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Verdere invulling krekenpark fase 2

Verslag 2e bijeenkomst woensdag 22 januari 2020 – 19.30u



Voetbalveldje Wordt iig 10 keer genoemd,ook veel genoemd op Facebook
Graag haast maken met een voetbalveldje
Trapveldje tussen de bomen
Voetbalveldje omgeven door wat heuvels, boomstammen op om te klimmen

Water Graag het Westland in kunnen varen / hoofdwater bereikbaar houden / sluisje
Viswater
Water afschermen om ongelukken te voorkomen
Met je blote voeten in het water 
Kant die geschikt is voor de hond

Een plek voor alle leeftijden Graag plezier voor alle leeftijden
Variatie, voor alle leeftijden (bij elkaar) 
(wel versus / geen) hangplek voor jongeren
Meer speelgelegenheid voor tieners, voetbal/ basketbalveldje

Spelen Graag een speelplek en geen bbq-plek
Gebruik goed materiaal, dat niet snel stuk gaat
Graag geen hoge hekken / tralies om speeltoestelen

Uitkomsten Enquete
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Graag geen hoge hekken / tralies om speeltoestelen
Modderkeuken, lekker knoeien met zand en modder
Gladde paden om te kunnen fietsen en rolschaatsen
Honden en kinderen scheiden

Groene uitstraling & bloemen Passend bij ‘de Kreken’ 
Veel meer natuur, bloemen en planten
Beng natuur terug in het park
Een oerpark
Veel veldbloemen
Speel met groen
Echt gras liever geen kunstgras
Kan niet groen genoeg zijn

Overig Goede verlichting
Goed toezicht op overlast
Voldoende (picknick)banken, vuilnisbakken (ook voor honden) 
Watertappunt



Vertaling wensen en ideeënVertaling wensen en ideeën
Klankbordgroep Krekenpark fase 2

Klankbordgroep 
woensdag 22 januari 2020

Besproken in het overleg dd 22-01-2020  



Voor later; (overleg 1) Onderzoek of fiets en voetpad 
mogelijk te combineren is als een gladde asfalt uitvoering, 
zodat rolschaatsen ook mogelijk is. Bijvoorbeeld in twee 
kleuren of met witte strepen aangeduid. Goede 
verlichting.   1

Krekenpark en Heuvelpark worden onderling 
verbonden via een groene verbinding.

Schetsontwerp Krekenpark 22-02-2020
met verwerking van opmerkingen dd 27-11-2019
onzekerheden per 22-01-2020
vragen klankbordgroep per 22-01-2020

Honden en kinderen scheiden! 

Veel natuurlijk groen, kan niet groen genoeg zijn. Polderbomen
zoals bijvoorbeeld wilgen, riet, grassen. Groen dat ook insecten en 
vogels aantrekt (bijv. vruchtdragend)

Wandelroute (met hond) op de strook aan noordzijde tussen de eilanden
en de nieuw te realiseren woningen. Hier kan de begroeiing natuurlijker
ruiger. Bijvoorbeeld een slootkant met veel riet en lage begroeiing, een
knotwilgenlaantje met hoger gras en veldbloemen. Hier is ruimte voor
insecten en vogels.  Geen verlichting of alleen voetverlichting (overlast
woningen) . Hier zouden ook natuurlijke oevers kunnen worden gemaakt
Hier voldoende vuilnisbakken voor de hondendrollen maken

riet

riet

riet
riet Kunnen hier ook knotwilgen / bomen? 
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De ondergrond verhard ?? 
(budget & goedkeuring
gemeente??). Het wordt
intensief bespeeld

Lagere natuurlijk ogende
hekken/keringen en achter

de goals en hoeken hoger. 

Vlonder & vissteiger
voor instappen in 
kano’s en 
rubberboten

Geen vaste plekken, 
wel tijdelijk
aanleggen

(Budget??) 

•Eilandje (links/oost) ruiger en 
natuurlijker – “speelaanleiding” 
/speeldernis, boomstammen / hutten, 
trekpontje en stapstenen o.i.d. om er
te komen (budget & goedkeuring
gemeente??). 

spelen en ontmoeten –
meer leeftijden/ 
speeltoestellen
toevoegen (budget) met 
centraal picknicktafels
e.d
Geen hekken - rondom
water, kleintjes spelen onder
toezicht.  Bovendien “plas-
bermen”(ondiepe
waterkanten) 

Wel hek bij “kleintjes spelen”

picknicktafel met open 
ruimte (vrij en tijdelijk
in te vullen)

Kunnen hier bomen? 

Kan hier ook riet? 



Dijk - smal

Dijk - breed Wandelroute (met hond) op de strook aan noordzijde tussen de eilanden
en de nieuw te realiseren woningen. Hier kan de begroeiing natuurlijker
ruiger. Bijvoorbeeld een slootkant met veel riet en lage begroeiing, een
knotwilgenlaantje met hoger gras en veldbloemen. Hier is ruimte voor
insecten en vogels.  Geen verlichting of alleen voetverlichting (overlast

Kunnen hier
ook
knotwilgen? 

