
Resultaten buurtonderzoek 
Marickenpark
Gemeente De Ronde Venen heeft de omgeving van het toekomstig Marickenpark om een 
reactie gevraagd op het ontwerp. Het ontwerp van het Marickenpark is door de gemeente, 
in samenwerking met ontwerpende partij Sweco en een klankbordgroep gemaakt. De 
klankbordgroep bestaat uit 7 omwonenden en is middels inschrijving en loting door de 
gemeente geïnstalleerd. 

In het park is ruimte voor spel, recreatie en ontspanning. Met de vragenlijst kon 
meegedacht worden over het ontwerp en de speelvoorzieningen in het Marickenpark. De 
vragenlijst stond twee weken open en sloot op 26 oktober 2022.
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1 Hier zou ook nog een brug moeten komen ivm bereikbaarheid calamiteiten

2 Ziet er wat saai uit. Mag allemaal wat speelser. Bijv. een waterpoel. Niet zo
recht toe recht aan

4 Misschien kan er halverwege ook een doorgang komen naar het park......

5 zou leuk zijn als er meerdere speelelementen over het water zijn.

8 Allemaal wel heel onnatuurlijke paden en recht-toe rechtaan. De wijk zelf is
al heel strak

9 Heel weinig hoog groen

10 Hoe wordt er gelet op de veiligheid van het spelen van de jongere kinderen
in de buurt van water?

11 bord verboden voor honden, of dat de poep opgeruimt MOET worden

13 een extra brug plaatsen

14 speeltoestel dreumessen 1-2 jaar
15 Pontje voor kinderen van links naar rechts en terug.

16 Extra ingang vergulde wagen voetgangers

17 Meer picknicktafels

18 Komt hier het voetbalveld? Er komen toch wel echte doeltjes? In Amstelveen
hadden ze een voetbalkooi

19 Waarom een pluktuin? Laat de kinderen wat dichter bij de huizen voetballen.

20 Verbinding naar 'eilandjes'

22 Verlichting ontbreekt in het park om de veiligheid te garanderen en
hangjongeren tegen te gaan.

23 Geen fitness toestellen, om meer de focus op rust te leggen ipv sporten.

24 Mogelijke drink water punt toevoegen in het ontwerp?

25 wandelpad ipv fietspad, fietsen kan over de een paar meter verder gelegen
weg. geen wielrenners hier

