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Voorveldse PolderVoorveldse PolderVoorveldse PolderVoorveldse Polder    

    

AanwezigAanwezigAanwezigAanwezig    

Voorzitter: Jacolien Rutten (wijkmanager West) 

Gemeenteraad: Eiko Smid, wijkcontactpersoon (CDA), Heleen de Boer en Steven de Vries (GroenLinks), 

Gerrie Nalis (PvdA), André van Schie (VVD), René Kuijper (groep Kuijper) 

Wijkbureau: Ingrid Rohde, Jacotien Visser, Marjan Wertwijn, Goverien de Zwart 

Stadsontwikkeling: Karin Sam Sin-Vos 

Stadswerken: Willem Addink 

Vertegenwoordigers van: politie (Wijkteam Noordoost), wijkraad Noordoost, manege Groenesteyn, 

Stichting Voorveldse Polder, sportverenigingen waaronder Hellas, VV Voorwaarts, Iduna en Sporting 

‘70, buurtcomité Nova Zembla en anderen. 

Ca. 30 bewoners en belangstellenden bij het eerste gedeelte van het programma en ca. 60 bewoners 

en andere belangstellenden bij de plenaire bijeenkomst in hotel Mitland  

Griffie: Helen van Geelen 

Notulen: Jeannette Rinck (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) 

 

Opening en inleidingOpening en inleidingOpening en inleidingOpening en inleiding 

De wijkcontactpersoon van de gemeenteraad, Eiko Smid, verwelkomt de vele belangstellenden in het 

pannenkoekenrestaurant Groenesteijn aan de Biltsestraatweg, aan de rand van de Voorveldse Polder. 

Jacolien Rutte, wijkmanager van wijkbureau West, is avondvoorzitter. 

 

Presentatie van dPresentatie van dPresentatie van dPresentatie van de plannen voor de bouw van hotel en manege “Two Star Lodge”. e plannen voor de bouw van hotel en manege “Two Star Lodge”. e plannen voor de bouw van hotel en manege “Two Star Lodge”. e plannen voor de bouw van hotel en manege “Two Star Lodge”.     

Mevrouw Plijnaar vertegenwoordigt vanavond de familie Plijnaar. De familie is opdrachtgever voor de 

bouw van het hotel en de nieuwbouw van de manege. 

Mevrouw Van Delft, landschapsarchitect, heeft het plan ontworpen. Dit licht zij mondeling toe. Bij het 

ontwerp stond voorop dat de landschappelijke kwaliteiten van het gebied benut moesten worden, 

inclusief de cultuurhistorische waarden. De bomen op het terrein blijven grotendeels behouden; om 

het plan te realiseren hoeft er nauwelijks gerooid te worden. In het ontwerp is zoveel mogelijk 

aangesloten bij de oude lijnenstructuur van het landschap zoals die op oude kaarten is terug te zien. 

Hiermee is een open en transparant ontwerp ontstaan, waarin naast bebouwing ook ruimte is voor 

stroken grasland, sloten en hagen. 

Voor de bebouwing wordt zoveel mogelijk voor houtbouw gekozen. Dat was in het gebied van de 

Waterlinie indertijd zelfs verplicht, omdat houten gebouwen snel konden worden afgebroken zodra de 

linie in werking werd gesteld. 

De nieuwe beplanting zal voornamelijk uit grasland en streekspecifieke elementen bestaan, zoals 

knotwilgen en hagen van elzen en meidoorn. Het parkeerterrein zal deels halfverhard worden 

aangelegd om een landelijke uitstraling te creëren. Aan de voorzijde komt een strak gazon met  

hortensia’s. Er komt ook een terras aan de voorzijde. 

Het terrein sluit met een fiets- en wandelpad aan op de Voorveldse Polder. Ook deze paden volgen de 

oude lijnenstructuur van het gebied. 

 

In antwoord op vragen uit de zaal erkent mevrouw Van Delft dat er in het ontwerp nauwelijks 

buitenruimte is voor de pony’s, maar dat dit in de huidige situatie evenmin het geval is.  

In het ontwerp van de stallen is hier rekening mee gehouden: de nieuwe stallen kunnen aan beide 

zijden door middel van schuifwanden opengemaakt worden. De nieuwe stallen voldoen aan de normen 
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voor dierenwelzijn die nog niet zolang geleden wettelijk zijn vastgelegd. De paardenbak binnen en 

buiten krijgt een afmeting van 20 bij 40 meter. Dit is wedstrijdformaat.  

