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VEILIGE BEWEGINGSRUIMTE VOOR HONDEN IN BELLINGEWEER 

 

Dalfsen, 22 februari 2022 

 

 

Aan:   Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dalfsen 

           De leden van de Gemeenteraad van de gemeente Dalfsen 

Raadhuisstraat 1 

7721 AX Dalfsen 

Per mail: bestuurssecretariaat@dalfsen.nl 

                griffie@dalfsen.nl 

               

Van: Werkgroep Burgerinitiatief Hondenspeelveld Dalfsen 

 

Geacht College en Raad van de gemeente Dalfsen 

Onlangs hebben wij kennisgenomen van de zienswijze van aanwonenden van de Bellingeweer  

d.d. 14 februari 2022. Dit document is bij u bekend onder nummer 652771/499768 en voor eenieder  

te lezen via het RIS Dalfsen.   

Middels deze brief vragen ook wij uw aandacht voor ons mooie burgerinitiatief Hondenspeelveld 

Dalfsen. Wij vinden het belangrijk dat u de juiste informatie omtrent dit plan bereikt.    

Allereerst willen wij benadrukken dat ook wij Bellingeweer een waardevol gebied vinden. Wanneer 

anderen vanuit hun waardering voor Bellingeweer bedenkingen hebben bij ons plan, hebben wij daar 

begrip voor. Dat er wordt geageerd tegen onze locatiekeuze vinden wij dan ook geen probleem, al is 

het wel jammer dat er onjuiste beweringen worden gedaan over onze werkwijze.  Ook worden 

aannames en meningen als feiten gepresenteerd en verouderde foto’s getoond. 

Wij verwijzen hierna naar de indieners van genoemde zienswijze als ‘Afzenders’.  

In dit schrijven zetten wij uiteen hoe wij tot het plan voor een omheind hondenspeelveld en onze 

locatiekeuze zijn gekomen. Daarna laten wij middels een tijdlijn zien hoe het plan uitgewerkt is tot 

het huidige ontwerp. Als laatste delen wij onze kijk op een aantal andere zaken die van belang zijn.  

 

Wij hopen dat u met belangstelling kennisneemt van ons schrijven.  

 

 

  

mailto:bestuurssecretariaat@dalfsen.nl
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DE HUIDIGE SITUATIE IN BELLINGEWEER 

Losloopveld 

Aan de zuidkant van Bellingeweer, vrij dicht bij de Rondweg, bevindt zich een losloopgebied. Die 

voorziening is vanuit goede bedoelingen in het leven geroepen, maar dat er weinig gebruik van wordt 

gemaakt heeft een reden.   

Het ligt direct aan een veelgebruikt fiets-/wandelpad, waar honden in hun enthousiasme makkelijk 

over kunnen rennen. Dat zorgt niet alleen voor schrik en irritatie bij passanten, maar ook voor 

gevaarlijke situaties. Dat gaan de meeste hondenbezitters uit de weg. 

Het is jammer dat er in Bellingeweer geen goed alternatief is, want voor velen is het een geweldig 

gebied om te recreëren met de hond.  

Een aantal van hen laat hun hond elders in Bellingeweer loslopen en neemt daarbij risico op een 

boete. Daarbij wordt de poep van Fikkie niet altijd opgeruimd, met name als die ergens verderop in 

het gras ligt. Her en der lopen er dus honden los en ligt er hondenpoep verspreid over Bellingeweer.  

Wanneer je met je aangelijnde hond in Bellingeweer wandelt, loop je kans dat een ‘losloper’ op jouw 

en je hond afkomt. Die ‘los/vast-mix’ zorgt voor vervelende interacties en maakt dat een aantal 

hondenbezitters de Bellingeweer mijdt.   

Aan het lijntje gehouden 

Er zijn veel honden die nooit eens lekker loslopen in Dalfsen. Ook niet in een van de andere 

losloopgebieden, want die zijn grotendeels omringd en/of in nabijheid van wandel/-fietspaden, een 

(drukke) weg of zelfs bij een speelveld voor kinderen. De meeste honden luisteren doorgaans goed, 

maar de kans dat zij er in bepaalde situaties toch vandoor gaan, is voor veel hondenbezitters te 

groot. Zo kan een hond die angstig is schrikken en wegrennen, kan een hond met jachtinstinct achter 

een dier (of fietser?!) aan gaan en kan een sociale hond té enthousiast op iemand met angst voor 

honden (kind?!) afrennen. Het wandelt ook niet echt lekker als je constant op je hoede bent, omdat 

je weet dat je hond er vandoor kan gaan. Deze honden worden dus niet losgelaten, terwijl zij ook 

vaak de behoefte hebben eens lekker te rennen en dollen.   

