Beantwoording open vragen/opmerkingen
Schetsontwerp Oosterringdijk en omgeving
Er hebben 65 bewoners via de website gereageerd op het schetsontwerp. Daarnaast zijn er reacties
binnengekomen tijdens de digitale bewonersavond. De vragen en opmerkingen zijn in dit document
gesorteerd op onderwerp. Reacties waarin meerdere onderwerpen worden aangesneden, zijn
daarom soms opgeknipt. Gelijksoortige reacties van verschillende bewoners zijn niet samengevoegd,
maar staan bij elkaar. Positieve reacties op de plannen en waardeoordelen waar we inhoudelijk niet
op kunnen reageren, staan onderaan dit document. Redactionele toevoegingen staan tussen <>.
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 voorlopig ontwerp
2. Reactie wordt niet ingepast in het voorlopig ontwerp
3. Reactie heeft geen relatie tot dit project
Als er geen nummer staat, heeft desbetreffende opmerking geen invloed op het ontwerp.

Nr.

Reactie bewoner

Nr.

Reactie gemeente

Reacties over bomen
1.1

bestaande bomen gaarne zoveel
mogelijk behouden

1.2

Ik hoop dat er geen, of zo min mogelijk
bomen verdwijnen.

1.3

Heeft de gemeente niet al genoeg
bomen gekapt de laatste jaren?

1.4

Wij wonen op de <adres weggelaten
omwille van anonimiteit> tegenover de
flats 346-394 en 395-444, en kijken op
prachtige grote bomen die het zicht op
de flats blokkeren. Er staan nu bomen
op de tekening, maar we zouden graag
zien dat de positie van de huidige
bomen gehandhaafd blijft. Meer
bomen mag altijd.

1

We proberen zo veel mogelijk bomen,
ongeacht de grootte, te laten staan. We
hebben een BEA laten uitvoeren, dit is een
onderzoek dat laat zien hoe gezond de
bomen zijn. Alleen bomen die de
herinrichting door hun slechte staat niet
aankunnen of gevaarlijk blijken te zijn
(omvallen bijv.), worden gekapt of
verplaatst. In het voorlopig ontwerp is te
zien welke bomen waar blijven staan, en
waar er nieuwe bomen worden bij geplaatst.
Er komen meer bomen terug dan dat er
worden gekapt. Om welke aantallen het
gaat, is terug te vinden in het ontwerpboekje
op de website.

1.5

Het duurt jaren voordat de boom
groeit en tot die tijd zal het geluid van
de A10 hier zijn. Ik wil dat niet.

1.6

Laat in godsnaam alle hoge bomen
STAAN !

1.7

Laat aub ook de wilgen en de zwarte
berken ten zuiden van de meest
zuidwestelijke flat ongemoeid.

1.8

Laat aub ook de bomen aan
weerszijden van het water aan de
noordoostkant ongemoeid.

1.9

Ik was wel benieuwd of de huidige
bomen blijven staan? Vooral de hele
grote bomen langs de flats zou het
jammer zijn als die worden vervangen

1.10

Blijven alle bestande (grote) bomen
aan het water? Ik zie 'populieren'
genoemd maar zie ze niet allemaal

1.11

Worden er bomen gekapt?

1.12

Het is mij niet duidelijk welke bomen er
gekapt gaan worden? Zijn dat alleen
de bomen die in de verharding van de
parkeerplaatsen staan ?

1.13

Zijn jullie van plan om de hoge bomen
te kappen die nu langs de flats (tobias
asserlaan) staan en nu zorgen voor
schaduw en tegen uitzicht op de
snelweg?

1.14

Er wordt niet gesproken over wat er
gaat gebeuren met de vele hoge
bomen, die er al jaren staan en zoveel
rust en bescherming geven tegenover
het drukke ringverkeer. Kunnen we
ervan uitgaan dat deze allemaal blijven
staan? Geen bericht is niet altijd goed
bericht.

1.15

Ja, maar het duurt zo lang totdat de
andere bomen grot worden,
ondertussen moeten wij naar de
snelweg kijken / horen en van de

warmte last hebben... Graag
duidelijkheid welke weg gaan.
1.16

De bomen aan de snelweg, komen er
nog andere maatregelen om het geluid
overlast te verminderen?

1.17

De bestande Populiers aan het grote
water kanaal waar het 'trekpontje'
komt moeten blijven. Het is niet
duidelijk op het schetsontwerp of die
rij bestande bomen ook de popuiers
zijn. Deze grote bomen zijn nu het
enige manier om de snelweg te
camoufleren voor de bewoners in de
flatgebouwen, ook het geluid en de
zon/warmte in de zomerse warme
dagen. Voor de eerste (68-198) en
tweede (199-247) flatgebouw zou echt
een ramp zijn als die 4-5 populier er
niet meer zijn. Denk dat er >8
verdiepingen zijn!

1.18

Meer bomen en de bestande bomen
aan de spoorzicht kant. (trein) Zodat
wij de trein niet of minder hoeven te
zien of te horen. Waar zijn de bomen
die aan die kant nu zijn?

1.19

De tekening is onduidelijk over wat er
aan bomen verdwijnt en wat er
bijkomt. Het gebied kent een aantal
rijen bomen, die m.i. zeer waardevol
zijn. Het gaat voor een groot deel over
statige populieren. Deze zijn zeer
sfeervol en geven het gebied tussen de
flats en de Oosterringvaart een grote
waarde. Vooral de populieren langs het
water langs de flats zijn zeer sfeervol.
Hoog, breed en ze zijn gezond. Zeer
kostbaar voor de omgeving.
Ook de bomen direct langs de
Oosterringvaart zijn zeer sfeervol, ook
groot en de meeste zijn gezond. Een
enkele van deze veelal populieren is
gebroken of dood. Die kan gekapt
worden.

Mijn pleidooi is: kies als uitgangspunt
om de bomen te laten staan. Alleen
écht zieke bomen kappen!
In dit gebied heb je echt een gevoel in
de natuur te zijn! Houdt dit a.u.b. zo!!!
1.20

Neem NIET als uitgangspunt de leeftijd
van de boom en de geschatte
verwachting, hoeveel jaar de boom nog
meegaat. N.B. in Wolfheze staan +-450
jaar oude eiken! De zgn. Wodanseiken.
En in Beilen (Drenthe) staat ook een
monumentale eik van rond 300 jaar
oud. Die bomen zitten ver boven wat u
als gemiddelde leeftijd van een eik zou
beschouwen! En zijn niet gekapt, maar
goed verzorgd!!!

1.21

Op de tekening zie je dat de bomen als
bestaande bomen staan aangegeven.
Volgens mij klopt dat niet, alle bomen
zijn daar gekapt.

1.22

<ik mis> Een lijst van de bomen die
gekapt gaan worden en de Bomen
Inventarisatie, dan de Bomen Effect
Analyse en Fauna en Flora Scan
beschikbaar maken. Heel graag.

1.23

Is de effect analyse openbaar
beschikbaar? Wanneer komt een lijst
van de bomen die weg gaan?

1.24

de bomen bij de flats aan de zuidwestzijde van de Tobias Asserlaan flats
zijn te hoog (ontneemt licht).
Hierdoor kunnen mensen behoorlijk
depressief worden met noodlottige
gevolgen zoals reeds voorgevallen
zelfdoding.
Doordat ze een gordijn vormen wel 5
meter hoger dan de flatgebouwen met
hun blad kunnen ze met harde storm
door de lengte bij omvallen veel schade
veroorzaken. Indien het korter snoeien
niet mogelijk is zou door om en om een
boom weg te nemen ook het gevaar
verminderd kunnen worden.

De prachtige berkenbomen tussen de
flats reiken helaas ook al tot aan het
dak en kunnen wellicht gesnoeid
worden.
1.25

Onbekend is nu wat er met de bomen
gaat gebeuren. De huidige bomen zijn
hoog en ontnemen een hoop daglicht
wat voor een onveilige situatie
gecreëerd. Het is momenteel niet iets
waar men met schemering graag een
rondje gaat hardlopen of iets
dergelijks.

1.26

Ik begrijp dat er een plan is voor de
bomen in het gebied, maar dit is nog te
summier. Ik hoop binnenkort concrete
plannen hierover te zien. Er staan
momenteel heel veel, veel te hoge
populieren, waar we erg veel last van
hebben. Genoemd zijn al de miljoenen
pluizen gedurende 5! maanden en het
feit dat ze te veel daglicht ontnemen.
Worden ze (deels) gekapt en komen er
andere bomen?

1.27

Komen er nieuwe bomen op de
parkeerplaatsen?

1.28

De bomen op de parkeerplaatsen
<kunnen beter>. Geen bomen op de
parkeerplaatsen zetten waar de auto's
onder moeten staan i.v.m. ontzettend
veel vogelpoep en alle andere
vuiligheid van de bomen.

1.29

De nieuwe bomen op parkeerplaatsen
niet hoog groeiend ivm zonlicht.

1.30

De grote, hoge bomen nemen erg veel
daglicht weg bij de laatste flat bij het
nuongebouw. Wordt daar rekening
mee gehouden?

1.31

geen hoge bomen op de parkeerplaats,
ook vanwege sociale controle

1.32

De wilgenrij langs de A10 kan
misschien wat spannender

1.33

Ziet er op het eerste gezicht
aantrekkelijk uit. Ben wel benieuwd
welke bijzondere bomen er komen.

1.34

Komen er ook weer bomen langs het
schelpenpad?
Reacties over planten en struiken

2.1

Waarom komt er alleen nog maar gras
langs de wandelpaden? In het filmpje
geven jullie aan dat er goed gekeken
wordt om ook voor dieren genoeg
begroeiing te plaatsen. Gras biedt niet
echt beschutting. Waarom niet mooie
(bloeiende) struiken afgewisseld met
bloemen? Dat is goed voor insecten.
Wat daardoor ook weer goed is voor
vogels.

Het wandelpad wordt veel gebruikt door
hondeneigenaren, onder andere daarom ligt
er vlak langs het schelpenpad gras. De rest
van de inrichting is zo divers mogelijk
ingericht, met verschillende soorten
begroeiing die bijdragen aan de
biodiversiteit.

2.2

tussen de later bijgebouwde 1ste flat
en de 2de flat (wat de eerste is van een
serie identieke flats) het geplande pad
van de TB-laan naar het water (achter
de flat langs) opsieren met een mooie
rozentuin of rozenpergola (dus daar
waar nu een onduidelijke bossage staat
op het grasveld). Vb:
https://i.pinimg.com/originals/4d/fe/4
7/4dfe47925a215a5d1a2aa2f14e0b18b
9.jpg)

Er wordt gekozen voor beplanting die goed
samengaat met de rest van de omgeving, die
bestaat uit natuurlijke, inheemse soorten.
Verdere invulling hiervoor moet nog
gemaakt worden.

