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2981 EA Ridderkerk
T.a.v. de heer M. Japenga

Betreft: Bosonderhoud en Essentaksterfte in het Oosterpark Ridderkerk
Geachte heer Japenga,
Vriendelijk dank voor het gesprek van 2 oktober 2017 omtrent bovengenoemd onderwerp. Teneinde
zorg te dragen voor een duidelijke weergave van onze standpunten willen wij e.e.a. hierbij nog even voor
u recapituleren
Aanleiding
Er bestaat bezorgdheid dat het voorgenomen kappen van zieke Essen, dunnen en uitvoeren van
achterstallig onderhoud in het Oosterpark tot een ware kaalslag zal leiden, hetgeen verstrekkende
gevolgen heeft voor de toch al matige luchtkwaliteit in Ridderkerk.
Deze luchtkwaliteit alsmede geluidsbelasting zal hierdoor nog verder verslechteren, in het bijzonder in
de wijk Drievliet. Beide zaken bedreigen de gezondheid van de bewoners op een dusdanige wijze dat
hierover grote verontrusting bestaat.
De bescherming van de buitengordel van de gemeente, het Oosterpark, zou als groenbuffer een veel
hogere prioriteit dienen te hebben om de bewoners te beschermen tegen geluid- en
luchtverontreiniging.
Tijdens het gehele proces tot op heden is het gevoel ontstaan dat er sprake van eenzijdige gedrag
waarbij participatie geen kans krijgt, en de samenleving hierbij volledig buitenspel staat.
De menselijke maat en het zoeken naar een balans is hiermee volstrekt zoek.
Wanneer wordt er naar ons geluisterd?
De bewoners zijn hoogst bezorgd dat niet alleen de zieke Essen worden gekapt maar dat het gaat om een
totale productiekap. Dit was voor ons reden om de noodklok te luiden om onze leefomgeving meer en
beter te behoeden. Ook wij hebben sterk het vermoeden dat het belang van kappen en dunnen fors
overdreven is en dat kostenbesparing/economisch belang van de betrokken partijen voor gaat boven
het belang van de inwoners. Juist het belang van behoud van bomen en struiken én ons belang is
onderbelicht.
Wellicht ten overvloede attenderen wij u op uw zorgplicht om bewoners te vrijwaren voor bedreigingen
van buitenaf en de leefbaarheid te verbeteren.

Ter beveiliging van onze woonomgeving hebben wij er op aangedrongen om onderstaande punten
ernstig te overwegen:
A - als(mede) bestuurder van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, kunt u uw invloed aanwenden om
het onderhoud door Staatsbosbeheer tot nader order uit te stellen totdat er meer duidelijkheid is
verkregen omtrent de volgende items:
1- Hoeveel te kappen bomen betreft het, teneinde te kunnen bepalen hoe groot de
invloed van de kap op de leefomgeving zal zijn.
2- Welke bosschages en bomen moeten vanwege dunnen worden geruimd.
3- Wanneer en hoeveel wordt er herplant en hoe dik/ groot zijn de bomen.
4- Wat zijn de mogelijkheden voor alternatieve oplossingen:
Rapportage van de Universiteit Wageningen wijst namelijk uit dat niet alle
aangetaste bomen hoeven te worden gekapt
5- Een second opinion door een onafhankelijke instantie uit te voeren, gezien het
mogelijke economisch belang van de beheerder van het park.
B - Het idee van Team 3VO.Biotoop te onderzoeken om het Oosterpark verdicht te beplanten, m.a.w.
door het jaar rond blad-/naaldhoudend te vergroenen en in het landschap niveauverschillen aan te
brengen
C - Een Maatschappelijke Participatie procedure te openen met bewoners conform de
Spelregels Ridderkerk; participatie moet leiden tot betere kwaliteit van de besluiten
en “last but not least” uw doelstelling te verwezenlijken:
D - Zoals vastgelegd in uw “Beheersverordening Oosterpark en de Rijkswegen 2013” en beschreven in
het vigerende “Bestemmingsplan Oosterperk en Gorzen 1995”:
de aanwezige wal (lees geluidscherm) in oostelijke richting te verlengen ten bate van de vermindering
van de visuele hinder en geluidshinder van rijksweg A15
Zoals in ons gesprek al aangegeven , overleggen/informeren wij, vanwege het zwaarwegende karakter
van deze kwestie ook :
RIVM, GGD Rotterdam, Provincie ZH (OdH), Milieudefensie, Natuur en Milieu ZH en de Bomenstichting
Het doel van Team 3VO.Biotoop is om hierbij gemeenschappelijk op te trekken met:
- Stichting Bescherming Leefomgeving Ridderkerk
- Stichting Buurtbelang Drievliet
- Natuurvereniging IJsselmonde
Tot slot vragen wij ons af hoe B&W van Ridderkerk denkt om te gaan met het vonnis van de rechtbank
Den Haag in de zaak “Milieudefensie cs” vs de “Nederlandse Staat” omtrent te verplichting te voldoen
aan Europese wetgeving/normen aangaande luchtkwaliteit.
Wij hebben in ons gesprek getracht duidelijk te maken dat “Vooruit niet altijd rechtdoor is” en wij hopen
dat u onze verontrusting op juiste waarde weet te schatten. Vanzelfsprekend zijn wij bereid om verder
met u van gedachten te wisselen over alternatieven.
U, als geen ander, weet dat bruggen bouwen tussen lokaal bestuur en de participerende samenleving
een uitdaging is.
Wij zien met belangstelling uw respons tegemoet, bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet namens
Team 3VO.Biotoop,

Frank van Uffelen en Jan Rijsdijk

