Informatieavond Kagerzoom, 23 januari 2018
Verslag
Kees van Velzen, wethouder van de gemeente Teylingen, opent de bijeenkomst. Dit is de avond
dat de richting van het plan, de globale visie, met de belanghebbenden wordt gedeeld. In dit plan
is verbeeld wat er in het eerdere traject (enquêtes, straatinterviews, werkateliers) is opgehaald.
Het is een eerste verbeelding, waar we graag een reactie van de belanghebbenden op krijgen. De
aanwezigen mogen tips en tops inbrengen deze avond.
Nicky Struijker Boudier neemt het woord over, zij de leidt de avond. We zijn met ongeveer 150
belanghebbenden. Aan tafels worden later op de avond de tips en tops opgehaald.
-

Vraag: Is dit het enige moment dat er gereageerd kan worden?
Antwoord: Nee, er is vanaf 2016 input opgehaald (zie website www.kagerzoom.info). Dat
gebeurde met een enquête, straatinterviews en werkgroep bijeenkomsten. Na vanavond is
er ook nog steeds mogelijkheid om input te geven. (red: Dit kan tot 1 maart via de website
www.kagerzoom.info)

-

Vraag: Er lijkt een groep (hondenbezitters) te zijn overgeslagen in de werkgroep?
Antwoord: Deze groep wordt zeker betrokken bij de plannen. Zij worden nog apart
geconsulteerd om input te geven op dit richtingsplan. (red: er heeft op 14 februari een
gesprek plaatsgevonden)

-

Opmerking: Niet de hele Merenwijk is persoonlijk uitgenodigd. Veel mensen lezen de krant
niet. Dat vinden bewoners jammer.

-

Vraag: Er lijkt een vergeten groep te zijn aan de rand (Vereniging van Eigenaren Karpers
en Forellen).
Antwoord: We hebben in eerste instantie bewust breed gecommuniceerd en behoeften /
wensen voor het gebied opgehaald. Bij de VVE gaat het ook om individuele belangen. Die
individuele belangen krijgen in de ontwerpfase aandacht.

Bart van Dijk neemt het woord. Bart is projectleider voor dit gebied. Bart vertelt eerst over het
proces. Er ligt nu nog geen uitgekristalliseerd plan. Het is een visie die richting geeft aan een
ontwerp voor de toekomst. Met de input van vanavond en de reacties hierop, wordt dit huidige
plan verder gebracht naar een ontwerp.
Bart benadrukt dat de direct aanwonenden en het platform hondenbezitters nog persoonlijk
benaderd worden om te reageren op de visie. Ook licht hij toe wat we willen bereiken met het
programma van de Leidse Ommelanden. Vervolgens legt hij uit welke recreatieve en groene
projecten en ontwikkelingen er zijn in de gemeente Teylingen.
De gemeente heeft de Kagerzoom overgenomen van de Provincie. Onder voorwaarde dat de natuur
en recreatie in het gebied versterkt en beschermd worden. De ontwikkeling van de Kagerzoom is
een van de projecten van het programma Leidse Ommelanden. De provincie stelt voor alle
projecten in het Leidse Ommelanden programma samen, 18 miljoen euro beschikbaar.
In 2017 heeft een werkgroep, bestaande uit 20 belangengroepen en 20 bewoners, alle informatie
uit de enquêtes en straatinterviews onder de loep genomen. Naar aanleiding daarvan, zijn zij
gezamenlijk door het gebied gelopen en ideeën verzameld, op grond van die input en hun
gezamenlijke deskundigheid. Daarmee hebben zij input gegeven voor de eerste richting of schets
die vanavond wordt gepresenteerd. Vanavond worden tips en tops op die schets verzameld.
Alle verzamelde tips en tops (van vanavond en die hierna nog ingeleverd kunnen worden) worden
verwerkt. Vervolg is het verwerken van de tips en tops van vanavond. Daarmee werken we de
schets verder uit. Het resultaat wordt dan nog een keer gepresenteerd. Daarna start het officiële
traject. Doel is dat uitvoering in 2019 plaatsvindt. De planning wordt steeds bijgewerkt op
www.kagerzoom.info.
Timo Cents, Landschapsarchitect, neemt het woord om wat te vertellen over de visie. Er is een
hoop meegegeven in eerdere contactmomenten. Natuur en natuurbeleving is erg belangrijk voor
het plan. Dat geldt ook voor ruimte voor struinen, educatie, activiteiten, recreatie. De inrichting
zou gerealiseerd kunnen worden met natuurlijke elementen. Er zou bijvoorbeeld meer variatie in
beplantingstypen en paden in het gebied kunnen komen.
De visie is beschreven in het document “Kagerzoom, Levend Landschap”, te lezen op
www.kagerzoom.info.
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Nicky legt uit dat we tips en tops willen ophalen op de visie die Timo net heeft laten zien. Dat kan
door opmerkingen, wensen en zorgen op te schrijven.
-

Vraag: Kan het gebied niet blijven zoals het is?
Antwoord: Ja, dat kan. Echter, als er niet wordt ingegrepen, dan groeit het gebied dicht en
kan er steeds minder gerecreëerd worden. Door ingrepen te doen kunnen we het gebied
beter maken voor biodiversiteit, ecologie, beleving voor kinderen, maar ook voor het
behoud van de huidige waarden.

