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Opening
Camiel opent de eerste bijeenkomst van de werkgroep, heet iedereen van harte welkom, waarna alle
deelnemers zichzelf kort voorstellen. Roeland Daalmeijer zou namens de gemeente deelnemen, maar heeft
zich helaas af moeten melden (ziek).
Doel en werkwijze
In deze bijeenkomst gaan we aan de slag met de ideeën die tijdens de openbare bijeenkomst van 24-1-2018
zijn bedacht door bewoners van Nieuwe Wetering en andere belanghebbenden. We doen dat door:
1) alle ideeën nog een keer door te nemen en te kijken of deze voor iedereen duidelijk zijn en of we er ons
hetzelfde bij voorstellen;
2) de ideeën vervolgens in logische groepen te clusteren;
3) de clusters een naam te geven;
4) te kijken welk beeld er nu langzaamaan ontstaat.
Ad 1: het doornemen van alle ideeën
Zie bijlage 1 op pagina 4. We bespreken alle ideeën (nummer 1 t/m 24). De
omschrijvingen in de bijlagen zijn de teksten zoals opgeschreven tijdens
de bijeenkomst van 24 januari jl. Deze verduidelijkingen en andere
opmerkingen zijn gemaakt bij de ideeën:


Idee 1: Let op schade/verstoring aan flora en fauna; let op
risico's voor bv schapen a.g.v. loslopende honden; naast de
nadelen is dit idee leuk voor bewoners om meer te kunnen wandelen,
zeker wanneer dit mogelijk wordt aan de oostkant van dorp.



Idee 2: Hiermee wordt een grotere wandelroute bedoeld die
westelijk verder doorloopt, o.a. stuk langs de Ade



Idee 3: Verlichting kan o.a. vogels verstoren. Gemeente heeft al veel bankjes bijgeplaatst.
Toegevoegde waarde meer bankjes?



Idee 4. Geen hoge bomen vanwege zicht uit woningen.



Idee 4 en 5. Van wie is de botonde en wiens verantwoordelijkheid is het om deze bij te houden?
Idee hovenier in ruil voor reclame?



Idee 6. Locatie bloementuin: tussen botonde en dorp, ten zuiden van de weg.



Idee 7 en 15. Let op schapen. Het water is aantrekkelijk voor de wandelroute aan oostkant dorp.



Idee 8. Geluidsmuur is lelijk, maar tussen weg en HSL is haast geen ruimte.



Idee 11. Je zou de tuinen kunnen gebruiken. Welke soorten passen bij het dorp?



Idee 16 t/m 18: Nu zijn er hiervoor geen/nauwelijks mogelijkheden.
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Idee 22. Vrij uitzicht uit woningen. Een parkje heeft meerwaarde t.o.v. een grasveld.



Idee 23. 'Emotionele' verzachting. Eenheid door dezelfde exemplaren.



Idee 24. Interessant indien een wandelroute hierlangs loopt.

Ad 2 en 3: ideeën clusteren en clusters naam geven
Van elk idee is een losse 'speelkaart' gemaakt. Kaarten waarvan de deelnemers vinden dat ze bij elkaar
horen, worden geclusterd. Dit heeft geleid tot onderstaande clusters. Per cluster is vervolgens een naam
verzonnen (in groen).
Cluster I - De Bult 2.0

Cluster II - Natuurbeleving

Cluster III – Verbergen HSL

19. De Bult doortrekken naar het zuiden

1. Wandelroute rondom Nieuwe Wetering

8. Groene geluidswal HSL

20. Verbeteren ondergronden/paden De

met oversteek bij Hanepoel

9. Doorgaande beplanting oostkant dorp

Bult (bv schelpenpad)

(evt. kortere variant

(botonde tot aan de Bult

21. De Bult uitbreiden richting Ringvaart

2. Laarzenpad Poeldijk

12. Doorgaande beplanting groenzone

22. Park veldje ten westen restaurant

3. Bankjes en verlichting bij wandelroutes

oostkant dorp

15. Wandelroute oostzijde dorp

Cluster IV – Entree

Cluster V – Begroening Achterweg

Cluster VI - Sport

4. Vergroenen zuidelijke entree van dorp

11. Kenmerkende beplanting langs

16. Fitness pad

(eigen identiteit)

Achterweg (eenheid; identiteit), bv.

17. Mountainbikeroute

5. Vaste planten bij botonde

bijzondere bomen, kleuren

18. Ruiterpad

6. Bloementuin zuidkant dorp

13. Beplanting langs openbare weg
14. Bermgroeiers, vlinderstruiken,
plantenbakken langs openbare weg

Overgebleven 'losse' ideeën
10. Groen tussen fietstunnels versterken
23. Voor iedereen een vogelhuisje
24. Wilgen langs Dwarsweg tussen
zuivering en 1e kas

Ad 4: welk beeld ontstaat er?
Er is gestructureerd toegewerkt naar de bovenstaande clusters. Het beeld komt deels overeen met de meest
opvallende punten die aan het einde van de bijeenkomst op 24 januari werden genoemd, maar bevat ook
nieuwe invalshoeken.
Bovendien zijn er combinaties van clusters te maken, waardoor een sterker samenhangend geheel zou
kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld:


