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Welkom!

Klankbordgroep

Carla Bossenbroek-Röling

Erik Wolsink

Chantal Honing

Janneke van de Rotten 

Michel Adelaar

Mirjam Berk

Sander Tazelaar, buurman van 
Remco van Dam (afwezig)

Olivier van Straelen (afwezig)

Gemeente de Ronde Venen

Ed Simons, projectleider park Maricken

Coen Loosschilder, assistent projectleider

Nico Röling, projectleider
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Ingenieursbureau Sweco

René van Hattum, projectleider

Maaike de Haas, omgevingsmanager

Irene van der Tol, landschapsontwerper 
(afwezig)



Agenda

Kennismaking en introductie

Procedure

• Planning

• Rolverdeling

• Verwachtingen

• Programma van Eisen

Ontwerp

• Context

• Schetsontwerp

• Inzet digitale enquête

• Rondvraag

• Ed Simons en Maaike de Haas gaven een toelichting op het 
proces, planning en aanpak. In de hierna volgende sheets staat 
links de presentatie en rechts hetgeen besproken is. 

• De klankbordgroep is samengesteld door middel van een 
gewogen loting nadat 33 mensen hebben aangegeven hierin 
interesse te hebben. Mirjam Berk en Olivier van Straelen zijn op 
uitnodiging van de gemeente lid van de klankbordgroep. 

5



Planning

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
Juni 2022 Juli - augustus 

2022

Augustus -

september 2022

Oktober 2022

Ophalen eisen, 

wensen

Opstellen PvE

Schetsontwerp 

met 3 varianten 

met de 

klankbordgroep

Opstellen VO

Presentatie DO

Keuzes 

aanbesteding

Opstellen UO, 

bestek en 

raming

• Sander Tazelaar vroeg in hoeverre de inrichting van het park 
aansluit op de vergunningverlening bouw fase 5 van de 
Maricken? Daarin wordt gesteld eind 2021 start aanleg park. 

• Ed Simons geeft aan dat voor het park deze planning 
gehanteerd wordt en geeft aan intern nog navraag te doen.
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Rolverdeling tussen ontwikkelende partij en Gemeente 
de Ronde Venen

• Ed Simons gaf een toelichting op de keuze voor Sweco waarin 
het vertrouwen in elkaar is uitgesproken. 
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Verwachtingen

• Open, transparant en gezamenlijk

• Van begin tot eind ben je erbij

• Alle ideeën zijn goed

• Niet alles is mogelijk

• Alle aanwezigen hebben ingestemd hoe we omgaan met privacy 
gevoelige informatie: 

• De namen van de klankbordgroep en het projectteam zijn 
openbaar. 

• Bij het opheffen van de klankbordgroep (naar verwachting 
bij realisatie) worden de persoonsgegevens vernietigd. 

• Iedereen mag zijn mening en ideeën inbrengen. 

• Aan de klankbordgroep is gevraagd of ze wellicht 1 
woordvoerder aan willen stellen. 

• Het budget is taakstellend
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Programma van Eisen

• Eisen, randvoorwaarden en wensen 

vanuit de gemeente en stakeholders

• LIOR (versie 1.2 maart 2022)

• Ideeën en wensen vanuit de 

klankbordgroep

• Duurzaamheidsambities van de gemeente 

• Sweco en de gemeente stellen in de komende weken een 
Programma van Eisen (PvE) op. 

• De inrichting van het park moet voldoen aan de eisen van het 
waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek.
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Context

• Ingepast in omgeving

• Maricken 1 en Maricken 2

• Bruggen en bereikbaarheid

• Maaike en René lichtten de locatie toe. 

• De omgeving is open, veenrijk en in de toekomst aan 3 zijden 
omsloten door de nieuwe woonwijk Maricken 1 en 2. 

• In de laatste ontwerpen van de Maricken 2 zijn 2 overkragende
appartementengebouwen te zien. 

• De afmeting van het park is ongeveer 75 * 150 meter, dat is 1,5 
voetbalveld.

• Het park is ook na aanleg nog habitat van de rugstreeppad. 

• De ambitie is om het park duurzaam, biodivers en natuur-
inclusief aan te leggen. Dit werd beaamt door de 
klankbordgroep. 
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Groen en natuur
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Water
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Gebruik



Schetsontwerp

• Aan de klankbordgroep is gevraagd om alvast hun eerste ideëen
te delen. De ideeën zijn verzameld op een blanco kaart van het 
park. 
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• Kinderboerderijtje
• Koffietentje / kioskje
• Vuilnisbakken
• Voldoende verlichting
• Pierebadje / zwemfonteintje
• Bloesembomen, magnolia’s
• Fruitbomen, kersenbomen
• Watertje met stapstenen / vlot
• Water met klimrek
• Voetbalkooi
• Ooievaarsnest 
• Overdekte interne geluidshangplek
• Speel-klimtoestellen met flinke hoogte 

+4m
• Draaimolen
• Stapstenen
• M2 (?)
• Door veel drukte van de Mijdr. Dwarsweg 

rust: goede beplanting voor 
geluidsreductie

• Jeu de boule bak
• Picknicktafels
• Ooievaarsnest
• Wandelroute, wandelgebied voor honden 

evt. afgezet uitrenveld

• Bankjes in zon en schaduw
• Pluktuin
• Schommels, mandschommel
• Speeltoestellen (natuurlijke sfeer / kids

college)
• Heuvels tunnels
• Speelmaatje.nl
• Bankjes
• Wilde bloemenvelden
• Een eiland
• Speeltoestellen
• Onverharde paden
• Schaatsbaan
• Wandelen: Frans park met sierwaarde 

(vijver, prieel, wandelpaden, mooie 
bankjes)

• Bankjes met sierwaarde (niet te lomp)
• Zitbankjes
• Verlichting ja, niet hinderlijk
• Buurtgevoel
• Afvalbakken
• Robinia Hout klimpark / waterspeeltuin
• Speelveld
• Honden aangelijnd, uitren vér van 

woningen
• Natuur, groen, open
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Opgehaalde eerste wensen en ideeën



Inzet digitale enquête 
van het schetsontwerp
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• Maptionnaire is een aan kaarten gekoppelde enquête-tool die 
via internet ingevuld kan worden. Hiermee kunnen we de 
directe aanwonenden, geïnteresseerden en mensen uit de 
omgeving betrekken. Mensen kunnen hun wensen en ideeën 
toevoegen wanneer het hen uitkomt. 

• In het voorbeeld is een oude luchtfoto gebruikt, maar hierover 
heen plakken we t.z.t. het schetsontwerp voor het invullen van 
de vragenlijst. 



Rondvraag & Vervolg

• Bewoners hebben besloten een whatsapp groep op te richten. 

• Afgesproken is om over circa 3 weken af te spreken. Sweco stelt 
een nieuwe datum voor. 

• De gemeente maakt een projectpagina aan waarin de verslagen 
van de klankbordgroep overleggen en het vigerende ontwerp te 
vinden zijn.

• https://gemeente.derondevenen.nl/Wonen_en_leven/Bouwpla
nnen_en_projecten/Wilnis
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https://gemeente.derondevenen.nl/Wonen_en_leven/Bouwplannen_en_projecten/Wilnis