2.3

langs de parkeerplaats tussen de 1ste
flat (11 verd.) en de 2de flat (8 verd.)
een hoge laurier- of andere haag

2.4

Ik begreep dat de beplanting nog niet is
uitgewerkt. Wat wij zouden adviseren
is gebruik te maken van wilde
inheemse kruiden, bloemen en
gewassen. Dit komt de lokale ecologie
en biodiversiteit erg ten goede. Voor
het aanleggen van wilde bloemen en
kruidenvelden zijn zaadmengsels aan
te schaffen bij de Cruydthoeck.
https://www.cruydthoeck.nl/. Advies
over het inzaaien van wilde kruiden kan
ook gewonnen worden bij de Wilde
Weelde:
https://www.wildeweelde.org. Voor

1

Er is inderdaad gekozen voor een inheemse
mix van verschillende soorten begroeiing.

het onderhouden van het groen zou ik
buurtbewoners om hulp vragen, er
zullen genoeg vrijwilligers zijn die
regelmatig een paar uur willen helpen.
2.5

<op de vraag wat er beter kan> Een
bijzondere ' tuin ' met kruiden of
bloemen of struiken en banken?

1

Er komt een mix van verschillende soorten
beplanting. Daarnaast is het ook mogelijk om
de nieuwe groenvakken ter hoogte van de
entrees van de flats in zelfbeheer te nemen.

2.6

Wat is er bedacht voor de tuintjes aan
de noordkoppen van de flats waar
bijna niets wil groeien

1

Er wordt gekozen voor beplanting die goed
samengaat met de rest van de omgeving, die
bestaat uit natuurlijke, inheemse soorten.
Verdere invulling hiervoor moet nog
gemaakt worden.

2.7

het nieuwe perk voor de fietsrekken.
Leuk bedacht maar waar moeten
bijvoorbeeld verhuiswagens staan. Het
leuke nieuw aangebrachte perk wordt
zo, plat gereden.

1

In het ontwerp blijven de ingangen van de
flat goed bereikbaar.
De groenvakken krijgen een open karakter,
het is overigens ook mogelijk om als
bewoner of groepje bewoners de
groenvakken in zelfbeheer te nemen.

Stel dat dit perk wel wordt aangelegd,
plant geen hoge bomen of maak het
heel dicht. DE buren aan de overkant
letten er juist op of er geen
fietsen/brommers worden gepikt. Ik
ben geen voorstander van het perk
voor de fietsrekken.
2.8

Komen er aan de dijkkant van de vaart
bepaalde stukken waar de begroeiing
en de wal lager is / of kan er een soort
trapje of loopplank komen, zodat
honden die in het water zijn geweest er
gemakkelijker uit kunnen? En kleinere
honden die niet per se willen
zwemmen in de zomer wel bij het
water kunnen komen om te drinken.

1

Er komen een aantal steigers langs het
water, ook zal de begroeiing langs de
waterkant op enkele plaatsen worden
‘uitgedund’, waardoor uitklimmen
makkelijker wordt.

2.9

Als de breedte van de grasstrook langs
de dijk gelijk blijft, dan toch zeker 1,5m
van de padkant maaien.

1

Dit blijft inderdaad zo.

Grootste deel van de grasstrook –
behalve het stuk waar honden het
water in gaan - blijft wilde begroeiing
voor insecten?

Overige reacties over flora
3.1

Het is niet duidelijk of er ook struiken
en andere soort verschillende bomen /
planten komen dat verschillende
hoogte canopies maken.

1

De bestaande bomen zijn vrij fors en zullen
dus in hoogte verschillende van de nieuw te
planten bomen. Hierdoor ontstaat er een
gevarieerd groenbeeld.

3.2

Rekening houden met verschillende
weersomstandigheden/ jarige tijden.
Nu is dit ontwerp op mooi weer/ zomer
gefocust.

1

De wandelpaden, bankjes en speeltoestellen
zijn jaarrond te gebruiken. Daarnaast komen
er ook “bijzondere” bomen die bijvoorbeeld
erg mooi beeld geven in het najaar.

3.3

Hoe is beleef je het het 'park' tijdens
alle seizoenen?

1

3.4

Beter onderhoud van het park.

1

We nemen de afdeling die over het beheer
gaan mee in de nieuwe plannen, zodat er op
de juiste manier kan worden onderhouden.

3.5

Wordt er nog gesnoeid beneden aan de
snelweg loopt ook een pad langs de
snelweg het is leuk als die weer te
bewandelen is

1

In het nieuwe ontwerp wordt er inderdaad
voor gezorgd dat dit pad weer toegankelijk
wordt.

Reacties over fauna
4.1

Ja, wat is het plan voor de
dieren?Broedplaatsen voor de
watervogels worden minder als er
vlonders en een pontje komen. Ik zie
het eiland in de vaart ook niet meer,
daar hebben de watervogels een
veilige plek voor hun nest.

4.2

Het is zeer jammer dat het eiland in het
water gebruikt zou gaan worden voor
een vlonder en in de buurt een
trekpontje, hier broeden bijna elk jaar
zwanen. Ik zou dat daar niet doen.

4.3

Met de vlonder in het midden en het
trekpontje zullen de zwanen niet blij
zijn die hier trots ieder jaar hun
kinderen vliegles geven.

4.4

Een trekpontje naar 't eiland waar
zwanen broeden is geen optie. Dit zal
de zwanen en broedende watervogels
verdrijven.

4.5

Er is geen rekening gehouden met de
zwanen die elk jaar hun jongen leren

1

In overleg met de ecoloog zijn er de nodige
aanpassingen gedaan om ervoor te zorgen
dat de zwanen, andere watervogels en
dieren (zoals de vos en ringslang) in het
gebied zo min mogelijk worden gestoord. Zo
is er besloten om het eiland te laten liggen
zonder er een vlonder langs te laten lopen.
De andere aanpassingen die nu te zien zijn in
het voorlopig ontwerp zorgen niet voor
dermate overlast dat het de dieren zal
verjagen.

vliegen in het water waar nu een
trekpontje is gepland.
4.6

De zwanen hebben last van dat
trekpontje en de vlonder daarnaast,
zeker als de jongen aan vliegles toe
zijn.

4.7

Geen trekpont zwanen geven hier hun
jongen vlieglessen

4.8

In de Oosteringdijk is een ""eilandje""
dat belangrijk is voor broedende
vogels; ook langs de rietranden
broeden vogels. Ik vind het belangrijk
dat zij (ook de zwanen, nijlganzen etc.)
rust krijgen en houden. Daarom ben ik
geen voorstander van vlonders en een
trekpontje. Als kinderen daar gaan
spelen wordt het te druk; er wordt
immers al een speelruimte voor hen
gecreëerd.

4.9

Het vogeleilandje in het water — waar
blijft dat?

4.10

Ik heb het misschien gemist: blijft het
vogeleiland bestaan?

4.11

Kan het eilandje gewoon voor de
vogels blijven?

4.12

<ik mis> Een eilandje midden op het
water voor broedplaats voor de vogels!

4.13

Laat aub het eiland in het midden voor
de vogels. Zie er elk jaar vele
watervogels nesten, incl die mooie
zwanen. Fijn juist dat die hun eigen
eilandje hebben waar geen mensen /
honden kunnen komen.

4.14

Geen vlonder over het eilandje leggen.
Dat verstoort de zwanen die daar vaak
broeden en bovendien is het een
schuilplaats voor watervogels.

4.15

Ik zie een vlonder over het eiland in de
vaart lopen. Dit is een eiland waarop
de zwanen ook wel broeden. Is ook een
schuilplaats voor andere watervogels.

Dus een vlonder over dat stuk zal
watervogels verjagen.
Wordt er rekening gehouden met de
watervogels?
Ze leven/broeden ook tussen het riet
aan de kade-walkant.
4.16

Het pontje over het water zou
verstorend kunnen zijn voor de zwanen
die elk jaar hun jongen daar leren
vliegen. Is er rekening gehouden met
de zwanen en eenden met de
plannen?

4.17

Wel voor de zwanen is zon pontje niet
goed, er zijn een aantal zwanen
verongelukt tijden een vliegles.

4.18

Wat betreft dat vliegen vogels, de brug
is soms al een belemmering voor
aanvliegende vogels, vooral zwanen

4.19

Het trekpontje is vervelend geplaatst.
De lengte van dit water wordt ieder
jaar gebruikt door de zwanen om hun
jongen aan te leren om vaart te maken
zodat ze kunnen opstijgen. Dit is een
jaarlijks terugkomend ritueel wat nu,
door dit ontwerp, wordt verstoord.

4.20

Touwen over de diemerkade, vogels
kunnen zich daar in verstrikken

4.21

De vlonder NIET aanleggen: 1. jullie
leggen deze precies bij het kleine
eilandje waar juist vogels rustig zitten,
die ga je nu verstoren. 2. als het vriest,
is dit zoals jullie weten een mooie
schaatsbaan, als je die vlonder ertussen
legt, blokkeer je de baan! 3. als je het
water wilt oversteken, kan dit al met
het pontje en de fietsbrug is ook
vlakbij.

4.22

Een wandelverbinding naar het
eilandje in het water is zeer slecht. Er
broeden op het eiland ganzen,
meerkoeten en ook de zwanen maken
hier gebruik van om hun jongen verder
op te voeden. Deze plek moet echt

behouden worden voor dieren. dat
maakt het gebied nu juist zo
aantrekkelijk.
4.23

In het riet in het water broeden
watervogels. In de bosschages broeden
veel kleine zangvogels. Ik ben bang
voor verstoring door honden.

4.24

Denk dat met dit ontwerp alle kikkers
weg zullen blijven!!! Hoe zit het met de
diverse broedplaatsen langs het
water??? Geen rust meer voor de
watervogels!!!!

4.25

De vaart is nu vooral voor de
waterdieren een veilig gebied. Beste
Rens (projectleider) en Suzanne
(ontwerpster), ik zou graag van jullie
willen weten hoe je aankijkt tegen de
onrust die het voor de oorspronkelijke
bewoners (waterdieren) van de vaart
met zich mee zal brengen door
vlonders, pontjes en ander gezellig
vermaak.

4.26

Op het ontwerp is niet te zien wat er
beter wordt voor de dieren en welke
dieren daar wonen. (bvb: meer
schuilplekken? nestplekken?
ingang/uitgang van het water?
fruit/planten eetbaar voor dieren?
plekken zonder verlichting?

4.27

Meer aandacht om de dieren die deze
groene plek ook gebruiken.

4.28

Wat is er aan gedacht voor de dieren?
Komt er bijvoorbeeld over het water bij
de a10 een bruggetje?

4.29

Wat is er aan gedacht dat beter is voor
de dieren die daar wonen/verblijven?

4.30

<ik mis> Vogelnestkasten en andere
vogelvriendelijke maatregelen zoals
veel bloemen voor insecten.

4.31

Er zijn vossen gesignaleerd. Is dat een
belemmering voor recreatie?

4.32

Worden door dit plan de ringslangen
eventueel weggejaagd?
Reacties over spelen

5.1

Een gebied met heuvels waar kinderen
omhoog kunnen rennen en in de
winter kunnen sleeën.

1

De helling van de Oosterringdijk is hiervoor
geschikt.

5.2

Of een strandje waar kinderen en
ouders in de zomer kunnen zitten.

1

Er zijn meerdere steigers ingetekend langs
het water.

5.3

Meer speelplekken met diverse
speelmogelijkheden:
klimrekken/klimmuur, klein
voetbalveld (sport),
waterpompen/sluizen (educatief),
kinderen worden geactiveerd/
geprikkeld om buiten te spelen.

1

Niet alles past in de speelplek, maar enkele
van dit soort elementen zijn straks terug te
vinden in het ontwerp.

5.4

Kinderen kunnen zich ook heel goed
vermaken met klimbomen, heuveltjes
e.d.

1

5.5

<ik mis een> Speelplek aan de OostWest entree.

