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Kerngegevens
Deze Reactienota is opgesteld naar aanleiding van de
inloopbijeenkomst Voorlopig Onderhoudsplan wijk Mariahoeve,
d.d. 25 juni 2018, 16.00-19.00 uur
Aantal inschrijvingen volgens presentielijst: 85

“De wijk Mariahoeve is een leuke wijk met een eigen karakter. Ruim
45 jaar na de aanleg is deze wijk toe aan groot onderhoud; daarom
worden alle voorzieningen in de openbare ruimte opgeknapt.
Het Definitief Onderhoudsplan hiervoor is tot stand gekomen doordat
betrokken bewoners hebben meegedacht. Het mooie daarbij is dat we
kansen zien om door hen gewenste verbeteringen te combineren met
het groot onderhoud. Zodoende is het mogelijk om met dit plan het
bestaande karakter van de wijk te behouden en tegelijk de situatie voor
bewoners en gebruikers aan te passen aan de eisen van de huidige tijd.
Een mooi voorbeeld van hoe samenwerking leidt tot gewenst
resultaat!”
Barbara Boudewijnse
Wethouder Openbare ruimte, wijkwethouder Muiderberg
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Voor u ligt de Reactienota die behoort bij het Voorlopig Onderhoudsplan voor de wijk Mariahoeve in
Muiden. Op 25 juni 2018 is het Voorlopig Onderhoudsplan aan bewoners en belanghebbenden
gepresenteerd tijdens een informatieavond in de Kazerne, aan de Kazernestraat 10 in Muiden Vesting.
Belanghebbenden konden op deze avond het Voorlopig Onderhoudsplan inzien en hierover in gesprek
met medewerkers van het gemeentelijk projectteam. Vele belanghebbenden hebben tijdens de
informatieavond gereageerd door hun opmerkingen te schrijven op een flipover of door een
reactieformulier in te vullen. Sommige bewoners hebben naderhand schriftelijk gereageerd.
Belanghebbenden konden tot 15 juli 2018 hun zienswijzen indienen.

1.2 Indeling Reactienota
De ingekomen reacties zijn zoveel mogelijk per onderwerp samengevoegd. De onderwerpen zijn
gegroepeerd naar de assets Wegen (thema’s Verhardingen, Parkeren, Verkeer), Riolering, Openbare
Verlichting en Groenvoorzieningen. In de categorie ‘Overig’ is een enkel restpunt benoemd.
De opbouw van de hoofdstukken is als volgt:
1. Per onderwerp en/of asset is (waar dat van toepassing is) het uitgangspunt op basis van de
gehouden enquête verwoord.
2. Daarnaast is aangegeven wat de eerder voorgestelde uitwerking in het Voorlopig
Onderhoudsplan was.
3. Vervolgens zijn de ingekomen reacties op het Voorlopig Onderhoudsplan opgenomen.
4. In de gekleurde tekstvakken is weergegeven wat de nu voorgestelde uitwerking in het
Definitief Onderhoudsplan is. Daarbij is gemotiveerd beschreven of het plan wel of niet
aangepast wordt.
Met deze indeling is duidelijk welke onderwerpen zijn gewijzigd en in welk stadium deze gewijzigd zijn.
Daarmee is het verloop én de invloed van de Participatie op de ontwikkeling van het Definitief
Onderhoudsplan inzichtelijk gemaakt.

2 Zienswijzen en reactie
2.1 Algemeen
Uitgangspunten o.b.v. enquête
Voorafgaand aan de planuitwerking hebben wij aan de bewoners via een enquête vragen voorgelegd
over diverse onderwerpen. Daarbij hebben zij tevens kunnen aangeven wat voor hen de meeste
prioriteit heeft bij het onderhoud in hun wijk.
Top 5 prioritering:
1. Voetpaden
2. Bomen
3. Achterpaden
4. Beplanting
5. Verlichting
Uitwerking VO
Wij hebben geprobeerd een Voorlopig Onderhoudsplan uit te werken dat recht doet aan de inbreng die
de bewoners ons via de enquête hebben meegegeven.
Reacties VO
1. Prima. Mooi initiatief om ons als bewoners te informeren.
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2.

Top dat jullie dit hebben gedaan.

3.

Goed initiatief van GM om te communiceren met de bewoners.

4.

Volgens mij wordt er voldoende rekening gehouden met de wensen uit de wijk. Veel verschillende
plannen, op velerlei gebied. Riool, spelen, groen, onderhoud. Succes ermee!

5.

Mijn grote waardering voor de gevolgde procedure, het opgestelde voorlopig plan en de wijze van
presenteren.

Beantwoording:
Het was goed om te merken dat het Voorlopig Onderhoudsplan en de wijze van aanpak bij veel
bewoners goed ontvangen is.

2.2 Wegen
2.2.1 Verhardingen
Uitgangspunt o.b.v. enquête
De achterpaden moeten in de toekomst goed te beheren zijn. Bij het maken van een keuze voor de toe
te passen verharding moet rekening gehouden worden met het feit dat achterpaden lastig te bereiken
zijn met machines.
Uitwerking VO
Omdat onderhoud aan asfaltverharding alleen machinaal uitgevoerd kan worden en veel achterpaden
lastig te bereiken zijn met de daarvoor benodigde machines, wordt de asfaltverharding in de
achterpaden vervangen door tegels. Daarmee kan in de toekomst adequater onderhoud uitgevoerd
worden.
Reacties op VO
6. De betontegels die op de paadjes achter en voor het huis komen vind ik erg saai en somber.
7.

Is er geen alternatief voor de grijze trottoirtegels?

8.

Andere bestrating, oké.

9.

Trottoirs van groter formaat klinker in verband met vlakheid (ouderdom)

10. Stoepen langs nooit gedacht met grote elementen verharden; kleine klinkers liggen altijd ongelijk
(wortels) en oude mensen struikelen daarover. Geen geglazuurde klinkers meer; bestaande
weghalen;
11. Verwijderen grasbetonblokken is niet erg duurzaam
12. Lijnen op parkeerplaatsen
13. Dichte stenen parkeerplaatsen
14. Vervang de betonstraatstenen voor betonstraatstenen met “structuur” i.v.m. slipgevaar in de
winter (weinig zon)
15. Let op afvoer hemelwater, wanneer grasbetontegels op parkeerterreinen worden vervangen door
dichte stenen
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16. Geen geglazuurde straatstenen (glad), bestaande vervangen
17. Het asfalt pad achter de woningen van Nooit Gedacht 1 t/m 7 (brandgang) is in het verleden te
hoog aangelegd ten opzichte van de tuinen.
18. Wat gaat er gebeuren met de ontbrekende trottoirstrook bij Nooit Gedacht 136
19. Asfalt pad langs de woning van Nooit gedacht 72 richting parkeerplaats Blauwe Wereld is slecht
20. Liever geen voetpad langs Nooit Gedacht 94
21. Hoogte drempels aangeven.
22. Ik heb het verzoek ook op de Blauwe Wereld het wegdek te laten afwerken met een nieuwe
slijtlaag.
23. In de plannen zag ik dat maar een klein deel van de Blauwe Wereld opnieuw asfalt kreeg. De hele
straat ligt er dus danig bij dat de straat nieuw asfalt nodig heeft
24. Nieuwe deklaag hele “De Blauwe Wereld
25. De Blauwe Wereld volledig asfalteren
26. De hele Blauwe Wereld nieuw asfalt
27. Achterpad van tegels “De Blauwe Wereld” in bos slecht? Bij huisnummers 1 t/m 37
28. Tussen garages van Nooit Gedacht (achterzijde) en Het Hert opnieuw asfalteren.
29. Garages Nooit gedacht 14 t/m 28 asfalt vernieuwen aan achterzijde (Het Hert)
30. Asfalt herstellen en/of vernieuwen tussen de garages Nooit Gedacht en Het Hert
31. Verharding (asfalt) verkeerd in zeer slechte staat. Dit achter bij de bergingen van Het Hert/Nooit
Gedacht
32. Grasstrook Het Hert/Kalkhovens iets smaller maken en de straat iets breder (bijv. 0,50 m) zodat er
meer ruimte is voor de vuilniswagen en andere voertuigen
33. Bochten in Het Hert verruimen als dat mogelijk is.
34. Kalkhovens: Wilt u een nieuwe laag aanbrengen op het schelpenpad? Ook het onkruid weghalen.
35. Opknappen halfverhardingen Kalkhovens langs gracht
36. Bij Lange Gangh 35 zit een verzakking in het straatwerk bij de put
37. De Lange Gangh 25-43: verzakkingen in bestrating voor. Graag nakijken
38. Pad achter “De Pauw” wordt deels betontegels en deels straatbakstenen. SVP een eenduidige
bestrating
39. Veel afwisseling tussen straat en voetpad.
40. Graag wil ik nog iets inbrengen om mee te nemen in het onderhoud in de Mariahoeve in Muiden.
De bestrating voor ons huis is namelijk gezakt en zodanig dat de put ver uitsteekt, niet alleen voor
het zicht niet helemaal fraai maar ook nog eens gevaarlijk! Het gaat om de bestrating voor De
Duyf 8, en eigenlijk ligt de bestrating van de gehele straat schots en scheef, van De Duyf 2 tot De
Duyf 8. Wat ik mij kan herinneren van de informatieavond is deze put niet bij de vernieuwing/
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onderhoud meegenomen, de put om de hoek wel. Het gaat om de put aan de kant van onze
voordeur.
Uitwerking DO:
Niet aanpassen. Vanwege diverse uitgangspunten, wordt het voorstel ten aanzien van de volgende
onderwerpen in het Definitief Onderhoudsplan niet gewijzigd:
 Bestrating trottoirs
Er is in het plan bewust gekozen voor de toepassing van twee soorten materialen in de trottoirs:
betontegels of gebakken klinkers. Er zijn veel alternatieven, maar vanuit het oogpunt van onderhoud en
beheer wordt bewust gekozen voor deze materialen. Daarmee wordt tevens zoveel mogelijk
aangesloten op de aanwezige materialen in de wijk. Met name de stroken direct langs de rijbanen
worden uitgevoerd in klinkers. De trottoirs tussen groenstroken, hagen en gebouwen (achterpaden)
worden uitgevoerd in betontegels.
 Parkeerplaatsen van grasbetonblokken
Het vervangen van de grasbetonblokken in de parkeerterreinen voor betonstraatstenen is een bewuste
keuze om de toegankelijkheid hiervan te verbeteren. Er zijn veel klachten over de huidige verharding. Er
worden standaard betonstraatstenen toegepast (niet gewassen, geen grindstructuur). Alle haakse
parkeervakken worden daarbij voorzien van een vak-indeling. Ook zal de afwatering naar de kolken
worden hersteld, zodat er een goede afwatering van het regenwater plaatsvindt.
 Hoogte drempels
De snelheid remmende plateaus worden uitgevoerd conform (landelijke) richtlijnen van het CROW. De
hellingen worden, passend bij de maximaal toegestane snelheid in de wijk (30 km/uur), 8 cm hoog en
sinusvormig aangebracht.
 Bestrating de Duyf
Aanpassing van deze bestrating was al voorzien in het Voorlopig Onderhoudsplan en is ook onderdeel
van het Definitieve Onderhoudsplan.
Aanpassen. Mede naar aanleiding van diverse opmerkingen en verzoeken van bewoners zijn er aanvullende
inspecties uitgevoerd en is besloten om het onderhoud aan de verhardingen uit te breiden:
 Geglazuurde straatstenen
Het is niet geheel duidelijk welke stenen hiermee worden bedoeld. Uitgangspunt van het plan is dat bij
de uitvoering van onderhoud aan de verhardingen de bestaande materialen zoveel mogelijk worden
hergebruikt. De blauwe stenen (Scoria bricks), die op meerdere locaties verspreid over de wijk aanwezig
zijn (bijv. tussen de woningen Lange Gangh 23 en 25), worden vervangen door klinkers en/of tegels.
 Asfalt pad achter Nooit gedacht 1 t/m 7
De asfaltverharding in het pad wordt verwijderd en net als in de andere achterpaden vervangen worden
door tegels. Tijdens de verdere voorbereiding wordt uitgezocht of het hoogteverschil kan worden
aangepast, zodanig dat het geen problemen meer oplevert voor de omliggende tuinpaden.
 Ontbrekende trottoirstrook Nooit Gedacht 136
In de bestaande situatie ontbreekt de trottoirstrook. Er wordt tussen rijbaan en erfgrens een
trottoirstrook langs het perceel aangebracht tot in de bocht van de Zuidpolderweg.
 Asfalt pad langs Nooit Gedacht 72 richting Blauwe Wereld
Het asfalt wordt verwijderd en wordt net zoals in alle andere achterpaden vervangen door een
tegelverharding.
 Voetpad langs Nooit Gedacht 94
Het ontwerp is aangepast. Het pad sluit nu aan op het wandelpad langs het voetbalveldje.
 Asfalt rijbaan Blauwe Wereld
De gehele asfalt rijbaan van de Blauwe Wereld wordt meegenomen met de
onderhoudswerkzaamheden.
 Achterpad tegels Blauwe Wereld
De situatie is opnieuw beoordeeld en hieruit is gebleken dat het pad inderdaad aan onderhoud toe is.
Het benodigd onderhoud wordt in het Definitief Onderhoudsplan meegenomen.
 Asfalt rijbaan Het Hert
De gehele asfalt rijbaan van de Het Hert wordt meegenomen met de onderhoudswerkzaamheden.
 Grasstrook Het Hert/Kalkhovens
In combinatie met de onderhoudswerkzaamheden wordt het plantsoen in Het Hert en de Kalkovens iets
versmald, waardoor de rijbaan iets breder wordt. Omdat het wortelpakket van de ernaast staande
bomen niet beschadigd mag worden, kan de rijbaan slechts marginaal verbreed worden.
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Halfverharding Kalkhovens
Na een nadere beoordeling van de toestand van het pad is besloten benodigd onderhoud hieraan mee
te nemen in het Definitief Onderhoudsplan.
Bochten in het Hert
Waar nodig worden de bochten in Het Hert verruimd, zodat er in de toekomst minder schade ontstaat.
Verzakkingen Lange Gangh 25-43
Het herstel hiervan is toegevoegd in het Definitief Onderhoudsplan.
Materiaal achterpaden
In alle achterpaden die toe zijn aan onderhoud wordt het asfalt verwijderd en een tegelverharding
aangebracht.
Rondom de grote beuk in de Spiering (naast Het Hert 44) wordt de boomspiegel vergroot, zodat de
boom meer ruimte heeft en er minder wortelopdruk in de verharding optreedt.
Wortelopdruk in het asfalt van “De Lelie
Hier worden de boomwortels aan de rand van het asfalt doorgezaagd, waar nodig wordt het asfalt
vervangen voor tegels.
Alle goten in de wijk worden hersteld, betonelementen worden vervangen door betonstraatstenen.

