
Reacties wijkbewoners voorlopige ontwerp 
(per thema)

Antwoord vanuit gemeente

Verkeer

Toegankelijkheid beweegrondje / verhard pad 
Steenakkers

Voor het aanleggen van een verhard pad hebben we een goede ondergrond nodig. De werkzaamheden om daarvoor te zorgen beschadigen 
de wortels van de bomen. De bomen langs de Steenakkers zijn van grote waarde. We willen ze dan ook graag (gezond) houden. Als het 
beweegrondje veel gebruikt wordt, ontstaat er vanzelf een goed begaanbaar onverhard wandelpad. Het voorstel is om (de eerste periode) het 
pad wat vaker te maaien. Als het pad vervolgens veel wordt gebruikt, zal het zichzelf in stand houden.   

Verkeer(sveiligheid) rondom de wadi We vinden (verkeers)veiligheid belangrijk en daar is in het ontwerp dan ook rekening mee gehouden. De speelmogelijkheden zijn zo 
geplaatst, dat ze niet dichtbij de weg staan. Daardoor creëren we een 'bufferzone'. Voor ieders veiligheid mag er in de wijk niet harder dan 30 
km worden gereden. Op die maximum snelheid is de weg ook ingericht. 

Parkeergelegenheid Bij de bouw van een woonwijk is het uitgangspunt dat bij vrijstaande woningen en 2-onder-1-kapwoningen op eigen terrein wordt geparkeerd. 
Bij rijwoningen kan dit niet. Daarom wordt er voor deze woningen altijd een centrale parkeermogelijkheid aangelegd. Parkeren op de weg 
mag. Er moet dan wel rekening gehouden worden met het overige verkeer: Een geparkeerde auto mag de weg niet blokkeren. We begrijpen 
dat er soms een tekort aan parkeerplaatsen wordt ervaren, zeker als bezoek ook hun auto in de wijk parkeert. Daarin wijkt het Kornputkwartier 
niet af van andere wijken. De ontmoetingsplek staat overigens los van de (toekomstige) vraag naar extra parkeerplaatsen. In het ontwerp is de 
aanleg van parkeerplaatsen daarom niet meegenomen.  

Wandelverbinding tussen Brigade en Divisie Wandelen tussen de Brigade en de Divisie blijft mogelijk. De wandelverbindingen staan in het definitieve ontwerp. Het voorstel is om ze wat 
vaker te maaien. Als een pad daarna veel wordt gebruikt, zal het zichzelf in stand houden. De wandelverbindingen tussen de Brigade en de 
Divisie worden niet verhard. Deze informele wandelpaden in de wadi zullen niet altijd (goed) begaanbaar zijn. De hoofdfunctie van de wadi 
blijft namelijk waterberging en daarom zal er soms water in de wadi staan. Er is een alternatieve wandelverbinding naast de bestaande boswal 
langs de Oranje Gelderlandlaan. Uitstraling

Openheid van de wadi (behouden) Een van de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp is de open structuur. Ook bij de keuze waar we welke bomen en struiken planten, 
houden we rekening met het open karakter van de wadi. In het ontwerp zijn er overal doorkijkjes en zichtlijnen naar de andere kant van de 
wadi. Voor spelende kinderen zijn er wat knussere ruimtes gemaakt om lekker te kunnen spelen. Op een aantal plekken (aan de kant van de 
Brigade) hebben we in het definitieve ontwerp bosplantsoen weggehaald. Op deze manier wordt de openheid nog meer benadrukt en blijft er 
vrij uitzicht. Daarnaast houden we bij de keuze van de bomen rekening met de zichtlijnen en het open karakter. We kiezen (vooral aan de 
straatkant) voor hogere bomen waar je onderdoor kunt kijken. 

Natuur

Beplantingsplan Het beplantingsplan staat op www.steenwijkerland.nl/kornputkwartier.

(Ruimte voor) groenbeleving, ruigte en leegte In het definitieve ontwerp is een groot deel van de wadi (het zuidelijke deel) zo ontworpen dat we niet stimuleren dat er actief gebruik van 
wordt gemaakt. Zo blijft het daar relatief rustig en natuurlijk. Er is daar ook extra aandacht voor de beleving van groen, ruigte en leegte.  

