t

cren

inderwerp: Inrichten speelwater De Paddenpoel
Kenmerk
Zaaknummer
Team: Buitendienst

COLLEGEADVIES

OPENBAAR
cv14542111 90227/SH
Z.48766
Akkoord door directeur:
Akkoord door teammanager: Ja
Saskia Hille
Andere betrokken portefeuillehouder:
-

Behandelend ambtenaar:
Portefeuillehouder:
weth. J.H. Boermans
Ander(e) betrokken team(s): Projecten
Beleid en Ontwikkeling; Juridische Zaken en Veiligheid
Te behandelen in:

Collegevergadering: 5 maart 2019

Conceptbesluit
Het college besluit:
Akkoord te gaan met realisatie project Paddenpoel Fase 1
St. Antoniusschool en De Fuik.
Besluit college d.d.

CC{’) “)

—

inrichting groenstrook tussen de
WKPB:
nee
Communicatie: ja
OR: nee
LT Agenda:nee
Secretaris: nee

(
Paraaf voor archivering:

Datum:
Onderwerp:

11april2019
Realisatie De Paddenpoel fase 1

Inleiding:

Op 19 maartj.l. heeft het college van B&W het collegevoorstel omtrent het inrichten van het
zwemwater van project De Paddenpoel Fase 1 aangehouden omdat ze meer duidelijkheid
wilde over de riooloverstort en dit plan. Er is overleg geweest met de initiatiefgroep De
Paddenpoel. Zij hebben het plan aangepast en de stapstenen uit het plan verwijderd. Op 25
maart is er een bewonersavond geweest om het aangepaste plan te presenteren door de
werkgroep. Ook is er een positief advies van Waternet rondom de riooloverstort op het
aangepaste plan Fase 1 zonder stapstenen. Het oordeel van Waternet is dat de situatie
rondom het water door realisatie van Fase 1 veiliger wordt dan de huidige situatie is (bijlage
1).
Achtergrond:

De st. Antoniusschool in Kortenhoef heeft begin vorig jaar een aanvraag ingediend bij De
Appelboom en de wens uitgesproken om het openbaar groen tussen de St. Antoniusschool
en De Fuik te ontwikkelen tot een leuk en uitdagend speel- en sportveld. Dit willen zij graag
doen in samenwerking met de omwonenden en De Fuik. In samenwerking met De
Appelboom heeft op 28 mei 2018 een bewonersavond plaatsgevonden. Deze avond werd
druk bezocht door omwonenden en belanghebbenden. Het resultaat was een mooie
inventarisatie van uitgangspunten die de aanwezigen hebben meegegeven aan een op te
richten werkgroep om mee aan de slag te gaan. Ook was er voor bewoners en
belanghebbenden op 31 mei nog een hele dag inloop op de gemeentewerf en gelegenheid
om mee te denken.
De opgehaalde uitgangspunten
Op 8juni 2018 is het verslag van de bewonersavond van 28 mei en de inloop van 31 mei
verspreid. Hierin staat een opsomming van lle ingebrachte punten die de Werkroep heeft
gehanteerd voor de uitwerking van hun voorstel. De hoofduitgangspunten zijn:
• geef antwoord op de zorg voor overlast (geluid, troep, hangjongeren);
• behoud het natuurlijke én open karakter in de combinatie met speel-/sportrecreatie;
• duurzaamheid / dubbel grondgebruik betrek ook het parkeerterrein;
• betrek verschillende doelgroepen, in het bijzonder de omwonenden, in planvorming,
realisatie en later in onderhoud.
Kaders
Een herinrichting tot sport en speelveld past goed in het bestemmingsplan. De technische
kaders waar de werkgroep rekening mee moest houden:
• In het aanwezige water zit een riooloverstort. Wanneer er veel regen valt, treedt deze
in werking en komt er rioolwater in het water. Dit gebeurt gemiddeld drie keer per
jaar. Hierdoor is deze plek niet geschikt om in te richten als zwemwater.
Spelenderwijs gebruikmaken van het water kan wettelijk gezien wel. Dit is niet
zonder risico’s. Wanneer de riooloverstort in werking is getreden komt er rioolwater
in het open water. Wanneer iemand hiermee in aanraking komt, is er een risico dat
deze persoon ziek kan worden.
• De vier aanwezige bomenrijen staan op de Groene Kaart en zijn daarmee
beschermd. Ophogingen en afgravingen binnen 2,6 meter zijn ongewenst.
Zowel de kaders als het bestemmingsplan zijn van meet af aan (eerste uitnodiging 20 april
2018) gecommuniceerd naar alle omwonenden.
Werkgroep De Paddenpoel
Er is een werkgroep van tien betrokkenen gevormd. De werkgroep bestaat uit een mooie
vertegenwoordiging van alle belanghebbenden. De deelnemende bewoners wonen
respectievelijk aan de Zuidsingel, het appartementencomplex boven de school, De Piramide,
Oostindië en het Hazenest. Daarnaast is er een afvaardiging van Buro Sport (De Fuik) en de
St Antoniusschooi. De werkgroep heeft gedurende de afgelopen 10 maanden hard gewerkt
om tot een goed voorstel te komen. Hierbij zijn de eerder opgehaalde uitgangspunten van de
bewoners steeds leidend. De werkgroep heeft zichzelf en het terrein de toepasselijke naam
“De Paddenpoel” gegeven. Deze naam wordt in de wijk gebruikt om het terreintje tussen de
—
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St. Antoniusschool en De Fuik te duiden.
Bureau Speelpian
Het bureau Speelpian ondersteund de Werkgroep in opdracht van de gemeente Wijdemeren.
Zij zijn momenteel betrokken bij alle omvormingen van speelterreinen in Wijdemeren. Zij
hebben alle kennis en kunde in huis om werkgroep De Paddenpoel goede ondersteuning te
bieden bij de uitwerking van het ontwerp.
De Paddenpoel versus Parkeerterrein
Het ontwerp voor de Paddenpoel staat op de voorgrond, maar op de achtergrond zijn ook
conceptuele ideeën voor de Parkeerplaats van De Fuik in ontwikkeling als uitwerking van
één van de uitgangspunten. Het plan voor De Paddenpoel wordt gepresenteerd met als doel
om vervolgens over te gaan tot een uitvoeringsplan. Hier zijn ook financiële middelen voor
gereserveerd binnen de begroting. De Parkeerplaats wordt enkel gepresenteerd om de
mogelijkheden te tonen voor de toekomst. Hier zijn ook nog geen financiële middelen voor
beschikbaar.
Presentatie ontwerp 25 maart 2019
Vanaf 8 maart 2019 was het mogelijk om het ontwerp vast in te zien. Op 25 maart 2019 heeft
de Werkgroep De Paddenpoel het plan gepresenteerd. Voor deze avond waren ruim 200
omliggende huishoudens uitgenodigd. Er waren ongeveer 40 aanwezigen bij de presentatie.
Kanttekeningen/Risico’s:

• De reacties op de presentatie van Fase 1 (groenstrook tussen de st. Antoniusschool
en De Fuik), zijn nagenoeg allen heel positief. Er zijn veel reacties van omwonenden
die zich verheugen op de realisatie. Er waren enkele bewoners van het
appartementencomplex boven de st. Antoniusschool, die hebben aangegeven zorg
te hebben over mogelijk overlast van een toekomstige jeu de boulesbaan. Mogelijk
dat zij bezwaar hebben.
De reactie van de werkgroep is dat er, juist met oog op deze zorg, is gekozen
voor de meest rustige activiteit en passende doelgroep vlakbij het
appartementencomplex. De meer actieve onderdelen, zoals het pannaveld,
het open veld, de klimmuur en het klimrek, zijn aan de kant van de Fuik
gesitueerd.
De werkgroep bestaat uit o.a. uit 7 direct omwonenden, waarvan ook een
bewoner van het appartementencomplex.
> Alle onderdelen passen binnen het bestemmingsplan.
Financiële consequenties:

Geen. De dekking vindt plaats uit de bestaande budgetten (twee budgetten van De
Appelboom, budget voor Speeltuinen en een al verkregen subsidie van Nedvang. De
verwachting is dat de beschikbare middelen toereikend zijn voor de realisatie van fase 1 (de
paddepoel). Mochten de beschikbare middelen onverhoopt niet toereikend zijn voor alle
planonderdelen van fase 1, dan wordt de Werkgroep gevraagd keuzes te maken waardoor er
geen overschrijding plaatsvindt.
Aanpak (planningluitvoering)

Uitgangspunt is om de uitvoering dit najaar te starten. De aanleg zal in samenwerking met de
bewoners zelf plaatsvinden.
Na vaststelling van dit besluit door het college, wordt de gemeenteraad geïnformeerd
middels een raadsinformatiebrief.
Communicatie
Is agendapunt aangemeld bij communicatie? Ja

Duurzaamheidsaspecten
-

Er is gekozen voor natuurlijk spelen. Dit betekent dat de gekozen materialen
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natuurlijk zijn.
Er komt 200 m2 insectentuin (bloemrijk vaste plantmengsel). Dit komt in plaats van
het huidige eenzijdige gras.