2.2.2 Parkeren
Uitgangspunt o.b.v. enquête
Waar nodig en mogelijk met de onderhoudsmaatregelen sturen op een verantwoorde parkeersituatie in
de wijk.
Uitwerking VO
De parkeerdruk is op sommige plaatsen in de wijk hoog, maar geconstateerd is dat sommige
parkeerterreinen niet optimaal worden benut. Wanneer het niet tot problemen leidt, wordt parkeren op
de rijbaan niet verboden. De bestaande parkeerverboden langs de Nooit Gedacht worden
teruggebracht (gele belijning). Om de toegankelijkheid en het gebruik van de diverse parkeerterreintjes
(geclusterd haaksparkeren) te bevorderen, wordt de verharding van grasbetonstenen op deze
parkeerterreinen vervangen. De ruimte voor extra parkeerplaatsen is beperkt. Daar waar er behoefte is
en mogelijkheden zijn, worden extra parkeerplaatsen aangelegd (Het Hert en Nooit Gedacht).
Reacties op VO
41. Parkeren op grasveld Nooit Gedacht. Er kunnen meer insteek parkeerhavens komen.
42. Meer insteek parkeerplaatsen t.h.v. de Spiering 22 naast bestaand parkeerterrein. Meer dan de
voorgestelde 6.
43. Ongeveer 20 extra parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd zonder verlies van bomen.
44. Tussen Nooit Gedacht 104 en 108 kunnen ongeveer 20 extra parkeerplaatsen worden gecreëerd
zonder bomen te hoeven kappen
45. Op dit stuk NG kunnen haaks parkeervakken gemaakt worden, liefst met groene klinkers (bij nr.
100).
46. Zoals net telefonisch besproken wil ik hiermee reageren op het onderhoudsplan met projectnr.
1600048A00 voor de wijk Mariahoeve in Muiden. Vanaf het prille begin in 1974 van onze wijk ben
ik bewoner van De Lange Gangh. 40 jaar als huurder en sinds 2014 als trotse eigenaar. Vandaag
zag ik de plannen die u heeft met het verbeteren van onze wijk.
Het viel mij op dat u precies in de zichtlijn vanuit mijn tuin, 4 nieuwe parkeerplaatsen heeft
gepland. Toen ik mijn huis kocht moest ik een aanzienlijk hogere prijs betalen dan andere
huurders van exact dezelfde woningen omdat ik een “vrij uitzicht” had/heb. U begrijpt dat ik die
meerwaarde van de ligging van mijn huis graag behoud. Het vrije uitzicht is uniek en koesteren
wij. Ik wil dan ook met klem verzoeken mijn zichtlijn vrij te houden en daar geen parkeerplaatsen
of andere zicht beperkende zaken of objecten te plaatsen.
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Ik stel voor om de extra parkeerplaatsen in het verlengde van de reeds bestaande parkeerplaatsen
te maken en het middenvak vrij te houden. Zo blijft parkeren geconcentreerd op deze twee
plaatsen en hebben bewoners er geen (over)last van. Ik heb gezien dat er voldoende ruimte is om
het blokje van vier op te delen in twee blokjes van twee tussen de bestaande bomen.
Ik hoop dat mijn wens respecteert en ik ben gaarne bereid e.e.a. Nader toe te lichten.
Op de door u geplande inspraakavond was ik helaas verhinderd.
47. Doortrekken parkeerverbod tot op het plateau bij Nooit Gedacht 17. Auto’s en caravans worden
op de drempel neergezet zodat mensen met b.v. een rollator niet meer kunnen oversteken.
48. Parkeerverbod bij Nooit Gedacht 55 i.v.m. toegang wijk door brandweer via De Spiering
49. Maak parkeervakken. Hierdoor creëer je overzicht in beschikbare parkeerplaatsen
50. Graag wil ik voorstellen om het parkeren op de stoep onmogelijk te maken, door een “echte”
stoep van klinkers aan te leggen. Bomen, planten en struiken in de straat te plaatsen en het
parkeren op straat te verbieden en te verplaatsen naar de aangewezen parkeerplaatsen. Een en
ander zal zowel het aanblik en de veiligheid van dit deel van de Blauwe Wereld enorm verbeteren.
51. Ik woon aan de Blauwe Wereld 21 (tegen de bosrand aan). Dit stuk van de Blauwe Wereld wordt
gekenmerkt door een straat met asfalt en daarnaast een stoep van asfalt. Aangezien er geen
scheiding tussen straat en stoep zit, staat de hele straat en stoep vol met auto’s. De auto’s staan
half op de stoep, omdat de straat te smal is om te parkeren. De parkeerterreinen vlakbij de huizen
staan leeg. Het is een lelijke en ook zeer gevaarlijk situatie; spelende kinderen schieten tussen de
auto’s door de straat op.
52. Parkeerverbod op even huisnummers “De Blauwe Wereld”(2 – 26)
53. Verplaats gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van nr. 26 naar hoek (Blauwe Wereld)
54. Kunnen de oplaadpalen op het parkeerterrein van de Blauwe Wereld bij de huisnummers 1 t/m 7
naar de overkant verplaatst worden? (op de locatie waar twee plekken aanwezig zijn)
55. Er wordt veel geparkeerd op het trottoir (rabatstrook?) van “Het Hert” langs de woningen 1 t/m 11.
56. Nieuwe parkeerplaatsen naast Het Hert 14 verplaatsen naar begin v/d/ straat, grote kans dat de
auto’s de smalle straat gaan blokkeren (veel grote auto’s in de straat)
57. We hebben onze bedenkingen over de keuze voor de plaats waar extra parkeerplaatsen bij het
Hert getekend waren, de straat is al vrij smal en we hebben redelijk wat grote auto´s in de straat,
grote kans dat deze uitsteken en de straat nog smaller maken. Het lijkt ons nuttiger om ze aan het
begin van de straat te maken waar ze een groen ontmoetingsplekje willen maken. Er is daar ons
inziens genoeg ruimte voor beide gezien dat er ontzettend veel struiken staan.
Uitwerking DO:
Niet aanpassen. De volgende onderwerpen zijn met het Definitief Onderhoudsplan niet gewijzigd:
 Parkeervakken maken
Alle haakse parkeervakken op de parkeerterreinen worden voorzien van een duidelijke vakmarkering.
 Parkeerverbod De Blauwe Wereld
Er is geen noodzaak om aan de even zijde van de Blauwe Wereld een parkeerverbod in te stellen. Deze
zijde van de straat wordt al grotendeels vrijgehouden, omdat veel bewoners parkeren op eigen terrein
en er voor uitritten niet geparkeerd mag worden.
 Oplaadpaal elektrische auto’s
Deze vraag is al eens eerder aan de gemeente gesteld. De laadpaal staat ter hoogte van de eerste twee
parkeerplaatsen op het parkeerterrein. Er is geen overtuigende reden gegeven om de paal te
verplaatsen. Bovendien kan dat vanwege bekabeling niet zomaar; het brengt hoge kosten met zich
mee, terwijl er geen echte baten zijn. De oplaadpaal wordt op de huidige locatie gehandhaafd.
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 Gehandicaptenparkeerplaats Blauwe Wereld nr. 26
Vast uitgangspunt bij de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats is dat deze op een zo kort
mogelijke loopafstand van de woning van de aanvrager wordt aangelegd. De parkeerplaats verplaatsen
naar de zijkant van de woning is geen optie, omdat daar geen toegang naar de woning aanwezig is. De
gehandicaptenparkeerplaats wordt daarom op de huidige locatie gehandhaafd.
 Nieuwe parkeervakken Het Hert
De parkeervakken aan Het Hert naast huisnummer 14 kunnen naar verwachting conform de richtlijnen
aangelegd worden. Hierbij is ervan uitgegaan dat de voorkant van de auto over het gras kan steken.
Parkeren aan het begin van Het Hert is niet opgenomen in het plan, omdat daar in verband met de
aanwezige bochten en kruisingsvlakken te weinig ruimte is om dit goed in te passen.
Aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen aangepast:
 Parkeren groenstrook tussen Nooit Gedacht 104 en 108
Er is een aangepast ontwerp uitgewerkt en in het Onderhoudsplan opgenomen. Dit om tegemoet te
komen aan de wens van veel bewoners om zoveel mogelijk extra parkeerplaatsen te realiseren en de
parkeerdruk in de wijk te verlagen. Deze uitbreiding van parkeerplaatsen wordt zo goed mogelijk
ingepast in het landschap (zoveel mogelijk behoud bomen en achtergelegen grasveld). Het is daarbij
echter niet te vermijden dat de extra parkeerplaatsen liggen in het zicht van enkele bewoners, die nu
nog uitzicht hebben op het grasveld. De parkeerdruk in de wijk Mariahoeve is relatief hoog, deze
bewoners worden ten opzichte van anderen inwoners van de wijk niet onevenredig benadeeld.
 Parkeerverbod bij Nooit Gedacht 55
 Het bestaande parkeerverbod vanaf de bocht bij Nooit Gedacht 49 richting Spiering nr. 24, wordt
doorgetrokken tot aan de ingang van het parkeerterrein naast Nooit Gedacht 108, in verband met de
uitbreiding van haakse parkeerplaatsen tussen de huisnummers 104 en 108.
 Doortrekken parkeerverbod plateau Nooit Gedacht
Het parkeerverbod wordt doorgetrokken tot over de drempel voor huisnummer 17.
 Parkeren op rabatstrook Het Hert
In Het Hert wordt het plantsoen ter hoogte van de woningen aan de Kalkovens 3 t/m 11 iets versmald,
en de rijbaan iets verbreed.

