Presentatie inrichtingsplan Westbatterijpark Muiden 30 juni 2020
Vraag
1 Hoeveel overlast gaat een skatepark geven aan de buren aan
het park?
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Antwoord
Het park zal een plek worden waar tal van recreatieve activiteiten mogelijk zullen zijn.
Daar waar gerecreeerd zal worden zal er altijd een mate van geluid zijn. Skaten is een
indivituele sport. Bij individuele sporten is het geluidsniveau overwegend lager dan bij
teamsporten. Tevens zal de plek matig worden verlicht, waardoor het gebruik in de
avond zal worden ontmoedigd. Daarbij zal de baan hoofdzakelijk opgebouwd worden
uit beton en asfalt. Waarmee het contactgeluid van de wieltjes en de baan
geminimaliseerd wordt.
Wat is de planning voor de realisatie? Wanneer wordt het park Het park zal in meerdere fasen worden aangelegd. Volgens de huidige prognose is de
opgeleverd?
start van de 1e fase is in het eerste kwartaal van 2021. Tweede fase in het 2e
kwartaal van 2021 en de 3e fase in het derde kwartaal van 2021.
Gaat dat gras ingezaaide worden Marcus want dan duurt het De planning is dat deel van het park in inderdaag ingezaaid is voor de zomer
wel een maand of 2 voordat je er op kan voetballen? En dan is
Of worden er graszoden ingelegd?
Nee, geen gras zoden
Zijn er ideeën over de ontsluiting vanaf Vestingstad Oost via
De bouwontwikkeling van het deelplan Fortzicht maken het niet mogelijk om vanaf
de de zuidrand van het park (zuidelijke stuk van deel II) naar
Vestingstad Oost, via het park naar MuidenNoordwest te komen. De beoogde route
de bestaande woonwijk? Wij wonen binnenkort in Vestingstad hiervoor is via het Kruitpad.
Oost. Wij willen onze kinderen een veilige route naar school
Ja, er is een tijdelijk oeververbinding aangelegd tussen de Tuinen en het park
Voor fase I - aanleg gras. Wordt hiervoor een tijdelijke route
hiernaartoe aangelegd? En hoe gaat dat samen met de
blokkeren die bomen voor Fortzicht het uitzicht niet?
De bomen tussen het park en Fortzicht zullen zuilvormige bomen zijn en zo
gepositioneerd dat iedere woning van Fortzicht, fortzicht houdt.
Hoe zit het met de open zichtlijn vanuit De Tuinen fase 1+2
Het bomenplan van het ontwerp is nog maals kritisch bekeken. En de positie van de
naar het Muiderslot? De woningen zijn zo ontworpendat je het bomen is nu zo gekozen dat er tussen de bomen door uitzicht is op het Muiderslot.
Muiderslot blijft zien. Blijft dit mogelijk ondanks de geplande
blijven het wel fruitbomen?
Ja.
Prachtig ontwerp! Wij hebben een huis in Fortzicht gekocht,
Zie antwoord bij nummer 7
maar hebben geen contact gehad over het park. We schrikken
van het feit dat er bomen voor ons uizicht staan, terwijl het
uitzicht over het IJmeer de belangrijkste reden is voor onze
aankoop... wij begrepen dat er idd een ‘natuurlijk open park’
zou komen. Kun je deze bomen voor onze huizen weglaten?
blokkeren die fruitbomen niet heel erg het zicht naar het
Zie antwoord bij nummer 8
Muiderslot vanuit de wijk De Tuinen?
Picknick tafels zouden toch verdwijnen uit het plantsoen?
Ten opzichte van het eerste ontwerp, zijn de zitelementen verplaatst. Deze liggen nu
aan de routes in het park.
Heel geslaagd plan !
Dank!
Leuk idee die community garden, maar hoe ziet het
De aanleg moet idd 100% onderhouden en instand worden gehouden . De gemeente
onderhoud uit voor de toekomst. De ervaring is dat dit het
zal in overleg gaan met bewoners die interesse hebben om hier aan mee te werken.
eerste jaar goed gaat, maar dan mogelijk langzaamaan
De gemeente kan daarbij faciliteren door middel van het ter beschikking stellen van
versloft. Gaat de gemeente mee onderhouden?
materialen. Mocht er onvoldoende enthousiasme zijn dat zal naar een alternatieve
invulling worden gezocht.
Er wordt gerefereerd naar scholen, maar het gebruik van de
Zie antwoord bij nummer 14
fantastische Muiderslot tuinen is ook al heel moeilijk om bv
ouders hiervoor te vinden. Belangrijk hier nader onderzoek
Je moet er dus wel rekening mee houden dat er geen boten
Het water maakt geen deel uit van het vaarsysteem voor sloepen. Het water in het
door de kabel van het trekveerpontje kunnen varen
park is alleen bevaarbaar met eventueel kano's of rubberbootjes en
onderhoudsvaartuigen, afhankelijk van de staat van onderhoud.
is de openbare verlichting vleermuis vriendelijk?
Er is gekozen voor zo weinig mogelijk verlichting in het park. In de uitwerking zal dit
aandachtspunt meegenomen worden.
Welke voorzieningen worden er getroffen voor de jongere
N.a.v. de gemaakte opmerkingen om ook voor de jongere kinderen
kinderen van 2-8 jaar? Is het wellicht te overwegen om een
speelvoorzieningen in het plan op te nemen is het plan aangepast. Voorgesteld wordt
klimrek/glijbaan wat voor vele leeftijden geschikt is toe te
om nu een geschikt klimrek met glijbaan in het park op te nemen. Een en ander zal
voegen aan het plan?
nog nader uitgewerkt worden.
Hoe houden we alle faciliteiten schoon en heel? Nu worden
Het beheer van het park zal in handen zijn van de gemeente. De objecten in het park
zelfs al betonnen bankjes gesloopt op de dijk achter de
zullen degelijk worden ontworpen. Het tegengaan van vandalisme is echter iets wat
westbatterij.
niet 'te ontwerpen' is.
Erg mooi. Vind alleen de naam het park in de leuning van de
Dank. Het ingestelde Kwaliteitsteam zal de voorgestelde brugontwerpen uiteindelijk
brug te stads en niet zo fraai in zo’n natuurpark.
op welstand beoordelen.
Voor de rest complimenten!
Dank
Het werd al even genoemd door Pepijn: Is het mogelijk om
N.a.v. De gemaakte opmerkingen wordt er in het ontwerp van het park nu rekening
daadwerkelijk een jeu de boules baantje in te tekenen? Je
gehouden met een ruimte om jeu de boules te kunnen spelen.
hebt het dan over iets van 5x15m. Leuk voor jong én oud
En: het idee bij de community tuin: wie heeft de
Zie antwoord bij nummer 14
verantwoordelijkheid om te zorgen dat dat netjes blijft? Als de
bewoners er niet zo’n zin meer in hebben? Valt dat dan onder
gemeente verantwoordelijkheid / plantsoenen dienst?
de houtenvlonder, als die onder water komt, dan kan het ook De toegankelijkheid van de vlonder, ook na de periode van nat te zijn geweest, zal
glad worden of algengroei krijgen. hoe ga je dat oplossen?
uitgangspunt zijn bij de technische uitwerking.
Je kunt daar helemaal niet komen zie ik met de boot. Dus
Oke
vraag kan genegeerd worden
ik vind fruitbomen heel tof, maar hoe is het beheer daarop.
Het fruit aan de fruitbomen is bedoeld om te plukken en zo zal het beheerd worden.
fruit dat blijft liggen en gaat rotten geeft potentieel heel veel
Ja. De zelfde personen en instanties zijn bij beide plannen betrokken.
Wordt het Bolwerk park ontwikkeld in samenhang met het
Westbatterijpark?
"@twan wat niet is benoemd is de kruising met de
??
bouwroutes en de toegangsweg naar het park

