Samenvatting werkatelier Kagerzoom
5 juli 2017
Een 40-tal betrokken kenners en gebruikers uit het gebied gingen op 5 juli jl. in een zogeheten
‘werkatelier’ aan de slag met de opbrengst uit de enquête, straatinterviews en gesprekken. Dit
verslag is een beknopte samenvatting van dit werkatelier.
Werkwijze
De deelnemers werden in drie groepen verdeeld. De groepen werden willekeurig verdeeld zodat er
een evenredige verdeling zou zijn van kenners en gebruikers. Elke groep maakte een wandeling door
het gebied. Zij hadden de opdracht om als groep, per plek of gebied kansen te benoemen. Na afloop
van de wandeling bundelde elke groep alle ideeën waarna ze het deelden met de deelnemers uit de
andere groepen.
Greep uit de opbrengst
Hieronder een greep uit de groepsresultaten bestaande uit gedeelde kansen en ideeën voor de
Kagerzoom:
Volop kansen
- Veiligheid (paden, smalle brug, dijk verleggen);
-

Recreatie en ontspanning: toevoegen laarzenpad en sporttoestellen,
gebiedsinformatieborden;
Biodiversiteit: natuurvriendelijke oevers, bloemen in de bermen;
Beheer: beheersplan, rommel opruimen, hekwerk, vuilnisbakken;
Water: delen bij brug vernatten;
Broek- en Simontjespolder: natuur via golf, open zicht houden, drinkwaterplaats.

Optimaliseer in de randen en kanaliseer toenemend aantal gebruikers
-

Wind- en zichtlijnen herstellen;
Veiligheid op de paden;
Hollands gevoel van rust met koeien in gebied;
Veiligheid op de paden;
Natuurbeheer op de strengen;
WC gebouw: verplaatsen en herstellen;
Biodiversiteit stimuleren;

-

Gezamenlijk beheer, met kennis van het gebied;

Behoud en verbeter
- Behoud: uitzichten en rust;
- Natuur: vogelrijkdom op de strengen, oevervogelwand en nesten behouden, delen natter
maken;
- Faciliteiten: veiligheid, informatie delen, handhaving honden (los/vast), toiletgebouw
verplaatsen.

Eens met anderen, kleine aanvullingen
- Holle Mare doortrekken;
-

Natuurlijke materialen voor jongerenplek;
Optimaliseren.

Algemene conclusies
Het werkatelier werd positief afgesloten. Een enkeling uitte zijn zorg over de invulling van het plan
(wat, waar, hoe, door wie etc.) dat nog moet komen. Anderen spraken hun waardering uit voor de
manier waarop de bijeenkomst is georganiseerd.
Kijkend naar de overeenkomsten in wensen en ideeën, dan concluderen we dat ten minste de
volgende vier uitgangspunten een plek moeten krijgen in het ontwikkelplan:
1. Het blijft groen met bijzondere landschappelijke zichten;
2. De randen kunnen we inzetten voor meer biodiversiteit;
3. Het recreatieve netwerk moet veiliger en kunnen we ontvlechten voor meer
belevingsmogelijkheden;
4. We kunnen nieuwe ontdekkingsplekken maken.
Vervolg
De uitkomst van het werkatelier, de enquête, de interviews, de gesprekken en de programmadoelen
worden verwerkt tot een ontwikkelplan. Dit plan heeft de vorm van een visie in tekst en beeld.
Ofwel: wat zou waar ontwikkeld kunnen worden, waarom, hoe dan en voor wie of wat. De ruwe
versie wordt gepresenteerd aan de deelnemers van het werkatelier waarna hun feedback wordt
verwerkt tot het ontwikkelplan dat de gemeente -in het vierde kwartaal van 2017- aan alle
geïnteresseerde inwoners en belanghebbenden presenteert. Iedereen wordt dan in de gelegenheid
gesteld op het plan te reageren.
Blijf op de hoogte
Via www.kagerzoom.info blijft u op de hoogte van de ontwikkeling op de Kagerzoom.
Hier leest u ook alles over de aanleiding, het participatietraject en de planning. Ook vindt u hier
antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ).