2.2.3 Verkeer
Uitgangspunten o.b.v. enquête
Waar nodig met de onderhoudsmaatregelen de verkeersveiligheid verbeteren.
Uitwerking VO
In de gehele wijk geldt al een maximale snelheid van 30 km/uur. Er doen zich nauwelijks ongevallen
voor. Het snelheidsregiem kan nog beter Duurzaam Veilig ondersteund worden door aanleg van enkele
kruispuntplateaus. Daarmee wordt de snelheid van het verkeer geremd, juist op de plaatsen waar veel
uitwisseling is van verkeer en potentiele conflictsituaties meestal ontstaan.
Reacties op VO
58. Graag een drempelplateau maken bij de (fiets?)oversteek De Lange Gangh bij Nooit Gedacht nr.74
?
59. Drempel in Nooit Gedacht (t.h.v. nr. 94) weghalen, maar wel plateau in Nooit Gedacht t.h.v.
oversteek van de Lange Gang.
60. De verkeersdrempel in de hoek Nooit Gedacht moet weg, deze heeft geen functie (verkeer rijdt in
bocht toch al langzaam), beter is een verkeersdrempel / plateau, daar waar de Lange Gangh de
Nooit Gedacht oversteekt.
61. Eén richting verkeer op De Blauwe Wereld vanwege veiligheid
62. Wilt u maatregelen nemen t.a.v. het gebruik van het schelpenpad achter de woningen aan de
Blauwe Wereld en de Kalkovens, omdat er nu door wielrenners en scooters gebruik wordt
gemaakt van dit pad, waardoor wandelende personen van de sokken worden gereden.
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63. Bromfietsers over schelpenpad Kalkhovens
64. Schelpenpad – Kalkovens voetpad wordt als fietspad gebruikt. Veel kleine kinderen, probleem
komt door het ontbreken van fietspad Mariahoeve weg
65. Herstel fietsverbinding van/naar Weesp via Weesperbinnenweg – langs de Vecht.
66. Verzoek om aanleg fietspad langs om te leggen Mariahoeveweg.
Het rijwielpad dat nu abrupt eindigt bij de bushalte doortrekken naar de Zuidpolderweg.
Duidelijker aangeven dat de paden zoals door de bufferzone en langs de Vestinggracht voetpaden
zijn en niet bedoelt zijn voor fietser en bromfietsers.
67. Graag met bebording de (tijdelijk) fietsroute vanaf de Spieringbrug/Mariahoeveweg aangeven

Uitwerking DO:
Niet aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen niet gewijzigd:
 Drempel Nooit Gedacht 94
Reeds in het Voorlopig Onderhoudsplan werd voorgesteld om de huidige drempel in de bocht te
verwijderen. Gelet op de reacties zijn meerder bewoners
 Eénrichtingsverkeer Blauwe Wereld
Er wordt geen eenrichtingverkeer ingesteld op de Blauwe Wereld. De Blauwe Wereld is een rustige
straat met een laag verkeersaanbod, dat alleen bestaat uit bestemmingsverkeer. Er is geen noodzaak
voor invoering van éénrichtingsverkeer: het levert in de Blauwe Wereld nauwelijks extra ruimte (bijv.
ten behoeve van parkeercapaciteit) op. In de huidige situatie kan vaak al één auto per richting passeren
en dat heeft een snelheid remmende werking (bestuurders moeten soms op elkaar moeten wachten). In
de praktijk heeft het instellen van eenrichtingsverkeer vaak juist een snelheid verhogend effect, omdat
automobilisten weten dat er geen tegenliggers zijn te verwachten.
 Fietsverbinding langs de Vecht
De fietsverbinding langs de Vecht (Weesperbinnenweg) wordt niet hersteld. Er is een goed en veilig
alternatief langs de Weesperweg, met oversteekplaatsen. Bovendien valt deze fietsverbinding buiten de
scope van het onderhoudsproject in de wijk Mariahoeve.
 Fietspad langs de Mariahoeveweg
Momenteel is er geen concreet plan om een fietspad aan te leggen langs de Mariahoeveweg. De kans
daarvoor doet zich in de nabije toekomst wel voor, wanneer de Mariahoeveweg verlegd wordt. Dan
ontstaat de mogelijkheid om een doorgaande fietsverbinding aan te leggen vanaf de Zuidpolderweg
richting Weesp. Wij streven ernaar om ontbrekende schakels in het fietsnetwerk weg te nemen. Dit valt
echter buiten de scope van het onderhoudsplan voor de wijk Mariahoeve.
Aanpassen. In het definitieve onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen aangepast:
 Fietsverkeer Kalkovens
Er worden geen fysieke maatregelen genomen om het fietsverkeer tegen te houden. Het is niet zinvol
om fietssluisjes te plaatsen. Deze hekken hebben weinig effect, omdat deze zo geplaatst moeten
worden dat rolstoelen en scootmobielen wel kunnen passeren. Dit betekent dat een fietser dan ook
passeren kan. Aan het begin en einde van het pad worden borden ‘voetpad’ (RVV model G09) geplaatst,
om te benadrukken dat het een voetpad is. Mogelijk kan de situatie verbeterd worden wanneer
besloten wordt om gelijktijdig met de verlegging van de Mariahoeveweg een naastgelegen fietspad aan
te leggen voor doorgaand fietsverkeer.
 Extra drempelplateau Nooit Gedacht
In het Definitief Onderhoudsplan is een extra drempel ter hoogte van de Lange Gangh opgenomen.
 Bebording fietsroute vanaf Spieringbrug/Mariahoeveweg
Er wordt een bord op de kruising Mariahoeveweg – Herengracht geplaatst, aan het begin van het
fietspad, met de tekst “geen doorgaande (brom)fietsroute”. Zo mogelijk betreft het een tijdelijk bord,
waarmee wordt beoogd dat het doorgaande fietsverkeer niet meer door de wijk rijdt. In het project
‘Verleggen Mariahoeveweg’ kan mogelijk een betere en definitieve oplossing geboden worden voor het
probleem, door langs de Mariahoeveweg een fietspad voor doorgaand fietsverkeer aan te leggen.
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2.3 Groenvoorzieningen
2.3.1 Platanen Nooitgedacht
Uitgangspunten o.b.v. enquête
De platanen langs de Nooit Gedacht worden door veel bewoners gewaardeerd, maar veroorzaken ook
overlast. Omdat de bomen (ook ondergronds) groter worden is de beheersbaarheid (o.a. wortelopdruk)
voor de toekomst een belangrijk aandachtspunt.
Uitwerking VO
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat (over de hele wijk bezien) 29 % van de bewoners voorstander
is van behoud van de huidige platanen. Wanneer alleen de Nooit Gedacht in ogenschouw wordt
genomen is dat 39%.
In de enquête resultaten ten aanzien van de platanen zijn als volgt:
 Optie 1 – de platanen blijven staan en krijgen meer ruimte waar mogelijk (29% en 39%);
 Optie 2– de platanen vervangen mogen worden door nieuwe jonge platanen (8% en 11%);
 Optie 3– de platanen vervangen mogen worden door een ander soort boom met minder
wortelopdruk (36 en 32%);
 Optie 4– de platanen verwijderd mogen worden zonder dat er bomen worden terug geplant
(27 en 18%).
Een meerderheid van de bewoners – te weten 71 % (of 61% Nooitgedacht) kon instemmen met opties 2
t/m 4 (vervangen of verwijderen platanen).Gelet op de problematiek van de bomen en het resultaat van
de enquête is er in het Voorlopig Onderhoudsplan een optioneel voorstel uitgewerkt voor uitdunnen
van de platanen, waarin rekening is gehouden met klachten die deze bomen veroorzaken én met de
symmetrie en uitstraling van de wijk. Met dit voorstel blijft de tweezijdige laanbeplanting behouden,
maar wordt het aantal bomen verminderd. De definitieve keuze hierover zouden wij mede afhankelijk
maken van voorkeuren van bewoners, zijnde de reacties op het Voorlopig Onderhoudsplan.
Reacties op VO
68. Boom voor Nooit Gedacht 39 heel graag behouden.
69. Boom naast Nooit Gedacht 62 graag weg
70. Boom naast De Spiering 24 behouden bij voorkeur
71. Liefst alle platanen behouden en al helemaal niet die voor nr. 39 kappen. Graag behouden, de
boom geeft juist een mooi uitzichten anders kijken we tegen kale woningen aan. Nr. 39 dus niet
kappen
72. Nooit Gedacht 38 + 40 Platanen allemaal behouden voor mensen en vogels en CO2 naar zuurstof
73. Boom bij nr., 74 weg
74. Boom bij het hofje NG weg 60-74, stenen worden omhoog geduwd – gevaarlijk
75. Plataan bij De Spiering 24 behouden
76. De platanen veroorzaken veel overlast vanwege de wortelvorming. Veel schade van de wortels
hebben wij ondervonden op het terras en pad.
77.

Boom bij het hofje nr. 62-72 is gevaarlijk. De grond gaat omhoog en er zijn al verschillende
mensen gevallen.

78. De bomen aan de Nooit Gedacht worden op aanvraag weggehaald. Hier de aanvraag voor de
boom half voor de oprit bij ons huis, nr. 84.
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79. Tussen Nooit gedacht 104 en parkeerplaats verzoek ontbrekende boom in rij aanvullen
80. Ontbrekende boom Nooit Gedacht aanvullen.
81. Bomen 102 en 104 omwisselen
82. De boom bij nr. 104 graag weghalen, die op tekening nog groen gekleurd is. Deze geeft overlast
en de straat komt omhoog.
83. Alle bomen platanen moeten blijven NG 28
84. Platanen behouden allemaal
85. Platanen graag om en om kappen
86. Alle bomen moeten blijven.
87. In principe alle bomen Nooit Gedacht blijven.
88. Héél graag alle bomen laten staan in de hele wijk!!!
89. Alle platanen moeten blijven, grasvelden ook behouden. Geen stoffige struiken.
90. Graag de platanen laten staan!
91. Platanen om en om kappen
92. Goed kijken naar de platanen en meer kappen
93. Platanen zoveel mogelijk laten staan. Waar nodig hier en daar kappen.
94. Graag bomen behouden maar niet ten koste van parkeergelegenheid, iedereen staat al op de weg.
95. Bomen behouden, niet kappen
96. Platanen rond perceel 53 graag uitdunnen, dus voorgesteld idee graag uitvoeren
97. Alle platanen gehele Nooit Gedacht laten staan
98. Alle platanen laten staan.
99. Platanen behouden, Nooit Gedacht 33
100. Alle platanen laten staan in de hele Mariahoeve
101. Platanen behouden
102. Laat de platanen maar staan. Belangrijke boom voor de luchtzuivering en is het aanzien van de
wijk
103. Platanen niet weg. Eventueel dunnen mag maar hoeft niet.
104. Voor plan “dunnen”
105. Platanen blijven.
106. Ik zou het erg jammer vinden als er zoveel platanen worden gekapt, waaronder die voor ons huis,
nr. 39. Dit zou ik graag nader willen bespreken.
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107. Graag alle platanen behouden.
108. Uitdunnen platanen, goed.
109. Er mogen wel wat meer platanen weg. Ze duwen de grond omhoog, veel onderhoud en als de
bladeren vallen is het spiegelglad.
110. Wij hebben in het verleden gestreden (bouw gemeentehuis) voor behoud van de prachtige
platanen. Elk jaar hebben wij hierin nestjes van koolmeesjes en momenteel een houtduif. De
Nooit Gedacht is mede daardoor een prachtige straat. Uw opmerking dat de bomen overlast
kunnen veroorzaken aan leidingen is hier niet aan de orde. De bomen staan ver bij onze woning
vandaan. Tevens geven zij in de toekomst privacy bij de te bouwen 3 hoog appartementen. Hoe
denkt u over de CO2-uitstoot en fijnstof wat ze opvangen. Ook de regering heeft het beleid dat
veel bomen moeten blijven staan. U wilt ze weghalen????? Wij zijn trots op onze groene wijk. Dat
gaat u vernietigen? Is dat het beleid van Gooise Meren?
111. Wij willen beslist dat er geen plataan bomen op de Nooit Gedacht gekapt gaan worden, de
redenen zijn: Er huizen in de bomen voor ons huis koolmezen, houtduiven en een vinkensoort,
welke nesten geregistreerd staan bij de vogel werkgroep Amsterdam waar ik lid van ben. Tevens
trekken de bomen veel water weg zodat wij weinig grondwater onder ons huis hebben, dat wordt
anders al de bomen weg zijn. Tevens zijn de bomen met alle lucht vervuiling van vliegtuigen en A1
een filter die CO2 regenereren en fijnstof filteren, dat is voor onze gezondheid. De bomen hebben
voor ons tevens het effect dat het zicht op de nieuwbouw voormalige gemeentehuis verborgen
blijft, dat willen wij zo houden, bij de info avond over deze bouw is aangegeven dat er aan onze
zijde Nooit Gedacht niet zou veranderen daar houden wij u aan!
112. Tevens zijn wij VOOR het behoud van de platanen van Nooit Gedacht 30 t/m 46. Deze platanen
staan in een groenstrook, beschadigen niet het voetpad en het wegdek, dus geen reden om deze
te kappen! Met het parkeerterrein en de glasbak aan de overkant hebben wij al niet zo'n fraai
uitzicht dus: BEHOUDEN DIE PLATANEN en de GROENSTROOK.
113. Platanen uitdunnen: OK
114. De platanen het liefst behouden in huidige situatie. Elk seizoen heeft zijn eigen karakteristieke
beeld wat kleur geeft aan de wijk.
115. Behoud boom t.h.v. Spiering 24.
116. De bewoners van nr. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 en 28 verzoeken u vriendelijk om de platanen tussen
Nooitgedacht 14 en 28 aan beide zijden van Nooitgedacht te laten staan. Op deze platanen zijn wij
erg gesteld en horen bij de woonomgeving. Tevens dienen de platanen voor het onttrekken van
water onder de vloeren bij heftige regenperiodes. Wij vertrouwen erop dat u als gemeente
rekening houdt met de wensen van de bewoners.