Natuurbeleving & Verbergen HSL



De Bult 2.0 & Sport
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Natuurbeleving & Verbergen HSL & Entree
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Conclusies trekken
Het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken en keuzes te maken. Daarvoor gaan we eerst bekijken in
welke mate elk (cluster van) ideeën rekening houdt met of tegemoet komt aan de aandachtspunten die op
24 januari zijn genoemd (zie gele kolom van bijlage 1). Ook uit de opmerkingen onder ad 1. is nog een
aantal aandachtspunten te halen. De volgende werkgroepbijeenkomst staat in het teken van het beoordelen
van elk cluster aan ideeen aan de hand van de aandachtspunten. Op basis hiervan zal duidelijk worden
welke clusters meer of minder in aanmerking komen om mee verder te gaan. Zodra dit concreter wordt, is
het voor TenneT ook makkelijker om intern de discussie om extra budget te verwerven aan te gaan.
Voorbereiding volgende werkgroepbijeenkomst
Camiel zal de eigendomssituatie van de gronden aan de oostkant van het dorp in kaart laten brengen.
Aan Roeland Daalmeijer zal worden gevraagd wie de eigenaar van de botonde is en wie er verantwoordelijk
is voor het beheer van de groenvoorziening in/bij de botonde.
Circa een week voor de werkgroepbijeenkomst zal Camiel alvast een format toesturen dat we in de tweede
bijeenkomst gaan gebruiken om de clusters van ideeën te beoordelen aan de hand van een aantal
aandachtspunten.
De volgende werkgroepbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 20 maart, van 20.00 – 22.00 uur. Locatie Korte
Oostweg 16, Nieuwe Wetering.
Afsluiting
Camiel sluit de bijeenkomst en bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en Maaike voor de gastvrijheid.
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Bijlage 1 - Resultaat bijeenkomst 24-1-2018 landschapsplan Nieuwe Wetering
Ideeën

Aandachtspunten

Andere suggesties of opmerkingen

1.

25. Behoud de openheid en het zicht

38. Zonnecollectoren in het fietspad

Wandelroute rondom Nieuwe
Wetering met oversteek bij
Hanepoel
(evt. kortere variant)

2.

Laarzenpad Poeldijk

3.

Bankjes en verlichting bij
wandelroutes

4.

Vergroenen zuidelijke entree van

op de polder
26. Grondeigenaren moet het er mee
eens zijn als je iets op hun
gronden wilt doen
27. Er moet plaats voor de uitvoering
van de ideeën zijn
28. Voorkom bij aanplant de

of boom van zonnecellen
39. Parkeerplaatsen voor auto's
i.v.m. wandelroutes waarvoor
men per auto naar het dorp komt
40. Verlichting fietstunnel HSL
41. Fietstunnel HSL beschilderen
42. Vraag beantwoorden waarom er

dorp (eigen identiteit)

verspreiding van onkruid/distels

2 masten in de Hanepoel zijn

5.

Vaste planten bij botonde

op agrarische percelen

bedacht

6.

Bloementuin zuidkant dorp

7.

Struinpad zuid-/oostkant

8.

Groene geluidswal HSL

9.

Doorgaande beplanting oostkant
dorp (botonde tot aan de Bult

10. Groen tussen fietstunnels
versterken
11. Kenmerkende beplanting langs
Achterweg (eenheid; identiteit),
bv. bijzondere bomen, kleuren
12. Doorgaande beplanting
groenzone oostkant dorp
13. Beplanting langs openbare weg
14. Bermgroeiers, vlinderstruiken,
plantenbakken langs openbare
weg

29. Landschappelijke maatregelen in
stand kunnen blijven (jarenlang)
30. Let op het beheer van wat je
bedenkt om uit te voeren
31. Zorg dat iedereen er iets aan
heeft, zoals in het geval van
beplanting langs de openbare
weg
32. Geen hoge beplanting/bomen op
het veldje ten westen van het
restaurant aan de Ringvaart
i.v.m. uitzicht nabij gelegen
huizen
33. Het beperkte budget
34. Kijk hoe je creatief met het
budget om kunt gaan.

15. Wandelroute oostzijde dorp

Bijvoorbeeld: beheer door

16. Fitness pad

hobbyboeren, verhuur van de

17. Mountainbikeroute

rotonde (botonde) aan hoveniers

18. Ruiterpad

als vorm van reclame, of door

19. De Bult doortrekken naar het
zuiden
20. Verbeteren ondergronden/paden
De Bult (bv schelpenpad)
21. De Bult uitbreiden richting
Ringvaart
22. Park veldje ten westen restaurant

zelf dingen te doen etc.
35. Zorg voor veiligheid van
wandelroutes door middel van
verlichting
36. Denk bij (lange) wandelroutes
ook aan bankjes
37. Zorg dat de maatregelen

23. Voor iedereen een vogelhuisje

eigenheid, iets kenmerkends

24. Wilgen langs Dwarsweg tussen

hebben, om zo de identiteit van

zuivering en 1e kas

Nieuwe Wetering te versterken

43. Kunstroute
44. Trap oever Ringvaart voor
zwemmers
45. Kinderboerderij

