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‘Het G-gebied zit vol
verrassingen’

Typisch Leefbaar
november 2006

Vera Weisz: ‘Wanneer ik even
genoeg heb van de dagelijkse
rompslomp, is het bos voor mij
de meest voor de handliggende
plek om naar toe te gaan. Lekker
even uitwaaien en tot mezelf
komen. Tijdens een stevige wandeling met mijn kinderen en de
hond de mooiste plekjes in het
bos bewonderen. Het G-gebied
verrast mij keer op keer weer.
Een magisch bos
Er heerst een soort magie in het
bos van Zeewolde. Een magische
schoonheid die overal in het bos
merkbaar is. Er zijn zoveel verschillende mooie bomen, kastanjes en dennenappels te zien. En
als we de boswachter mogen
geloven is het een echt toverbos.
Het verhaal van de boswachter
Toen de kinderen nog klein
waren en ik als begeleider met
hen mee ging tijdens een schooluitstapje naar het bos, vertelde
de boswachter een opmerkelijk

Bos Zeewolde onmisbaar natuurgebied
Het G-gebied is het bosgebied bij de manege en begraafplaats.
Het gebied grenst aan de Dasselaarweg, Spiekweg en de Horsterweg
(tegenover de sportvelden) en is ongeveer 60 hectare groot; zie kaart.
Momenteel is het G-gebied een zoekgebied voor toekomstige
woningbouw en sommige politieke partijen hebben er zelfs al
globale inrichtingsplannen voor gemaakt.
verhaal. Hij vertelde de kinderen
het verhaal over de toverberg in
het bos. Het is namelijk niet
zomaar de toverberg genoemd.
Heel vroeger, toen Zeewolde er
nog niet was en het gebied
alleen nog uit water bestond,
vloog er een elfje over het water.
Na urenlang te hebben gevlogen, was ze doodop. Het elfje
kon nergens uitrusten, want er
was alleen maar water. Totdat zij
op een gegeven ogenblik een
stukje grond in het water ontdekte. Ze streek er neer en viel in
slaap. Toen zij eenmaal wakker

werd, was ze zo blij dat ze het
stukje grond wilde bedanken. Ze
stopte een aantal zaden in de
grond waaruit later allemaal
prachtige bomen te voorschijn
kwamen. Dat stukje grond wordt
nu de toverberg genoemd.
Volgens de boswachter hebben
de Zeewoldenaren dus de
schoonheid van het bos aan het
dankbare elfje te danken. Ik zou
het heel erg vinden als dit magische en mooie bos zou verdwijnen. En ik weet zeker dat het elfje
het met mij eens is. Het bos moet
blijven!’

Als het bos verdwijnt,
ga ik verhuizen!
Paul Roerink: ‘Een groot deel van mijn vrije tijd breng ik door in het
bos. Soms met mijn honden, soms te paard en soms gewoon te voet.
Het is een prachtige omgeving en juist daarom zijn mijn vrouw en ik
12 jaar geleden in Zeewolde komen wonen. Wij genieten elke dag
weer van het mooie groengebied, wat voor ons binnen handbereik
ligt.

Natuurgebied of nieuwbouwwijk
Dat er politieke partijen zijn die
minder waarde hechten aan dit
stukje natuur, baart mij en mijn
vrouw ernstige zorgen. Moeten
we dan ook dit natuurgebied
inruilen voor nog meer woningen, zodat Zeewolde uiteindelijk
verandert in een grote nieuwbouwwijk? Moet de manege
plaatsmaken voor nog meer rijtjeshuizen en parkeerplaatsen,
terwijl destijds de gemeente zelf
de komst van een manege heeft
gestimuleerd? Net als vele andere ruiters zie ik het niet zitten
om straks met mijn paard eerst
door de woonwijk te moeten
lopen om het ruiterpad te kunnen bereiken. Dat is zowel voor
de ruiter als voor de omgeving
storend en niet zonder gevaar.
Blij met Leefbaar Zeewolde
Eén nieuwbouwwijk in Zeewolde
lijkt mij meer dan voldoende.
Ik kan mij er niet in vinden dat
bepaalde politieke partijen,
vanuit stedenbouwkundig oogpunt, per se rondom de kern van
het dorp willen bouwen. En dat
alleen omdat het er mooi uitziet,
terwijl je dit alleen kunt aanschouwen wanneer je in een
vliegtuigje boven Zeewolde
hangt. Daarom ben ik blij met
een politieke partij als Leefbaar
Zeewolde, een partij die zich
realiseert dat natuur en leefbaarheid onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn.’

