Reactienota Voorlopig Ontwerp Groenzones
Bredius
reactie bewoner
1. Graag een wandelpad in, naast of door de groenstrook achter de woningen op de Kogge. En op
andere plekken ook graag wandelpaden.
2. Wij zijn tegen sociale woningen op de Bredius

reactie gemeente
1. Er komen wandelpaden in het groen.
2. De gemeenteraad heeft 13 december jl.besloten de Bredius aan te kopen en het in te
richten voor sport met woningen aan de noordrand. Wat voor soort woningen er komen en
hoeveel wordt nog nader bekeken. Er wordt ook gekeken naar sociale woningbouw. Bij de
verdere uitwerking worden bewoners en sportverenigingen betrokken. Hoe we dat
vormgeven wordt nog over nagedacht.

Graag Muiderbos houden zoals het is.
1. Het sportveldje graag opknappen of verwijderen en beplanten. Super dat er wandelpaden komen
die het bos verbinden.
2. Graag zoveel mogelijk bomen op het trace van de oude Maxisweg

1. Het onderhoud van het Muiderbos wordt integraal meegenomen bij het groot onderhoud
van de wijk Zuid West. U wordt daarover in 2018 geïnformeerd.
2. Er kunnen geen bomen komen op het tracé van de oude Maxisweg omdat er kabels en
leidingen lopen. Aansluitend aan het bos, in de groenzone ten zuiden van het kunstgrasveld,
worden veel bomen geplant.

1. Kunnen er knotwilgen komen langs het sportveld ?
2. Geen hoge bomen planten als een dichte rij, liever parkachtig

1. Er komen knotwilgen aan de waterkant tegenover het sportveld.
2. Er komt een afwisselend assortiment bomen die niet zo hoog worden. Met name bij de
woonwijk komen lagere soorten en struiken.

1. Krijgen we geen last van muggen met meer water ?
2. Krijgt het water voldoende doorstroming ?
3. Is er aandacht voor onderhoud ( baggeren) ?

1. Muggen gedijen in stilstaand water. We zorgen samen met het Waterschap voor voldoende
doorstroming.
2. Ja, het water krijgt voldoende doorstroming. We volgen hierin de adviezen van het
Waterschap dat zorgt voor een goede waterkwaliteit. Het ontwerp wordt door hen
beoordeeld.
3. Het water wordt straks beheerd door het Waterschap. In het ontwerp wordt er rekening
mee gehouden dat er gebaggerd kan worden.

De voormalige wethouder heeft toegezegd dat er een robuuste groenzone zou komen. Dat betekent
dat het net zo ondoorzichtig moet worden als het Muiderbos. Niet die paar bomen die nu zijn
aangegeven. We zullen niet zo gauw in de schaduw zitten en zeker niet als er een dichtere
ondergroei is. Gewenste boomsoorten zijn Wilgen en Elzen.

Wilgen en Elzen worden de belangrijkste soorten in dit gebied, dat half-open wordt met
voldoende zichtblokkades zoals een grondwal met daarop en ernaast bomen en struiken. Uit
eerder overleg met de buurt is niet de conclusie getrokken dat het gebied net zo
ondoorzichtig zou moeten worden als het Muiderbos. Het nu gekozen ontwerp doet het
meeste recht aan de wensen die bewoners hebben geuit.
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1. Voorrangsituatie De Kogge op de Amsterdamsestraatweg onduidelijk. Vaak bijna ongevallen met
fietsers. Wordt gevaarlijker als er een busroute komt.
2. Wanneer vindt er onderhoud aan het Muiderbos plaats ?
3. Wat gaat er met speelveldje gebeuren ? Doet geen dienst meer.
4. Kunnen er maatregelen genomen worden in de Waterlandtak om de ijsvogel en oeverzwaluwen
te stimuleren.
5. Kan er een fietsersverkeerslicht komen bij Spieringbrug ?
6. Mogen de honden loslopen in de groengebieden ?

reactie gemeente
1. We bezien dat op het moment dat er een busroute aan de orde komt
2. Zie eerder antwoord.
3. Dat wordt meegenomen bij het groot onderhoud, zie eerder antwoord.
4. De inrichting van de Waterlandtak is specifiek gericht op doelsoorten die zijn benoemd in
het Tracébesluit, zoals de otter en de ringslang.
Dit zijn soorten die het meest kwetsbaar zijn en het meest kritisch op hun leefomgeving. De
benoemde vogelsoorten zijn Blauwborst en Grote Karekiet.
Doordat de inrichting is gebaseerd op deze kritische soorten, profiteren andere soorten hier
ook van. De leefomgeving van de waterlandtak is bijvoorbeeld ook geschikt voor ijsvogels.
5. Ja, dat komt er, maar we weten nog niet wanneer.
6. De APV en dus aanlijnplicht is hier van toepassing.

