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Tijdens de inloopavond op 5 oktober 2021 in Buurthuis De Erven lag het schetsontwerp voor de 

herinrichting van Wijkpark De Erven open ter inzage. Omwonenden konden het ontwerp bekijken, er 

vragen over stellen en erop reageren door post-its met suggesties en ideeën op het ontwerp te 

plakken. Hieronder volgt een samenvatting van de reacties per thema.  

 

Groen(onderhoud) 

Doordat veel bomen uit bosschages worden verwijderd zullen de kinderhutten verdwijnen. De 

kinderen kunnen spelen in de nieuwe natuurspeeltuin en zij kunnen eventueel hutten bouwen in de 

vernieuwde bosschages.  

Een aantal omwonenden sprak uit bezorgd te zijn over het onderhoud van de maai-me-niet-stroken 

(ingezaaid met een kruiden- en bloemenmengsel). Omdat het park in de huidige situatie niet goed 

onderhouden wordt vrezen zij dat de maai-me-niet-stroken niet voldoende onderhouden zullen 

worden en er dan onverzorgd uit zullen zien. De gemeente heeft uitgesproken het groen in het park 

in de nieuwe situatie beter te onderhouden om te voorkomen dat het weer terugkeert in de huidige 

staat.  

Het talud langs het water zal ook worden ingezaaid met een kruiden- en bloemenmengsel en zal 

minder vaak gemaaid worden. Hierdoor waren er enige zorgen voor de vissers. Vissers kunnen echter 

net als in de huidige situatie plaatsnemen op het talud tussen het hoge gras/kruid. 

Tijdens de inloopavond werd gevraagd of de plantvakken op de hoek bij de Gooilaan en de 

Veluwelaan en op de hoek bij het Hooglandpad en Schiermonnikoog ook meegenomen worden in 

het onderhoud. Hier wordt later op teruggekomen.  

Water 

Aan de oostelijke zijde van het park blijkt sprake te zijn van wateroverlast vanuit het park in perioden 

van zware regenval. De overlast ontstaat vooral op het paadje achter de woningen aan 

Schiermonnikoog. Er wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om deze wateroverlast in de 

toekomst te voorkomen.  

Over het water bij de toekomstige natuurspeelplaats was enige onduidelijkheid. Zo waren er zorgen 

dat het te diep zou worden voor de zwanen en amfibieën die leven in het gebied en werd gevreesd 

voor eventuele muggenoverlast. Het nieuwe gedeelte van het water, waar hoog riet wordt 

verwijderd, zal uit ondiep water bestaan. Er wordt een opening naar het grote water gecreëerd. 

Hierdoor is er doorstroom van water en zal er van muggenoverlast geen sprake zijn.  

Speelplaats 

Tijdens de inloopavond werd duidelijk dat de heuvel bij de toekomstige natuurspeelplaats 

vrijgehouden dient te worden. De heuvel speelt een rol bij winterpret, zoals sleeën en glijden. 

Rondom de heuvel wordt dus geen bosschage aangebracht en de speelboom wordt verplaatst in 

westelijke richting (zie ontwerp).   



Bij de speelplaats zal zitgelegenheid gecreëerd worden door gekapte bomen (die hierna zijn geschild 

om ze geschikt te maken om op te zitten) te plaatsen. Het onkruid onder het huidige klimrek wordt 

verwijderd en er worden bij de speelplaats voetbaldoeltjes geplaatst die geschikt zijn voor jonge 

kinderen.   

Padenstructuur 

Enkele omwonenden gaven aan teleurgesteld te zijn dat de padenstructuur niet opnieuw wordt 

geasfalteerd. Er wordt gekeken of er budget is om de paden te voorzien van nieuw asfalt – hierover 

volgt later bericht.  

Het trottoir van het ‘Streek’ wordt doorgetrokken tot de nieuwe wandelingang. Dit is aangepast in 

het ontwerp.  

Op de route die voornamelijk als fietsdoorgang wordt gebruikt wordt het asfalt roodgekleurd 

uitgevoerd. De fietsroute is zo te onderscheiden van de overige paden in het park.  

Verlichting 

Verlichting was een veelbesproken onderwerp tijdens de inloopavond. De gemeente hanteert het 

beleid dat er geen verlichting wordt geplaatst in parken. Er zal dus ook geen verlichting komen in 

wijkpark De Erven.  

Eventueel kan er wel reflectieverlichting toegevoegd worden op de fietsroute. Hier wordt later op 

teruggekomen.  

Overig 

Tijdens de inloopavond bleek dat de vraag naar meer hondenpoepbakken zeer groot is. Er wordt 

gekeken naar eventuele extra locaties van hondenpoepbakken.  

De zitgelegenheden zullen voorlopig alleen bij de natuurspeelplaats geplaatst worden, in de vorm 

van boomstammen die afkomstig zijn van gekapte bomen uit het park.  

Ook is gevraagd of er containerplaatsen aan de zuidelijke kant van het park, dus ter hoogte van de 

Gaailaan, aangebracht worden. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van het type vuilniswagen in de wijk. 

Hier wordt later op teruggekomen.  

 