Bij lagen:
1. Advies Waternet
a) een foto van de huidige riooloverstort
b) een voorbeeld/impressie van de voorgenomen steiger
c) Presentatie plantekening De Paddenpoel (kruis door stapstenen Fase 1)
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Bijlage 1

Van: Boer, Toon van den [mailto:Toon.van.den.Boer@waternet.nh]
Verzonden: woensdag 10 april 2019 16:52
Aan: Saskia Hille <5.Hille@wijdemeren.nl>
Onderwerp: RE: participatieproject in Kortenhoef nabij Zuidsingel
Beste Saskia,
Ik heb overleg gehad met onze watersysteembestuurder over de locatie nabij Zuidsingel in Kortenhoef. Hierbij
onze bevindingen bij het plan in het kader van het Participatieproject in Kortenhoef nabij Zuidsingel.

Algemeen
Wij zijn ook van mening dat de steiger resulteert in een verbetering van het aanzicht van de locatie. We kunnen
instemmen met het voorstel zoals beschreven in het e-mailbericht met bijiagen van 10 april.

Veiligheid
Wij hebben géén suggestie of aanvulling bij het plan voor het verder verhogen van de veiligheid. Voor de
duidelijkheid merken wij op dat de veiligheid op deze locatie de verantwoordelijkheid is en blijft van de gemeente
Wijd eme ren.

Onderhoud
Voor wat betreft het onderhoud (via het luik) onder de nieuw te bouwen steiger geldt hetzelfde. Het onderhoud is
en blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente. We wijzen erop dat het onderhoud van het oppervlaktewater
en oever onder een steiger handwerk vereist. De aannemer die het onderhoud verricht zal hier vanwege de
steiger dan ook een extra inspanning moeten leveren.
Wij wensen de gemeente succes met het uitvoeren van het gewijzigde plan.
Met vriendelijke groet,
Toon van den Boer
Waternet,
Sector: Watersysteem
Afdeling: Waterplannen en Besturing
Postbus 94370,
1090 Gi Amsterdam
mob: 06 525 34 765
—

0 waternet
waterschap amstel gooi en vecht
gemeente amsterdam

Van: Saskia Hille <S.HilIe@wiidemeren.nl>
Verzonden: woensdag 10 april 2019 11:58
Aan: Boer, Toon van den <Toon.van.den.Boer@waternet.nl>
Onderwerp: RE: participatieproject in Kortenhoef nabij Zuidsingel
Beste Toon,
Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen rondom de planvorming voor het inrichten van de
groenstrook. Op basis van uw vorige email, heeft het college een besluit aangehouden en is het
geprek aangegaan met de initiatiefnemers. Gezamenlijk is besloten om af te zien van de stapstenen
zolang de riooloverstort nog in functie is. Ook wordt geen nieuw voorstel gedaan waarbij het water
bij het spelen wordt betrokken. Naar aanleiding van uw eerdere advies wordt tevens gekeken hoe
toegang tot het water verder kan worden ontmoedigd door middel van bepaalde aanplant. Op dit
moment spelen de kinderen regelmatig in en om het water (kikkervisjes vangen, bal uit het water
halen, enzovoort).
De initiatiefgroep houdt wel vast aan de wens om een steiger met hek aan te leggen boven de
riooloverstort (Er komt ook een afsluitbaar luik, zodat onderhoud zonder beperking kan blijven
plaatsvinden. De initiatiefgroep is er juist van overtuigd dat de situatie hierdoor een stuk veiliger
wordt. Momenteel wordt de riooloverstort gebruikt als speeltoestel. Door het aanleggen van de
steiger wordt dit onmogelijk gemaakt.
Alhoewel het College deze lijn kan volgen, willen zij hierover eerst uw zienswijze op horen.
• Vindt u dat de aanleg van de steiger, inclusief hoog hek, over de rioolstort inderdaad een
verbetering is voor de veiligheid van het terrein?
• Adviseert u mogelijk nog andere aanpassingen ten behoeve van de veiligheid?
Uw advies, wordt in een bijlage toegevoegd aan het collegevoorstel.
Bijgevoegd treft u
a) een foto van de huidige riooloverstort
b) een voorbeeld/impressie van de voorgenomen steiger
c) Presentatie plantekening De Paddenpoel (kruis door stapstenen Fase 1)
Ik bedank u vast hartelijk voor de medewerking.
Met vriendelijke groet,

