Beantwoording van aanvullende raadsvragen van de heer Bource

Aanvulling op vraag over alternatieve locaties speelbos
Het locatieonderzoek van GNR is reeds aan de raad toegezonden als bijlage bij de beantwoording
door het college van de raadsvragen van de heer Meijerman (VVD) over het speelbos Sijsjesberg,
behandeld in de raadsvergadering van 21 maart 2019, onder agendapunt 5.1.
1) Klopt het dat er in de omgeving van Sijsjesberg een wadi aangelegd is? Hoeveel parkeerplaatsen
zijn daardoor verloren gegaan?
Klopt, bij de herinrichting van de Sijsjesberglaan is vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie de keuze
gemaakt om de groenstrook als WADI in te richten. Hierdoor kan het regenwater makkelijker
infiltreren in het groen. Dergelijke maatregelen passen wij toe bij alle herinrichtingen in de openbare
ruimte. Het gevolg is dat auto’s niet meer in de groenstrook van de Sijsjesberglaan kunnen staan. Op
drukke dagen van het zwembad kunnen bezoekers elders in de wijk een parkeerplek vinden.
2) Volgens informatie die ik kreeg zijn er bomen geringd die voor het Speelbos omgezaagd gaan
worden. Klopt dat en om hoeveel bomen gaat het dan?
Het GNR geeft aan dat een aantal bomen op de locatie voor het speelbos al sinds meerdere jaren is
geringd. Het gaat hierbij niet om de kap van bomen voor het speelbos, maar om het terugdringen
van een invasieve exoot. Het aanbrengen van een ring zorgt ervoor dat de invasieve exoot langzaam
afsterft, waarna de dode stam als voedselbron dient voor zwammen, insecten en vogels.
3) Is er nog steeds een beek of stroompje voorzien in het Speelbos? Hoe wordt voorkomen dat
bezoekers die op drukke warme dagen niet meer in het zwembad worden toegelaten hier massaal
naar toe gaan?
In de plannen van het GNR wordt gedacht aan het plaatsen van een handwaterpomp. Door flink te
pompen kan een waterstroompje ontstaan, maar er is in de verste verte geen sprake van
waterrecreatie. We verwachten dan ook niet dat bezoekers massaal naar het speelbos gaan wanneer
het zwembad vol is.