26 Grote platte stapstenen zouden goed zijn om uitglijden te voorkomen

27 Hier ergens reddingsboeien ophangen voor het geval dat iemand in het water
valt.

28 Abri maken voor hangjeugd? Anders gaan ze zwerven door de wijk of op de
speeltoestellen

31 Hier kunnen meer bomen geplaatst worden. Het zijn in verhouding erg weinig
bomen, ook in de wijk

32 Zonder toezicht spelen in het park is niet mogelijk met zoveel water en vrije
toegang tot

33 Maar twee ingangen, waarbij de grootste in een woonstraat is. Overlast voor
omwonenden

34 Vlakbij op de Vergulde Wagen is al een speelterrein met schommels, liefst
geen schommel. LAWAAI!

38 Is dit omheind, of kun je zo het water in vallen (met het oog op kleine kids)

39 Denk dat dit heel leuk is, maar zou het zo maken dat kleine kids hier ook
'overheen' kunnen lopen.

40 Misschien leuk als er ook iets te doen is op het eiland. Nog een klein
speelelement misschien.

43 Een idee is om langs het wandelpad van natuurproducten sportieve
toestellen te plaatsen44 Voetbaldoeltjes

45 Kersenbloesem, zoals Amsterdamse Bos?
46 Voldoende bankjes om ook van de natuur te genieten

47 Voldoende prullenbakken voor afval

51 Graag gladde ondergrond voor een rollator, kinderwagen en skeelers en
peuterfietsjes.

54 Zou mooi zijn als de bomenrij op het wandelpad niet het volledige zicht op
het park wegneemt

55 Open ruimte behouden voor ruimtelijk gevoel

56 Parkeerplaats voor je fietsen.

57 Hier zou een toegang tot het eiland wenselijk zijn ivm de bereikbaarheid
vanuit achterliggende wijk

58 Plaats een tafeltennistafel

59 Erg weinig bomen/groen in verhouding tot teveel water om van bomenlanen
te kunnen spreken.

60 Het is leuker om het element door te trekken naar de andere oever.

61 Onze kinderen vinden het leuk om een kabelbaan in het park te hebben.

62 Hoe hoog worden deze bruggetjes? Zou je er met een rubberbootje
onderdoor kunnen varen? Of schaatsen

64 Sport/Trainings mogelijkheden graag toevoegen

65 Bijenhotel?

66 Is er hier ruimte voor een Insecten hotel?

67 Podium voor optreden van Muziek of straattheater, cabaret ?? Zomaar een
idee??

69 Een trekvlot of leuke andere 'actieve' overgang voor kinderen zou echt
super leuk en gewenst zijn!

70 Graag rondom spelelementen wel gras maaien, anders is het lange tijd niet
toegankelijk.

72 Deze verbinding laten vervallen, verbinding via voet/fietspad westkant is
veiliger.

73 Verbinding Weidemolen verplaatsen naar westkant, veiliger want
voet/fietspad westkant is auto vrij.

74 Waarom zoveel water? Lijkt ten koste te gaan van het park.

76 Misschien meer waterpret voor kinderen naast de stapstenen?

77 Waarom zoveel water en wandelpaden? Ik mis ruimte om te spelen.

78 (Boeren)hortensia's komen voor in het landschap. Hortensia's zijn er in veel
soorten.

79 Ik mis een recreatiestrandje.

80 Kinderboerderij?

81 Parcours voor training met wat elementen

82 De speeltuin moet groter en geen ijzeren speeltoestellen. Dit wordt veel te
heet in de zomermaanden.

3 Misschien leuk om doeltjes neer te zetten zodat de kinderen kunnen
voetballen?

6 Vergeet de grotere kinderen niet deze keer, die hebben meer uitdaging nodig
dan een kleine glijbaan.

7 Plaatsen jullie voldoende prullenbakken en poepzakjes zodat hondeneigenaren
het park schoon houden.

12 komt er een kabelbaan, dit is in andere speelparken in de ronde venen een
groot succes

21 Grote speeltuin met voldoende zitgelegenheid voor de ouders. Iets wat nu
ontbreekt in de wijk.

29 Klein fietscross baantje voor kleine kinderen. Aangezien het een jonge wijk
is met veel kinderen

30 Groot speel element. Er zijn weinig andere speel elementen in de wijk

35 Dit lijkt ons een praktischere plek voor het sportveld. Hier heeft niemand
(bewoners) er last van.

36 Zie erg veel water voor een kindvriendelijke omgeving, is dit wel veilig met
veel jonge kinderen?

37 Ik zou hier graag meer bankjes willen zien. Zodat de ouders lekker kunnen
zitten als de kids spelen.

41 Ik weet niet of dit er al is, maar zou graag een zandgedeelte/grote zandbak
willen zien.
42 Ook altijd leuk is een waterspeeltuin/waterelementen/pompje. Zoals bij het
Speelwoud.

48 Enkele sporttoestellen voor volwassenen toevoegen nodigt uit tot meer
activiteit in de buitenlucht

49 Alstublieft niet de geijkte bomen die hooikoorts prikkelen!

50 Wij zouden geen verbinding van het park met Maricken II wensen.

52 Graag een buiten gym met natuurlijke toestellen voor volwassenen, natuurlijk
spelen voor kinderen.

53 Graag picknickbanken toevoegen! en peuterspeelplek met omheining ivm vele
water!

63 Idee voor spelen: Water/Zand elementen toevoegen (voorbeeld: Het
Speelwoud)

68 Mooi foto's uitprinten op vast doek gekozen door bewoners en die kunnen
zich hiervoor aanmelden.

71 Een mooie lange hoge glijbaan vanaf de heuvel en een klimparcours zou heel
leuk zijn.
75 Speeltuin lijkt klein, in verhouding tot hele park. Er zijn al veel kinderen en
komen er nog meer

www.sweco.nl
©  Sweco Nederland B.V.  Alle rechten voorbehouden
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Voorkeur speelelementen
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Voorkeuren speelelementen
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De voorgestelde speelelementen vult u aan met: 

• Meer natuur, minder nutteloze waterverspilling.

