OVERZICHT IDEEEN INFORMATIEAVOND BAAKSE
BEEK VORDEN
4 maart 2015

THEMA

WATER

Algemeen
- Is er bestuurlijke consensus over de plannen (en financiering) tussen de 5 partijen?
Natuur(monumenten)landschap
- Stank tegengaan
- Veel afval in de beek. Wat is daaraan te doen?
- Afvalbakken bij bankjes die inclusief afvalbak worden ‘geadopteerd’
Dorpslandschap
- Hermeanderen van de beek in het deel Dorpslandschap, mits alle landeigenaren daar
mee willen werken
- Bevaarbaar maken voor kleine recreatievaart (kano’s); niet om de 100 m inuitstappen; natuurvriendelijk, geen stoep
- Stuw met waterturbine; groene stroom t.b.v. ijsbaan; vriendelijk voor flora en fauna
- Rondweg passeerbaar voor kano’s?
- IJsbaan permanent watervoerend?
- Waterkolken herstellen
- Zandgaten om meer leven te houden
- Water vasthouden
- (Streven naar) permanent hoger waterpeil!
- Waterpeil niet te hoog – lopen kelders ‘vol’ / worden vochtig
- IJsbaan als overloop gebruiken
- Cascades verhogen bij/na Peppelbrug
- Overstort gevaarlijk voor kinderen! Waterkwaliteit??
- Meer water door Baakse Beek; stilstaand water: stank!
Park
-

Water is heel belangrijk voor kinderen; een mooie waterplek met pompgootjes en
dammetjes etc.
Water speeltoestellen
Waterpark, kano-opstap! (hier zijn ook p’s – noordkant)
Natuurspeelplaats
Wandelen!
Bestemmingsplan welke functie verankert

Kasteelbos
- Natuurlijke dam waardoor water door bos wordt gestuurd; loop ligt er nog
- Hier ligt nog een voorde
- Onderhoud bebossing Baakse Beek zeer slecht
- Pad achter/naast stuw Horsterkamp breder?
- Oude molenkolk herstellen bij kasteel (fundamenten aanwezig)
- Oude meanders herstellen; watermolen kasteel Vorden?

Agrarisch landschap
- Droge periodes automatisch stuwen omhoog

THEMA

NATUUR

Natuur(monumenten)landschap
- Waterberging ontgronden; zand was nu voor vis bergen
- Meanderende beek
- Wandelpaden aan de beek
- Veiligheid
- Niet te veel groen kappen
Dorpslandschap
- Natuur in een open weide landschap terugbrengen, waar de beek doorheen kan
slingeren
- Riet herstellen schuilgewas
- Denk aan de oevers voor de ijsvogel (2x). Hij is weer terug.
- Honden uitlaatterrein aanpassen tot park uitlaat en watergebied. Rekening houden
met ijsbaanbelang
- Vernatte gebieden (kamsalamander)
- Paden
- Natte weilanden
- Natuuroevers
- Eiland; nevengeul
- Voorkomen droogvallen beek
- Variatie in groen; geen gecultiveerde bloem; stinse; wel veel kleur; niet maaien!
- Niet meer zo vaak maaien Wadi bij appartementen; staan prachtig te bloeien en dan
wordt gemaaid
Park
-

Een voorde i.p.v een bruggetje bij de Komvonderlaan
Park kan beter kaal; meanderende beek natuurlijk
Park saai; meer struiken; natuurlijk haag, bv. meidoorn etc.; vogelstand;
meanderende beek!; duidelijkheid i.v.m. honden, veel poep
Hoe zit het met samenscholing van jeugd
Hier liggen kansen; nu een saai stuk
Natuurlijk spelen; voorde; strandje; educatie; stinsenplanten; beleving
Meer gevarieerd groen

Kasteelbos
- Slecht onderhoud aan bebossing Baakse Beek
- Otters (wel in perceel ten noorden van de beek en ten oosten van de Horsterkamp)
- Energieopwekking
- Meanders
- Oude watermolen
- Water Veengoot richting Baakse Beek t.h.v. oude watermolen
Agrarisch landschap
- Welke zijde op de landbouwgrond wordt gebruikt voor maaipad (wie beoordeelt dit)