Saskia Hille
Coördinator De Appelboom
www.DeAppelboom.nl
Werkdagen: ma/di/do/vr

Pare in

Gooi&Vecht
Gemeentewerf Wijdeme ren
De Kwakel 40, 1241 LD Kortenhoef
Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht
Algeen tel: 14 035 (wijdemeren)
Direct tel: (035) 65 59 408
E: s.hille@wildemeren.nl
www.wi jdeme ren. nI

Van: Boer, Toon van den [mailto:Toon.van.den.Boer@waternet.nh]
Verzonden: dinsdag 19 maart 2019 11:53
Aan: Saskia Hille <S.HiIIe@wijdemeren.nI>
Onderwerp: RE: participatieproject in Kortenhoef nabij Zuidsingel
Beste Saskia,
Algemeen geldt voor oppervlaktewater in de buurt van een riool overstort van een vuilwaterriolering een negatief
advies voor recreatief gebruik van die locatie. Waternet weet uit ervaring dat ziekteverwekkende micro
organismen (bacteriën, gisten, schimmels en virussen) die meekomen met het overstortwater uit het vuilwaterriool
dagenlang in oppervlaktewater kunnen overleven. En dat dit risico’s geeft voor gebruikers van de locatie. Het
geschikt maken van een locatie voor recreatief gebruik impliceert ook dat die geschikt geacht wordt voor
recreatief gebruik. Om deze redenen adviseren te wachten met het geschikt maken van deze locatie in
Kortenhoef nabij Zuidzingel voor recreatief gebruik totdat de riooloverstort in de omgeving van de beoogde locatie
is opgeheven.
Het niet volgen van dit advies is voor rekening van de initiatiefnemer en/of beheerder van de locatie.
Met vriendelijke groet,
Toon van den Boer
Waternet,
Sector: Watersysteem
Afdeling: Waterplannen en Besturing
Postbus 94370,
1090 Gi Amsterdam
mob: 06 525 34 765
—

0 waternet
waterschap amstel gooi en vecht
gemeente amsterdam

IEI!

Page 1/1

Page 1/1

1. (
-

Voorlopig Ontwerp

De twee plekken zijn met zorg ontworpen om een divers aanbod te kunnen bieden aan
buurtbewoners van alle leeftijden. De gebieden worden ingericht voor zowel actieve als
rustige buitenmensen. Individueel is er vanalles te beleven. Ook ontmoeting en samenspel
wordt gestimuleerd door van de Paddenpoel een groene doorgang te maken waarbij de
huidige tegelpaden naast De fuik (zie foto) en aan de kant van het schoolplein verdwijnen.
Bij de Paddenpoel wordt het ontwerp gepresenteerd met doel om vervolgens over te gaan
tot een uitvoeringsplan. De Parkeerplaats wordt enkel gepresenteerd om de mogelijkheden
te tonen voor in de toekomst.

Het ontwerp voor de Paddenpoel staat op de voorgrond, maar op de achtergrond zijn ook
conceptuele ideeën voor de Parkeerplaats van De Fuik in ontwikkeling. Er wordt gekeken
naar een mogelijke dubbelfunctie in de vorm van een renbaan en verkeersplein. Bijzonder
aan deze plek ïs het op maat gemaakte bordes ter hoogte van de oude Jeu de Boules baan.
Deze multifunctionele verhoging kan dienen als openbare ontmoetingsplek, freerun-/
sportparcours, podium of juist tribune bij evenementen.

1: Natuurlijk spel voor kinderen
2: Buitensport en recreatie voor alle leeftijden
3: Ruimte voor natuur

Aan de Zuidsingel in Kortenhoef vindt vernieuwing plaats. Voor de Paddenpoel, het
groene gebied tussen de St. Antoniusschool en De Fuik is een nieuw ontwerp gemaakt, Er is
ontworpen vanuit drie pijlers:

schoolplein

Kortenhoef gemeente Wijdem eren De Paddenpoel: huidige situatie
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Voorlopig Ontwerp

Note: Voor een impressie en uitleg bij de nummers, zie volgende pagina»

De hekwerken en tegelpaden aan de zijkanten worden verwijderd zodat de
Paddenpoel een groene doorgang wordt voor voetgangers. De halfverharde paden
zijn geschikt voor rolstoelen. De school krijgt een directe toegang tot de Paddenpoel.
Aan de kant van de Zuidsingel en aan de overkant komen nieuwe toegangen (10).
Er worden drie groene borders ingericht als “prairietuin”, dit is een duurzaam
bloemenmensel. Deze speciale groene borders komen rechtsonder langs het hek.
Linksboven langs het water en rechtsboven aan de achterzijde van De Fuik (111.