Graag bomen langs de bosrand naast sloot achter woningen Het Karveel aanpassen en snoeien. Ze
zijn hoog en al jaren niet meer aanpakt. Er is er laatst al een omgewaaid.

Vooruitlopend op het onderhoud aan het bos (zie eerder antwoord) zullen aan de rand
waarschijnlijk nog bomen worden gekapt om de aanleg van kabels en leidingen mogelijk te
maken.

1. Graag losloopgebied voor honden in gronezones
2. Graag fietspad langs de Amsterdamsestraatweg
3. Voorrangssituatie De Kogge op Amsterdamsestraatweg verbeteren

1. Zie antwoord boven
2. Er komt geen afzonderlijk fietspad. Pas als we precies weten wat er op Bredius komt
kunnen we een plan maken voor de Amsterdamsestraatweg.
3. Zie antwoord eerder

Graag aadacht voor de hoge bomen langs de sloot van het Muiderbos aan de noordzijde. Er is al
meer dan 20 jaar geen onderhoud geweest. We hebben vanaf eind augustus geen zon meer in de
tuin. Dus veel mosgroei. Het bos zou aangepast moeten worden aan het nieuw aan te leggen
natruurgebied.

Zie antwoord eerder

1. IJsbaantje: kan het wel of niet, kan ook kleiner, wellicht ergens anders in de gemeente.
2. Muggen/stilstaand water/ onderhoud sloot: helft is van ons, wij onderhouden zelf en betalen aan
het waterschap voor onderhoud. Kan het karretje nog wel rijden aan de overkant naast de sloot
(ivm de bomen). Stilstaand water gaat stinken en trekt muggen aan.
3. Boomrand aan de zuidkant van de wijk bomen opnemen en onderhouden, veel onkruid. Hier
komen ook de kabels en leidingen te lopen, dus we moeten daar toch aan de gang.
4. Langzaam verkeer doorgang: hoe ga je die afsluiten? Met groen, hek of anders

1. Wethouder Sanderse heeft hierover begin oktober gesproken met het bestuur van de
ijsvereniging. De conlusie van dit gesprek was dat een ijsbaan in Bredius niet mogelijk is en dat
naar mogelijkheden elders binnen Muiden gekeken zou worden. De gemeenteraad heeft op
13 december een motie aangenomen om te onderzoeken of er in Muiden een natuurijsbaan
kan worden aangelegd.
2. Zie antwoord boven
3. Zie antwoord boven.
4. Het hek wordt afgesloten als er een alternatieve ontsluiting is gerealiseerd. Op de dam
wordt deels beplanting aangebracht omdat er kabels en leidingen liggen.
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1. Graag parkachtige inrichting met gras hier en daar een boompje (foto ideeen bijgevoegd)
2. Graag alleen sport op de Bredius, geen compensatie van sociale woningbouw omdat dat op De
Krijgsman niet kan. Met zoveel nieuwe bewoners is er meer behoefte aan sport. Hockey, tennis,
hand- en korfbal en atletiek en reacreatie ( running track) zou kunnen.
3. Als er toch huurwoningen komen dan graag uitzicht daarop belemmeren door struiken en bomen.

reactie gemeente
1. De inrichting wordt parkachtig, zoals toegelicht op de bijeenkomst en is in het DO
verwerkt.
2. zie antwoord boven.
3. Het bestemmingsplan is leidend voor de plaats van mogelijke woningen. Er worden bomen
geplaatst in de groenzone zoals in het DO is aangeven.

We wensen een ijsbaan naast de voetbalvelden. In het velden kon er geschaats worden op het oude Zie antwoord eerder
veld van SC Muiden. Een plek in zone A1/A6 kon niet omdat gemeente geen zeggenschap had.
Aangegevn bij de bijeenkomsten gemeente over sportaccomodaties en subsidies dat de club wel ca
400 leden heeft maar geen accomodatie.
Geen ijsbaan op open water omdat dat niet snel genoeg dichtvriest. We willen graag een landijsbaan
van 70 x 30 m . SC Muiden is positief over samenwerking mbt koek en zopie en sanitaire
voorzieningen
1. Met de term over groen dat het "Goois"zou moeten zijn bedoeld u "goed" ?
2. Blijft de sloot achter huizen gehandhaaft en beheerd door de gemeente ? Er komen nl
drainagebuizen van de woningen in uit.
3. Is er in voorzien dat de lichtmasten niet in de huizen schijnen ?
4. Worden de luidsprekers goed beheersbaar ?

