
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk 

Algemene informatie 
• Vragensteller: Melindy Dirks en Björn Ros, GroenLinks Ridderkerk 

• Onderwerp/vergaderstuk: Aanpak Oosterpark 

• Vergaderdatum: 10 juni 2021 

• Portefeuillehouder: P. Meij 

• Datum indiening vraag: 8 juni 2021 

• Datum ontvangst antwoord: 10 juni 2021 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1  

Er wordt meerdere malen vermeldt dat er veel pionierssoorten in het Oosterpark te vinden zijn 

zoals de wilg en populier. Worden er, om een grotere biodiversiteit te behalen, bomen van deze 

soorten verwijderd uit het Oosterpark? 

Antwoord 1: 

Om de variatie in de bosvakken te vergroten, worden er inderdaad op sommige plekken bomen 

weggehaald, waaronder populieren en wilgen. Aangezien er veel vakken zijn met een groot 

aandeel van deze soorten, is het logisch om te overwegen deze soorten als eerste te verwijderen 

en andere soorten ook kansen te geven. Dit zal nog per bosvak nader onderzocht worden.  

Aanvullend: doordat in deze vakken er veel bomen van dezelfde leeftijd zijn, is er een situatie 

ontstaan waarbij alle aanwezige bomen in een concurrentiestrijd zijn verwikkeld om het zonlicht. 

Dit heeft geresulteerd in vakken met een eenzijdige opbouw. Bij een toekomstbestendig en vitaal 

bos is het van belang dat er voldoende variatie is in soorten (te weinig is kwetsbaar, denk aan de 

vele boomziektes)  en structuur (leeftijd, grootte).  

Vraag 2 

Hoeveel bomen zijn er nu, hoeveel worden er gekapt (voor de geluidswand) en hoeveel komen er 

uiteindelijk terug (als compensatie en om de biodiversiteit te verhogen) in het Oosterpark? 

Antwoord 2 



We hebben de bomeninventarisatie net afgerond. Het betreft de bomen die een stamdiameter 

hebben groter dan 20 cm (want die zijn kapvergunning-plichtig). De conditie van de bomen is ook 

in dit onderzoek meegenomen. 

 Het aantal bomen dat moet wijken voor het geluidscherm kunnen we nu maar ruw bepalen, 

omdat we de exacte positie van het scherm nog niet weten én de bouwroutes nog niet zijn 

bepaald. Dit kan invloed hebben op het aantal te verwijderen bomen. Het uitgangspunt voor deze 

telling is dat de bouwweg langs het geluidsscherm loopt en dat de werkstrook 10 meter breed is. 

Het gaat om een totaal aantal bomen van 332. 

 De bomen die moeten wijken voor de aanleg van het honkbalveld en de aangrenzende 

watergang zijn nu vrij nauwkeurig bepaald, aangezien we de positie van de velden exact weten en 

de bouwroutes niet over bomen lijken heen te gaan. Het gaat hier om 128 bomen. 

In het kader van de aanvraag van de kapvergunning onderzoeken we nog hoeveel bomen (en 

welke soort) we in het Oosterpark kunnen compenseren. 

 Vraag 3 

Is het nieuwe hondenstrandje een vervanging van het huidige hondenstrandje en wordt de grote 

waterpartij in de toekomst verboden voor honden? 

Antwoord 3 

Je kunt er inderdaad voor kiezen alleen het nieuwe hondenstrandje als hondenstrandje te 

gebruiken. Wij hebben deze keuze niet gemaakt om het gebruik te spreiden. 
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