Uitwerking DO:
Aanpassen. In het definitieve onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen aangepast:
 Aanvullende beoordeling van bomen Nooit Gedacht / De Spiering
Er is door veel bewoners gereageerd op het optionele voorstel voor uitdunnen van de platanen langs de
Nooit Gedacht, zoals gepresenteerd met het Voorlopig Onderhoudsplan. Uit de reacties maken wij op
dat het overgrote deel van de bewoners in de wijk de platanen graag wil behouden. De meeste reacties
bevatten het verzoek om deze bomen te handhaven. Gelet op deze vele reacties wordt er geen
algemene dunning van de platanen uitgevoerd. Aanvullend is beoordeeld welke bomen een dusdanig
probleem vormen, nu of naar verwachting in de komende periode van 15 – 20 jaar (bijvoorbeeld
vanwege wortelopdruk of toegankelijkheid) dat deze bomen wél verwijderd moeten worden.
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Verder merken wij naar aanleiding van de gemaakte afweging en in antwoord op de ingediende reacties
het volgende op:
o De bomen bij Nooit Gedacht nr. 39, 62, hofje 60-74 en de boom bij/naast De Spiering nr. 24
worden gehandhaafd. De aanwezige wortelopdruk in de verhardingen geeft overlast. Deze
wordt hersteld tijdens het opknappen van de verhardingen.
o Vanwege wortelopdruk en/of krapte voor de doorgang van voetgangers worden de platanen
voor huisnummers 80 – 84, 108, 112 en 116 gerooid en op deze plek niet vervangen.
o Er is besloten om de plataan voor huisnummer 102 te handhaven en de plataan voor
huisnummer 104 te verwijderen, mede omdat deze boom erg dicht bij de ingang staat.
o De consequentie van het zoveel mogelijk handhaven van de platanen is dat de trottoirs in de
Nooit Gedacht slechts matig als zodanig te gebruiken zijn. Voetgangers zijn aangewezen op
de rijbaan.
 Ontbrekende boom Nooit Gedacht
Er wordt geen nieuwe plataan aangeplant, omdat de ruimte wordt gebruikt voor het aanleggen van
nieuwe parkeerplaatsen.

2.3.2 Overige bomen in de wijk
Reacties op VO
117. Naast Nooit Gedacht 104 ritme bomen nakijken lindes
118. Nooit Gedacht 79, meer bomen (bedoeld op grasveld achter NG 55-87)
119. Zeer hoge boom achter de Pauw 14 en de Lange Gangh. Houdt zonlicht tegen.
120. Hoge bomen naast Duyf 2+8 weg! + laag beplanting (= nu hoog).
121. Moeraseiken op het Hert, Bij het adres het Hert. Aangetoond is dat de bestaande bomen te hoog
kunnen zijn bij wind en nog blad. Advies was toen na de storm terugsnoeien of lage bomen te
herplanten. Onderzoek is uitgevoerd door extern bedrijf in opdracht van de voormalige gemeente
Muiden.
122. Héél graag alle bomen laten staan in de hele wijk!!!
123. De Spiering 20 + 22 Boom achter huis graag weg, wortels reiken tot diep in de tuin en onder
schuur.
124. Boom achter perceel De Spiering 22/24 weghalen. Vervangen voor kleinere
125. Kersenbomen aan het eind van de Lange Gangh vervangen, nr. 73, nr. 69, nr. 79
126. Zeer hoge boom achter de Pauw 14 hoek Lange Gangh. Houdt zonlicht tegen
127. De Pauw 12, Liever geen hoge boom dicht bij de erfafscheiding (zodat erfafscheiding toegankelijk
blijft voor onderhoud).
128. De afgezaagde boom voor De Blauwe Wereld 43, de stronk eruit halen en opnieuw bestraten.
Wordt er een beheerplan opgesteld voor het onderhoud van het groen in het huidige bos? Voor
ecologische vragen en boomvragen kunt u altijd een mail sturen.
129. In het kleine plantsoenperkje achter de garages van De Lelie 9/12 en voor De Pauw 8/12 staan
enkele uitheemse dennenbomen. Deze bomen zijn indertijd als eerste beplanting aangeplant. De
inmiddels zeer hoge bomen geven steeds meer overlast aan de omwonenden door o.a. uit de
bomen vallende dode takken, hars, grote wolken stuifmeel, dennenappels en grote
dennennaalden, die op personen en de auto’s vallen. De grote dennennaalden en dennenappels
verteren niet en blijven op de grond en in het plantsoen liggen en verstoppen ook de kolken.
Daarnaast geeft dit aan het plantsoentje en de omgeving een rommelige en verwaarloosde
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aanblik. Er is een handtekeningenlijst en de ondertekenaars verzoeken u hierbij dan ook om deze
veel overlast gevende dennenbomen te verwijderen en te vervangen door een meer in de
omgeving passende beplanting. Ook vragen wij uw aandacht voor de in dit perkje staande twee
andere grote bomen (volgens onze informatie moeraseiken), die zelden of nooit goed gesnoeid
zijn en nu aan één kant dode takken krijgen en afsterven. Ook aan deze bomen moet wat gedaan
worden. Wij zijn bereid een en ander ook mondeling nader toe te lichten en wij vragen u met onze
verzoeken in te stemmen en deze in het DO op te nemen.
130. NG 58: één van de van de 3 bomen achter de woning geeft overlast, omdat deze veel licht
wegneemt. De bomen staan niet op tekening, maar de vraag is of de (middelste) boom gekapt,
dan wel drastisch gesnoeid kan worden (net als de bomen in de strook iets verderop achter de
Nooit Gedacht en Blauwe Wereld).
131. Verzoek om diverse bomen te laten verwijderen op parkeerplaats De Blauwe Wereld

Uitwerking DO:
Niet aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen niet gewijzigd:
 Naast Nooit Gedacht 104
Hier staan voldoende Lindebomen. Er worden geen aanpassingen voorgesteld.
 De Spiering 20, 22 en 24
Bomen staan ver genoeg van de woningen af en worden gehandhaafd.
 De Pauw 12
De huidige boom heeft nog voldoende ruimte om te groeien, zonder dat er overlast wordt veroorzaakt.
Wij zien geen reden om de boom te verwijderen. Daarom wordt deze gehandhaafd.
 Bomen naast Duyf 2
In het onderhoudsplan worden geen maatregelen voor dit plantsoen uitgewerkt. Aanpassingen aan dit
gebied worden meegenomen bij de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis Muiden.
 De Spiering 24
Boom naast de woning zal blijven staan.
Aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen aangepast:
 Nooit Gedacht 79
Er worden twee bomen bijgeplaatst ( Prunus subhirtella ‘Autumnalis’).
 Hoge boom achter Pauw 14 en Lange Gangh
De Veldesdoorn wordt verwijderd en er wordt een kleinere boom (Heptacodium miconioides – Zeven
zonen boom) voor terug geplaatst. Op het betreffende binnenterrein wordt ook nog een extra boom
geplant (gele kornoelje).
 Moeraseiken in het Hert
De bomen worden om en om weggehaald om meer licht en ruimte voor bewoners te creëren. Gerekend
vanaf huisnummer 1 wordt de 2e, 4e en 7e boom verwijderd.
 Kersenbomen Lange Gangh
De bomen staan nu in het midden van het voetpad en voldoen niet meer op deze locatie, de bomen
worden verwijderd en niet vervangen.
 De Blauwe Wereld 43
 De twee stobben bij huisnr. 43 en 55 worden verwijderd en er worden twee nieuwe bomen geplant
(Sorbus aria – Lijsterbes).
 Kleine plantsoenperkje achter de garages van De Lelie 9 – 12 en voor De Pauw 8 – 12
Er staan te veel bomen op dit kleine stukje. De bomen verdringen elkaar bijna en de bestaande Pinussen
geven veel overlast van dennenappels en naalden. De 5 Pinussen en de 2 Moeraseiken worden
verwijderd en worden vervangen door 3 nieuwe bomen (Acer rubrum ‘Scanlon’ – Esdoorn. Het
plantsoen wordt verder gerenoveerd. Als onderbeplanting is gekozen voor Symphoricarpos chenaulti
‘Hancock’.
 Bomen parkeerplaats De Blauwe Wereld
De drie Essen en twee Esdoorns aan de rechterkant van de ingang naar de parkeerplaats en achter
Blauwe Wereld 36 en 34 worden gerooid. Deze worden vervangen door 5 nieuwe bomen (Acer rubrum
‘Scanlon’ – Esdoorn). Dit zijn smallere bomen waardoor de overlast voor de geparkeerde auto’s
vermindert.
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 Nooit Gedacht 58 en 62
Er worden twee bomen verwijderd (een Es en een Esdoorn).
 Naast Blauwe Wereld 1
Er wordt een Veldesdoorn verwijderd.
 Naast Nooit Gedacht 72
Er wordt hier een haagbeuk verwijderd.
 Herplant van bomen elders
Vanwege het onderhoudsplan worden er in de wijk per saldo meer bomen gekapt dan geplant. Omdat
er in de wijk nauwelijks mogelijkheden zijn voor herplant van bomen, is er gezocht naar een locatie voor
herplant zo dicht mogelijk bij de wijk. Deze locatie is gevonden in het gebied naast de wijk; daar worden
in de toekomst de Mariahoeveweg verlegd en de schootsvelden hersteld. Eén van de uitgangspunten
daarbij is dat er compensatie wordt getroffen voor de te kappen bomen in de wijk Mariahoeve.

2.3.3 Groenstroken
Uitgangspunten o.b.v. enquête
Voorafgaand aan de uitwerking van het Voorlopig Onderhoudsplan hebben wij aan de bewoners via de
enquête gevraagd naar welke beplanting hun voorkeur uitgaat. De voorkeuren van de bewoners zijn
hieronder aangegeven.

Vraag 2: Naar welke beplanting gaat uw voorkeur uit
(meerdere antwoorden mogelijk)?
Behoud van de in blokvorm geknipte hagen
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Figuur 1: Vraag uit enquête naar beplantingsvoorkeur van bewoners