-

Vraag: Tips en Tops zijn goed. Wanneer wordt het plan vastgesteld in de gemeenteraad?
Antwoord: het college is gemandateerd door de gemeenteraad. Het ontwerp zal naar
verwachting in het najaar aan het college worden voorgelegd. Voor die tijd wordt het plan
nog aan de belanghebbenden voorgelegd met zienswijze mogelijkheden. Via de website
www.kagerzoom.info houden we u op de hoogte van de planning.

-

Vraag: Tengnagel wordt drassig, daar kun je dan niet meer lopen, dat is dan toch niet
beleefbaar?
Antwoord: In de visie willen we op de Tengnagel voornamelijk inzetten op natuur.

-

Vraag: Waardoor ontstond de behoefte om een nieuw plan te maken?
Antwoord: De gemeente heeft de Kagerzoom overgenomen van de Provincie. Onder
voorwaarde dat de natuur en recreatie in het gebied versterkt en beschermd worden. Voor
die versterking en bescherming heeft de provincie geld beschikbaar gesteld.

-

Vraag: Dit inrichtingsplan biedt ook ruimte aan uitbreiding voor een golfbaan, zijn er nog
andere belangen naast natuur en recreatie?
Antwoord: uit de input uit de omgeving tot nu toe, blijkt dat rust, ruimte, natuur en
recreatie de grootste behoeften zijn voor het plan, zodat het niet ten prooi valt aan
stedelijke ontwikkeling. De waarde voor dit gebied willen we graag in de plannen
vastleggen.

-

Opmerking: Het is nog steeds niet duidelijk waarom de Kagerzoom moet veranderen?

-

Opmerking: Jammer dat er zo negatief gereageerd wordt door de zaal op de eerste aanzet.

-

Opmerking: Laten we houden wat we hebben, maar laten we de waarde wel vastleggen,
zodat we het gebied niet verliezen.

-

Vraag: Ik mis klimaatadaptatie in het plan. Is het in verband met waterstijging niet
verstandig dijk te laten liggen?
Antwoord: Op de Kagerzoom ligt weliswaar een lange dijk. Maar deze dijk had en heeft
geen waterkerende functie.

-

Opmerking: Meneer woont tegen de dijk. Hij maakt zich zorgen over de dijkverlaging,
liever de dijk behouden. Is verder positief over de plannen.
Antwoord: De aanwonenden aan de dijk worden nog persoonlijk benaderd over de plannen.

-

Opmerking: Fijn dat nu de mogelijkheid is om te reageren. In de enquêtes is rust en ruimte
gekomen. Dit strookt niet helemaal met alle recreatie activiteiten die in de plaatjes staan.
We willen elkaar niet in de weg lopen, maar er komen wel koeien op de weg. Meneer ziet
de noodzaak niet.
Antwoord: Het plan is vooral gericht op spreiding van recreatie.

-

Opmerking: door wildroosters is er geen gebied meer over waar honden kunnen lopen.
Antwoord: Het concept voorziet in meer ruimte door deze met elkaar te delen. Voor
hondenbezitters voorzien we weinig beperkingen ten opzichte van de huidige situatie. Het
kan zijn dat er wat beperkingen komen in de echt kwetsbare natuurgebieden.

-

Vraag: De weilanden zijn niet van de gemeenten, mag de gemeente deze plannen wel
uitvoeren?
Antwoord: De gronden waren in eigendom van de provincie en zijn overgenomen door de
gemeente. De weilanden zijn in gebruik gegeven aan andere partijen.
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-

Vraag: Heeft de golfbaan nog invloed om de plannen tegen te houden?
Antwoord: Via de democratische weg heeft ieder invloed.

Redactie: Op de website www.kagerzoom.info staat inmiddels een aantal veelgestelde vragen.
Koffiepauze.
Opmerkingen na schrijfronde:
Denk ook aan invaliden, kinderwagens, mensen die slecht ter been zijn en blinden. Een
zogenaamde “rammelstrook” (een strook waar je wel comfortabel op wandelt en niet
comfortabel op fietst) is wellicht niet voldoende voor deze groep om te kunnen bewegen
door het gebied.
Er wordt een aantal ingevulde briefjes met tips en tops genoemd waar de zaal met bijval
op reageert. Onder andere: ruimte voor honden, geen verlaging van de dijk, geen toren op
Tengnagel en behoud van de populieren..
10 mensen geven hun belangrijkste opmerking aan de zaal mee:
Vogels mogen niet gestoord worden tijdens broedseizoen.
Grote paden handhaven om veilig te kunnen blijven lopen.
Populieren moeten weg, vanwege veiligheid en om wind te vangen. (Vindt overigens geen
bijval.)
Zorg dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te reageren. En op tijd!
De dijk moet blijven.
Door initiatief van de gemeente Teylingen is de Merenwijk weer verenigd. Dat is positief.
Gebied voor honden waar ze los mogen lopen (groengebied).
Broek- en Simontjespolder is kroonjuweel van de Kagerzoom, deze moet blijven.
Geen laarzen-pad op de dijk.
Dijk moet niet verlaagd worden vanwege de privacy en veiligheid.
Mooi plan. Behoud van natuur blij mee. Veiligheid voor kinderen wordt nog niet
meegenomen in de plannen nu. Verzoek is om dit wel in de plannen mee te nemen. Idem
voor de toegankelijkheid.
Zwemmen in de zomer. Er is dan een groot afvalprobleem. Hier moet wat aan gedaan
worden. Mooie houten vuilnisbakken die passen in het landschap. Afval moet men kwijt
kunnen.
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