Kort verslag van de bijeenkomsten op 3 juli en 7 augustus 2017 inzake jetstream stappaaltjes en
watertuin bij het King Oliviereiland

Op 3 juli waren Maaike Steenstra, Arthur Hagen, Richard Welter van de gemeente en Loe
Holleman en Annelies Jansen van de werkgroep watertuin van Nieuw Waldeck in het stadhuis bij
elkaar
Het project heeft alleen betrekking op de jetstream en het vervangen van de stappaaltjes in het
water van het King Olivier eiland. Het is nog niet zeker of de watertuin vanuit dit project kan
worden gefinancierd. Er ligt een offerte van Astrum en het projectplan van Annemieke en Sandra
en uitvoering hiervan wordt bezien zodra de datum van installatie bekend is.
In de breedte van het water van het King Olivier eiland komt een fontein die onder water blijft (ivm
eventuele overlast omwonenden)
De fontein komt ongeveer op de plek van de stappaaltjes.
Onderzocht wordt om de stappaaltjes te vervangen door grote bladeren van hard plastic en uit de
steeltjes zou dan water komen.
De fontein geeft ook belletjes door het water.
Bewegend water door de wijk geeft meer zuurstof en minder kroos.
Electra zou vanaf een lantaarnpaal geregeld kunnen worden.
De fontein werkt vanaf april tot en met oktober.
's avonds is de fontein uit.
Voor jetstream en stappaaltjes worden 3 voorstellen opgesteld en deze worden op een
bewonersavond in de wijk gepresenteerd en de bewoners kunnen dan aangeven welke hun
voorkeur heeft.
De gemeente onderzoekt waar het dichtstbijzijnde elektra punt is gelegen om een kabel naar de
vijver te trekken voor het elektrapunt voor de jetstream. Dit komt onder de grond.
(nb zal t.z.t. betrokken worden m.b.v. het verdeelstation op het KOE naast de woning van Wouter
vanden Ende)
Voorlopige datum van oplevering is april 2018.
Op 7 augustus was er een vervolgafspraak van Maaike met Loe en Annelies
Voor het gesprek had Maaike met Richard en Arthur een verkenningsrondje rond de vijver gelopen
Er is inmiddels een offerte binnen voor de kasten die nodig zijn voor de jetstream.
Ook is er contact geweest met de landschapsarchitect en er is intern contact geweest met de
groen- en speelbeheerder wat na de vakantieperiode wordt vervolgd.
Bij Stedin loopt een aanvraag voor levering van elektra dit traject duurt 18 weken.
Medio november wil de gemeente de drie plannen presenteren aan de bewoners
Na het rondje rond de vijver wordt ook gedacht aan bankjes bij het speeltuintje en de vijver en
misschien een kleine waterspeeltuin.
Op onze melding dat bij het wijkberaad een melding binnen is gekomen over vervangen van de
rode touwen wordt dit met de speelbeheerder besproken.
Voor uitvoering van bovenstaande plus de watertuin is nog geen financiering geregeld.

