Participatieverslag

PARTICIPATIE
LEGMEERBOS
UITHOORN
Vanuit huis het groen in lopen of fietsen. Lekker met de hond erop uit. Kortom, ontspannen,
genieten en recreëren in het Legmeerbos. Dat is de droom van Buurtbeheer De Legmeer
(BBL). De Gemeente onderzoekt samen met Buurtbeheer of het Legmeerbos haalbaar is.
Daarom zijn nieuwe schetsen gemaakt voor het gebied. In deze schetsen wordt
voortgeborduurd op het ontwerp uit het Masterplan Legmeerbos dat in 2019 samen met
bewoners is gemaakt. De schetsen zijn via een enquête op Uithoorndenktmee.nl en tijdens 2
inloopbijeenkomsten voorgelegd aan (buurt)bewoners. Daarnaast is aan leerlingen van twee
middelbare scholen gevraagd wat zij vinden van het plan voor het Legmeerbos. In dit verslag
bespreken we deze participatieronde. We maken daarbij onderscheid tussen de resultaten
van de enquête en de bijeenkomsten.
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Het plan in het kort
Het Legmeerbos is onderdeel van een groter plan (het Masterplan) dat een natuurlijke
verbinding vormt tussen de Westeinderplas en de Amstel. Een plan dat mede dankzij
subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) realiteit kan worden. Het bos moet een
aantrekkelijk groen wandelgebied worden met onder andere bomen en struiken,
waterelementen, natuurvriendelijke oevers en bloemen en kruiden. Deze groene invulling
maakt het Legmeerbos tot een aantrekkelijk wandel- en fietsgebied. Het Legmeerbos is een
bos van en voor bewoners. En een bos van en voor bewoners maak je samen met bewoners.
BBL heeft in het voortraject dan ook al intensief contact gehad met bewoners. Onder andere
in werkateliers, tijdens bewonersavonden en regelmatig via nieuwsbrieven. Alle input die
tijdens het voortraject is verzameld, hebben we meegenomen in de nieuwe schetsen voor
het Legmeerbos.

Leeswijzer
In dit verslag blikken we terug op het participatieproces. We beginnen met een kort verslag
van de bewonersavond. Hierbij geven we een samenvatting van de uitkomsten. Het gaat
hierbij om een verslag op hoofdlijnen. Daarna zoomen we in op de resultaten van de
enquête. De antwoorden op de open vragen van de enquête zijn als bijlage toegevoegd aan
dit verslag.
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Terugblik op het participatieproces
De bewonersavond
Bij de bewonersavond, die de gemeente en Buurtbeheer De Legmeer (BBL) op 5 april samen
organiseerden, waren bij de eerste ronde ca. 20 mensen aanwezig. Aanwezig waren bewoners van
de Meerkikker, bewoners van de Randweg, Groengroep Uithoorn, Groei en Bloei Aalsmeer. Namens
de organisatie waren drie leden van BBL, twee wethouders, mensen van de ambtelijke projectgroep
en de ontwerper van Buro VlugP aanwezig.
Na het welkomstwoord door Mette Vernooij (gemeente) en Marga Moeijes (BBL), presenteerden zij
samen met ontwerper Henk Schuitemaker de plannen voor de ontwikkeling van het Legmeerbos.
Marga Moeijes vertelde over de start van de droom voor het Legmeerbos, waarna Mette Vernooij de
besluitvorming en opdracht tot deze verkenning van de gemeente toelichtte. Henk Schuitemaker
zoomde vervolgens in op de drie schetsen die u terugvindt in het plan, ook te vinden op
www.uithoorndenktmee.nl onder het project ‘Legmeerbos’. Tenslotte was er ruimte voor reacties uit
de zaal.
Aanwezigen konden na de presentatie de schetsen bekijken, ideeën achterlaten op post-its en in
gesprek gaan met de gemeente en BBL. Daarna was er de mogelijkheid deel te nemen aan een
rondwandeling door het te ontwikkelen gebied. Ca. 12 personen waren hierbij aanwezig. Met
schetsen in de hand en op locatie hebben we naar de mogelijkheden voor het Legmeerbos gekeken.
Na de rondwandeling vond een tweede presentatie plaats, die op dezelfde wijze als de eerste
presentatie werd gehouden. Een groep van ca. 10 bewoners en mensen van de Groengroep Uithoorn
waren hierbij aanwezig.