THEMA

RECREATIE

Natuur(monumenten)landschap
- Wandelpad langs de beek vanaf Dorpslandschap naar Hackfort (noordkant)
- Extra stuw t.h.v. rondweg (meer water in bebouwde kom Vorden)
Dorpslandschap
- Creëer geen potentiële hangplekken
- Doorgaand voetpad door landerijen naar Eldersmaat?
- Eiland formeren
- Niet aan beide zijden bewandelbaar
- Handhaven van het bestemmingsplan v.w.b. de volkstuinen (geen bouwwerken
toestaan!)
- Kano/kayak steiger
- Watertappunt (Vitens)
- Duikcentrum oude waterzuivering
- Paardenwei / paardenbak / rijlessen / annex school
- Debietmeter stroming water aangeven; visstand?
- Pad loopt door langs de beek
- Hondenstrand in het hondenlosloopgebied tegenover de ijsbaan
- Sportveld bij school ’t Beeckland; kleedkamer bij ijsbaan; gezamenlijk kantine
- Waterstroom speelplaats à la IJsselkade Zutphen
- Jaar rond terrein ijsbaan benutten
- Bloemen op de brug à la Fleurdeville Frankrijk
Park
-

Natuurlijk spelen
Natuurspeelplaats
Voorde (2x)
Parkgroen
Strandje (kinderen!), bankjes, natuurvriendelijke oevers
Natuurvriendelijke oever en inundatie (noordkant)
Loop langs Baakse Beek naar TOP brengen
Waterspeelplaats bij groene park bij Aldi
Zitje in het water
Flauwe oevers met kind speelplekken
Verbinding Baakse Beek met centrum Vorden
Speelplaats overdag voor de kinderen; ’s avonds en ’s nachts voor de hangjeugd
Picknicktafels en –bankjes voor Vordenaren en toeristen die op de Bleek parkeren
Drinkwatertappunt bij TOP
Belevingspark; vlindertuin; kikkerpoeltjes
Beheer parkje met schaapskudde
Bruggetje van het park naar de Bleek
Afgesloten losloopveldje voor honden met afvalbak
BBQ plaats (vrij te gebruiken)

Kasteelbos
- Te weinig ruimte voor voetpad tussen hekwerk en beek bij villa’s
- Gebruik maken van lange afstandswandelpaden (LAW’s: Pieterpad en Trekvogelpad)
- Voetpad van het kasteel naar De Leuke langs de beek
- De Leuke plaats voor een voorde
- Pad van Horsterkamp naar kasteel moet begaanbaar zijn (rolstoel e.d.)
- Meander tussen stuw Horsterkamp en kasteel; en ook meander voorbij kasteelbos
richting oost

Agrarisch landschap
- Wandelpad (géén fietspad) langs de beek
- Wandelpad aanleggen langs de beek over bruggetje bij de waterzuivering (rechts
staan nu veel bramen)

IDEEEN OP AANMELDFORMULIEREN WERKGROEP
-

-

Nog steeds is de overstort t.p.v. Peppelenbrug soms een probleem
Bestaande cascades verhogen
Wandelpaden
Overstort Peppelbrug
IJsvogel
Cool nature park à la Hengelo
Hoe leuk voor de kinderen om te spelen, klimmen, klauteren en ontdekken! Locatie:
deel van het hondenlosloopgebied; wellicht afschermen door watergeul om
hondenpoep op speelplek te voorkomen
Werkgroep (per cluster): park, dorpslandschap, kasteel
Beekdal (achter de Dorpsstraat) belevingspark / pad mogelijk?
Stuw met turbine t.b.v. groene stroom
IJsbaan Vorden flora en fauna vriendelijk; waterbekken zomermaanden
(Her)meanderen van de beek
Gepaste (water)recreatie toevoegen
In vroeg stadium aandacht voor realistisch beheer en onderhoud