 Enerzijds wil de gemeente vanwege het zeer intensieve onderhoud en hoge kosten het aantal
blokhagen in de wijk verminderen, anderzijds heeft de wijkraad gevraagd blokhagen te behouden,
aangezien deze onderdeel zijn van het karakter van de wijk en dat moet behouden blijven. Tevens
blijkt uit de enquête dat veel bewoners behoud van blokhagen belangrijk vinden. Als uitgangspunt
voor nieuwe beplanting geldt daarom, dat (vanwege onderhoudskosten) kritisch gekeken wordt
waar blokhagen vervangen kunnen worden, maar ook waar deze gehandhaafd kunnen worden,
zodat het karakter van de wijk behouden blijft.
 1 op de 3 inwoners is bereid om te helpen in het groenonderhoud; dit biedt mogelijkheden voor
hoogwaardige beplanting. De wijkraad vindt het een goed idee om jaarlijks twee dagen te plannen
voor hulp van bewoners.
Uitwerking VO
 Er is gezocht naar een middenweg tussen het vervangen van de blokhagen door groenblijvende en
bloeiende beplanting en het behoud van de blokhagen. Door de hele wijk komen blokhagen terug,
vooral langs de hoofdroute (Nooit Gedacht). Tevens worden blokhagen vervangen door beplanting
die aansluit bij de keuze van bewoners (zie figuur hierboven).
 Ten aanzien van de beplantingskeuze is in het Voorlopig Onderhoudsplan rekening gehouden met
de voorkeuren van de bewoners. Tijdens de informatieavond kunnen bewoners zich opgeven voor
hulp in het onderhoud en wensen kenbaar maken. Op basis van de respons werkt de gemeente een
concreet voorstel uit.
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Reacties op VO
132. Wij hebben interesse om de groenstrook naast ons huis over te nemen (en dus ook te
onderhouden). Groen graag meenemen of verkopen
133. Naast De Duyf 2 en 8 beplanting meenemen
134. Voor Lange Gangh 43-25 Het groen zo houden. Geen grasveld, speeltuintje behouden. (2 keer)
135. Alle platanen moeten blijven, grasvelden ook behouden. Geen stoffige struiken.
136. Groen plantsoen van De Duyf s.v.p. behouden. Ook bij de herontwikkeling.
137. Nooit Gedacht 38 + 40 Gras gazonnen behouden voor ruimtelijk effect. Duiven/ merels …..?
Behouden hun gazon. Goedkoop onderhoud.
138. Beplanting voor de deur (Lange Gangh 33) behouden. Desnoods speeltuin uitbreiden met meer
gras.
139. De Duyf groen wijk plantsoen het liefst blijven
140. Solitaire struik in bos graag handhaven.
141. De Pauw 12, Graag de haag naast het huis behouden.
142. Beplanting goed idee, veel bloeiende struiken en afwisseling.
143. S.v.p. véél afwisseling in groene beplanting!! Dit is goed voor insecten!
144. Zoveel mogelijk groen en bomen behouden. Dus ook groenblijvers zoals bamboe en eucalyptus
mogen erbij. Goed voor de zuurstof.
145. Mooi groen behouden.
146. Deel openbaar groen naast de woning Nooit Gedacht 108 wordt volgens planning niet
gerenoveerd. Graag de beplanting naast Nooit Gedacht 108 ook renoveren. Het vormt nl. een
geheel met het naast gelegen pad, overkant zijde.
147. Blokhagen uitdunnen, doornenstruiken weg. Meer bloemen, zeer goed.
148. Het zou fijn zijn als we de wijk zo groen mogelijk houden (zo min mogelijk kappen)
149. Zoveel mogelijk groen behouden, er is al zoveel groen weggekapt in Muiden. Laten ze maar op
groen bezuinigen in Bussum en Naarden.
150. Voor het blokje woningen Nooit Gedacht nrs. 38 t/m 42 zijn er voornemens het grasveld weg te
halen en daarvoor in de plaats struiken te plaatsen. Dit zou ons ruimtelijke uitzicht wegnemen.
Het grasveld is door de jaren heen door onze kinderen en andere kleine kinderen gebruikt om te
spelen en te picknicken. Dit grasveldje is altijd schoon er worden geen honden op uitgelaten en de
rommel ruimen wij zelf op. Ook zit het s’ morgenvroeg en avonds vol met vogels o.a. merels en
mussen enz.
151. Bij het herplanten van het groenvakje voor De Lange Gangh 1/3 en naast De Pauw 12 als solitairs
geen overlast gevende grote hoge bomen meer plaatsen. Het groenvakje is daar te klein voor en
ligt te dicht op de erfgrenzen. Graag meer bloeiende en groenblijvende struiken/heesters planten,
bijv. seringenstruiken o.i.d.
152. De huidige beplante vakken aan het begin en het einde van het grasgazon voor De Pauw 2 en 12
niet verwijderen, maar gewoon handhaven zoals ook in de straat van het Hert gebeurt.
Verwijdering van de plantvakken zal het groene beplantingskarakter van de straat verminderen.
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Daarnaast zal na verwijdering het gazon nog meer als honden uitlaatplaats en/of voor auto's op te
parkeren gebruik gaan worden. Er is in de loop der jaren al genoeg groene beplanting verdwenen
en ook bij herontwikkeling van het gebied van het oude gemeentehuis zal er weer groen
verdwijnen.
153. Het smalle groenstrookje langs de muur van De Pauw 12 eveneens handhaven. De beplanting
eventueel vervangen door lage groenblijvende en meer bloeiende beplanting.
154. Wij menen dat wij in Mariahoeve per inwoner minder groen hebben als in Naarden en Bussum, dus
waar praten wij over, is dat bezuinigen!
Verder accepteren wij niet dat het grasgazon voor onze woning omgezet wordt in struikgewas, de
redenen zijn: iedere morgenvroeg en in de avond foerieren hier lijsters merels, houdduiven,
kauwtjes en nog veel meer vogels en overdag willen de kinderen daar nog wel vaak lekker spelen.
Struiken worden nesten van zwerfvuil, ongedierte en katte en honden doen hun behoefte hierin,
moge duidelijk zijn dat wij geen verandering willen voor ons pand, de buren op nummer 40, 44, 36
willen beslist ook geen kap van bomen en verandering voor hun pand.
155. Het grasveld het liefst behouden in huidige situatie. Struikgewas i.p.v. gras verhoogt de kans op
poepende katten en honden aan de randen van dit struikgewas langs het looppad. In het gras zijn
ook weleens uitwerpselen te vinden maar dit wordt eerder opgenomen door de ondergrond en
verspreid zich meer. Tevens spelen onze kinderen op het veldje. Als het om het maaien gaat wil ik
dat eventueel wel op me nemen.
156. Tevens hebben wij interesse om de groenstrook grenzend aan ons huis over te nemen, dit scheelt
de gemeente in onderhoud en wij kunnen het netjes naar ons zin maken (Het Hert 14).
157. Optie B, draaimolen behouden, kinderen vinden dit geweldig!! Over de groenbeplanting
vlinderstruiken! + lage beplanting. Nooit Gedacht 15.

Uitwerking DO:
Algemeen: De gemeente Gooise Meren gaat niet bezuinigen, maar juist investeren in de groenvoorziening
in Mariahoeve. Wel hopen wij met deze investering de onderhoudskosten voor de beplantingsvakken in de
wijk Mariahoeve wat terug te dringen. De onderhoudskosten zijn momenteel hoger dan gemiddeld. Dit
komt doordat in het verleden in de wijk Mariahoeve veel struiken zijn aangeplant die 2 tot 3 meter hoog
worden. Dit sluit niet meer aan bij de wensen van de bewoners. De struiken worden daarom regelmatig
teruggesnoeid tot ca. 1 meter hoogte. Dit brengt hoge onderhoudskosten met zich mee. Waar wij nieuwe
struiken planten, kiezen wij waar nodig voor lage soorten, zodat in de toekomst minder rigoureuze snoei
nodig is en de onderhoudskosten beperkt worden.
Niet aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen niet gewijzigd:
 Overnemen groenstroken
Voor het overnemen van groenstroken kan een verzoek worden ingediend met behulp van het
contactformulier dat op onze website staat. Dit formulier en de bijbehorende informatie over de
voorwaarden en procedure vindt u op onze website als u de zoekterm “snippergroen” invult.
 Beplanting De Pauw 2 en 12
De kleine heestervakken op de koppen van het gazon voor de Pauw 2 en 12 en het smalle groenstrookje
langs de muur van De Pauw 12 blijven behouden.
 Solitaire struik in bos
Deze vraag is reeds beantwoord tijdens het gesprek met omwonenden over de bosstrook op 10 juli. De
betreffende struik (een hazelaar) was inmiddels drastisch teruggesnoeid. De reden hiervoor is dat een
hazelaar erg breed kan worden, terwijl deze hier dicht op het achterpad staat. Op de huidige
standplaats ontbreekt de ruimte om de struik uit te laten groeien. In het geplande vlinderweitje achter
de woningen aan Nooit Gedacht 56 – 72 worden nieuwe solitaire hazelaarstruiken geplant. Op deze
locatie kunnen de struiken tot volle wasdom komen en noten dragen. Uiteraard staat het
buurtbewoners vrij deze noten te plukken.
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 Haag naast huis de Pauw 12
De haag naast het huis blijft behouden.
 Veel afwisseling in groene beplanting en mooi groen behouden
Langs Nooit Gedacht planten wij verschillende soorten wintergroene struiken. Elders in de wijk worden
wintergroene struiken afgewisseld met bladverliezende struiken. Onze insteek is om groen, waar
mogelijk, te behouden.
 Toepassen bamboe en eucalyptus
Wij zijn geen voorstander van het aanplanten van bamboe en eucalyptus in Mariahoeve. Deze soorten
komen van nature niet voor in west Europa. Eucalyptus komt uit Australië en is hier niet winterhard. Met
bamboe hebben wij slechte ervaringen vanwege het woekerende karakter van de plant.
 Doornenstruiken
De doornenstruiken (Mahonia - Mahoniestruik) in de blokhagen langs Nooit Gedacht worden vervangen
door doornloze struiken (Lonicera – struikkamperfoelie).
 Groenvakje De lange Gangh 1/3 en naast De Pauw 12
Het betreffende plantsoen wordt beplant met een lage wintergroene struikkamperfoelie. Daarnaast
worden er enkele solitairen geplant van voorjaarsbloeiende sierkers (Prunus serrulata ‘Amanogawa’,
een zeer slank zuilvormig boompje van ca. 5 meter hoog), en winterbloeiende sneeuwbal (Viburnum
bodnantense ‘Dawn’, 2,5 m hoog en 1 m breed). Vanwege de slanke groeivorm van beide solitairen
verwachten wij geen overlast van overhangend groen.
 Beplanting rondom speelplaats De Duyf
De participatie over het Voorlopig Onderhoudsplan heeft geleid tot een nieuw verzoek van
omwonenden om de speelplaats aan de achterzijde van de Duyf 1 – 9 te verplaatsen naar de voorzijde.
Inmiddels is dit voorstel met belanghebbenden in een ruimer gebied rond de speelplaats afgestemd.
Het verzoek om de speelplaats te verplaatsen wordt door een ruime meerderheid van de
belanghebbenden gesteund. Dit betekent dat de speelplaats wordt verplaatst naar de voorzijde van de
woningen aan de Duyf 1-9. Rond de nieuwe speelplaats blijft een royale groenstrook aanwezig. Ook de
huidige locatie van de speelplaats achter de Duyf 1-9 wordt als plantsoen ingericht. Zie ook paragraaf
2.5.2. Speelplek De Duyf, uitwerking DO op blz. 29.
Aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen aangepast:
 Beplanting naast De Duyf 2 en 8
De beplanting naast De Duyf 8 gaan wij renoveren. De huidige (geblokte) hoge beplanting wordt
vervangen door lage sierheesters met een enkele solitaire heester. Het plantsoen naast De Duyf 2 valt
buiten dit project, omdat het deel uitmaakt van het project ‘Herontwikkeling gemeentehuis Muiden’.
 Gazon voorzijde Nooit Gedacht 38 – 42
Diverse omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen het omvormen van het gazon aan de voorzijde
van Nooit Gedacht 38 – 42 naar struiken. Naar aanleiding van deze bezwaren zullen wij dit gazon
behouden. Het kleine perkje (struiken) in de hoek van het gazon (voor de woning aan Nooit Gedacht 38)
komt te vervallen en vormen wij om naar gazon.
 Groen naast Nooit Gedacht 108
 Wij nemen deze beplanting mee in de renovatie.
Niet aanpassen
 Plantsoen voor de Lange Gangh 43-25
Dit plantsoen valt buiten dit project, omdat het deel uitmaakt van het project over de herontwikkeling
van het voormalige gemeentehuis.
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2.3.4 Bos ‘De Buffer’ gelegen tussen de wijk en de Mariahoeveweg
Reacties op VO
158. 5 Vlinderweitje: Kruidenrijk grasland, eventueel een stukje bijenveldje. Vlier als plukplant laten
staan (bijenplant).
159. Boom met kluit en al omtrekken, bodemverwonding. Natuurvriendelijke oever, talud 1:3 of 1:4 aan
de waterkant.
160. 5 Vlinderweitje: Vlinderweitje heel goed!
161. 5 Vlinderweitje: Vlindertuin, insectentuin prima idee
162. 5 Vlinderweitje: uitstekend! Vlinderweitje
163. 5 Vlinderweitje: Insectenvriendelijke plek maken! Goed idee! NG 22
164. 6 Bosgebied dunnen: als populieren uitdunnen, kruid-, struik- en boslaag maken. 3 lagen maken
voor een mooi beeld.
165. Plukken in eigen wijk: Plukbos goed idee. Bord met uitleg erbij.
166. Insectenvriendelijk terrein van maken. Goed plan! NG22
167. Groenblijvende bomen bv: bamboe, eucalyptus
168. Blij met onderhoud park, jammer dat de moeraspark? Niet heeft kunnen uitgroeien. Meer licht en
diversiteit is prachtig!
169. Op zich vind ik de plannen, met name het bos met picknicktafels en insectenhotels erg leuk. Zou
ook wat bamboeplanten aan de randen en wat vochtiger deel planten. Dus meer groenblijvers en
ook geluidsisolerend. Veel bamboe dus. Ook eucalyptus. Voor de pluktuin bv ook kiwi, die groeit
als een gek en is erg groen.
170. Goed dat het onderhoud in het bos wordt gedaan. Het mag wat ons betreft iets grondiger. Er is
niet al te lang geleden een boom op ons tuinhuisje beland.
Uitwerking DO:
Niet aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen niet gewijzigd:
 Eucalyptus, bamboe en kiwi
Wij zijn geen voorstander van het aanplanten van bamboe en eucalyptus in Mariahoeve. Deze soorten
komen van nature niet voor in west Europa. Eucalyptus komt uit Australië en is hier niet volledig
winterhard. Met bamboe hebben wij slechte ervaringen vanwege het woekerende karakter van de
plant. Ook voor de kiwi geldt dat dit een exoot is. Vanwege slechte ervaringen met de introductie van
exoten (denk aan Amerikaanse Vogelkers of Japanse duizendknoop) hebben inheemse soorten onze
voorkeur, zeker in het bosgebied.
Aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen aangepast:
 Vlier
De groepen struiken inclusief de Vlier op het Vlinderweitje worden gerooid en omgevormd naar gras en
kruiden. Er worden enkele nieuwe solitaire struiken als solitair geplant, waaronder vlier.
 Omtrekken boom
Er zijn inmiddels al twee bomen langs de sloot omgewaaid, waarvan de kluit mogelijkheden kan bieden
als nestgelegenheid voor ijsvogels. We gaan in de komende tijd proberen dit als blijvende situatie vorm
te geven.
 Bord met uitleg bij plukbos
Wij vinden het een leuk idee om een bord met uitleg te plaatsen bij het plukbos en nemen dit mee bij de
verdere uitwerking.
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 Bosgebied dunnen – gelaagdheid
Door het dunnen in de bomenlaag komt er meer licht op de bodem, waardoor kruiden en struiken meer
kans krijgen.
 Bosgebied dunnen langs tuinen
Op 10 juli 2018 is in overleg met aanwonenden bepaald welke bomen in de bosstrook langs de
achtertuinen verwijderd worden. Langs de (achter-)paden worden de bomen iedere vier jaar
gecontroleerd op veiligheid. De laatste controle is juli 2018 uitgevoerd.