2

Er is gekozen voor een centrale speelplek en
twee kleinere speelplekken dichter bij de
flats, hierdoor kunnen meerdere functies
naast elkaar bestaan in het gebied (zoals
biodiversiteit waar rustzones voor nodig
zijn).

5.6

Is de speelplaats afgesloten?

2

De speelplaats is via meerdere ingangen
toegankelijk.

5.7

Er wordt onderaan het talud toch geen
speelplek gepland voor kinderen? Daar
is namelijk totaal geen toezicht, tenzij
er mensen met honden op de dijk
lopen

1

5.8

Er komt een voetpad onderaan het
talud aan de dijk. Was er ook sprake
van een speelplek voor kinderen daar?
Daar is totaal geen overzicht.

Hier komt geen speelplek, alleen in het
gebied dat grenst aan de flats wordt een
speelplek gerealiseerd, dat vanaf de
wandelpaden en parkeerplaats al goed in het
zicht ligt. Langs het talud komt alleen een
wandelpad.

5.9

Ik weet niet of een speeltuin daar zo
min of meer afgelegen veilig is

5.10

Mijn kinderen zijn al groot maar ik zou
zonder toezicht mijn kinderen daar niet
laten spelen

5.11

Kinderen dicht bij water?

5.12

Mogelijk ligt de speelplek te dicht bij
het water?

5.13

Is zo een speelplaats niet gevaarlijk zo
dicht bij het water

5.14

Ik vind de speelplaats op een erg
ongelukkige plek: gevaarlijk voor
kinderen (water) en overlast 's avonds

5.15

Het speeltuintje aan het water met de
stapstenen in de stinkende prutsloot is
niet veilig.

5.16

Stapstenen in de gore prutsloot lijkt mij
geen optie.

5.17

Waterspeelplaats in en vervuilde sloot?
Hoe zie u dat?

5.18

De stapstenen in het water zijn niet
slim. Als kinderen vallen komen ze
stinkend en zwart uit het water

5.19

Avontuurlijk spelen met water zou
kunnen als de kinderen niet van de
stapstenen afvallen. Als je in het water
valt kom je er zwart uit. Dat water of
de leem/klei eronder is ongelooflijk
vies en stinkt ook.

5.20

Kan de kinderspeelplaats niet naar het
midden

Er is bewust gekozen voor deze plek, vanaf
de wandelpaden en parkeerplaats ligt deze
goed in het zicht.

5.21

Het plekje waar de speelplek 6-10 komt
is eigenlijk een modder plek nu tijdens
regen... In mijn optiek niet het beste
droge plek.

De bodem wordt opgehoogd waardoor dit
minder snel zal gebeuren.

5.22

Wat gebeurt met al die speelplekken
tussen de flats?

Deze plekken zijn erg gedateerd, er komen
twee nieuwe speelplekken voor deze leeftijd
(0-6 jaar)

5.23

Er is genoeg speelplaatsen naast Tobias
Asserlaan an meer bebouwing zorgt
voor meer geluid en overlast voor alle
omwonenden.

De speelplekjes in deze omgeving zijn
verouderd en er is behoefte aan een nieuwe
plek die geschikt is voor verschillende
leeftijden.

5.24

Denk dat bewoners van de flats hier
niet op zitten te wachten met een

De speelplek wordt omgeven door veel
water, groen, en ook bomen. Hierdoor zal

Er loopt een onderzoek door Waternet of dit
water verbonden kan worden aan het water
langs de Oosterringdijk. Het verbinden van
het water zorgt voor een betere
doorstroming.
De sloten zijn in het beheer van Waternet,
de opmerking wordt doorgegeven aan
Waternet.

speelplek onder hun raam en ook weer
een plek voor hangjongeren

het geluid worden gedempt. Door de
indeling van het gebied is er geprobeerd om
een goede balans te vinden tussen alle
wensen die er zijn voor deze plek. Het
nieuwe ontwerp wordt besproken met
straatcoaches zodat zij mogelijke overlast in
de gaten kunnen houden

5.25

Een speelplek, zeker met bankjes en
zitjes trekt ook hangjongeren. Komt
hier controle op. Op andere plekken
worden hangjongeren als storend
ervaren. Komt hier extra handhaving
op?

Dit is een aandachtspunt dat wordt
meegegeven aan de straatcoaches.

5.26

Wordt de avontuur speekplek (6-10)
echt geen geluidsoverlast voor de
tweede flatgebouw? Het komt echt
naast staan, waar nu niks is. Een van de
waardevolle eigenschapen van deze
groene strook op de achterkant van de
flats is dat het rustig is. s'ochends hoor
je alleen maar de vogels, s'avonds de
kikkers en de wind. Het is prachtig zo,
zonder gillende kinderen. Ik heb zelf 2
kinderen, en het is ook mooi om een
rustig plek te hebben.

De speelplek wordt omgeven door veel
water, groen, en ook bomen. Hierdoor zal
het geluid worden gedempt. Door de
indeling van het gebied is er geprobeerd om
een goede balans te vinden tussen alle
wensen die er zijn voor deze plek.

5.27

Is de speelplaats niet de dicht bij flat
tobias asserlaan 200-247? (onrust)

5.28

Misschien deze belevenis / speel
plekken van kinderen en honden iets
verder van de flats in het plan zetten?

De hondenspeelplaats is verder weg
ingetekend, de speelplek blijft op dezelfde
plek zodat er een goede balans is tussen alle
verschillende elementen in het ontwerp.

5.29

Is er onderzoek gedaan naar
geluidsoverlast speelplekken? Er
gebeurt veel langs de flats Tobias
Asserlaan en weinig langs die van de
ML Kinglaan.

Door de indeling van het gebied is er
geprobeerd om een goede balans te vinden
tussen alle wensen die er zijn voor deze plek.
Er wordt geen geluidsmeting uitgevoerd.

5.30

Geluids-vuil overlast door
hangjongeren?

Dit is een aandachtspunt dat wordt
meegegeven aan de straatcoaches en
beheer.

5.31

Speelplek te dicht bij de flat, Brede
entree en waterpret ook dicht op
elkaar.

De speelplek wordt omgeven door veel
water, groen, en ook bomen. Hierdoor zal
het geluid worden gedempt. Door de
indeling van het gebied is er geprobeerd om

een goede balans te vinden tussen alle
wensen die er zijn voor deze plek.
5.32

Is de speeltuin, met name die voor 610 jaar, echt nodig? Het van Marken
plantsoen ligt vlakbij en wordt veel
gebruikt daar de jeugd. Daarnaast is er
een speeltuin bij de M.K. laan. Een
speeltuin achter de flats nodigt
mogelijk uit tot hangjongeren met
bijbehorende overlast.

5.33

Speeltuintje NIET aanleggen: kinderen
spelen bij Van Marken, centraal en
open plek. Beter één grote speeltuin,
dan die verdwaalde plukjes her en der,
dat werkt niet.

5.34

Zijn er niet al genoeg speelplaatsjes
voor kinderen in diemen?

5.35

Er is eigenlijk een speelplek aan de
linke kant van de snelweg brug en dan
nog de meerpark en de andere naast
de winkelcentrum is dat niet genoeg

5.36

Waarom kinderspeelplaats als toch te
weinig gebruik van gemaakt wordt en
als het zo nodig moet doe daar dan `n
omheining heen.

5.37

Speelplaatsen zoals bij het Van
Markenplantsoen zijn hier niet zinvol.
Ouders gaan hier niet met hun
kinderen naartoe! Zie het gebruik van
de kleine bestaande speelplekken bij
de flats aan de T. Asserlaan.

5.38

Er spelen geen kinderen in de
speeltuintjes tussen de flats. Dus jullie
kunnen ze beter weglaten.

5.39

Die kleine speelplekken worden niet
gebruikt er wonen bijna geen jonge
kinderen maar meer 50 60 70 80
plussers

5.40

Speelplekken worden nu niet gebruikt

5.41

Geen kinder speel plek. Er is een
prachtige speeltuin bij het
winkelcentrum. Dit wordt een

De speelplekjes in deze omgeving zijn
verouderd en er is behoefte aan een nieuwe
plek die geschikt is voor verschillende
leeftijden.

Deze plekken zijn erg gedateerd en daardoor
niet aantrekkelijk om in te spelen, er komen
twee nieuwe speelplekken voor deze leeftijd
(0-6 jaar)

Door de indeling van het gebied is er
geprobeerd om een goede balans te vinden

hangplek in de avond en nacht voor
mensen die je er juist niet wilt hebben,
weinig sociale controle.
5.42

Ik zou alle speeldingen weglaten,
misschien een speelplaats onderaan de
fietsbrug

5.43

Naast de fietsbrug onderaan dat is
inderdaad een prima plek voor de
speelplek

5.44

Of een speelplaats, waar nu die
zandvlakte is in het midden, bij het
bruggetje

5.45

Bij sommige flats is er een zandbak.
Gaan deze weg? Zou beter zijn want er
lopen vaak honden in.

tussen alle wensen die er zijn voor deze plek.
Hieronder valt ook een speelplek.

Deze plekken zijn erg gedateerd en daardoor
niet aantrekkelijk om in te spelen, er komen
twee nieuwe speelplekken voor deze leeftijd
(0-6 jaar)

Reacties over bewegen
6.1

Sporttoestellen langs het wandelpad./
een apart sportgebied. We hebben dat
nu nodig in deze tijd / in het nieuwe
normaal. Buiten sporten.

6.2

Ik zou graag nog wat horen over opties
tafeltennistafels bankjes aan de andere
zijde van de kade. Het is nu kale vlakte

6.3

Een aantal fitness-toestellen lijkt mij
prima

6.4

<ik mis> Sportfaciliteiten voor
volwassenen

6.5

Komen er ook sporttoestellen waar
sporters gebruik van kunnen maken?

6.6

<ik mis> Voor joggers/sporters een rek
om je op te trekken en een boksbal. Dit
zijn dé laagdrempelige sportattributen
die heel veel gebruikt worden en
kosten weinig.

In het ontwerp zijn geen sporttoestellen
opgenomen. Net over de brug bij de A10 is
een divers aanbod van verschillende sport/
trimtoestellen.

Reacties over hondenbeleid
7.1

Wat nu een van de weinige plekken is
waar honden even lekker rond kunnen
rennen, waar hondeneigenaren met de
auto naar toe komen omdat ze nergens

De verschillende functies in het nieuwe
ontwerp zijn zo ingericht, dat deze naast
elkaar kunnen bestaan. Zo kan er, naast de
omheinde hondenspeelplek, ook nog in een

anders terecht kunnen, moet nu een
park worden met aparte plekjes voor
kinderen en honden. Spelende
kinderen en loslopende honden gaan
niet samen. De speelplekken tussen de
flats kunnen opgeknapt worden voor
de kinderen. Honden hebben niet
genoeg aan een veldje met een hek er
omheen.
7.2

Spelende kinderen en honden gaan
niet samen. Je kan beter de
speeltuintjes tussen de flats
opknappen. 't losloopgebied voor
honden is in 't ontwerp schandalig
klein. Honden hebben daar niet genoeg
aan. Je zou een voor honden een groot
losloopgebied kunnen creëren onder
aan de dijk langs de autoweg en over
de dijk.

7.3

Honden los met spelende kinderen?

7.4

Met die honden kinderen laten spelen
kan niet

7.5

Veel mensen/kinderen en honden gaat
helaas vaak niet samen. Dus een
betere spreiding zou fijn zijn.

