Resultaten bouwstenen en
modellen Broekwegwetering
In oktober hebben wij u gevraagd mee te denken
over de bouwstenen en eerste modellen. Er zijn
4 digitale bewonersbijeenkomsten geweest en u
heeft de mogelijkheid gehad om te reageren op
de website.
Er hebben ongeveer 20 personen meegedacht
tijdens de bijeenkomsten en we hebben daarnaast
nog 45 reacties gekregen.
In dit verslag staan de conclusies. De reacties
zijn meegenomen bij het maken van het concept
inrichtingsplan.

Positieve reacties

Het belang van vergroenen aan de
Broekwegwetering komt vaak terug. Daarnaast
worden ook de waterkwaliteit en de biodiversiteit
als belangrijk doel genoemd.
Wat betreft de bouwstenen heeft een combinatie
van drijvende eilanden en natuurvriendelijke
oevers de voorkeur. Men is het meest positief over
drijvende eilanden, daarna de natuurvriendelijke
oever (nvo) met plas-dras en het minst over de
nvo met flauwhellend talud. Plas-dras heeft het
meeste draagvlak met het water en past in de
omgeving. Hierdoor blijft het karakter behouden
van de kade. In verband met de doorvaarbaarheid
worden de groepen van eilanden als aandachtspunt
genoemd.
Er is ook positief gereageerd op een heleboel
andere bouwstenen: steigers het water op icm plasdras, onderwaterkijker, zitplekken, ooievaarsnest,
schaduw door bomen, eendentrap, bijenlint,
vispaaiplekken, vissenbos en insectenhotels.
Het gezamenlijk afval opruimen waarbij de
gemeente als actieve facilitator dient, wordt
grotendeels positief ontvangen.

Wisselende reacties

Over sommige bouwstenen zijn de reacties
wisselend, zoals het trekvlot, visplekken, de
zwembadtrap, een maasrooster en steigers langs
het water.
Er zijn ook enkele bouwstenen die als negatief
gezien worden. Dit gaat om barbecueplaatsen,
verlichting van de brug en moestuintjes (ivm
vandalisme).
Overige aandachtspunten zijn de doorvaarbaarheid
van de Broekwegwetering, de weesbootjes in de
haven en de vleermuizen. Zorgen met betrekking
tot onderhoud van het groen, afval, veiligheid,
uitzicht en vissers komt veel terug. Er wordt
meerdere keren benadrukt dat er geen extra
waterlelies mogen komen. Locatiespecifiek is
er een aantal bewoners die de Kaagkade willen
houden zoals het is. De drijvende eilanden voor
particulieren zijn maar door één persoon positief
ontvangen.

Stenige kades vergroenen

De bestaande stenige kades worden over het
algemeen niet gewaardeerd, de wens is om de
stenige openbare hoeken te vergroenen. Dit betreft
de Marco Polorede-Columbusrede, FregatwerfBuiskade en Galjoenkade-Kaagkade-Klipperkade.

Waarborgen functies

Co-functies als zwemmen, suppen, vissen,
varen, aanleggen van boten (specifiek genoemd
drakenboten) moeten gewaarborgd blijven.

Vervolg

Met deze reacties gaan we aan de slag met het
concept inrichtingsplan. Dit komt vanaf half
november op de website te staan. Daarna maken
we het inrichtingsplan definitief.

