
   
 

   
 

 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk 

Algemene informatie 
• Vragensteller: Victor Mijnders 

• Onderwerp/vergaderstuk: Rowdies Ridderkerk en geluidsscherm Oosterpark 

• Vergaderdatum: 12 januari 2023 

• Portefeuillehouder: P. Meij 

• Datum indiening vraag: 9 januari 2023 

• Datum ontvangst antwoord: 12 januari 2023 

Vragen en antwoorden 
Vraag 1 

In het voorstel wordt er gekozen voor een kokos variant, in plaats van een variant van beton en 

staal. Heeft de keuze voor een variant met kokos nog impact op de geluidsreductie en levensduur, 

wanneer je dit vergelijkt met een variant van beton en staal? 

 

Antwoord 1 

Nee, dat heeft geen invloed.  

Het materiaal moet een minimale dichtheid per m2 hebben om geluid tegen te kunnen houden. De 

dichtheid moet minimaal 40 kg per m2 zijn.  

De leveranciers van deze type schermen geven aan minimale levensduur van 40 jaar haalbaar is.  

In de aanbesteding nemen we onder andere deze eisen m.b.t. dichtheid en levensduur mee. 

 

Vraag 2 

In het voorstel staat dat het de hoogte van het scherm maximaal 6 meter blijft. Wordt hiermee 

bedoeld dat de hoogte van het gehele scherm 6 meter blijft of kan de hoogte ook per locatie 

verschillen? 

 

Antwoord 2 

Het scherm wordt overal 6 meter hoog. 



   
 

   
 

Vraag 3 

Fijn dat het college alsnog mogelijkheden ziet om het Essenlaantje in zijn geheel te behouden. In 

de gemeenteraad is veelvuldig gesproken over de uitbreiding van de Ridderkerk Rowdies en de 

impact die dit heeft op het Oosterpark (daarmee ook op het Essenlaantje). Het behoud van het 

gehele Essenlaantje was in eerdere voorstellen niet mogelijk met de uitbreiding van de Rowdies. 

Welke ontwikkelingen zijn er nu wel dat het college in gesprek is/ gaat met de Rowdies om te 

kijken of er concessies gedaan kunnen worden, ter behoud van het Essenlaantje en waarom 

waren deze concessies eerder niet mogelijk? 

 

Antwoord 3 

In de eerdere planvorming is uitgegaan van de door de bond vereiste afmetingen van het honk- en 

softbalveld. Het softbalveld zou komen te liggen op het huidige honkbalveld. Het nieuwe 

honkbalveld zou voor een deel het Essenlaantje overlappen.  

Het bestuur van de Rowdies is nu bereid een concessie te doen voor het honkbalveld dat in een 

nieuwe situatie gehandhaafd blijft op de huidige locatie.  De Rowdies geven aan dat het voor hen 

belangrijk is dat het nieuw te realiseren softbalveld gaat voldoen aan de eisen van de bond.  

Overleg met de bond moet duidelijkheid geven of afwijking van de door hen gestelde eisen kan 

worden toegestaan.  

 

Vraag 4 

Eerder was het niet mogelijk dat de Rowdies verplaatst zouden worden naar het gebied tussen de 

A38/ sportpark Reijerpark. Welke mogelijkheden biedt een mogelijke komst van een zonneweide 

nu wel voor het verplaatsen van de Rowdies vanuit het Oosterpark naar het gebied tussen de 

A38/ sportpark Reijerpark? 

 

Antwoord 4 

Samen met Rijkswaterstaat beginnen we binnenkort in het kader van het project Opwek Energie 

Rijksgrond (OER) aan onder andere een verkenning van de gronden tussen de A38 en Sportpark 

Reijerpark. Daarbij wordt onderzocht hoe deze percelen rond de A38 kunnen worden benut voor 

een combinatie van energieopwekking met sport- en recreatie. Eerder was dit geen optie. 

  



   
 

   
 

 

Vraag 5 

U geeft aan in gesprek te zijn met de Ridderkerk Rowdies, maar nog niet weet of zij een 

verhuizing naar het gebied tussen de A38/ sportpark Reijerpark zien zitten. Waarom heeft u deze 

vraag nog niet aan de Rowdies gesteld? 

 

Antwoord 5 

Deze vraag is wel gesteld aan het bestuur van de Rowdies. Maar een Algemene 

Ledenvergadering (ALV) zal uiteindelijk uitsluitsel moeten geven of mogelijke verhuizing naar de 

gronden bij de A38 voldoende steun onder de leden heeft. 

 

Vraag 6 

Is de insteek van het college om naast het Essenlaantje ook de huidige fietsroute in het 

Oosterpark te behouden? 

 

Antwoord 6 

We hebben aangegeven de locatie binnen de contouren van het huidige combinatieveld en de 

eerder vastgestelde positie voor het nieuwe honkbalveld te onderzoeken met als voorwaarde dat 

het Essenlaantje behouden blijft. Daarmee bedoelen we ook het behoud van de fietsfunctie van 

het Essenlaantje. 

Hoe die er na de eerste bocht in het Essenlaantje uit komt te zien, hangt af van de uitkomsten van 

gesprekken met de Rowdies.  

 

Vraag 7 

Wie is/ zijn de eigenaar/ eigenaren van de gronden van het gebied tussen de A38/ sportpark 

Reijerpark. Is dit alleen van Rijkswaterstaat? 

 

Antwoord 7 

De gronden op deze locatie zijn voor een groot deel in eigendom van De Staat (Infrastructuur en 

Waterstaat). De overige gronden zijn van particuliere eigenaren en gemeente Ridderkerk. 
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