7.6

Hebben jullie ook gedacht aan de
conflicten: spelende kinderen en
loslopende honden. Dit gaat vaak niet
goed samen. Kunnen jullie dan niet
beter die speeltuintjes tussen de
Tobias asserlaan flats opknappen?
Honden hebben niet genoeg aan een
klein veldje met een hek eromheen
betekent dat ze nergens meer los
mogen lopen ?

7.7

Honden en kinderen kan los van de
hondenpoep, waar je kinderen niet in
wil laten spelen, een gevaarlijke
combinatie zijn. Zelfs in eigen gezin is
het belangrijk op te letten. Goed
afscheiden van elkaar lijkt me
belangrijk

groot deel van het gebied worden
gewandeld met de hond. Het losloopgebied
blijft gelijk, alleen bij de speelplaats geldt
een verbod voor honden zoals dat in heel
Diemen gebruikelijk is.

7.8

Gevaarlijke honden ligt maar aan de
baasjes. Een beter
hondentrainingsbeleid?

7.9

Er lopen inderdaad honden die
gemuilkorfd zijn en erg gevaarlijk zijn
en waar al veel meldingen liggen bij de
politie

7.10

<ik mis> Een hondenstrand met
redelijk schoon water, dus niet in de
prutsloot.

Door de slootjes met elkaar te verbinden
komt er meer doorstroming, dit bevordert
de waterkwaliteit.

7.11

Hoe komt een hond vanaf een steiger
in en uit het water???

7.12

Kunnen er meerdere plekjes aan het
water komen waar de honden
makkelijker het water in kunnen
lopen? Niet iedere hond kan of wil het
water inspringen.

Er is voldoende ruimte in het ontwerp om
honden te laten zwemmen. De helling van de
oever wordt minder stijl, ook komen er
plekken langs de oever waar minder
begroeiing zit. Hierdoor zal een hond alsnog
uit het water kunnen komen.

7.13

Veel honden graven graag en
zwemmen of pootje baden graag. Komt
daar gelegenheid toe?

7.14

Hoe groot blijft het honden losloop
gebied?

7.15

Gewoon het losloopbeleid hetzelfde
houden.
Blaffende honden zijn meermalen bij
de politie gemeld omdat die de
waakhonden zijn die op het
spoorgebied lopen en in de avond en
nacht te keer gaan.

7.16

Al jaren loop ik hier met mijn hond los,
nu krijgen we een zeer beperkt stukje.
Het is niet duidelijk of de honden
verder aangelijnd moeten worden dat
zou het er voor de honden en baasjes
niet leuker op maken waardoor er
minder mensen gaan wandelen.
Dat is de valkuil, nu letten we op de
kinderen omdat er totaal geen zicht uit
de flats op ze is. Er lopen daar de
meest vreemde figuren maar als ze een
hond zien zijn ze meestal zo

De verschillende functies in het nieuwe
ontwerp zijn zo ingericht, dat deze naast
elkaar kunnen bestaan. Zo kan er, naast de
omheinde hondenspeelplek, ook nog in een
groot deel van het gebied worden
gewandeld met de hond. Het losloopgebied
blijft gelijk, alleen bij de speelplaats geldt
een verbod voor honden zoals dat in heel
Diemen gebruikelijk is.

vertrokken, er wordt ook veel gedeald
en geblowd.
Kinderen en water zonder toezicht lijkt
mij geen goed plan, vooral het pad
langs de snelweg bij het water waar je
alleen vanaf de dijk zicht op hebt. Als
daar geen mensen met honden lopen
ziet niemand of er iets mis gaat en
hondenbezitters lopen er nu altijd, zon
of regen, ochtend of avond als de
honden los mogen lopen.
7.17

In het ontwerp is onvoldoende
rekening gehouden met behoeften van
honden. Ik loop hier elke dag, nu
ongeveer 11 jaar, met mijn hond door
dit gebied, een walhalla voor honden
en er blijft een niet noemswaardig
stukje over waar ze los mogen. Ik
begrijp hier werkelijk niks van. Ook
weet ik dat veel hondenbezitters aan
hebben gegeven in de enquête dat ze
een klein hondenstrandje willen. In de
warme perioden van het jaar is dat
hard nodig voor afkoeling. De sloot
waar de honden losloopplaats in de
schets is gesitueerd is een baggersloot
die enorm stinkt en waar je hond zwart
uitkomt.
Mijn suggestie is om het gebied
onderaan de dijk langs de snelweg
toegankelijk te maken voor loslopende
honden inclusief een honden
zwemplaats.

7.18

Er wordt teveel veranderd terwijl
niemand daar op zit te wachten.
Honden lopen nu overal los in het
gebied en hebben straks slechts een
speelveld?

7.19

Waar ik heel heel erg van baal is dat er
waarschijnlijk in (een deel van) het
gebied de hond niet meer los mag
lopen. Dit zal mijn beleving aanzienlijk
verpesten. Het is juist heel fijn om
dichtbij huis een uitlaatgebied te
hebben waar de hond vrij mag lopen. Ik

zie dat in dit ontwerp verdwijnen, in
ieder geval deels. Zo, zo jammer. Hier
was ik bang voor!
7.20

Het is niet duidelijk of het gebied een
losloop gebied blijft voor honden. Ik
hoop van harte dat dat wel het geval
is. Het is het enige gebied in de
(directe) omgeving waar dit kan. De
hondenspeelplek op het ontwerp is zo
minimaal dat het doet denken aan een
poepplaats zoals die ook op
vakantieparken te vinden is.

7.21

Het is mij niet duidelijk of honden we
nog in het gebied mogen blijven
loslopen (met uitzondering van de
speelplaats voor kinderen). Een relatief
kleine hondenspeelplaats is namelijk
niet voldoende voor alle buurthonden
om hun energie kwijt te raken. Nu
maakt er een behoorlijk grote groep
hondenbezitters gebruik van de totale
oppervlakte van het gebied en zijn er
afgelopen jaar zeker 50
mensen/honden bijgekomen die ik
regelmatig tegenkom bij het uitlaten
van mijn eigen hond. De reden dat dit
gebied daarvoor nu ideaal is, is omdat
de pups of geredde/geadopteerde of
honden die de straat zomaar
oversteken hier niet makkelijk kunnen
wegrennen (en onder een auto
komen). Op vrijwel alle kleine stukjes
grond waar in Diemen een hond mag
lopen is dit niet het geval. Een stukje
gras naast een parkeerplaats is niet
veilig om los te lopen etc. Mocht dit
niet mogen dan haal je hier namelijk
het laatste stuk grond weg waar
honden nog lekker kunnen
snuffelen/rennen etc. Bovendien
houden veel honden er niet van om
ergens opgesloten te zitten met heel
veel andere honden. Het zijn honden,
geen kinderen.
Als hondenbezitter kom je ook van vrij
ver naar dit gebied. Ook mensen uit

diemen zuid en Diemen noord
wandelen hier met de hond.
7.22

<op de vraag of er nog iets mist>
Jazeker, en met mij vele
hondenbezitters. . Het is vaak niet
handig een afgesloten terrein voor
honden. . Niet alle honden kunnen met
elkaar overweg. De honden kunnen
geen kant uit als er ruzie is. Nu lopen
vele hondenbezitters gezellig met
elkaar. Maken een praatje. De honden
die niet goed met elkaar kunnen,
hebben nu voldoende uitweg
mogelijkheid. En voor kinderen is er
toch al een aardige speeltuin. Dus
eigenlijk meer losloop gebied voor de
honden.

7.23

Van groot belang is dat het hele gebied
een hondenlosloopgebied blijft ook al
is er een honden speelplaats gepland.
Als er een kinderspeelplaats komt
maak die dan afgesloten zodat honden
er niet in kunnen. Er zijn bovendien in
de wijk legio speelgelegenheden voor
kinderen en géén voor honden.

7.24

Laat het gebied een losloopgebied voor
honden blijven.

7.25

<op de vraag wat er beter kan> de
authenticiteit van het gebied
behouden. Het gehele gebied als
losloopgebied voor honden inrichten.

7.26

Ik zou het heel graag als losloop gebied
willen behouden. Nu is nergens in het
ontwerp duidelijk of dat het geval is.
De hond aan de lijn uitlaten is
beduidend minder fijn dan los, voor
hond en baas. Daarbij zijn er zelfs
honden eigenaren die speciaal in de
flats zijn gaan wonen wegens het
naastgelegen losloop
gebied.speeltuinen voor kinderen zijn
er meer dan genoeg in Diemen (heb
zelf 2 kleine kinderen).

7.27

Het lijkt alsof er geen keuze is gemaakt,
er wordt geprobeerd op een klein
stukje land alles samen te voegen. Met
name de nadruk op recreatie en wilde
speelplekken voor kinderen in
combinatie met een losloopgebied
voor honden kan tot problemen leiden.
Er is weinig ruimte voor de hond in
Diemen ook niet in de directe
omgeving. Dit gebied is een plek waar
veel hondenbezitters hun hond in rust
kunnen uitlaten en kunnen laten
loslopen. Het Diemerbos is voor de
laatste doelgroep minder fijn
geworden doordat het losloopgebied
een moeras is en overgenomen is door
de vele uitlaatservicen. Het
natuurgebied in Diemen noord is mooi,
maar speelgebieden voor kinderen
beperken de ruimte voor loslopen. Dus
dit was m’n laatste toevluchtsoord om
de hond even goed te laten rennen (de
meeste honden hebben meer nodig
dan een omheind veldje). Overigens
werd het gebied tot aan de
Coronacrisis gebruikt door
hondenbezitters en hardlopers, zo nu
en dan een wandelaar. Ik vermoed dat
de crisis meespeelt in de reacties die
gegeven zijn, maar vraag me af of die
mensen er straks nog zijn als alles weer
open is..

7.28

Hopelijk blijft het een losloopgebied
voor de honden (ipv alleen het
hondenspeelplekje). Suggestie om de
speeltuin omheind te maken, dan
kunnen de honden daar niet per
ongeluk komen.

7.29

Wellicht nog een suggestie om de
kinderspeeltuin aan het eind van het
gebied ('het landje', zoals wij het
noemen) te omheinen, om te
voorkomen dat enthousiast spelende
honden per ongeluk toch het gebied
betreden :). Dit zou bijvoorbeeld
kunnen met duurzaam hout.

7.30

Het is mij onduidelijk of het gebied een
losloop gebied blijft voor honden (lis
van de hondenspeelplaats). Het is erg
belangrijk dat het gebied een plek blijft
waar honden los mogen lopen (veel
gebruikt ook door oudere mensen die
niet naar het bos zelf kunnen). De
nieuwe kinderspeelplaatst zou
afgesloten kunnen worden zodat
honden daar niet komen. Uitgangspunt
is dus voor mij: voorgang wandelen en
losloopgebied. In hele wijk veel aanbod
voor kinderen

7.31

Nieuwe kinderspeelplaats afsluiten
zodat er geen honden komen. Gebied
verder voor honden prioriteren omdat
er in de buurt veel al voor kinderen is
en niet voor honden.

7.32

Waarom komt het hondenspeelveld
niet op het grasveld op het tweede
deel van de ringdijk? Daar is veel meer
ruimte en daar zullen de kinderen niet
zo snel naar toe gaan.

7.33

Te veel kinder dingen te weinig voor
honden.