Situering bosplantsoen voor woningen / vrij zicht 
(Brigade-zijde)

Op een aantal plekken (aan de kant van de Brigade) hebben we in het definitieve ontwerp wat bosplantsoen weggehaald. Bij het bepalen van 
de plek en de hoogte van de bomen houden we rekening met de bebouwing en de zichtlijnen.  

Behoud bestaande groenstructuur / boswal De boswal heeft een belangrijke natuur- en historische waarde. Daarom willen we die graag houden. Tussen de bestaande boswal en het 
groen dat we aanplanten, is in het definitieve ontwerp ruimte vrij gehouden om te lopen. Zo behouden we de boswal en wordt deze ook nog 
eens extra geaccentueerd. 



Type beplanting / biodiversiteit Biodiversiteit is een belangrijk uitgangspunt van het definitieve ontwerp. Door het aanbrengen van meer hoogteverschillen creëren we een 
goede basis voor meer biodiversiteit. Ook het aanplanten van diverse streekeigen bomen, planten en kruiden zorgt voor een completer 
leefmilieu voor plant en dier. Voorbeelden van bomen zijn: wilg, berk, els, linde en de populier. Voorbeelden van struiken zijn: liguster, 
hondsroos, sleedoorn en krent. Voorbeelden van kruiden en vaste planten zijn: kattenstaart, koekoeksbloem en gele lis. Voordat dat we met 
de uitvoering beginnen, doen we een ecologische quickscan. Daarbij kijken we of er (mogelijk) beschermde planten/dieren aanwezig zijn en of 
de werkzaamheden daar effect op hebben. 

(Gevolgen voor) flora en fauna Doordat we meer hoogteverschillen aanbrengen, ontstaat er een goede basis voor meer biodiversiteit. Ook het aanplanten van diverse 
streekeigen planten en kruiden zorgt voor een completer leefmilieu voor plant en dier. Een groot deel van de wadi richten we zo in dat deze 
niet uitnodigt voor intensief gebruik. 

(Natuur)educatie Uit de enquête blijkt geen uitgesproken wens voor natuureducatieve elementen. Mocht dit als bewonersinitiatief worden opgepakt, dan gaan 
we graag met deze groep inwoners in gesprek over de mogelijkheden. 

Voedselbos Een voedselbos heeft alleen kans van slagen als een grote groep bewoners hier actief mee aan de slag gaat (aanleg en onderhoud). Uit de 
enquête blijkt dat daar weinig animo voor is. Om die reden is er in het definitieve ontwerp geen voedselbos opgenomen. Mocht er toch 
interesse zijn en dit als bewonersinitiatief worden opgepakt, dan gaan we graag met deze groep inwoners in gesprek over de mogelijkheden. 

Spelen

Intensiteit formeel spelen In het definitieve ontwerp zit er tussen de speelelementen meer ruimte dan in het voorlopige ontwerp. Op deze manier creëren we meer 
doorkijkjes en wordt het gevoel van openheid nog meer versterkt. Ook bij de keuze van de speelbomen houden we rekening met het open 
karakter van het gebied. We kiezen bij de liggende speelbomen vooral voor bomen met weinig / zonder zijtakken.

Locatie / uitstraling / gebruik kabelbaan en 
klimelement

Zowel een kabelbaan als een klimobject komen als grootste wens uit de enquête en de kinderwandeling naar voren. Een kabelbaan past 
daarnaast goed bij het open karakter van de ontmoetingsplek. Beide speelelementen zijn in het definitieve ontwerp zo geplaatst dat ze de 
zichtlijnen en openheid van de wadi zo min mogelijk hinderen. De kabelbaan is (ten opzichte van het voorlopige ontwerp) iets gedraaid en 
opgeschoven (vanwege de afstand tot de woningen). 

