VO Populierenbos en voormalige paardenweide
Beantwoording reacties via reactieformulier Populierenbos op https://www.metamersfoort.nl/groengordel
Opgesteld:
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3 juni 2021

1. Reactieformulier zaterdag 8 mei 2021 om 13:08 uur
Zijn wij dingen vergeten in het ontwerp?

Wat zijn we volgens jou vergeten?

Reactie:

Ja

Graag het pad voor het kleine anker verbreden en iets
met de afwatering. Pad is echt te smal voor al die
fietsen, buggy’s, kinderwagens en bakfietsen die er ‘s
morgens allemaal doorheen moeten.

De genoemde locatie valt buiten de grenzen van het
project. We vragen onze collega’s van weg- en
waterbeheer om te bekijken of het pad kan worden
verbreed om de doorstroming te verbeteren.

Zijn er dingen die jij wilt veranderen in het
ontwerp?

Wat wil je veranderen?

Reactie:

Ja

Pad voor het kleine Anker.

Zie bovenstaande reactie.

Zijn er andere dingen waarmee wij
rekening moeten houden in het ontwerp?

Waar moeten we, volgens jou, ook rekening mee houden?

Reactie:

Nee

-

-
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2. Reactieformulier zondag 9 mei 2021 om 00:18 uur
Zijn wij dingen vergeten in het ontwerp?

Wat zijn we volgens jou vergeten?

Reactie:

Ja

Ik zou wat vogel nest kasten en vleermuis kasten willen.
Dan pak je gelijk het eikenprocessierups probleem aan
de koolmees enz. eten deze graag. En er leven wel
vleermuizen in dit park die zie ik vaak ‘s avonds als ik
met de hond wandel.

We hangen vleermuiskasten op in de directe omgeving van
het populierenbos. Het ophangen van vogelnestkasten is
niet voorzien. De eikenprocessierups bestrijden we in dit
gebied door het toepassen van kruidenrijk grasbeheer.
Kruidenrijk gras trekt natuurlijke vijanden aan van de
eikenprocessierups (o.a. gaasvlieg, lieveheersbeestje),
maar ook mezen die de andere insecten eten die afkomen
op het kruidenrijk gras.

Zijn er dingen die jij wilt veranderen in het
ontwerp?

Wat wil je veranderen?

Reactie:

Ja

Minder bramen. Want die overwoekeren de andere
planten. Meer bloemen en planten voor bijen en
vlinders vlinder struiken aanplanten.

Bramen verwijderen we op plekken waar ze niet gewenst
zijn, met uitzondering van de strook langs het fietspad
Amsterdamseweg. Daar snoeien we jaarlijks de bramen bij
het schonen van de greppel.
We planten geen nieuwe bramen en vlinderstruiken.
Vlinderstruiken zijn een uitheemse soort, die niet past in
ons plan. We kiezen inheemse struiken waarvan bekend is
dat zij waardevol zijn voor insecten. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan sleedoorn.

Zijn er andere dingen waarmee wij
rekening moeten houden in het ontwerp?

Waar moeten we, volgens jou, ook rekening mee houden?

Reactie:

Ja

Ja zorgen dat er geen dieren verstoord worden er leven
hier ook egels. En ik heb er zelfs een eekhoorn gezien.
Goed letten op vogel nesten en vleermuizen.

We werken zoveel mogelijk buiten kwetsbare periodes,
zoals het broedseizoen. Als we aan het werk gaan doen we
vooraf altijd een faunascan. Als we diersoorten aantreffen
nemen we passende maatregelen om die te ontzien of te
beschermen.
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3. Reactieformulier zondag 9 mei 2021 om 11:02 uur
Zijn wij dingen vergeten in het ontwerp?

Wat zijn we volgens jou vergeten?