7.34

Daarnaast bij honden(losloop) gebied
‘hekjes’ aan het einde plaatsen dat
honden er niet vandoor kunnen
schieten ect

7.35

Laat het ook een losloopgebied blijven
voor honden ( of een gedeelte ervan ) .

7.36

<op de vraag wat er beter kan>
Uitvoering van de honden speelplaats ,
zie hier niks van terug.

7.37

<op de vraag wat er beter kan> Meer
ruimte voor honden. Er zijn heel veel
pups en nieuwe honden bij gekomen,
daar is dan echt te weinig ruimte voor.

Naast het losloopgebied dat er al was, komt
er een hondenspeelplek bij.

7.38

De honden speelplaats is te klein dus
zinloos.

Van andere hondenspeelplaatsen in Diemen
van dezelfde grootte weten we uit ervaring
dat deze goed worden gebruikt.

7.39

Bigger dog area. I go to the
Oosterringdijk every day with my dog,
and I meet tons of other people with
dogs there. Everybody loves the area
so, please take into account that it's a
very important spot for dog owners.

7.40

Het hondenveld mag vele malen
groter. Kleine en middelgrote honden
houden van rennen, achter een bal of
samen met andere honden. Een hond
wil vooral ook vrij kunnen wandelen,
loslopen en snuffelen. Dat is natuurlijk
gedrag van een hond en komt ten
goede aan het karakter van de hond.
Dat gaat niet op 20 m2! Er wordt niets
verteld over waar de hond los mag
lopen. Nu mag je in het natuurdeel van
dit gebied overal los lopen met je
hond. Dat is heerlijk voor baas en
hond. Goed voor socialisatie en
opvoeding van honden. Praat eens met
meerdere hondengedragstrainers. Die
zullen deze opzet ook niet positief
vinden. De hondenuitlaatplekken
worden steeds meer verkleind,
ingeperkt. Terwijl het hebben van een
hond juist zo goed is voor mensen. Niet
ieder groengebied hoeft een
activiteitengebied te worden. Wat is er
mis met gewoon een stukje groen
zonder faciliteiten? Er zijn in Diemen al
heel veel plekken waar mensen kunnen
wandelen, recreëren en kinderen
kunnen spelen.

Er kan, naast de omheinde hondenspeelplek,
ook nog in een groot deel van het gebied
worden gewandeld met de hond. Het
losloopgebied blijft gelijk, alleen bij de
speelplaats geldt een verbod voor honden
zoals dat in heel Diemen gebruikelijk is.

7.41

Het gebied is nu een losloopgebied
voor honden. Dat leidt nog wel eens
tot woordenwisseling met hardlopers.
Voorstel is om hier bij het ontwerp
rekening mee te houden. Bijvoorbeeld
losloop gebied onder bij de dijk
(rondom water langs snelweg) en
verder aangelijnd oid

Er gaat hier niets aan veranderd worden, wel
zal het lager liggende pad, en de verdere
nieuwe indeling van de wandelpaden ervoor
zorgen dat er meer looprichtingen mogelijk
zijn waardoor er meer spreiding is van
wandelaars/hardlopers/hondeneigenaren
etc.

7.42

Het wandelpad onderlangs aan de dijk
vind ik een grote verbetering. Het zou
fijn zijn als dit een losloopgebied voor
honden wordt. Da kunnen alle

wandelaars, fietsers en andere
gebruikers van de wandelroute vrij
bewegen en kunnen de honden dat
ook.
7.43

Ik ben voorstander van aparte paden
voor honden, beneden langs de A10.

7.44

Ook duidelijk aangeven waar honden
niet gewenst zijn omdat het een
speelgebied is voor kinderen. Dit moet
wel duidelijk afgebakend worden.

1

Dit zal duidelijk worden aangegeven.

7.45

Duidelijker aangeven waar een honden
losloop gebied is ipv 1 speelplek

1

Dit nemen we mee.

7.46

komt er `n af gesloten looproute voor
honden

7.47

Op dit moment wordt het gebied
hoofdzakelijk gebruikt als honden
uitlaatgebied en als pauze
wandelgebied. Het zou mooi zijn als er
een hondenspeelplaats zou komen. Dat
is nog nergens in Diemen.
Kinderspeelplaatsen zijn er nabij dit
gebied.

7.48

Wat ik hoop is dat het echt verplicht
wordt om hondenpoep op te ruimen

7.49

Wordt er een opruimplicht ingevoerd?
Zelfs als hondeneigenaar zou ik dat fijn
vinden.

7.50

Komt er borden en een opruimplicht
voor hondenpoep?

7.51

Begrijp ik het goed, dat er eigenlijk nu
al een opruimplicht is?

7.52

<ik mis> borden tegen hondenpoep.

7.53

Onder de geluidsschermen zit een gleuf
waar kleine honden onder door
kunnen. Kan daar iets aan gedaan
worden?

De geluidschermen zijn van Rijkswaterstaat
en kunnen wij niet aanpassen. Wel kunnen
we proberen om met beplanting de
mogelijkheid te beperken.

7.54

De bodem onder het gras zit vol met
kuilen. Dat rent niet fijn voor de hond

De honden graven op diverse plekken kuilen.
Met de herinrichting wordt dit hersteld.

Er komt geen afgesloten looproute voor
honden.
1

Er komt inderdaad een hondenspeelplek,
deze is terug te vinden in het voorlopig
ontwerp.

Binnen het losloopgebied geldt geen
opruimverplichting. Een uitzondering hierop
is wanneer de behoefte op het wandelpad
gedaan wordt.

Reacties over ontmoeten
8.1

Te weinig bankjes aan het water.

8.2

En bankje bij het water daar is de hele
dag de zon

8.3

Ter hoogte van Tobias Asserlaan 200247 is een bankje ,maar daar kan je na
een kleine regenbui ,wegens de
modder niet meer zitten. Heb een jaar
geleden een foto op gestuurd naar de
gemeente.

8.4

Ook een aantal zitbanken in de
noordelijke hoek van het gebied.

8.5

<ik mis> Banken aan de kant van het
'zichtpunt over water'.

8.6

misschien wat meer bankjes

8.7

er zijn veel ouderen nabij de flat meer
bankjes zou wel fijn zijn

8.8

Op de tekening staan geen bankjes. Ik
zou willen pleiten voor ’n paar bankjes
langs het water, zowel aan de zonzijde
als in de schaduw.

8.9

<ik mis> Nog 1 of 2 bankjes, eventueel
1 bij de speelplek

8.10

Het zou super zijn als er bankjes bij t
gras veld geplaatst zouden kunnen
worden bij het groene grasveld dat je
actiever kan gaan gebruiken

8.11

Ik zie een bankje bij het bruggetje naar
de flats M.L. Kinglaan (pad langs het
spoor); het 2de bankje staat niet meer
ingetekend.
Verder 2 bankjes (nu 1) bij een kruising
van looproutes en 2 bankjes bij de
hondenspeelplek.
Komen er op de dijk bankjes? Er is er
nu een op de dijk links van het fietspad,
maar die staat ook niet meer
ingetekend. Of blijft zitten beperkt tot
het losloop/bosgebied.

Er zijn meer bankjes op verschillende
plekken toegevoegd in het ontwerp.

8.12

Meer bankjes langs de dijk.

8.13

Is er mogelijkheid voor bankjes aan de
dijk?

8.14

Veel bankjes zorgt voor veel meer
hangjongeren. Waardoor het gevoel
van veiligheid in de avond juist enorm
afneemt.

8.15

En hoe voorkom je hangjongeren en
daarmee overlast en vernielingen op
niet alleen de vlonders, maar ook de
"gezellige" ontmoetingsplekken in het
park, die o.a 's avonds voor veel
overlast en troep kunnen zorgen. Ik kan
er in jullie plan niet iets over
terugvinden of heb ik iets gemist?

8.16

we worden tzt. graag betrokken bij de
keuze van het straatmeubilair. Bij de
speeltuin is misschien plek voor een
fijne grote relaxbank zoals die op het
Wachterliedplantsoen in de Bos en
Lommer. Een picknickbank zou ook
leuk zijn etc.

Welk soort straatmeubilair wordt geplaatst
in de buitenruimte binnen de gemeente is
vastgesteld in het kwaliteitsplan. Het is dus
niet mogelijk om hierin mee te denken. Wel
worden er meerdere picknickbanken
geplaatst bij de speel- en
ontmoetingsplekken in het ontwerp.

8.17

<ik mis> picnic tafel

In het ontwerp zijn op verschillende plekken
zitbanken toegevoegd.

8.18

Ik mis de jeugd groep na 12 jaar waar is
voor hun de chill plek. Ik hoop dat er in
het ontwerp geen bbq plaatsen komen.

8.19

<op de vraag wat er beter kan> Een
plek om te barbecuen. In de omgeving
zijn alleen maar flats. Deze mensen
hebben niet de mogelijkheid om te
kunnen barbecuen in de buurt van hun
woning.

In het ontwerp is geen chill plek opgenomen.
Bij de speelplek aan het Van
Markenplantsoen is wel ruimte om te
chillen.

Dit is een aandachtspunt dat wordt
meegegeven aan de straatcoaches.

In het ontwerp is geen bbq-plek opgenomen.

Reacties over paden
9.1

De plekken waar een trap komt om
onderlangs te kunnen lopen. Er zijn
mensen die minder goed trap kunnen
lopen, die in dit gebied een wandeling
met een rollator maken. Voor hen is
het fijn om een rustig aflopende helling
te kunnen gebruiken om onderlangs te
komen. Ook voor honden is traplopen

1

Aan zowel de Hartveldseweg zijde als de
spoorzijde wordt de mogelijkheid geboden
om met een flauwe helling het laaggelegen
pad te betreden.

niet goed. Dus ook honden hebben
baat bij een helling.
9.2

Wat is er gedaan voor onze oudere
medemens? bv wat is rollator
vriendelijk ?

1

In het park worden paden aangelegd, nu zijn
dit vaak zelf gecreëerde paden.

9.3

Schelpenpaden moeilijk voor fietsers
maar ook voor rollators.

1

De paden zijn niet bedoeld om op fietsen.

9.4

paden niet van schelp maar van kiezel

2

9.5

Zijn er andere vocht doorlatende
bestraat mogelijkheden ipv schelpen?

De halfverharding wordt veelal toegepast in
kleischelpen of graluxpaden.

9.6

Wandelpaden ook zonder schelp, dat is
prettig voor honden en hardlopen.

9.7

Schelpen en hondenpoten… voor
pijnlijke hondenpootjes. Inderdaad erg
pijnlijk voor de honden poten.

9.8

Daar had ik ook vragen over. Mijn hond
kan de kant niet meer op.

9.9

Het is prettig om ook op gewone grond
te hard lopen, niet op schelppad of
stoep, het is eigenlijk beter!

9.10

Ik ben tegen het schelpenpad voor de
eerste flat (68-198). Nu is daar ook
geen pad.

9.11

Betere looppaden voor 2 personen
naast elkaar.

9.12

Als 1,5 m de standaard wordt, zullen
paden wat breder moeten!

9.13

Zijn de paden niet aan de smalle kant?

9.14

Een voorstel of verbeterpunt voor het
ontwerp is om het pad onderaan de
dijk rondom het water te leiden.
Dit geeft iets meer mogelijkheden om
een wat langer stukje rechtdoor te
lopen/rennen. In het verleden was dit
ook een paadje, het is nu echter dicht
gegroeid.

