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Opgehaald uit (duurzaamheids)sessies met de gemeentelijke (beleids)afdelingen en uit de klankbordgroepbijeenkomst
Opgenomen uit de vergadering commissie Beheer van 28 juni 2018

Groen

Bron
Sessie wonen, straatmeubilair,
Aandacht voor zichtlijnen i.p.v. verdichting van groen
verhardingen, spelen en groen
Sessie beheer, wegen en
De verblijfsplekken zo veel mogelijk windvrij
riolering
Sessie verharding en
De zuidkant heeft wel erg dichte beplanting. Mooi zicht op het water creëren
duurzaamheid
Functioneel groen (eetbare planten, fruitpad) toevoegen i.p.v. klassiek groen
Sessie handhaving en
Sessie verharding en
Groene inprikkers vanuit de randen
duurzaamheid
Meer triggers in de openbare ruimte inbouwen om bewoners te motiveren om zich in Sessie ecologie, landschap en
de groen gebieden te begeven
stedenbouw
Sessie ecologie, landschap en
Achterstallig onderhoud opwaarderen om veel meer open natuur te realiseren.
stedenbouw
Sessie ecologie, landschap en
Groen bereikbaarder maken
stedenbouw
Meer vergroenen om biodiversiteit te stimuleren (met het Burgemeester Renaldapark
Sessie groen
als voorbeeld)
Te veel dichtheid groen beperken in het kader van handhaving
Sessie handhaving en
Zuidrand niet aanraken, dichte bebossing laten staan: wordt beheerd door bewoners
Sessie groen
en Spaarnelanden. Wenselijk voor biodiversiteit dat dit behouden wordt
Groeinspectie uitvoeren conform NEN 2767
Sessie groen, Djorn Noordman
Sessie ecologie, landschap en
Mogelijkheden van geveltuinen en groene gevels onderzoeken
stedenbouw
Vergroenen van de achterzijdes aan de Briandlaan.
Klankbordgroepbijeenkomst
Groene plek tussen Heldringstraat en Brailllaan bevat een verharde speelplek die een
Klankbordgroepbijeenkomst
raar hoogteverschil heeft. Het grind ligt er eveneens niet goed bij.
Snippergroen voorkomen, beter inzetten op grotere groenstukken
Klankbordgroepbijeenkomst
De onbebouwde ontwikkellocaties Thomas Morestraat en Baden‐Powellstraat beter
Klankbordgroepbijeenkomst
benutten
Bij het ontwerp van de europaweg liggen kansen voor een groene inpassing van grote
Klankbordgroepbijeenkomst
wegstructuur
Toevoegen van groen en speelplekken
Comissie Beheer
Ecologie
Niet meer onderscheid maken tussen openbaar en privé groen, maar juist meer
ecologische verbindingen of (eco)logische overgangen maken
Bij bermen, groenstroken en parken huidige gras en bomen afwisselen met solitaire
heesters, bij voorkeur Nederlandse en waterbeminnende soorten
Ecologische verbindingen naar of zo mogelijk uitbreiden van de ecologische hotspots
moet gecombineerd worden met het openzetten van de oorspronkelijke groene
Oeverbegroeiing enkel snoeien waar dit ecologisch ook gewenst is
Vanuit ecologie is er behoefte aan een volwassen houtige begroeiing en ecologische
natuurlijke overgangen tussen verschillende lagen
Een monocultuur is nadrukkelijk niet gewenst. Eerder een diversiteit aan besdragende
ingeemse heesters of bijvoorbeeld een accentplek met diversiteit aan kruidige
inheemse planten
Natuurvriendelijk wadi`s toepassen
Meer groen toevoegen

Bron
E‐mail Margo Slot
Sessie Sessie groen
E‐mail Margo Slot
E‐mail Margo Slot
E‐mail Margo Slot
E‐mail Margo Slot
Sessie ecologie, landschap en
stedenbouw
Sessie gebiedsverbinding,
programmaman., com.

