Aan de inwoners van Katwijk

Geachte mevrouw / meneer,

Datum
19 november 2020

Op dit moment worden er aan de Pastoor Suijsstraat 19 woningen gebouwd. In het kader van deze

Onderwerp
Aanleg speelplek Pastoor
Suijsstraat, Katwijk

woningbouw is de speelplek tussen de Pastoor Suijsstraat en de Liefkeshoek verwijderd. Binnen het
nieuwbouwplan is ruimte gereserveerd om de speelplek weer op te bouwen. Wij vinden het
belangrijk om u hierover te informeren en daarom ontvangt u deze brief.
In eerste instantie was het de bedoeling om een deel van de bestaande speeltoestellen tijdelijk op
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te slaan en op de nieuwe locatie weer op te bouwen. De speelplek heeft een belangrijke functie
voor het dorp (leefbaarheid), zeker gezien het feit dat dit de enige speelplek in het dorp is. Nu er
ook nieuwe woningen worden gebouwd, is het belangrijk dat de speelplek weer snel terugkomt. En
een speelplek te maken waar de (klein)kinderen, ouders, families, opa’s en oma’s de komende
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jaren veel plezier aan kunnen beleven.
Voor de realisatie van de speelplek hebben wij de dorpsraad benaderd. De Dorpsraad Katwijk heeft
in dhr. Panders een aanspreekpunt en kartrekker gevonden om samen met de gemeente naar de
invulling van de speelplek te kijken. Hij heeft aangegeven dat een aantal toestellen sterk verouderd
zijn en dat het wenselijk is om een speelplek te maken met een meer natuurlijke uitstraling die ook
beter pas in deze tijd. Zoals bijvoorbeeld de natuurlijk speelplaatsen die recent in de Heeswijkse
Kampen zijn gerealiseerd. Samen met dhr. Panders, een werkgroep en de gemeente is een
definitief inrichtingsplan voor de speelplek uitgewerkt.
Hierna wordt het plan verder toegelicht. Bij deze brief treft u ook een tekening aan op A3-formaat.
Een grotere versie van deze tekening kunt u op de website van de gemeente Cuijk bekijken:
https://www.cuijk.nl/woningbouw-liefkeshoek-tegengaan-wateroverlast
De nieuwe speelplek staat in het hoge deel van de wadi van het nieuwbouwplan Liefkeshoek, zoals
bij eerdere informatiemomenten van het bouwplan is aangegeven. Een wadi is een verlaging in het
terrein, waar bij (hevige) regenval het water in de bodem kan wegzakken. Op deze wadi wordt het
water dat in de sloten van de Liefkeshoek, binnen het nieuwbouwplan en op De Boggerd terecht
komt opgevangen. Het lagere deel van de wadi zal altijd een beetje drassig/nat zijn en het hogere
deel ligt vaak droog. Dit drogere deel van de wadi wordt als speelplek gebruikt.
Op het hogere deel wordt de ondergrond voorzien van valdempzand/speelzand. In deze ‘zandbak’
worden speeltoestellen geplaatst. Eén speeltoestel van de voormalige speelplek wordt hergebruikt.
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1 (tekening op A3-formaat)

Dat is het groen/bruine combinatietoestel met glijbaan dat pas enkele jaren geleden is aangeschaft.
Dit grote toestel wordt in het midden van de wadi geplaatst op de grootste afstand van de
bebouwing. In een U-vorm wordt daarnaast een megaparcours gebouwd. Dit is een parcours met
allerlei aanééngesloten obstakels voor jong en oud. Daarbinnen komt een nestschommel te staan.

Megaparcours en nestschommel

Hergebruik combinatietoestel

Op de overgang van het hoge naar het lage deel van de wadi is een waterspeelplaats voorzien. Met
behulp van een handmatige grondwaterpomp kan water worden opgepompt en dan stroomt het via
een parcours van metalen goten, keien en boomstammetjes naar beneden (het lagere deel van de
wadi). Met een graafmachine kunnen kinderen zand scheppen en gebruiken in het waterparcours.

Waterpomp

Waterspeelplaats

Graafmachine

Ook is er plek voor een boomstam als speelboom, een rioolbuis waar de kinderen doorheen kunnen
kruipen en keien en boomstammen om het terrein verder aan te kleden. Het wordt een plek waar
kinderen lekker kunnen ravotten en zich helemaal kunnen uitleven.

Rioolbuis

Boomstam om te klimmen

Maaskeien
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Rondom de speelplek is ruimte voor bomen, kruiden en planten. Langs de weg is een strakke
grasstrook voorzien, zodat er ook voldoende zicht blijft op de speelplek. Het is de bedoeling dat het
een fleurig geheel wordt en een leuke plek om te verblijven, maar ook dat het een meerwaarde is
voor de klimaatbestendigheid en biodiversiteit van Katwijk. Uiteraard worden ook een aantal
bankjes geplaatst en een paar bomen om in de schaduw te kunnen zitten.

Amberboom

Perzisch IJzerhout

Varenbladige zwarte els

kruiden- en bloemenmengsels

Er is in het plan rekening gehouden met de afstand tot de woningen en de hoogte van de
speeltoestellen. Er zijn bijvoorbeeld geen speeltoestellen voorzien die geluid of licht produceren. Op
deze manier past de speelplek prima in de woonomgeving.
Tot slot kunnen wij mededelen dat de speeltoestellen in het voorjaar van 2021 worden geplaatst.
Deze speelplek is iets unieks in de gemeente Cuijk en is een mooie nieuwe toevoeging aan de
bestaande speelplekken.
Samen met de dhr. Panders en werkgroep uit Katwijk zijn wij er van overtuigd dat de inwoners van
Katwijk veel plezier aan deze plek gaan beleven.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Cuijk,

Martijn Jansen
Teamleider Infrastructuur, beheer en onderhoud
Dit document is digitaal ondertekend door Martijn Jansen en daarom niet voorzien van een handtekening.

* Speeltoestellen zoals afgebeeld op tekening kunnen in werkelijkheid iets afwijken. Bijvoorbeeld omdat het gaat
om natuurproducten en afhankelijk is van de beschikbaarheid van materialen.
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