Nieuwsbrief Jaargang 6, nr 2 / november 2009
Grote plannen met de Wadi!
Een veilige ijsbaan
Zoals in bijna elke nieuwbouwwijk liggen ook in de Essenpas enkele wadi’s voor de tijdelijke
opvang van regenwater in de wijk. Een kleine tussen de manege en de Hank en een grote
tussen de Leidijk en de Dwarsdijk. Al bij de bouw van de wijk was in de plannen opgenomen
dat die grote wadi in de winter ook gebruikt zou kunnen worden als ijsbaan. Omdat er in zo’n
wadi geen diep water onder het ijs zit, kan hierop bij vriezend weer al na korte tijd veilig
worden geschaatst.
Geen water, geen ijs
Prachtig zo’n plan, maar dan moet er natuurlijk wel water zijn als het gaat vriezen.
Toen afgelopen jaar net voor de kerst strenge vorst werd aangekondigd, stond de wadi
droog. We vroegen de gemeente daarom om water in de wadi te laten lopen en pas toen
bleek dat dit helemaal niet kon! Allereerst zouden we dan gebruik moeten maken van
miljoenen liters kostbaar kraanwater, maar bovendien bleek dat vullen helemaal geen zin
heeft, omdat de wadi in directe verbinding staat met sloten in de buurt. Hij zou dus direct
weer leeglopen .....! Er kwam daarna een prachtige vorstperiode, maar geen ijsbaan in de
wadi. Vandaar dat we als wijkplatform besloten om hier wat aan te doen.
Dubbelplan
Met een werkgroepje zijn we plannen gaan maken. Al snel hadden we een dubbelplan. Als
we de wadi nu eens tot de centrale plek van de wijk maken waar de bewoners en de
kinderen van de verschillende buurtjes elkaar het hele jaar door kunnen ontmoeten!
Daarvoor wilden we allereerst zorgen, dat het voor de komende winter mogelijk zou zijn om
bij vorst een ijsbaan aan te leggen. Dat betekent dat er een voorziening moet komen
waarmee water wordt aangevoerd en een aantal maatregelen genomen moeten worden om
te voorkomen dat dit water direct weer wegloopt. Dit werd deel 1 van ons plan.
Met deel 2 willen we vervolgens zorgen dat een deel van de wadi in de zomer beter
bruikbaar is als centraal speel- en trapveld. Er is immers ook al lang behoefte aan een plek
voor de wat grotere jeugd vanaf ca. 8 jaar. Nu is de ondergrond in de wadi bijna altijd drassig
en plakt de zware klei overal aan. Ondanks dat het veld heel ruim is en erg centraal ligt,
wordt er daarom nauwelijks op gespeeld. Door een deel van de wadi een stukje hoger te
maken met waterdoorlatende grond, kan daar een trapveld met echte doeltjes worden
aangelegd voor de wat oudere jeugd. Rondom dit veld willen we een laag hek waar de
honden buiten en de ballen binnen moeten blijven.
Kostbaar
Met deze plannen zijn we vervolgens naar de gemeente gegaan. We verwachtten veel
bezwaren en ook problemen met het waterschap, maar iedereen was erg enthousiast en
bereid tot medewerking. De noodzakelijke ingrepen bleken echter heel wat duurder dan we
hadden ingeschat en dat geld was niet zomaar beschikbaar. Een oplossing was om het plan
echt in tweeën te knippen en ons in 2009 volledig te richten op de ijsbaan. Daarnaast zijn we
gaan kijken naar alternatieve financiering. Zo hebben we het plan aangemeld bij Lingewaard
Wonen om mee te dingen naar de jaarlijkse Leefbaarheidsprijs.
Succes
Eind oktober kwam het eerste succes: Lingewaard Wonen bleek ons plan (samen met nog
een ander plan) uitverkoren te hebben voor hun Leefbaarheidsprijs 2009. Het Wadiplan
ontvangt daarom een bijdrage van € 5.000,-!

Eind november was er wederom goed nieuws: de gezamenlijke wijkplatforms van
Lingewaard en de gemeente gingen akkoord met het voorstel om het voor 2009 resterende
budget voor wijkgebonden projecten aan de ijsbaan te besteden. Als alles goed gaat, zal er
daarom nog voor het einde van het jaar een aantal zaken worden uitgevoerd.
Zo wordt allereerst de toevoer van water geregeld vanuit de “slotgracht” van de Hofstede.
Deze gracht wordt nu al automatisch bijgevuld met een aanwezige grondwaterpomp en we
willen dit water gebruiken om de wadi in één tot twee dagen voldoende te vullen voor een
ondiepe ijsbaan. Hiervoor wordt een afsluitbare duiker onder de Hoefslag door naar de wadi
aangelegd. Om te zorgen dat het water daarna niet wegloopt, worden de aanwezige
afvoerpunten voorzien van afsluiters die dichtgezet kunnen worden. Als deze zaken zijn
afgerond mag van ons de winter komen!
Vanaf januari gaan we vervolgens werken aan deel 2, het trapveld. Daarover later meer.
Informatie
Meer informatie over het wadiplan en de voorgang vindt u op de site van het wijkplatform:
www.wijkplatformbemmeloost.nl . U vindt hier o.a. het complete plan zoals we dat bij de
gemeente hebben ingediend.
Wilt u uw mening kenbaar maken over het plan, heeft u tips of adviezen of wilt u meehelpen
bij het opzetten en beheren van de ijsbaan en het trapveld? Stuur een mailbericht aan
info@wijkplatformbemmeloost.nl . Binnenkort kunt u ook gebruikmaken van de
discussiepagina op onze site.

