mast. Goed
dat ook de andere kant van het pad is benut. Fijn dat het hondenvrij wordt. En de waterspeelplaats is
geweldig.
Kabelbaan, wilgenhut
Mooi, zou goed zijn als het uitgebreide sportcomplex/ beachveld ook voor de buurt toegankelijk is.
Behoud van het vrij wandelgebied voor honden.

Kabelbaan, ruimtelijke opzet.
Water betrekken bij het spel middels bruggetjes en stenen. Plaatsing bomen.