De paden variëren in breedte maar op de
meeste plekken is het mogelijk om met 2
personen naast elkaar te lopen.

Dit pad wordt inderdaad opnieuw
aangelegd.

9.15

<op de vraag wat er beter kan> `n pad
beneden aan de dijk ook langs het
geluidsscherm

Dit pad komt er, en is terug te vinden in het
voorlopig ontwerp.

9.16

Wat gebeurd er met het pad langs de
geluidswal, wat eigenlijk van
Rijkswaterstaat is. Dit is nu helemaal
overwoekerd, maar wel een geweldig
pad voor honden.

9.17

Ik vond het altijd heerlijk om onder aan
de dijk aan de andere kant van de sloot
daar te lopen, tegen de
geluidsschermen aan. Kan dat
toegevoegd worden?

9.18

Aansluiting met andere wandelpaden
zou fijn zijn.

1

Is opgenomen in het ontwerp.

9.19

zijn de overig wandelroutes verboden
voor fietsers

1

Het is inderdaad verboden voor fietsers om
te fietsen op een voetpad.

9.20

Toegang tot het 'bos' wordt zo te zien
aangepast. De entreezone over
grasveld eerste flat 68-109 wordt de
hoofd entree? Was wringen (1
persoon) over een smal stukje tussen
water en begroeiing.

1

De paden variëren in breedte maar op de
meeste plekken is het mogelijk om met 2
personen naast elkaar te lopen.

9.21

Bij de 2de flat, waar nu speeltuin en
stapstenen zijn ingetekend, blijft ook
toegang?

1

Het voorlopig ontwerp is op dit punt
aangepast ten opzichte van schetsontwerp.

9.22

Wandelpad onderaan talud. Alleen aan
de kant van de dijk neem ik aan?

1

Dat klopt.

9.23

<op de vraag wat er beter kan>
Toegang via alle flatgebouwen i.p.v. 2.
Zo worden bezoekersstromen ook
meer verdeeld.

1

Is opgenomen in het ontwerp.

9.24

Zet vanaf het fietspad bij de A10
overgang `n hek met poort en het
zelfde aan het einde van het pad.

1

De gemeente is geen voorstander van
obstakels in de openbare ruimte. Door het
toepassen van onder andere halfverharding
wordt de fietser ontmoedigd om deze route
te nemen.

9.25

Wordt er wat aan het pad langs het
spoor gedaan? Het puin dat voor dat
pad is gebruikt bevat veel glas.

Dit pad wordt ook meegenomen in dit
project, dus wordt opgeknapt met ander
materiaal.

9.26

Is het mogelijk een bruggetje te maken
over het water onderaan de dijk?
Leuker wandel..

2

Is niet opgenomen in het ontwerp. Wel
wordt de wandelroute langs de dijk flink
verbeterd door deze toegankelijk te maken.

9.27

Het huidige voetpad langs de flats aan
de achterkant wordt te vaak door
fietsers en scooters gebruikt, waardoor
voetgangers (ook met honden)
behoorlijk gehinderd worden. De
gemeente diemen is nl. Vergeten aan
de t.asserlaan een fietspad te maken.
Nu is het fietsen daar erg gevaarlijk;
zodoende wordt het voetpad als
fietspad gebruikt. Wordt daar rekening
mee gehouden in de plannen?

1

Door het toepassen van onder andere
halfverharding wordt de fietser ontmoedigd
om deze route te nemen.

9.28

Kunnen jullie de gemeente vragen om
een fietspad aan te leggen langs de
t.asserlaan? Nu staan er geparkeerde
auto's terwijl er genoeg parkeerruimte
is op de parkeerterreinen.

2

De fietser kan gebruik maken van de rijbaan.

Reacties over verlichting
10.1 ' Ik mis heel erg in het plan:
verlichting/lantarenpalen langs de
paden. Zo kan het recreatiegebied ook
bijvoorbeeld in de herfst en winter na
zonsondergang een functie hebben.
Het gebied is nu na zonsondergang
aardedonker.
10.2

Vanaf half oktober is het vanaf vijf uur
aardedonker in het gebied, komen er
lantaarnpalen?

10.3

<ik mis> Verlichting, met name bij het
pad achter de flats langs. Dit lijkt
enigszins kronkelend te gaan lopen.
Voor een gevoel van veiligheid is
verlichting hier extra belangrijk bij.

10.4

<ik mis> Verlichting langs de dijk!!!!

10.5

Ik mis verlichting.

10.6

Dit trekt mensen aan ook in het
donker, dus heel graag lantaarns

10.7

Ik zie ook nergens verlichting, voor het
veilige gevoel dat is toch wel nodig.

1

In het ontwerp is nagedacht over een
verlichte route in het park.

10.8

Goede verlichting op zonne-energie in
het park zodat men s avonds ook kan
wandelen.

10.9

lantaarns op de onlangs opgeknapte
dijk langs de snelweg en langs het
geplande meanderende pad dat vlak
langs alle flats richting spoor moet
lopen, maar verder niet

10.10 Waar komt verlichting en waar niet?
10.11 <ik mis> De verlichting. Dat is een
heikel punt want zoveel mogelijk de
dieren hun rust gunnen in het donker
(geen lantaarnverlichting die de hele
nacht brand a.j.b.) versus veiligheid
ook als je 's avonds je hond uitlaat.
10.12 Er is al veel licht vanuit de snelweg dus
lijkt mij niet nodig
10.13 Er is niet gezegd over verlichting, maar
hopelijk blijft het gebied zonder
verlichting! dat is juist het fijne van
deze plek. Soms moet natuur gewoon
natuur blijven.
10.14 En bewoners willen helemaal niet meer
bedrijvigheid voor hun deur. Ze willen
verlichting en de schimmige figuren die
in de tuinhuisjes wonen weg hebben.
Dat verbetert de veiligheid. Niet een
park waar jongeren s avonds gaan
hangen.
Reacties over veiligheid
11.1

Ik zie in de tekst niets over: extra
verlichting, handhaving en mogelijke
overlast.

11.2

Veel oudere mensen met honden
komen er graag. Laagdrempelig en
vlakbij huis. Dat is mooi. Wellicht nog
nadenken hoe het gebied nog
vriendelijker en veiliger voor ouderen
te maken.

11.3

Het accent moet meer gelegd worden
op oudere mensen als het om de
veiligheid, bereikbaarheid en verpozen.

1

In het ontwerp is nagedacht over een
verlichte route in het park.

Het gebied wordt veelvuldig gebruikt
door omwonende ouderen (met
honden) en dat moet zeker zo blijven
11.4

Ik zie een nieuwe wilgenrij aan de
overzijde (kant snelweg) van het water.
Uiteraard ben ik (net als velen) voor
meer groen. Waar ik wellicht wat
zorgen over heb is dat het schelpenpad
(gebruikt door voetgangers en fietsers)
daarmee ook net iets sociaal onveiliger
wordt, doordat het zicht wat meer
beperkt wordt en er achter bomen
verscholen kan worden.
Ik zal mij zelf niet snel onveilig voelen,
maar ik las laatst in het diemerkantje
dat hier een dame was beroofd van
haar scooter. Maar misschien is dat al
overwogen en valt het wel mee.

11.5

Het is me nog niet duidelijk waarom de
veiligheid in dit ontwerp beter is dan in
de huidige situatie

11.6

Een leuk plan voor de buurt en
omgeving.Ik kan mij voorstellen dat
daar de meeste activiteiten plaats
zullen /kunnen vinden maar ik mis in
het projectplan verbetering in
veiligheid en optimaal gebruik van deze
groen strook die intensief gebruikt
wordt door wandelaars/fietesers en
sporters.

11.7

Onder de 11 hoog flat zit een
parkeergarage en dit is een plek waar
veel duisteren dingen gebeuren dit is
vlak bij de speelplek weet niet of het
dan een veilige omgeving is

Reacties over overlast tuintjes
12.1

Daarnaast zitten er nu illegaal een
aantal mensen in de 'tuintjes' die liggen
op de strook naast het spoor. Een van
hen poept ook regelmatig tussen de
bomen waardoor je erg moet oppassen
als je de hond daar uitlaat. Het is een
zooitje op die tuintjes en het zou
jammer zijn als dat zo'n rommel blijft.

12.2

Bij die tuinhuisjes is een 'bewoner' die
veel vuurtjes stookt, mag dat? Gaat
natuurlijk niet over dit onderwerp....

12.3

Verder is er geen ontwerp gemaakt
voor die lelijke rafelrand naast het
spoor met verzakte en verwaarloosde
tuintjes

12.4

Wat gebeurt er met de tuinhuisjes
naast het park ? Het ziet er zo
rommelig uit naast zon mooi park later

12.5

Mijn tweede vraag is wat er met de
huisjes langs het spoor gaat gebeuren?
Is dit ook opgenomen in de plannen?

12.6

Lijkt me juist wel goed als de
tuinhuisjes in zicht blijven. Wordt
anders vrijplaats voor duistere zaken

12.7

Mee eens <met bovenstaande> over
de tuinhuisjes. Plus het hoeft niet
allemaal netjes en gelikt te worden.
Beetje rommel is ook prima.

De volkstuinen staan op niet op grond van
de gemeente, dus hier kan niet direct iets
aan veranderd worden.
Wel kunt u constateringen/overlast melden
bij de gemeente Diemen.

Reacties over parkeren
13.1

Dat er voor de bezoekers (met honden)
van de omgeving met elektrische
auto’s voldoende laadplaatsen
aanwezig zijn. De huidige laadplekken
dienen weer terug te komen op
dezelfde plaats.

1

De laadpalen worden tijdens de herinrichting
weggehaald en zullen na de herinrichting
weer teruggeplaatst worden.

13.2

<op de vraag wat er beter kan> De
inrichting vóór de flats; het idee om
verbinding te maken tussen park en T.
Asserlaan door bredere voetpaden
voorlangs de flats lijkt me een goed
idee. Maar de verkeerskundig

1

In het ontwerp zijn de parkeerplaatsen
aangepast. Er hoeft nu niet meer achteruit
gereden worden.

oplossingen voor het parkeren in
combinatie met manoeuvreren van de
dagelijkse bezorgdiensten is niet
optimaal en zou verder uitgewerkt
moeten worden.
13.3

Ook kan de parkeerdruk toenemen als
er naast wandelen ook nog dingen in
en om het water mogen. Het gebied is
daar te klein voor. En vlonders en
bootjes en planken en pontjes

13.4

Met het aanpassen van de
parkeerplaatsen wordt er rekening
gehouden met meer parkeerplekken
door het aantrekken van meer
bezoekers?

13.5

Kunnen de flatbewoners nog wel
parkeren?

13.6

De parkeerplaats hoef niet anders dan
nu, het verschil is echt minimaal en
kost alleen maar meer geld dat op
andere manier gebruikt kan worden.
(of bezuinigt!)

13.7

Is het aanpakken van de
parkeerplekken eigenlijk nodig? Hoe
efficiënter/kostbaar investering is het
vrs het ' added-value ' dat het brengt?

13.8

Belangrijk is dat er in de nieuwe
situatie evenveel parkeerplekken zullen
zijn.

13.9

Liever geen fietsen in dit gebied.

1

Het gebruik van de parkeerplaatsen laat zien
dat er nog ruimte is. In het ontwerp wordt
het aantal parkeerplaatsen niet verminderd.

