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Onderwerp
Verslag klankbordgroepoverleg 6 juli 2021
Barnsteenstraat

De bewoners van de volgende adressen waren aanwezig:
Barnsteenstraat 1
Barnsteenstraat 20
Barnsteenstraat 23
Barnsteenstraat 28
Barnsteenstraat 32
Barnsteenstraat 34
Barnsteenstraat 47
Barnsteenstraat 53
Barnsteenstraat 59
Barnsteenstraat 66
Aanwezige medewerkers gemeente:
Dhr. Andre van Dijk

groenparticipatie begeleider

Dhr. Mik van Even

ontwerper

Dhr. Jan Koeckhoven

projectleider

Inleiding
Het derde digitale klankbord overleg met bewoners van de Barnsteenstraat verliep middels
'Teams’, op dinsdagavond 6 juli van 19.00 tot ca. 20.30 uur. Onderstaand een verslag van deze
bijeenkomst.
Na een korte terugblik over de afgelopen maand volgde de presentatie van het voorlopig ontwerp
met uitleg van Mik over het thema groen. Andre van Dijk is betrokken als aanspreekpunt
groenparticipatie in de wijk.
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Groenparticipatie
Groenparticipatie bestaat al langer in de wijk en levert behalve kleur, een goede nazorg de nodige
sociale contacten op.
Voor de situatie na de reconstructie zijn de uitgangspunten:
- helder kader scheppen ten aanzien van verwachtingen;
- opwaarderen van de beeldkwaliteit;
- vaststellen van de participatie met de beoogde groenvakken.
De gemeente faciliteert het groen en adviseert. Tijdens het overleg van vanavond is de
ontwerptekening in beeld gebracht waarop bewoners groenvak(ken) konden claimen om te
onderhouden. Na een rondje onder de aanwezigen zijn bijna alle vakken geclaimd. De tekening
met vakken en namen van bewoners wordt naar de VvE verzonden zodat de resterende nog niet
geclaimde groenvakken alsnog onder de aandacht van de leden gebracht kunnen worden.
Enkele bewoners vragen aandacht voor het onderhoud tijdens een vakantieperiode van bewoners.
Er is duidelijk behoefte aan vervangers tijdens deze periode. Dit moet onderling worden afgestemd
tussen bewoners.
Ontbrekende groenvakken
Op de ontwerptekening ontbreken nog de volgende groenvakken:
- smalle strook tussen speelterrein en zijtuin nr. 47;
- smalle strook naast kopgevel nr. 1
Bomen
Uitgangspunten voor de keuze van de bomen is:
- Hoge biodiversiteit gunstig voor vogels, vlinders en bijen;
- Schaduwprojectie;
- Standplaats, parkeerplaats, in de straat of op het plein;
- Vorm van de boom, ovaal, eirond of pyramidaal (opgaand);
- Boomgrootte (2e grootte);
- Overige bijzonderheden zoals kleur, bloei, herfst bladverliezend.
Voor in de straat zijn 3 boomsoorten door Mik besproken en uitgelegd nl.
1. Liquidamber styraciflua ‘Fastigiata’ (Amberboom);
2. Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ (Krentenboompje);
3. Sorbus x Fastigiata (Bastaard meelbes).
Na een stemming onder de aanwezigen is unaniem gekozen voor het Krentenboompje in de straat.
Voor op en rond het plein zijn 4 boomsoorten door Mik besproken en uitgelegd nl.
4. Magnolia kobus (beverboom)
5. Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ (Gele valse christendoorn);
6. Acer rubrum ‘Brandywine’ (Rode esdoorn);
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7. Prunus Umineko (Chinese kers).
Hierbij is na stemming gekozen voor een diversiteit bestaande uit een Krentenboompje, Magnolia
en Rode esdoorn.
Struweel
Het openbaar groen, dus geen participatiegroen, bestaat uit het volgende assortiment:
1. Diervilla splendens (diervilla);
2. Spirea (spierstruik);
3. Hypericum ‘Hidcote’ (Hertshooi);
4. Sneeuwbal (als hoogteaccent, heester)
Struweel
De keuze van het participatiegroen kan t.z.t. in nader overleg met elkaar worden bepaald. De