Tiny Forest ter bevordering van biodiversiteit

Smulbos samen met bewoners initiëren
Ingezet op bijen en insecten, amfibieën. Evt. vogels
Groengebieden aanleggen die benut kunnen worden door grazers
Eendentrapjes en waterplanten bij de geleerdenvaart
Rekening houden met invasieve soorten en exoten bij het ontwerp

Sessie gebiedsverbinding,
programmaman., com. en
ecologie, landschap en
stedenbouw
Sessie ecologie, landschap en
stedenbouw
Sessie beheer, wegen en
riolering
Sessie bomen PVE Schalkwijk
Sessie groen
Comissie Beheer

Bomen
Westelijk rand niet te veel veranderen. Alleen zieke exemplaren bekijken
Niet wenselijk om nieuw bij te planten: populieren, wilgen (excelsior), essen,
paardenkastanje, platanen (te veel aanwezig)
Bestaand in goede conditie trachten te behouden
Diversiteit in bomen
Doel: bomenhoofdstructuur met bomen die minimaal 60 jaar blijven.
Het verloop in woonstraten mag iets groter zijn.
Bomen in slechte staat verwijderen en enkel op haalbare en goede locaties terug
Bomen aan de Erasmuslaan zijn is slechte staat en moeten worden vervangen
Niet terugplaatsen van gekapte bomen waar deze niet gewenst zijn.
Boomspectie uitvoeren conform NEN 2767

Bron
Sessie groen

Water en klimaat
Beschoeiingen zijn net aangelegd, in waterlichaam naar het westen loopt is deze nog
niet oud. Dus gaat er niet uit. Mogelijk geschikt maken voor waterberging een kans.

Bron
Sessie groen, oevers en
duurzaamheid
Sessie groen, oevers en
duurzaamheid
Sessie groen, oevers en
duurzaamheid
Sessie groen, oevers en
duurzaamheid
Sessie groen, oevers en
duurzaamheid
Adviseur AG
Sessie beheer, wegen en
riolering
Sessie beheer, wegen en
riolering
Sessie beheer, wegen en
riolering
Sessie beheer, wegen en
riolering en Sessie
gebiedsverbinding,
programmaman., com.
Sessie gebiedsverbinding,
programmaman., com.
Sessie beheer, wegen en
riolering
Sessie beheer, wegen en
riolering
Sessie beheer, wegen en
riolering

Aansluiten op plas naar het zuiden en het waterlichaam in de oostzijde
Verhoog de waterkwaliteit in de omgeving
Drainage/infiltratie naar plassen watergangen, vanuit oppervlaktes van corporatie.
Voorbeeldproject: voortuin als wadi
Watergang in Aziëpark betrekken in Meerwijk
Gebruik het grondwatermodel (in 2016 gekalibreerd en doorgerekend, en een
grondwatermeetnet)
Voldoen aan stresstest 60 mm/uur.
Eén overstort dat knelpunten geeft in Meerwijk moet worden opgelost door RWA.

Rekening houden met stroombanen (SOR)

Stroombanenkaart in beeld brengen (SOR is daar niet gedetailleerd genoeg voor).
Kolkloos met wadi`s, groen en natuurlijk afvoer van water trachten te realiseren
Maximaal talud 1:3 voor wadi`s (onderhoud)
Drainage en regenwater niet combineren, omdat het zorgt voor afzet in de leidingen
(ijzerrijk grondwater + zuurstofrijk regenwater). Rijnland heeft ook een visie op maat.

Sessie groen
Sessie groen
Sessie groen
Sessie groen
Sessie groen
Sessie groen
Sessie groen
Sessie groen
Sessie groen, Djorn Noordman

Zo weinig mogelijk pompen, natuurlijk systeem.
Rioolcapaciteit vergroten: bij pieken zijn er nu problemen met de rioolcapaciteit.
Het watersysteem wordt robuust ingericht met voldoende waterberging in
overeenstemming met het waterschap
Een (gebieds)ontwikkeling leidt niet tot verslechtering van de waterhuishouding c.q.
een versnelde toename van de af‐ en aanvoer van water ten opzichte van de huidige
Bij (gebieds)ontwikkeling mag geen afwenteling plaatsvinden op naastgelegen
percelen/ gebieden;
De wateropgave wordt altijd in de nabijheid van de bouw‐ en planlocatie opgelost;
Een (gebieds)ontwikkeling draagt niet bij aan versnelde bodemdaling;
Een (gebieds)ontwikkeling draagt niet bij aan verslechtering van waterkwaliteit;
Een (gebieds)ontwikkeling veroorzaakt geen extra hittestress in bestaand stedelijk
gebied, waar een toename van hittestress in bestaand stedelijk gebied wordt ervaren,
zullen compenserende voorzieningen getroffen worden in de nabijheid van de locatie;
Bij (gebieds)ontwikkeling wordt rekening gehouden met de stroombaan van het
hemelwater;
Bij een (gebieds)ontwikkeling wordt rekening gehouden met de plaatsing van vitale en
kwetsbare infrastructuur.
Rekening houden met muggen bij aanleggen van waterberging.
HIOR is verouderd, het bevat geen klimaatadaptieve maatregelen. Nieuwe HIOR Oost
(in opmaak) betrekken.