Veel natuurlijk groen, kan niet groen
genoeg zijn. Polderbomen zoals
bijvoorbeeld wilgen, riet, grassen. 
Groen dat ook insecten en vogels
aantrekt (bijv. vruchtdragend)
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insecten en vogels.  Geen verlichting of alleen voetverlichting (overlast
woningen) . Hier zouden ook natuurlijke oevers kunnen worden gemaakt

Hier voldoende vuilnisbakken voor de hondendrollen maken



Verslag van Inloopavond 22 jan 2020 (19.30u – 21.15u) – inrichting Krekenpark 
Aanwezig: de volledige klankbordgroep muv 2 afzeggingen, in totaal 12 man

Op 27 november 2019 vond de eerste klankbordgroep plaats over het Krekenpark. 
Het verslag is begin januari rond gestuurd aan de deelnemers van de klankbordgroep, en op de website van de Westlandse Zoom geplaatst. Het 

klankbordteam vind het desgevraagd een goede weergave van hetgeen besproken. Er zijn geen opmerkingen/aanvullingen op het verslag. 
Met de opmerkingen/conclusies uit de eerste klankbordgroep op het toen voorgelegde (civiele) ontwerp heeft landschapper/stedenbouwer Mark 

Rijnberk een schetsontwerp gemaakt (in dit verslag) dat nu besproken/behandeld wordt.  De toelichting / de opmerkingen uit het eerste
overleg, staat in hoofdlijnen rondom het ontwerp in dit verslag. 

Er is getracht de twee grootste tegenstellingen in de verzoeken van het eerste overleg naast elkaar een plek te geven; a) honden versus geen
honden en b) zoveel mogelijk groen versus zoveel mogelijk spelen. De scheiding ligt noord – zuid (gedeeld door het water). Dit schetsontwerp
is nog niet besproken met de Gemeente Westland.  

De opmerkingen uit het overleg dd 22 januari 2020, aan de hand van het schetsontwerp dd 22-01-2020;
1. De nu aanwezige (schelpen)paden zijn (nog) niet goed. Het ligt los en is hier en daar drassig. Blijft dit zo of wordt dit aangepast? Komt er 

drainage onder de paden? Of kan dit juist niet vanwege de hoge grondwaterstand in de polder? Hier moet nader naar worden gekeken. Ze 
moeten in ieder geval nog worden beoordeeld en een keer strak worden gemaakt.  Ook de gemeente wordt hierin betrokken omdat zij t.z.t. de 
gehele openbare ruimte over neemt. Actie OBWZ

2. Rondom de kabelbaan is het pad/ de ondergrond ook nog niet goed. Dit moet nader worden bekeken. Actie OBWZ. 2. Rondom de kabelbaan is het pad/ de ondergrond ook nog niet goed. Dit moet nader worden bekeken. Actie OBWZ. 
3. Voetbalveld – het is nog niet duidelijk wat de uitwerkingsrichting wordt. Een iets hogere natuurlijk grasveld met drainage, of een kunstveld. De 

kostprijs van deze opties zijn zeer uiteenlopend, en moet dus echt goed worden onderzocht. Actie OBWZ
Verzoeken;  
1. Kunnen er nog extra bomen aan de rechteronderzijde op de tekening van het plan? 
2. In de schets staat nu links onderin de tekening (water aan bewonerszijde) geen rietstrook getekend, kan hier ook riet?  Actie OBWZ
3. Hoe loopt de planning van de wegen fietspaden en aanleg van het park. Zie planning
4. Trappetjes voor jonge vogels/dieren om het water uit te komen, overal is nu beschoeïing – actie OBWZ
Risico’s en onzekerheden in dit plan 
1. budget – ondergrond van de voetbalveld uitwerking, steiger, extra speeltoestellen voor de kleinste kinderen  
2. Medewerking en goedkeuring gemeente – de keuze voor houtachtige afzettingen en speeltoestellen, het speeldernis-eiland (wild en 

avontuurlijk) met de oversteekplaatsen, riet in de slootkanten, knotwilgen over gehele laan,  de ondergrond van het voetbalveld, steigers. 
Opvolging
Er wordt nu gerekend aan het ontwerp(budget) en verder getekend. Daarna wordt dit plan voorgelegd aan de Gemeente (febr 2020). Dat is het 

moment dat wij bij u terugkomen voor een overleg en/of een nieuwsbrief met een planvoorstel. 
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Planning

27/11/2019 Klankbordgroep: het bespreken van de resultaten en doorkijk naar wat
past binnen de wijk. De stedenbouwkundige werkt scenario’s uit

22 Januari 2020 Klankbordgroep: bespreken en beoordelen uitgewerkte schetsen

Februari 2020 Definitieve keuze / vaststelling / terugkoppeling

Q1 2020
Q2 2020
Q3 2020

Opdracht verstrekking
Bouwketen worden verwijderd
Aanleg brug links naast het Krekenpark

Q4 2020
Q4 2020
/Q1 2021

Aanleg fietsbrug in het midden van het Krekenpark
Aanleg linkerdeel van het Krekenpark
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Schetsontwerp Krekenpark 22-02-2020 v2
met verwerking van opmerkingen Klankbord dd 22-11-2019 ( = + extra bomen oever zuidoosthoek + rietkragen zuidzijde) 

Smalle rietstroken

Ook Wilgenlaantje???wilgenlaantje

Speeldernis (ruig, + extra grond

+ verwilderen)

Slanke fietsbrug

8•Betonrand langs trapveldje, trappen en zitten (binnen aarden wal)

Spannend oversteken
Achter de goaltjes

Zijkant trapveldje & spelen kleine kinderen

Varen&vissen



Einde verslag
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