Deelnemers aan de enquête
Bewoners van het te ontwikkelen gebied en andere belanghebbenden konden tussen 28 maart en 10
april ook een online enquête invullen. In totaal hebben wij 25 ingevulde enquêtes ontvangen. In de
enquête stelden wij vier open vragen over de schetsen van het Legmeerbos. De antwoorden op deze
vragen hebben wij meegenomen in de samenvatting van de resultaten, die u hieronder kunt lezen. U
vindt een overzicht van alle antwoorden als bijlage onderaan dit participatieverslag. Een persoon
heeft apart naar de gemeente gemaild met suggesties.

Participatie via scholen
De derde manier waarop wij de mening over de plannen voor het Legmeerbos hebben verzameld
was via scholen. Leerlingen van het Alkwin College en Vakcollege Thamen hebben wij gevraagd wat
zij zouden waarderen aan het Legmeerbos. Op beide scholen hebben we in de aula gestaan om
leerlingen tijdens hun pauze of tussenuur aan te spreken. Op post-its zijn verschillende ideeën,
wensen en behoeften genoteerd. De uitkomsten hiervan vindt u als bijlage onderaan het verslag.
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Samenvatting resultaten participatieproces
Resultaten bewonersavond en enquête
In de reacties van de bewonersavond, de enquête en de participatie op de scholen waren de reacties
over een Legmeerbos over het algemeen positief. Over de invulling en welke functies er moeten
komen waren de meningen meer verdeeld. Uiteraard tussen de verschillende doelgroepen (ouderen,
jongeren), maar ook onderling binnen dezelfde doelgroep. Hieronder gaan we in op de belangrijkste
vragen van het participatieproces. Een volledig overzicht vindt u als bijlage onderaan het verslag.
Wat vindt u goed aan de schetsen voor het Legmeerbos?
In bijna alle reacties op deze vraag was men positief over het plan voor een groene, natuurlijke
omgeving. Met oog voor de variatie aan beplanting en het behoud van natuur. De een waardeert het
Legmeerbos iets meer als een plek om te wandelen, sporten en elkaar te ontmoeten. De ander ziet
het Legmeerbos vooral als gebied waar vooral de natuur de ruimte moet krijgen. Ook worden dingen
als voldoende picknickplekken, bankjes en een hondenuitlaatgebied gewaardeerd.
Wat vindt u minder goed aan de schetsen van het Legmeerbos?
Uit deze vraag kwam naar voren dat een deel van de mensen ongerust is over overlast. Overlast zou
veroorzaakt kunnen worden door loslopende honden, hangjongeren en het toestaan van het water
als zwemwater. Ook kunnen te veel (commerciële) activiteiten zorgen voor minder rust, die juist erg
gewenst is. Bovendien kunnen evenementen en sportplekken de ruimte voor groen inperken. In een
paar reacties werd teruggegeven dat het gebied groter en nóg groener of ‘wilder’ zou mogen
worden.
Wat mist u in de schetsen van het Legmeerbos?
Een reactie die meerdere keren werd gegeven ging over het belang van voldoende bankjes en
prullenbakken in het te ontwikkelen gebied. Voor een schone omgeving, met voldoende plek om uit
te rusten en van de omgeving te genieten. Daarnaast kwam meerdere keren naar voren dat een
kinderbadje welkom zou zijn, net als een (al dan niet omheind) hondenuitlaatveld. Ook plannen voor
sport en om de veiligheid (vooral m.b.t. oversteken) te garanderen, mogen nog in het plan worden
opgenomen. Bijvoorbeeld d.m.v. verkeersborden en rolstoeltoegankelijke paden.
Welke wensen of ideeën heeft u voor het Legmeerbos?
Tijdens de participatieronde ontstonden veel mooie ideeën als toevoeging aan het plan. Veel mensen
gaven aan de ruimte voor veel groen heel belangrijk te vinden: voldoende beplanting voor insecten
en andere kleine dieren. In een bos dat één geheel vormt en goed aansluit bij de omgeving. Ideeën
voor de inrichting waren bijvoorbeeld een kabouterpad, speeltuin, picknickplekken, bloemen en
bramenstruiken. Over sommige aspecten van het plan waren de meningen sterk verdeeld.
Bijvoorbeeld over het wel of niet creëren van plekken voor de jeugd, het dóél van het creëren van
groen (natuur/dieren vs. recreatie) of het toestaan van barbecueplekken en loslopende honden.
Ook de wens om te kunnen sporten/trimmen komt naar voren.
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Resultaten jeugdparticipatie
Tijdens het participatietraject op scholen kwam naar voren wat de jeugd van Uithoorn belangrijk
vindt bij de ontwikkeling van het Legmeerbos. De ondervraagde middelbare scholieren hechtten
vooral veel waarde aan speelplaatsen en voldoende hangplekken in een groene omgeving. Hierbij
ontstonden ideeën als een klimbos, natuurlijke speeltuinen en -velden en een plek om te zwemmen.
Docenten waren voornamelijk voorstander van voldoende sportplekken. Bijvoorbeeld voor het
uitzetten van een parcours in het bos. Een overzicht van alle wensen vindt u als bijlage onderaan het
verslag.