Bespeelbaarheid speelveld In het definitieve ontwerp hebben we extra aandacht besteed aan een goede afwatering bij het trapveldje. Door het graven van enkele geultjes 
rondom het trapveldje komt er geen water meer op vanuit de andere wadi’s. Dat verhoogt de bespeelbaarheid van het trapveldje. We kunnen 
niet voorkomen dat er water in de wadi komt (en daarmee dus ook op het trapveldje). De hoofdfunctie van de wadi blijft waterberging. Daar 
voegen we elementen als spelen, ontmoeten en natuurbeleving aan toe. 

Ligging speelveld / speelrichting /  ballenvangers Uit de enquête blijkt dat de wijkbewoners graag een open en natuurlijke uitstraling willen. Bij het definitieve ontwerp hebben we met deze 
wens rekening gehouden. Dichte goals of ballenvangers passen daar niet bij. Bovendien is een dichte goal ook lastig(er) te onderhouden. In 
het definitieve ontwerp hebben we ook rekening gehouden met de speelrichting van het voetbalspel. Het speelveld is iets gedraaid ten 
opzichte van het voorlopige ontwerp. Op deze manier wordt zoveel mogelijk voorkomen dat ballen de straat op rollen en/of in de tuinen 
belanden. 

Freerunnen Alle elementen in de centrale wadi kunnen worden gebruikt om te freerunnen. In het definitieve ontwerp is het grote mysterieuze speelelement 
aangevuld met een multifunctionele stang. 

Spelen in combinatie met waterberging / 
veiligheid

In het definitieve ontwerp zijn er geen plotselinge hoogteverschillen, maar is er een geleidelijke overgang. Daardoor blijft machinaal maaien 
mogelijk. De hoogteverschillen en het eventuele water hebben een grote speelwaarde. De ervaringen op andere plaatsen (bijvoorbeeld in Tuk) 
zijn positief. De speelelementen voor de jonge kinderen bevinden zich op het hoge(re) en droge(re) deel. Het deel met avontuurlijk spelen is 
gericht op de wat oudere kinderen. Hier vind je een combinatie van spelen en water. In het diepste/natste deel komen geen 
speelaanleidingen. In het definitieve ontwerp hebben we op een aantal plekken de huidige en toekomstige hoogtes en dieptes aangegeven.  



Zandondergrond (en kattenpoep) Een zandondergrond is functioneel en heeft de voorkeur boven andere ondergronden (zoals een gietvloer of rubberen tegels). Zand, zeker in 
combinatie met water, heeft veel speelwaarde. Daarnaast past een zandondergrond bij de natuurlijke uitstraling van het ontwerp. Ook qua 
beheer heeft een zandondergrond de voorkeur. Als gemeente controleren we de zandondergrond en verversen we die als dat nodig is.    

Water

Nut en noodzaak gemaal Het water in de hele wijk wordt door het wadisysteem vertraagd afgevoerd. Op basis van testen, camera-inspecties en metingen hebben we 
geconstateerd dat de huidige voorzieningen om het water af te voeren, in de toekomst niet voldoende zullen zijn. Dit komt onder andere door 
meer (hevige) regenbuien, het teruglopen van de capaciteit van de buizen die het water moeten afvoeren en het feit dat er meer verharding is 
gekomen (ook op particuliere terreinen). De putten waarin het water wordt afgevoerd zijn onderhouden, maar lopen in capaciteit achteruit. Dit 
heeft te maken met de samenstelling van de bodem. Als we niets doen, komt er een moment dat de centrale wadi de aanvoer van water niet 
meer aankan. Het waterpeil stijgt dan en daardoor kan er wateroverlast ontstaan. In straten maar misschien ook in woningen. Dat willen we 
voorkomen. We willen een toekomstbestendige waterafvoer voor de hele wijk. Om dat te bereiken is het plaatsen van een gemaal 
noodzakelijk. Er is (nog) geen sprake van een acuut probleem, maar wel van een wenselijke ontwikkeling. Het gemaal heeft een capaciteit 
voor de hele wijk. Ook voor het nog te bouwen deel. Het gemaal gaat (pas) draaien als de wadi dreigt over te stromen. Het geluid van het 
gemaal is zeer beperkt en leidt niet tot overlast. Ook heeft het gemaal geen invloed op de waterafvoer op particuliere gronden. Het plaatsen 
van een gemaal stond al op de planning en staat los van de realisatie van de ontmoetingsplek. Omdat we nu van plan zijn om de wadi te 
herinrichten, is dit meteen ook een goed moment om het gemaal mee te nemen. Dit doen we samen met het Waterschap. 