1. Er komt een parkachtige inrichting
2. De sloot blijft gehandhaafd en wordt beheerd door Waternet
3. De verlichting van het veld is inmiddels geplaatst. We hebben geen klachten van overlast
binnengekregen
4. Er komen geen luidsprekers.

1. Het VO voldoet goeddeels aan het beeldkwaliteitsplan met enige verhulling van het zicht op de
voetbalvelden, zonder het gevoel opgesloten te zijn door een te hoge bomenwal
2. positief is dat de huidige tijdelijk toegang tot de velden wordt afgesloten
3. Maak het gebied dan wel goed afsluitbaar met een hek, waarbij met afneembaar paaltje wel
ruimte moet blijven voor onderhoudsvoertuigen om ook honden uitlaten en los lopen van honden
zoveel mogelijk te voorkomen, hetgeen nu gelukking nog maar weinig gebeurt. Een aparte
hondenyuitlaatplaast creereen met poepzakjes en afvalemmer?
4. Hoe ( brom)fietsen en scooters te weren ?
5. Verlichting aan begin en einde van de paden bij Amsterdamsestraatweg en Muiderbos ?
6. Hondepoepzakjes en afvalemmer
7. Entree vanaf Karveel veloedert, maatregelen nemen om parkeren aanhangers ed te voorkomen.
8. Hou rekening met verbreden en verdiepen watergangen met huidige schoeiingen aan kant
woningen om schade te voorkomen.
9. Graag paden achter de grondrug om privacy tuinen te bevorderen
10. Beplanting op de grondrug van max 1.50 m hoog is ruim voldoende, graag met
wintergroenblijvende soorten ( Taxis, ivm medicijn teken kanker, Cotoneaster, Rhododendron,
Hydrangea, Euonymus, Aucuba of andere geschikte soorten). Een lijst met soorten ter aanbeveling
meegegeven.
11. Kan de smalle strook achter garages ontoeganjkelijk worden gemaakt om grafityspuiten en afval
storten te voorkomen?

1. Dank u
2. Waarvan akte
3. Aangegeven wordt dat het een wandelpad betreft en er niet ge(brom)fietst mag worden.
De APV en dus de aanlijnplicht is van toepassing.
4. We gaan vooralsnog geen fysieke maatregen nemen.
5. Aan de verlichting zal aandacht worden besteed.
6. Zie antwoord eerder
7. Daar kunnen we niet veel tegen doen. U kunt uw buren erop aanspreken en als het gevaar
oplevert de gemeente bellen.
8. Daar wordt rekening mee gehouden
9. De paden komen achter de grondrug
10 . Er is een struiklaag toegevoegd. De toegevoegde beplantingslijst klopt niet altijd in hoogte
en is meer voor tuinen bedoeld maar niet passend in open gebied. De soortkeuze houden we
in hoofdlijnen zeker aan; inheems/streekeigen met o.a. de soorten als genoemd (Ilex,
Euonymus, Corylus, Salix, Alnus, Crateagus, Acer, Sorbus). In het zuidelijk deel komen wat
grotere soorten en bos aansluitend op sortiment Muiderbos. In de groenzone nabij
bebouwing komt een kleiner sortiment met struiken op de grondwal
11. Er komen nieuwe struiken tegen de garages aan om grafityspuiten zoveel mogelijk te
voorkomen.
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Stuk gras boven 1e veld benutten voor een ijsbaanmogelijkheid, zoals op oude locatie ook mogelijk Het veld naast het 1e voetbalveld is voor woningbouw bestemd. Zie m.b.t. mogelijke ijsbaan
was. Ik hoop dat het technisch mogelijk is.
eerder antwoord.
Kan er een school op Bredius komen, dan hoeft er geen grond te worden gekocht. Geen hoogbouw Er is besloten dat er een school komt in de Krijgsman. De gemeenteraad heeft een besluit
graag ! Dat is zonde van de landelijke omgeving.
genomen over de verdere invulling van Bredius: sport en woningbouw, zie hiervoor een
De Maxisweg naar de voetbal open laten, handig voor inwoners Muiden en veilig voor kinderen die eerder antwoord.
naar sport gaan.
Laat het een sportcomplex worden
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