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TIPS
CATEGORIE

ALGEMEEN
Houd alles zo natuurlijk mogelijk.
Geen asfalt en beton meer
Zoek naar mogelijkheden om bij te dragen aan waterkwaliteit
Betrek het "grasgedeelte" in de ontwikkeling van een natuurtuin met grote diversiteit en kleinschalige veehouderij. Sta uitbreiding
van de golfbaan niet toe. Ga voor krimp en betrek het gebied in zijn totale oppervlakte voor natuurontwikkeling.
Laat ook de plannen tussen de Broekweg en de Zijl duidelijk in de schetsen tot uitdrukking komen.
Aandacht voor de grote van de verschillende ‘landschappen’ , zo groot is het gebied niet, te veel versnippering levert , voor natuur
niks op
UITBREIDING van het totale gebied ! Stukje van de golfbaan er af ?
Geen verdere bebouwing door woningen, bedrijven etc. Zeker niet meer horeca etc. Geen nadere jachthavens. Wat centraal moet
staan is dat het primair een natuurgebied is, en dat de huidige voorzieningen toereikend zijn voor iedereen om van te genieten.
Als er financieringsuitdagingen zijn dan moeten gemeenten dat gaan bekostigen of het waterschap, niet door commerciële
exploitaties. Ik ben geen natuur freak, maar dat soort keuzen zijn onomkeerbaar.
Opnemen dat het plan na 2/3 jaar wordt geavalueerd en evt bijgestuurd
Veel overlast in het centrum van Warmond door markten, evenementen, kaagweek, hardrijderij en andere zware
drankgelegenheden. Het is een goed idee om dergelijke openbare evenementen naar Kagerzoom te verplaatsen. In centrum
woont ook mensen! Het centrum is vele weken per jaar een luidruchtig kermispark geworden
Ik beveel aan om zuinig met gemeenschapsgeld om te gaan. Bij dit project heb ik de indruk dat er plannen moeten worden
gemaakt, omdat er blijkbaar veel subsidiegeld beschikbaar is. Dit is een flagrant voorbeeld van gemeenschapsgeldverspilling
Het weiland ten noorden van en langs de Duinen en de Dalen, voor de helft kunnen worden opgehoogd met grond die verplaatst
wordt van de noordelijke helft, waar een moeras kan ontstaan ten behoeve van de vogels.
Waarom zoeken naar allerlei veel geld kostende zaken, terwijl de wensen van de burger in principe niet zo veeleisend zijn. Houdt
het eenvoudig wat toch ook mooi kan zijn. De lasten (belastingen) zijn al zo hoog.
Betrekken van belangbehartigers van doelgroepen honden uitlaters en trimmers. (Ik schat dat 95% van de tijd de Kagerzoom nu
gebruikt wordt voor het ommetje, elkaar sociaal ontmoeten en lichaamsbeweging. Ik zou er voor willen pleiten hier veel meer
aandacht aan te besteden omdat het project anders resulteert in een oplossing voor een zeer kleine groep gebruikers, en de
reguliere gebruikers aan het kortste eind trekken)
Maak brichure concreter met alternatieven en keuzes
Weinig veranderen op de strengen. Laten zoals het is. De uitkijktoren en vogelspothut lijken mij zeer weinig toe te voegen.
Houd de Kagerzoom een beetje in de luwte wat het aantal bezoekers betreft, het zou jammer zijn als het er te druk voelt.
Wat er komt, moet hufterproof zijn.
Zo natuurlijk mogelijk houden! Wij genieten vooral van de ongerepte natuur. Liefst zo min mogelijk menselijke bebouwingen. Nu
klimmen onze kids heerlijk op de omgevallen bomen op het eiland en lopen we door de modder. Ook uitwaaien op tengnagel is
heerlijk in de overvolle , tot cultuur gebrachte Randstad.
Doordat verlichting ontbreekt genieten we extra van de sterrenhemel.
Ook zien we veel vogels (ijsvogel, zilverreiger, lepelaar)
Probeer zoveel mogelijk de huidige waarden te waarborgen. Zoals het plan nu wordt gepresenteerd is voor iedereen wat op een
postzegel.
Pak de evaluatie van het natuureducatielokaal op Kousenhoorn erbij voor er grote investeringen worden gedaan op dit gebied.
maak er geen speelpark waardoor de oudere recreant zich niet meer welkom voelt. bij Merenwijk t'Joppe geen
middenstand/verkooppunt van consumpties!
De in de brochure genoemde punten kunnen ook het beste binnen Tengnagel en De Strengen met een gedeelte van het Joppe
worden uitgevoerd.
Een goede regeling met de boer(en) en molenaar.
De brochure ziet er schitterend uit. Alleen jammer dat je er dan niet kan wandelen voor niet golfers.

CATEGORIE

BEHEER / BEHOUD / BESTEMMING
Als u "tegen drukte & verrommeling beschermen" wilt moet u 'Honden aan de lijn' en 'Fietsen dus niet brommen' handhaven,
zwerfvuil voorkomen en verder alles laten zoals het is.
Regel het doorgaand (natuur)beheer van het gebied goed, inclusief financiering
Prima dat het gebied beter wordt onderhouden! Aanpassen en onderhouden maar wel met mate!
Meer toezicht op het zogenaamde eiland waar de recreanten telkens een enorme bende achterlaten.
Verklaar de bestemming van de paden tot voetpad, waarbij de fietser de gast is. Principe van een woonerf.
Meer toezicht wat betreft het gebruik van het eiland tov mensen die er rotzooi schoppen zoals feesten geven, kampvuren
bouwen.
Men zou b.v. de huidige wandel- en fietspaden kunnen repareren en verbeteren maar geen nieuwe aanleggen.
Het zou goed zijn als bij het realiseren van dit natuurplan de voorwaarde wordt gesteld, dat niet straks er vlak naast eens soort
kermisattractie wordt ontwikkeld, die alle "natuur" overheerst.
Laat de Kagerzoom met rust en beperk uw inspanningen tot regulier onderhoud van dit unieke stuk natuur en deze historische
polder.
Zorg voor veilige voorzieningen voor kinderen/ouderen/vissers.
Besteed veel aandacht aan manieren om vervuiling tegen te gaan. Met name in de zomer puilen de containers uit. Hetzelfde geldt
voor toiletten. Heel fijn als ze er zijn maar het is lastig ze goed te beheren.
Het golfterrein als vast gegeven opnemen ligt voor de hand. Wel lijkt het mij verstandig op te nemen, dat elke verandering op dit
terrein alleen acceptabel is wanneer hierdoor het groene karakter wordt versterkt.
Goed toezicht i.v.m vandalisme.
Maak gebruikers de beheerders (vrijwillige beheergroep).
Tip: meer toezicht ter bescherming van wat is
Tip: het verbieden van vliegen met drones boven het gebied. (slecht voor de rust en slecht voor de dieren). Afgelopen zomer
vloog er af en toe een, maar dat zullen er vast meer worden in de toekomst.
Wel een dringend verzoek om de afval na zomeravondfeesten op de Strengen e.o. veel beter op te vangen door VEEL MEER RODE
VUILNISBAKKEN klaar te zetten dan deze afgelopen zomer. Ook zal er een sanitaire voorziening moeten komen om te voorkomen
dat hoge nood gedaan wordt in het riet dat zo wordt plat getrapt en bevuild met WC papier!!
Mensen betrekken bij de plek, vogelgroepen, natuurgroepen medeverantwoordelijk laten zijn voor onderhoud en ontwikkeling
De potentiële biologische rijkdom van het gebied zit hem voor een belangrijk deel in de bermen/dijken. Goed beheer (maaien en
het afvoeren van het maaisel) is daarbij essentieel. De begrazing met schapen en geiten heeft op de dijken een vrij eenvormige
en bloemloze vegetatie opgeleverd (hoewel de schapen en geiten leuk zijn). In het plan moet expliciet aandacht worden gegeven
aan het beheer. Eventueel kan deels gebruik worden gemaakt van het uitstrooien van maaisel van bloemrijke stukken in de
omgeving om de bloemrijkdom een boost te geven.
Voldoende vuilnisbakken bij het gebied in de merenwijk, er worden daar veel honden uitgelaten en misschien stimuleert dit tot het
opruimen van poep.
Goed handhaven op wildafval
Natuurlijk wel een opruimplicht (ook voor hondenpoep) en dus ook voldoende afvalbakken (met deksels ivm wespen in de zomer)
Zorg voor goed onderhoud
Mijn hoop gaat naar het instant houden van de nieuwe plannen omtrent: Vernielingen, slopen, vuil achter laten na zomerse
barbques. etc tec. dus zal er meer controle moeten komen als we zoveel geld gaan investeren in een mooi stukje natuur. Door het
lopen in de wijk Merenwijk en in het kagerzoom gebied. Valt het mij helaas vaak op dat er zwerf afval ligt etc etc Slopen van de
vuilnis bakken, slopen vd bankjes......
Zorgen voor schoonhouden van de "stranden".
Toiletten / kleedruimtes dienen proper te zijn, anders kunnen ze beter worden verwijderd.
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HANDHAVING op mensen die afval achter laten
Laat het wandel en natuurgebied zoals het is. Maar onderhoud het achterstallig onderhoud zoals kuilen in fietspaden en hekwerk
aan het 't Joppepad vernieuwen en onderhouden
Het schiereiland graag extensief laten begrazen, zodat wandelaars niet om de uitwerpselen heen hoeven te lopen. Dit eiland is
door intensieve begrazing en foeragerende ganzen zo voedselrijk dat de toplaag verwijderd zou moeten om meer plantensoorten
te krijgen.
Nu ligt er vaak gebroken glas in het deel waar kinderen mogen zwemmen in 't Joppe alsook in het gras. Het zou fijn zijn als daar
iets aan te doen is.
Zomers ook graag iets meer toezicht bij grote drukte en vaker legen van de vuilnisbakken.
Rekening houden met onderhoud zodat alles netjes en veilig blijft
Beheren waar nodig en, zoals nu, de natuur rust gunnen zodat wij en onze kinderen hier tot mensenheugenis plezier aan kunnen
beleven.
Meer reclame voor opruimen zwerfvuil en prullebakken legen dan wel zorgen dat deze niet meer in het water/modder staan
Vuilnisbakken niet ergens in de modder plaatsen maar ook zo dat mensen die geen modderige voeten willen krijgen erbij kunnen.
(Ook de vuilnisophalers willen dat niet. Ze legen die dus ook niet!)
Maak alles vooral hufterproef.
Pleeg gewoon onderhoud aan de natuur en hou de boel netjes.De paden mogen wel eens opnieuw geasfalteerd worden. Ook het
bruggetje bij de molen kan wel Alseen facelift gebruiken.
vrijwilligers verantwoordelijk maken voor sanitair,....?
zorg dat het geasfalteerde paden in goede conditie blijven.
Als verbeteringen: Zorg voor een goed onderhouden wandel/fietspad.