Circulair
Het asfalt moet eruit en zoveel mogelijk vervangen worden door klinkers (Sessie
verharding en duurzaamheid)
Onderzoek naar hergebruik asfalt
Duurzaamheid aan ruimtelijke kwaliteit: Materialencyclus
Klimaatbestendig inrichten
Tegels hergebruiken
Korrelmix onder de wegen voorzien
Verlichting verledden
Hergebruik van materialen toepassen

Sessie beheer, wegen en
riolering
Sessie groen, oevers en
duurzaamheid
Sessie water, Elske Tamminga
Sessie water, Elske Tamminga
Sessie water, Elske Tamminga
Sessie water, Elske Tamminga
Sessie water, Elske Tamminga
Sessie water, Elske Tamminga
Sessie water, Elske Tamminga
Sessie water, Elske Tamminga
Sessie water, Elske Tamminga
Klankbordgroepbijeenkomst
Sessie ecologie, landschap en
stedenbouw

Bron
Sessie verharding en
duurzaamheid
Sessie wonen, straatmeubilair,
verhardingen, spelen en groen
Sessie beheer, wegen en
riolering
Sessie beheer, wegen en
riolering
Sessie beheer, wegen en
riolering
Sessie beheer, wegen en
riolering
Sessie beheer, wegen en
riolering
Sessie groen, oevers en
duurzaamheid
Sessie groen, oevers en
duurzaamheid
Sessie verharding en
duurzaamheid

Afwerkingsniveau (beeldkwaliteit) moet naar B, nu op C‐niveau. Met hergebruikt
materiaal proberen beeldkwaliteitsniveau A te halen
Trottoirs minder breed maken, zodat minder materiaal en minder onkruidbestrijding
nodig is
Nu nog heel veel betontegels en betonstraatstenen.Op zoek gaan naar tegels met
Sessie verharding en
cementvervangers of voor langere levensduur, stenen die veel makkelijk herbruikbaar
duurzaamheid
zijn.
Geen boompalen meer. Gebruik touw en afbreekbaar plastic. Naturalplastics –
Sessie groen
keepersysteem

Voetgangers en toegankelijkheid
Veilige op‐ en afritten voor rolstoelers om over te kunnen steken
Aandacht voor gehandicaptenparkeerplaatsen die breder en langer zijn dan een
normale parkeerplek
Blinde geleide strepen bij OV‐voorzieningen en oversteekplaatsen waar
verkeerslichten staan
Graag Sessie verkeerslichten uitvoeren met rateltikkers
Brede trottoirs
Speelvoorzieningen die ook geschikt / toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers
Picknickbanken waar een rolstoelgebruiker kan aanschuiven (zoals in het Reinaldapark)
Toegankelijke vlonders (met afrijbeveiliging) bijv. bij een visplek
Rollatorproof ontwerpen
Wandelroutes en fietsroutes maken

Bron
E‐mail Evelien Zeelenberg
E‐mail Evelien Zeelenberg
E‐mail Evelien Zeelenberg
E‐mail Evelien Zeelenberg
E‐mail Evelien Zeelenberg
E‐mail Evelien Zeelenberg
E‐mail Evelien Zeelenberg
E‐mail Evelien Zeelenberg
Klankbordgroepbijeenkomst
Sessie ecologie, landschap en
stedenbouw
Sessie ecologie, landschap en
stedenbouw