3. Ruimte voor natuur

Door te kiezen voor een pannaveld (6) en een speeltoestel (3.) dat ook voor sport
gebruikt kan worden, wordt de doelgroep breder. Het speeltoestel staat op kunstgras.
Aan de rechter zijkant komt de klimwand (4.) Deze klimwand is voorjongere kinderen
en heeft een veilige klimhoogte van 1.8in (zo kunnen longeren ook niet naar de
dakgoten klimmen).
Ouderen kunnen aansluiting vinden door een toegankelijke Jeu le Boules baan (8)
met liggende boomstammen als bankjes (7). De nieuwe steiger (9) is ook bedoeld als
ontmoetingsplek tussen jong en oud.

2. Buitensport en recreatie voor alle leeftijden

Aan de kant van de St. Anthoniusschool komt een natuurlijke speelboom (1) en een
stapparcours (2). Over het water zijn betonnen poeven (S), om op speelse wijze de
Paddenpoel over te steken. De wildroosters zijn breder dan het hek om het gebied,
zodat honden daadwerkelijk buiten het gebied blijven en de kinderen fijn kunnen
spelen.

1. Natuurlijk spel voor kinderen

DE PADDENPOEL

-

Kortenhoef gemeente Wijdemeren De Paddenpoel: drie pijlers
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Kortenhoef, gemeente Wijdemeren De Paddenpoel: visuele impressie
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Ontruiming kan desgewenst ook worden
opgepakt met bewoners. Op deze manier
worden niet alleen kosten bespaard,
maar ook betrokkenheid gestimuleerd
en de kans op vandalisme verkleind.
Uiteindelijk wordt de Paddenpoel een
plek van en voorl buurtbewoners van
alle leeftijden,

De natuurlijke uitstraling komt terug in de keuze om voornamelijk met hout
te werken. De toestellen komen uit de serie: “Natuurlijk spelen”. Door lokale
bedrijven op het gebied van houtbewerking ïn te zetten voor het realiseren
van de speelboom, de Jeu de Boules baan, steiger en pannaveld, worden er
kosten in eigen hand gehouden.

“Een visuele impressie van de nieuwe indeling”

DE PADDENPOEL

. .

Spiplan

Voorlopig Ontwerp

De parkeerplaatsen in het middelste gedeelte
krijgen een dubbelfunctie. Er komt een
verkeersplein waar kinderen verkeersregels
kunnen leren, of zelf steppen, skaten, fietsen.

Het Verkeersplein,

Rond het middelste gedeeltevan de parkeerplaats,
ligt ruimte voor een renbaan (+1- 10Dm). Als extra
sport-element is er een interactieve stopwatch
om eigen ronde-tijden bij te houden. Het is ook
mogelijk om de Paddenpoel mee te nemen in het
ha rdloop- rondje.

De Renbaan,

De oude Jeu de Boules baan wordt verwijderd
om plaats te maken voor de eye-catcher van de
parkeerplaats, “Het Bordes”. De maatvoering van
deelementen isgeschiktvoordagelijksebootcamp
en bewegingsoefeningen en bij evenementen
kan Het Bordes ingericht worden als toegankelijk
podium of tribune. Twee vlaggenmasten (ook te
gebruiken voor spandoeken) geven gezicht aan
elk evenement.

Het Bordes,

DE PARKEERPLAATS (concept)

-

Kortenhoef, gemeente Wijdemeren De Paddenpoel: conceptuele ideeën voor de parkeerplaats
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Zijaanzicht
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Bvenoanzicht
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Het Bordes komt aan het hoofd van de parkeerplaats te
liggen. Via de trap (1) aan de voorzijde kan het plateau
worden betreden en voor extra toegankelijkheid is er aan de
linkerzijde een helling (2) met dubbele leuning aangebracht.
Het is ook mogelijk het plateau (3) via het talud (4) aan de
achterzijde te beklimmen. Boven staan twee vlaggenmasten
(5).

Het Bordes,

Kortenhoef, gemeente Wijdemeren De Paddenpoel: Het Bordes
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