6

Bijlage 1: Antwoorden enquête Legmeerbos
Waar woont u?
Legmeer-West: 12x
Legmeer, maar buiten Legmeer-West: 7x
Gemeente Uithoorn, buiten Legmeer: 6x
Zou u in de toekomst mee willen doen in mogelijk onderhoud of beheer van het Legmeerbos?
Ja: 2
Nee: 7
Misschien: 16
Wat vindt u goed aan de schetsen van het Legmeerbos?
Meerdere velden met ruimte voor sport, dier en hobby’s.
Fijn dat er goed wordt nagedacht over een gemeenschappelijke ruimte. Voor fietsers, wandelaars, spelen en natuur. Zeker tussendoor paadjes
voor fietsen is zeer welkom. We fietsen wat af richting de sportvelden vanuit uithoorn. En ook dat hier nog met speelruimte bij komt voor de vele
kids. Niet alleen die uit de legmeer komen, maar weet dat er ook veel kinderen uit andere wijken richting de legmeervogels en het speelbos
komen.
Wat goed dat er ruimte wordt gereserveerd voor kruiden en bloemen. Ik hoop dat jullie hier rekening houden met het antrekken van bestuivers,
zoals vlinders en wilde bijen, hommeltjes. Groen Uithoorn wilde graag al een honeyhighway in uithoorn. Misschien hebben zij met de nr2 op de
lijst, imker, ook ideeën over de aanplant?
Het is goed dat er in het noordelijk deel van de Legmeer-West meer ruimte komt voor groen. Voor het zuidelijke deel (Wijdelande) lijkt het ons
lastig om e.e.a. nog te realiseren.
Het is hard nodig dat er een groot aaneengesloten groen rustgebied komt in de Legmeer, want nu zijn het allemaal korte groenstroken. Er is geen
wandelgebied in de hele Legmeer. Voor een mooie wandeling dichtbij (zonder de auto te moeten pakken) moet je naar het Zijdelmeer, en ook dat
bestaat deels uit stroken.
Ziet er goed uit. We zijn er erg blij mee als dit gaat lukken, want met de nieuwe sneltrem vervalt er heel wat natuur/wandel mogelijkheden. Dus
vervanging is noodzakelijk.
Wat ons niet duidelijk is wat er precies met de randhoornweg gaat gebeuren. Het lijkt erop dat deze weg gaat? Om een natuurlijk gevoel te krijgen
is dat wel nodig.
Graag ook kijken of het evenementen terrein mooi geïntegreerd kan worden. Dat heeft nu weinig sfeer en is heel erg los staand ingericht met
hoge aarde wallen.
Is het leisure gebied wel een natuurlijk ingericht gebied en vrij toegankelijk (zonder hekken)? Is het intekenen van dit leisure deel om het plan te
financieren? Erg jammer dat de gemeente dit voorbehoud maakt en er op dit moment niet eens een idee bij is.
Meer groen dan er nu is
Dat het er na veel remmende activiteiten vanuit het gemeentehuis toch van lijkt te komen, zij het in uitgeklede versie. Ook goed is de integratie
Groene Scheg en BTAZ in totaalplan.
Lekker veel (ik hoop inheems) groen, en aantrekkelijk voor vrije tijd.
Het speelse karakter met voor allen wat wils.
Het ziet er prachtig uit, we moeten de natuur de ruimte geven.
Ik vindt het een goed plan, voor elk wat wils
Mooi
meer Groen plekjes
Vooral het vele groen
het hondenuitlaatgebied met inlooptoegang/ strandje tot water om in te poedelen voor onze huisdieren.
Dat de tekening erg groen is :)
Lastig om te zien, er lijkt niet zoveel te veranderen.
Goed idee, er mist alleen een hoop om en nabij de grote straat Bertram.
Mooi , zou nog leuker zijn als er misschien een kinderbadje kwam
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De ruimte wordt optimaal benut. Het is goed omdat het aan de behoefte van de inwoners tegemoetkomt; er is enerzijds plek om elkaar te
ontmoeten, te sporten en te genieten van de natuur. Anderszijds geeft het meer groen in de omgeving, wat goed is voor de natuur en het behalen
van de klimaatdoelen. Er is goed over nagedacht om het Legmeerbos in de omgeving te incorpereren.
Een sterk punt is het groen om het Leisure terrein heen, dat zorgt ervoor dat de ruimte optimaal benut wordt. Ook voor de gemeente en de
toekomstige plannen die daar worden gerealiseerd.
De geplande fietspaden en wandelroutes zien er goed uit!
al met al complimenten voor de huidige schetsen!
Variatie, behoud van natuur.
Het ziet er mooi uit
Schetsen voor het bos ( eigenlijk een parkje) zelf zijn prima
Wel over nagedacht meer meerdere invullingen. Jammer dat de huidige hondenuitlaatplek moet wijken voor sport.
Sport geeft nog meer overlast voor de bewoners.