Route maken om mensen meer te laten bewegen, in elke wijk een route voor een
wandeling
Blindegeleidevoorzieningen moeten vanzelfsprekend zijn bij (nieuw aan te leggen)
Sessie verkeer
oversteekplaatsen.
Er is in 2017 een wijkschouw gedaan met als aandachtspunt: geschiktheid voor minder‐
validen (scootmobiels en rollators), de wijk geschikt maken voor scootmobielen en
Klankbordgroepbijeenkomst
rollators.
Geen extra bankjes voorzien, omdat dit hangjeugd aantrekt
Klankbordgroepbijeenkomst
Wens bewoners van wijk: verlichte oversteekplaats bij winkelcentrum (Vanuit Sessie
Sessie verkeer
verkeersveiligheid niet per sé nodig)
Zebrapaden logisch plaatsen Briandlaan
Klankbordgroepbijeenkomst
Verplaatsen wegversmalling Stresemannlaan: gelegen net voor de kruising
Klankbordgroepbijeenkomst
Stresemannnlaan‐Jan Lighthartstraat. De versmalling zou beter op de kruising liggen.
Voorzien van openbare toiletten in de wijk
Commissie Beheer
Fietsverkeer
Aansluiting of toevoegen van regionale fietsroutes door Meerwijk.
Bomen langs fietspaden = fietsen stimuleren (schaduw)
Wandel/langzaamverkeernetwerk aanleggen.
Fietsstructuren meer verbinden met recreatieve structuren.
Sociaal veiliger maken van routes: Groene randen verhoogd gevoel van veiligheid,
verlichting op bepaalde plaatsen en juist mindere dichtheid van bebossing.
Goede aansluiting op bestaand fietsnetwerk voorzien
Kans om Vlinderpad duidelijker een fietspad te maken.
Eenduidige materiaal gebruik Vlinderpad
Voetpad in Romolenpark fietspad maken
Een duidelijke fietsstructuur maken
Groene/blauwe scheg (Hemmekespad) tussen Molenwijk en Meerwijk beter ontsluiten
en benutten + opnemen in fietsstructuur
Verbinding via Meerwijk een kans. Nu vooral fietspaden er rondom.

Openbaar vervoer
Voorrangsweg voor de bus (voorkeur provincie)
Extra stopplaats buslijn 300 thv halte Aziëweg/Prof. Eijkmanlaan ter verbetering van
het openbaar vervoer in Meerwijk

Bron
Adviseur AG
Adviseur AG
Sessie verkeer
Sessie handhaving en
Sessie verkeer
Adviseur AG
Klankbordgroepbijeenkomst
Klankbordgroepbijeenkomst
Klankbordgroepbijeenkomst
Klankbordgroepbijeenkomst
Klankbordgroepbijeenkomst
Sessie groen, oevers en
duurzaamheid

Bron
Sessie verkeer
Commissie Beheer

Gemotoriseerd verkeer
Hoofdroutes zijn nieuw, het onnodig openbreken van straten dient voorkomen te
worden
Onderzoek naar mogelijkheid eenrichtingsverkeer
Structuren van wegen benutten voor overzichtelijkere wijk: helder verschil tussen
hoofdstructuur en substructuur.
Meer laadpalen in openbare ruimte
Rekening houden met de grote behoefte aan laadpalen in de toekomst
Gebiedsontsluitingswegen omvormen naar een 1‐richtingsring
Rekening houden met de doelgroep van de toekomst, moderne mobiliteit:
combinaties maken in keuzes voor doelgroepen.
Snelheidsremmende maatregelen treffen op Briandlaan
Snelheidsregime bepalen en verkeersremmende maatregelen treffen
Aantal parkeerplaatsen afstemmen op parkeernorm en parkeerdruk
Onderzoeken naar mogelijkheid minder parkeerpaatsen
Niet minder parkeerplaatsen (parkeernorm) aanleggen dan de bestaande
Hoge parkeerdruk in het noorden van Meerwijk, omgeving tussen Stresemannlaan‐
Spijkerboorpad (nader onderzoek)
Meer ruimte voor parkeren creëren
Gereguleerd parkeren uitbreiden, minder parkeerplaatsen in de openbare ruimte
Een consistente (verkeers)bebording