Capaciteit waterberging in de wadi De functie van de wadi verandert niet. Bij het aanleggen van de hoogteverschillen gaat er geen grond bij of af. De grond die we op de ene plek 
afgraven wordt op een andere plek in de wadi weer gebruikt. De capaciteit voor wateropvang blijft daardoor gelijk. Op diepere plekken zal het 
water langer zichtbaar zijn. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de omwonenden. Het aanleggen van de ontmoetingsplek heeft geen invloed 
op de situatie in de kruipruimte bij de omwonenden. Wel zal (een deel van) de ontmoetingsplek op natte dagen minder of niet gebruikt kunnen 
worden. 

Afstroompunt regenwater vanaf de weg (Divisie-
zijde) 

In het definitieve ontwerp hebben we (aan de kant van de Divisie) extra aandacht besteed aan de bestaande afvoer van het regenwater vanaf 
de straat naar de wadi. Het pad vanaf de Divisie naar het speelgedeelte blokkeert de waterafvoer niet. 

Financiering, beheer en onderhoud

Financiering ontmoetingsplek De kosten voor de herinrichting van de centrale wadi worden betaald uit de exploitatie van het Kornputkwartier. Het idee van een 
ontmoetingsplek is niet nieuw. Al bij het ontwerp van deze nieuwbouwwijk is erover gesproken. Er is daarom rekening gehouden met deze 
investering. 

Onderhoud(skosten) Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de speeltoestellen en het groen. Daarom dragen we de 
ontmoetingsplek na realisatie over aan ons beheerteam. Hiermee is het beheer en onderhoud (ook financieel) geregeld. Voor deze 
onderhoudskosten hebben we een beheerbudget. Voor de veiligheid van de speeltoestellen zijn er strenge wettelijke eisen. Tijdens periodieke 
inspecties controleren we of de toestellen nog aan de eisen voldoen. Inwoners kunnen tussentijds ook een melding doen als bijvoorbeeld een 
speeltoestel kapot is of niet functioneert. Dat kan via www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Leefomgeving/Melding_doen. 

Toezicht / nadelige effecten (geluidsoverlast, 
hangjeugd en vandalisme)

Een ontmoetingsplek leidt niet automatisch tot overlast. De centrale ligging en het open karakter van de wadi maken dat gebruikers sociale 
controle ervaren. Daarmee is er een drempel om overlast te veroorzaken. Mocht er toch sprake zijn van hinder/overlast, dan kunnen 
bewoners dit melden bij de gemeente of de politie. Ook de jongerenwerkers van Sociaal Werk De Kop kunnen een rol spelen in het 
voorkomen en oplossen van eventuele hinder.

Proces: rolverdeling, participatie en 
communicatie



Vertegenwoordiging van de wijk in de werkgroep Het Kornputkwartier heeft geen eigen wijkvereniging en is niet bij een andere wijkvereniging aangesloten. Daarom hebben we een aantal 
inwoners gevraagd een werkgroep te vormen. Via de Facebookpagina ‘Wijk Dennenallee Steenwijk - Paddenpoel en Kornputkwartier’ hebben 
we vervolgens een oproep gedaan om aan te sluiten. Het resultaat daarvan is een werkgroep met bewoners van diverse straten uit de wijk: 
Brigade, Divisie, Compagnie en Dopheide. Met deze samenstelling (uit diverse delen van de wijk) denken we de informatie rondom de aanpak 
en de manier van inspraak goed te kunnen verspreiden en verzamelen. 