Reacties over overige voorzieningen
14.1

Watertappunt opnemen in het plan.

2

Een watertappunt is technisch lastig gezien
de afstand tot de dichtstbijzijnde
waterleiding.

14.2

<ik mis een> Openbare toilet bij het
station in de buurt.

2

Valt buiten de scope van dit project.

14.3

De huidige ondergrondse
afvalcontainers bij de Tobias Asserlaan.
Ik zie deze niet op het ontwerp met de
gedraaide parkeerplaatsen.

1

In het ontwerp zijn de (ondergrondse
containers) aangeduid.

14.4

Ik mis de 2 ondergrondse containers
voor de flats. Waar komen deze?

14.5

Ik hoop dat er ook veel mogelijkheden
zijn om je afval kwijt te kunnen. Nu
slingeren er veel peuken (vooral van de
oude dametjes, niet van jongeren) en
zijn er maar 2 bakken waarin je de
hondenpoepzakjes en ander afval kwijt
kan.

14.6

Er daar veel zwerfvuil in het water
zoals ramen van glas

14.7

Komen er meer prullenbakken en ligt
nu veel zwerfvuil en er zijn vaak laat op
de avond veel groepen hangjongeren
met veel ballonnetje van lachgas

14.8

Ik zie geen prullenbakken op de
tekening. Hondenbezitters willen niet
een hele wandeling met een gevuld
poepzakje lopen. De gemiddelde hond
post redelijk aan het begin van de
wandeling, wanneer deze losloopt.
Zouden er op z'n minst 2 prullenbakken
(met klep) geplaatst kunnen worden?
Dat stimuleert ook het opruimen van
de uitwerpselen van honden.

14.9

Er is geen opruimplicht in
losloopgebieden, mocht die er komen
dan missen er op veel plekken
afvalbakken

1

Er komen op verschillende plekken
prullenbakken.

14.10 <ik mis> faciliteiten tegen hondenpoep
(bak).
14.11 More trash bins. There are only 2 in the
entire area and they get full of dog poo
bags really quickly.
Reacties over overige onderwerpen
15.1

<ik mis> Misschien een kunstwerk, die
tevens een plek kan zijn waar een
geocache verstopt kan worden

15.2

De vlonder die in een hoekige kronkel
over het water gaat, hoe wordt er
gezorgd dat die niet onder water komt
te staan, zodat ten alle tijden een

Uw verzoek is doorgegeven aan de afdeling
die over kunstobjecten in de gemeente gaan.
1

De vlonder is verwijderd uit het ontwerp.

veilige oversteek mogelijk is. Neem aan
dat water er onder door kan, zodat de
doorstroming niet belemmerd wordt.
15.3

Een ander voorstel is om met het
(leuke) trekpontje en de vlonders niet
de diemerkade aan deze zijde te
halveren. Als er ijs ligt (zoals dit jaar) is
dat een leuk stukje om te schaatsen.
Wellicht is het mogelijk de vlonder en
het trekpontje in een ander stukje
water in het ontwerp te plaatsen.
Bijvoorbeeld bij de plek avontuurlijk
spelen in het water.

15.4

In de winter wordt op de
Oosterringdijk geschaatst en daarom is
het niet handig
als er een vlonder en een touw dwars
over het water gemaakt wordt. De
twee vlonders moeten aan de kant van
het water blijven. De vlonders kunnen
dan ook voor suppen en opblaasbare
bootjes gebruikt worden.

15.5

Wordt er met het ontwerp rekening
gehouden dat er in de wintermaanden
op de oosterringdijk wordt geschaatst?
Een trekpontje of vlonder naar de
overkant is nogal een belemmering en
wellicht zelfs gevaarlijk.

15.6

Komt het bruggetje niet in de weg van
schaatsen tijdens winter? Het is heel
veel wind, zo een trekpont voor
kinderen?

15.7

Het vlonder aan het water met
brugetje zou ik weg halen, want dat
komt in de weg staan als het water
vriest dan kan je niet meer langs
schaatsen. (zonde!) Ook is er heel veel
wind (wijt heel erg!) en die trekpontje
wordt een gevaarlijke spel.

15.8

Dat pontje is toch niet echt nodig?

15.9

Google maps geeft dit pad aan van en
naar het station. Mensen kijken vaak

niet eens naar de borden maar volgen
klakkeloos de navigatie.
15.10 Wij zien vaak dat er watermonsters
genomen worden bij het water waar de
honden zwemmen

Waternet heeft de taak om de
waterkwaliteit te monitoren en bewaken.

15.11 Misschien ook een idee om een
vogelspot plek te creëren

2

In het ontwerp is geen vaste plek
opgenomen om vogels te spotten. Wel
komen er op verschillende plekken bankjes.

15.12 Wordt de grond waar nu de speelplaats
is gepland gesaneerd? Het is nu na
iedere regenbui een zompig moeras

1

De grond wordt opgehoogd waar mogelijk.
Dit zorgt ervoor dat het minder zompig
wordt.

15.13 Verder is na regen het grasveld enorm
drassig.
15.14 In het ontwerp wordt ook aangegeven
dat opslag van rekenwater belangrijk
is. Hoe wordt dit gedaan? Loopt het
dan niet weer onder in de kelders van
de huizen in de diemerkade?
15.15 Het water is ondiep, is ook wat aan
gedaan vanwege het hoge grondwater
aan oa diemerkade. Is hier rekening
mee gehouden? Er was/is veel last met
water in de kruipruimtes

De sloten bieden ruimte om bij een heftige
bui regen op te slaan.
We zijn met Waternet aan het onderzoeken
of het waterpeil van de Oosterringvaart
verlaagd kan worden. Dit zou een positief
effect hebben op de hoge grondwaterstand
in de Diemerkade.

15.16 Grondwaterproblemen waren er
eerder, niet opvang regenwater. Net
als bij het water aan de grasveld kant
Reacties over project als geheel
16.1

Waarom moet alle natuur geordend
worden. Het is nu een prachtig gebied
waar mensen kunnen wandelen en
sporten. Waar kinderen hutten kunnen
bouwen. Waar vogels en eenden en
zwanen ongestoord kunnen leven.

16.2

Even voor mij de kernvraag: waarom
moet dit gebied zo drastisch veranderd
worden

16.3

Ik hoop ook dat het natuurlijke,
bosachtige karakter behouden blijft
(enigszins), dus dat het geen
aangeharkt plantsoen wordt.

Door de indeling van het gebied is er
geprobeerd om een goede balans te vinden
tussen alle wensen die er zijn voor deze plek.

16.4

Het zijn mooie plannen, en ik bedoel
het niet negatief, maar er wordt
hysterisch veel in zo’n klein, rustig
gebied gepropt. Kan het niet wat
minder? Het is nu een mooi rustig plek
voor wandelaars en voor dieren
(inclusief vogels). Kan er dan niet
“gebruiksgroen” elders?

16.5

<ik vind> Eigenlijk niks <mooi aan het
schetsontwerp>, omdat we van mening
zijn dat je niet moet proberen om in
een beperkte ruimte zoveel mogelijk
functies te proppen. Dat staat haaks op
een ruimte die natuurlijk en
ecologische wordt ingericht. Dat is terecht - ook een belangrijk
uitgangspunt. Er moeten wel heel veel
items en ideetjes in het ontwerp
worden gepropt. In het filmpje wordt
over 1 hondenuitlaatplek gesproken, in
de tekst met de uitkomsten komen
veel meer hondenuitlaatplekken voor,
al dan niet omheind. Behoud van een
zoveel mogelijk natuurlijke omgeving
zonder allerlei elementen om die
omgeving "op te leuken". Een
trekpontje op de smalle strook water is
echt overbodig. Met alle voorstellen
om elementen toe te voegen waardoor
veel mensen worden aangetrokken om
naar het gebied te komen, wordt het
gebied veel te druk en raakt het gevoel
van een natuurlijke rust-omgeving
kwijt. Groen om doorheen te lopen
met goede wandelpaden is voldoende
om er een aantrekkelijk gebied van te
maken.

16.6

Wij maken heel veel en vaak gebruik
van het gebied en genieten dan van de
sfeer die er is door de hoge en statige
bomen. Wij wandelen dan terug langs
de vaart. Een prachtige wandeling. Laat
dit aub zo blijven. Doe er zo weinig
mogelijk aan, scheelt ook geld!

16.7

Hebben de planmakers hier ooit de
huidige sfeer geproefd en gesproken

met mensen die hier dagelijks lopen of
is dit alleen achter de computer
bedacht?
16.8

Misschien ook een tip dat de
bedenkers van dit plan even op
verschillende tijden gaan wandelen en
met de bezoekers die hier nu al 40 jaar
gebruik van maken een praatje maken
en kunnen zien hoe het gebied nu
wordt gebruikt

16.9

Dat dacht ik al je praat makkelijk over
het nieuwe plan en dat ziet er ook goed
uit maar je weet denk ik niet waar er
behoefte aan is in diemen, dus
nogmaals een tip ga met mensen
praten die nu het gebied al gebruiken

16.10 De hoofdboodschap van gebruikers is
dus: rust en natuur.
16.11 De huidige gebruikers hebben
klaarblijkelijk geen behoefte aan
beleef-elementen.
16.12 Als ik daar wandel heb ik genoeg
beleefmomenten. Namelijk rust en
genieten van de natuur
16.13 Wij vinden dat het rustig is juist leuk rust is ook van grote waarde. Vooral in
deze tijden. Diemen is groen en dat
waarderen de bewoners. Ook rustig.
16.14 Precies rust is heel fijn die plekken zijn
zooo zeldzaam in diemen
16.15 Een natuurpark is best een goed idee,
het moet geen speelpark worden vind
ik, opleuken hoeft niet
16.16 Zijn er eigenlijk niet genoeg parken en
bos in diemen?
16.17 Maar er is toch genoeg groen en er zijn
toch genoeg parken
16.18 Technisch: de kleuren en vormpjes van
de icoontjes in de legenda, vooral waar
het om bomen gaat, zijn slecht van
elkaar te onderscheiden. De

parkeerplaats achter de 1ste grote flat
van 11 verdiepingen is niet juist
weergegeven. Er is bijv. een deel op de
begane grond en een verhoogd deel.
Het lijkt nu allemaal bij het gebouw zelf
te horen.
Reacties over scope en proces van het project
17.1

Ik hoop echt dat er onderzoek komt
voor een tunnel/brug naar Spoorzicht
en/of de ruimte tussen de spoorbaan
en A1 die nu eindigt bij een
doodlopende weg aan beide kanten.

17.2

Wordt de andere kant (Diemerkade)
niet bij het ontwerp betrokken?
Kunnen daar niet ook een vlonder en
enkele bankjes komen (aan de kant van
Diemen).

17.3

Wordt het stuk richting tram ook bij
heet park betrokken?

17.4

Het zou leuk zijn als er iets met het
grote grasveld aan de linkerkant van de
Ooster Ringdijk wordt gedaan dus links
van fietsbrug naast speeltuintje daar. 2
tafeltennistafels zou echt leuk zijn voor
jong en oud.

