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Ridderkerk,  9 oktober 2017 

Aan B & W van de gemeente Ridderkerk 
Koningsplein 1 
2981 EA  Ridderkerk 

 
T.a.v.  de heer M. Japenga 

 

 

Betreft: Bosonderhoud en Essentaksterfte in het Oosterpark Ridderkerk 
 

Geachte heer Japenga, 
 
Met referte aan onze brief van 3 oktober  2017 (uw reg.nr. 1272188) willen wij u graag op de hoogte 
stellen van de nadere ontwikkelingen in dit dossier. 
Zoals aangekondigd heeft Staatsbosbeheer afgelopen donderdag  5 oktober 2017 een inloopavond 
verzorgd voor de  inwoners die getroffen worden door de effecten van de boomkap. 
Deze bijeenkomst werd zeer druk bezocht en leidde, nadat de inwoners  daadwerkelijk inzicht kregen in 
de mate van kap/snoeien en de gevolgen daarvan, nog tot  zeer interessante discussies over fijnstof en  
zeer zeker over  toenemende geluidsoverlast. Helaas waren er namens de gemeente Ridderkerk geen 
vertegenwoordigers aanwezig, zodat wij  u hiermee graag een inzicht willen geven van een aantal 
interessante items: 
 

1. De noodzaak van bomenkap werd  ter discussie gesteld, zulks ook gebaseerd op voortschrijdend 
inzicht ( zoals ook in het dossier van de kastanje ziekte  is voorgekomen), waarbij achteraf is 
gebleken dat er - weliswaar soms duurdere- alternatieven waren. 
 

2. Indien er al sprake zou zijn van kap (en achterstallig snoei-onderhoud) dan zou tenminste nu een 
aanvang  genomen moeten  worden met het plaatsen van een geluidsscherm. De discussie van 
wie (Rijkswaterstaat cq de Gemeente) dit zou moeten initieren  is voor de bewoners van 
ondergeschikt belang, slechts het eindresultaat is van belang. Overigens begrepen wij reeds 
eerder dat Rijkswaterstaat wacht op initiatieven van Ridderkerk in dit dossier. 
 

3. Met het oog op de duurzaamheidsaspecten zou het Ridderkerk sieren  om “twee vliegen in een 
klap”te realiseren, t.w. een geluidsscherm  die tegelijkertijd ook dient voor opwekking van 
duurzame energie. Voorbeelden hiervan zijn al te vinden in Gelderland. 
Wij verwijzen graag naar onderstaande sites: 
www.gelderlander.nl/ede/4-000-zonnepanelen-op-geluidswal-a12~a77fcc52/ 
www.heijmans.nl/nl/solar-noise-barriers-sonob/ 
www.hollandscherm.nl/nl/innovatie/geluidsscherm-met-zonnepanelen 
www.bd.nl/uden/een-geluidswal-van-zonnepanelen-langs-lippstadtsingel~a9c1b47a/ 
www.duurzaambedrijfsleven.nl/energie/24451/gemeente-utrecht-wil-zonnepanelen-op-de-
geluidswal-langs-de-a12 
maar ook al langs de A16! 
www.pricewise.nl/blog/zonne-geluidsschermen-twee-vliegen-klap/ 
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Een actie in deze richting zou u, als  betreffende  wethouder met duurzaamheid in de portfeuille, 
zeker sieren en ongetwijfeld minder oppositie opleveren dan het plaatsen van windmolens, die 
leiden tot horizonvervuiling. 
 

4. Bij diverse bewoners ontstond ook de mening dat de Gemeente Ridderkerk, bij het ontbreken 
van passende maatregelen,  de financiele consequentie  daarvan maar moest ervaren, m.a.w.  
(collectieve) bezwaren/procedures tegen een te hoge OZB waardevaststelling zijn zeker dan te 
verwachten. 
 

 
Wij vertrouwen u hiermee nadere informatie verschaft te hebben en zien met belangstelling uw 
antwoord tegemoet.  
 
 
Met vriendelijke groet namens 
Team 3VO.Biotoop,  
 
 
Frank van Uffelen en Jan Rijsdijk 


