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1 In Hoogkarspel (gemeente Drechterland) hebben ze een robuuste 

insectenwand gebouwd. De twee Heren uit Grootebroek hebben dit 

gerealiseerd. Dit zou mooi zijn voor alle insecten die een park nodig heeft. 

Te zien is deze op de site van de gemeente Drechterland.

insectenwand Om de biodiversiteit in het park te verhogen 

worden nu meer bomen geplant, wordt een 

bloemrijk grasmengsel aangebracht en komt er, 

waar mogelijk een wadi om het water te 

infiltreren. Het inzetten van een extra 

insectenwand zou qua beheer en vandalisme 

bestendigheid moeten worden getoetst.

2 In het huidige ontwerp staat “aandacht voor de skate baan”. Wanneer je 

dagelijks in het park kijkt zijn er 2 plekken die echt héél intensief gebruikt 

worden. Dat is het skatepark en de pannakooi. In het skatepark zijn altijd 

heel veel jongeren aan het spelen en is het op een mooie dag eigenlijk te 

druk. Ook komen vernielingen aan de skatebaan voor door de 

hangjongeren die er s’avonds laat zijn. Wij zouden het heel mooi vinden 

wanneer de skatebaan uitgebreid zou worden zodat het ruimte bied aan 

meer jongeren. En het liefst dat deze “hufterproof” wordt gemaakt. Het is 

van groot belang dat aanpassingen gebeuren in samenwerking met 

jongeren die dagelijks skaten. Een heel mooi voorbeeld van een goed 

werkend skatepark staat in Purmerend 

https://www.skateon.nl/project/purmerend-skatepark/ Hier is weinig 

onderhoud nodig en bied ruimte voor alle niveaus. Wanneer een skatepark 

goed wordt neergezet bied het een plek voor ALLE leeftijden. We hopen 

dat jullie wat kunnen met deze info zodat “ons” park een betere plek wordt 

voor onze kindvriendelijke wijk.

skatepark Momenteel bekijken wij de opties om de 

skatebaan aan te vullen met een a twee 

onderdelen die het spelen leuker maken. Het 

gaat in deze om bestaande onderdelen die 

elders in de gemeente staan, maar daar niet 

meer terugkomen. Ook is gevraagd wat de 

jongeren het lieft zouden willen zien als extra's 

inzake tijdelijke reparaties en aanvullingen. 

Uiteraard is de invulling van deze wensen 

afhankelijk van de speelruimte in het 

beschikbare budget. Een grootscheepse 

vervanging is op korte termijn nog niet aan de 

orde.

3 Ik zou graag meer skate gelegenheden zien, al is het alleen al asfalt of 

mogelijkheden voor beginners. 

skaten Een nieuwe asfaltlaag aanleggen is een dure 

klus en is gezien de aard van het werk, erg 

bewerkelijk. Het volledig herstellen/vernieuwen 

van een asfaltlaag is te overwegen zodra de 

grootscheepse vervanging op het programma 

staat. Dat is rond 2028.

4 Wij zouden graag een uitstraling van een echt park willen realiseren zoals 

bijvoorbeeld het Agathepark in Krommenie. Liefst geen speelplaatsen 

toevoegen, daar deze al genoeg in de wijk zijn voozien. Liefst zouden we 

de ronde verhoging in het midden meer willen integreren in het park 

(bijvoorbeeld een heuvel van maken met gras en bomen beplant of 

Bijvoorbeeld een eendenvijver ipv een rond plateau met heg eromheen). 

Geen extra picknicktafels vanwege in gebruikname van hangjongeren s 

avonds. Indien gedacht wordt aan verlichting dan graag sfeerverlichting en 

geen felle lampen (de verlichting die recentelijk op het octant gebouw is 

aangebracht is erg hinderlijk vanuit onze woonkamer en slaapkamer.

groen, verlichting, geen 

speel

Er komen geen speelplekken bij. Wel houden we 

de huidige plaatsen ietwat tegen het licht en 

kijken we waar we verbeteringen aan kunnen 

brengen die het park in zijn geheel beter tot zijn 

recht laat komen.

5 De meivakantie heb ik doorgebracht op een vakantiepark in Drenthe en 

daar was net een gloednieuwe skatebaan (of Jumptrack) van asfalt 

aangelegd. Mijn zoon van 7 was er niet weg te slaan met zijn stuntstep. 

Zelfs in de regen was hij lekker zijn rondjes aan het rijden en een beetje 

aan het stunten. Ik dacht meteen hoe gaaf het zou zijn als zo’n baan ook in 

Saendelft aangelegd zou worden. Zelf woon ik in Saendelft West en daar is 

voor kinderen vanaf 6/7 jaar te weinig uitdaging. De speeltuinen zijn voor 

de kleintjes, het speelbos is meer een modderpoel en het voetbalveld is 

ook weinig aantrekkelijk. Op een skatebaan zijn ze uren zoet en deze kun 

je betreden met een step, skeelers en fietsen in alle weersomstandigheden. 

In veel andere gemeentes kom je ze ook al tegen. Het is wel verstandig om 

de baan met bescherming te betreden. Voordelen van een skatebaan: 

onderhoudsvrij, vandalisme proof en kinderen zijn actief in de buurt bezig. 

Saendelft is de laatste jaren niet al te positief in het nieuws geweest en een 

van de oorzaken is denk ik te herleiden aan verveling. Deze baan is voor 

alle leeftijden geschikt. Ik heb zelf ook een paar rondjes gereden en vond 

het af en toe best spannend. Ik ben zeer enthousiast en ervan overtuigd dat 

een skatebaan bij uitstek geschikt zou zijn voor onze mooie wijk

skatebaan Een jumptrack/pumptrack is een vorm van 

spelen die wij in Zaanstad nog niet hebben, maar 

waar we volop over aan het brainstormen zijn. U 

bent zeker niet de enige die dit leuke 

speelbommetje gedropt heeft. De ontwikkelingen 

met betrekking tot spelen gaan enorm snel en 

ook wij moeten kijken hoe wij aanhaken bij de 

speelwensen van vandaag de dag. Uiteraard is 

het hierbij ook nodig om te kijken naar de 

inpasbaarheid van het geheel. Het plaatsen van 

een dergelijke plek moet immers vanuit 

meerdere kanten bezien worden.

6 Mooi ontwerp! Wilt u rekening houden met de afstand van de bomen aan 

de rand tot de parkeerplaatsen die daar overal zijn. Dat niet de auto's 

beschadigd raken door takken of vogelpoep. Verder verzoek om felle 

verlichting om overlast te voorkomen zoveel mogelijk naar beneden te 

laten schijnen. Als we s avonds op de bank zitten kijken we er nl. recht in. 

Park moet een ontmoetingsplek blijven voor jong en oud. 

bomen

Verlichting

overlast

Qua bomen wordt er altijd gekeken naar de 

juiste soort op de juiste plaats. Het bezoek van 

vogels en zodoende ook vogelpoep is echter niet 

uit te sluiten. Om hangjongeren tegen te gaan 

wordt een schakeling in het park 

verlichtingsmasten toegepast die ervoor zorgt 

dat de verlichting na 22:00 uur uitschakelt. 
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