 

Het parkeerterrein behoudt zijn openbare parkeerfunctie voor bezoekers van de Voorveldse Polder. 

De gemeente verwacht dat de openbare parkeercapaciteit voldoende is. Het terrein is niet bedoeld voor 

langparkerende forensen. Sommige gebruikers geven aan dat zij langer gebruik maken van het 

parkeerterrein, omdat zij het als startpunt van hun fiets- of ruitertocht gebruiken. De gemeente gaat 

het parkeerterrein in erfpacht uitgeven. In de erfpachtovereenkomst worden hieraan condities 

verbonden: o.a. dat de parkeerplaats van zonsopgang tot zonsondergang openbaar toegankelijk moet 

zijn voor bezoekers van de Voorveldse Polder en de erfpachter mag voor minimaal de eerste drie uur 

parkeren geen parkeergeld in rekening brengen aan bezoekers. 

Vertegenwoordigers van de Stichting Voorveldse Polder zijn bang voor inconsistentie met eerdere 

toezeggingen van de gemeente. Er zou toch eerst gekeken worden of de parkeervoorziening aan de 

Ariënslaan opgeheven kon worden om de groenfunctie van het park te versterken? Nu komt er een plan 

waarmee de verstening in het gebied toeneemt, en komt de openbare parkeerfunctie op de 

Biltsestraatweg mogelijk onder druk te staan. Moet de Stichting met deze plannen nu op twee punten 

inleveren? Karin Sam Sin-Vos benadrukt nogmaals dat het parkeerterrein bij Two StarLodge openbaar 

toegankelijk blijft. Zij vertelt, dat voor het gehele gebied een onderzoek naar de parkeercapaciteit en  

-balans staat ingepland. Ingrid Rohde vult aan dat de locatie aan de Ariënslaan in de rondwandeling is 

opgenomen. Daar zal opnieuw bij dit onderwerp worden stilgestaan. 

 

Wandeling door de Voorveldse PWandeling door de Voorveldse PWandeling door de Voorveldse PWandeling door de Voorveldse Polder met een toelichting op verschillende locatiesolder met een toelichting op verschillende locatiesolder met een toelichting op verschillende locatiesolder met een toelichting op verschillende locaties    

Eerste locatie: paddenpoel 

Marrie Reinink van de Stichting Voorveldse Polder vertelt dat de paddenpoelen – samen met het 

knotwilgenveldje – de groene parels van het gebied zijn. Eén ervan was oorspronkelijk een drinkpoel 

voor paarden, maar die voorziening raakte in onbruik. Enkele jaren geleden is de poel met geld uit het 

leefbaarheidsbudget opgeknapt en ingericht als paddenpoel. Aan het begin van de zomer heeft de 

gemeente een informatiepaneel geplaatst waarop uitleg over de paddenpoel wordt gegeven. Ook het 

paneel werd bekostigd uit het leefbaarheidsbudget. 

 

Tweede locatie: knotwilgenveldje 

De knotwilgen zijn al heel oud, zo vertelt Corrie Buschman, eveneens van Stichting Voorveldse Polder. 

Voor zover men kan nagaan, stonden ze er al omstreeks 1840. Zo is maar weer eens aangetoond dat 

knotwilgen met zorgvuldig knotten heel lang behouden kunnen blijven. 

 

Derde locatie: het klimrek en het recreatieveld 

De wijkteamchef van de politie en Jacotien Visser (gebiedsmanager veiligheid) gaan op deze locatie 

nader in op het onderwerp veiligheid. Geheel toevallig was het gezelschap zojuist getuige van de 

politiesurveillance in het gebied. Een motoragent doorkruiste het park en kwam even poolshoogte 

nemen. De politie surveilleert regelmatig in het park; ook Centrum Maliebaan verricht er veldwerk om 

overlast en ongewenst verblijf door verslaafden en/of dak- en thuislozen tegen te gaan. De afgelopen 

zomer is het rustig geweest in het park, op enkele incidenten na. Sommige aanwezigen hebben de 

indruk dat hun meldingen over overlast weinig effect sorteren. Toch blijven politie en gebiedsmanager 