2.4 Openbare verlichting
2.4.1 Verlichtingsplan
Uitgangspunten o.b.v. enquête
Wanneer de openbare verlichting aan vervanging toe is, wordt duurzame LED-verlichting toegepast.
Uitwerking VO
De openbare verlichting in de wijk is aan vervanging toe en wordt vervangen door duurzame LEDverlichting. Er is beoordeeld waar extra verlichting nodig is. In het kader van Duurzaamheid en
gevolgen van verlichting voor fauna, wordt er op sommige plaatsen terughoudend met verlichting
omgegaan. Zo wordt het bos ‘de Buffer’ langs de Mariahoeveweg niet aanvullend verlicht. Aan
bewoners wordt een keuzemogelijkheid gegeven uit een drietal mogelijke armaturen. Van deze drie
typen armaturen is een proefopstelling in de wijk gemaakt (in de Nooit Gedacht, voor de huisnummers
30, 38 en 44), die enkele weken in de wijk blijft staan. Bewoners kunnen hun voorkeur voor een
armatuur aangeven. Het armatuur met de meeste voorkeurstemmen wordt in de wijk toegepast.
Reacties op VO
171. Lange Gangh 3 verzoek is lichtmast laten staan. (2 keer)
172. Achterzijde Lange Gangh, bij appartement complex de Bruynvisch ontbreekt een lichtmast.
Mogelijk een lage verlichting armatuur plaatsen.
173. Goede verlichting achter Lange Gangh ter hoogte van Bruynvisch.
174. de Duif 6, lichtmast mag weg of dimmen.
175. Duurzame verlichting in de gehele wijk Mariahoeve
176. Lichtmast verplaatsen Blauwe wereld 39 naar kruising pad (zie tekening)
177. Zonnecellen gebruiken als energie bron
178. In het park, lage led verlichting plaatsen op zonnecellen
179. Blauwe Wereld 15/17 achterzijde, verzoek is één extra lichtmast bij plaatsen tussen de twee andere
nieuw te plaatsen masten i.v.m. mogelijk te grote afstand tussen die nieuwe masten.
180. Nooit Gedacht 72, er staat een lichtmast maar niet op de tekening aangegeven.
181. Verbinding pad Bushalte en Nooitgedacht, in het park staat een lichtmast maar niet op tekening
aangegeven.
182. De verlichting in het bos staat er niet meer en is weg. Zou het fijn vinden (i.v.m. veiligheid) als
deze er weer komt (staat wel in het park). Het is de verlichting als je van het fietspad het bos in
gaat en in het midden.
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183. Lantaarnpaal voor De Lange Gangh 3 niet verplaatsen naar voor De Lange Gangh 5, want deze
lantaarn verlicht nu gedeeltelijk nog de uitgang van het achterpad achter De Duyf 1/11. Daarnaast
zou het nog beter zijn om een extra verlichtingspunt bij te plaatsen op de hoek bij of aan het
trafohuisje ter verlichting van de achterpaden (doorgaande verbindingspaden) achter De Duyf 1/11
en De Pauw 8/12. Dit zijn nu echte donkere en enge paden/plaatsen.
184. Lichtpunt tussen NG 100 en 98 exact op de erfscheiding plaatsen.

Uitwerking DO:
Niet aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen niet gewijzigd:
 De verlichting achter de Lange Gangh, ter hoogte van ‘De Bruynvisch’ wordt niet aangepast. Alle
ingangen aan de achterzijde van het seniorencomplex ‘De Bruynvisch’ hebben een eigen lichtarmatuur.
Verschillende armaturen zijn uitgerust met een beweging sensor, hierdoor is er voldoende licht aan de
achterzijde van dit complex.
 Er wordt een duurzaam LED-armatuur toegepast in de wijk.
 Openbare verlichting met zonnecellen als energiebron passen wij niet grootschalig toe. Bij dergelijke
armaturen zijn wij onvoldoende verzekerd van een langdurige lichtopbrengst van voldoende niveau.
 Er wordt geen lage LED-verlichting geplaatst in het park. LED verlichting gevoed door zonenergie is in
het bos niet mogelijk, omdat het een schaduwrijk gebied is. Bovendien is het niet wenselijk om de
paden in het bos te verlichten, omdat de aanwezige fauna daarmee verstoord wordt.
Aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen aangepast:
 De lichtmast bij de Duyf 6 blijft staan op bestaande locatie. De keuze voor het lichtarmatuur dat wordt
toegepast in de wijk, is mede ingegeven door de mogelijkheid om dit armatuur (gedeeltelijk) met een
kap te verduisteren.
 De lichtmast bij Blauwe Wereld 39 is naar de kruising van de paden verplaatst.
 Er wordt een extra lichtmast geplaatst achter de Blauwe Wereld huisnummer 15/17.
 De ontbrekende bestaande lichtmast bij Nooit Gedacht 72 is op de tekening aangegeven.
 De ontbrekende bestaande lichtmast langs het pad tussen de bushalte en Nooit Gedacht is op de
tekening aangegeven.
 Voor de verlichting in het bos wordt één extra lichtmast opgenomen langs het pad dat door het bos
loopt, bij het voetbalveldje Mariahoeve. Dit betekent dat alleen de hoofdroute door het bos wordt
verlicht. Wij hebben een bewuste keuze gemaakt om alle andere paden niet te verlichten.
 De lichtmast voor De Lange Gangh 3 wordt niet verplaatst. De tekening is hierop aangepast.
 De lichtmast tussen huizen Nooit Gedacht 100 en 98 wordt precies op de erfgrens geplaatst.

2.4.2 Keuze armatuur
De bewoners konden kiezen uit de volgende typen armaturen voor de openbare verlichting:
 Leverancier Philips – type CityCharm
 Leverancier Sustainder – type Anna
 Leverancier Schreder – type Kio Led
Reacties op VO
185. Voorkeur gaat uit naar de eerste optie. Indien mogelijk liever een armatuur dat passend is bij het
karakter van een vestingstad.
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186. Suggestie straatlantaarn

187. Ik heb als voorkeur armatuur 3 als straatverlichting
188. Hierbij wil ik onze voorkeuren voor de armaturen in de wijk Mariahoeve doorgeven. Deze is voor
armatuur 3, dan 2 en dan 1.
189. Als bewoonster van de Mariahoeve gaat mijn voorkeur uit naar lamp 3. Deze heeft een mooie
vormgeving en geeft lekker veel licht.
190. Ik kreeg van mijn buurvrouw te horen dat wij een voorkeur kenbaar kunnen maken voor
straatverlichting in Mariahoeve, Muiden. Ik woon aan de Kalkovens en kijk uit op de vestingwal,
waar hele mooie donkergroene lampen staan die aansluiten bij het historisch karakter van
Muiden. Het lijkt mij voor de hand liggen om ook deze lampen in Mariahoeve te plaatsen, zodat
alles 1 geheel vormt. Hier gaat dan ook mijn voorkeur naar uit. Mocht dit niet kunnen dan laat ik u
weten waar dan daarna mijn voorkeur naar uitgaat, dat is armatuur 1.
191. Als verlichtingspalen langs De Kalkovens op het pad langs het water gaat mijn voorkeur (en wat ik
gehoord heb, ook van andere mensen) uit naar het plaatsen van de groene gietijzeren (oud
lijkende) lantaarnpalen, die ook elders in de vesting staan. Deze lantaarns zijn sfeervoller en
passen beter bij deze “vestingwallen omgeving”. Dit pad behoort nl. bij de vestingwallen en is
tevens het toegangs-wandelpad (m.n. voor toeristen) van de parkeerplaats P2 naar de vesting
192. Voorkeur (Philips) “Scale”
193. Armatuur 2. Meer mogelijkheden naar de toekomst. De verlichting wordt nu op vorm gekozen
terwijl functie ook belangrijk is. Dat komt niet goed naar voren. Hier kan kosten en bezuiniging en
toekomst ook een rol gaan spelen.
194. Voorkeur verlichting: nr. 2
195. Ik heb als voorkeur de meest rechts op het bord afgebeelde armatuur als straatverlichting in de
wijk; nr. 3.
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196. Van de proefopstelling van de lantaarnpalen aan Nooit Gedacht gaat mijn voorkeur uit naar de
KIO (Schreder), omdat deze 's avonds de meeste en beste lichtopbrengst en lichtverspreiding
geeft.
197. Naar aanleiding van de bijeenkomst in de Kazerne te Muiden geven wij hier onze voorkeur aan wat
betreft de nieuwe straatverlichting: wij kiezen voor optie nr. 2 (de lantaarnpaal bij de brievenbus).
198. Onze keuze voor de straatverlichting is armatuur nummer 1 van Philips.
199. Als lantaarnpaal kies ik voor de Philips scale.
200. Wisselende voorkeuren armaturen. De denkertjes gaan voor Innovatie en toekomst (Sustainder),
een aantal gaan voor uiterlijk (Schreder of Philips) en bewoners vinden een Nederlands product
(Philips) belangrijk. Er zijn ook bewoners die de armaturen nog niet hebben zien branden.
201. Als verlichtingspalen langs De Kalkovens op het pad langs het water gaat mijn voorkeur (en wat ik
gehoord heb, ook van andere mensen) uit naar het plaatsen van de groene gietijzeren (oud
lijkende) lantaarnpalen, die ook elders in de vesting staan. Deze lantaarns zijn sfeervoller en
passen beter bij deze “vestingwallen omgeving”. Dit pad behoort nl. bij de vestingwallen en is
tevens het toegangs-wandelpad (m.n. voor toeristen) van de parkeerplaats P2 naar de vesting.
Uitwerking DO:
Niet aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen niet gewijzigd:
 Suggestie Spaanse armatuur (ingestuurde foto’s):
Dit type armatuur gaan we niet toepassen. Bewoners konden kiezen uit een drietal typen armaturen,
die alle drie in Nederland goed leverbaar zijn. De werking, fabricage, garanties, lichtopbrengst van het
voorgestelde armatuur uit Spanje is bij onze contractaannemer niet bekend. Bovendien is er geen
leverancier in Nederland die dit armatuur levert.
Aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen aangepast:
 Keuze armatuur:
Er wordt definitief gekozen voor het armatuur Kio Led van Schreder. Dit armatuur is al vaker toegepast
in de gemeente Gooise Meren, wat voordelen met zich meebrengt in het beheer (uniformiteit en
uitwisselbaarheid van materialen). Wij hebben positieve ervaringen met dit armatuur. De Kio Led geeft
een mooie lichtspreiding. Een ander voordeel van dit armatuur is dat het snel en simpel met behulp van
een kap aan de binnenzijde te verduisteren is, zodat er op gewenste locaties maatwerk geleverd kan
worden en de openbare verlichting geen overlast geeft naar dichtbijgelegen woonhuizen.
Andere locaties waar de Kio Led momenteel geplaatst is zijn de wijk Naardereiland, de wijk Noord West
in Muiden, de wijk Keverdijk in Naarden.
 Geen afwijkende masten en armaturen langs De Kalkhovens:
Er worden geen groene gietijzeren lantaarnpalen toegepast lang het pad achter de Kalkovens. Het pad
langs De Kalkhovens behoort meer tot de wijk Mariahoeve dan tot de Vesting. Het pad ligt bovendien
op voldoende afstand van de Vestingwal aan de overzijde.