Bron
Sessie groens, oevers en
duurzaamheid
Ecologie, landschap en
stedenbouw
Ecologie, landschap en
stedenbouw
Sessie verkeer
Klankbordgroepbijeenkomst
Klankbordgroepbijeenkomst
Sessie verharding en
duurzaamheid
Klankbordgroepbijeenkomst
Commissie Beheer
Sessie ecologie, landschap en
stedenbouw
Sessie ecologie, landschap en
stedenbouw
Sessie verkeer
Klankbordgroepbijeenkomst
Klankbordgroepbijeenkomst
Sessie handhaving en
Klankbordgroepbijeenkomst

Sport
Wandelen en fietsen direct in de wijk te stimuleren, routes te creëren, bijvoorbeeld
wandelrondjes van een kilometer (daily mile: https://thedailymile.nl/)
Ontmoetingsplekken creëren waar men óók kan sporten en bewegen
Routes naar Molenplas en de sportverenigingen aan de rand van het stadsdeel richting
centrum makkelijk toegankelijk maken
Beweegvriendelijke omgeving voor alle doelgroepen en leeftijden
Groengebied nabij Meerwijkplas, kan benut worden voor een trimbaan inclusief
fitnesstoestellen doelgroep: jongeren

Bron

Afval

Bron
Sessie ecologie, landschap en
stedenbouw
Sessie gebiedsverbinding,
programmaman., com.
Sessie verkeer
Sessie verkeer

Integraal aanpakken van de afvalinzameling samen met SPA
Ouderen moeten hun afval dichtbij kunnen scheiden.

E‐mail Michiel Lems
E‐mail Michiel Lems
E‐mail Michiel Lems
E‐mail Michiel Lems
Sessie handhaving en
veiligheid

Afstand tot afvalvoorziening voor bewoners klein houden
Bij het ophalen van vuilcontainers dienen vrachtwagens niet achteruit te hoeven
Er zijn al veel ondergrondse afvalcontainers, niet alle afvalcontainers hoeven
Sessie bomen PVE Schalkwijk
ondergronds
Invoering omgekeerd inzamelen in de hoogbouw en in compacte wijken leidt nog niet
E‐mail Margo Slot
tot het gewenste resultaat. Er wordt gewerkt aan oplossingen met maatwerk
De slechte onderhoudsstaat en het vele zwerfvuil aanpakken. Misschien een groep
betrokken bewoners inzetten om de buurt op te ruimten waardoor vuil geen
Klankbordgroepbijeenkomst
aantrekkende werking heeft

Straatmeubilair
Keuze voor het plaatsen van bankjes op plekken waar je (hang)jongeren wilt landen,
op centrale en overzichtelijke plekken, niet te dicht bij woningen
Iets creëren op het Leonardo da vinci plein wat aantrekkelijk is voor jongeren en de
locaties versterkt
Bankjes in de wijk zijn bewust verwijderd om hangjeugd te verminderen.
Plaatsen van bankjes op logische locaties
Prullenbakken met een klepje voorzien

Bron
Sessie handhaving en
veiligheid
Sessie handhaving en
veiligheid
Klankbordgroepbijeenkomst
Commissie Beheer
Commissie Beheer

Verharding

Bron
Sessie wonen, straatmeubilair,
Gras en halfverharding alleen toepassen waar passeer‐ en/of parkeerintensiteit laag is
verhardingen, spelen en groen
Sessie wonen, straatmeubilair,
Pas innovaties toe: combineer in type verhardingen.
verhardingen, spelen en groen
De opritten van parkeerboxen met grastegels uitvoeren Past bij het doel om zo min
Sessie ecologie, landschap en
mogelijk verharding aan te leggen.
stedenbouw
Sessie wonen, straatmeubilair,
Aandacht voor het onderhoudsregime en het back‐up systeem
verhardingen, spelen en groen
Straatstenen in plaats van asfalt
Sessie bomen PVE Schalkwijk
Hoofdroutes zijn nieuw, het onnodig openbreken van straten dient voorkomen te
Sessie groens, oevers en
worden
duurzaamheid
Indien vermindering parkeerplaatsen moeilijk is: Parkeren met grasbetonsteen, een
Sessie beheer, wegen en
tussenoplossing met het oog op de langetermijn (minder verkeer etc.)
riolering
Keuze van materiaal bij parkeerbermen is van belang, is ook afhankelijk van de
Sessie groen, oevers en
parkeerintensiteit. Halfverharding op veel plekken een optie. Wortels duwen dan
duurzaamheid
bestrating niet naar boven en water loopt beter weg.