Reactie:

Ja

Niet per se en slechts in dit ontwerp, maar wat ik
ontzettend mis in Amersfoort is mooie en toegankelijke
parken waarbij je niet te veel last hebt van
omgevingsgeluiden (zoals een Amsterdamseweg) en
niet teveel in het zicht zit (zoals aan de zijde van de
Dollardstraat), maar waar je wel lekker met een kleedje
kan recreëren. Het parkleven in bijv. Amsterdam en
Utrecht is zoveel fijner! Park Randenbroek is een
schitterend park, maar snel vol (omdat dit het enige
echt leuke park van Amersfoort is) en niet centraal
bereikbaar voor iedereen. Hoe fijn zou het zijn als we in
Amersfoort ook lekker zouden kunnen picknicken,
frisbeeën, Kubb spelen, etc, zonder dat een frisbee de
straat op waait of je in de hondenpoep zit (omdat het
park voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, zoals
bijv. Schothorst). Een park waar gesport kan worden,
een ander park waar de barbecue misschien zelfs aan
mag. Ligplekjes. Maak de bebouwde kom van
Amersfoort groener met meer parken! Maak het
uitnodigend om te recreëren in openbare ruimtes en
zorg op die manier voor meer verbinding!

Waterberging, natuurontwikkeling en -beleving zijn de
primaire doelstellingen voor dit project. Recreatie blijft
mogelijk, bijvoorbeeld op het grasveld (trapveld) aan de
Dollardstraat-zijde van de populieren.

Zijn er dingen die jij wilt veranderen in het
ontwerp?

Wat wil je veranderen?

Reactie:

Ja

Zie boven.

Zie bovenstaande reactie.

Zijn er andere dingen waarmee wij
rekening moeten houden in het ontwerp?

Waar moeten we, volgens jou, ook rekening mee houden?

Reactie:

Ja

Zie boven.

Zie bovenstaande reactie.
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4. Reactieformulier zondag 9 mei 2021 om 19:57 uur
Zijn wij dingen vergeten in het ontwerp?

Wat zijn we volgens jou vergeten?

Reactie:

Ja

Onze kinderen spelen nu al heel veel in de buurttuin.
Lekker ravotten en regelmatig een nat pak. Zijn er ook
wat speel mogelijkheden in het nieuwe gebied?
Bijvoorbeeld een vlot of een touwbrug.

Speelvoorzieningen zijn niet voorzien in dit plan. We
gedogen eigen initiatieven van kinderen, mits ze geen
gevaar en/of overlast veroorzaken.

Zijn er dingen die jij wilt veranderen in het
ontwerp?

Wat wil je veranderen?

Reactie:

Nee

-

-

Zijn er andere dingen waarmee wij
rekening moeten houden in het ontwerp?

Waar moeten we, volgens jou, ook rekening mee houden?

Reactie:

Ja

De kinderen van de DaVinci school spelen nu ook veel in
de natuurtuin. Is de waterpartij niet gevaarlijk voor
hen?

In de buurtnatuurtuin is ook een (kleinere) waterpartij
aanwezig. Daarnaast zijn er nu enkele watergangen in het
gebied. De uitbreidingen worden aangelegd met flauwe
oevers waardoor kinderen makkelijk het water uit kunnen
komen.
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5. Reactieformulier vrijdag 14 mei 2021 om 12:58 uur
Zijn wij dingen vergeten in het ontwerp?

Wat zijn we volgens jou vergeten?

Reactie:

Ja

Uitbreiding waterpartij naar het naastgelegen
trapveldje.

Het trapveld aan de Dollardstraat is geen onderdeel van
het project. De waterpartij wordt niet uitgebreid in de
richting van die locatie. Daarnaast vervult het trapveld een
functie voor de buurt.

Zijn er dingen die jij wilt veranderen in het
ontwerp?

Wat wil je veranderen?

Reactie:

Ja

Het ontwerp lijkt me op zich prima. Het is echter een
gemiste kans om de waterpartij niet uit te breiden
richting het trapveldje. Dit trapveldje word nagenoeg
nooit gebruikt i.t.t. Het Cruijffcourt. Het zou mooi zijn
om dit grote grasveld een mooie vijver aan te leggen
conform hoe het vroeger was. Is ook mooi in lijn met de
vijverpartij aan de andere kant van de weg.

Zie bovenstaande reactie.

Zijn er andere dingen waarmee wij
rekening moeten houden in het ontwerp?

