Verslag Werkgroep
Herinrichting Klaverweide
Datum: 11 april 2011
Aanwezigen :
Ulbe Pranger (PCBO de Spreng), Jeannine Twerda (PCBO de Spreng), Cindy Klein (ouder PCBO de
Spreng), Magriet van der Meulen (bewoner), Chris Alberda (bewoner), Lourens Trimp
(stedenbouwkundige GS), Jeltje van den Berg (projectleider GS), Kirsten Veldman (mede
projectcoordinator GS)
1. Opening
- Jeltje van den Berg opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De laatste
vergadering heeft ruim een jaar geleden plaatsgevonden. Afgesproken was dat wanneer uit de
technische voorbereidingen punten naar voren komen met consequenties voor het ontwerp, de
werkgroep bijeen wordt geroepen om het een en ander terug te koppelen.
- Aangezien Jeannine voor het eerst is aangeschoven, volgt een kort voorstelrondje.
2. Bespreking ontwerp
- Lourens Trimp geeft een toelichting. Het ontwerp is in grote lijnen ongewijzigd, met uitzondering
van de westzijde en oostzijde van het plangebied. Nu er meer duidelijkheid is over de ruimte
rondom het nieuwe schoolgbouw/MFA, is het ontwerp verder uitgewerkt en bestaat er een meer
uitgekristalliseerd beeld van de waterbak aan de westzijde.
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Schoolomgeving / MFA
Het nieuwe gebouw presenteert zich naar alle kanten, heeft verschillende entrees en heeft een
centrale positie in de wijk. De buitenruimte van het MFA is daarom ook multifunctioneel
ingericht. Een aantal plekken is fysiek omgrensd zoals de fietsenstalling en de speelomgeving van
de peuters/kleuters. Het voorplein van het MFA is volledig open en toegankelijk voor iedereen en
heeft op de verharding geen speeltoestellen
De groenvoorziening achter het gebouw hoort bij de Spreng. De huidige begroeiing wordt
verwijderd en vervangen door lage onderbeplanting.
Als verkeersremmende maatregel voor de fietsers van noord naar zuid (en vice versa) zijn groene
ruimtes gecreëerd op de Klaverweide
Opmerking / Vragen
De speelruimte voor de peuters/kleuters (gr. 1. 2. & 3) is afgesloten. De afspraak was dat na
schooltijden de speelruimtes toegankelijk zouden zijn voor multifunctioneel gebruik. Deze ruimte
zou gebruikt moeten kunnen worden door de kinderen van de wijk. Aangezien de inrichting van
het schoolplein niet onder het project Herinrichting Klaverweide valt, wordt geadviseerd dit punt
bespreekbaar te maken binnen de werkgroep van het MFA.
Voorzieningen Klaverweide
Aan de kant van het MFA komt een pannaveld. Dit is een verharde ruimte en is een vaste
voorziening.
De rest van de Klaverweide bestaat hoofdzakelijk uit grasveld alwaar onder andere een balletje
kan worden getrapt, een buurt-bbq kan worden georganiseerd of een sportdag kan worden
georganiseerd.
Eind vorig jaar/begin dit jaar is een onderzoek gedaan naar een beweegvoorziening voor oudere
bewoners van de wijk. De behoefte is onderzocht middels een enquête waarin door de
doelgroep is aangegeven dat het bewegen onder begeleiding van bijv. een fysiotherapeut zou
moeten plaatsvinden. Dit heeft in het ontwerp geresulteerd in een route waaraan verschillende
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kleine voorzieningen aan gekoppeld zijn bedoeld voor het bewegen door ouderen. De
voorzieningen kunnen uiteraard ook gebruikt worden door anderen.
De Jeule de Boule baan is naar aanleiding van het bovenstaande onderzoek, fysiek sterker
gekoppeld aan de beweegroute.
Ter plaatse van de Klaverweide is reeds een duiker aangebracht, waarmee het noordelijke deel
van de wateras in verbinding staat met het zuidelijk deel. Boven deze duiker wordt een waterbak
geplaatst die gevoed wordt met regenwater. De waterbak komt boven de grond uit en zal
ongeveer 15-30 cm water bevatten. Het voordeel van een dergelijk watersysteem is dat de
beranding beperkt is en variabel waardoor tevens zitgelegenheid ontstaat. Aandachtspunt is de
ruimte tussen de nog nader uit te werken bebouwing aan de Hooiweg/Burefen en de waterbak.
De stepping stones worden op één plek gerealiseerd.
Bouwakker
Het deelgebied Klaverweide Zuidwest, aan de Bouwakker zal tot 2020 niet worden opgepakt. In
het ontwerp zijn de contouren van de bomen langs de Bouwakker opgenomen, echter deze
kunnen pas geplaatst worden als de Bouwakker ter plaatse wordt aangepakt.
Vragen vanuit de gemeente Smallingerland
1.
Verlichting: In de schoolomgeving wordt één bijzonder armatuur geplaatst. Vanuit de
gemeente wordt de vraag gesteld of het pannaveld wel/niet verlicht zou moeten worden.
