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wat willen we 
bereiken? 
(doel) 

Een aantrekkelijk recreatiegebied met diverse functies voor diverse leeftijdsgroepen 
met een hoge gebruiksdruk en een functionele samenhang met Donckse Velden fase 3 
(Ridderkerk-west). 
 

wat gaan we 
daarvoor doen? 
(resultaat) 

Er wordt een toekomstvisie gemaakt voor het Reyerpark in relatie tot huidige wensen 
en toekomstige ontwikkelingen in en rond het park. 

waarom is het 
nodig? (probleem) 
 

Vanuit de raad en samenleving (Natuur- en Milieueducatiecentrum (NME), wijkoverleg 
West en anderen) zijn wensen geuit ten aanzien van natuurlijk spelen, themapark en 
aanplant van extra bomen (groenbuffer in relatie tot de rijkswegen). Daarnaast heeft de 
provincie recreatieve- en groenontwikkelingen in onderzoek in het gebied ten westen 
van het Reyerpark. Samenhang tussen de gebieden is nodig. De drie voetgangers-
bruggen en de speelbrug in het park zijn zowel technisch als economisch afgeschreven 
en aan vervanging toe. Uit oogpunt van veiligheid moest recentelijk al één brug worden 
vervangen door een dam. 

 
waarom moet het 
juist nu? 
(aanleiding) 

 
Om verantwoord en tijdig in te kunnen spelen op de wensen van de gemeenteraad, de 
samenleving, de ontwikkelingen Donckse Velden 3 en Ridderkerkse structuurvisie.  
De keuze in de wijze waarop de bruggen worden vervangen, vooral de speelbrug, biedt 
daarbij enige financiële mogelijkheden. 

 
waar moeten we 
op letten? (risico’s 
en neveneffecten) 
 

 
Dat het Reyerpark voor de wijkbewoners goed en veilig toegankelijk blijft, versterkt 
wordt in gebruiks- en speelwaarde en recreatief goed aansluit op Donckse Velden 3.  
In 2010 is in opdracht van het NME centrum een onderzoek gedaan naar het 
verbeteren van de educatieve functie van het Reyerpark. De aanbevelingen worden 
meegewogen. 
 

wat hoort niet bij 
dit project? 
(afbakening) 
 

Uitwerking Donckse Velden 3 en Structuurvisie. 
 
 

Planning Opstellen toekomstvisie voor het park voor juli 2011. 
 

wie doet er mee?  
(participatie)  

De afdeling Stedelijk Beheer werkt de toekomstvisie uit in samenwerking met en 
advisering van in- en externe partijen.  
Interne partners daarbij zijn: Afdelingen Stedelijke Ontwikkeling, Stedelijk Beheer, 
Wijkbeheer en wijkregisseur. 
Externe partners met betrekking tot advisering op het gebeid van lucht- en 
geluidkwaliteit zijn: 
- Adviesbureau Alterra 
- Rijkswaterstaat 
- wijkoverleg West (werkgroep Lucht en Geluid) 
- Beleidsplatform, Natuur, Milieu en Duurzaamheid 
Externe partners op het gebied van keuzen ten aanzien van inrichtingseisen en wensen 



 
 

  
   
<Afdeling>  
 

zijn: 
- Dienst Landelijk Gebied 
- Sport & Welzijn 
- Natuur- en Milieucentrum  
- Recreatiecentrum Reyerbos 
- Waterleidingsbedrijf Oasen 
- beleidsplatforms  
- bewoners/gebruikers. 
 

 
communicatie 

 
De bij het project in te zetten stagiair zorgt voor een planning met communicatieplan 
  

evaluatie n.v.t. 

wat hebben we 
voor het project 
nodig? 
(randvoorwaarden) 

Medewerking van in- en externe partijen. Medewerker groenbeleid SB 50 uur en 
medewerker sectie Milieu 25 uur.  
 
 

 
heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

 
 Gelet op de ontwikkelingen aan de westkant van het Reyerpark en de wensen vanuit  
 raad en samenleving is er behoefte aan een gerichte toekomstvisie voor het Reyerpark.  
 De kosten voor het opstellen van de visie worden gedekt uit de reguliere beheerkosten 
 van het Reyerpark en financiën beschikbaar binnen de post externe advisering Milieu. 
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