Wat vindt u minder goed aan de schetsen van het Legmeerbos?
De verbindingen mogen beter, de weg mag best een 30 zone gebied worden.
Dat weet ik nog niet. Dat moet je zien op het moment dat het er is. Het ziet er verder altijd beter uit dan dat het was.
Ik hoop dat er ruimte blijft of komt waar in de winter ook het ijs op kan worden gegaan als het vriest. Dat is zo leuk tussen de meerkikker en onder
de bruggetjes door.
Waar ik me wel zorgen om maak, maar dat is nog vlot iets in de toekomst... De hondenlosloopplaats bij het speelgedeelte. Ik zie op veel andere
plekken ik uithoorn dat hondeneigenaren letterlijk schijt hebben aan het opruimen van hondenpoep, maar ook dat je deze mensen niet kunt
aanspreken zonder te horen waarom ze het wel doen. Loslopen en poep niet opruimen. De routedoor het gebied, zullen mensen hun honden
aanlijnen? Maak daar echt duidelijk beleid in! Veel speelgebieden zijn nu al niet hondenvrij en laten veel baasjes hun honden loslopen. Poep,
wordt niet opgeruimd. Als ik naar de legmeervogels fiets, zie ik zelfs buurtbewoners zelf, de poep van de stoep scheppen (die hebben zelf niet
eens een hond). Ik hoop, oprecht, dat men hier elkaar gaat respecteren. Dit is een enorm druk gebied, met name schoolgaande.en.sportende
kinderen. Geen honden op het evenemententerrein, of los in het bos.
Wij zijn erg tegen de plannen voor een looppad langs of door de vijver aan de Noorddammerweg/Knobbelzwaan. Met name in het voorjaar en de
zomer hangt er 's avonds veel jeugd rond bij de school en hangen Oost-Europese werklui van de containerwoningen aan de Noorddammerweg
rond in het Speelbos. Wij vrezen dat een looppad direct naar of door de vijver deze overlast nog verder zal versterken en zijn dan ook blij met de
vijver zoals hij nu is (een mooie afscheiding van het Speelbos/schoolplein en de Noorddammerweg). Graag zien wij geen wijzigingen aan de vijver.
Het bos zou wat mij betreft groter mogen zijn, en de sportlocatie gecombineerd met het terrein van Legmeervogels bijvoorbeeld. Concentreer de
sportmogelijkheden dichter bij elkaar zodat er meer ruimte is voor groen.
geen commerciële partij toevoegen aan gebied. Maak het gebied voor ontspanning wellicht wat groter? Als de gehele randhorn weg weg gaat dan
mooi integreren met evenementen terrein. Weghalen van aarde wallen aan randhoorn zijde en meer bomen.
Toch veel ruimte voor (commerciële) activiteiten, dit gaat ten koste van de rust voor de natuur en kan ook op het hele grote sportpark uitgevoerd
worden. Hondenlosloopgebied vind ik niet fijn, want er wordt niet op gehandhaafd en maakt het geen rustig park.
3a De gemeente toont zich weer een onbetrouwbare partner bij de realisatie van het Legmeerbos door forse delen van het plangebied aan het
bosplan te onttrekken: “Het linker (westelijke) oranje vlak hiervan kunnen we slechts voor de helft gebruiken. Voor de andere helft zoekt de
Gemeente nog een ontwikkelaar voor een leisure functie (vrije tijdsbestedeling)” “In het gebied in het meest linkse gele ovaal is plek gereserveerd
voor een commerciële invulling op het gebied van vrije tijd. De Gemeente heeft eigenlijk deze heel rechthoek (het veld tussen Randhoornweg en
Legmeervogels/AKU) te koop staan voor een vrije tijds invulling”.
Zoals eerder al een flink deel van het Legmeerbos plangebied aan Noorddammerweg 68 werd vrijgegeven voor een nieuwbouwwijk.
Zoals eerder vergaande pogingen in het werk werden gesteld om het hele gebied voor een sportclub te bestemmen.
Wanneer houdt dit op?
3b Verbreden van het wandelpad langs de zigzaggende Randhoornweg tot een fietspad ben ik niet blij mee. Het vermindert de toch al schaarse
ruimte om in rust te wandelen. Mijn alternatief plan zou zijn om de huidige asfalt Randhoornweg te veranderen in een fietsroute (rood wegdek)
