Zuidwest Verdi
Behoud en verrijking van het maritieme karakter

Wat is het probleem precies?
1. Het water bij het Damloperspad is een doods hoekje. Er zijn daar geen voorzieningen en er is geen reuring.
2. De bereikbaarheid van en parkeren in het gebied zijn een zorg. Auto te gast werkt niet en bezoekende auto’s rijden te hard over de paden.

Opties
a. Haal het Damloperspad weg, haal een
strook van het Elzenbosje weg, realiseer een
wandelbrug in het water van het
toekomstige schelpenpaadje langs het
Elzenbos naar de Jachthavenweg, reliseer
uitkijkpunten en een paviljoen in de hoek,
maak de plas dieper en de bruggen over de
plas hoger.

voordelen
a. Er ontstaat een recreatieplas waar plek is
voor suppen en optimisten. Het gebied
wordt meer open, dit zorgt ook voor sociale
veiligheid, je beleeft het Elzenbosje meer.

b. Verleid mensen om met de fiets te
komen.
b. Minder parkeerdruk.
c. Geef (met borden) duidelijk aan auto's ook c. Minder frustratie van fietsers op auto's
welkom zijn op auto te gast strook.
d. Maak het gebied voor
d. Geen passerend verkeer op de krappe
bestemmingsverkeer weer bereikbaar via de weg.
ingang bij de Bosbaan, maak de weg
eenrichting richting Pramenpad.

nadelen
a. het paviljoen ligt naast de A10, dit is niet
optimaal voor wat betreft geluid. Daarnaast
kan meer reuring ook voor meer vuil zorgen:
zorg van te voren voor een goed beheerplan.
Zorg dat de privacy van de
(recreatie)bewoners van het gebied wel
geborgd wordt als je een uitkijkpunt
realiseert.
b. Mensen komen toch wel met de auto
c. De strook blijft krap voor gemengd
gebruik, er zijn erg veel fietsers.
d. De strook langs de tennisvelden bij Spa
Zuiver is te smal.

e. Realiseer een openbare helling om boten e. Veel vraag naar
in en uit het water te laden.
f. Zorg voor een oplaadplek voor elektrische f. Dit is de toekomst
boten

e. Nog meer (parkerende) auto's in het
gebied

Kwaliteit en beleving mooie en groene openbare ruimte

Wat is het probleem precies?
1. Op diverse plekken is het groen niet goed verzorgd.

Opties
a. Maak de strook naast de kop van het
Boeierspad aantrekkelijker en beter
toegankelijk, bijvoorbeeld met een
zwemsteiger (doe dit ook bij de
Koenenkade)
b. Verzorg en beheer het groen beter
c. Creer een breed overzichtelijk fietspad
richting de Nieuwe Meer
d. Maak een voetgangersbrug naar het
toekomstige schelpenpaadje vanaf het
parkeerterrein bij Punterspad.
e. Stimuleer sport in het gebied
f. Leg de brug van het Damloperspad terug

voordelen
nadelen
a. de kop wordt aantrekkelijker en je kunt er a. bezoekers kunnen voor parkeerproblemen
makkelijker zwemmen.
zorgen, vooral op de rotonde van
Boeierspad.

b. betere uitstraling
c. Nieuwe Meer wordt beter zichtbaar en
toegankelijk