• Kabelbaan

• Airtrampoline, speelbord vier op een rij, pierenbad, Kabelbaan, 
Doolhof, Handmatige draaimolen.

• Komt er ook nog wat voor kinderen die iets ouder zijn. Veel 
gericht op kleuters

• Trampolines, ZIP line!

• Sport toestellen van natuur materiaal, zodat je een rondje kan 
sporten als volwassenen en/of kind

• Voetbal doeltjes

• Een voetbalveld waar de jeugd kan voetballen.

• In de warme maanden een waterspeelplaats voor de kinderen 
(sproeiers uit de grond enz)

• Graafmachine

• Weinig zand omdat daar dieren daarin poepen etc. Zeker geen 
bijenhotel wegens kans op steken van bij

• Labyrintpaneel, klim muur

• Openlucht fitnessapparaten, tafeltennistafel, voetbal / korfbal / 
basketbalveld / kabelbaan.

• Podium voor optredens

• Een kabelbaan en uitdagende avonturenbaan voor wat oudere 
kinderen. Bijv. met hogere klimnetten.

• Klimrek/touw. Zo'n toestel waar je vanaf meerdere op kunt 
klimmen klimwand, touwen ed

• Zoals een natuur stuntstep baan, duikelrek, kabelbaan, hoger 
klimrek met hogere glijbaan.
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“Heeft u verder nog 
opmerkingen?”



Selectie van uw ideeën over natuur en natuurlijk spelen

• Bomen met rode bladeren tijdens de zomer geven een mooi 

contrast.

• "Heel enthousiast over de speel elementen bijv het avonturen 

park e.d. Ook goed dat er aandacht is voor bijvoorbeeld een 

bijenhotel. Bij en vlindervriendelijke planten horen ook in het 

park thuis."

• In het brediuspark in Woerden zit een natuurspeeltuin, ook 

leuk. 

• Leuk om een natuur educatief thema in het park te maken voor 

de kinderen

• Graag meer bomen! We hebben zeer weinig bomen in de 

omgeving.

• "Graag een hooikoortsvrij park.Geen Berk, els, populier, eik“

• Het ziet er leuk uit. Fruitbomen zouden misschien afgewisseld 

kunnen worden met notenbomen ? (walnoot, hazelnoot). Het 

zou leuk zijn als het zowel voor volwassenen als kinderen een 

fijne plek wordt. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat 

lukken.

• in samenwerking met basisscholen en bewoners een stukje 

van het park te voorzien van fruitbomen of een deel moestuin 

i.c.m. bloemenstroken zodat men ziet waar voeding vandaan 

komt en dat we goed voor de omgeving moeten zorgen.

• "Qua spelelementen lijkt het ons leuk als het een combinatie is 

van de drie soorten elementen. Wij bezochten onlangs 

'Natuurspeeltuin De Hoef' in Utrecht 

(https://www.natuurspeeltuindehoef.nl/). Mooie inspiratie 

voor de inrichting!!"

9
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Selectie van uw opmerkingen over sport en spel

• Kunnen er ook klimbomen komen en goede verlichting?

• wellicht leuk om meerdere glijbanen vanaf verschillende 
hoogtes te plaatsen. De voorgestelde speelelementen zijn erg 
standaard (wip, glijbaan, schommel, waterbaan) die we al in de 
omgeving hebben. Graag een uitdagend speelelement.

• Weinig rekening gehouden met jeugd die willen hockeyen, 
voetballen of basketballen. 

• Graag een voetbalkooi! Kinderen van een jaar of 7/ 8 en ouder 
willen graag voetballen en het liefst in een kooi en anders met 
goede doelen, zodat ze niet steeds de bal kwijt zijn.