CATEGORIE

BOMEN
Voor elke gekapte boom 2 nieuwe zetten.
Wat de populieren betreft, die zouden kunnen worden vervangen door knotwilgen rond het land waar de koeien grazen.
Meer bomen

CATEGORIE

DIEREN
Blaarkoppen in dat gebied niet echt nodig, er is veel weiland in de buurt van het Bos v. Kranz, gebruik dat liever.
Vee los laten lopen op de Strengen
Omheining of afrastering van speelgelegenheden , speelplaatsen van kinderen, ter voorkoming dat ongewenste dieren deze
plaatsen betreden.
Infrastructuur zo opzetten dat loslopende dieren, met name vee en honden, gescheiden het gebied kunnen betreden. Wel
toegankelijk maken voor personen die dat willen.
Laat de koeien in de wei. Plant daar wat bomen en leg er een pad doorheen, sluit dit af met hek/poortje. Zo kunnen mensen
kiezen of ze tussen de koeien willen lopen of niet. Leg geen wildroosters neer.
Verder zou ik het fijn vinden als er geen jacht meer plaats zou vinden en de wilde konijnen niet beschoten worden.
WEL hekken tussen paden en vee, anders kunnen cross brommers er ook gewoon door evenals honden en dat lijkt me niet
wenselijk
Mogelijk ergens een hoekje met beestjes.
Het wandelen tussen koeien, zou o.i. een aangewezen pad moeten zijn, bijv. schuin dwars naar het bruggetje om aan te sluiten op
het andere natuurgebied. Als het autoverkeer naar de molen omgeleid wordt, is de weg van de Broekweg naar de molen niet meer
noodzakelijk en kan dan deel uitmaken van het geplande natuurgebied.
Groot voorstander van dieren vrij in het gebied. Bescherm ze 's nachts op een deel dat met ophaalbruggen wordt afgesloten.
Aan loslopend vee heeft niemand behoefte, laat de koeien in de wei waar ze elk jaar al staan. Mogelijk kunnen daar wandelpaden
worden ingepland zodat de mensen die daar voor kiezen dit kunnen “beleven”.
In ieder geval geen loslopend vee nabij fietspaden die niet alleen recreatief gebruikt worden maar een ruimere functie hebben in
het woon-werk verkeer.
Mens en dier gescheiden houden. Een fietspad afgescheiden van de rest is misschien veel handiger.
mooi als de paarden en pony's samen met de koeien op het kleine stukje groen staan, maar om daar nu een spoor van
wandelaars tussen te laten?
Langs de bomen waar de hekken staan, schapen en geiten behouden.
Plannen om koeien en schapen meer ruimte te geven klinken mooi, maar essentieel is daarbij dat de dieren voldoende beschermd
zijn tegen baldadige/gewelddadige jongeren (zie reeks van incidenten rondom kinderboerderij enkele jaren geleden) en de enkele
hond met jachtneigingen (hetzelfde geldt voor de bescherming van hazen: er worden er jaarlijks diverse doodgebeten door
honden).
Mij valt op dat nu veel vernield wordt door vrachtauto's die de schapen en geiten moeten voeren. Er is nl. veel te weinig ruimte
voor zoveel dieren, dus moet er worden bijgevoerd. Misschien een idee om minder boerderijdieren op zo'n kleine oppervlakte te
plaatsen.
Meer beschutting voor de dieren. Op de Tengnagel houtwallen waar de kleinere dieren zich kunnen verschuilen zouden een goed
idee kunnen zijn.
Tip: beschutting en toegankelijke waterplaats voor de schapen en koeien op de Tengnagel. In de winter is er geen beschutting
tegen kou en wind.
Wel het volgende: Op de Tengnagel lopen zomers vaak schapen en als het warm weer is kunnen die nergens schaduw vinden.
Daaraan is dringend behoefte, denken we.
Wel vind ik dat er voor de dieren op de Tengnagel in zomer (hitte) en winter (hevige kou) beschutting gemaakt moet worden. Er is
nu helemaal niets voor de koeien en schapen en er kan toch voor weinig geld wat gerealiseerd worden .
Meer rekening houden met het huidige gebruik van het gebied rond het weiland en de golfbaan: hardlopen, fietsen, wandelen met
de hond. De ontwikkeling met meer natuur en loslopende dieren in dit gebied kan ten koste gaan van dit gebruik.

CATEGORIE

DIJK
Stap af van dieren gemengd met mensen op de paden maar laat de dieren wel op de dijk. De dijk zelf mag verlaagd worden mits
bewoners die direct aan de dijk wonen hier geen bezwaar tegen hebben. Pad over dijk geen bezwaar (klaphekken maken wel
herrie)
de bredere dijk heeft een licht schuin deel langs pad, dat is vervelend als je even van het asfalt moet stappen, liever een even
horizontaal deel naast het pad.
idee om op de bestaande dijk, over de hele lengte, een losloop gebied (afgeschermd met een hek!) voor honden te maken met
een smal pad voor de eigenaar op de dijk. Is er ook geen ergernis meer van de fietsers en kunnen we de honden blijven uitlaten
in dit mooie gebied!! Want met loslopende koeien gaat dit zeker niet meer ..

CATEGORIE

FACILITEITEN EN VOORZIENINGEN
Toiletgelegenheid op strengen, die schoongehouden wordt en waar controle op is. TOP
Ruiterpad aanleggen. Veel recreatieve ruiters maken gebruik vd kagerzoom, pensioenspaarden van Pegasus uit Warmond, privé
pony’s en paarden van de Merenwijk als ook pony’s van Kinderboerderij de Merenwijk als de pony’s van Kinderboerderij de
Kloosterhof.
Kanoprogramma, niet een noodzaak van ons belastinggeld. Laat dat aan een ondernemer over als deze er brood in ziet.
Sporten in de natuur: de sport elementen op Koudenhoorn zijn verwijderd aangezien deze niet gebruikt worden. Zonde van het
geld als deze dus daar wel neergezet worden. Er mag best toegegeven worden dat sommige zaken niet werken:)
Verder zou ik voorzichtig zijn met natuurlijke materialen, denk aan de bankjes die regelmatig door idioten in de fik worden
gestoken .
een wc-gebouw bij t Joppe
Een vollybalveld en wat meer tafels
Plaats meer bankjes op de Tengnagel langs de Zijil en het Joppe
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Zorg voor veel vuilnisbakken. Lantarenpalen. Geen friettent. Graag een echt natuurlijk karakter. Bijenhotel. Natuurlijke fitness
geweldig.
De mogelijkheid van toilet op het eiland voor recreanten open stellen.
ook weg: het hanghonk. Lelijk en wordt - gelukkig niet gebruikt
niet te veel paden en paadjes en toestellen (voorkomen van vertrutting).
EHBO post of verbanddoos voorziening o.a. .i.v.m. Horzels en bijensteken.etc.
Kleinschalig rustpunt voor ijsje,thee.etc.
Parasolletje.
Heel veel bankjes om te zitten en vooral voor senioren om uit te rusten
Enkele picknick-tafels
Veel prullenbakken
Mini-boerderij met kalfjes en schapen, ook met een koffie-terras (eenvoudig) en drinkwatertap en wc. Tevens met natuur-educatie
en een imker met honingverkoop. Alles beheerd door vrijwilligers onder leiding van een echte boer.
Strengen als simpele zwemplek handhaven.
Kinderspeelplek en voetbalveld in polder maken/handhaven. Hier wordt naast voetbal ook in winter gebruik van gemaakt door
vliegeraars en modelvliegtuig bouwers.
Hangplek naast basketbal pleintje handhaven/verbeteren.
Ik mis vissteigers in het gehele plaatje. Ook voor gehandicapten (beveiligd met reiling)
Maak het zo aantrekkelijk dat mensen niet hele dagen blijven hangen op zo´n kinder speelplek b.v. Dan gaan bezoekers in ons
wijkdeel parkeren en er is al net genoeg ruimte voor de huidige auto´s.
Pluktuin
Chillplek (met open haard plek) voor jeugd waar ook snachts gefeest kan worden, zonder dat er sprake is van overlast voor de
buurtbewoners.
Meer bankjes aan het water
Meer prullenbakken en een kagerzoomwachter zoiets als een boswachter die het gebied kent, op de dieren let, maar er ook op let
dat het gebied schoon en netjes blijft.
De toiletten op eiland de Strengen weer openstellen. Deze zijn al een aantal jaren afgesloten. Jammer want er komen veel
wandelaars langs die met het voetveer vanaf KoudenHoorn over komen varen.
bij de zwemplas, rand Merenwijk meer bankjes
Maak het bij de recreatieplas wat gezelliger, verder het gebied zo houden
Zet prullenbak met kleine zakjes bij de entree om mee te nemen op de wandeling.
afvalbakken met deksels (wespen)
Geen houten stellages speeltuig etc, wordt in de brand gestoken, ga eens elke dag een rondje doen zelfs met deze lage
temperaturen wordt elke avond fikkie gestookt op het eilandje
een kleine uitspanning voor koffie thee en een ijsje ter hoogte van het pondje
2 stevige stenen barbeque plekken op het eilandje met goede afvalcontainers
Meer vissteigers
De steiger bij de molen ziet er niet uit, geeft een erg verwaarloosde aanblik.
Het groene gebouw op de Strengen heeft totaal geen functie. Het is een belemmering voor het mooie uitzicht op t’Joppe en moet
worden verwijderd.
Alleen voorzieningen faciliteren die ook daadwerkelijk worden gebruikt. In de Boterhuispolder zijn bijvoorbeeld vissteigers
gemaakt. Deze worden nooit gebruikt.
Meer bankjes plaatsen langs de paden.
fijn dat er afval bakken en zakjes om hondendrollen op te ruimen.
Op de Strengen staat ook nog een gebouwtje. Het schijnt een toilet te bevatten, maar ik zie niet vaak dat het open is. En als het
open is, dan is het smerig en wil je er geen gebruik van maken. Dat zou weg kunnen of beter beheerd.
Het is nog een behoorlijke afstand om aan het einde te komen. Dan vind ik een uitkijktoren wel heel erg leuk, maar mag er dan
ook weer een bankje bij? Dan kun je even lekker naar de boten kijken of gewoon zomaar even zitten.
Het verbeteren van enkele paden op de Strengen met bijvoorbeeld houtsnippers lijkt mij ook goed (aangezien in natte periodes de
paden soms steeds breder worden omdat mensen niet door de modder willen en dan maar over het riet gaan)
Geen extra paden op oa de Strengen maar verbeterde paden (houtsnippers).
In plaats van nieuwe hekwerken kunnen ook (vlecht)heggen van oa. stekelige meidoorn worden geplaatst ter verhoging van de
biodiversiteit en aantrekkelijkheid van het landschap.
Wc-hokje kan weg. Is smerig.
Stenen verwijderen van de bodem in het water, op de plekken waar gezwommen wordt.
Bestrating laten doorlopen tot aan het water, met een kadepleintje om de verhoging.
Natuurlijke materialen gebruiken voor fietsenstalling en aanlegsteigers prima. Voor het sanitair gebouw is vandalismeproef de
uitdaging. Het huidige sanitairgebouw is niet voor niets gesloten.
- Picknick, rust en speelplekken. Spreekt elkaar tegen. Picknicktafels en het faciliteren van BBqen, door vuurplaatsen aan te
leggen is een optie.
Maar wellicht kunnen er, net als bij Koudenhoorn en aan de overkant een paar ligplaatsen komen met een diepgang van rond de
2.00 meter. Het ligt er van de zomer al vol met bootjes die voor anker gaan, maar als je er kan overnachten aan een steiger zou
het helemaal fantastisch zijn.
Beter voetpad naar de Joppe voor in de zomer dat je er kunt zwemmen
In parken barbequen is erg in (zie Koudenhoorn op een mooie dag), daar moet misschien rekening mee worden gehouden.
Denk aan de veiligheid, iig natuurlijke verlichting op het hoofdpad, zoals bijv. bij strandopgangen ook te zien.
Aan de waterkant bij de Strengen is er een klein stukje van het water van 't Joppe met lijnen afgezet om te "zwemmen". Door de
hoge opstap uit het water is het, vooral als je een klein kind op de arm hebt, moeilijk om weer op de wal te komen. Kan hier een
"opstapje" of iets dergelijks gerealiseerd worden?
Bankjes en bij mooie uitzichtpunten
Picknicktafel
Wat betreft recreatie: er zijn iedere dag veel hardlopers. Geef die ruimte en maak de ruimte voor racefietsers en brommers
onaantrekkelijk.
Verlichting aan te leggen zeker op het fietspad wat direct langs de huizen loopt van de spoorbaan tot aan de Zijl. Mocht er geld
overblijven dan ook de andere kant van de golfbaan, van de Zijl langs de molen terug langs Dekker.
Geen commercie behalve de boer die kaas of zuivel zou willen verkopen in een kraampje bij de molen.