waar auto’s te gast zijn.
3c Een doorsteek of bruggetje tussen het Legmeerbos en de sportvelden verruimt wellicht de recreatiemogelijkheden, maar dat dient dat wel
tweerichtings-openstelling te zijn, naar twee kanten.
Maar het moet in elk geval veilig en niet belemmerend voor het fietsparcours rondom de sportvelden.
Er komen plekken die verboden zijn voor honden. Ik hoop dat het verbod beter wordt aangegeven en gehandhaafd dan nu het geval is. Honden en
hun eigenaren lopen nu overal: evenemententerrein, stukken langs het Faunapad/Faunalaan. Bij het evenemententerrein staat 1 bordje
Verboden voor honden, knap als je dat weet te vinden.
Mag wel.wat mindee uitgrwerkt en wat avontuurlijker. Blijft er ook nog iets te ontdekken over (voor kinderen bv) of is alles al zo ingevuld. Zo is
het meer een park dan een bos.
het duurt te lang om te beginnen met bouwen! Er is nu geen groene plek voor honden om uit te laten in Legmeer, en in onze buurt zijn alle
bomen verwijderd (verdomde tram)
Zou het zo niet weten...
Ik mis een omheind losloopveld. Met goede regels hoe om te gaan met loslopende honden en die ook alleen daarin los kunnen
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Wellicht nog een ruimte als stiltegebied aanmerken.
het gebied voor de honden had groter mogen zijn, omdat de 2 losloopvelden waar ze nu lekker kunnen ravotten wordt afgenomen en de
spoordijk ook al verdwenen is.
Het grote stuk voor Leisure verwijderen en daar picknickruimte of zonne weide van maken. Leisure houden op het sportparkterrein - daar is
voldoende ruimte rondom alle velden.!!
genoeg bankjes plaatsen, en een iets leuks voor de kinderen .
Zie boven, het zou zinloos zijn als er een groot volledig omheind gebied zou komen waar met de hond gewandeld kan worden. Geen fietsers, geen
auto’s, geen enorme plassen na een regenbui. Een mooi stuk natuur.
Er mist een hoop voor het ‘oudere’ deel van de Legmeer.
Het is op de schetsen nog onduidelijk of de nieuwe waterpartij in het Legmeerbos dmv een duiker in verbinding staan met het water aan de
Faunalaan.
Het is nog onduidelijk of aan de onderzijde van het Leisure terrein er een stuk open blijft, zodat als er iets gerealiseerd gaat worden op het leisure
terrein waar veel mensen bij aanwezig zijn, en er bijv. extra fietsenstallingnen moeten worden geplaatst, dat dit niet tot gevolg heeft dat er
bomen gekapt moeten worden.
het honden uitlaat terrein moet goed worden afgebakend (met schaaphek bijv) zodat loslopende kinderen niet het slachtoffer worden van
honden. Ook is het vervelend te picknicken en dan in de hondenpoep te moeten zitten.
Veel te weinig plek om honden los te laten spelen. Is maar klein speelveld. Zowieso in Uithoorn veel te weinig losloop gebieden, was voorheen
beter geregeld. Desbetreffende wethouder houdt blijkbaar niet van honden.
Ik vind het een slecht idee en ook onnodig dat de schetsen verder gaan dan het legmeerbos.
Zoals het idee van een natuurlijke oever van de vijver bij het speelbos.
Dit verpest de broedplaats van veel watervogels en waarom zou een prachtige vijver deels gedempt moeten worden.
Bang voor hangjongeren van het werknemershotel aan de overkant.
Waarom iets veranderen aan een prachtige vijver. Zonde van het geld, want dit moet ook weer onderhouden worden.
Moraal van mijn verhaal: wijzig niets aan de vijver. Steek het geld liever in het legmeerbos, daar heeft iedereen meer aan.
Jammer dat de huidige uitlaatplaats voor honden weer verdwijnt voor sport activiteiten.
Meer groen vind het nu toch beperkt. Ligweide en bloemen initiatief geeft minder bos of wandelgebied.
Niet nog een sportactiviteit. Dit geeft weer meer overlast

