Nollebos, werksessie 2 - input deelnemers
Model 1
Nummer

Wat spreekt u aan?

13
11

Entree loop
Belevingsvlonder zilte
natuur
Plaats kanovijver met
boomhutten en
waterhutten met
bootje
Thermen verplaatsen
Loop is een leuke
entree
Loop: monumentaal
gebaar in duinen
Loop idee is geniaal!
Waterspeeltuin
realiseren in
samenwerking met
de kanovijver
Sauna op locatie
tennis aardig idee
Kanovijver goed
gesitueerd, niet zo
krampachtig
Bijzondere
slaapplekken als
boomhutten,
waterhutten,
woonboten (wel
beperkt)
Loop
Hof en tankgracht
Sauna naar
tennisbaangebied
Sauna naar tennis
Uitkijktoren
Toegang tot het bos
is mooi
Entree vanaf de
boulevard, terras aan

11

11
82
85
23
78

32
32

78

75
85
82
26
26
9
64

Wat spreekt u
minder aan?

1

Welke suggesties
heeft u nog?

Nummer

36
10

4
63

37

35

1

22

67

68

9
12

5
30

Wat spreekt u aan?

Wat spreekt u
minder aan?

het water,
belevingsvlonders,
parkeren in het
groen, doorlopend
water
Loopbrug mooi idee
en klimbos prima
Geen enkel idee voor
Zwanenburg spreekt
mij aan, maak er
geen Efteling van
Dit model met de
vliedbergen!
Nollebos was
bedoeld als bos,
pretpark of park staat
mij niet aan
Vliedbergen
schitterend plan,
verbinding door
tunneltje
Verplaatsen sauna
naar voormalige
tennisbaan
Tennisbaan terug
aan de …
(onleesbaar)
Opening boulevard,
optie sauna naar de
tennis
Entree boulevard,
amfitheater,
verplaatsing
Sauna verplaatsen
naar de tennisbaan,
ontsluiting vanaf de
boulevard
Vanaf rotonde is een
logische verbinding
Wellness in de
duinvallei, kanovijver
met terras, entree
publiek trekkend
maken
Verbindingsboulevard
ok
Honden
losloopgebied is
geweldig in alle drie
de modellen, loop is
mooi!

2

Welke suggesties
heeft u nog?

Nummer

Wat spreekt u aan?

8

Slangenrap naar
boulevard, stadspark
zeer sterk, locatie
sauna aan de duinen
mooi
Verplaatsing sauna
richting de duinen,
zilte natuurbeleving
Wellness in de
duinen is goed, maar
de andere zijn ook
goed
Loop is mooi
Loop is ok idee
Loop met uitzicht,
veel wandelpaden
Ideale mix: wellness
op plek van de
tennis, kanovijver uit
model 2 en
amfitheater uit model
3

29

30

21
84
66
83

Wat spreekt u
minder aan?

82

Bouwsuggesties
overlaten aan de
architecten, die vind
ik minder geslaagd
Kasteel geen goed
idee
Kasteel mag weg!
Geen hotel op tennis
Laten zoals het nu is
Bos, bos laten, geen
PARK, geen
zwembad, zee is
groot genoeg
Wellness niet bij het
strand
Dat er in de
gepachte vijver geen
huisjes komen is
een gemiste kans
Geen vierkante
vijver, geen
commerciële
activiteiten
Verbinding /
verbetering wateren
Wellness in duinen,
doorgaande weg
naar wellness te
lang

88
40
85
88
72

14
69

81

67
64

3

Welke suggesties
heeft u nog?

Nummer

Wat spreekt u aan?