Vanuit het veiligheidsbeleid van de gemeente worden parken bewust niet aangelicht. De
bewoners geven aan de voorkeur te hebben om het pannaveld wél te verlichten en
bijvoorbeeld na een bepaald tijdstip uit te zetten. Hiermee wordt de jeugd de mogelijkheid
geboden om in de namiddag/avonduren te spelen. Daarbij komt dat vanaf de maand
augustus de zon eerder ondergaat.
2.
Hondenuitlaatplek: in het ontwerp is een hondenuitlaatplek niet vormgegeven maar kan in
de voorzet wel meegenomen worden. De hondeneigenaren hebben een opruimplicht
echter dit is moeilijk te handhaven. Bewoners hebben een voorkeur voor een
hondenuitlaatplek vanuit de gedachte dat het park schoongehouden kan worden, zonder
een verbod. Nagekomen informatie: het blijkt dat een hondenuitlaatplek niet past binnen
het huidige gemeentelijke beleid. Dit houdt in dat er geen specifieke uitlaatplek op/aan de
Klaverweide kan komen. Het ontwerp zal hierop moeten worden aangepast.
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Het ontwerp wat voorligt, is een Definitief Ontwerp. De gemeente gaat op basis van dit ontwerp
een raming maken en beoordelen of dit in de begroting past. Vervolgens zal een bestek worden
gemaakt en waarna de uitvoering volgt. Nadat het MFA is opgeleverd, start de herinrichting van
de Klaverweide vanaf de zijde van het MFA, zodat het ‘schoolplein’ voor de start van het nieuwe
schooljaar gereed is.
Speelvoorziening voorplein MFA
Vanuit het PCBO wordt opgemerkt dat de speelvoorzieningen voor de schoolgaande kinderen
niet meegenomen is in de inrichting van het schoolplein. Door de gemeente wordt aangegeven
dat vanaf de start van het project Herinrichting Klaverweide, mede door de werkgroep en school,
gekozen is om het voorplein van het MFA open en toegankelijke te maken zónder
speeltoestellen. Hierdoor is er binnen het ontwerp geen ruimte voor speelvoorzieningen
voorzien. Eventueel is er een mogelijkheid om speelvoorziening te realiseren op de Klaverweide
(op het gras aan de noordzijde). Omdat de voorzieningen dan geplaatst zijn op grond van de
gemeente, zullen de speelvoorzieningen moeten voldoen aan de wettelijke eisen van de
gemeente. Verder speelt dat er financieel geen ruimte is binnen het project voor de herinrichting
van de Klaverweide.
Speelvoorzieningen op de Klaverweide is voor de leerkrachten niet gewenst omdat een
leerkracht in de pauzes overzicht moet kunnen houden over de kinderen. Het gebied van de
Klaverweide is te groot om toezicht te houden op ± 150 kinderen.
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Verder wordt gevraagd waarom de speelvoorziening voor de peuters / kleuters afgesloten
moeten zijn. Dit is vanwege de leeftijd en behalve een zandbak, zal in dit fysiek afgesloten gebied
geen andere speelvoorzieningen worden aangebracht.
Gevraagd wordt waarom het slingerende zit- en speelelement uit de ontwerpen van het
voorplein is gehaald? Aangegeven wordt dat dit element juist vanuit de projectgroep van de
school uit het ontwerp is gehaald.
In het algemeen wordt gesteld dat het voorplein van het MFA een ruimte voor kinderen is en dat
dit vraagt om een inrichting met speelvoorzieningen. Omdat dagelijks ± 200 kinderen naar het
MFA gaan, worden vraagtekens geplaatst bij een grote voorziening voor de ouderen en een
relatief kleine voorziening voor de kinderen. Daarbij komt de vraag of de beweegtuin voor de
ouderen in de praktijk gebruikt zal worden, terwijl gebruik van speelvoorzieningen voor de
kinderen gegarandeerd is.
Afgesproken wordt dat in kaart wordt gebracht welke speelvoorzieningen van het PCBO de
Spreng bruikbaar zijn in de publieke ruimte. Tussen John van der Weide van de gemeente zen
Ulbe Pranger zal hierover nader contact worden gelegd. Vervolgens kan beoordeel worden waar
en welke toestellen geplaatst kunnen worden. Belangrijk gegeven is dat binnen de
projectfinanciering geen geld is meegenomen voor nieuwe speelvoorzieningen. In een volgend
overleg (te plannen nadat er uitsluitsel is over de herplaatsbaarheid van de huidige toestellen bij
de Spreng) wordt doorgesproken over de speelvoorzieningen.

3. Rondvraag / Sluiting
- Ulbe Pranger geeft aan dat het kunstwerk van het PCBO een plek zou moeten krijgen in de
nabijheid van het MFA. Afgesproken wordt om later te beoordelen wat de beste plek is voor dit
kunstwerk.
- Jeltje van den Berg sluit onder dankzegging de vergadering.
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