erop hameren om meldingen te blijven doen. Bij ‘heterdaadjes’ kan het alarmnummer 112 worden 

gebeld. Het heeft ook zin om het wijkbureau te informeren bij overlast (tijdens kantooruren). Er is om 

de twee weken Handhavingsoverleg op het wijkbureau, waar de prioriteiten met betrekking tot de inzet 

van Toezicht & Handhaving, politie en Stadswerken voor de komende veertien dagen worden 

besproken. Natuurlijk worden daar de gegevens van politiemeldingen voor gebruikt, maar wat overlast 

betreft zijn die meldingen vaak niet fijnmazig genoeg. Dit kan met een melding aan het wijkbureau 

worden ondervangen. 
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Hans van Engelenburg (Buurtcomité Nova Zembla) merkt op dat het recreatieveld op warme dagen zeer 

druk wordt bezocht. Hij verwacht dat dit sterk zal toenemen; er komen binnenkort immers nog 550 

nieuwe woningen bij op het Veemarktterrein. Kan het park de recreatieve druk wel aan? 

Een andere bewoner sluit hierbij aan: heeft de Voorveldse Polder nu een recreatieve of een ecologische 

functie? 

De Voorveldse Polder is onderverdeeld in zones, zo wordt uitgelegd. Het park heeft voor het grootste 

deel een recreatieve functie (camping, ruiterpad, speel- en recreatieveld). Daarnaast is er in het park 

een ecologische passage. De gemeente heeft dit in de Visie Voorveldse Polder vastgelegd. 

 

Vierde locatie: voormalig terrein van Stadswerken 

Vandaag, 1 september 2011, heeft Stadswerken de post in de Voorveldse Polder officieel verlaten. Ook 

de opslag van lantaarnpalen op het parkeerterrein is beëindigd. Er worden nu stenen op het 

parkeerterrein opgeslagen, in afwachting van hergebruik ervan. Er wordt nog naar een alternatieve 

opslaglocatie gezocht. De gemeente wil de groenfunctie van het park met dit terrein verder uitbreiden. 

Ook wordt bekeken of het idee van bewoners om hier een amfitheater te maken kan worden 

uitgevoerd. Daar is geen geld voor gereserveerd; er moet goed worden gekeken wat er met 

gebruikmaking van bestaande budgetten mogelijk is. Het is te verwachten dat de ontwikkeling in fasen 

gerealiseerd gaat worden. 

De recreatiesporters van Sportvereniging Hellas kunnen de post van Stadswerken niet langer meer 

gebruiken om zich om te kleden en koffie te drinken. Zij dringen aan op een goed alternatief. 

 

Vijfde locatie: parkeerstrook aan de Ariënslaan 

Zoals eerder aangegeven zal het onderzoek naar de parkeerdruk en de parkeercapaciteit in het hele 

gebied duidelijkheid moeten verschaffen. Stichting Voorveldse Polder dringt aan op vergroening van dit 

gedeelte van het park (Noordelijke zone). Bij evenementen, zo hebben bewoners geconstateerd, haalt 

de nabijgelegen manege gewoon de boomstammen weg die het parkeren in de berm beletten. Dit 

vinden de bewoners geen manier van doen; zij zouden graag zien dat de gemeente daartegen 

optreedt. Het gaat niet om anonieme daders, want het zijn medewerkers van de 

evenementenorganisatie. 

Een andere wens van bewoners is afsluiting van de Ariënslaan voor het verkeer uit de Zeeheldenbuurt. 

Door het tunneltje alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers te maken, is dit eenvoudig te 

realiseren. Een dergelijk plan blijkt i.v.m. de ontsluiting van de Zeeheldenbuurt eerder door de Raad 

van Staten tegengehouden te zijn. Volgens de bewoners is de situatie inmiddels veranderd: er is een 

uitvalsweg bij gekomen. Hiermee is de grond waarop de rechter het plan indertijd afwees volgens hen 

komen te vervallen. Karin Sam Sin –Vos meldt dat er binnenkort verkeerstellingen zullen worden 

uitgevoerd, zodat bekend wordt wat de gemiddelde verkeersintensiteit op de Ariënslaan precies is. 

 

Zesde locatie: tunneltje Ariënslaan 

De opknapbeurt van het tunneltje is bijna afgerond. Dit is gebeurd op verzoek van de Stichting 

Voorveldse Polder. De feestelijke opening staat gepland op 4 oktober a.s.  