Wat spreekt u
Welke suggesties
minder aan?
heeft u nog?
Geen rechte lijnen in
paden
Geen uitbreiding van
de huidige
bebouwing
Sauna niet
verplaatsen
Sauna op de huidige
plaats laten
Sauna op plek
sauna geeft meer
verkeer in het
gebied
Kanovijver maakt er
een speelpark van,
rust is zoek
Waar is de
verblijfsrecreatie van
de sauna?
Sauna verplaatst, ja
dag!
Zoekgebied sauna
MTB
paardenparcours
Toetreding park
(rotonde) verbinding
water, verzilting
saunaplas? Gele
plekken?
Entree te
nadrukkelijk,
zachtere entree
gewenst
Geen paardenroute,
entrees niet
zichtbaar ten
opzichte van
rotondes
Rechthoekig
waterelement
kasteelreferentie
verband is niet
duidelijk qua
vormgeving, sauna
in plaats van
tennisbaan nog
meer
autobewegingen het
bos in,
parkeerterreinen
waarom geen

37
16

73
4
9

1

39

20
65
35
22

86

29

84

4

Nummer

Wat spreekt u aan?

Wat spreekt u
minder aan?
meerlaags
grondgebruik?
Spreekt minder aan:
sauna op deze plek
(veel last van zand
over de duinen)
Bebouwing wordt te
hoog (sauna),
vlonders is teveel
reuring, eilanden
niet toegankelijk
maken
Het duurt te lang,
snel aan de slag!

66

21

18
72

Welke suggesties
heeft u nog?

Idee vliedbergen
uitvoeren,
natuurspeeltuin
eventueel uitbreiden
Maak van de
gebouwen
sculpturen in het
landschapen
(vliedberg of
modern)
Combineer de
tribune afdaling bij
de boulevard met de
loop
Kan kanovijver niet
op locatie
tennisbaan? Dan
kun je boven de
duinen uitbouwen
Weinig of geen
activiteiten: bos het
bos laten
De overkant van de
kanovijver voorzien
van brede
grasstrook in plaats
van bomen die in
het water hangen
In het zilte gebied
via kijkertjes details
laten zien (vlonder
met een kijkbuisje)
Wandelroutes,
toegang duidelijk
vanaf parkeerterrein
Steigertjes, oevers,
bloemetjesplas als
kweek en paaivijver

23

23

69

11

69

82

35

22

5

Nummer

Wat spreekt u aan?

Wat spreekt u
minder aan?

35
68

63

9
73

67

20
9
64

6

Welke suggesties
heeft u nog?
Verbind alle vijvers
Zoveel mogelijk
waterpartijen
verbinden en een
groot roeigebied
maken
Voorgestelde
plannen kanovijver
en sauna passen
absoluut niet in
nollebos
Vliedbergen zijn een
heel mooi ontwerp
We moeten er geen
pretpark van maken,
hou een rustig stuk
natuur
Verbetering
wateren, betere
infrastructuur naar
plaats,
wandel/fiets/paarden
scheiden
Waterpartijen niet
verbinden
Kanovijver max 2
bouwlagen
Info over bunkers,
duidelijkere entree
bij kruiding
President
Rooseveltlaan

Model 2
Nummer

Wat spreekt u aan?

23

De ontwikkeling van
de kanovijver
verplaatsen richting
boulevard vind ik
een vondst! Zeker
met het stadspark
idee ervoor
Ontwikkeling
duinnatuur, slot
Zwanenburg vlonder
Kanovijver
verplaatsen naar
parkeerterrein
Verplaatsen
kanovijver naar
entree park
boulevard, dan geen
parkeren op de
huidige locatie
Natuurspeeltuin en
bunkerspelen gratis,
klimbos commercieel
uitbaten
Kanovijver naar
begin boulevard en
parkeerterrein,
herstel
slotcontouren,
verruiming zilte
natuur, opheffen
tennisbaan en natuur
van maken
Kanovijver erg leuk
met eventueel
theater, sauna zoals
initiatiefgroep
presenteert
(vliedberg) en
klimbos
Klimbos,
hoogwaardige
speeltuin, groene
daken verplicht op
nieuwbouw
In model 2 is de
locatie voor de
kanovijver beter
(waarom niet 3
bouwlagen) of liever
5 zodat je het ook
ziet staan

11

18

32

78

70

26

79

69

Wat spreekt u
minder aan?

7

Welke suggesties
heeft u nog?

Nummer

Wat spreekt u aan?