29 Ik bedoelde hoe wij vanuit Vestingstad Oost (Noodzijde) naar
de bestaande wijk kunnen komen op een veilige wijze.
Bijvoorbeeld een doorsteek via de parkeerplaats naar de
huidige wijk. Onze kinderen gaan daar straks naar school.
30 komt er een buurtcommissie voor evenementjes, beheer en
de gemeenschappelijke tuin? hoe wordt dit
opgebouwd/gestart?"
31 Hoe wordt voorkomen dat het skatepark overlast (s’avonds)
voor de bewoners van zowel Fortzicht als de oude wijk?
32 Hi, is er een manier om het geluid van het skatepark te
beperken? Bijv door enkele hoge struiken te plaatsen?
33 Hoe blijft het zicht naar het Muiderslot vanuit de rij woningen
achter Fortzicht? Dus kijkend over het gedeelte waar de kids
kunnen spelen.. ,Michelle Van der
34 is de bloemenwiede verdwenen of heb ik het gemist?
35 Hoe diep zijn de wateren ivm de veiligheid van kleine
kinderen?
36 ik word alleen maar enthousiaster om straks in De Krijgsman
te wonen, vind het ontwerp erg mooi en gevarieerd.
37 Als het park donker wordt, krijg je onveilige situaties. Dat kan
ook voor jongeren een ‘vervelende’ hangplek worden…
38 de vraag is waarom in dit park geen speeltoestellen zijn, niet
39 komen er ook geen trimtoestellen voor ouderen?
40 Een donker park is niet ideaal voor de sociale veiligheid. De
ontsluitingswegen wel graag verlichten.
41 (het kapotte bankje op de dijk komt door een verkeerd
achteruit parkerende grasmaaier… Daar kan geen hufterproof
42 Is er een plek voorzien voor alle (bak)fietsen?
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Er is een 'langzaam verkeersverbinding' naar Muiden NW aan de noordzijde