 

Plenaire bijeenkomst in hotel MitlandPlenaire bijeenkomst in hotel MitlandPlenaire bijeenkomst in hotel MitlandPlenaire bijeenkomst in hotel Mitland    

Vanavond is één gedeelte van het park niet bezocht, terwijl daar nu juist de geluidsoverlast van de 

snelweg het grootst is. Welke maatregelen kunnen er tegen de overlast worden getroffen? Kunnen er 

geluidsschermen worden geplaatst? 

Volgens Karin Sam Sin-Vos komen er aan de kant van het Veemarktterrein geluidsschermen in verband 

met de woningbouw. Zij weet niet precies tot waar de schermen ‘doorgetrokken’ worden. Het is 

mogelijk dat er in het kader van de verbreding van de rijksweg vanuit de rijksoverheid geluidswerende 

maatregelen genomen moeten worden. 
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Een vertegenwoordiger van Stichting Voorveldse Polder geeft een reactie op de plannen voor de 

manege en het hotel. De bebouwing in het gebied zal toenemen; dat staat haaks op de visie die 

onlangs voor de Voorveldse Polder is vastgesteld. Een bebouwingsgraad van 55% vindt de stichting vele 

malen te hoog. Als deze plannen doorgaan, moeten er elders in het park compensatiemaatregelen 

worden getroffen. De stichting ziet daar mogelijkheden voor in de noordelijke zone van het park (het 

voormalige terrein van Stadswerken). Daarnaast pleit de stichting voor een kwaliteitsimpuls van het 

park; om te beginnen door het onderhoudsniveau te verhogen van een 6 naar een 7. De stichting 

verzoekt de betreffende raadscommissie om deze punten mee te nemen bij de behandeling van de 

plannen voor de Two Star Lodge. 

 

Raadsleden vragen naar de stand van zaken ten aanzien van de camping. Hierop wordt verteld dat een 

collectief van bewoners in beroep is gegaan tegen de plannen van de gemeente. De gemeente wil dat 

Camping De Berekuil op deze plaats blijft bestaan, maar vindt dat er naast vaste standplaatsen ook 

ruimte moet blijven voor passanten, toeristische kampeerders en seizoensplaatsen. De gemeente heeft 

de grond in erfpacht uitgegeven. Voorheen waren er veel klachten over de slechte hygiëne op de 

camping, maar het strenge toezicht en het meer frequent handhaven lijkt zijn vruchten af te werpen.  

 

Voor de gehele Voorveldse Polder gaat de gemeente een parkeerbalans opstellen. Hierbij zal rekening 

gehouden worden met het vastgestelde gemeentelijke beleid ten aanzien van de parkeernormering en 

het principe van parkeren op eigen terrein. Het gebied rond de sportvelden aan de andere kant van de 

Biltse Rading wordt niet in dit onderzoek meegenomen. 

 

Hoe is het met de sociale veiligheid in het gebied gesteld? De sportverenigingen VV Voorwaarts en 

Sporting ’70 melden vandalisme en vernielingen. Er worden regelmatig ruiten ingetikt, doelpalen uit de 

grond gerukt en zo meer. Ook worden er auto’s beschadigd en fietsen gestolen. De voorzitter van een 

van de sportverenigingen heeft in de afgelopen tijd acht maal melding gemaakt van brandstichting in 

het park. Op deze meldingen wordt zijns inziens niet effectief gereageerd. 

Jacotien Visser onderstreept nog eens dat het zinvol is om dergelijke meldingen ook aan het 

wijkbureau door te geven, eventueel achteraf, zodat dit in het Handhavingsoverleg kan worden 

besproken. Zij roept de sportverenigingen op om vernielingen te blijven melden. Alleen als er 

incidenten worden gemeld, kan de gemeente een goed overzicht krijgen van wat er werkelijk aan de 

hand is en kan de inzet zo effectief mogelijk worden ingezet. 

 

AfsluitingAfsluitingAfsluitingAfsluiting    

Hierna sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de bijeenkomst. Eiko Smid bedankt alle aanwezigen 

voor hun komst en hun actieve betrokkenheid. Hij nodigt de aanwezigen uit voor een afsluitend hapje 

en drankje aan de bar. 

 