41
77

Vliedberg goed idee!
Natuureducatie in
kanovijver, of aparte
locatie graag met
educatief
medewerker
Zilte natuurwaarde,
contour Zwanenburg
zichtbaar, wellness
aan het water
Vliedbergen,
appartement/hotel
geweldig idee
Amfitheater, groene
parkeerplaatsen,
spelen in bos, goede
entree vanaf rotonde
Betere infrastructuur
richting sauna,
losloopgebied,
amfitheater, betere
plaats kanovijver
Slot Zwanenburg
vlonder, zilte natuur
en vlonderpaden,
bunkerbehoud en
spelen, klimbos
Speelbos is prima
Ontwikkeling
duinnatuur, goed
idee
Bebouwing sauna,
maar te kleine
oppervlakte,
zoekgebied
respecteren
Prima plek
kanovijver
compactheid sauna
goed, hoogte geen
probleem
Geen bebouwing
duinzijde, kanovijver
buiten bos bouwen
aan oostzijde van de
weg, water onder
weg verbinden,
recreatie oostzijde
vanaf zuiden, sauna
bestaande locatie of
buiten het park, geen
bebouwing op locatie

12

24

22

67

64

9
16

65

8

2

Wat spreekt u
minder aan?

8

Welke suggesties
heeft u nog?

Nummer

34

34

66
40
41

82

41
32
18
11

8
1
24

73

Wat spreekt u aan?

Wat spreekt u
minder aan?

tennis als deze
verdwijnt,
stiltegebied
duinzijde, boulevard
autovrij! 2
parkeerlagen
spuikom met daarop
woningen
Open ruimte die
behouden blijft bij de
sauna binnen het
zoekgebied
Locatie voor
kanovijver lijkt me
veel mogelijkheden
bieden in dit model
Locatie sauna en
kanovijver
Gehele plan niet ok!
Er is zoet en zout
water, de planten
zijn verschillend dit
is in 50 jaar zo
ontstaan, niet
doortrekken!
Een geweldige plek
voor de kanovijver,
maar moeilijk
uitvoerbaar
Geen zwembad
Geen zwembad
Tennisbaan niet
handhaven
Geen doorgang via
rotonde, geen
zwembad bij sauna
in natuurlijk water
Geen aansluiting op
rotonde
Geen paarden
Geen moderne
gebouwen, geen
glazen gebouwen in
verband met
lichtvervuiling
Kanovijver op
huidige plek
houden, geen
rechthoekige vijver
rond kasteel

9

Welke suggesties
heeft u nog?

Nummer
16

63

65

39

67
22

64

73

10

86

28
34

34

Wat spreekt u aan?

Wat spreekt u
minder aan?
Geen uitbreiding
van de huidige
bebouwing
Voorgestelde
plannen kanovijver
en sauna passen
zeer zeker niet in
het nollebos
Slot Zwanenburg
geen zwembad bij
sauna in vijver
Hoezo geen gebruik
van de door de raad
aangegeven
zoekgebieden?
Geen
waterverbindingen
Bloemetjesplas
opwaarderen,
oevers opwaarderen
Verkeer naar
tennisbaan,
slotgracht te
nadrukkelijk
aanwezig
Buiten sauna en
kanovijver geen
commerciële
activiteiten,
kanovijver op
huidige locatie!
Bunker niet
gebruiken als
speelplek, is een
rustplaats voor
vleermuizen
Hoogte sauna 6
lagen, ongeveer 20
meter
Geen vijver
Ik woon in de buurt,
de parkeerplaats
geeft een onveilig
gevoel, omdat er
weinig zich op is,
racebaan en
vuurwerkknallen zijn
voorbeelden van de
ervaren overlast
Geen pontje of
andere verbindingen

10

Welke suggesties
heeft u nog?

Nummer

83

Wat spreekt u aan?

Wat spreekt u
minder aan?
naar eiland (rustplek
voor vogels)1
Dit model spreekt
me het minst aan,
vooral de doorgang
naar de rotonde het
bos in vind ik niet
ok.

82

Welke suggesties
heeft u nog?