Buurtcommissies zijn bottum-up initiatieven. Het is aan de bewoners die enthousiast
zijn over (mede-)beheer om zich te melden en evt. te organiseren. De gemeente wil
dit faciliteren.
Zie antwoord bij nummer 1
Zie antwoord bij nummer 1
Zie antwoord bij nummer 8

De bloemenweide is er nog steeds in het plan. Door delen van het park een meer
extensiever beheer te geven zal er een kruidenrijk grasland ontstaan.
De diepte van de sloten is zodanig diep, dat kleine kinderen hier niet in kunnen staan.
De veiligheid wordt gecreerd door de flauw aflopende oevers vol met riet en
beplanting. Hierdoor kunnen kinderen niet direct in het diepere water terecht komen.
Dank!
Zie antwoord bij nummer 1
Zie antwoord bij nummer 18
In het park komen speelobjecten, te gebruiken voor jong en oud.
De noord-zuid en oost-west route in het park zullen begeleidt worden met verlichting.
Gemeente zal het bankje repareren

Er komt geen centrale plek om fietsen te parkeren. Ervaringen leren dat men de fiets
graag meeneemt naar de plek in het park waar men wil zijn. Op een aantal
speelplekken die druk bezocht worden zullen nietjes worden geplaatst
Wat een mooi ontwerp! De speeltuin rechtsonder, wordt dat In het park zijn nu inderdaad zones opgenomen waar maar voorzieningen en
met het toevoegen van een voetbalveld en skatebaan een hele toestellen zijn gepland. In de overige deel kan vrij worden gespeeld en gerecreëerd.
drukke plek ? hoe zien jullie die balans?
basketbalveld?
Het idee is om van het speelveldje een multifunctioneel speelveld te maken, inclusief
basketbal
Mooi en creatief ontwerp! Hoe gaan we om met evt
Zie antwoord bij nummer 1
geluidsoverlast van het skatepark?
even terugkomend op jullie antwoord betreffende het uitzicht Zie antwoord bij nummer 8
op Muiderslot vanuit het water tussen Westbatterijlaan en
Schootsveldlaan. In het park komen in het verlengde van het
water dus fruitbomen en we denken dat de bomen het uitzicht
naar Muiderslot gaan blokkeren (wij hebben namelijk een
Zal de westbatterij zelf ook volledig worden gerestaureerd?
Dat is het plan, maar hangt van allerlei dingen af.
mijn vraag: waarom is het park ontworpen voor ouderen
Zie antwoord bij nummer 18
jongeren en waarom is er geen speeltuin? of het kan ook
wordt het voetbalveldje een multifuncyioneel veldje? met
Zie antwoord bij nummer 44
basketbal veld of voor andere doeleinden?
"Ik zie ook een kiosk staan, zou je hier iets meer over kunnen In het plan is een ruimte gereserveerd voor een kioskje, nabij de zuidelijk entree van
zeggen? Wat komt hier precies?"
het park.
"is er bij het podium ook internet toegang lijkt me top voor
In het ontwerp wordt geen rekening gehouden met een permanente voorziening voor
mogelijkheid tot camera toezicht maar vooral voor
internet.
evenementen, betalen andere zaken die nodig zijn bij
"wordt de skatebaan van beton of staal. Beton verminderd het Uitgangspunt is inderdaad om hoofdzakelijk met beton en asfalt te werken.
geluid en staal verhoogd het geluid. de baan komt dicht bij de
bewoning, dus lijkt mij dat het beton wordt of vergis ik mij?"
Voor de kijkers: het filmpje voor het ontwerp van het
Skatepark:
misschien heb ik iets gemist, maar waar komt het skatepark
Zie plankaart. Skatebaan is ten westen van het speelveldje gepland
Dit is de link: https://youtu.be/40uU8JoYYsk,
De kabelbaan gaat over de skatebaan heen. Leuk als het beide De integrate van de verschillende voorzieningen en speeltoestellen zal in detail
kan, maar hoe gaat dat er in praktijk uitzien dat de veiligheid worden uitgewerkt.
voor zowel skaters als de kabelaars goed is en niet op elkaar
worden er ook genoeg prullenbakken geplaatst om zwerfvuil Het aantal en postitie van prullenbakken zal meeworden genomen in de uitwerking
tegen te gaan
van het ontwerp
gaat de kabelbaan over skatepark??.?
Zie antwoord bij 56
Prachtig park! Fijn dat het skate park van beton wordt. Want Dank!
zeker met alle thuis werkende mensen moeten we rekening
Komt er bij het skatepark en voetbalveld wel verlichting?
De skatebaan en het multifunctionele speelveldje zullen niet direct worden verlicht,
om in de avonduren het gebruik te beperken.
Hoe definitief is dit ontwerp van het totale park? Is er genoeg Het ontwerp traject gaat gepaard met 'rekenen en tekenen' Dit betekent dat er in het
begroot voor de realisatie?
ontwerpproces rekening wordt gehouden met het uitvoeringsbudget.
goedenavond, misschien zit ik in een andere webinar, maar de Zie antwoord bij nummer 18
vraag is, die ook wordt gesteld door Floris, komen er ook
voorzieningen voor jongere kinderen, denk aan een speeltuin
Op enkele plekken zal er verlichting komen, waardoor deze plekken geschikt zullen
je wil ’s avonds hier ook kunnen trainen. Veilig etc. Waarom
niet meer verlichting.
zijn om in het park te kunnen trainen.