Omheind hondenspeelveld 

Hoe fijn zou het zijn als honden veilig los kunnen in een omheind speelgebied?! Het aantal honden is 

door Corona toegenomen en het is meer dan eens duidelijk geworden hoe groot het belang van 

beweging is voor lijf en leden. Dat geldt natuurlijk ook voor onze trouwe viervoeters. Niet voor niets 

zijn het afgelopen jaar omheinde hondenvelden gerealiseerd in de nabije gemeenten, Lemele, 

Hardenberg, Dedemsvaart, Meppel en Punthorst.  

 

Middels een tijdlijn laten wij u hierna zien welke stappen wij de afgelopen 10 maanden hebben 

genomen om tot ons huidige ontwerp en onze locatiekeuze te komen.  

Deze tijdlijn laat ook zien hoe wij de omgeving hebben betrokken bij ons burgerinitiatief.  

 

 

 

 

 

 



3 
 

TIJDLIJN 
 

April 2021 

In april vorig jaar is  met het maken van een open Facebookgroep het 

burgerinitiatief Hondenspeelveld Dalfsen gestart. Daarin werd later bijgestaan door andere 

Dalfsenaren en ontstond uiteindelijk onze huidige werkgroep. Doel van ons burgerinitiatief is de 

realisatie van een omheind hondenspeelveld in kern Dalfsen, waar honden veilig kunnen spelen 

en bezoekers elkaar ontmoeten. Dit is een voorziening die Dalfsen niet heeft en waar duidelijk 

behoefte aan is. Onze petitie ‘Hondenspeelveld kern Dalfsen’ is voorjaar 2021 in exact één maand 

tijd 236 maal ondertekend.  

Als eerste hebben we uitgewerkt hoe een omheind hondenspeelveld er volgens ons uit zou moeten 

komen te zien. Denk daarbij aan kaders zoals benodigde meters en wensen qua inrichting. Omdat 

geen van ons eerder aan een burgerinitiatief heeft deelgenomen, moesten wij op dit gebied wegwijs 

worden. Gelukkig zijn wij daarin vanaf het begin goed ondersteund door onze contactpersoon van de 

gemeente, . Met zijn hulp hebben wij ontdekt wat participatie inhoudt en werd ons 

duidelijk hoe belangrijk het is de omgeving te betrekken bij je burgerinitiatief.  

 

Mei 2021 

In mei waren we zo ver dat wij gingen onderzoeken welke locaties zouden kunnen voldoen aan onze 

wensen en ‘eisen’. Daarbij hebben wij de leden van onze open facebook gevraagd met suggesties te 

komen. De zeven locaties die toen in beeld kwamen hebben wij aan onze contactpersoon van de 

gemeente, voorgelegd. Hieronder ziet u een overzicht van de locaties met 

daarachter, in blauw, een eerste reactie van de gemeente.   

1. Het veldje tussen scouting en de Gerner Es.  
    Veldje is van een particulier, niet van de gemeente. 
2. Veldje naast de natuurboerderij aan Koesteeg  
    Veldje is van een particulier, niet van de gemeente. 
3. Omheinen huidige losloopgebied Bellingeweer 
    Terrein is in eigendom van de gemeente. Dit is een optie, echter is dit een losloopgebied! 
4. Bellingeweer waar ze nu niet los mogen aan kant Rondweg 
    Terrein is in eigendom van de gemeente. Het terrein wordt wel verhuurd door verschillende  
    organisaties. Is een optie. 
5. Deel losloopgebied Koesteeg / Weversmarke óf deel Koesteeg / Molenaarses  
    Is een optie, echter is dit een losloopgebied! 
6. Achter gemeentehuis (niet verder gespecificeerd)  
    Terrein is in eigendom van de gemeente. Het zou een optie kunnen zijn, de vraag is of dit haalbaar 
     is. Het terrein is nu bestemd als een evenemententerrein en tevens een uiterwaarde van de Vecht 
     (dit houdt in dat het terrein onderwater kan lopen met hoog water). Het Waterschap heeft hierin  
    een hoog belang (ze zijn terughoudend met hekwerk, obstakels e.d.)! 
7. Deel tussen Ruitenborgstraat en de dijk in. 
    Terrein is in eigendom van de gemeente. Het is een optie.  
 