Rol en taakverdeling binnen de werkgroep In de werkgroep zitten bewoners uit diverse straten, medewerkers van de gemeente en medewerkers van het adviesbureau OBB. De 
bewoners zijn een klankbordgroep die geluiden uit de wijk opvangt en doorgeeft. Ook denken zij mee over het proces. De bewoners zijn geen 
belangenbehartigers van de bewoners van de wijk. Binnen de werkgroep zorgt het bureau OBB voor ondersteuning en advies. De gemeente 
Steenwijkerland is initiatiefnemer en opdrachtgever voor de inrichting van de centrale wadi. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de 
inrichting en het beheer van de ontmoetingsplek. De gemeente neemt uiteindelijk een besluit.  

Communicatie en participatie Bij de start van het traject is een participatieproces uitgestippeld om alle inwoners te betrekken bij de inrichting van de centrale wadi. Dit 
proces hebben we beschreven in een flyer die in de wijk huis-aan-huis is verspreid. De flyer was meteen een uitnodiging voor de 
kinderrondgang en de deurgesprekken die we hebben georganiseerd. Via diverse communicatiekanalen en communicatiemiddelen kon 
informatie gevraagd en gegeven worden: Facebook, flyers, posters, WhatsApp, deurgesprekken, een informatiemiddag, e-mail, de 
gemeentelijke website www.steenwijkerland.nl/kornputkwartier en telefonisch contact. We hebben makelaars die actief zijn in de wijk 
gevraagd toekomstige inwoners te informeren. Er was een digitale enquête om meningen en wensen op te halen. Aan de hand van een 
plattegrond kon iedereen ook zijn of haar eigen ontwerp maken en indienen. Uiteraard zijn bewoners niet verplicht om mee te doen. Zij 
hebben daarin een vrije keus. 

Deskundigheid adviesbureau OBB                                                                                                                                                                                                                                  OBB is een gerenommeerd bedrijf en heeft veel ervaring op het gebied van spelen (ook in combinatie met water). Meerdere bureaus hebben 
een presentatie gegeven. De werkgroep heeft vervolgens unaniem de voorkeur uitgesproken voor OBB.  

Definitief ontwerp Wat we uit de wijk hebben opgehaald, is verwerkt in een voorlopig ontwerp. Dit voorlopige ontwerp is op 7 juli tijdens een inloopbijeenkomst 
aan de bewoners gepresenteerd. Ook heeft er een gesprek plaatsgevonden met de direct aanwonenden van de centrale wadi. De reacties die 
er op het voorlopig ontwerp zijn gekomen zijn bekeken en gewogen. Het voorlopige ontwerp is op onderdelen aangepast. Het vaststellen van 
het definitief ontwerp gebeurt door de opdrachtgever, in dit geval de gemeentelijk projectleider. Het definitieve ontwerp vindt u op 
www.steenwijkerland.nl/kornputkwartier

Bezwarenprocedure Bezwaar maken kan alleen als er sprake is van een formeel besluit. De bestemming van de wadi maakt het mogelijk om vergunningvrij een 
ontmoetingsplek te realiseren. Het indienen van bezwaar of beroep is dan ook niet mogelijk. Voor ons staat voorop dat we samen een plan 
maken dat kan rekenen op zoveel mogelijk draagvlak uit de buurt. 

Overig

Omheind hondenlosloopveld Uit de enquête blijkt dat er zowel voor- als tegenstanders zijn voor een hondenspeelterrein. De Dennenallee is een van de losloopgebieden 
die we als gemeente hebben aangewezen. We zien een omheind hondenspeelterrein als een voorziening die de wijk overstijgt. Op dit moment 
ondersteunen we een bewonersinitiatief om aan de Oostermeentherand een omheind hondenlosloopterrein te realiseren. Meer informatie over 
hondenlosloopterreinen is te vinden op https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Leefomgeving/Huisdieren/Hond_uitlaten

Toevoegen prullenbakken (ook voor 
hondenpoep)

Omdat iedereen zelf verantwoordelijk is voor het meenemen van zijn of haar afval, zijn we terughoudend in het plaatsen van extra 
afvalbakken. De ervaring leert dat een afvalbak bij een ontmoetingsplek tot extra zwerfafval leidt. Daarom is een extra afvalbak nu (nog) niet 
meegenomen in het definitieve ontwerp. Graag willen we met wijkbewoners praten over zwerfafval en hoe we dat tegen kunnen gaan. De wijk 
heeft al een greenteam, maar er zijn meer mogelijkheden. Als er een groep bewoners is die met ons hierover in gesprek wil, dan nodigen we 
ze uit om contact met ons op te nemen.  