Wat mist u in de schetsen van het Legmeerbos?
Ik mis een kinderbadje, überhaupt in Uithoorn. Ook zou een activiteiten veld met speeltoestellen van 0 tot 12, top zijn. En dan ook echt van 0 tot
12. Ook zou een zomerhuisje voor een ijsje ideaal zijn.
Is rekening gehouden met extra parkeerplaatsen en fietsenstalling?
Staan er bankjes?
leisure functie lijkt nu het gehele terrein aan de linkerkant te beslaan met wat bomen er omheen. Als het echt commercieel wordt met hekken /
gebouwen / beperkte toegnag, zet het dan op een half deel van het veld en neem de andere helft wel volledig mee in het plan.
Rustruimte voor kleine dieren zoals egels, nestgelegenheden voor kleine vogels en ruimtes voor vleermuizen. Dus meer aandacht voor kleine
dieren waar geen honden bij kunnen of de rust verstoren.
Op geen enkele wijze is in de tekeningen aangegeven hoe het prachtige geaccidenteerde en verwilderde strook ten noorden van de Meerkikker
waterpartij vorm gaat krijgen.
Ik stel me toch voor dit deel grotendeels onveranderd te laten met kleine paadjes, mag rolstoel en kinderwagenvriendelijk. Dit stukje bos is klaar!
Maak het alleen ietsje toegankelijker.
Er is veel aandacht voor wandelaars en fietsers, prima, maar het autoverkeer moet hier niet onder lijden. De Randhoornweg is best druk, dus
graag een goed verkeersplan uitwerken.
Zie ook hierboven.
Mag wel iets avontuurlijker , dus minder 'bedacht'.....
Ik wil een meer met strand voor the kinderen.
een goede duidelijke loslooproute voor alle honden en eigenaren om lekker met de hond door het bos te wandelen. ( eventueel omheind met
lage hekken)
Grote bomen.
Zie hierboven. Teveel doorelkaar.
De andere kant van de Legmeer.
Kinder badje , hebben we niet in de buurt
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in hoeverre er aan de veiligheid van overstekende kinderen gewerkt is (met name het stuk tussen het leisure terrein het het oostelijke gedeelte
van het legmeerbos.
Losloopgebieden voor honden, hoop op veel prullenbakken zodat afval makkelijk opgeruimd kan worden.
Het zou mooi zijn als er een gebied wordt toegewijd als openbare sport plek met name gericht op jeugd. Het zou tof zijn als er een outdoor
freerun park komt. Er zijn in/om uithoorn 300-500 freerunnende kinderen die buiten nergens terecht kunnen om te freerunnen.
Bankjes
Wandelpaden. Er is nu maar 1 pad. Dat is erg weinig. Ook mis ik groen. Dat mag toch meer zijn. Ook mis ik bankjes om even te zitten en te
genieten van het bos.