Openbare verlichting
Openbare verlichting vervangen door LED verlichting
Dimmen van openbare verlichting
Openbare verlichting met zonnepanelen toepassen
Vleermuizen en migratieroutes, verlichting aanpassing
Sociaal veiliger maken van routes door bepaalde plaatsen (beter) te verlichten.

Riolering
Op basis van het KIC‐systeem is de kwaliteit van het huidige stelsel is redelijk tot goed.
o Slechte staat: Ca. 3 km riolering gescheiden stelsel moet vernieuwd worden
o Goed tot matige staat: Ca. 6 km riolering gescheiden stelsel die met relings
opgeknapt kunnen worden moeten linings (binnenleidingen) door heen.
Geen zinkers in VWA, (maar in DWA) zal blijven zoals het er nu bijligt.
BOB’s meten (hoogtes). Zijn nl niet van de AS‐built tekeningen overgenomen.
Regenwatersysteem dimensioneren op bui 9 (ligt ontwerp voor bij W&B)
HWA dient overal aangelegd te worden
Afkoppelingskans op nieuwe watergang Aziëpark
Openbare ruimte volledig afkoppelen
De daken aan de voorzijde afkoppelen
Houdt rekening met de laatste rioned normen van juli 2017
Maak gebruik van het nieuwe BRP (Basis Rioleringsplan)

Bron
Sessie bomen PVE Schalkwijk
Sessie bomen PVE Schalkwijk
Sessie ecologie, landschap en
stedenbouw
Sessie groen, oevers en
duurzaamheid
Sessie verkeer

Bron
Sessie Bob Lanfermeijer
Sessie Bob Lanfermeijer
Sessie Bob Lanfermeijer
Sessie Bob Lanfermeijer
Sessie Bob Lanfermeijer
Sessie Bob Lanfermeijer
Sessie Bob Lanfermeijer
Sessie Bob Lanfermeijer
Sessie Bob Lanfermeijer
Sessie Bob Lanfermeijer
Sessie Bob Lanfermeijer
Sessie Bob Lanfermeijer

Kabels en leidingen
Gasnet moet worden vervangen
PWN heeft als opgave om voor 2025 de waterleiding vernieuwen, neem dit mee
Onderzoek benodigde verzwaring elektriciteitsnet a.g.v. teruglevering, elektrisch
rijden.
Met nutsbedrijven zoeken naar hoogspanningslocaties
Bovengrondse oplossingen zoeken voor aanleg van warmtenet
Bij het aanleggen van een warmtenet dienen ook units voor warmteopwekking
aangelegd te worden
Glasvezel voorzien
Warmtenet mag niet dicht bij waterleiding liggen
Kans om ook glasvezel uit te rollen in de wijk

Bodem en ondergrond
Toekomstige verzakkingen voorkomen
Gesloten grondbalans, werk met werk maken

Bebouwing
Beeld van de wijk: hoog en laagbouw naast elkaar, veel parkeerruimtes,
eenheidsworst. Wens en uitdaging om meer variatie in de wijk te brengen

Overige

Bron
Gebiedsverbinding,
programma…
Gebiedsverbinding,
programma…
Sessie beheer, wegen en
riolering
Sessie beheer, wegen en
riolering
Sessie verharding en
duurzaamheid
Sessie verharding en
duurzaamheid
Klankbordgroepbijeenkomst
Sessie groen, oevers en
duurzaamheid
Klankbordgroepbijeenkomst

Bron
Sessie groen, oevers en
duurzaamheid
Sessie groen, oevers en
duurzaamheid

Bron
Sessie verharding en
duurzaamheid

Bron
Sessie ecologie, landschap en
Gebruik de afwegingsmethodiek uit de SOR
stedenbouw
Meerwijk‐oost meenemen met scope
Klankbordgroepbijeenkomst
Sessie ecologie, landschap en
De corporaties meekrijgen om de uitwerking en continuïteit van het gebied te borgen
stedenbouw