64 Ik ga er vanuit kan niet een antwoord zijn"
65 parkeerruimtes, hoe veel parkeerplaatsen zijn er ingepland?
Muiden is moeilijk toegangkelijk voor auto’s, de wens is zo min
mogelijk parkeerplaatsen aan de randen. wordt daar rekening
66 grote zandbak voor kleintjes zou geweldig zijn!
67 Hoe zit het met het strandje, wordt die verplaatst? zo ja
waarheen?"
68 de voorzieningen in de binnenplaatsen zijn heel minimaal. Niet
te vergelijken met een fatosenlijke speeltuin. Waarom niet
meer speelgelegenheden voor kleinere kinderen?
69 fitness toestellen
70 ook hier vragen wij ons af of de bomen bij het fortzicht het
zicht niet belemmerd, misschien toch nog overwegen waard
om ze ergens anders neer te zetten?
71 Als toevoeging op de vraag over speelplaatsen voor kinderen:
heerlijke verrijking dat vooral aan grotere kinderen is gedacht
hier! mooie balans met andere speelplaatsen die er al zijn en
72 dank voor de heldere toelichting. Fijne avond allemaal
73 mooie en duidelijke presentatie, dat hebben jullie goed
gedaan met elkaar!"
74 Blijft het zicht op het Muiderslot over de sloot vanuit de
Tuinen behouden?
Vragen, opmerkingen en reacties via het reactieformulier
1 Wij prefereren ipv een skatebaan een paar tafeltennistafels. In
de Amsterdamse parken is dit ook vaak erg in trek.
Waarschijnlijk is dit minder snel een trekpleister voor
2 Een skatepark zorgt in het algemeen vaak voor overlast omdat
deze vaak fungeren als hangplek voor jongeren. Om eerlijk te
zijn, zien wij als buurtbewoners de komst hiervan niet echt
zitten. Gelden er openingstijden voor het skatepark?
3 Wij maken ons ernstige zorgen over het skatepark. Deze staat
dicht bij onze straat (Waterlinie) en we zijn bang voor
geluidsoverlast en groepen jongeren die daar gaan hangen.
We hopen dat dit herzien kan worden en wellicht een plek kan
krijgen in het park verder van de huizen af
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Voor het park zijn geen separate parkeervoorzieningen gepland.

zullen we opnemen in ontwerpteam.
Het strandje aan het IJmeer valt buiten het parkontwerp. Door gemeente wordt
onderzocht wordt of het strand aan het Ijmeer kan worden uitgebreid
Zie antwoord bij nummer 18

Zie antwoord bij nummer 39, specifieke fitness toestellen zijn niet gepland.
Zie antwoord bij numer 7

Dank!