Waar moeten we, volgens jou, ook rekening mee houden?

Reactie:

Nee

-

-
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6. Reactieformulier zondag 16 mei 2021 om 10:59 uur
Zijn wij dingen vergeten in het ontwerp?

Wat zijn we volgens jou vergeten?

Reactie:

Ja

Goedemorgen, Ik mis bankjes in het plan. Misschien zie
ik die over het hoofd, maar als senior zou het heerlijk
zijn om in het park te kunnen zitten en om een plek
waar je tijdens een wandeling even kunt pauzeren. De
hele wijk heeft overigens een tekort aan rustplekken. Er
wonen heel veel senioren in de wijk, in het
ouderencentrum, in de appartementen en in de
eengezinswoningen. Doordat senioren niet even
kunnen zitten onderweg is het veel moeilijker om in
beweging te blijven. Verder is het ook voor
(groot)ouders fijn om met hun jongere kinderen in het
park te zitten.

In het plan zijn enkele bankjes voorzien. Op de kaart
‘Concept ontwerp Populierenbos toelichting’ ziet u waar
bankjes komen. De bankjes maken we van boomstammen
van bomen die we weghalen uit het projectgebied.

Zijn er dingen die jij wilt veranderen in het
ontwerp?

Wat wil je veranderen?

Reactie:

Nee

-

-

Zijn er andere dingen waarmee wij
rekening moeten houden in het ontwerp?

Waar moeten we, volgens jou, ook rekening mee houden?

Reactie:

Nee

-

-
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7. Reactieformulier zondag 16 mei 2021 om 11:23 uur
Zijn wij dingen vergeten in het ontwerp?

Wat zijn we volgens jou vergeten?

Reactie:

Ja

Het behouden van 28 kleinere bomen die naast de 13
populieren staan die gekapt moeten worden. Kap van
de populieren met behoud van kleinere bomen in de
omgeving behoort zeker tot de mogelijkheden.

Om het wortelstelsel van de grote populieren te kunnen
rooien moeten we ook de kleinere bomen en struiken
verwijderen. We rooien de stobben van de populieren om
opnieuw uitlopen te voorkomen. Zo geven we ruimte aan
de nieuwe beplanting.
We proberen zoveel mogelijk bestaande
bomen/boomgroepjes te sparen.
Op het Voorlopig Ontwerp geven open zwarte cirkels de
bestaande bomen aangegeven waarvan wij verwachten
dat wij ze kunnen handhaven.
Mogelijk wordt ‘veroorzaakt zo min mogelijk schade aan
bestaande vegetatie’ een criterium waarover de
aannemers in de aanbesteding een uitspraak moeten
doen. De aannemer met de beste reactie maakt een
grotere kans op de opdracht. Wie uiteindelijk de winnende
aannemer wordt is -naast de prijs- ook afhankelijk van
andere aspecten zoals de samenwerking met bewoners
tijdens de uitvoering.

Zijn er dingen die jij wilt veranderen in het
ontwerp?

Wat wil je veranderen?

Reactie:

Ja

Die bestaande bomen opnemen in het ontwerp is juist
belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit en
verkoeling.

Zie bovenstaande reactie.

Zijn er andere dingen waarmee wij
rekening moeten houden in het ontwerp?

Waar moeten we, volgens jou, ook rekening mee houden?

Reactie:

Ja

Kap van bomen voor de realisatie van waterberging is
niet in ons belang. Behoud van bomen met meer

We kappen geen gezonde bomen om waterberging te
kunnen realiseren. We kappen de populieren omdat ze
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biomassa die zorgt voor verdamping en zodoende
verkoeling is in ons belang.

vanwege hun slechte conditie een gevaar opleveren voor
de omgeving. Mogelijk realiseren we op die plekken een
waterberging.
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8. Reactieformulier dinsdag 18 mei 2021 om 20:43 uur
Zijn wij dingen vergeten in het ontwerp?

Wat zijn we volgens jou vergeten?

Reactie:

Nee

-

-

Zijn er dingen die jij wilt veranderen in het
ontwerp?

Wat wil je veranderen?