Voor ons kwam Bellingeweer (in zijn geheel) toen absoluut als meest geschikt naar voren. Met als 
voornaamste reden de afstand die er overal is tot aanwonenden, maar ook omdat het duidelijk een 
plek is waar mensen graag komen met hun hond. In Bellingeweer zijn meerdere grasvelden, dus onze 
volgende stap was dat we de (on)mogelijkheden van die grasvelden gingen onderzoeken.  
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Juli 2021 

In juli hebben we de knoop doorgehakt: de meest geschikte plek voor een omheind hondenspeelveld 

is het noordelijke veld waar we het nu over hebben. Later die maand hebben wij onze subsidie 

aanvraag ‘Initiatieven vanuit de samenleving’ bij gemeente Dalfsen ingeleverd. 

Over onze locatiekeuze zijn wij op dat moment bewust niet actief naar buiten getreden. Wij vonden 

het logisch eerst het besluit van de gemeente over onze subsidie aanvraag af te wachten. Het was 

immers mogelijk dat de gemeente afwijzend zou reageren, waarop wij ons initiatief zouden 

beëindigen in de overtuiging dat er geen alternatieve locatie beschikbaar is.  

 

Oktober 2021 

In oktober heeft de gemeente ons de subsidie ‘Initiatieven vanuit de samenleving’ onder 

voorbehoud* toegekend. 

* verleende vergunning en gemaakte afspraken over onderhoudszaken. 

 

November 2021 

Meteen na de toekenning van subsidie, zijn we een tweetal informatiesessies gaan plannen. Al de 

week erop (op 4 en 5 november) hebben wij uitnodigingen bij 23 woningen (aanwonenden) in de 

brievenbus gedaan.  

Ook de stakeholders zijn toen uitgenodigd om deel te nemen aan een van de onze informatiesessies.  

Hieronder ziet u, schuingedrukt, een tekst-deel uit zo’n uitnodiging. Deze uitnodiging is door 

Afzenders betiteld als “een summiere folder”: 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

UITNODIGING Aan de bewoners rondom Bellingeweer 

In april dit jaar zijn wij burgerinitiatief Hondenspeelveld Dalfsen gestart. U heeft daar wellicht over 

gelezen op sociale media en/of in regionale kranten.  

Doel van ons burgerinitiatief is het realiseren van een volledig omheind hondenspeelveld in 

Bellingeweer. Een voorziening waar honden veilig kunnen spelen en bezoekers elkaar ontmoeten.  

Op de foto is de beoogde locatie van het hondenspeelveld geel gemarkeerd.     

Wij willen ons plan en ontwerp graag aan u presenteren tijdens een informatiebijeenkomst. Dit is 

onze uitnodiging aan u, daar aan deel te nemen en uw vragen en feedback met aanwezigen te delen. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Zoals u ziet, wilden wij ons plan middels die informatiesessies presenteren en toelichten. De 

uitnodigingen zijn ruim vooraf (ten minste 10 dagen voor de eerste sessie) rondgebracht en 

genodigden hadden daarbij keuze uit twee dagen op verschillende dagdelen: 

’s avonds op 15 november en s’ ochtends op 25 november.  

In die uitnodiging staan ook onze contactgegevens.  
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Van de vier uitgenodigde stakeholders hebben drie aan een van de informatiesessies deelgenomen. 

De vierde stakeholder liet weten dat er vanuit hun bestuur geen behoefte was aan een 

informatiesessie. Hun vereniging had geen bezwaar tegen een speciaal losloopveld voor honden in 

Bellingeweer. 

Na een tip hebben wij eind november een vijfde stakeholder over ons initiatief geïnformeerd. Die gaf 

toen (en ook recent) aan geen bezwaar te hebben tegen een omheind hondenspeelveld op de 

voorgestelde plek.  

Op onze uitnodiging hebben ook Plaatselijk Belang Dorp Dalfsen, Stichting Gehandicapten Platform 

Dalfsen (SGPD) en hun afdeling Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) aan een 

informatiesessie deelgenomen.  

Van de 23 aanwonenden hebben 3 gereageerd op onze uitnodiging en uiteindelijk hebben 2 van hen 

een informatiesessie bijgewoond.  