CATEGORIE

FIETSEN EN WANDELEN
Er zijn genoeg wandel/fietspaden voor het sporten. Hoeveel % van de bevolking sport daadwerkelijk en hoeveel % van de
bevolking loopt, fietst en wandelt? De aandacht voor sport is uit zijn verhouding.
Bij de herinrichting zou rekening moeten worden gehouden met de diverse gebruikers van het gebied. Fietsers, wandelaars,
hardlopers en gebruikers met hond hebben nu op het verharde pad 'last' van elkaar. Misschien is dit mooi te scheiden dmv
verschillende paden, of een heel breed pad? Verder zou ik persoonlijk niet al te veel veranderd willen zien. Het is mijns inziens een
prachtig stuk natuur, dat prima in balans is.
Mogelijkheid houden voor rondje wandelen over een verharde weg, zodat ook rolstoel, rollator etc. de ruimte kan krijgen. Het idee
om wandelen en fietsen uit elkaar te halen, juich ik toe. Het vrije bewegen van de schapen, koeien, geiten etc. is aan de ene kant
een goed plan. Aan de andere kant zijn er ook mensen die (zoals ikzelf vroeger) dan liever een andere route zoeken en ik zou het
jammer vinden als dat bijvoorbeeld voor kinderen of ouderen zou moeten.
Niet teveel modderpaden
Maak de "natuurlijke" paden niet te smal. In de Boterhuispolder naast de N445 kan je niet naast elkaar lopen, Voorkom dat, svp.
Maak fietspaden iets breder. Fietspad wordt ook door molenaar en gemeentelijk vervoer gebruikt. Maar al te vaak worden paden
kapot gereden en rijdt men de grasrand kapot.
wandelaars en fietsers gescheiden blijven: dus OOK op een laarzenpad!
Het veerpolderpad vanaf de rondweg in de merenwijk ook voorzien van een voetpad. Nu levensgevaarlijk wandelen.
Wandel en natuurgebied houden en uitbreiden.
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Verbreed de paden met een halve meter.
Verharde verbindingen niet opdelen in een wandelstrook en fietsstrook. Dan gaat ieder zijn deel opeisen. De Broekweg heeft
dezelfde functie n.l. fietsers en voetganders en wordt ook niet opnieuw verdeeld in stroken
Een grote wandel route die duidelijk wordt aangegeven tussen koudenhoorn, en de kagerzoom.
Maak geen extra paden op het eilandje maar verbeter het huidige pad. Zo kunnen wandelaars er beter gebruik van maken en blijft
er genoeg rust en ruimte voor de vogels. Verzet de datum van het hondenverbod naar het broedseizoen ipv recreatie seizoen (dus
van half maart t/m half augustus)
Groepen wielrenners verbieden
Geen extra voet- en/of fietspaden. Ontsluiting maakt het nog drukker. Voetgangers en fietsers gaan nu over het algemeen prima
samen. Geen noodzaak voor aanleg extra (gescheiden) paden
Fietsen rondom het gebied; niet erin
Wandelgebied voor oude mensen, zieke mensen, rustplekjes onderweg om droog en in de luwte even te kunnen zitten met
anderen of alleen.
Gescheiden wandel en fietspaden want nu kan het vooral in de zomer erg druk zijn in de buurt van het pondje.
Knuppelpaden van hout algen aan en worden bij vochtig weer glad. Lijkt me dus niet handig. Zorg voor paden toegankelijk voor
jong en oud.
Wandelaars en fietssers op een natuurlijke manier scheiden bijvoorbeeld met wandel en fietspad een ander kleur (niet rood past
niet in natuurlijke omgeving).
Graag het fiets-looppad naast de grootte sloot tot aan Dekker en ook er omheen langs de Merenwijk breder. Op drukke dagen
zoals met mooi weer in het weekend is het daar erg druk, het pad is echter erg smal en de kans op ongelukken tussen
voetgangers en fietsers is daardoor erg groot. ik en met mij velen maken veelvuldig gebruik van het fiets-looppad
je kunt er tot volle tevredenheid wandelen een voetpad langs de oever van de zijl; richting Kager sociëteit zou heel fijn zijn!
Veel verharde paden en fietsen en wandelen scheiden
Natuurlijke afscheidingen tussen snel en langzaam verkeer. Fietspaden en wandelpaden scheiden.
Om lekker te kunnen wandelen is het wenselijk dat de paden daar worden verhard met bv. schelpen, zodat het geen modderpaden
zijn zoals nu het geval is.
Er dienen verschillende soorten wandelpaden te zijn, paden geschikt voor buggies/kinderwagens/rollators, paden geschikt om te
wandelen wanneer het regent en ruigtepaden. Hierbij dient gedacht te worden aan de hoogte van de waterstanden. De meeste
onverharde paden in het gebied van de Kagerzoom zijn buiten de zomer door modder/hoge waterstand zonder rubber laarzen niet
te bewandelen, laat staan geschikt voor spelen door kinderen.
een mogelijkheid tot voetpaden, want er lopen momenteel al een drietal soorten fietsroutes over de paden langs de golfbaan. De
fietsknooppuntenroute, de Landschapsroute en de Trekvaartroute. Dat trekt aan. De meeste wandelaars zijn zich er niet van
bewust dat zij op een fietspad lopen en dat ze opzij moeten voor fietsers.
Ander kleur asfalt voor fiets en wandelaars
Een duidelijke rand in het asfalt voor de voetgangers op het fietspad.
Voor het gebied rond de golfbaan en het weilandje focus houden op fietsen, hardlopen, wandelen met de hond en daarvoor is
weinig aanpassing nodig. Vooral verbetering van het asfalt van het fietspad (ook meer geschikt voor skeeleren), onderhoud van de
brug bij de molen.
- Wandelen door de ruigte; reeds aanwezig op de Strengen. kwestie van paden voorzien van een betere
ondergrond/gras/houtsnippers. Bij veel gebruik wordt het nu een blubbermassa. (kan, maar dan is het een laarzenpad).
Struinpaden en riet/moeras is tegenstrijdig op de Strengen. Zoveel ruimte is er nu ook weer niet. Hou het bij struinpaden en laat
het riet en moeras vnl gebruiken in e Boterhuisjespolder.
Net als in voorschoten een voetpad waar de fietser te gast is.
Als wielrenners worden toegelaten, dan moet het pas breder en vrij van de andere gebruikers, en recht. (dat geld ook voor mij als
skeeler). NU is het niet geschikt voor wielrenners en skleelers . Voor mij als wielrenner is en rondje ringvaart of richting Ter Aar
vanzelf veel beter geschikt.
Als jogger kun je geen beter rondje vinden, zo laten
Alleen langs het fietspad de fitness-apparaten.

CATEGORIE

HONDEN
Toezicht op de hondenuitlaat lijkt me ook wenselijk.
Beperk strikt de gebieden waar honden mogen komen om verstoring van natuur en recreanten te voorkomen. Geen vrije
uitloopzones.
Honden aan de lijn
Groot losloop gebied voor honden.
Het huidige fiets/voetpad om de golfbaan en het weiland wordt veel gebruikt door mensen met honden. Maak hier een officieel
losloopgebied van zodat hondeneigenaren hier hun hond lekker kunnen laten rennen en hond kunnen laten zijn. (zeker aangezien
ze in de stad bijna nergens meer los mogen)
Meer ruimte en aandacht voor hondenbezitters, zij zijn de grootste gebruikers van het gebied en zij vervullen een belangrijke rol
in de sociale controle van het gebied, bovendien ruimen ze vaak zwerfafval op wat door dagjesmensen wordt achtergelaten.
Honden aan de lijn en maar een klein uitlaat losloopgebied
Er wordt veel gewandeld met honden, mijn indruk is dat men zich keurig houdt aan de aanlijnplicht tussen april en oktober. Echter
zou een bord met KORTE aanlijnplicht wellicht geen overbodige luxe zijn aangezien het nu veel voorkomt dat door lange (wel 6
meter) lijnen de hond aan de ene kant loopt en het bassje aan de andere zijde van het (fiets)pad met gevolg dat de lijn over het
pad de rest van het publiek hindert.
Apart hondenveld
Honden vrij laten lopen. Borden zoals op de Koudenhoorn (Fietsers opgelet, loslopende honden) kan een hoop ergernis
wegnemen. Immers je kunt ze daar op wijzen. Misschien een voorkeursroute bewegwijzeren kan ook helpen. Verder zo min
mogelijk aan doen.
Leer een les van wat er gebeurt is in Oegstgeest, bij de Klinkenbergerplas. Daar werden de hondenbezitters genegeerd. Maar als
zij de grootgebruikers van het gebied zijn, is het zeer wenselijk ook naar hun wensen te luisteren. Geef hondenbezitters een stem
en een podium bij besluitvorming!
Los rond rennende en zwemmende honden daar schrik ik van. Zorg voor toezicht beveiligings mensen die rond lopen in het park
buiten het park
Honden aan de lijn en handhaven
Voor de honden en vrije voetballers is het aan te bevelen om het niet echt ingedeelde grasveld naast het basketbalveld als
zodanig te handhaven.
overweeg een omheind losloopgebied te creëren. Dat zou kunnen tussen het basketbal en voetbalveldje, en het hek waar de boer
zijn koeien het land op laat.
Losloopgebieden of loslooptijden voor honden
Van 1 maart tot 1 juli geen honden.
p de Strengen en Tengnagel moeten honden in de broedtijd geweerd worden en altijd aan de lijn gehouden om de vogels en
dieren beschermd te houden.
Hou een flink deel losloopgebied, liefst niet op een fietspad. Daarnaast net als nu seizoen waarin honden los kunnen op Stengen
eiland
Verbod voor honden op de strengen vanaf 15 maart, en controle
Hondenlosloopgebied
Het honden verbod zou in ieder geval op 1 maart in moeten gaan i.p.v. 1 april. Honden moeten in het hele gebied aangelijnd zijn.
In een strook langs de Zijl zou een losloopgebied gemaakt kunnen worden.
Maak de dijk gedeeltelijk voor honden bezitters toegankelijk en richt deze ruimte in als losloopgebied. Handhaving toepassen voor
het overige gebied in verband met terugkerende problemen met hondebezitters en opa's en oma's die met hun kleinkinderen
willen wandelen.
Maak een groot honden ren en speel veld.
Sommige delen het hele jaar afsluiten voor honden, en niet alleen in het broedseizoen.
Veel ruimte voor recreëren en wandelen met loslopende hond.