Reactie:

Nee

-

-

Zijn er andere dingen waarmee wij
rekening moeten houden in het ontwerp?

Waar moeten we, volgens jou, ook rekening mee houden?

Reactie:

Ja

Ik heb alleen een opmerking bij de zandvlakken. Ik snap
de toevoeging vanuit het idee van biodiversiteit, maar
het komt mij engszins gebiedsvreemd over in het
laagste, natte en kleiige deel van de groenstrook. Ook
de oriëntatie en locatie van enkele vlakken vind ik
vreemd. Ik zou ze beperken tot de hogere delen van het
ontwerp (heuveltjes) en oriënteren op het zuiden,
zuidwesten, zodat het optimaal kan opwarmen.

Het zandvlak nabij de aan te leggen amfibieënpoel is min
of meer georiënteerd op het zuiden. Bij de andere twee
zandvlakken is de locatie zodanig gekozen dat ze een groot
deel van de dag zon krijgen.
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9. Reactieformulier dinsdag 19 mei 2021 om 14:37 uur
Zijn wij dingen vergeten in
het ontwerp?

Wat zijn we volgens jou vergeten?

Reactie:

Ja

Complimenten voor het ontwerp, ik ben blij te zien dat de
paardenweide en het populierenbos zo'n mooie opknapbeurt
krijgen. Wat ik nog zou willen toevoegen is aanplanting van een
bloemenstrook onder de bomen tussen het JC Court en de
Dollardstraat. Op veel andere plekken in de Groengordel zie je ook
van dit soort stroken, dat zou hier wat mij betreft een goede
toevoeging zijn. Een alternatief is hoger gras tussen deze bomen,
zodat er meer onderscheid ontstaat met het trapveld ernaast en
het geheel een wat natuurlijkere uitstraling krijgt.

Het maaibeheer van de groengordel passen we aan
volgens het geactualiseerde beheerplan groengordel. De
bedoelde strook blijft intensief gemaaid (gazon). We
passen ook extensief grasbeheer toe, onder andere in de
strook tussen het populierenbos en het trapveld aan de
Dollardstraat.

Zijn er dingen die jij wilt
veranderen in het ontwerp?

Wat wil je veranderen?

Reactie:

Ja

Het is een mooie aanpassing dat het pad door het populierenbos
straks een slingerende beweging krijgt. Die slingerende beweging
zou eigenlijk moeten worden doorgetrokken richting het Anker,
waar het pad nu nog heel hoekig ligt.

Het deel van de groengordel bij het Anker valt buiten de
grenzen van het project.

Zijn er andere dingen
waarmee wij rekening
moeten houden in het
ontwerp?

Waar moeten we, volgens jou, ook rekening mee houden?

Reactie:

Nee

-

-
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10. Reactieformulier donderdag 20 mei 2021 om 14:34 uur
Zijn wij dingen vergeten in
het ontwerp?

Wat zijn we volgens jou vergeten?

Reactie:

Ja

Aan te geven waar in het bos (legenda bosschage) bestaande
bomen blijven staan, welke hoogte en diameter deze hebben. Nu is
niet in te schatten hoe dicht en groen die strook blijft en of de
aanplant van bosplantsoen wel afdoende is. Doel zou moeten zijn
om een dichte relatief hoge afscheiding tussen Amsterdamseweg
en Soesterkwartier te behouden.

Op het Voorlopig Ontwerp geven open zwarte cirkels de
bestaande bomen aangegeven waarvan wij verwachten
dat wij ze kunnen handhaven.
Die cirkels zullen wij wat duidelijker aangeven op de
tekening en in de legenda.
Het is inderdaad de bedoeling om het beeld van een
groene afscheiding naar de Amsterdamseweg te
handhaven. Op de plekken waar wij de populieren
verwijderen zal dat beeld zich nog wel moeten
ontwikkelen. Daar planten we namelijk nieuwe inheemse
bomen en struiken die eerst moeten groeien.

Zijn er dingen die jij wilt
veranderen in het ontwerp?

Wat wil je veranderen?