Prima idee om de
doorgang bij de
rotonde te maken
Idee vliedbergen
uitvoeren,
natuurspelen bestaat
al
Geen park, wel bos,
een echt
natuurgebied1
Zo min mogelijk aan
de huidige situatie
veranderen
Uitbreiding skatebaan
of deze situeren in
het speelgebeuren
Bunkers met daarbij
het historische
gebeuren in het
gebied meenemen
Geen recreatie direct
aan het water
Hoofddoel is rust
houden in het bos,
niet teveel activiteiten
zoals kano's door het
hele bos, nadruk op
natuur en wandelen
Tennisbaan buiten
bos plaatsen, meer
aandacht inundatie
Waterverbetering
door filtering open
verbindingen, wandel
mountainbike en
paardenpaden beter
scheiden
Waterverbindingen
zoet water behouden,
oevers,
eilandverbindingen,
uitdiepen water
Mooiste variant als
kanovijver naar de

72

41

41

24

24

9
11

64

67

22

8

11

Nummer

Wat spreekt u aan?

Wat spreekt u
minder aan?

66

30

30

84

34

12

Welke suggesties
heeft u nog?
slangentrap, brug
loopt en alle water
doorloopt, overloop
parkeren aan de
overkant van de weg
Hondenlosloopgebied
hangt af van
handhaving
Fietspad langs de
kanovijver bij de drie
modellen
Ik mis in de drie
modellen: routing, en
toiletruimte
Parkeerterreinen
meerlaags,
onzichtbaar, door de
zoeklocaties vestigen
Fietspad langs de
kanovijver laten lopen
(pleisterplek) en dan
naar de boulevard
(door het park)

Model 3
Nummer

Wat spreekt u aan?

27

Water in verbinding
met elkaar, open
toegang boulevard
voor evenementen
Water in model 3,
locatie kanovijver,
locatie sauna en
amfitheater
Fietspad!
Verbinding water
spreekt mij aan,
vliedberg voor sauna
Verweving duinnatuur
en park
Zilt gebied doorlopen
met smalle paden is
ok
Welk gebouw dan
ook natuurlijke
materialen zichtbaar
en groene daken en
gevels, groene
parkeerplaatsen
Mooie inpassing
sauna op de huidige
locatie
Water verbinden en
bevaarbaar maken
Alle verbindingen
water is een goed
idee
Rechtstreekse
aansluiting op
rotonde
Vliedberg idee is ok,
en verder bos zoveel
mogelijk met rust
laten
Dat waterpartijen
doorlopen
Dakpunt en
groendaken, natuur
en kunstbeleving
Amfitheater is leuk,
niet teveel aan het
water komen
Evenementen locatie
bij boulevard met
tribune

13

14
14

32
38

79

23

18
82

85

38

6
11

26

70

Wat spreekt u
minder aan?

13

Welke suggesties
heeft u nog?

Nummer

Wat spreekt u aan?

18

Mooie verbinding
boulevard - nollebos
Theater
Theater
Waterverbindingen
Stiltegebied, geen
wandelpad,
waterpartij mee eens,
maar grotere brug
erover bouwen
Mooie beleving
Verbinden water,
tennis verdwenen,
potentie oude slot,
toegang rotonde
Voorgestelde plannen
sauna en kanovijver
passen niet in het
nollebos
Doorgang met de
boulevard, geen
pondje naar eiland
Ontwikkeling
duinnatuur,
verbinding met
boulevard,
natuurbeleving
Volledig te bevaren,
kano's kajak, vlotten
Vlonderbrug,
amfitheater en
rodelbaan,
verbindingen
looproute met
bruggen, ontwikkeling
duinnatuur,
vergroening
parkeerterrein
Sauna positief,
kanovijver positief
Brede trap naar
boulevard, doorlopen
water
Wellness op huidige
locatie
Open water
verbinding voor kano
en schaatsen
Mooie entree
nollebos
Amfitheater leuk,
maar op noorden

72
17
67
36

24
22

63

1

12

24
64

81
8

19
84

19
66

Wat spreekt u
minder aan?

14

Welke suggesties
heeft u nog?

Nummer

29

5

Wat spreekt u aan?