aannemer van de reconstructie levert de groenstroken plantklaar op zodat bewoners deze zelf
kunnen aanplanten. Het struweel stelt de gemeente ter beschikking.
Opmerkingen, vragen
1. Bewoner:
Bij de plaats van de boom graag rekening houden met onder geparkeerde auto’s i.v.m.
uitwerpselen vogels.
Antwoord:
Er is niet veel ruimte voor brede bomen zodat we smallere bomen planten.
2. Bewoner van nr. 32:
I.v.m. zonnepanelen de geplande boom iets opschuiven naar links of rechts of richting
plein.
Antwoord:
Hier is nog enige speling mogelijk.
3. Bewoner:
Kunnen er op het plein grotere bomen komen i.v.m. hittestress ?
Antwoord: Hier is bedacht een grote maat boom neer te zette. En daarmee wordt bedoelt
een grote kroon ten gunste van een schaduwprojectie.
4. Bewoner:
Een Magnolia geeft veel afval waar niet iedereen gelukkig mee is
Antwoord:
We passen dit in het ontwerp aan en kijken wat een gunstige plaats is voor deze
bomensoort.
5. Bewoner:
Waarom is er geen glijbaan in de keuze van de speeltuinbouwer opgenomen ?
Antwoord (bij latere navraag aan beheersafdeling) :
Vanuit Beheer zijn speelterreinen gerangschikt naar grootte. Die in de Barnsteenstraat is
betiteld als blokspelen waarbij kleinschalige elementen zijn voorzien.
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Het speelterrein zo’n 150 m verderop achter de Edelsteensingel voorziet wel in een
glijbaan.
6. Bewoner:
Hoe staat het met het plan van de toegangspaden naar de Zegersplas i.v.m.
trap/hellingbaan ?
Antwoord:
Er wordt aan gewerkt om dit uit te zoeken om te kijken wat mogelijk is. Ter plaatse is
gezien dat er hekjes op de paden uitkomen voor toegang tot de tuinen. Uit meting moet
blijken of hierdoor een acceptabel hellingsniveau kan worden aangelegd. Dat moet de
komende maand duidelijk worden. Wordt vervolgd.
7. Bewoner:
Vraagt aandacht voor een snelheidsremmer in de straat ter hoogte van nr. 66/68.
Antwoord (Bij latere navraag en overleg met de verkeerskundige):
Afgesproken is dat een verkeersdrempel wordt aangelegd ter hoogte van 66/68.
Speeltuinbouwer
De termijn voor opgave van de keuze van het speeltuinontwerp loopt binnenkort af. Nadat de top
3 is samengesteld kan de definitieve keuze bepaald worden, zie site van de speeltuinbouwer.
Nutszaken
Recent is een melding van Liander ontvangen met het verzoek een trafostation in de
Barnsteenstraat in te passen. In het ontwerp van de reconstructie is deze nog niet opgenomen. We
onderzoeken met Liander waar deze het best geplaatst kan worden zonder dat deze prominent in
de straat aanwezig is.
Een bewoner vraagt naar de stand van zaken over aanleg van een warmtenet naar de Zegersplas.
Uit navraag in de gemeentelijke organisatie blijkt er een initatief te zijn door de Projectgroep
Duurzaamheid. Het is een idee in een pril stadium. Voor de reconstructie van de wijk houden we
zoveel mogelijk rekening met het ondergronds ruimtebeslag. Dat wil zeggen dat waar mogelijk
i.v.m. overige nutsvoorzieningen en of bomen er ruimte naast de bestaande hoofdriolen
beschikbaar is voor een toekomstig warmtenet.
Planning en vervolg
De avonden evalueren we met het projectteam en we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn ter
optimalisatie van het ontwerp. Het groenontwerp wordt naar de VvE verzonden zodat dit met de
leden gedeeld kan worden.
Ontwerp wordt de komende maanden verder uitgewerkt en voorbereid. Aansluitend volgt de
aanbesteding van het werk en we verwachten dan begin volgend jaar een aannemer geselecteerd
te hebben. Hopelijk kunnen we eind van de winter een fysieke sessie houden met bewoners en de
aannemer over uitvoeringszaken.