Nut en noodzaak zitplek / zitgelegenheid Uit de enquête blijkt dat er grote behoefte is aan elkaar ontmoeten. Een voorziening om dat te stimuleren is een zitgelegenheid. Deze zijn 
bedoeld voor verschillende doelgroepen. (Groot)ouders die met hun kinderen meegaan. Ouderen die even willen uitrusten. Buurtbewoners die 
een praatje willen maken met elkaar. De ondergrond bij de centrale zitgelegenheid (aan de kant van de Divisie) is half verhard. Daardoor is 
deze plek ook toegankelijk voor mindervaliden, of (groot)ouders met een kinderwagen. In het definitieve ontwerp hebben we de centrale 
zitplek iets kleiner vormgegeven, zodat er meer openheid ontstaat. 

Onderbouwing plan / (toekomstige) 
samenstelling van de wijk

Het Kornputkwartier is een diverse wijk met verschillende soorten woningen. Huurwoningen (sociaal en particulier) en koopwoningen (van 
rijwoningen tot vrijstaande woningen). Met een ontmoetingsplek proberen we de sociale samenhang (voor jong en oud) in de wijk te 
stimuleren. We maken de openbare ruimte daarvoor geschikt. Dat doen we ook in andere wijken en kernen in onze gemeente. De 
ontmoetingsplek is bedoeld als voorziening voor de hele wijk. Het plan is gebaseerd op de resultaten van een uitgebreid participatieproces dat 
we met elkaar hebben doorlopen. Bij het ontwerp is ook gekeken naar de huidige leeftijdsopbouw van de wijk. Er wonen (in maart 2021) circa 
850 bewoners in de wijk, waarvan 112 in de leeftijd 4 t/m 12 jaar. Duidelijk is dat met de uitbreiding van het aantal woningen de komende 
jaren, het aantal bewoners toeneemt.  Er zijn nu maar 3 formele speelplekken in de wijk aanwezig. Als we kijken naar de verdeling van deze 
speelplekken (en de ontwikkeling van de wijk), dan is deze aanvullende ontmoetingsplek (waar spelen, ontmoeten, waterberging en natuur 
samenkomen) een juiste keuze. De ervaring leert dat een wijk altijd in beweging is. Bewoners verhuizen en nieuwe bewoners komen in de wijk 
wonen. Ook de behoefte van kinderen verandert naarmate ze ouder worden. We hebben daar rekening mee gehouden. Er is voor ieder wat 
wils. Ieder speeltoestel heeft een eigen levensduur. Op het moment dat een of meerdere speeltoestellen worden vervangen, kijken we 
opnieuw naar de behoefte in de wijk. Het risico op verveling (dat toestellen na verloop van tijd niet of nauwelijks meer gebruikt worden), is in 
de centrale wadi niet groter of kleiner dan op andere locaties.  

Doelgroep De ontmoetingsplek en het beweegrondje zijn bedoeld voor jong en oud (uit de hele wijk). Er zijn geen leeftijdsgrenzen en ze kunnen 
multifunctioneel gebruikt worden. In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat de speeltoestellen vooral bedoeld zijn voor kinderen in de 
leeftijd van 4 t/m circa 12 jaar. Dit zijn overigens geen 'harde' grenzen, want spelen is voor ieder kind anders. Het ontwerp houdt rekening met 
de verschillende leeftijdscategorieën als het gaat om het soort speeltoestel of speelmogelijkheid en de locatie daarvan binnen de wadi. Het 
gebied is opgeknipt in zones. De speeltoestellen voor de jongste kinderen zijn te vinden op het hoogst gelegen deel. De wat avontuurlijker en 
natuurlijker speelmogelijkheden voor oplopende leeftijden liggen richting het lager gelegen deel van de wadi. 