Wat spreekt u
minder aan?

gericht, goede
oplossing voor de
sauna, ligweide op
het dak eveneens op
de zonkant, goede
plek voor de
kanovijver
Amphitheater begin
park, doorgetrokken
water, tennis
behouden,
hondenlosloopgebied,
feeling stadspark bij
boulevard
Wijziging wellness
terrein proberen te
maken?

32

Continuïteit water
ecologisch
ongewenst,
verstoring door
bootjes maximaal
Niet bang zijn om
groot te denken
Gehele model geen
goed idee
Bos houden als
wandelbos, geen
activiteiten
Geen rodelbaan,
amfitheater en meer
ruimte voor kano
Het moet bos
blijven, geen park
Verstoring eilanden
(broedgebied)
Bloemetjesplas
gebied niet bij
betrokken,
parkeerplaats
dagrecreatie
Geen rechthoekige
plas, geen wegen
over eilandjes,
amphitheater op
huidige plaats, geen
verdere
commercialicering
dan nu
Te kleine sauna,
meer ruimte nodig,
zie raadsvoorstel

23
40
38

11

17
7
67

81

39

15

Welke suggesties
heeft u nog?

Nummer

Wat spreekt u aan?

Wat spreekt u
minder aan?
Park en bos voor de
bewoners
Verdwijnen
parkeerplaats
Er is geen
rustgebied voor de
wilde dieren
Vliedberg, leuk idee
maar geen twee
Bebouwing mensen
zijn geen mollen,
zwembad
Al het water met
elkaar verbinden
Te veel water,
slotgracht teveel
aanwezig
Amfitheater, met rug
naar het zuiden,
waarom
parkeerterrein
zichtbaar en niet
meerlaags
grondgebruik?
Voorzichtig met
paden door
zoutwatergebieden,
rotonde doortrekken
Ligweide op
noorden oosten
gericht?
Eilandjes niet weg in
verband met
broedvogels, niet
een waterweg voor
kano’s in verband
met broedvogels
Bomen kappen
kanovijver
Amfibie ruimte te
groot, leidt tot
massaliteit
Door
hoogteverschillen in
waterpartijen is
samenvoegen
watertjes niet
mogelijk
In de stad is al een
dijk (buiten theater)
en daar kan dus ook
lawaai

10
22
1

16
65

12
64

84

76

19

8
86

19

21

16

Welke suggesties
heeft u nog?

Nummer

Wat spreekt u aan?

Wat spreekt u
minder aan?
Liever geen hellend
dak sauna,
rodelbaan? No!
Hondenuitlaat, liever
speelveld voor
honden
Amfitheater op het
noorden blijft koud

29

30
72

Welke suggesties
heeft u nog?

Idee vliedbergen
uitvoeren,
natuurspeeltuin
bestaat al
Waarom maar twee
bouwlagen,
kanovijver kan best
3 lagen, is
economisch meer
verantwoord
Groene gebouwen
Vliedbergen
Vliedbergen, verder
niets
Vliedbergen ok
Gaat al het water
verbinden niet ten
kosten van de zoete
en zilte kwaliteit?
Er mogen wel meer
activiteiten zijn, in
het bos zones
aanbrengen betreft
intensiteit van
gebruik
Infopunt bij entree
en horeca plan rond
maar koppelen aan
ondernemer
Nou de vogelvrije
eilanden ook vrij,
geen wegen erover,
waarom de boel zo
op de schop?
Leuke ligstoelen!
Zitgedeelte
Laat het nollebos
het nollebos blijven
Stilte eiland houden
voor fauna
Vistrap
bloemetjesplas
richting
kilometerbaan,

69

85
17
75
77
70

27

64

81

9
63
24
67

17

Nummer

Wat spreekt u aan?

Wat spreekt u
minder aan?

22

65

29

66

84

18

Welke suggesties
heeft u nog?
parkeerplas
dagrecreanten
Verdiepen plassen
zoute kwel
tegengaan, vistrap
bloemetjesplas als
paaigebied
Raadsopdracht
meenemen inzake
zoekgebied en
bouwvolume
Waarom geen
paardenroute?
Entrees volledig
verplaatsen
Overloopgebied
voor auto's als het
gebied veel
aantrekkelijker wordt
Veel suggesties