Leefbaarheidsmonitor
Uit de Leefbaarheidsmonitor
blijkt steeds opnieuw dat de
meerderheid van de inwoners
(85%) tegen woningbouw is in
de bossen rondom Zeewolde.
Net als deze inwoners wil
Leefbaar Zeewolde niet dat er
woningen in dit mooie stukje
natuur worden gebouwd. Het is
ook geen noodzaak, want in de
komende 10 tot 15 jaar kan er
nog worden gebouwd in de
Polderwijk, waar nu de eerste
woningen zichtbaar worden.
Er is eerder dit jaar, tijdens de
collegeonderhandelingen,

‘Zeewolde moet
groen blijven,
vindt u ook niet?’
Hein Smelt: ‘Laatst heb ik de marathon van Amsterdam gelopen.
Zo’n lichamelijke inspanning vereist heel wat training vooraf en de
ultieme plek hiervoor is toch wel het G-gebied. Ik train meestal drie
keer in de week, soms alleen en soms met de plaatselijke
atletiekvereniging, waar ik bij aangesloten ben.
Crossroutes en brandpaden
In het bos hebben wij prachtige
crossroutes uitgezet en ook de
brandpaden zijn zodanig verhard
dat ze ideaal zijn om er een
sprintje te trekken. Het mooie
van het G-gebied is dat het heel
makkelijk aan te lopen is vanuit
de buurt waar ik woon, Zeewolde
Zuid. Natuurlijk wonen wij in een
zeer bosrijke omgeving, maar ik
zou het ten zeerste betreuren
wanneer dit oude stukje bos zou
verdwijnen. En zeker wanneer dit
zou gebeuren ten behoeve van
woningbouw.
Wanneer de politiek toch zal
besluiten het bosgebied in te
ruilen voor een nieuwbouwwijk,
vind ik dat wij, Zeewoldenaren,
over moeten gaan tot actie.

Wij moeten trachten er een stokje voor te steken. Zeewolde moet
groen blijven, vindt u ook niet?’
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afgesproken dat alle partijen vrij
zijn om een initiatiefvoorstel in
te dienen om een bepaalde
bestemming aan het bos te
geven. Deze voorstellen zullen
aan de inwoners worden gepresenteerd en later in de gemeenteraad worden besproken.
Referendum
Leefbaar Zeewolde is er voorstander van dat u zelf ,via een
referendum, uw keuze kenbaar
maakt. Wat ons betreft bent u
aan zet! Wij nodigen u dan ook
van harte uit om op zaterdag
18 november a.s. onze presenta-

tie en die van andere partijen bij
te wonen in het schoolgebouw
van de Levant. Het is nog niet
bekend of andere partijen ook
een referendum willen. Wij
hopen hen te kunnen overtuigen
om daar, net als wij, wel voor te
kiezen. Het houden van een referendum is dé manier om inwoners te betrekken bij belangrijke
beslissingen over de toekomst
van Zeewolde.
Ons plan
Samen met een landschapsarchitect heeft Leefbaar Zeewolde
een prachtig plan ontwikkeld om
dit bos te ontwikkelen tot een
ontmoetingsbos voor alle
Zeewoldenaren. Deze brochure
laat zien wat wij voor ogen hebben. Het bos wordt nu al
gebruikt door onder andere
wandelaars, mountainbikers,

ruiters, joggers en voor verjaardagpartijtjes. Leefbaar
Zeewolde wil dit bos nog meer
functies geven zodat iedereen
zich er thuis voelt en kan genieten van het Zeewolder gevoel.

U vindt er een vliegerweide
waar uw kinderen kunnen rennen en ravotten. Een trimbaan
die u uitdaagt om in de vrije
natuur weer even fris in het
hoofd te worden. Stap op uw
fiets of paard en geniet in elk
jaargetijde van de heerlijke boslucht! Kortom, voor elk wat wils!
Veel lees- en kijkplezier.