Reactie:

Ja

Aanplant van meer gelaagdheid in de bosschage, strategie om
dunning en beheer op termijn te voorkomen, en ik mis soorten als
fladderiep, ratelpopulier, grauwe abeel, zwarte els e.d. in de
aanplant bosschage. Hier zitten nu vooral soorten in die relatief
klein blijven terwijl ik juist in de rand naar de Amsterdamseweg
meer gelaagdheid en grotere boomvormers zie. De losse bomen en
boomgroepen zijn wel mooi divers maar hier zitten vooral de
hogere bomen tussen die op termijn deze plek bijna geheel in de
schaduw leggen. Kortom de hogere soorten graag in de rand en de
kleinere boomsoorten graag als solitaire en boomgroepen.
Daarnaast lijkt het alsof de boombeplanting te dicht op het water
staat wat tot verzuring van de poelen leidt door het blad afval. De
ecologische maatregelen zijn gevarieerd en goed.

De bosschage planten we gelaagd aan: een mantel van
lagere heestersoorten, met een kern van hogere
heestersoorten met bomen.
In het Voorlopig Ontwerp zijn de volgende boomsoorten in
de bosschage voorzien: zwarte populier, schietwilg, zwarte
els, een enkele zoete kers en winterlinde (beide in de
rand).
De fladderiep is niet geselecteerd. Deze is niet resistent
tegen de iepenspintkever. De ratelpopulier en grauwe
abeel nemen we in overweging.

VO Populierenbos en voormalige paardenweide
Zijn er andere dingen
waarmee wij rekening
moeten houden in het
ontwerp?

Waar moeten we, volgens jou, ook rekening mee houden?

Reactie:

Ja

Hoe en vanuit waar komt de regenwater berging? Wat wordt er op
aangesloten?

De (extra) te graven waterpartijen, amfibieënpoel en
laagten zijn primair bedoeld om het regen-/kwelwater van
het gebied te bergen en te beleven.
De terreinen rondom de waterpartijen zullen we zo
profileren dat het water daar naartoe afstroomt.
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11. Reactie via e-mail vrijdag 21 mei 2021 om 07:31 uur

Reactie:

Hopelijk krijgen we via de website meer reacties op het ontwerp van het populierenbos en de
paarden wei.
Er komen wel wat reacties dat mensen het raar vinden dat ze van ons de vraag krijgen naar
het plan te kijken en dan op een gemeentesite hun reactie moeten geven. Daar gaan we
volgende keer in de uitvraag duidelijkheid over geven.
Verder is het plan op de site mooi, maar mis ik in de toelichting de keuzes die gemaakt zijn.
Bijvoorbeeld: er moeten extra bomen worden gekapt om het grondwerk voor de poelen en
hooiland mogelijk te maken of: door de kap van de populieren zullen een aantal bomen en de
onderbegroeiing zo beschadigd raken dat ze niet te sparen zijn.
Het kappen van bomen ligt altijd gevoelig, dus wat extra uitleg waarom dat nodig is helpt
voor het begrip denk ik.
Zou dat nog aangevuld kunnen worden? En anders is het voor volgende inspraak wellicht iets
om rekening mee te houden.

Voor de aanleg van de poelen (waterpartijen, amfibieënpoel en laagten) zullen we geen bomen kappen. Ze zijn
dusdanig gepositioneerd dat kappen niet nodig is.
Om de grote populieren te verwijderen, inclusief het
rooien van de stobben van deze bomen, is het helaas niet
mogelijk om alle onderbegroeiing te sparen. In de
uitwerking van het plan bekijken we hoe de impact van de
populierenkap op de andere vegetatie zo minimaal
mogelijk kan blijven.
Mogelijk wordt dat een criterium waarover de aannemers
in de aanbesteding een uitspraak moeten doen. De
aannemer met de beste reactie maakt een grotere kans op
de opdracht. Wie uiteindelijk de winnende aannemer
wordt is -naast de prijs- ook afhankelijk van andere
aspecten zoals de samenwerking met bewoners tijdens de
uitvoering (bijvoorbeeld handen-uit-de-mouwen bij het
maken van takkenrillen, nieuwe aanplant).

