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Geachte heer/mevrouw,
In deze brief leest u het resultaat van de eerste verkenning rond de renovatie van het
Catharina Amaliaplantsoen en de mogelijke combinatie met het inwonersinitiatief Pumptrack
Loosdrecht. Omdat een grote bewonersbijeenkomst niet mogelijk is onder de huidige
coronamaatregelen heb ik bij alle huizen aan de Lieve Geelvincklaan aangebeld. Hieronder
leest u een overzicht van wat tijdens die gesprekken naar voren is gekomen als wens om te
behouden, te verwijderen, veranderen of toe te voegen aan het plantsoen en hoe men tegen
de combinatie met de pumptrack aan kijkt. In deze brief ga ik nog niet in op hoe we precies
tegemoet denken te kunnen komen aan zoveel mogelijk van deze wensen, maar leest u de
opgehaalde wensen en ideeën. In de bijlage van deze brief vindt u een overzichtstekening
om de onderstaande punten visueel toe te lichten.
1. Vrij spelen
De ruimte om vrij te kunnen spelen staat met stip op nummer één als meest gehoorde wens.
Het grasveld wordt door veel kinderen na schooltijd gebruikt om te voetballen, picknicken en
vrij te spelen. Ook de scholen maken gebruik van het veld voor bijvoorbeeld gymlessen. Er
zijn wisselende meningen om een deel van het gras in te vullen als voetbalveldje met
bijvoorbeeld doelen of een omheining om de bal van de weg te houden.
2. Speelvoorziening
De speelvoorziening wordt veel gebruikt. Deze blijft behouden maar er zijn ook wensen om
deze uit te breiden met bijvoorbeeld een klim/duikelrek of een wip. Ook is er de wens om het
speeltuintje af te sluiten van het park om kinderen meer in- en honden uit de speeltuin te
houden. De “klimbomen” bij de speeltuin zijn in slechte staat, de wens is deze te verwijderen.
3. Groen
Het groen dat de afscheiding vormt tussen het voet- en fietspad voor het eerste blok huizen
van de Lieve Geelvincklaan is hoger dan op andere plaatsen in het plantsoen. De wens is
om hier hoge beplanting te behouden in verband met privacy in de tuinen daar.
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Ook is het de wens de beplanting langs de Tjalk te behouden om de bedrijfspanden aan de
andere kant van de weg aan het zicht te onttrekken en deze beplanting door te trekken tot
het einde van het plantsoen aan de kant van de Hallincklaan. In de lage beplanting langs de
Lieve Geelvincklaan ontstaan op sommige plaatsen olifantenpaadjes van kinderen die door
de beplanting het plantsoen betreden. Dit zou netter blijven als daar een doorsteek gemaakt
kan worden. Men zou graag zien dat de beplanting hier laag blijft, ook de struiken zoals de
forsythia.
4. Bomen
Er zijn verschillende vragen gesteld over bomen, de gezondheid en de veiligheid van bomen.
Sommige bomen zijn begroeid met klimop of er groeien mossen op de stam en takken. Dit
kan geen kwaad voor de gezondheid van de bomen. Samen met de coördinator groen heb ik
deze bomen bekeken. De hedera zal onderaan de stam worden doorgehaald en verwijderd
en de mossen kunnen geen kwaad. De grote plataan aan de rand van het plantsoen drukt
het asfalt van de weg omhoog. Het is nog niet duidelijk of het herstel van de weg onderdeel
uit zal maken van de renovatie van het plantsoen.
5. Pumptrack
Tijdens de gespreksronde aan de Lieve Geelvincklaan is een alternatieve locatie voor de
pumptrack in het zicht gekomen. Deze locatie is niet beperkend voor de pumptrack omdat
daar geen rekening gehouden hoeft te worden met ander gebruik zoals het vrij spelen.
Doordat er daar meer mogelijkheden zijn voor de pumptrack wordt de verkenning van het
Catharina Amaliaplantsoen gepauzeerd.
Tijdens de gespreksronde hebben bewoners zich uitgesproken voor en tegen het initiatief.
Daarnaast zijn er door de meerderheid vooral zorgen geuit over de Pumptrack als
overlastgevende locatie. Geluidsoverlast, zwerfvuil en vernielingen zijn de meest genoemde
zorgen. Als de alternatieve locatie na verkenning niet geschikt of beschikbaar blijkt, worden
de gesprekken over de pumptrack in het Catharina Amaliaplantsoen mogelijk hervat. Met
name om draagvlak te onderzoeken met inzet van bepaalde beheersmaatregelen.
Vervolg
In afwachting van de verkenning van de alternatieve locatie voor de pumptrack, worden de
gesprekken rond het Catharina Amaliaplantsoen gepauzeerd. Nadat deze verkenning
afgerond is, worden gesprekken over de renovatie van het Catharina Amaliaplantsoen
hervat. Afhankelijk van de uitkomst van de verkenning maakt de Pumptrack dan nog
onderdeel uit van deze gesprekken.
Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Dan kunt u mij bereiken op 06 525 809 22 of
b.immerzeel@wijdemeren.nl
Met vriendelijke groet,
Bas Immerzeel, Dorpscoördinator.
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Bijlage: overzichtstekening
De overzichtstekening laat per onderdeel zien waar de meeste vragen en/of opmerkingen
over zijn gemaakt.
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Beplanting hoog houden
Beplanting herstellen

Klimboompjes verwijderen
Beplanting laag houden
Olifantenpaadje permanent maken

Vrij spelen behouden, wel/
geen voetbaldoeltjes

Appelboomproject

Beplanting doortrekken om weg uit het
zicht te onttrekken.

Speeltuin behouden,
uitbreiden en omheinen

Bestaande beplanting behouden