Dank
Zie antwoord bij nummer 8

De skatebaan is een concreet initiatief van een groepje enthousiate skaters uit
Muiden. Gemeente heeft daar budget voor vrij gemaakt en dit project zal begeleid
worden vanuit de gemeente.
Er gelden geen openingstijden voor de skatebaan en de rest van het park. Het
skatepark is niet verlicht. Dat betekent dat de tijden van gebruik zullen varieren

Het park zal een plek worden waar tal van recreatieve activiteiten mogelijk zullen zijn.
Daar waar gerecreeerd zal worden zal er altijd een mate van geluid zijn. Skaten is een
indivituele sport. Bij individuele sporten is het geluidsniveau overwegend lager dan bij
teamsporten. Tevens zal de plek niet directe worden verlicht, waardoor het gebruik in
de avond zal worden ontmoedigd. Daarbij zal de baan hoofdzakelijk opgebouwd
worden uit beton en asfalt. Waarmee het contactgeluid van de wieltjes en de baan
Zoals ook al gevraagd tijdens de live presentatie op de 30e zou Dank u voor de informatie. De jeu de boules baan is in het ontwerp opgenomen.
ik en vele buren met mij graag zien dat op de door architect
aangegeven plek daadwerkelijk ook een jeu de boule baan
wordt gerealiseerd. Onlangs heeft Liselore Thijs van de
gemeente een verbeterde baan in oud Muiden gerealiseerd,
denk dat het verstandig is bij haar even info in te winnen als
het gaat om waar een deugdelijke jeu de boule baan aan moet
N.a.v. de gemaakte opmerkingen om ook voor de jongere kinderen
Graag zou ik willen vragen de volgende zaken alsnog mee te
speelvoorzieningen in het plan op te nemen is het plan aangepast. Voorgesteld wordt
nemen in het ontwerp: Meer speelgelegenheden voor de
kleinere kinderen Uitgebreidere speelmogelijkheden voor
om nu een geschikt klimrek met glijbaan in het park op te nemen.
kinderen Een fietscrossbaan voor de jeugd tussen 6 en 16
Deugdelijke verlichting in het park maar zeker rondom de
ijsbaan en de sport- en spelfaciliteiten. Desnoods met een
tijdschakelaar die is te activeren door een knop in te drukken
door een gebruiker. Grotere klimgelegenheden zoals een
-geen bomen planten achter woningen Constantijn
Op de tekening zijn de bestaande bomen aangegeven. Na aanleg van het park zal het
Huygenslaan 52-58. belemmerd uitzicht op fort en IJsselmeer. -park worden overgedragen aan de gemeente en wordt het onderhoud van het park
Maak me zorgen over het onderhoud in de toekomst.
door de gemeente worden uitgevoerd. Het beheer tot die tijd wordt gedaan door de
Momenteel is het gebied grenzend aan de Krijgsman
KNSF.
(Brederodelaan-Constantijn Huygenslaan) een chaos. Er wordt
niet gemaaid, sloten groeien dicht enz. enz. Zelfs de Japanse
Onze complimenten voor dit prachtige ontwerp! We kijken er Dank voor uw complimenten. Op veler verzoek zal het aantal speeltoestellen in het
enorm naar uit om hier te komen wonen en dagelijks te
zuidoostelijke deel van het park worden aangepast voor een bredere doelgroep.
genieten van al het moois. De parknaam op de brug vinden we
ontzettend smaakvol en de houten banken van gerecycled
materiaal heeft een enorme meerwaarde. De natuurlijke
uitvoering en de rust en ruimte vinden we heel aantrekkelijk.
En de gemeenschappelijk groentetuin is zeker een initiatief
waaraan we zouden willen bijdragen. We vinden het een goed
idee om de speeltoestellen voor de allerkleinsten niet in dit
Ik vind het een supermooi ontwerp! Fijn dat er veel
Dank voor uw complimenten.
voorzieningen zijn gepland voor oudere kinderen en veel
mogelijkheden zijn om te picknicken, te verblijven en voor het
organiseren van evenementen. Zo wordt het een centrale plek

