
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk 

Algemene informatie 

 Vragensteller: Jeroen Rijsdijk 

 Onderwerp/vergaderstuk: Aanpak Oosterpark 

 Vergaderdatum: 10 juni 2021 

 Portefeuillehouder: dhr. P. Meij 

 Datum indiening vraag: 10 juni 2021 

 Datum ontvangst antwoord: 22 juni 2021 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

In antwoord op de eerdere schriftelijke vraag 4. van de PvdA is meegedeeld hoeveel bomen 

gekapt gaan worden.  

Is dit gegeven aantal in- of exclusief het aantal te kappen bomen voor de uitbreiding van de 

waterpartijen. 

Antwoord 1 

Dit aantal is exclusief het aantal te kappen bomen voor uitbreiding van de waterpartijen. Deze 

bomen zijn nog niet geïnventariseerd. Wel kunnen we globaal e.e.a. aangeven. 

1. Verbreding van de hoofdwatergang ten behoeve van de eilandjes.  

In dit gebied liggen nu twee parallelle sloten met daaromheen geen bomen. In het oostelijke puntje 

van de verbreding staan wel bomen, maar het is even de vraag of deze bomen een diameter 

hebben van meer dan 20 cm en wat de kwaliteit daarvan is. Bij de uitwerking kunnen we bekijken 

of we deze kunnen behouden als dit een duurzame boomsoort blijkt te zijn van een goede 

kwaliteit. 

2. Hondenstrandje 

Het gebied waar het hondenstrandje is gesitueerd is het voormalig baggerdepot. Dit was tot 7 jaar 

terug een onbegroeid stuk grond. Door de rijke voedingsbodem zijn hier in korte tijd vooral wilgen 

gaan groeien op korte afstand van elkaar. Deze hebben een aardige hoogte bereikt, maar het 

merendeel heeft geen diameter van meer dan 20 cm. Vanwege het feit dat deze begroeiing dicht 



op elkaar staat, is de kans vrij groot dat hier geen bomen tussen zitten, die kunnen uitgroeien tot 

volwassen toekomstbomen. 

3. Rietput 

Het westelijk stukje bos waar de rietput komt, bestaat nu uit voornamelijk dicht op elkaar staande 

populieren.  

Het oostelijk stukje bos bestaat uit eiken, die we willen behouden, maar waar wel onderhoud aan 

gepleegd moet worden.  

In het stuk met de populieren is weinig tot geen onderhoud gepleegd in de afgelopen jaren. Dit is 

wel dringend nodig. Het is nu moeilijk te bepalen hoeveel bomen er weg moeten voor de rietput.  

Het niet realiseren van de rietput betekent overigens wel dat het populierenbos nog steeds 

onderhouden moet worden. Dit betekent een forse uitdunning en nieuwe aanplant met 

duurzamere soorten.  

Aanvullend 

Hieronder is en luchtfoto van 2012 weergegeven om te laten zien hoe het wilgen- en 

populierenbos zich ontwikkeld heeft in de loop der jaren. 
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