17.5

Vraag aan beiden wat gaan jullie met
het grote grasveld doen aan de andere
zijde dat nu zo onbenut ligt. Sport
toestellen tafeltennistafels. Bankjes

17.6

Ja, ik mis vooral het meest westelijke
puntje. Dit is een leuk grasveldje. Zelf
woon ik aan deze kant, dus heb hier
zelf meer mee.
In de enquete heb ik hetzelfde
aangegeven. Het lijkt mij leuk om dit
grasveldje nog wat aan te kleden met
een leuk heemtuintje met buurtfunctie
en een jeu de boules baantje
eventueel. Natuurlijk iets wat niet te
veel hangjeugd en rommel aantrekt. Ik
wil best iets betekenen in het
zelfbeheer of in het meedenken. het
speeltuintje (zandbak, draaitoestel en

1

Momenteel lijkt het haalbaar om een
verbinding te creëren voor flora en fauna.

In dit gedeelte zijn bewust minder
faciliteiten bedacht, zodat er een goede
balans komt tussen natuur en recreatie. In
dit deel worden wel nieuwe wandelpaden
aangelegd, ook lager langs de dijk.

huisje) hier wordt naar mijn idee ook
niet echt veel gebruikt.
Ook de uitgevallen beplanting
(haagbeuk) kan hier wel een
opfrisbeurt gebruiken. De haag is
gefragmenteerd.
17.7

Ik mis het deel ten zuiden van het
fietsbruggetje, dat hoort m.i. ook bij de
oosterringdijk. De trap naar beneden is
overwoekerd, de dijk is hier en daar
heel kaal, er staat slechts 1 bankje en
daar zou ook iets kunnen met het
water.

17.8

<ik mis> Verbetering aan het pad tegen
over de diemer kade

17.9

De grote concentratie lijkt nu te zijn in
en rond om het gebied van de hoge
flats aan T Asscher laan.
Ik mis ontwikkelingen aan de andere
zijde waar een leeg onbenut groot stuk
gras ligt met moerras achtig genie er
voor dat hoog nodig toe is aan
onderhoud.Om naar het schelpen pad
te komen in de regen sta je tot aan je
enkels is het water.Als er omheining
om het veldje zou kunnen komen dat
zou fijn zijn en ook veilig.Het zou leuk
zijn als daar bijvoorbeeld een
tafeltennistafels zouden kunnen
komen te staan en sport toestellen.
eventueel picknick tafels zodat de
mensen uit de appartementen en
wandelaars ook uit dat gebied zouden
kunnen recreëren Ook zou het leuk zijn
als er aan de andere zijde tegenover de
Diemerkade meerverlichting (
veiligheid ) en als bankjes zouden
kunnen komen te staan aan het water
met een vis vlonders.Er staat er nu
slechts 1 bankje die zeer regelmatig
gebruikt wordt.

17.10 Is dit park een utopie of is het al
definitief?

Er wordt een proces doorlopen met een
schetsontwerp, voorlopig ontwerp en
definitief ontwerp. Het schetsontwerp is

geweest en nu ligt het voorlopig ontwerp ter
inzage.
17.11 Worden de bewoners van de
volkstuinen ook nog ingelicht over deze
plannen?

1

Tegenover de volkstuinen is een
informatiebord geplaatst waar alle
projectinformatie terug te vinden is.

17.12 Wanneer krijgen wij van jullie weer
bericht n.a.v. Deze uitleg?

1

Zodra het voorlopig ontwerp gereed is.

17.13 Wat zijn de volgende stappen?

Na het voorlopig ontwerp, wordt met de
input van de bewoners een definitief
ontwerp opgesteld. Daarna volgt de
technische uitwerking , aanbesteding en
uitvoering.

17.14 Zijn alle vragen / antwoorden later via
de diemen.nl site te lezen?

Ja het ontwerp en reactieverslag wordt op
de gemeentelijke webpagina geplaatst.

Opmerkingen zonder reactie van de gemeente
Het mooiste is dat er bomen geplant gaan worden: bijzondere exemplaren of bekende bomen: iedere
boom is ’n aanwinst.
<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?> Dat er meer bomen komen aan de snelweg
en nieuwe wandelpaden. Ook dat er bijzondere bomen komen. Dat er aan verschillende gebruikers
wordt gedacht. Dan er een paar vlonders aan de zijkanten van het grote kanaal komen.
<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?> Openheid, mits de oude bomen blijven
staan. Zij zorgen voor koelte en geruis die bij natuur past
Ik vind het een mooi ontwerp
<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?> Verschillende paadjes, afwisseling in groen
Wat wel aanspreekt zijn de ideeën om de parkeerplaatsen bij de flats te verbeteren.
We vinden de twee speelplekken mooi, de nieuwe wandelpaden naast de snelweg en bomen langs
het water.
<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?> De diverse looproutes.
<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?>
Veel groen
De uitbreiding richting Amsterdam
De mogelijkheid het water over te steken
<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?> Dat het gebied opgeknapt wordt.
<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?> Dat er meer wandelpaden komen, vlonders
op het water, meer groen bij parkeerplaatsen, avontuurlijke speelplek voor kinderen
Tis duidelijk

Everything, I trully think you did an amazing job with the sketch. Congratulaions and thanks for
improving our neighbourhood!
<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?> Het ontwerp is herkenbaar als de eerder
ontwikkelde gebieden bij Diemen Noord en het gebied bij de studentenflats
<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?> Meer paden om te lopen en dat alles weer
wordt verhoogd want als het regent staat het hier en daar, blank.
Het ziet er mooi en gevarieerd uit.
<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?> De extra wandelpaden, het behoud van de
oorspronkelijke natuur en het betrekken van het water bij het gebied door o.a. vlonders en trekbrug.
Allereeerst: grote verbetering tov de huidige situatie. Diversiteit in groen en de veiligheid kijken
hiermee te verbetern
Grote verbetering qua aanzicht vergeleken met nu. Gebied moet wel losloop gebied blijven voor
honden.
<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?> De combinatie van groen, water, en
duidelijker ingang van het park, verbetering aanzicht parkeerplaatsen.
<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?> Dat er voldoende en alternatieve
speelruimte is voor kinderen
Park idee spreekt me erg aan
Het is speels en divers.
Ziet er goed uit complimenten
Fijn dat er meer nieuw groen komt.
De bankjes zijn leuk, gezellig.
<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?> Dat er rekening mee gehouden is om een
groen gebied te behouden zodat de ringslang, vogels etcetera in de natuur gebied kunnen blijven.
Bewoner flat T.A. 347-394 Ik ben positief over het schetsontwerp Voorbeelden; het meanderende
pad langs de noord-koppen van de flats. De speelplaatsen voor de kinderen en honden. De vlonders
langs het water van de Ringvaart. Het verdelen van de locaties van de bruggen over de flatsloot. De
aanplant van nieuwe bomen en struiken
<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?> Dat jullie het zoveel mogelijk laten zoals het
is, namelijk een natuurgebied waar wandelaars en sporters graag komen. De vlonder aan de zonzijde
om lekker aan het water te zitten.
De ontwerpster is er echt in geslaagd om er een parkachtig geheel van te maken. Lekker veel groen en
integratie water en groen, mooie wandelgelegenheid. ook fijn dat er bomen langs de
voorkant/entreekant van de serie flats van 8 verd. zijn gepland!
Rechterkant van de fietsbrug ziet er goed uit

Ziet er mooi uit, leuk dat ook beneden aan de dijk een wandelpad komt, en ik hoop dat de vlonders
een plek worden waar je heerlijk even kunt zitten lezen.
De 2 vlonders langs het water is leuk. Dat zal net als in het Mandelapark vooral een plek voor de
watervogels worden. Omdat ze daar poepen zullen wandelaars hier geen gebruik van maken.
De parkeerplaats zal er een stuk fraaier uitgaan zien.
<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?> De vlonders
mooi ontwerp
<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?> De vlonders in het water
Veel wandelpaden, rekening gehouden met de huidige gebruikers, veelal hondenbezitters. Mooi ook
dat er (weer) onderaan de dijk gewandeld kan worden. Ik hoop dat dit een plek wordt waar de
honden los mogen lopen zoals nu in bijna het gehele gebied mag. Mooi vindt ik ook de
parkeerplaatsen en het toegevoegde groen bij de entrees van de flats.
<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?> De nieuwe looproute langs beide zijden van
de ringdijk; de nieuwe speelplaats voor kinderen en de hondenspeelplaats; nieuwe voetpaden zodat
je niet meer in de modder loopt; de nieuwe indeling van de parkeerterreinen met rondom groen
(geen zielige boompjes meer middenin)
De mogelijkheden om te wandelen worden vergroot. Er valt meer te kiezen en te zien. Ook voor
kinderen leuk om daar te lopen. Water wordt goed benut in het plan. De samenhang met de flats
wordt veel beter. Het pad onderaan de dijk kan belopen worden.
Ziet er mooi uit!
Alleen al dat het gebied aangepakt gaat worden is mooi. Daarnaast de lijnen en de vlonders aan het
water.
Veel bomen
Bovenal een mooi ontwerp. Een enorme verbetering ten opzichte van de huidige situatie.
Veel groen
Ziet er heel mooi uit. Leuke dingen zoals vlonders, bankjes, wandoad beneden.
Mooi hoe de bestaande natuur wordt gehandhaafd en hoe het water wordt betrokken bij het
natuurlandschap.
En dat je een duidelijk rondje kan lopen in het park.
<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?> Het pad onder aan de dijk
<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?> Zoveel mogelijk GROEN behouden .
Recreatiegebied , ook voor kinderen .
Veel recreatie mogelijkheden
Op zichzelf is het een mooi ontwerp. Er is aan veel gedacht als het gaat om recreatiemogelijkheden.
Met natuurwaarden en ecologie wordt rekening gehouden.

<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?> Dat ik niet meer door de bagger hoef te
lopen en ecologische beplanting.
Het ziet er naar mijn idee leuk uit!
Ik ben blij dat het groen tegenover Martin Luther Kinglaan 2-134, wat nu een parkeerterrein is, weer
wordt hersteld in groen.
<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?> De verdeling van de verschillende gebieden
voor elke doelgroep. Dat er ook gebruik wordt gemaakt van het water.
<op de vraag: Wat vindt u mooi aan het schetsontwerp?> Het behouden van wat er nu is, en het iets
recreatiever maken
Wat ik mooi is de verschillende gedeeltes rekening houdend met de verschillende doelgroepen;
kinderen, wandelaars, hondenliefhebbers, natuurbewonderaars (in mindere mate sporters)
De wandelgelegenheid <is mooi>
Erg mooi! Indeling is logisch en jullie hebben leuke ideeen ingebracht
Ik vindt dat deze schetsontwerp is slecht.
Dankjewel voor deze q&a - hoop dat een andere/betere beeld van de behoeftes komt.
Jullie kennen het gebied blijkbaar amper
Het is niet echt een plan gemaakt door mensen die hier dagelijks komen
Hopelijk hebben de bewoners inderdaad iets te zeggen
Bedankt voor jullie tijd. Succes met het maken van het plan, neem aub onze opmerking mee.
Bewoners aan de tobias asserlaan zullen hier het meeste van ervaren
Er zijn nu veel actieve hondenbezitsters die het zwerfvuil opruimen
Je ziet op heel veel plekken die opgeknapt zijn, ook speeltuinen, dat er heel veel mensen gebruik
maken en recreëren. Speeltuinen zijn soms overvol. Ik denk dat deze opknapbeurt en herinrichting
daarom positief is. Er komen steeds meer mensen in diemen. Kinderaantal groeit enorm.