5

Hondenlosloopgebied
Honden absoluut weghouden uit het vogelgebied, en dit ook handhaven.
fijn dat het hondenstrandje in stand blijft.
wat de strengen betreft graag een verbod voor honden vanaf maart ipv april ivm start broedseizoen . en tot september in plaats
van oktober dan zijn de meeste vogels uitgebroed. en blijft het totale verbod even lang qua periode. (gelijk aan het verbod van
Koudenhoorn.)
Een afgeschermde honden speelplaats , daar is mijnsinziens plaats voor achter het voetbaldoel bij het basketbalveld
Toegang voor honden tijdens het zomerseizoen in de vroege ochtend bij voorbeeld tot 9.00 uur
het losloopgebied voor honden handhaven.
Hou het gebied geschikt voor loslopende honden.
Graag een stuk groen hondproof omheinen zodat honden daar lekker los met elkaar kunnen dollen, spelen er rennen, zonder weg
te lopen of anderen te hinderen. Met opruimplicht.
Losloopgebied voor honden
Geef ook een stukje aan de hondenbezitsters (ben ik niet)
Duidelijk afgescheiden gebied voor honden.

CATEGORIE

INFORMATIE EN EDUCATIE
Educatie zou ik niet in dit gebied doen, het park in de Merenwijk is daar al een goede plek voor en anders Koudenhoorn. Daar is al
een educatie gebouwtje.
Geen wildroosters en hekken laten staan. Beter is er de blaarkoppen of lakenvelders te laten lopen. Geef daar meer informatie
over.
Doe aan natuur educatie en houdt toezicht op naleving van regels.
Educatie schuur (s,avonds af te sluiten) met voorlichting over het gebied. Vroeger en Nu.
schooltuinen ook voor Warwondse scholen. Onderwijs in de natuur/biologielessen/spelenderwijs. Lessen in : voeding, omgang met
dieren,handwerken(wol)
Betrek deskundigen van b.v. IVN bij de opzet van het gebied. Als het gebied interessant is, kunnen er misschien ook excursies
door IVN worden gegeven.
Zet voor binnenkomst waarschuwingen over de dieren en over het moeras en over giftige paddenstoelen etc. Mensen weten niet
meer hoe zich te gedragen in de natuur, je moet ze helpen.
Duidelijke borden dat we daar recreëren met respect voor elkaar en de natuur, iedereen gelijk: dus racefietsers, gewone fietsers,
mensen met (loslopende)honden en kleine kinderen, scootmobielen, rollators etc.
elke zaterdag gidswandelingen met een natuurgids
Plaats een infobord met een aantal bijzondere vogels die er broeden.
Houd het zo authentiek mogelijk. Met de koeien in de wei. Maak een lespakket met buitenles rondleiding voor basisscholen.
informatieborden wat kleiner maken, ook wat natuurlijker.

CATEGORIE

LAARZENPAD
Ter hoogte van de aanlegsteiger van het pontje over de Zijl ligt een drassig landje met de vorm van een driehoek. Dat is een
prachtig begin van een laarzenpad, want als je dan even verder over de brug naar de Strengen gaat, kun je zowel linksom of
rechtsom een modderpad volgen. Daar moet je echt niet met je gewone schoenen doorheen willen.

CATEGORIE

NATUUR
Geef meer aandacht voor daadwerkelijk verbeteren van Biodiversiteit in het gebied. Bijvoorbeeld door brede natuurvriendelijke
oevers door het hele gebied, ook Tengnagel.
Wat hete gebiedje ontbeert is verscheidenheid in plantengroei. Die kan op aantrekkelijke en tegelijk natuurlijk kunstmatige manier
wat verwezenlijkt worden door het inzaaien van bloemenmatten langs de fietspaden. Dit is geen natuur maar we goed voor bijen
etc.
Buiten het ‘Hazeneiland ‘ geen moeras, anders wordt het lanschap veel te open
Heemtuin
Een betere en meerdere plek(ken) voor de ijsvogel bij het Joppe (zwemplek)
Ooievaarpaal/nest in polder plaatsen.
Strategische nestkasten/muren van zand voor uilen, valken, oeverzwaluw?
Over het geheel mag er wel wat meer kleurrijke begroeiing bij in de polder/Strengen.
geen gif gebruiken, dit geldt voor het gehele gebied. Ook voor de volkstuinen
differentiatie van planten en bomen en verschillende natuurplekken
De weilanden zijn leuk voor vogels hoewel ze voor zover ik weet te klein zijn als broedhabitat voor de schaarsere soorten. Het zou
erg leuk zijn om deze te beheren op bloemrijkdom en het maaibeheer te rouleren op een dusdanige manier dat er altijd een stuk
bloemrijk is. Dit zou gekoppeld kunnen worden aan de bescherming van hommels en bijen en zou vermoedelijk goed kunnen
worden uitgevoerd door pachter.
Voor de natuurwaarde zou ik zo weinig mogelijk aanplanten, maar de natuur zoveel mogelijk de eigen gang laten gang. Dat levert
het meest op voor de biodiversiteit. Als je toch gaat aanplanten, graag inheemse struiken en bomen, die ook nog wat opleveren
voor bijen en andere bestuivende insecten (bv. wilgen).
Het valt me altijd op dat de oevers van de plas aan de waterkant nogal steil en saai zijn. Daar zou je met natuurvriendelijke
oevers (dus veel meer geleidelijke overgang, met meer water en oeverplanten) veel winst voor de natuur kunnen behalen.
Alles zo natuurlijk mogelijk.
Realiseer riet- en bloemrijk hooiland elders, bijv. op het terrein tussen het golfterrein en de Zijl
Het gebied verschralen door maaisel af te voeren en daarnaast gefaseerd maaien.
Duidelijke scheiding tussen recreatie en natuur (vogelkijken).
Maak de weilanden waar de blaarkoppen grazen wat aantrekkelijker met kruidenmengsels langs de slootranden
Haal wilgenopslag uit de rietvelden van De Strengen en geen ontwatering.
Voor het gebied voorbij het bruggetje richting de tengnagel focus houden op natuur en natuurrecreatie in de natuur.
Natuurvriendelijke oevers zijn prima, maar maak een keuze. Riet faciliteert predatoren, wat ten koste gaat van de weidevogels en
misschien wel het vee.
- Leefgebied voor bijen en vlinders prima. Zorg ook voor een imker en misschien wil de molenaar de honing wel verkopen (en
anders wel de natuurwinkel in de Kopermolen).. Let wel op dat de flora niet vertrapt wordt door al die spelende kinderen etc. Gaat
ten koste van de bijen en vlinders.
- Rietmoeras, zoals op de foto, is al geruime mate voorradig. Huidig driehoek bij de brug naar De Strengen is daar een uitgelezen
plek voor om te optimaliseren.
Hou het gebied groen. Ik ben een 100% keiharde voorstander van meer natuur. Liever het complete golfpark ombouwen tot 1
groot natuurwandelgebied met duizenden extra bomen waar mensen heerlijk kunnen wandelen en schone zuurstof kunnen
inhaleren. Parken en wandelgebieden zijn hard nodig. Ik wandel er graag, maar als u het mij zou vragen droom ik van een groot
bos daar.
Groot wandel natuurgebied met vele duizenden bomen aanplant.
De Strengen en Tengnagel helemaal met rust laten, het is nu een mooi natuurgebied en hoeft geen recreatieterrein te worden met
hele hoge dichtheid van activiteiten en faciliteiten.
Een deel van de dijk bij de golfbaan stond vol koolzaad in de lente, dat is weggehaald maar was zo prachtig. Bermbloemen op een
deel van het gebied zou prachtig zijn.