• Liever geen boomgaard. Fruitbomen trekt verkeerde mensen. 
Alles gratis weghalen. En wie gaat dat onderhouden. Doe hier 
maar basketbalveld.

• Graag een voetbalveld van kunstgras en een omheining. 
Hierdoor kunnen de kinderen het gehele jaar door voetballen, 
hockey spelen etc. 

• Zou leuk zijn al er langs de waterpeil-sloot of in het park nog 

een steiger of lage oever komt waar je kunt vissen of zoeken 

naar waterdiertjes

• Het zou heel leuk zijn als de verbindingen met bruggetjes 

worden gedaan waar je met een rubberboot, kano of sup onder 

door kan varen zodat je echt een rondje kan maken door de 

wijk(en). 

• En denk ook aan de oudere jeugd en bevraag hen. Wat willen 

zij. Zodat ook zij de ruimte gebruiken op een voor hen en de 

omgeving prettige manier.

• "Dank met dit initiatief. Groot gemis voor de kinderen in de 

Maricken“

• Graag een glijbaan met fatsoenlijke trap, zodat dit ook voor 

kleinere kinderen goed te gebruiken is.“
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Enkele ideeën gericht op uitnodiging tot beweging en creativiteit bij 
volwassenen
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• Het ontwerp ziet er leuk uit in de vorm van eilandjes. Het zou 
een meerwaarde zijn als niet alleen kinderen maar ook 
volwassenen worden uitgenodigd tot bewegen door het 
plaatsen van enkele sporttoestellen.

• "zouden er niet wat onderdelen bij kunnen waar jong en 
volwassenen sportieve oefeningen mee zouden kunnen doen? -
in het kader van sport en bewegen?!"

• Wellicht iets om in te sporten. Een rek of iets dergelijks. Wordt 
veel gejogd in de omgeving en dit kan een perfect beginpunt 
zijn.

• Krijg de indruk dat het een mooi park gaat worden. Echter wordt 
er denk ik voorbij gegaan aan kunst en cultuur. Ik zou graag 
mooie kunst ter aanvulling in het park terug zien. Mooie foto's 
door het park heen die wellicht geüpdatet kunnen door de jaren 
heen. Foto's van buurt bewoners laten inzenden (soort foto 
wedstrijd) zodat een ieder zijn gevoel en achtergrond kan 
weergeven in het park.



Uw zorgen met betrekking tot buurtoverlast 

• Preventief plan tegen drugs dealen of gebruikers en gevaarlijk 

afval achterlaten voor kinderen zoals rest drugs, naalden 

etcetera.

• "Ik zou graag zien dat er voor alle leeftijden een realisatie is en 

niet specifiek voor een bepaalde leeftijdsgroep. Het voor 

bepaalde leeftijden nu te versplinterd in de gemeente en deze 

plek zou een mooie verzamelplek kunnen zijn voor alle 

leeftijden, jong en oud"

• Ook speeltoestellen voor iets oudere kinderen zoals van 7 jaar. 

Daarnaast belangrijk dat er geen honden worden uitgelaten en 

overal poepen en plassen

• A.u.b. geen schommels (of trapveldjes) dicht bij de bebouwing: 

dat veroorzaakt tegenwoordig een hoop gegil en geschreeuw, 

heel vervelend als je buiten zit 's zomers (of als (kleine) 

kinderen moeten slapen). Er staat al een schommel op het 

speelterrein Vergulde Wagen. Twee schommels vlakbij elkaar 

is geen goed idee.

• Dit park was bestemd voor Maricken I, wij zouden het onprettig 

vinden als er een verbinding komt met Maricken II en dit leidt 

tot teveel massa's mensen in het park - in de plaats daarvan 

zouden zij beter een eigen park toebedeeld moeten krijgen.
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Uw zorgen over spelen nabij water

• Ja ik zou het fijn vinden als er ivm het vele water bij de bruggen 
standaard van die reddingsboeien worden gehangen.... voor 
noodgevallen. 

