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Onderwerp: motie behoud van groen in Ridderkerk 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In uw motie nummer 2009 – 137 van 29 juni 2009 spreekt u zich uit over behoud van groen in 
Ridderkerk. Daarbij verzoekt u ons om: 
1. te komen met een plankaart met waarop voor heel Ridderkerk staat welke gebieden en plekken 

in de wijken en binnen de gemeentegrenzen groen zijn; 
2. te komen met een plankaart waarop voor heel Ridderkerk staat welke gebieden en plekken 

beoogd worden om blijvend een groene invulling te geven; 
3. per (groen)gebied aan te geven hoe de borging voor de toekomst vorm krijgt en daarbij uit te 

gaan van een compensatieregeling ‘groen voor groen’ 
Hieronder gaan wij nader op uw vragen in. 
 
1. Plankaart van Ridderkerk welke gebieden in de wijken en binnen de gemeentegrenzen 

groen zijn. 
In 1994 hebt u de groenbeleidstrategie Ridderkerk in Groen Perspectief vastgesteld. Deze strategie 
geeft met kaartmateriaal inzicht in: 
1. de hoofdgroenstructuur binnen en buiten de bebouwde kom; 
2. de boomstructuur; 
3. het recreatief casco; 
4. de ecologische hoofdstructuur. 
Bovenstaande zijn de fundamenten van het groen welke duurzaam in stand moeten blijven. Om die 
reden is de hoofdgroenstructuur dan ook in dezelfde mate terug te vinden in de Structuurvisie 
Ridderkerk 2020. Na het vaststellen van de groenbeleidstrategie is in 1996 het actieplan hoofd-
groenstructuur opgesteld. Een deel van de daarin genoemde acties zijn ontwikkeld. Na 1996 zijn 
groenactieplannen voor de wijken opgesteld. De daarin genoemde acties worden meegenomen in 
de wijkontwikkelingsprogramma’s. 
Naast de hoofdgroen- en wijkgroenstructuur liggen binnen de bebouwde kom van Ridderkerk nog 
vele plantsoentjes en straatboombeplantingen. Dit kleinschalig buurt- en blokgroen vormt het 
aanzicht van de buurt of de straat.  
De hierboven genoemde groeneenheden staan op beheertekeningen. Als voorbeeld treft u de 
beheertekening van Ridderkerk-West aan, die u als een deel van de plankaart kunt zien. 
 
2. Plankaart voor heel Ridderkerk met daarop gebieden en plekken die beoogd worden om 

een blijvend groene invulling te geven. 
In het landelijk gebied van Ridderkerk legt de provincie in de periode van 2011 tot en met 2013 grote 
recreatie- en natuurgebieden aan. De belangrijkste zijn:  
- het Waalbos (136 ha); 
- de Donckse Velden, fase 2B (10 ha), en; 
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- de Crezéepolder (60 ha). 
 
De realisatie van Donckse Velden fase 3, aan de westkant van Reyerpark gaat vooralsnog niet door.  
Wel zijn wij op dit moment in overleg met Rijkswaterstaat en het Waterschap om te komen tot 
groene invulling van de strook tussen de Kruisweg en de afrit van de Rijksweg naar de 
Rotterdamseweg. Dit in het kader van bomenaanplant langs rijkswegen. Over de ontwikkelingen 
hiervan wordt u in de loop van dit jaar apart geïnformeerd.  
In polder Cornelisland liggen de grotere groenstructuren onder de hoogspanningsleiding en aan de 
westkant. Bij de ontwikkeling van de 90 ha bedrijfsterreinen in polder Nieuw-Reyerwaard wordt 
ruimte gereserveerd voor een groene buffer aan de kant van de woningen Rijksstraatweg. Een en 
ander wordt opgenomen in het op te stellen bestemmingsplan wat in 2012 aan u wordt voorgelegd. 
Bijgaande plankaart laat de gebieden zien met een blijvend groene invulling. 
 
3. Per (groen)gebied aangeven hoe de borging voor de toekomst vorm krijgt en daarbij uit te 

gaan van een compensatieregeling ‘groen voor groen’ 
 
De open gebieden in het landelijk gebied maken grotendeels deel uit van het provinciaal landschap 
en zijn als zodanig geborgd in de Provinciale Structuurvisie. Daarnaast zijn de bestemmingen 
vastgelegd in de vigerende bestemmingsplannen. Dit biedt echter nimmer garantie voor de verre 
toekomst. 
Voor de Ridderkerkse hoofdgroenstructuur geldt dat bij een ingrijpende wijziging van bijvoorbeeld de 
infrastructuur aanpassingen nodig zijn. Daarbij streven wij naar voldoende vervangende ruimte voor 
groen dat verloren gaat. Dit streven hanteren wij ook voor buurten die voor herstructurering in 
aanmerking komen. Besluiten hieromtrent gaan in overleg met u. Daarbij leggen wij u voortaan ook 
de compensatieregeling ‘groen voor groen’ voor. 
 
Het kleinschaliger buurt- en blokgroen is vaker aan veranderingen onderhevig. Dit speelt vooral bij 
herinrichtingen verhardingen in oudere woongebieden en het vervangen van straatbomen.  
De herinrichtingen doen we in nauw overleg met de bewoners en het wijkoverleg. Gezien de grote 
druk op de openbare ruimte voor bijvoorbeeld parkeren of ondergrondse infrastructuur zijn meestal 
nadere keuzen nodig. Deze hebben soms ook invloed op de oppervlakte voor compensatiegroen of 
het aantal bomen. 
Tot slot wijzen wij u nog op het bomenbeleidsplan dat wij u in het vierde kwartaal van dit jaar willen 
aanbieden. In dit plan gaan wij ook nader in op het één op één vervangen van bomen. 
 
Groen in Ridderkerk is de komende jaren nadrukkelijk in beeld. Op korte termijn starten diverse 
grootschalige groenprojecten in het buitengebied van Ridderkerk (Waalbos fase 2 en 
Crezéepolder). Verder trachten wij ruimte te kunnen ontwikkelen voor aanplant van extra bomen bij 
de rijkswegen. Het bomenbeleidsplan dat u kunt verwachten gaat vooral in op het behoud van 
straat- en laanbomen in het stedelijk gebied. Als grote groenelementen zorgen bomen vooral ook 
voor de groene uitstraling van de gemeente dat vele bewoners waarderen. 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele          Mw. A. Attema 