CATEGORIE

NATUURLIJK SPELEN
Niet te veel van al die leuke plannen passen in het toch wel kleine gebied. Doe de extra speelelementen vooral buiten de
Strengen. Zoals gepland bij het basketbalveldje is helemaal prima, maar laat de Strengen vooral voor rust en natuur.
Slootje springen/lopen over hoge palen zoals op de foto zou ik als kinderverpleegkundige afraden.
Speel/klimtoestellen voor kinderen prima op kleine schaal. Op Koudenhoorn is een klimbos gemaakt maar er wordt maar weinig
gebruik van gemaakt. Dus herhaal dit ajb niet nog eens.
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De mogelijkheid dat kinderen het eiland kunnen ontdekken (avontuur)
Maak een paar 'spannende plekjes' zien zoals watertjes met steppingstones, zoals o.m. in de Leidse heemtuin. Mijn kinderen
wilden altijd graag naar de heemtuin, niet speciaal voor de plantjes, maar voor de steppingstones. Ook bij vriendjes en
vriendinnetjes was dit altijd een succesnummer. Ook een omgevallen boomstam over een sloot: lekker laten liggen (of zelf
neerleggen)!
Ontwikkel het huidige tennis-/basketbal veld tot een meer uitnodigend speel terrein voor kinderen.
Een drijvend houten vlot bij de zwemplek in Joppe.
Op het weiland naast de Merenwijk, aan de kop richting het pontje over de Zijl is een voetbal(tennis) terrein aanwezig, is het een
idee om daar meer speeltoestellen voor de kinderen te plaatsen? Ook wat meer banken voor de ouderen.
kinderspeelzones afschermen ( met laag struikgewas of ander struweel)
Er staan al gezellig wat bankjes. Even genieten van het uitzicht. Misschien kun je het daar voor kinderen dmv een natuurlijk object
nog iets opleuken.
Verder is er een soort kinderstrandje, maar daarvoor moet een jong kind een behoorlijke afstap maken. Zou daar niet iets gedaan
kunnen worden, zodat je via het gras en dan zand in het water kan lopen? Bv. zoals bij het Warmondse strandje.
Ga niet te ver. Doe iets met kleinere aanpassingen in het gebied aan de zuidzijde Golfbaan bv. met overstapjes over het hek
klimmen, om eventueel tussen de schapen, bokken en soms koeien te lopen. Dan kunnen (klein)kinderen ook nog het dijkje
opklimmen, gewoon door het gras en hoog op de dijk lopen.
Ik zou dat dijkje/waterscheiding niet gedeeltelijk afgraven. Misschien nog een enkel natuurlijk object, bv een stevige boomstam
om overheen te klimmen of overheen te lopen?
Overigens wordt er met mooi weer veel gebruik gemaakt van de 2 geasfalteerde speelveldjes. Ik zou ze dus handhaven.
Voor veel kleine kinderen (heb er 3) is een zandstrandje net als in Warmond (of iets kleiner) fantastisch. Meer dan water en zand
hebben kleine kinderen niet nodig (0-10 jaar). Bovendien loopt dat heel geleidelijk af waardoor kleintjes tot hun enkels of knieën
in het water kunnen staan, wat nu niet het geval is. In het ontwerp een stukje zandstrand creëren zou prachtig zijn en heel veel
kinderen en ouders veel plezier geven.
Daarnaast denk ik dat het blotenvoeten pad erg leuk klinkt, maar kan me niet voorstellen dat veel mensen daar gebruik van
maken. Als dat erg duur is, zou ik dat nog een keer overwegen.
Geen voorzieningen voor kleine kinderen. Blijft het lekker rustig.
Maak een 'berg' als speeltoetsel. Bergen schreeuwen om activiteit. In de zomer om er tegenop te klimmen en dan weer af te
rennen of te rollen. In de winter om er vanaf te sleeën. De enige plaats voor zo'n kunstmatige berg lijkt mij in de buurt van het
strandje op Koudenhoorn. De berg is dan niet bedoeld als natuurplek, maar als speeltoestel.
Een drijvend vlot of iets om vanaf te duiken bij t Joppe zou leuk zijn.

CATEGORIE

PROCES
Jammer dat inwoners van Teylingen weinig betrokken werden en dat de presentatie en inspraak avond in Leiden gedaan werd.
Graag een volgende keer zaken die besproken worden over Teylingen in Teylingen houden en natuurlijk mogen buren (Leiden)
aanschuiven in Teylingen.
Leer van het plan Koudenhoorn, daar kwam met over grote meerderheid uit de enquête laten zoals het is!! Helaas deed ook hier
de gemeente Teylingen heel wat anders. Waarom wordt niet uitgelegd. De mooie houtenprullenbakken die daar geplaatst werden
waren een farce, slecht af te dekken en nu vervangen voor ander soort. Leer ervan ajb. Sommige zaken kunnen beter praktisch
zijn ipv mooi.
Laten de gemeentes goed met elkaar samenwerken. Overstijg te veel eigen autonomie en denken. Dit gaat uiteindelijk ten koste
van de natuur en duurzaamheid.
Vergeet de behoeften van de in de Merenwijk gevestigde basisscholen niet. Leren over de natuur in de natuur is zeer waardevol
voor jonge kinderen. Hou dus in voldoende mate rekening met de wensen van de scholen zodat basisschoolleerlingen de kans
kunnen krijgen zich te ontwikkelen tot toekomstige ambassadeurs van de natuur. Op die wijze kunnen meehelpen om de wereld
leefbaar te houden.
Graag weer een inloop/informatie bijeenkomst organiseren als de plannen concreter zijn.
Ga eens kijken hoe het gebied op zondagen vanaf een uur of 11 gebruikt wordt.
Waarom maken jullie niet een wat grootschaliger beleidsplan samen met de gemeente Leiderdorp, en Leiden om onder andere de
Boterhoekpolder een geintegreerd extensief natuur-cultuur gebied te ontwikkelen met meer moeras en bioboerderijen die het
bezoek in dat gebied zouden versterken?
Breng deze plannen dus op in de Regio Raad na de verkiezingen en ik zou u steunen bij de ontwikkeling.
Bewoners uit merenwijk in een zeer vroeg stadium nauw betrekken bij ALLE wijzigingen die plaats gaan vinden in het gebied
grenzend aan de Merenwijk

CATEGORIE

TOEGANKELIJKHEID
Hou sommige delen ontoegankelijk om rust voor natuur te garanderen (ook op het water).
Een afsluitbare paal die het gebied afsluit voor auto's (Strengen)
Eilandje tussen dijk en wijk, op de grens van Duinen en Forellen ontoegankelijk houden. Dit is een eeuwenoude structuur,
vermoedelijk een pestbosje. Hier staan de enige oude eiken in heel Kagerzoom. Was ooit begaanbaar via een veredelde plank.
Deze is weggehaald door omwonenden toen het eiland te veel te lijden had van spelende kinderen en vandalisme. Wordt nu
sporadisch bezocht door kinderen met rubberboot ('onbewoond eiland' dus zeer avontuurlijk).
Versterking recreatie gaat hier ten koste van aanwezige natuurwaarde. Om hier speeltoestellen te plaatsen moet onderbegroeiing
grotendeels sneuvelen en wellicht zelfs een deel van de bomen. Het heeft bovendien geen meerwaarde. Enkele tientallen meters
verderop ligt een brug tussen wijk en Kagerzoom. Speelplekken in zowel Duinen als Forellen liggen letterlijk om de hoek.
een klein hellinkje/laag steigertje maken aan het Joppe zodat je je laser in het water kan laten om te zeilen (staat op een klein
trailertje die ik achter mijn fiets hang en naar Joppe fiets vanuit mijn voortuin)
De laatste jaren is er een toename van auto's naar en van de molen en wielrenners. Deze zorgen voor veel overlast en gevaarlijke
situaties met honden en kinderen. Wellicht een maximum snelheid instellen of liever nog een omleiding voor wielrenners en een
verbod voor auto's.
Hou gemotoriseerde, muv elektrisch varen, watersport zoveel mogelijk weg uit het gebied. Realiseer geen aanlegplaatsen voor
dagrecreatie.
Ook toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen
Denk aan meer gebruik van het openbaar vervoer ( ik ben zelf actief in Rover). beter voor de natuur dan het gebruik van auto's.
De uiterste punt, zeg maar schiereiland voorbij eiland de Strengen is weliswaar toegankelijk voor wandelaars doch niet voor
fietsers. Wellicht is het een idee om dat stuk schiereiland ook toegankelijk te maken voor fietsers dmv een verhard fiets(loop)pad?
auto werende maatregelen: het auto verkeer neemt hand over hand toe!
Meer fiets- en voetgangers toegankelijk zou gepaard moeten gaan met een verbod op vervoermiddelen met 2-takt of benzine
motoren.
Het eiland Tengnagel moet het hele jaar toegankelijk blijven voor wandelaars met hond met uitzondering van het broedseizoen en
met aanlijn plicht nabij de speelweides in het recreatie seizoen.
Het oude natte bos en de centrale rietvlakte op de Strengen niet ontsluiten, anders gaat dat ten koste van de fauna.
Paden bij regen beloopbaar houden of maken.
mijn aanbeveling is een verbod voor wielrenners om door dit gebied te fietsen.
Geen verkeer (auto's /bromfietsers)
Het is fijn als de paden ook toegankelijk zijn voor een scootmobiel. Ik kan rijden op verharde zandpaden. Zacht zand is funest.
hekjes naast wildroosters
Weren van vele auto's, aanhangwagens en karren nabij de molen, passenniet in een natuurlijk gebied.
gemotoriseerd verkeer weren
Meer goed geplaveide paden. Plan nu is beetje weinig gedacht aan ouderen en minder validen.
Zorg met paaltjes of andere niet opzichtige middelen dat auto's niet in het gebied kunnen komen, uitgezonderd de auto van de
molenaar.
Parkeermogelijkheid vlakbij het joppe voor ouders met kleine kinderen. Het is anders een eind fietsen. Jammer dat je er niet met
de auto naar toe kunt
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CATEGORIE

NATUURLIJK SPELEN
natuur behouden en geplande uitkijktoren een wat rustieker uiterlijk geven.
natuur behouden en geplande uitkijktoren een wat rustieker uiterlijk geven.
Uitkijktoren Tengnagel, maak deze togankelijk voor maximaal 4 personen. Zodat je samen de omgeving kunt bekijken en er over
kunt communiceren. Plaats deze uitkijktoren ter hoogte van de verlaten aanlegsteiger van de pont.
Breng een vogelkijker aan in de uikijktoren
Uitkijktoren aan eind Tengnagel groter maken en de andere uitkijktoren op Strengen juist 1 persoons maken. Dit stuk bos als
wilde natuur onderhouden en waterpeil hoog houden. Wel een goed begaanbaar pad eromheen zoals het nu ook is maar geen
blubberpad.
Vogenkijkhut ivm vanadlisme maken van brandwerend materiaal
Uitkijktoren hoeft geen 100 meter hoog te zijn > een subtiele hoogte van 10 meter is voldoende. Deze hoogte zal er niet tot leiden
dat deze toren vanuit de woningrand van de Merenwijk zichtbaar is;
Geen uitkijktoren (Strengen)

CATEGORIE

UITSTRALING EN INRICHTNG
Ook grote gebieden reserveren voor gebruikers ZONDER honden!
Verplaats de WC ruimte zodat deze uit het zicht is van aankomende bezoekers.
Tengnagel, breng hoogteverschillen aan zodat men wat ongeziener vogels kunt benaderen bij het laatste deel van het
slikkengebied.
Zorg dat er geen waterafvoer komt naar de Zijl of Joppe, die het gebied drooglegt.
Tip: Het is mij niet helemaal duidelijk wat het plan is met het weiland waar nu de koeien staan. Ik vind het belangrijk dat het
laatste stukje van de Broek- en Simontjespolder dat nog over is als oud-Hollandse polder herkenbaar blijft (met Blaarkoppen) en
niet in een soort park verandert.
Laat de ruimte open, laat het landelijke gevoel, geen extra voet en wandelpaden, geeft onrust onder de weidevogels en andere
dieren. Maak er zeker geen honden uitlaatstrook van, ook geen steigers voor schepen, die zijn er genoeg.
Openheid moet blijven, maar het aanbrengen van de juiste coulissen kan het ruimtelijk effect versterken.
Een brede strook dus tussen de Molen en de steiger van het pontje. ( 50/50 !)
De opgehoogde strook zou wat meer bomen en struiken kunnen gebruiken, echter niet te dicht op elkaar, zodat tijdens het
wandelen enige beschutting ontstaat.
Een invulling waarbij niet meer geluidsoverlast zal bestaan of xtra verkeer op de rondweg merenwijk. Dwz dat meer feesten dan
nu in de golfclub niet acceptabel zijn
Heel praktisch zou het verstandig zijn om de dingen die u wilt toevoegen vlakbij de bebouwde kom te houden, zoals een
uitzichttoren, informatiepanelen en sportplekjes.
Op de kaarten was niet goed te zien hoe de infrastructuur rondom golfbaan en blaarkoppenweides eruit gaat zien. Houd rekening
met de 'ommetjes'.
Maakt het pad langs het water en de omgeving van de molen aantrekkelijker.
De Tengnagel is saai, gras met schapen en een paadje. Beter is hogere begroeiing (verlengstuk van het bos), zachte overgang
met het water, meer natuurvriendelijke oevers met boomstammen en potentie voor natuurlijke vegetatie en waterdieren. Dat
maakt het spannender.