2.5 Sport en spelen
2.5.1 Algemeen
Uitgangspunten o.b.v. enquête
Nagaan waar speelmogelijkheden kunnen worden verbeterd. De ‘halfpipe’ is door de bewoners zelf
gefinancierd en is nu opgeslagen op de gemeentewerf. Deze zo mogelijk op een geschikte locatie terug
plaatsen.
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Uitwerking VO
Omdat het kunstgrasveld naast de Mariahoeveweg voldoende groot is, kunnen op deze locatie
aanvullende speelmogelijkheden uitgewerkt worden. Definitieve keuzes (voor extra sport- en
speelmogelijkheden) zijn ook hier afhankelijk van voorkeuren van bewoners. Voor het terugplaatsen
van de half-pipe voor skaters kunnen bewoners kiezen uit een drietal locaties (voorkeur opgeven).
Reacties op VO
202. Plaats van kinderspeelplaats zou heel goed kunnen op kruising Lange Gangh/Spiering (driehoekig
plantsoen). Ik zou graag mee willen deken over de speelvoorzieningen. “Fitnesstoestellen” voor
volwassenen zou er ook bij kunnen.
203. Speelvoorziening nog niet in orde. Locatie gemeentehuis gebruiken. Achter huizen, de driehoek,
geen glijbanen. Schommels naar gemeentehuis en meer voorzieningen voor jongeren 14-18 jaar
(tafeltennis, Boulder blokken). Skatebaan grote speelveld aan Mariahoeveweg naar Vestingplein.
204. Bij Nooit Gedacht/Lange Gangh bij het kleine grasveldje een jeu de boulesbaan.
205. Graag een jeu de boulebaan in de wijk (liefst twee) voor meerdere teams. Bv achter Lange Gangh
69 e.v. of op grasveld daar.
Uitwerking DO:
Niet aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen niet gewijzigd:
Speelplaats De Duyf verplaatsen naar/ nabij speelplaats achter gemeentehuis
Achter het gemeentehuis blijft een speellocatie gehandhaafd. Vanwege de spreiding over de wijk is het
echter goed dat ook aan de oostzijde van de wijk (De Duyf) een speellocatie gehandhaafd blijft. Met
name voor jonge kinderen is het wenselijk dat zij op korte afstand van hun woning kunnen spelen.
 Boulderblokken zijn lastig te realiseren vanwege de grote investering die hiervoor nodig is en de
veiligheid. Voor jongeren is er het voetbalveld achter Nooit Gedacht 74 – 92. Op dit veld worden de
speelmogelijkheden uitgebreid met volleybal en badminton.
Mogelijk aanpassen, afhankelijk van inspraak
 Tafeltennistafel
Nadat de nieuwbouw op de locatie van het gemeentehuis is gerealiseerd, willen wij in overleg met
omwonenden de speelplaats achter het gemeentehuis opknappen. De suggestie voor een
tafeltennistafel zullen wij meenemen in deze inspraak.
Aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen aangepast:
 Op het grasveld achter De Lange Gangh 61 – 67 maken wij een ‘wigwam’ van wilgentenen. De
gemeente zorgt voor de staanders. Daarnaast zullen wij losse wilgentenen neerleggen, zodat de
kinderen de wigwam zelf kunnen afbouwen.
 Wij staan positief tegenover een jeu de boulesbaan in de wijk Mariahoeve. Wij zien hiervoor een
mogelijkheid op het pleintje of het grasveld tussen Nooit Gedacht en Lange Gangh 61 – 67. Wij komen
graag in contact met de initiatiefnemer(s) om te overleggen over de nadere uitwerking.
 Fitnesstoestellen. De gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de
openbare ruimte. Ook willen wij een gezonde leefstijl stimuleren. Fitnesstoestellen voor volwassenen
en ouderen passen goed in deze doelstellingen. Wij gaan ons dan ook inspannen om binnen 2 jaar
fitnesstoestellen in de openbare ruimte te realiseren in Muiden of Muiderberg. Wij doen dat graag in
samenspraak met bewoners.
 Half pipe
In het Voorlopig Onderhoudsplan zijn een drietal mogelijke locaties voor de half-pipe aangewezen,
mede omdat in het verleden is toegezegd dat de half-pipe in de wijk Mariahoeve wordt teruggeplaatst.
Inmiddels hebben jongeren uit Muiden het initiatief genomen voor aanleg van een skatepark dat beter
voldoet aan hun wensen. De gemeente onderzoekt momenteel of het mogelijk is in Muiden een
dergelijk skatepark te realiseren. Terugplaatsen van de half-pipe komt om die reden te vervallen.
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2.5.2 Speelplek De Duyf
Uitwerking VO
De speeltuin achter de Duyf wordt vernieuwd, er zijn keuzemogelijkheden voorgelegd aan bewoners.
Reacties op VO
206. Speelplaats Nooit Gedacht verplaatsen naar De Duyf
207. Speelplaats Nooit Gedacht/De Duyf: voorkeur voor optie B.
208. Optie B (3x) maar hogere glijbaan, speelplaats verplaatsen naar groene punt voor De Duyf huizen
dat is beter voor toezicht en overzichtelijker. De Duyf 4, 6 en 8
209. Optie B, draaimolen behouden, kinderen vinden dit geweldig!! Over de groenbeplanting
vlinderstruiken! + lage beplanting. Nooit Gedacht 15
210. Optie A. Nooit Gedacht 28
211. Optie B. Nooit Gedacht 38
212. Optie B. Nooit Gedacht 44
213. Optie A. Nooit Gedacht 98
214. Optie A, de draaimolen werd altijd erg gewaardeerd. Nooit Gedacht 134
215. Optie B, duikelrek is een grote meerwaarde voor de variatie - motorische ontwikkeling van
kinderen. Nooit Gedacht
216. Optie B, Nooit Gedacht
217. Optie B, De Pauw 8
218. Optie B, De Pauw 12
219. Geen van beide, boulder blokken, klimmen en klauteren stimuleren, ook uitdagend voor oudere
jeugd
220. Graag veiligere schommel. Zelfde als bij P.C. Hooftschool. Beide niet uitdagend genoeg.
Uitwerking DO:
Niet aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen niet gewijzigd:
 Hoge glijbaan
Speelplek De Duyf is in eerste instantie bedoeld voor de kleinste kinderen (2-5 jaar). Daarom is gekozen
voor een lage glijbaan.
 Speelplek voor oudere jeugd maken
De speelplek achter De Duyf is bedoeld voor jonge kinderen. Met name voor deze doelgroep is het
wenselijk dat zij dicht bij huis kunnen spelen. De oudere jeugd kan terecht op de speelplaats achter het
voormalige gemeentehuis en op het sportveld achter Nooit Gedacht 74 – 92.
 Veiliger schommel
De voorgestelde schommel is gecertificeerd en voldoet aan de geldende veiligheidseisen.
Aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen aangepast:
 Optie B heeft de meeste stemmen gekregen en vormt de basis voor de verdere uitwerking.
 Draaimolen (mogelijk aanpassen afhankelijk van inspraak)
Na de realisatie van de nieuwbouw op de locatie van het gemeentehuis, gaan wij de speelplaats achter
het gemeentehuis opknappen. Mogelijk kan de draaimolen worden ingepast op deze speelplaats. Wij
nemen deze suggestie mee in de inspraak over de speelplaats achter het gemeentehuis.
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Aanpassen
 Verplaatsen speelplaats Nooit Gedacht naar De Duyf: Wij vinden het een goed idee om de speelplaats te
verplaatsen De door u voorgestelde locatie (het driehoekige plantsoen aan De Duyf) ligt aan de
voorzijde van woningen en daardoor meer in het zicht dan de huidige locatie. Uit een enquête onder
belanghebbenden is gebleken dat een ruime meerderheid uw voorstel steunt. De speelplaats wordt
daarom verplaatst.

2.5.3 Spelen in bos ‘De Buffer’, gelegen tussen wijk en Mariahoeveweg
Uitwerking VO
Omdat het kunstgrasveld naast de Mariahoeveweg voldoende groot is, kunnen op deze locatie
aanvullende speelmogelijkheden uitgewerkt worden. Definitieve keuzes (voor extra sport- en
speelmogelijkheden) zijn ook hier afhankelijk van voorkeuren van bewoners. Voor het terugplaatsen
van de half-pipe voor skaters kunnen bewoners kiezen uit een drietal locaties (voorkeur opgeven).
Reacties op VO
221. Opties skate locatie: Helemaal geen skate locatie op deze locatie i.v.m. veel overlast.
222. Opties skate locatie: geen skatebaan op 1,2 en 3. Te veel overlast 's avonds jongelui.
223. Opties skate locatie: Skatebaan bij Het Anker i.v.m. beter zicht op de spelende kinderen.
224. Opties skate locatie: Goede plek voor skatebaan, jeugd moet ergens zijn energie kwijt! Wij
hebben ook rondgehangen…
225. Opties skate locatie: Skate locatie nr2 voorkeur
226. Opwaarderen speelveld: Fietscrossbaantje, in het midden het voetbalveld + basketbal op nr. 2, wel
lantaarnpalen
227. Opwaarderen speelveld: volleybalveld goed idee!
228. Opwaarderen speelveld: Waarom lichtmasten verwijderen? Het schemert 's winters al zo vroeg,
laat ze toch spelen!
229. Opwaarderen speelveld: bij elke speellocatie bankjes voor bijv. ouders, opa's en oma's die met de
kinderen mee komen
230. 2 Opwaarderen speelveld: veld in drieën verdelen goed idee, bij elk veld bankjes.
231. 2 Opwaarderen speelveld: Badmintonveldje is prima idee! evenals volleybalveld! NG 22
232. Opwaarderen speelveld: speeltuin voor 9+ kinderen, badminton + volleybal top idee!
233. 2 Opwaarderen speelveld: bouwmaterialen neerleggen, zodat kinderen hutten kunnen bouwen
234. 3 recreatieplek: Picknickplaats langs het water achter Kalkovens is goede locatie. NG22
235. Een knuppelpad in de bufferzone is zeer gebruiksonvriendelijk voor ouderen en mensen die slecht
ter been zijn waardoor deze niet meer fijn kunnen wandelen.
Als plaats voor de skateboard baan stel ik voor deze niet te herplaatsen daar er in de praktijk al
voorheen zeer weinig tot geen gebruik van werd gemaakt als skateboard baan maar als hang/rook
plek. Mocht hij terug moeten komen dan op de plaats waar hij ooit stond bij het sportveldje en
voorzien van voldoende prullenbakken
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Het speeltoestel geplaatst achter de woningen Spiering en de Lange Gangh, waar vrijwel geen
gebruik van wordt gemaakt, verplaatsen naar een centrale plek in de wijk bijv. in het perk, ooit
was daar een zitkuil, ter hoogte van de Lange Gangh 51.
Een picknick plek in de bufferzone is weggegooid geld als mensen willen picknicken kunnen ze zelf
wel voor een picknickkleed zorgen. Een tafel zal leiden tot verrommeling.
236. De gemeente heeft bezoek gehad van 2 jongemannen van 11 jaar uit Muiden, vertegenwoordigers
van een groep skatende scholieren uit Muiden. Deze groep kinderen heeft ook een eigen clubje
opgericht “: skate Squad”. De twee jongens, Max Doerian en Noud de Galan, hebben samen een
erg leuk initiatief bedacht voor een bescheiden skate-park voor beginners in Muiden.
Muiden heeft geen skate-facility voor beginners, en de kinderen van de lagere school (8-13 jaar)
zijn te jong om zelfstandig naar Weesp, Naarden of Bussum te reizen voor een skate park. Max en
Noud hebben een document gemaakt waarin ze uitleggen waar zij aan denken, met foto’s van het
skate park in Bussum.
De half-pipe in het bos van Mariahoeve was voor hen veel te moeilijk, zij willen juist graag een
klein park met obstakels, blokken en schansen/ramp voor beginners. En dan gemaakt van beton
en stenen (duurzame en geluidsarme materialen), niet van metaal.
Ten aanzien van een mogelijke locatie voor een bescheiden skate-park in Muiden kunnen wij
misschien aansluiten op de “integraal onderhoudsplannen” die nu gemaakt worden voor de
verschillende wijken in Muiden.

de kinderen dachten zelf in eerste instantie aan het bos in Mariahoeve, maar de
bewoners van Mariahoeve kijken wellicht wat kritisch naar een (nieuwe) skate facility in
hun bos. Maar misschien wel op het nieuwe speelterreintje voor het gemeentehuis?

vlakbij de Jozefschool op “de plaat” zou ruimte zijn (dan kan het skate-park misschien
meegenomen worden in het plan Oostelijke vestingwallen?)