9 Ik las dat er weinig verlichting komt. Wat een goede oplossing
kan zijn is een algemene lichtknop met een timer. Wil je licht?
Druk je op de knop. Na een uur springt deze vanzelf uit. Dus
geen verspilling of onnodige lichtvervuiling. Dit zou ik ook heel
graag willen initiëren op het kunstgras sportveld in
Mariahoven. Op deze manier kan er duurzaam en effectief
gebruik gemaakt worden van de sport/recreatie ruimtes zoals
deze bedoeld zijn! In Amsterdam wordt al veel gebruik
10 Het is een mooi ontwerp geworden. Wij hebben 3 punten: 1.
Het zou wel handig zijn als er ook een paar vuilnisbakken met
'hondenpoepzakjes-dispenser' komen. Dat werkt in bv het
parkje bij de Burg. de Raadtsingel uitstekend en voorkomt een
hoop ergernissen. 2. Een mogelijkheid om fietsen te
parkeren zou ook heel fijn zijn. 3. Tot slot, in de promofilm
van de KNSF wordt gesproken over zicht op het Muiderslot
vanuit alle straten. Dat is in onze straat inmiddels geblokkeerd
door woningen. Via het water is er nog zicht op het slot maar
precies in die lijn komen de bomen in het park. Dat betekend
dat er geen enkel zicht meer is op het Muiderslot vanaf de
11 Uit welk materiaal worden de skateramps gemaakt? Beton,
metaal? ... graag zo geluidsarm mogelijk.
12 mooi plan! maar ik zie geen fietsparkeerplekken ingetekend,
aangenomen dat jeugd o.a. met fiets naar park komt.
13 Mooi plan, alleen zouden de geplande bomen aan de
westkant van het park, precies het mooie zicht op het
Muiderslot wegnemen voor alle bewoners van de Wijk ‘De
Tuinen’ in de Krijgsman. Een uitzicht waarvoor velen in deze
wijk gevallen zijn bij de aankoop van hun huis in deze wijk. En
dat uitzicht werd ook zo beloofd door de verkoper KNSF (zie
14 Ik zou de fruitbomen verplaatsen naar een andere locatie,
zodat door zowel de bewoners van de Schootsveldlaan als de
Westbatterijlaan het zicht op het Muiderslot blijft bestaan.
15 Plan is heel mooi, fruitbomen ook mooie toevoeging maar
graag niet in zichtlijnen vanuit schootsveldlaan naar
Muiderslot. Dat zou echt een uniek beeld (wat ook
opgenomen was in de salespitch voor het huis) wegnemen
16 Prachtig plan, alleen gaat de lange lijn van de sloot, qua
uitzicht op t Muiderslot verloren. Die lijn met bomen zouden
we kunnen verplaatsen, om zo wel de bomen te behouden in t
park en de sfeer die daarmee gepaard komt, maar ook de
lange vanaf de sloot behouden, zodat je vanaf de tuinen het
17 LS, allereerst: wat fijn dat er zo'n prachtig park komt! Ik heb
dan ook slechts 1 kanttekening. Wij hebben ons huis in de
Schootsveldlaan gekocht mede omdat er zicht op het
Muiderslot is. Dit is ook expliciet zo aangeprezen bij de
verkoop: door de "knik" in de straat hebben vrijwel alle
woningen direct zicht op het slot. Hoewel we al het groen
natuurlijk toejuichen, daarom de vraag of het mogelijk is dat
de lijn van bomen in verlengde van Schootsveldlaan bijv iets
verplaatst kan worden of vervangen door veel lager groen dat
18 Wij zouden het heel erg jammer vinden als het zicht vanuit de
sloot tussen westbatterijlaan en Schootsveldlaan op het
Muiderslot verdwijnt. Er staan nu bomen getekend precies op
de kop van die sloot. Wij zouden graag vrij zicht houden.
Kunnen de bomen niet naast de sloot geplaatst worden ipv op
de kop? Ons is de woning ook verkocht met idee van vrije
zichtlijnen op het slot vanuit de hele wijk en die zichtlijnen
19 In het ontwerp zijn er in het verlangde van de sloot tussen de
westbatterijlaan en schootsveldlaan een groep bomen
geplaatst in het park. Deze bomen zullen de zichtlijn richting
Muiderslot verstoren voor alle bewoners aan deze sloot
(ongeveer 30?). Graag dit aanpassen en anders even overleg
20 Nvt
21 Goedemorgen Westbatterijpark Commissie, Allereerst
complimenten over de verzorgde webinar afgelopen
dinsdagavond en het prachtig gevarieerd ontwerp voor
Westbatterijpark. Goed over nagedacht met mooie details en
voor ieder wat wils. Wij van de Westbatterijlaan hebben
tijdens de webinar ( en ook eerder via mail) een vraag gesteld
over de fruitbomen die in het verlengde van het vaarwater van
de Tuinen van fase 1+ 2 komen en de zichtlijn vanuit onze
tuinen naar het Muiderslot wellicht gaan blokkeren. Tijdens
de webinar werd onze vraag behandeld echter hier werd
verteld dat we het Muiderslot zouden kunnen blijven zien
vanaf de 3e verdieping. Wij zijn uiteraard vóór ( fruit) bomen,
wellicht kunnen deze zo geplant worden zodat de zichtlijn
vanuit de tuinen bewaard blijven. Om het plaatje helder te
krijgen nodigen wij u/jullie graag uit om langs te komen (

Dank voor uw suggestie, we gaan de mogelijkheden bespreken met de leverncier van
de verlichting. Aandachtspunt op deze locatie is echter ook de verstoring van vogels.