• Ik vind het jammer dat er zoveel sloten gemaakt worden 
waardoor er maar weinig park over blijft.

• Zorgen over de hoeveelheid water en de veiligheid voor (jonge) 
kinderen zijn aanwezig. Toezicht altijd gewenst vanwege de 
opzet van het park, dus meer zitgelegenheden nodig. 2 
ingangen over het water en één direct vanuit de woonstraat. In 
beide gevallen moeten kinderen vrij ver omlopen voor het in- en 
uittreden van het park. Één hoekje met speelmateriaal voor 
meer dan duizend huishoudens (alleen Maricken I en Maricken
II meegeteld) lijkt te weinig.

• Belangrijk om het water af te zetten voor de jonge kinderen die 
nog geen zwemdiploma hebben, zodat het veilig is voor iedere 
leeftijd.
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U vraagt aandacht voor voldoende zitbanken, toezicht, veiligheid en 
onderhoud

• Een mooie aanvulling op het park zou een gelegenheid zijn 

waar je als ‘ouder’ een koffie kan halen, om zo extra te 

genieten van je spelende kids! Dit kan in de vorm van een 

truck.

• Genoeg zit plekken op overzichtelijke plekken om kinderen in 

de gaten te houden, camara toezicht op logische plekken voor 

veiligheid.

• Komt er rondom het park een parkeerverbod/regeling voor niet 

omwonende, dit om parkeerproblemen te voorkomen?

• Genoeg bankjes, picknicktafels en prullenbakken zou fijn zijn. 

Evenals een barbecueverbod. Ook pleit ik voor ‘s avonds 

afsluiten van het park om vandalisme tegen te gaan of er voor 

te zorgen dat ook jeugd er aangenaam kan vertoeven.

• Goede signalering dat honden niet toegestaan zijn.

• Ik hoop dat er niet teveel speeltoestellen komen te staan. Er 

zijn ook mensen die rustig willen zitten zonder altijd in het 

geschreeuw van kinderen te zitten.

• Geen honden, dat is echt een must in dit park. En ook gericht 

handhaving.

• Graag voldoende afvalbakken, hondenvrij waarop 

gecontroleerd wordt (wordt nu aan de laars gelapt). Ontwerp 

met de gedachtegang vind ik best gek omdat je dat in de 

rijtjeshuizen eromheen helemaal niet terugziet, dus gewoon 

een mooi veilig eiland rondom met water en bruggen om 

erheen te komen lijkt mij de beste oplossing. 

• Fruitbomen kunnen uitglijd gevaar veroorzaken. Wellicht goed 

om rekening mee te houden bij het bepalen van het soort boom 

/ bomen.
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Het park verboden voor honden?!

U heeft massaal gereageerd op het honden uitlaatverbod. De 
reacties lopen sterk uiteen. De gemeente De Ronde Venen heeft 
hier een duidelijk standpunt in genomen dat honden niet
toegestaan zijn in het park. Dit is met de volgende reden: 

Het Marickenpark is bedoeld voor spelen, sporten en recreatie. De 
ruimte is beperkt. In het hondenbeleid van de gemeente 
(gemeente.derondevenen.nl / Hondenbeleid) is opgenomen dat 
honden verboden zijn op speelterreinen. Deze oplossing is voor de 
gemeente te handhaven. 

Waar kan ik met mijn hond wel terecht?

• U kunt uw hond aangelijnd in alle wijken, over de voormalige 
spoordijk en de wandeldijk parallel langs Waterpeil uitlaten. 

• Het dichtstbijzijnde losloopgebied is de Waterberging ten 
noorden van rotonde Marickenlaan. 
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https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=2e25f5316ae44ff98b07645d85d8670a

https://gemeente.derondevenen.nl/Wonen_en_leven/Wonen_woonomgeving_en_verhuizen/Uw_buurt_en_de_openbare_ruimte/Hondenpoep_en_hond_aanlijnen
https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=2e25f5316ae44ff98b07645d85d8670a