In de wijk Noord-West bij de PC Hooft school of anders in het nieuwe park voor de
Westbatterij

de mooiste en meest logische plek zou zijn op of in nabijheid van sportvelden Bredius.
237. Deze locatie ligt op enige afstand van woonhuizen en komt ook tegemoet aan het feit dat je deze
voorziening niet ergens achteraf moet weg stoppen, maar er juist toezicht en zicht vanuit de omgeving moet zijn. Anders kan het snel een hang en verstopplaats voor ongewenste gasten worden.
Max en Noud hebben met zelf gemaakte tekeningen van hun skate-park-plan en een handtekenlijst in de hand inmiddels al ruim 150 handtekeningen van inwoners uit Muiden opgehaald voor
hun initiatief. Vanuit de Stadsraad zouden wij dit initiatief graag willen steunen en samen met de
gemeente willen kijken wat er zou moeten gebeuren om dit te realiseren. Uiteraard kunnen de
kinderen – en hun ouders- acties ondernemen, initiatieven ontplooien en mogelijk bijdragen aan
fundraising e.d. Graag overleggen hoe en bij wie (wethouder voor sport Alexander Luijten, de
adviseur sport en cultuur?) wij dit binnen de Gemeente Gooise Meren onder de aandacht kunnen
brengen.
238. Op zich vind ik de plannen, met name het bos met picknicktafels en insectenhotels erg leuk. Zou
ook wat bamboeplanten aan de randen en wat vochtiger deel planten. Dus meer groenblijvers en
ook geluidsisolerend. Veel bamboe dus. Ook eucalyptus. Voor de pluktuin bv ook kiwi, die groeit
als een gek en is erg groen.
Uitwerking DO:
Niet aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen niet gewijzigd:
 Fietscrossbaantje
Fietscross is minder geschikt voor het speelveld, omdat deze activiteit niet op het aanwezige kunstgras
kan plaatsvinden. Bovendien is er veel ruimte nodig voor fietscross. Basketbal is reeds aanwezig en blijft
gehandhaafd.
 Verlichting voetbalveld
De aansluiting voor de lichtmasten is verwijderd op het moment dat SC Muiden naar hun nieuwe locatie
verhuisde.
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 Speeltuin voor kinderen van 9 jaar en ouder
Een speeltuin voor deze kinderen is al aanwezig achter het voormalige gemeentehuis. Door de centrale
ligging van deze speelplek is deze voor alle oudere kinderen uit de wijk bereikbaar.
 Bankjes langs het water achter Kalkhovens
Langs het water achter Kalkovens staan al bankjes.
 Knuppelpad
Het voorgestelde knuppelpad betreft een extra pad. Het is een avontuurlijk zijpad, dat aansluit op het
hoofdpad. Het hoofdpad blijft gehandhaafd, waar nodig wordt er ook aan dit pad onderhoud
uitgevoerd.
Aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen aangepast:
 Skatelocatie
Uit de enquête is gebleken dan een kleine meerderheid van de bewoners locatie 2 het meest geschikt
acht voor terugplaatsen van de half pipe is. Naar aanleiding van een initiatief van jongeren uit de wijk is
inmiddels gebleken dat de half-pipe niet aan hun wensen voldoet, maar zij behoefte hebben aan een
skatepark met andere skatevoorzieningen. Om die reden wordt de half-pipe niet teruggeplaatst in de
wijk.
 Speelveld
Het speelveld wordt uitgebreid met volleybal en badminton. Ook worden er een picknicktafel en twee
bankjes geplaatst.
 Skatepark
De vraag voor een voorziening van een dergelijke omvang wordt op haalbaarheid getoetst en wordt
buiten dit project om onderzocht.

2.6 Riolering
Uitgangspunt o.b.v. enquête
Gebreken aan de riolering moeten met het groot onderhoud worden hersteld.
Uitwerking VO
De riolering in de wijk is nog niet aan vervanging toe en kan nog jaren mee. Op veel plaatsen zijn er wel
gebreken. In de meeste gevallen kunnen deze plaatselijk herstel worden. In een enkel geval dient een
complete rioolstreng vervangen te worden.
Reacties op VO
239. Verzoek tot aansluiting van Nooit Gedacht 106 op de riolering. Wordt nader onderzocht.
240. Gebruiker van de volkstuinen vraagt naar de mogelijkheid van een eventuele rioolaansluiting op
het complex. Gebruiker gaat eerst intern onderzoeken naar de behoefte.
241. Wadi/ wateropvang door ontkoppelen regenpijp van riolering. Tijdens regen wateropvang - kan
beplanting in. Info Tuin- en landschap 2016, Almere Poort woonwijk 2015 aangelegd. De Duyf 1.
242. Worden er wadi’s aangebracht in de wijk ?
Uitwerking DO:
Niet aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen niet gewijzigd:
 Aansluiting Nooit Gedacht 106
Uit onderzoek is gebleken dat de woning al aangesloten is.
 Aansluiten volkstuinen
De gebruiker dient een verzoek in bij de gemeente zodra de behoefte en verdere wensen duidelijk zijn.
 Wadi’s
Er worden met het groot onderhoud geen wadi’s aangebracht en riolering afgekoppeld, omdat er geen
grootschalige rioolvervanging plaats vindt in de wijk. Het afkoppelen van regenwater vraagt om een
ander type rioolstelsel (gescheiden stelsel). Planning voor vervanging van het hoofdriool is rond 2040.
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2.7 Overig
Reacties op VO
243. Senioren: bankjes door de hele wijk.
244. Op Nooit Gedacht tussen nr. 105 en nr. 10 thv de Spiering zitbankje laten staan s.v.p.
245. Kalkovens Graag een aanlegsteiger voor kano's
246. Er worden miljoenen besteed aan het verfraaiing van de vestingwal zodat dit meer bezoekers
trekt, meer gezelligheid en meer reuring. Helaas is het niet mogelijk voor bewoners om de
vestinggracht te gebruiken voor recreatie, omdat de Gemeente dit in het verleden altijd
ontmoedigd heeft vanwege behoud van stadsgezicht.
De bewoners (vooral de kinderen) van de Mariahoeve hebben nooit kunnen/mogen recreëren
(kanoën, zwemmen, schaatsen) in de vestinggracht, omdat het water niet toegankelijk is vanwege
de brede rietkraag en de steile kant. Het is nu onmogelijk voor de jeugd om ergens een kano of
een opblaasbootje te water te laten. Er is nu ook geen handig zwemtrapje of handige opstapplaats
om te schaatsen.
Vriendelijk verzoek om s.v.p. een kleine kanosteiger te maken, zodat de jeugd makkelijker bij het
water kan komen om te kanoën, te zwemmen, te roeien, te vissen of te schaatsen. Een vaste
steiger van slecht 3 meter lengte, maar ook een drijvende steiger met een zwemtrappetje is zeer
betaalbaar.

247. Wordt er voorafgaand aan het herstel van de verhardingen een glasvezelnetwerk aangelegd in de
wijk?
Uitwerking DO:
Niet aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen niet gewijzigd:
 Bankje bij de speelplaats aan de Spiering
Het bankje achter het voormalige gemeentehuis blijft gehandhaafd.
 Glasvezelnetwerk
De gemeente legt geen nutsvoorzieningen aan, dan doen de nutsbedrijven. Tijdens de voorbereiding
van het groot onderhoud vindt er overleg plaats met nutsbedrijven om te bepalen of zij in combinatie
hiermee werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen (onderhoud of uitbreiding) willen uitvoeren.
Aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen aangepast:
 Kanosteiger
In de verdere uitwerking van het project wordt een kanosteiger aangelegd.
Subparagraaf
 Bankjes
Verspreid over de wijk staan al diverse bankjes. De twee bankjes achter De Lange Gangh 69 – 73 zijn in
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
matige staat en worden vervangen door nieuwe bankjes. Als de speelplaats aan De Duyf wordt
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a,
verplaatst naar de voorzijde van de woningen (zie 2.5.1. Sport en spelen algemeen), wordt hier een
venenatis vitae, justo.
bankje bijgeplaatst (afhankelijk van inspraak). Ook bij het speelveld worden twee extra bankjes en een
picknicktafel geplaatst. Wij nemen de draaimolen op in het ontwerp. De draaimolen komt in plaats van
het duikelrek. Op de speelplek achter het voormalige gemeentehuis staat namelijk ook al een duikelrek.
32

Reactienota
Voorlopig Onderhoudsplan Mariahoeve

Versie 1
Maart 2020

3 Bijeenkomst bos ‘De Buffer’
Op 10 juli 2018 heeft de gemeente tijdens een bijeenkomst in de
wijk Mariahoeve in samenspraak met bewoners bepaald welke
bomen in de bosstrook van ‘De Buffer’ gekapt kunnen worden.
Aantal aanmeldingen: bewoners van 17 adressen

Algemene reacties
1.

De meningen zijn verdeeld of “het Mariahoevebos” nu een park (dit was het voorheen), een bos of
een groene buffer tussen wijk en snelweg is.

2.

Het tegelpad achter de woningen aan De Blauwe Wereld wordt erg glad in najaar/ winter door
blad en alg. Liever een verharding met structuur (asfalt/ ribbeltegels).

3.

Er is geen behoefte aan een pad naast de woning aan Nooit Gedacht 94. In plaats daarvan heeft
men liever dat het paadje in het verlengde van het pad naast Nooit Gedacht 92 wordt
doorgetrokken tot aan het pad langs het sportveld.

4.

In het driehoekige stuk bos tussen Nooit Gedacht 92, Nooit Gedacht 94 en het bospad met
populierenlaan staat een betonnen bankje dat overwoekerd is. Graag weer onderhouden.

5.

De bewoonsters van Nooit Gedacht 104 zijn niet tevreden over het onderhoud van de groenstrook
naast hun woning, over het opkronen van de lindes naast hun woning en het uitmaaien van de
sloot en knotten van de wilgen tegenover hun woning.

6.

Naast de mensen die zich vooraf hadden aangemeld, zijn ook de bewoners van Nooit Gedacht 100
(Groeneveld), Nooit Gedacht 86 (Steffens), Nooit Gedacht 84 (Else), De Blauwe Wereld 23
(Bijleveld) en De Blauwe Wereld 17 ( Balfoort) bij de bijeenkomst geweest.

7.

Men vindt het jammer dat het slootje langs het pad achter de Blauwe wereld is dicht geslibd.

8.

De bewoner van De Blauwe Wereld 31 vindt het erg jammer dat de hazelaar achter zijn woning
steeds weer wordt afgezet (staat echter vrij dicht op het pad).

9.

Men wil graag een pad naar het bos tussen de woningen aan De Blauwe Wereld 19 en De Blauwe
Wereld 21.
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Uitwerking DO:
Niet aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen niet gewijzigd:
 Tegelpad achter Blauwe Wereld in “De Buffer”
Het pad wordt hersteld in het definitieve onderhoudsplan met het aanwezige materiaal. Tijdens een
naverkenning is gebleken dat de tegels in goede staat en nog niet aan vervanging toe zijn. De gladheid
van de tegels wordt veroorzaakt door overhangend groen en te weinig zonlicht. In de bosstrook langs
het achterpad zal plaatselijk worden gedund, zoals in overleg met aanwonenden is bepaald. Mogelijk
komt hierdoor wat meer licht op het pad en neemt de overlast af. Algengroei is langs een bosrand
echter niet helemaal te voorkomen. Bij aanhoudende overlast adviseren wij de aanwonenden zo nu en
dan (bij droog weer) met een harde bezem te borstelen, om de algengroei te beperken.
 Pad tussen woningen Blauwe Wereld 19 en 21
Het pad tussen deze twee woningen is geen eigendom van de gemeente. Het is particulier terrein en
valt buiten onze werkzaamheden. Om naar het bos te kunnen kan er gebruik gemaakt worden van het
pad tussen de woningen 27 en 29.
 Bankje
Bij inspectie is gebleken dat het bankje dat stond in het driehoekige stuk bos tussen Nooit Gedacht 92,
Nooit Gedacht 94 en het bospad in slechte staat verkeerde. Het bankje is daarom verwijderd.
Aanpassen. In het Definitieve Onderhoudsplan zijn de volgende onderdelen aangepast:
 Voetpad langs Nooit Gedacht 94
Het ontwerp is aangepast. Het pad sluit nu aan op het wandelpad langs het voetbalveldje.
 Hazelaar achter Blauwe Wereld 31
Deze vraag is reeds beantwoord tijdens het gesprek met omwonenden over de bosstrook op 10 juli. De
betreffende struik (een hazelaar) was inmiddels drastisch teruggesnoeid. De reden hiervoor is, dat een
hazelaar erg breed kan worden, terwijl deze hier dicht op het achterpad staat. Op de huidige
standplaats ontbreekt de ruimte dan ook om de struik uit te laten groeien.
In het geplande vlinderweitje achter de woningen aan Nooit Gedacht 56 – 72 worden nieuwe solitaire
hazelaarstruiken geplant. Op deze locatie kunnen de struiken tot volle wasdom komen en noten
dragen. Het staat buurtbewoners vrij deze noten te plukken.
Zo mogelijk aanpassen. In de verdere uitwerking wordt de volgende onderdelen nader beoordeeld:
 Onderhoud groenstrook naast Nooit Gedacht 104
Inmiddels is een medewerker van het team Beheer en Service bij u langs geweest om in overleg
snoeiwerkzaamheden uit te voeren.
 Slootje achter de Blauwe Wereld
Het slootje langs het pad achter de Blauwe wereld is dicht geslibd. Waar de greppel grenst aan het pad
en wij er makkelijk bij kunnen, zullen wij deze weer in ere herstellen (aan de slootzijde: voor zover
mogelijk in relatie tot het aan te leggen knuppelpad). Waar de greppel moeilijk bereikbaar is of is vol
gegroeid met boomwortels laten wij deze ongemoeid om schade aan de boomwortels te voorkomen.
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