In november hebben wij onze presentatie in totaal 4 maal gegeven.  

In november hebben wij een subsidie aanvraag gedaan bij De Groene Loper Vechtdal in de hoop op 

een bijdrage voor aanschaf van (inheemse) beplanting. 

December 2021 

In december hebben we de vijfde informatiesessie gegeven. Enkele dagen daarna, hebben wij alle 

betrokkenen ons verslagje van de bijeenkomsten gemaild met de gebruikte PowerPoint als bijlage. In 

de begeleidende mail, staat ons verdere planning:  

- Opstellen concept overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemers over pacht, onderhoud en  

   beheer e.d.. 

- Opstellen definitieve inrichtingstekening 

- Aanvragen Omgevingsvergunning 

- Voorbereiding tot uitvoer van het initiatief 

- Uitvoering van het initiatief  

Afgesproken is dat wij bij betrokkenen terugkomen als het definitieve ontwerp klaar is.  

Op 14 december is onze subsidie aanvraag door de Groene Loper Vechtdal toegekend. 

Januari tot heden 

In deze periode hebben we naar het definitieve ontwerp toegewerkt zoals het nu bekend is bij 

Afzenders, stakeholders en onze contactpersoon van de gemeente,   
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HET HUIDIGE ONTWERP  

Het ontwerp zoals bekend bij alle betrokken partijen: 

 
 

Toelichting 

Wat is er in de basis nodig om een hondenspeelveld in Bellingeweer aan te leggen; 

* Een grasveld met ongeveer 300 meter omheining van houten palen en schapengaas. 

* Aan de zijkant van het veld, een houten toegangssluis met aansluitend twee houten weidepoorten. 

* Een huisregels-bord in de stijl van de andere informatieborden in Bellingeweer. 

De verdere invulling (deels op termijn):  

* Twee houten bankjes, een paar bomen en wat lage struiken.  

* Een bak om gevulde hondenpoepzakjes in te deponeren. 

* Misschien ook twee graaf-zandbakken, wat liggende boomstammen en meer beplanting. 

Geen verlichting, geen kleurgebruik, geen speeltoestellen en al het hout is onbehandeld. Wij zullen 
kosten noch moeite sparen om een voorziening te realiseren van duurzame materialen van goede 
kwaliteit. Overigens een flinke uitdaging met ons beperkte budget. 
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De indeling 

Links een klein veld, voor honden die door hun formaat, leeftijd of fysieke gestel wat meer 

bescherming nodig hebben. Rechts het grote veld, voor de grote(re) honden. 

De maatvoering 

De afmetingen zijn dusdanig, dat een hond een lekkere sprint kan trekken en ruimte heeft te 

ravotten. Groter dan dat willen we het veld niet maken, ook om verdere kosten aan materiaal, pacht 

en waterschapslasten te voorkomen. 

Hoogte omheining  

De omheining van het kleine veld is 100 cm hoog.  

Het grote veld willen wij voorzien van een hogere omheining. Aanvankelijk dachten wij aan 160 cm, 

want hoe hoger de omheining, hoe meer honden gebruik kunnen maken het veld. Voortschrijdend 

inzicht heeft ons afgelopen zomer al doen besluiten deze hoogte naar 140 cm terug te brengen. Om 

Afzenders tegemoet te komen is de hoogte begin februari zelfs nog verder verlaagd naar nu 120cm.  

Uitzicht 

 

 

De afstand vanaf de omheining van het hondenspeelveld tot omringende woningen is minimaal 100 

meter. De bewerkte foto geeft een indruk van hoe het zicht op het veld vanuit de omgeving wordt 

beperkt door afstand, begroeiing, bosschages en de ‘duikerbult’.  

De lage begroeiing heeft altijd impact op het zich vanuit de omgeving, doch ’s zomers meer.  
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Geluid 

Afstand en begroeiing heeft ook effect op het geluid dat de omgeving vanaf het hondenspeelveld 

bereikt. Samen met het tussenliggende water, groenstroken, fietspad(en), wandelpad en een weg 

(verkeersgeluid) zal dit het geluid vanaf het hondenspeelveld dempen. 

Vegetatie, natuurwaarde en biodiversiteit 

Net als nu, zal het veld ’s nachts niet gebruikt worden, de diertjes die dan op pad gaan hebben alle 

ruimte, de omheining zal nauwelijks een barrière vormen voor ze.   