CATEGORIE

VERBINDING / PONTJES
De begrenzing van het plangebied moet mijns inziens in westelijke richting naar de spoorbaan worden uitgebreid. De Kagerzoom
kan zo een groene verbinding krijgen met het fraaie groengebied van Poelgeest.
Helemaal mooi zou het zijn als er een voetgangers- en fietsverbinding onder het spoor zou kunnen komen met in het verlengde
een verbinding met de Klinkenbergerplas.
Regel goede verbindingen met andere gebieden, zowel ecologische verbindingen als voor (fiets- wandel-)recreanten.
Is het niet de moeite waard op te onderzoeken of ergens een kettingpontje kan worden aangelegd dat door wandelaars kan
worden bediend.
Een overzet ( boot met trekketting ) bij Ben naar Koudenhorn. Met cameratoezicht en tijdstippen van gebruik.
Misschien zou de veerboot meer.kunnen varen. Vroeger en later zodat veel mensen vanaf de overkant kunnen komen.
Laat de pont varen op maandag.
iets beter pontje, bv trekpont, zelf te bedienen
en brug of oversteekmogelijkheid komt tussen de Strenge en het gedeelte dat nu enkel via Warmond bereikbaar is. Op die manier
wordt werkelijk het hele gebied met elkaar verbonden.
Twijfel over de extra ponten. Dan wel graag elektrisch/duurzaam.
Is een brug tussen de eilandjes niet mogelijk, of een kabelpont? Waar komen die vrijwilligers vandaan?
Verder wil ik een verbinding tussen kagerzoom en Warmond zelf suggereren : een brug tussen de eilanden zou prachtig zijn. Dan
kunnen mensen van weerskanten gebruikmaken van de huidige wandelgebieden. Dat komt de horeca in Warmond ook ten goede
(zoals het paviljoen op koudenhoorn).

CATEGORIE

VOGELS
tiny forests voor vogels
Een deel gebied voor trekvogels om tijdelijk te verblijven
Met name weidevogels zouden wat bescherming mogen krijgen tegen eksters, kraaien, meeuwen e.d.
Meer ruimte voor watervogels om op de kant te komen, zou niet verkeerd zijn.

CATEGORIE

WILDROOSTERS
Een wildrooster bij de ingang van de strengen. Voor de toegansbrug.
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TOPS
CATEGORIE

ALGEMEEN
Houdt het stukje groen aan
Heel goed idee om de Kagerzoom verder te ontwikkelen. Mijn gezin en ik zijn pas zes maanden geleden vanuit Duitsland naar
Leiden verhuisd en we vinden de Kagerzoom een heel mooie recreatiegebied. Gefeliciteerd voor de nieuwe plannen. We hopen dat
de gebied ook tjjdens de vernieuwing goed bereikbar blijft.
Aandacht voor Natuur. Aandacht voor rust en ruimte.
Goed dat het gebied weer wat opgeknapt wordt.
Leefgebied voor vogels, vlinders en bijen en mooie rustige plekken voor mensen om te genieten
Het plan er veelbelovend uit.
Snel beginnen met al die mooie plannen, ik kan niet wachten. Het ziet er geweldig uit. Niet luisten naar al die azijnpissers. Het
plan is gewoon goed.
k vind de plannen erg mooi, maar ik hoop dat de natuur zoveel mogelijk wordt behouden. Sanitairvoorzieningen zijn ook fijn als
het wel goed wordt schoon gehouden. En ik hoop dat het niet te druk wordt vanwege de parkeervoorzieningen. Daarnaast vinden
we de boerderijdieren ook erg leuk!!
Top - dat rust, ruimte en natuur centraal uitgangspunt is van de toekomstvisie
Top - de keuze voor niet te intensieve recreatie zonder horeca en andere bebouwing. Hiermee onderscheid de
Kagerzoom/Strengen zich van Koudenhoorn en geeft de Strengen als natuurstrand een eigen sfeer en natuurlijk karakter. Zeer
positief als dat behouden blijft.
Het beeld als zodanig geschetst in levend landschap lijkt mij erg leuk. Weer terug naar meer natuur.
Mooi plan.De weinige natuur die er is ( groene long van de Leiden ) vooral behouden. Wat meer " natuurlijk maken" lijkt met een
goede insteek.
Dat de rust en ruimte gewaarborgt blijft, er geen massale recreatie komt met snackkaren, isboeren en andere commercieele
zaken.
Uitstekend plan, uitstekenden verbetering van de Kagerzoom
met dit plan is een brug geslagen naar de wensen van de bewoners van de merenwijk: geen beton, geen theehuis, geen
aanlegsteigers, geen parkeerplaatsen, behoud van groen en weidsheid, behoud van koeien, een open gebied naar het Joppe. Met
de hoofdlijnen van dit plan mogen we verwachten dat het gebied voor lange termijn behouden blijft als een natuur-poldergebied
met "milde" recreatiemogelijkheden die ten dienste staan van dat behoud.
Ik wil u eerst complimenteren met de goede ideeën. Dat er met name aan de natuurbeleving, inclusief het zwemmen en kanoën,
veel aandacht besteed wordt zullen mijn kleinkinderen zeer waarderen. Het struinen door bosjes en over paadjes vinden ze nu al
geweldig
Plan ziet er mooi uit. Heel fijn dat er zo serieus wordt gedacht over de recreatiemogelijkheden in de buitenlucht, succes met de
uitwerking van alle plannen.
Ziet er prachtig uit. Vooral het 'samen delen' in plaats van gescheiden naast elkaar bewegen
Het visiedocument ziet er prachtig uit. Het aanbrengen van meer diversiteit in de natuur is een aanwinst. Zeker als er ook gebruik
wordt gemaakt van natuurlijke materialen. Ik vind het ook nu al een prachtig gebied, maar snap goed dat er voor de lange termijn
iets moet gebeuren
Uitgebreide reactie - positief over de inspanning van de gemeente en het proces.
Samenwerking met natuurspecialisten , zo min mogelijk projectontwikkelaars
Zo min mogelijk bebouwen,zo veel mogelijk natuur.
Meer ruimte voor de natuur.
k vind de meeste zaken die worden voorgesteld niet noodzakelijk maar wel okay.
Complimenten voor de plannen de inspraak en het uitwisselen
Voer het plan uit dat er nu ligt. Mijn man en ik zijn beiden 70+ maar zouden het geweldig vinden als ons stukje natuur voor de
deur nog "natuurlijker" wordt.
Mijn vrouw en ik zijn erg enthousiast over jullie plannen. Wij genieten dagelijks van ons prachtige uitzicht en naar mijn mening
kan dat door jullie plannen alleen nog maar beter worden. Ik verheug mij al op ons dagelijkse wandelingetje door een veel
natuurlijker omgeving. Wij hopen op een spoedige uitvoering.
Voor mij en mijn vrouw is het plan m.b.t. natuur, vogels en recreatie geslaagd. Wij hebben geen bezwaar tegen dijkverlaging.
Wij hebben veel waardering voor het streven van de gemeente en de projectleider om de natuur en de recreatie beiden te dienen.
Goed ook dat er geen commerciele impulsen worden gegeven aan die recreatie door te plannen horecavoorziening, en toerisme
aantrekkende activiteiten.
Ruimte voor de natuur, de uitkijktorens, het slootjespringen, nieuwe toiletgebouwen e.d., nieuwe hekwerken, picknickplekken, het
pendelbootje, de vogelspothut, de zwaluwwanden, de knuppelpaden.
Het plan staat me aan, benieuwd hoe het uitpakt.
Minder golf meer natuur
Ziet er leuk uit de nieuwe plannen. Voor ons is het een plek waar we bijna dagelijks gaan uitwaaien en het ziet er naar uit dat we
dit in de toekomst kunnen blijven doen.
Ik deel uw visie.
Prachtige folder, scheiden van wandel en fietspaden
Het plan ziet er geweldig uit. Ik was op de informatieavond maar ben daar bij de pauze weggelopen. Sfeer was niet prettig. Ik
hoop nog lang te gaan genieten van al het moois dat gerealiseerd gaat worden.
het ziet er allemaal prachtig uit alleen de uitwerking van een en ander roept bij mij ernstige vraagtekens op.
Het ziet er in 1ste instantie erg mooi uit.
Ik vind het een heel mooi plan.
Lijkt me een goed plan om het gebied op te knappen, nu heeft het een verwaarloosde uitstraling, ook als we met de sloep langs
varen.
Heldere en zeer aanvaardbare visie. Ik kan mij in het plan en visie absoluut vinden.
De brochure ziet er goed uit. Veel complimenten. Goed gedaan snel uitvoeren
top dat er aandacht is voor dit gebied..ik loop er dagelijks met mijn hond.
Geweldig plan. Ik geniet al heel lang van de Kagerzoom, en met dit plan wordt dat alleen maar nog meer genieten. De variëteit
die wordt aangebracht en de verbinding per veer met Koudenhoorn spreken mij zeer aan.
Het plan ziet er prachtig uit. Veel groen, behoud van natuur en toch toegankelijk voor de recreant. Jong en oud heeft een plaats.
Sportief en recreatief.
Ziet er allemaal prachtig uit.
Ik vind het een prachtig plan met ruimte voor de natuur.
Het behoud van de Kagerzoom als 'ommetjesgebied' voor jong en oud en hondenbezitter
Over het algemeen prima wat jullie voorstellen
Mooi plan! Splitsen van lopen/fietsen verkeersstromen prio
Kan mij vinden in de plannen. Vind het zelf belangrijk dat ik kan blijven hardlopen over de bestaande asfaltpaden. Toiletgebouw
op tengagel lijkt me een uitstekend idee.
Goed dat er wat gaat gebeuren om het gebied een boost te geven. Maar svp geen grote natuurspeeltuin van maken. Dat tast het
karakter te veel aan.
Grotendeels een mooi plan
Ik vind het een mooi plan muv uitkijktoren. Maar zoals het nu is ,is het mij ook goed. Mooie ongerepte natuur nog!
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Mooi concept, vooral de vermenging van natuur en menselijke activiteiten. Wat mij betreft zouden koeien, schapen, kippen en
geiten over een zo groot mogelijk gebied los mogen rondlopen.
Ziet er prachtig uit, mooie combinatie van natuur en beweging. Iedereen heeft zijn eigen afwegingen, zoals een
schaatsbaan/weelerbaan versus natuur en de benodigde parkeerplaatsen. Maar de natuur is goed behouden en zo lang mensen
hun gebruikelijke rondje kunnen lopen, lijkt me mij tot weinig problemen komen.
Foto's in de brochure sluiten aan om mijn aanbevelingen. Koester deze beelden.
Plan heeft mooie uitstraling: vrije natuur met suggestie voor activiteiten: fitnessparcours, pontje, uitkijktoren.
Op zich zijn er goede plannen gesmeed. Maar ik vind het ook prima zoals het nu is. Gelukkig bliljft de rust in dit gebied behouden.
de rust bewaren in het gebied
Zeer ambitieuze plannen voor een vrij klein gebied! Maar als maar de helft tot uitvoering komt, is het al een verbetering. Succes!
Leuk veel voor mensen en kinderen bedacht op het gebied van spannende paden.
Mooie en leuke suggesties maar het totaal plan is iets teveel ontwikkeld.
Aandacht en behoud van natuur! Ik houd enorm van de bomen in het gebied. Onze kinderen vinden het leuk om te kijken bij de
verschillende dieren, genieten van de wereld om hen heen. Dat hoeft niet allemaal 'voorgebakken' te zijn, ze doen hun eigen
ervaringen op, vaak met hele kleine dingen.

