woensdag 23 februari 2022

Overzicht reacties op stromingskaart
Er zijn op dit moment 24 reacties ontvangen. Deze zijn (indien mogelijk) ingetekend op de kaart om zo inzichtelijk te
maken in hoeverre de buurtbewoners zich herkennen in het model. Indien er meerdere reacties over hetzelfde gaan
zijn die op de kaart samengevoegd. De nummers verwijzen naar de opmerkingen die op de volgende pagina’s staan.
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 Herkenbaar
Deze reacties geven aan dat de bewoners vinden dat het model overeenkomt met hun beleving. Op de kaart zijn
deze aangegeven met een groen vinkje, bijbehorende groene nummers verwijzen naar onderstaande opmerkingen.
Madoerastraat/Ternatestraat
1. Bij een beetje regen grote plas
Curacaolaan t.o.v. Dahliatuin:
2. Grote plassen onderaan grasveld (6 februari jl.). ook plassen langs stoeprand (roosters verstopt?).
Leusderweg
3. Plassen ter hoogte van Madoerastraat
4. Dat bij zware regenval het risico op hoog water in het gebied van de Leusderweg hoog is herken ik.
Borneoplein/Leusderweg
5. Herkenbaar!
6. Het beeld van het Borneoplein en Leusderweg herken ik goed. 15 jaar geleden was het niet anders. Tot aan
de voordeuren van de huizen aan de Leusderweg.
Wooncollege
7. Het water stroomt van boven de dahliatuin richting het wooncollege.
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X Niet herkenbaar
Deze reacties geven aan dat de bewoners een andere beleving hebben dan wat in het model staat. Op de kaart zijn
deze aangegeven met een rood kruis, bijbehorende rode nummers verwijzen naar onderstaande opmerkingen.
Madoerastraat
1. Wij wonen op de Madoerastraat op het doodlopende stukje van de straat tegenover het speeltuintje. Sinds
in het speeltuintje een paar jaar geleden een wadi is aangelegd hebben we geen overlopen straat meer
gezien (op ons doodlopende hoekje).
Boeroestraat
2. Volgens kaart grote kans op wateroverlast. In de praktijk van afgelopen 39 jaar nooit wateroverlast gehad
(Maar ja, ook nog nooit een bui van 74 mm gehad).
Lombokstraat:
3. Herken het beeld niet
Arubalaan/Balistraat r. Leusderweg.
4. Bij heftige regenbuien water over de weg en door de goten ook op het volgende traject overlast geeft:
Arubalaan - Balistraat richting Leusderweg. Bij het kruispunt Balistraat - Soembastraat kunnen de putten het
soms niet aan. Water blijft bij forse buien staan tegen het verhoogde kruispunt en loopt bij extreme buien
over de stoepen de tuinen in.
5. Water loopt niet vanaf de Arubalaan de Kapelweg op.
6. Water dat vanaf Balistraat Soembastraat inloopt herken ik niet.
Leusderweg:
7. Verbaasd over waterdiepte bij voetbalveld van Amsvorde en de ruimte om de v.m. manege (Leusderweg),
plekken die immers niet verhard zijn.
Billitonstraat
8. Ik ben in deze buurt opgegroeid en heb ter hoogte van de Billitonstraat 10 nog nooit problemen met
regenwater meegemaakt.
Kapelweg:
9. Ik woon al lang op de Kapelweg en heb vele malen meegemaakt dat het regenwater van de berg afstroomt.
Het water komt hoofdzakelijk via het fietspad naar beneden.
Sabapad
10. Langs het Sabapad (fietspad) loopt het water bij flinke regen ook flink naar beneden. Ik mis daar een
stroombaan.
Wooncollege
11. Kaart lijkt oude situatie bij Wooncollege weer te geven: 2 x. Grond tussen Wooncollege en Kapelweg is nl.
opgehoogd (was voorheen verdiept). Ook achter het gebouw is grond opgehoogd.
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⚙ Ideeën en overige opmerkingen
Dit zijn de overige ideeën en suggesties die zijn binnengekomen, maar mogelijk worden deze op de kaart
aangegeven met een geel tandwiel, bijbehorende gele nummers verwijzen naar onderstaande opmerkingen.
Lombokstraat:
1. Ik heb in de Lombokstraat wat boringen gezet en heb geconstateerd dat er een dik humeus dek aanwezig is
van zeker 1 meter dik. Als archeoloog ben ik al wat jaren actief op de stuwwallen. De samenstelling van de
bodem is nogal bepalend voor de grondwaterhuishouding.
Kapelweg:
2. Door droogte hebben 2 of 3 berken het niet overleefd.
3. Ik woon ongeveer tegenover het fietspad. Dat de Kapelweg zelf overstroomde en dat het water onze kelder
in liep, hebben we nog nooit meegemaakt.
Het water dat via de Bonairelaan naar beneden komt, kan goed afgevoerd worden via de Celebesstraat.
Madoerastraat
4. Haal drempel aan het eind van de Madoerastraat (Overgang naar Leusderweg) weg, graaf over volle breedte
een gat, bouw daarin een opvangbak, met aansluiting op de opvangbassins in de Leusderweg (10 jaar
geleden aangelegd). Dek opvangbak af met een bol stalen rooster (als drempel).
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Indische buurt
5. Ondergrondse opvang + pomp in plantsoentjes Celebes, Billiton, Madoerastraat tbv besproeien tuinen.
6. Het zou mij mooi lijken om onder het plantsoen aan de Billitonstraat (kruising Bankastraat) een
ondergrondse watertank te plaatsen, waaruit buurtbewoners regenwater kunnen putten voor de tuinen. In
tijden van droogte kan gebruik gemaakt worden van het opgeslagen regenwater. Dat kan bijvoorbeeld
middels een gewone handpomp.

7. Zo’n 10 a 15 jaar geleden zijn door de Gemeente vanwege regelmatige grote wateroverlast, onder de
rotonde van het Borneoplein, onderaan de helling van de Amersfoortse berg, waterreservoirs aangebracht.
Heeft die oplossing daadwerkelijk geholpen? Als dat wel het geval is dan zou die oplossing wellicht soelaas
kunnen bieden in de Indische buurt door het verzinken van waterreservoirs onder de groenstroken van de
Billitonstraat en van de Madoerastraat.
8. Borneoplein bassin zou je kunnen vergroten en natuurlijker kunnen maken; moerassiger met rietkragen;
ruimte voor enorm veel water en biodiversiteit.
Overige opmerkingen (niet op de kaart)
 Goed initiatief en veel succes
 74 mm is wel een hele zware bui 3x. 1 x per 250 jaar. ’Ik hoop het niet mee te maken!”.
 Acties promoten wat elke bewoner zelf kan doen.
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