Er hoeft nagenoeg geen begroeiing te wijken voor de komst van een hondenspeelveld, wij willen juist 

groen toevoegen; 2 á 3 bomen, wat struiken en mogelijk wat andere beplanting. 

In oktober 2021 hebben we contact opgenomen met een lokale ecoloog. Hij zal ons adviseren bij de 

keuze voor inheemse beplanting. Op zijn advies zal het veld niet vaker gemaaid worden dan 2 keer 

per jaar (sinusbeheer).   

Hondenpoep 

Het mooie van een omheind hondenspeelveld in Bellingeweer is, dat daar meer sociale controle en 

beheer zal zijn, dan elders in dat gebied. Volgens de APV is het verplicht de poep van je hond op te 

ruimen en in het hondenspeelveld zal dat niet anders zijn. Dat zal ook op het ontworpen 

huisregelbord te lezen zijn.   

Er zijn twee GEPPS nabij het veld en wie daar de hondenpoepzakjes zelf niet in doet, kan de zakjes in 

een bak doen die voor dat doel in het veld zal worden geplaatst. Wij, vrijwilligers, zullen die bak 

regelmatig in een GEPP legen. Wie toch hondenpoep op het veld laat liggen, kan daar door andere 

bezoekers op worden aangesproken.  

Voor ons als beheerders is het belangrijk dat alles soepel zal verlopen als het hondenspeelveld er 

mag komen. Om het tot een blijvend succes te maken, zullen wij eventueel overlast zo veel mogelijk 

uit de weg gaan natuurlijk!  

Samenvattend 

Bellingeweer is een gebied om zuinig op te zijn en naar onze mening hebben wij een omheind 

hondenspeelveld ontworpen met respect voor die mooie omgeving. Het is een plek om van te 

genieten, daar horen ook het recreëren met je hond en elkaar ontmoeten in de buitenlucht bij! 
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VERDERE OPMERKINGEN 

 

Alternatieve locaties 
Afzenders hebben ons een aantal alternatieve locaties aangedragen en wij hebben op al die 
suggesties inhoudelijk gereageerd. Hieronder een overzicht: 
* Twee locaties bij het station. De ligging van beide locaties is voor ons de belangrijkste reden ons  
   plan daar niet te willen realiseren. Ze liggen te ver van potentiële gebruikers. 
* Er werd ook een locatie aan de uiterste Oostelijke kant van Oosterdalfsen voorgesteld. Aan de 
   Oostkant van de Oosterdalfsersteeg, tegenover de Hamerbijl. Dat is vlak bij woningen en   
   allesbehalve centraal gelegen.  
Het viel ons op dat Afzenders niet vermelden dat zij meer alternatieve locaties hebben aangedragen, 

te weten twee locaties in Bellingeweer. Ook op die suggesties hebben wij inhoudelijk gereageerd. 

Het eerste voorstel was, het huidige losloopgebied te omheinen. Die optie hadden wij in mei al 

uitvoerig onderzocht. Wanneer dat gebied wordt omheind, blijft er (te) weinig bewegingsruimte voor 

honden over. Daarbij loopt het voor een deel behoorlijk schuin, dat kan een probleem zijn voor 

bezoekers van het veld.  

Het tweede voorstel was een veld naast de oostelijke vijver, nabij de Vecht. Dat zou een optie 

kunnen zijn, ware het niet dat het in gebruik is door een stakeholder die dat veld echt nodig heeft.  

Locatieonderzoek voor het nieuwe Gemeentehuis 

Afzenders halen een artikel aan uit 2006 die gaat over het verzet tegen de komst van het 

gemeentehuis in Bellingeweer. Een gebouw van die omvang vergelijken met een omheining van 

maximaal 120 cm hoogte, is een scheve vergelijking.   

Foto’s  

Foto’s van locaties in en rond Bellingeweer kunnen de huidige situatie verduidelijken.  

Zo te zien zijn de foto’s die door Afzenders worden getoond genomen vanaf plekken waar doorgaans 

niemand wandelt of fiets (of woont).  

Wij hebben foto’s vanaf posities gemaakt die onzes inziens een reëler beeld geven. Deze foto’s zijn in 

bijlage toegevoegd, met daar een korte toelichting bij.   

Het inrichting- en beheerplan. 