CATEGORIE

BEHEER / BEHOUD / BESTEMMING
Prima idee om onderhoud in Kagerzoom te plegen. Wat ons betreft hoeft er niet veel te veranderen. Belangrijk lijkt mij dat bomen
e.d. beter worden onderhouden.

CATEGORIE

DIEREN
Door weiland kunnen struinen met loslopende koeien
Ooievaarsnest
De dieren in de Kagerzoom maken de nauutbeleving extra. vooral voor kinderen is het belangrijk met de natuur op deze manier in
aanraking te komen.
Behoud en versterkken van de natuurgebied en vrijheid voor de dieren.
Het weghalen van de hekken langs het fietspad waardoor schapen en koeien in dezelfde omgeving lopen als de recreanten lijkt me
prima.
Top - samenwerking met kinderboerderij en integratie dieren in het plan (al ben ik er niet helemaal van overtuigd dat mensen en
dieren door elkaar moeten lopen. Nu kan dat al op de Tengnagel, maar dat is geen doorgaande route. Voor het dagelijkse
wandelrondje dat veel mensen maken hoeft het denk ik niet).
Mix dieren en mensen. Schotse hooglanders

CATEGORIE

FACILITEITEN EN VOORZIENINGEN
Sanitaire voorziening.
Rust om te wandelen fietsen zwemmen of kleinschalig varen kano roeiboot optimisten om de jeugd te leren zeilen.en als er ijs is
schaatsen op de slootjes rond de golfbaan.
Verbetering strandje prima. Mits het onderhoud en het schoonhouden (afval) goed is geregeld (want dat is nu niet het geval).
Aanlegsteiger(s) voor bootjes, (plank)zeilers dwars op de kade.
- Kanoprogramma: goed idee, zet leuke route uit langs Warmond, de Strengen en Koudenhoorn. Net als pendelroeibootje (best
een eind roeien toch?)
Faciliteren van yogalessen; leuk idee.
Handreiking voor activiteiten in de natuur (uitkijktoren, fitnessparcours)
activiteiten voor recreanten met natuurlijke materialen, klim en klauteropbjecten, sport objecten
Natuurlijke sportvoorzieningen, klauterpaden
Goed sanitair bij het Joppe.
Nog een sportveldje zoals er nu een basketbalveldje is, is prima. Nog een jeu de boules laantje mag van mij ook.

CATEGORIE

FIETSEN EN WANDELEN
Gebied voor wandelaars gescheiden van fietsers, waar ook geen (loslopende) honden mogen komen. TOP
Gescheiden fiets- en wandelpaden
Top - het idee om verkeer beter te scheiden. Er is inderdaad voldoende ruimte om voetgangers en fietsers te scheiden.
splitsing wandel/fiets paden (met maximum snelheid)
Het scheiden van wandel en fietspaden vind ik een goed plan (3x)
Gescheiden fiets en wandelpaden lijkt ons ideaal gezien de vele kleine ongelukken die er plaats vinden.
Fietsen: JA, wielrenner: NEE!
Er is behoefte aan gescheiden wandel-en fietspaden.
Avanuttrlijk wandelpad
Gescheiden paden
Pad om het bos en rietland aanleggen prima. Voor wandelaars, hondenbezitters.
Scheiden van fiets- en wandelpaden soms een verbetering, maar niet overal nodig. Voor skeelers is asfalt juist goed.
combinatie van verharde en onverharde paden/wegen
Meer onverharde paden
Wandelpad door de koeienweide met bruggetjes, geen loslopende beesten elders (gevaarlijk en vies)
Fietsers iets meer gescheiden van wandelaars
Voetenpad en laarzenpad
Gescheiden verbrede fiets- en looppaden.
Struinpaden e.d prima
Een enkel nieuw paadje kan wél leuk zijn, maar hou het vooral natuurlijk.
Aparte wandel en fietspaden
verharde en onverharde paden
Wandelpaden en fietspaden scheiden, zeker langs de Zijl.

CATEGORIE

LAARZENPAD
Een extra laarzenpad vanaf het gemaal tot voorbij de steiger van de pont - aan de linkerzijde van het fietspad ligt de breedste
berm van Kagerzoom. Deze ligt ook 1-2 m hoger dan het naastgelegen weiland. Daardoor ontstaat een mooi perspectief. Door de
breedte ben je relatief 'weg' van de drukte op het fietspad. Dit pad kan bv aansluiten op het reeds bestaande laarzenpad rond 'het
driehoekje'.

CATEGORIE

NATUUR
Niet te veel veranderingen op de Strengen: wel beheer in rietgebied, dus de door mensen geplante wilgen weghalen en maaien.
TOP
Fijn als er daadwerkelijk meer ruimte voor zwaluwen komt (zwaluw muur) .
Moeras stukjes lijken mij uitstekend.
Rust en ruimte voor de natuur
Rietmoeras Tengnagel goed idee
voorstander van bloemrijke hooilanden
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zwaluwwanden en andere (nest)voorzieningen
'Wet-lands' (moeras-natuur)
De riet/water ideeen zijn prima anders groeit het toch dicht met bomen. Licht verhoogd onverhard pas hierdoor omheen en niet
doorheen.
Geleidelijke overgang westelijke strengen tot moerasgebied is een goed idee
Een plek waar je opgaat in de natuur, wandelen, mediteren, zwemmen waar je geen auto's hoort wel de vogels en ze zien.
Het realiseren van natuurvriendelijke oevers in het gebied, is voor een verbetering van de natuurwaarde een prima idee, dit geldt
ook voor het meer natuurlijk inrichten van een het schiereiland.
De zwaluwwand lijkt mij een erg leuk idee. Ook stel ik de waardering voor de natuur in het gebied op prijs.
Omzetting bos naar moeras is de moeite waard. Aandacht geven aan de diversiteit van dieren en planten ook.
Het behoud van het agrarische karakter van de Broek- en Simontjespolder met de Leidse Blaarkoppen
Het behoud en liever nog versterken van de natuurwaarde (vogels) van De Strengen
Bos moerassiger maken, niet toegankelijk voor publiek. Is goed voor flora en fauna. Waar nodig meer biodiversiteit en variatie in
wat er groeit en bloeit.
bloemrijke weides en hooilanden. Het concept van "prettig rommelig" en dichter bij de natuur spreekt mij zeer aan
- Bloemrijk, hooiland en bloemrijke weides: huidige structuur optimaliseren en juiste bloemenmengsels gebruiken. Prima voor de
ambitie bijen en vlinders trekken.
Natuurbehoud blijft centraal staan

CATEGORIE

NATUURLIJK SPELEN
Top - gebruik stukje voetbalveld als natuurspeeltuin. Het voetbalveld en volleybalveld worden nu nauwelijks gebruikt (het
basketbalveld trouwens wel!).
Waterspeelplaats voor kinderen zoals in park Cronesteyn in Leiden
Blote-voeten-pad
Buitenspelen, plezier hebben in de natuur
Wat leuk de struinpaden en natuurlijke speel mogelijkheden en uitdagingen
Een betere ontsluiting van het gebied met laarzenpaden en een natuurspeelplaats en opdeling van (doorgaande) fiets- en
wandelpaden lijkt ons een heel goed plan. De polder wordt er avontuurlijker en interessanter van, juist ook voor kinderen.
Speeltoestellen.
Speeltoren in het water

CATEGORIE

PROCES
Ik vond het top dat de gemeente ruimte geeft aan bewoners en belanghebbenden om iets te vinden van dit gebied.
k heb het plan gelezen en ben onder de indruk van de manier waarop dit wordt aangepakt. Het is een prachtig plan. Ik ben echter
van mening dat de betrokkenen vanuit de Merenwijk erg hoog van de toren blazen. Genant! Ik ben trots dat Teylingen er zo’n
mooi gebied van gaat maken.
Complimenten voor het proces, met enquête, mogelijkheid tot meedenken, bijeenkomsten (eerder in het Gebouw en later in de
Regenboogkerk). etc. Het is niet de makkelijkste weg, maar wel een goede. Ga zo door.
Heel fijn en goed dat u iedereen de mogelijkheid geeft om te reageren!
Tot slot, dank voor deze mogelijkheid tot reactie en de informatievoorziening richting inwoners van Leiden!

CATEGORIE

UITKIJKTORENS
gave uitkijktoren!
kijkhut voor vogels
Uitkijktoren op Tengnagel
Uitkijktoren lijkt me leuk
Vogelkijkhut geweldig!
De kop van het schiereiland leent zich uitstekend uit voor een uitkijktoren. Het lijkt mij aantrekkelijk om hierop te staan en te
genieten van het landschap.
Landmark op eind landtong Tengnagel wel geinig, als het niet te groot wordt.
Tegen een uikijktoren heb ik geen bezwaar.

