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Bewegen en ontmoeten Bomen

Meedenkronde 3

Er mist een logische doorgaande route  
voor voetgangers langs de Mansholtlaan en 
Nijenoord Allee. Als je meer bewegen wilt 
stimuleren dan lijkt mij dat het gene wat je 
moet verbeteren. En dan niet de oplossing 
wandelen op het fietspad, want dat zorgt 
voor irritatie bij de voetganger als de fietser. 
En gezien het plangebied doen we ont- 
moeten wel buiten het plangebied, veel 
aantrekkelijker.

Is Park Noordwest geschikt om een deel 
meer bosachtig te maken en voor (extra) 
wateropvang zoals de Blauwe Bergen?  
Eventueel met extra mogelijkheden voor 
ontmoeting?

Is het mogelijk om een onverhard (slinge-
rend) voetpad aan te leggen aan deze of 
andere zijde van de Nijenoord Allee ter 
hoogte van de Roghorst. Ik denk dat het best 
een gemis is dat er op dit stuk van de Nijen-
oord Allee geen voetpaden aanwezig zijn. 
Ter hoogte van de Tarthorst komt nu wel  
een voetpad, dat is al een flinke verbete-
ring.

Is het mogelijk dat hier nog een (onverhard) 
voetpad wordt aangelegd? Ik vermoed dat 
zeker in de toekomst het voetverkeer hier 
wel eens zou kunnen toenemen.

Graag een voetpad, al dan niet verhard 
langs of parallel aan het fietspad langs 
Mansholtlaan tussen Born Oost en  
Restaurant ‘t Gesprek. Dan kunnen werk- 
nemers een rondje lopen tijdens hun pauze, 
studenten naar de bushalte en bewoners 
rondje joggen. Dit bevordert beweging en 
ontmoeting. Geen brommers op fietspad in 
bebouwde kom, aub. Dit zorgt voor lucht-
vervuiling op fietspad.

Ook graag een voetpad langs fietspad dat  
door Born Oost gaat lopen. Nu niet op kaart.  
Dit ook voor wandelrondje en bevorderen  
bewegen.

Hier is wellicht ruimte voor bankjes,  
picknicktafels voor ontmoeting.
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Graag de ecologische verbindingszone langs  
de Kielekampsteeg en Plassteeg verbeteren.  
Hier zijn nu veel te steile oevers en geen beplanting  
om de zone aantrekkelijk te maken voor dieren.  
Ook bloemrijke bermen ontbreken. De zone is nu  
veel te smal om goed te functioneren. Neem graag  
ook vervolg bij Kierkamperweg mee.

Waarom is er noordelijk en zuidelijk van het 
Dassenbos geen mogelijkheid om te compenseren? 
Alleen maar omdat het van de WUR is?

Geen bomen plaatsen: belangrijk akkervogelgebied. 
Deze vogels hebben baat bij een open landschap. Even-
tueel natuurcompensatie mogelijk in de vorm van 
bijvoorbeeld keverbanken.

Goede plek voor aanplant bomen.

Goede plek voor aanplant bomen (bomenrij aanvullen).

Goede plek aanplant bomen (bomenrijen met elkaar 
verbinden).

Hier liever knotwilgen behouden en eventueel 
aanvullen dan regenwater opvangen.

Hier graag bomen en struiken zodat de kassen worden 
afgeschermd en een ecologische verbinding kan 
worden gecreëerd. 

Versterk houtwallen, hagen en houtsingels in hele 
gebied met extra bomen en struiken, zodat verbin-
dingen en landschapselementen worden hersteld. 
Zorg voor ecologische verbinding tussen Dassenbos  
en Blauwe Bergen. Op de sportcampus is nog veel  
plek voor extra bomen, bijvoorbeeld rond sporthal  
en tennisbanen. Langs proefvelden is veel plek voor 
extra hagen en bloemrijke bermen.

Net ten westen van het kruispunt van de Nijenoord 
Allee met de Rooseveltweg worden in het huidige  
plan aan de noordzijde 3 bomen verwijderd.  
Vraag om net ten noorden van deze te verwijderen 
bomen, nieuwe bomen aan te planten in de berm,  
net buiten het projectgebied. Zodat doorgaande 
bomenlaan hier behouden blijft.

Vraag of er in park De Blauwe Bergen, waar  
daarvoor plaats is, ook ten noorden van het te  

realiseren fietspad (voor welk traject uiteindelijk ook 
gekozen wordt) nog extra bomen en struiken kunnen 
worden terug geplant. Er verdwijnen  
hier namelijk veel volwassen bomen.

Vraag of, indien mogelijk, bij de onderdoorgang van 
de Nijenoord Allee met de Bornsesteeg, bomen kunnen 
worden aangeplant in de middenbermen tussen de 
doorgaande Nijenoord Allee en de op- en afslagen ten 
noorden en zuiden hiervan. Van belang voor vleer-
muizen en mogelijk eekhoorns, om de weg over te 
kunnen steken.

Vraag of er in de middenberm van de Mansholtlaan, 
tussen het kruispunt met de Nijenoord Allee en  
het kruispunt met de Droevendaalsesteeg, bomen 
worden aangeplant. Zodat het voor vleermuizen  
en eventueel eekhoorns makkelijker wordt om deze 
weg over te steken.

Vraag of op deze plek een paar bomen kunnen worden 
geplant, zodat de bomenlaan wordt hersteld.

Vraag om tussen Dialogue Centre en Mansholtlaan 
weer een rij bomen aan te planten, ter vervanging  
van de rij te kappen bomen, zodat deze groenstructuur 
weer, voor zover mogelijk, wordt hersteld.

Vraag om bij de precieze situering van deze kwelvijver 
rekening te houden met de realisatie van de te 
realiseren groenstructuur aansluitend op de hier 
aanwezige faunatunnel onder de Mansholtlaan door.
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