Dank voor het compliment. Als antwoord op uw vragen: 1) Goede suggestie, nemen
we mee in de uitwerking. 2) Er komt geen centrale fietsenstalling. We zullen studeren
op plekken waar een enkel 'fietsnietje' mogelijk is. 3) De positie van de bomen is
n.a.v.de gemaakte opmerkingen verplaatst om uitzicht vanuit de tuin te houden.
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Vragen, opmerkingen en reacties via e-mail bewoners@krijgsman.nl
22 dank voor jullie mail en het delen van het plan van het
1) Het tijdelijke veldje bij het Boerenhof zal op termijn verdwijnen. Het
toekomstige Westbatterijpark. Ik heb paar vragen nav het
multifunctionele veld in het park zal dan in de behoefte moeten gaan voorzien.2) In
bekijken van het plan: 1). Voorziet het ingetekende
het park wordt nu rekening gehouden met speelopbjecten voor zowel jongere als
"multifunctionele sportveldje" zometeen in de permanente
oudere kinderen. Geclusterd nabij de geplande skatebaan en het speelveldje
invulling van het huidige voetbalveldje dat nu op de
zandvlakte van de toekomstige Boerenhof is? Ik zou dan groot
voorstander van zijn om een voetbalveldje ook in de
toekomstige inrichting ergens in de plannen terug te zien, het
tijdelijke veldje bij Boerenhof wordt veel door de buurt
gebruikt en voorziet dus zeker in een behoefte. 2). Op welke
wijze komt binnen de Krijgsman een speeltuin terug voor de
wat oudere kinderen (zeg tussen 5 - 12 jaar)? Het speeltuintje
wat nu bij de Kromme Wae zit richt zich vooral op de jongsten,
23 Dank voor het delen van het plan voor het Batterijpark. We
Het park zal een plek worden waar tal van recreatieve activiteiten mogelijk zullen zijn.
vinden het BMX/skate/step gelegenheid helemaal niks. Er zijn De geplande skatebaan komt voort uit een concrete behoefte en initiatief. Met de
al andere plaatsen in Muiden waar mensen dit kunnen doen. uitwerking van het idee zal rekening worden gehouden om het gebruik van de plek in
Dit soort activiteiten leiden vaak tot ongelukken en willen wij de late avonduren te ontmoedigen. 2) In het aangepaste ontwerp is er ruimte voor
niet stimuleren in onze buurt. Tevens is er het risico dat dit op een jeu de boule baan opgenomen. Een pingpongtafel zal besproken worden in het
ontwerpteam.
termijn een hangplekactige locatie wordt. Wij missen een
joule de boule baan en een pingpongtafel. Dit zijn
toegankelijke activiteiten voor een diversiteit aan leeftijden
24 Ik heb het plan bekeken en het ziet er prachtig uit!! Wel een Het water in het park zal enkel bevaarbaar zijn door kano's en opblaasboten. De
vraag/opmerking. Er is een tewaterplaats slootonderhoud plek tewaterplaatsen zijn voor de onderhoudsvaartuigen.
maar als daar een bootje (of iets dergelijks) daar te water
wordt gelaten dan kan je nergens naartoe varen. Het water is
25 Park ziet het er mooi uit. Op zich leuke originele
In het park wordt nu rekening gehouden met speelopbjecten voor zowel jongere als
speelmogelijkheden met een voetbalveldje, een kabelbaantje oudere kinderen.
en skate baantje. Ik had nog wel gehoopt op een gaaf houten
klimrek voor de iets grotere kindjes. Alles wat er nu
beschikbaar is vind ik voor kids tot 5. Daarna is er in muiden en
1) Op het multifunctioneel veldje zal ook kunnen worden gebasketbalt. 2) De aanleg
26 komt er ook een basketbalveldje? In een vergelijkbaar park
(IJburg) zie je dat op dit moment een van de meest gebruikte moet idd 100% onderhouden en in stand worden gehouden door gemeente. Indien
veldjes zijn. Vanwege populariteit is het aantal veldjes
dit niet haalbaar is zal er een alternatieve invulling bepaald moeten worden. De grond
wordt overgedragen aan de gemeente.
afgelopen ook verdubbeld daar. Tevens lijkt het alsof er een
moestuin is ingetekend. Wordt het onderhoud (zaaien.
onkruid, bewatering etc. ) door Krijgsman / gemeente gedaan
27 Donderdag 30 juni hebben we met veel belangstelling de
1)We zullen de bomen in relatie tot het uitzicht op het Muiderslot vanaf het raam 1e
presentatie inrichtingsplan Westbatterijpark Muiden gevolgd. verdieping beschouwen in de uitwerking. 2) Het uitgangspunt is om het de locatie van
Zoals je weet worden wij in 2021 de bewoners van Fortzicht
de skatebaan niet direct te verlichten, waardoor gebruik in de avonduren wordt
9.19, daar kijken we enorm naar uit. We hebben dit hoekhuis ontmoedigd.3) Deze vraag is een vraag aan de woningontwikkelaar / makelaar.
gekocht, vanwege de vrije ligging aan het park, het uitzicht
over het IJmeer (wonen op de 1e verdieping) en het uitzicht op
het Muiderslot. Allereerst complimenten, wat een mooi park
gaat het worden en vinden het een gaaf initiatief dat de
buurtbewoners nauw betrokken zijn bij de uitvoering en
uiteindelijk ook in het onderhouden ervan. Toch hebben we
nog een aantal vragen/opmerkingen over de invulling zoals
deze nu gegeven is aan het park: 1)- Uitzicht vanuit zijraam
Fortzicht 9.19 naar het Muiderslot: Op basis van de tot voor de
presentatie beschikbare informatie hebben we ons huis zo
ingericht zodat we ’s avonds vanaf de bank op de eerste
verdieping uitzicht hebben op het Muiderslot. We zijn er altijd
vanuit gegaan dat we vanaf dit raam vrij zicht zouden hebben.
Op basis van de tekeningen lijkt dit niet het geval te zijn.
Zouden jullie kunnen checken of dit werkelijk het geval is en zo
ja of er over een alternatief nagedacht kan worden? Skatepark: Super leuk dat er een skatepark komt. Ook de
locatie is wat ons betreft prima. Wel het verzoek om in het
ontwerp ’s avonds “hangen” te ontmoedigen, bijvoorbeeld
door geen verlichting te plaatsen/verlichting uit te zetten op
een bepaalde tijd. - Verlichting in de overtuinen: Geen idee of
deze vraagvanuit
op de de
juiste
plek stellen.
Zouden
jullie
28 we
Zie hieronder
gemeente
de criteria
voor
eendegoede Dank voor de informatie. Waar hebben we die dan?
jeu de boule baan. Indien er een baantje wordt aangelegd
binnen het Westbatterij park, is het denk ik goed om dit aan te
houden! Hoor graag of dit helpt en wordt meegenomen.