Welke wensen of ideeën heeft u voor het Legmeerbos?
Ik mis een kinderbadje, überhaupt in Uithoorn. Ook zou een activiteiten veld met speeltoestellen van 0 tot 12, top zijn. En dan ook echt van 0 tot
12. Ook zou een zomerhuisje voor een ijsje ideaal zijn.
Maak kinderen spelenderwijs bekend met de natuur, koesteren van bloemen, ontdekken van de beestjes die er op af komen.
Ik kom uit amstelveen. Daar hadden we als kind zoveel plezier in de 'bosjes' hoog gras tot klimbinnen, natuurlijke hutten bouwen, verstoppertje
spelen. Ik zou het spelen dan ook vooral natuurlijk houden, laat het kind zelf ontdekken.
We hebben begrip voor de behoefte aan meer groen, maar hopen dat er ook goed rekening wordt gehouden met de leefbaarheid van de wijk in
de zin dat er niet meer overlast(plekken) worden gecreëerd voor de bewoners.
Het moet echt een rust- en stiltegebied worden, dus geen paden voor mountain bikes, een jongerenhangplek en geen grasveld waar gebarbecued
mag worden.
Om te voorkomen dat het een hondepoepgebied wordt (zoals veel van de groenstroken nu, waar je niet zonder steeds naar de grond te kijken kan
lopen) zet svp een bord met regels over het opruimen van hondepoep aan het begin van het bos, zodat ook mensen zonder hond van het bos
kunnen genieten. En handhaaf dat verbod ook zichtbaar zodat het vanaf het begin af aan duidelijk is voor wandelaars.
paden door het legmeerbos alleen voor wandelaars en niet mixen. Gebruik het fietspad parallel aan metrolijn voor 'doorgaand' fietsverkeer naar
de sportclubs en brede school.
Aansluiten op omgevende natuur vooral voor kleine dieren. Veilige verbindingen maken voor dieren. Er zijn veel kikkers en padden in de
noordkant van dit gebied, hier ook graag aandacht voor.
Omdat t toch om een klein oppervlak gaat zou ik vooral beginnen met heel veel groen. Zou niet te veel ruimte geven voor picknick of barbecue,
gezien de troep die misschien wordt achtergelaten met alle narigheid vandien. Ook zal dat het enthousiasme van vrijwilligers afremmen als ze
steeds de troep van anderen moeten opruimen. Eerst maar aandacht voor wandelen in t groen.......
Wij kijken direct op de busbaan en vragen ons af of er aan losloopplaats niet iets gedaan kan worden, doordat er buizen doorlopen dan misschien
geen bomen, maar wel vervanging van dat lelijke bouwhek en misschien wat meer ingericht met struiken ,wat verhoging en een b.v. een
grindpad, zodat ook niet hondenbezitters er kunnen wandelen...
Vooral geen speeltoestellen e.d. wat mij betreft wordt het een rustige plek waar het fijn wandelen is
zorg dat er voldoende onderhoud gedaan wordt en dat degene die er moeten snoeien / maaien enzo ook met liefde het groen onderhouden en
niet zoals nu met al het gemeente groen omgegaan wordt !!! ( of het wordt niet gedaan of alles in een keer kort maaien en dan half netjes
maken- zo zonde allemaal)
-hoe meer groen hoe beter.
- Iets voor de mussen maken. ze missen de spoor dijk.
-bramen struiken
Toegankelijkheid betreffende rolstoel, kinderwagen of rollator (wat wettelijk verplicht is)
Of er eventueel een grote speeltuin komt voor de kinderen .miss is het een idee om daar een huisje te plaatsen .met toiletten (altijd open )Maar
ook waar je kan eten en drinken in de lente / zomer... Zo kunnen mensen met blaas en darm problemen zoals ik ook reacrearen in Uithoorn. En
lekker met de kind (eren)en hond(en) er lekker op uit in eigen dorp
-Mogelijkheden in het legmeerbos op het leisure terrein voor kleine evenementen georganiseerd door bewoners (sport clubs, scholen etc).
-natuurbeheer door basisscholen en middelbare scholen, lessen in duurzaamheid en circulaire economie
-specifieke barbeque/picknick spots
Meer groen langs de weg. De weg erlangs is in de ochtend en middag een parcour van mensen die hun kinderen ophalen en wegbrengen. Dat is
echt extreem en niet ontspannend als je lekker op de ligweide ligt te genieten van een bos.
Ook geven nog meer sportactiviteiten overlast voor de bewoners langs de rand.
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Ik heb wel een suggestie om de weg ertussenuit te halen, die zou aan de linkerkant langs de
sportvelden kunnen lopen tot aan de zandbank Uithoorn. Daar heb je 2 mogelijkheden. Optie 1 de
doorsteek voor wandelaars tot weg maken. Optie 2 bocht naar rechts en verbinden met laatste stuk
oude route. Aangeduid met zwarte lijn op foto in bijlage is optie 1.
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Bijlage 2: Resultaten jeugdparticipatie
Behoefte aan groen:
•
•