CATEGORIE

UITSTRALING EN INRICHTING
- Nieuwe hekwerken; leuk nabij de molen en het dijkje erlangs waar nu paarden en schapen staan.
Ruimte voor honden en vogelaars
Alle natuurlijke materialen die gebruikt worden overal

CATEGORIE

VERBINDINGEN / PONTJES
Pendelbootje tussen Koudenhoorn en Strengen
Mogelijkheid om via Grote Sloot naar Koudenhoorn te gaan
Het idee van een extra veerpont spreekt mij aan om op deze wijze een snelle doorstroom te creëren van de gebieden "de
Strengen" en "het Joppe"
Het roeibootje om de strengen en de Koudehorn (?) te verbinden vindt ik een goed idee, vanuit de Merenwijk is zo nog meer
mooie natuur bereikbaar. Tegelijk vraag ik me af of dat haalbaar is om dat vrijwillig te bemensen; waar blijft de boot ?
Verbindingen tussen de eilanden. Groter rondje!

CATEGORIE

VOGELS
Zonering op het eiland De Strengen: bijzondere vogelhabitat beschermen door het moerasbos ontoegankelijk(er) te maken, bv
door keuze van begroeiing. Ter vergelijk recent artikel over Sophiapolder in magazine Zuid Hollands Landschap: "Hier ervaar je
stilte en ruimte. Een oergevoel. Om de vogels rust te geven, is de noordkant van de Sophiapolder niet toegankelijk. De zuidkant
daarentegen is voor bezoekers heel aantrekkelijk". Onderhoud alleen om het gebied nat te houden.
Weiland aantrekkelijker maken voor weidevogels en trekvogels. Eventueel vernatting, wetland van maken. Integreren met stukje
wetland aan andere zijde pad tussen brug en aanlegsteiger van de veerpont.

CATEGORIE

WILDROOSTERS
Roosters, om toegang te beperken tot het gebied voor fietsers, is een goed plan Ik neem aan dat er een hek komt waar
wandelaars doorheen kunnen.
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VRAGEN
CATEGORIE

ALGEMEEN
Ik vraag me af of met zoveel verschillende (geplande) activiteiten de 'rust' van het gebied wel blijft bestaan.
Daarnaast nog een vraag: waarom is het gebied rond de ijsclub niet in dit visierapport betrokken?
Vraag je af of de door de mens gemaakte elementen ook mooi blijven. En gaan de mensen het ook echt gebruiken? Kan het
onderhouden worden?Ik vind de natuurspeelbos elementen van pagina 14 echt heel erg lelijk. Een natuurlijk parcours voor
bewegen klinkt leuk, maar hoeveel mensen gaan dit gebruiken? Het hout wordt bij regen glad. En de ondergrond moet goed
worden bijgehouden. Dit geldt ook voor het blote voetenpad. Dit kan heel leuk zijn, maar dan moet het wel goed gebeuren. Kans
is anders dat het binnen korte tijd er verwaarloosd bij ligt. Let bij het blote voetenpad ook op het risico op teken.
1. Argument voor 'update' van de Kagerzoom wordt o.a. gegeven door investering provincie van € 18 mln. Behalve dat dit absurd
veel is voor een extensief gebied van deze omvang, is de grote vraag hoe na de aanleg van zo'n grote investering, het onderhoud
en handhaving zal zijn. Kunt u aangeven of de gemeente Teylingen voldoende financiële ruimte in haar jaarlijkse onderhoud- en
beheerprogramma heeft opgenomen of voorzien, om dit (ver buiten de Warmondse kern gelegen) gebied op het kwaliteitsniveau
van de komende investering te blijven onderhouden?
Welk probleem wordt hiermee opgelost?
Voor wie doet de gemeente Teylingen dit?
Brochure te onduidelijk om oordeel te geven. Snel een goede plattegrond op de site
Mag het alsjeblieft een beetje knus en kneuterig en polderhollands blijven?

CATEGORIE

BEHEER / BEHOUD / BESCHERMING
wie waarborgt de veiligheid/ welzijn van het loslopend vee ? Zeker op mooie zomeravonden gaan vele jongeren op brommers met
drank op langs deze route.
Hoe is het toezicht gedacht en met name in het weekenden , dek ook aan de friet- tent op de Tengnagel en het al jaren op slot
staande wc gebouwtje.

CATEGORIE

BOMEN
Het is me niet helemaal duidelijk wat er met de bomen bij het basketbalveldje en bij het fietspad langs de dijk gaat gebeuren.

CATEGORIE

DIEREN
Hoe ga je ervoor zorgen dat de dieren niet het gebied uitgaan en door de Merenwijk gaan zwerven?
Maar mijn vraag is om het kleine weidje naast de Golfbaan blijvend te bestemmen voor de Blaarkop; met een goed informatiebord
e.d. om op die manier de oude historie van dit gebied /deze polderregio te benadrukken. Misschien ook wel verwijzen naar locaties
waar de streekproducten verkrijgbaar zijn?
Kunnen jullie niet beter afgesloten gebieden voor grazers maken en daar paadjes doorheen laten lopen? En die dan aanlijngebied
maken. Zo kunnen mensen kiezen of zij met de grazers geconfronteerd willen worden. Ook fijn voor mensen die geen zin hebben
in poep onder hun schoenen.

CATEGORIE

FACILITEITEN EN VOORZIENINGEN
Is een toiletgebouw wel nodig? De kans is groot dat toiletgebouw wordt vernield of sterk vervuilt (zie huidige situatie). Dus
waarborgen voor onderhoud. Hoe gaat u dat regelen?
waarom een overdekte fietsenstalling (als ik het goed zie). Bron van onderhoud en vandalisme. Als het regent gaan mensen naar
huis.
mag ook het wc huisje weg? Zo jammer als je daar tegen aankijkt vanaf het wandelpad. Het zicht op het meer wordt ontnomen
door dit oerlelijke huisje dat niet wordt gebruikt (hooguit door vandalen). Weg er mee en als het pe se moet: aan de zijkant
ergens, uit het zicht een wc.
Mijn kinderen zwemmen veel in het gebied in de zomer. Blijft een (veilige) zwemfunctie bestaan? Dat lees ik niet terug in de visie,
maar vind ik wel heel belangrijk.
Zijn er plannen voor horeca/verkoop ter plaatse? (ik hoop van niet)
Op het eiland "de Strengen" stonden tot / met 2016 op 6 plaatsen banken waarop je kon zitten, terzijde van de vaart tussen
Joppe en de grootte sloot (bij molen) zijn die 2x weggehaald .Kunnen deze teruggeplaats worden?
Schijnwerper op mast aan overzijde Zijl, van fiets/veerpont (Zijlboot), schijnt 's avonds hinderlijk in de ogen, lopend over het voet/fietspad vanaf de molen langs het water richting de Zijl. Kan dit aangepast worden binnen dit programma?
Naast het basketbalveld ligt een volleybalveld. Helaas zonder net. Is het mogelijk om daar een vandalismebestendig variant te
maken? Ik denk dat de jongeren die daar basketballen dat erg leuk zouden vinden.
1 bankje is niet terug geplaatst op 't Joppe wat echt een gemis is, misschien kan dit alsnog
neem aan dat het sanitair gebouwtje bij t'Joppe (Merenwijk) wordt verwijderd ten gunste van aan de tijd aangepast en hufterproof
sanitair. Bestaat dat?

CATEGORIE

FIETSEN EN WANDELEN
Kan het fietspad aan de zijde van de Merenwijk gerepareerd worden? Door boomwortels zijn er veel verhogingen in het asphalt
waardoor fietsers ten val kunnen komen.

CATEGORIE

HONDEN
Het ‘rondje golfbaan’ is honden-losloopgebied, maar dat staat nergens aangegeven, dus fietsers denken dat ze een alleen-recht
hebben. Hoe gaat dit straks?
Zijn alle besluitvormers al ter plaatste geweest, op diverse momenten van de dag en in het weekend? Heeft iedereen goed voor
ogen wat er momenteel in het gebied gebeurt of vindt er besluitvorming op afstand plaats?
Loslopende koeien: betekent waarschijnlijk honden aan de lijn?

CATEGORIE

NATUUR
Het voorstel om van een deel van de Strengen een moeras en rietland te maken wordt niet met argumenten onderbouwd.
Bovendien is niet duidelijk, waarom dit gebiedje dan geen ‘open uitloop’ heeft naar het water. Dit is meestal wel gebruikelijk bij dit
soort gebieden. Argumentatie voor een dergelijke verandering zou misschien gevonden kunnen worden in samenhang met
veranderingen op Koudenhoorn.
- Waarom het bos verwijderen van de Strengen? dit geeft juist variatie en beschutting aan diverse vogels en wild.
Boterhuisjespolder is al genoeg riet en moeras. Teveel van het zelfde (de projectleider sprak over saai landschap in de huidige
situatie. Het lijkt er met deze plannen op dat dan het nog saaier wordt).
Plukpaden? Past dat in de fauna?

CATEGORIE

NATUURLIJK SPELEN
Blijft er ook bos over, de kinderen gaan nu regelmatig hutten bouwen bij het klimbos in Warmond.

CATEGORIE

PROCES
Hoe lang is de totale doorlooptijd van het project en blijft het gebied in de tussentijd toegankelijk? Dat laatste vind ik heel
belangrijk.
Graag wordt ik op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen enben bereid mee te denken in de vervolgfase.

CATEGORIE

TOEGANKELIJKHEID
Gaat het autoverkeer naar de molen buiten om en niet meer langs de dijk, die eventueel verlaagd wordt?

CATEGORIE

UITKIJKTORENS
wat is de toegevoegde waarde van de torens? Die zie ik niet. Indien ze er komen, dan is het in ieder geval fijn als je samen met
een kind naar boven kunt.
- Waarom uitkijktoren op de kop van de Teennagel? Er staat een vogelaar op. Vanaf dat punt zie je vnl eenden, ganzen en veel
bootjes op een mooie dag. Een vogelzit op de strengen tussen de bomen maakt het veel spannender.

CATEGORIE

UITSTRALING EN INRICHTING
De plaatjes zien alleen op het gebruik van het gebied in de zomer. Hoe kan het gebied gebruikt worden in het najaar, de winter en
de lente? Ook dan willen mensen graag een frisse neus halen in een mooi gebied vlak bij huis. Dat dient ook mogelijk te zijn.
- De inrichting van de weide met Ooievaarsnesten etc? Waar blijft dan de ruimte voor de zomerrecreant. Zomers zijn er veel
jongeren en ouders met kinderen die daar zwemmen.

CATEGORIE

VERBINDING
Een bemand bootje. Hoe gaat u dat regelen? Verplicht werk voor bijstandsgerechtigden? Zou ik vervelend vinden.
Wordt iets gedaan metgrote polder aan de andere kant van de zijl richting Leiderdorp? Het zou leuk zijn daar ook.aansluiting mee
te maken.

CATEGORIE

VOGELS
Vergeten jullie de vogelaars niet? Een deel van het gebied moet moeilijk begaanbaar blijven zodat vogels zich er blijven
verstoppen.