29 Mijn grootste vraag is Wat is de visie voor dit park? Wat zijn de
kernwaarden voor dit park? Wat zijn de richtlijnen voor deze
inrichting? Dat geeft mij een beter perspectief om mijn reactie
op te richten. Ik kan mij voorstellen dat verbinding
bijvoorbeeld een rol speelt, tussen de Krijgsman huizen, de
'oude klapwijk' die er aan grenst, de horeca in het fort, de
passerende fietsers en wellicht het water/recreatie erachter?
Het eerste wat mij nu opvalt is dat het grote (leuke)
klimbouwwerk en speeltoestel van formaat is vervangen door
een community garden?? Super leuk idee, community garden,
waar waarom in de plek dan buiten of aan de rand van de
community? Qua speelmogelijkheden voor kinderen in
ontwikkeling 1-7 en 7-14, waar dit zo enorm nodig voor is,

1) Hopelijk heeft de webinar van 30 juni antwoord gegeven op de de visie en
ontwerpkeuzes van het park. De visie van het park is een open en landelijk park voor
alle Muiers. De community garden is op die plek ingetekend omdat dat stuk bestemd
is als volkstuin. De aanleg moet idd 100% onderhouden en instand worden gehouden
door gemeente. Indien dit niet haalbaar is zal er een alternatieve invulling bepaald
moeten worden. De grond wordt overgedragen aan de gemeente. 2) Het spelen met
diverse speeltoestellen is nu gecombineerd met het speelveldje en de skatebaan.
Hierbij komen objecten voor zowel de jongere als oudere kinderen.