Gezellige natuur
Groen geeft een leuke sfeer aan de legmeer

Losloopplekken voor honden:
•
•

Losloopplek voor honden
Honden uitlaat bos

Spelen voor kinderen/jeugd:
•
•
•
•

Speelveld voor grotere kinderen
Klimbos (2x)
Natuurlijke speelplekken voor kinderen (docent)
Plek om te zwemmen

Hangplekken voor scholieren:
•
•
•
•

Leuk bos om in te zitten
Hangplek
Chillen (3x)
Hangen + niet te ver hoeven lopen voor prullenbakken

Sporten:
•
•
•
•

Wandelen (docent)
Trimbos/sportroute (docent)
Parcours in het bos om te bewegen (docent)
Bootcampen in het groen

Overige:
•
•
•
•
•

WC's
Manege
Iets lekkers kunnen halen
Picknicken in het bos
Barbecuen lijkt me te gevaarlijk
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Bijlage 3: Reacties tijdens bewonersavond
Groen en natuur:
• Boomstronken neerleggen voor de insecten
• Graag verschillende soorten planten, niet te veel riet
• Borden verboden voor fietsen en honden
• Meerkikker broedgebied plaatsen borden verboden voor fietsers/scooters bij alle ingangen.
• Honden uitlaten stoppen, kan niet (Rond Meerkikker)
• Borden verboden voor honden plaatsen langs de Faunalaan
• Wal met bebossing zoveel mogelijk intact houden
• Hagedissenheg
• Eilandjes in het water
Recreatie
• Als er bijv. Een mooi trimbos is, is de sociale cohesie ook beter
• Amfitheater
• Hutten bouwen
• Naast picknicken/vliegeren/sporten/spelen ook boemerang
• Kabouterpad
• Voedselbos + theehuis
Zorgen over jeugd:
• Oppassen voor jeugdoverlast als het een jungle wordt
• “Indammen” ontwerp, trekt ook weer veel jeugdoverlast m.n. in de nacht
• Geen zwemwater, zwemmen geeft overlast
Bankjes en afvalbakken
• Bankjes
• Graag wat banken in de omgeving
• Bankje weghalen, zit nooit iemand op. Vuilnisbak ook weg, is geen gezicht en dan hoeft de
gemeente ook niet elke keer op te klimmen om te legen
• Komen er ook prullenbakken?
• Leuk, veel groen maar vergeet niet afvalbakken neer te zetten
Verkeer
• Oversteekplaats op juiste plekken + moeilijk maken om de weg op te rennen op andere
plekken.
• Hoe voorkomt gemeente met dit plan overlast van fietsers in het gebied direct om de
appartementen Meerkikker? Er wordt immers nu ook niet gehandhaafd.
• Evenmin wordt gehandhaafd op honden in de “ecologische strook” aan de Faunalaan.
• Er staan verbodsborden voor honden, maar deze worden door hondeneigenaren genegeerd.
Enkele van deze verbodsborden worden ook vermist en zijn niet teruggeplaatst.
• Op de tekening met wandelpaden loopt één pad waar honden wel mogen komen tot aan het
bruggetje. Dit pad moet vanaf de Faunalaan verboden voor honden zijn.
• Neem svp in het plan enkele bankjes en afvalbakken mee.
• Kan het riet aan de waterkant plaatselijk laag gehouden worden, zodat het zicht op het water
behouden blijft?
• Hoe voorkomt de gemeente dat er brandjes gesticht worden?
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•
•
•
•
•

Kijk s.v.p. verder dan het beheer alleen en probeer het maatschappelijke belang en ideeën in
het plan op te nemen. Zoek daarvoor contact met organisatie die hier een rol in zou kunnen
spelen.
Opmerking over het onderhoud Speelbos bij Brede School? In de zomer is er sprake van
overlast van arbeidsmigranten met drank en lawaai in de nacht. Hier zou op gehandhaafd
moeten worden.
Zorg voor veilige oversteken waar de paden de rijweg kruist.
Nu er binnenkort geen zwembad meer is in Uithoorn; gaan de kinderen nu niet in het water
in het Legmeerbos zwemmen?
Maak gebruik van het budget wat vrijgekomen is van de bomenkap t.b.v. de komst van de
Uithoornlijn.
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