Voorzieningen
Wat te denken van een gezellig
pannenkoekenhuis met een
speeltuin en kinderboerderij. Een
‘sprookjesbos’ voor de allerkleinste Zeewoldenaren. Een grote
bosheuvel om te beklimmen en
er van het uitzicht te genieten of
om er lekker vanaf te sleeën in
de winter. Een klimwand en
andere outdoor-activiteiten voor
stoere jongens en meiden.
U kunt op een heerlijke grasweide in het zonnetje liggen en
even helemaal niets te hoeven
doen, of smakelijk genieten van
een lekker gevulde picknickmand.

Rein Zijlstra,
fractievoorzitter

Ontmoetingsbos:
innerlijke rust en gezelligheid
Herly Wowor is raadslid en in het dagelijkse leven actief als senior
trainer Human Resource Management in het bedrijfsleven en het hoger
onderwijs. Hij ervaart het Ontmoetingsbos als de plek waar innerlijke
rust en gezelligheid centraal staan. Herly zette zijn hersenspinsels voor
u op papier.

ONTMOET EN GROET
Ontmoeten is beleven van wat
is. Spelende kinderen, vaders die
vaders ontmoeten en moeders
die even op adem komen. Opa’s
en oma’s die hand in hand
opnieuw van elkaar genieten.
Jong en oud die elkaar lachend
passeren. Gewoon weer even
mens zijn.
Vogels, voorbij trekkende
paarden, honden die elkaar
begroeten en al snuffelend van de
dag genieten. Met de buren picknicken, je verjaardag vieren,
samen hardlopen of in je eentje
de dag overdenken. Niets moet,
maar alles mag.
Ontmoeten is samen jezelf zijn.
Ontmoeten is respectvol van
elkaars vrijheid genieten.
Gevoelens als geluk, vrede,
harmonie en blijdschap samen
ervaren. Wat zou het toch mooi
zijn als we deze levensvreugde
met anderen kunnen delen.
Samen genieten van de in de
zomer opwaaiende bosgeuren en
van de tedere aanraking in de
herfst. Op zoek naar je voetafdruk in de winter en in de lente
tot het besef komen dat alles van
waarde kwetsbaar is.
Ontmoeting is elkaar groeten,
in gedachten of hardop. Zie het
Ontmoetingsbos als inspiratie
voor de sociale samenhang.
Boeien en binden en elkaar een
beetje terugvinden.
Herly Wowor

G ed

Gebi

Zeewoldenaren aan zet!
Leefbaar Zeewolde is tegen bebouwing in het bos
rondom de begraafplaats en de manege. Dit mooie
stukje natuur moet blijven. Wij willen het zelfs nog
mooier maken zodat iedereen ervan kan genieten.
Zaterdag 18 november a.s. presenteren politieke
partijen in de Levant hun plan voor dit bos.
Leefbaar Zeewolde nodigt u van harte uit te komen
kijken naar onze presentatie. U bent welkom van
14.00 uur tot 17.00 uur. Laat u informeren want wat
ons betreft hebt u het voor het zeggen!
www.leefbaarzeewolde.nl
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Ontmoetingsbos: rust, ontspanning en gezelligheid

recreatieve bedrijvigheid

1

pannenkoekenhuis

centrale ontsluiting
kleinschalig parkeren achter bebouwing
bosarchitectuur

5
6

speeltuin, sprookjesbos en
kinderboerderij

5

wandelpaden

klimhal in-outdoor
als icoon/landmark bij
binnenrijden Zeewolde

1
7

speelbos

poel
‘stepping stone’ voor amfibieën

2

picknickbos

manege

2

uitbreidingsmogelijkheden
extra weide in het bos

transparant populierenbos met
picknickplaatsen rond poel en bomen

3

trimroute
verbindend lijnelement tussen bosgebieden,
groene zone (sportvelden), volkstuinen en wijk.
Breed profiel, trimparcours met hindernissen
langs de route

3

8
doorwaadbare poel

begraafplaats
uitbreidingen in de
toekomst zijn reeds in
het bos geprojecteerd

bosheuvel
steile, flauwe en geplooide hellingen
beklimmen, uitkijken, sleeën in de winter en
uitrusten aan de voet

6

4

zicht- en wateras

7

vliegerweide
doorwaadbare plaats
voor ruiters

zichtbaar water
knuppelbruggen en eilanden
beleefbare natuurwaarde
Rode Schuur IVN verplaatst naar
schiereilanden in het bos

oversteekplaats voor ruiters
nader te bepalen

4

8