Dit plan met de naam ‘Bellingeweer Multifunctioneel en Natuurlijk’ dateert uit 2006 en is reeds 

maanden in ons bezit. Wij hebben er met veel belangstelling goed kennis van genomen en zien 

aandachtspunten voor ons. 

Middels dit schrijven, hebben wij uitvoerig met u gedeeld wat ons plan inhoudt. Het is nu aan de 

gemeente te toetsen of dit al of niet in strijd is met het inrichting- en beheerplan Bellingeweer.   

Afrondend 

Het budget is nagenoeg binnen en cliënten van een zorgboerderij in Dalfsen staan klaar om ons te 

helpen met de aanleg van Hondenspeelveld Dalfsen. Wij hopen dat de gemeente vergunning 

verleent en wij dit jaar ‘los’ te mogen gaan!  
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Wij staan u graag te woord mocht u nog vragen hebben over ons mooie burgerinitiatief.  

U kunt ons via bereiken via 

 

Vriendelijke groet, Werkgroep Hondenspeelveld Dalfsen:  

Dalfsen   

Dalfsen 

 Dalfsen 

 Dalfsen 

Dalfsen  

  

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 7 bladzijden met foto’s         
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BIJLAGE, 7 bladzijden 

 

Op blz. 5 van het schrijven van Afzenders staat een foto met het onderschrift 

‘zicht vanaf de Brinkweg

De foto hieronder is door ons gemaakt, staand op de weg voor adres Brinkweg 1. 

In geel is vrij exact aangegeven welk kader Afzenders gebruiken voor hun foto. 

 

 

 

 

 



12 
 

Op blz. 6 van het schrijven van Afzenders staat een foto met het onderschrift  

‘zicht vanaf de Welsummerweg.’ 

De foto hieronder is door ons gemaakt, staand op het wandelpad aan de Welsummerweg.  

Dat is vanuit nagenoeg hetzelfde zichtpunt als die van Afzenders. 

In geel is vrij exact aangegeven welk kader Afzenders gebruiken voor hun foto.  
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Op blz. 7 van het schrijven van Afzenders staat een foto met het onderschrift  

‘zicht ter hoogte Welsummerweg no.9-13.’ Die tekst is naar onze mening niet juist. Het betreft het 

zicht vanaf (alleen) no. 9. Het zicht op het veld vanaf no’s 11 en 13 is aanmerkelijk minder.  

 

De foto hieronder is door ons gemaakt, staand op het wandelpad ter hoogte van Welsummerweg 9. 

In geel is vrij exact aangegeven welk kader Afzenders gebruiken voor hun foto.  

 

  
Foto van Google Maps, gemaakt in het zomerseizoen (sep 2020) 
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Op blz. 8 van het schrijven van Afzenders staat een foto met het onderschrift 

 ‘zicht vanaf de Molendijk vooraan’. 

 Die tekst is naar onze mening onduidelijk. De foto is genomen staand in Bellingeweer, nagenoeg 

vanaf de plek zoals met een gele X gemarkeerd op de foto hieronder.  
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Op blz. 9 van het schrijven van Afzenders staat een foto met het onderschrift  

‘Doorkijk vanaf de Molendijk nabij Oosterstraat’. 

De foto hieronder is door ons gemaakt, staand op het wandelpad, vanuit nagenoeg hetzelfde 

zichtpunt. Op de foto op blz. 14 is deze plek met een rode X aangegeven.  

Dit punt ligt dicht bij het Franse Pad (niet dicht bij de Oosterstraat).  

Staand op deze plek, bevindt zich achter u de parkeerplaats van de Lidl. 

In geel is vrij exact aangegeven welk kader Afzenders gebruiken voor hun foto.  
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Op blz. 12 van het schrijven van Afzenders staat een foto met het onderschrift 

‘Een hekwerk geeft een ernstige blokkade van het open Bellingeweer, en belemmert de vrije 

zichtlijnen.’ De gebruikte foto is niet echt representatief voor een omheining van 120cm hoog, 

aangezien die ongeveer 180 cm hoog is. 

Wij hebben de foto hieronder gemaakt vanaf nagenoeg dezelfde plek van bewuste omheining.  

Nu is e.e.a. in perspectief te zien: omheining is 60 cm hoger dan de 120cm hoogte die wij willen.  
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Het zicht vanaf fietspad nabij Oosterstraat, ter hoogte van Molendijk 15.  
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