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1. Inleiding 
Vanaf vorig jaar zomer hebben we gewerkt aan de Aanpak van het Oosterpark. De gemeenteraad heeft in december 2020 een besluit genomen over de 
herhuisvesting van de Rowdies en de bouw van een geluidsscherm langs de A15 in het Oosterpark. Deze twee elementen hebben ruimtelijke impact op het 
Oosterpark. Het is belangrijk om te weten wat de ruimtelijke impact van deze twee elementen is en hoe dit ingepast kan worden in de aanpak van het 
Oosterpark. We hebben daarvoor een integrale aanpak gehanteerd met daarbij aandacht voor de hele inrichting van het Oosterpark. Aangezien het park van 
groot belang is voor veel inwoners wilden we graag met hun inbreng de aanpak zo optimaal mogelijk maken. In dit participatieboekje beschrijven we het 
participatie-proces en vindt u de uitkomsten daarvan. 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 beschrijven we participatie-proces waarin we de ontwikkeling van de schets van de aanpak tonen. Hoofdstuk 3 is gevuld met de reacties, die 
zijn gegeven naar aanleiding van de toegezonden schets van april 2021. In hoofdstuk 4 hebben we de antwoorden opgenomen op de verschillende reacties, 
die zijn ingediend op de schets van maart 2021. In hoofdstuk 5 vindt u de uitkomsten van de twee vergaderingen van de werkgroep Oosterpark. Hoofdstuk 6 
geeft de antwoorden weer op de verschillende reacties die zijn ingediend in september 2020. In hoofdstuk 7 staan de antwoorden op de meest gestelde 
vragen in september 2020 zoals deze ook op de website gepubliceerd is geweest. In hoofdstuk 8 zijn alle reacties opgenomen, die in september 2020 
gemaakt zijn over de locatie van de Rowdies. Dit overzicht was eerder al opgenomen in de memo bij het raadsvoorstel over de Rowdies.  In hoofdstuk 9 vindt 
u tot slot de uitkomsten van de enquête over het Oosterpark die in de zomer vorig jaar is gehouden.  
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2. Participatie-proces 

2.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk geven we inzicht in de ontwikkeling van de schets voor de aanpak van het Oosterpark sinds september 2020. Door de inbreng tijdens de 
verschillende participatie-momenten hebben we de schets voor de aanpak op meerdere momenten aangepast. 

In elke paragraaf beschrijven we de veranderingen beschreven. 

2.2. Schets september 2020 
In september en begin oktober hebben we 3 online (vanwege coronamaatregelen) en 4 fysieke bijeenkomsten met verschillende belanghebbenden en 
participatieplatforms georganiseerd over de Aanpak van het Oosterpark. Ook hebben we de informatie via de website, Facebook en de Blauwkai 
gepresenteerd. We hebben er bewust voor gekozen de participatie online door te laten gaan, met extra aandacht voor mensen die we qua techniek moesten 
ondersteunen. Hierdoor konden we toch samen verder bouwen aan de optimale herinrichting van het park. 

 

Hier hebben we de eerste schets getoond van onze plannen met het Oosterpark (zie afbeelding 1). 

 

Afbeelding 1: Verkennende schets september 2020 

Er waren heel veel reacties binnen gekomen over de getoonde locatie van de Rowdies (oost). Vooral hondenbezitters hadden aangegeven dat zij hierdoor 
een groot deel losloopgebied gaan missen en zij in de huidige plannen hiervoor geen compensatie zagen. Ook waren er wandelaars en hardlopers die 
regelmatig van dit rondje gebruik maken en die het jammer zouden vinden als dit verdween. Omwonenden (met name uit de Tarbot) gaven aan dat zij bang 
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zijn voor extra geluidoverlast en luchtverontreiniging van de rijksweg door het kappen van de bomen in dit deel van het Oosterpark. Ook vreesden zij 
geluidsoverlast en lichthinder van de Rowdies zelf.  
 
Als het gaat om het Oosterpark waren er veel reacties op het idee van het “stiltegebied” (in het midden van het Oosterpark). Men vond dat de balans tussen 
gebruiksfunctie en natuurfunctie miste. Het park wordt voornamelijk gezien als een functioneel park waar door mensen gebruik van gemaakt wordt om te 
recreëren. Biodiversiteit en een natuurlijkere opbouw is wel goed, maar mag niet ten koste gaan van de recreatieve functie. 

Men ervaart het Oosterpark ook als een natuurlijke buffer tegen het geluid en luchtverontreiniging van de rijksweg. Het grootschalig kappen van bomen en de 
aanleg van grote waterpartijen worden gezien als een bedreiging van deze bufferfunctie. De meeste mensen willen daarom geen grote ingrijpende wijzigingen 
in het Oosterpark die ten koste gaan van onder andere bomen. 

Tijdens de bijeenkomsten hebben we veel informatie opgehaald over verschillende locaties in het Oosterpark. Daarnaast gaf men duidelijk aan welke 
gebruiksfuncties er toegevoegd of uitgebreid moeten worden. Ook is er gesproken over het onderhoud van het park (dat dat echt wel beter zou moeten). Er 
waren zorgen over de sociale veiligheid, de aanleg van extra en/of nieuwe parkeerplaatsen. De Oosterparkweg werd meerdere malen genoemd als grote 
barrière. Er was veel behoefte aan duidelijkheid over hondenloslooproutes, ruiterpad en het gebruik van de fiets- en wandelpaden. Men wilde ook graag meer 
details over hoe het dan precies eruit zou komen te zien en waar bijvoorbeeld bankjes en prullenbakken komen.   

Alle reacties over het Oosterpark zelf kunt u vinden in hoofdstuk 6. De reacties over de Rowdies vindt u in hoofdstuk 8. 

2.3. Schets oktober 2020 
Naar aanleiding van de vele reacties hebben we de verkennende schets aangepast (zie afbeelding 2).  
In deze schets is de locatie van de Rowdies gewijzigd naar de Zuid-locatie, de waterpartijen zijn verkleind en er is geen “stiltegebied” meer. Deze schets was 
de basis voor het vervolgtraject. Deze schets is ook input geweest voor de raadsvergadering in december 2020 over de herhuisvesting van de Rowdies en het 
geluidsscherm. 
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Afbeelding 2: Verkennende schets september 2020 

In de commissiebijeenkomst van 25 november jl. hebben 3VO Biotoop, bewonersgroep Tarbot en een particulier gebruik gemaakt van het spreekrecht. 
 
3VO Biotoop heeft aangegeven dat zij verheugd waren dat de Oostversie van tafel was, maar hadden wel de nodige kanttekeningen. 
“We komen hiermee tot de kerndiscussie van de zaak: Kom eerst met een totaalplan en neem pas daarna de definitieve beslissing over de Rowdies.  
 
Concluderend:  
1. Waarom dit omvangrijke totaalplan en niet alleen de oplossing bieden voor het softbalveld?  
2. Indien het om ons niet bekende redenen toch het ‘totaalplan” moet zijn, is er naar onze mening onvoldoende moeite gedaan te komen tot het bieden van 

ruimte elders in de gemeente. Er zijn ons inziens nog niet onderzochte locaties (financiering kan geen reden zijn, gezien de kosten van het huidige plan) 
en de wens is om toch een nieuw clubhuis te bouwen.  

3. Indien de huidige locatie toch zou moeten worden aangepast, waarom dat niet presenteren als integraal onderdeel van het Oosterparkplan, waarin 
duidelijk is vastgelegd de wijze van compenserende maatregelen van de effecten op de omgeving (groen, geluid etc) teneinde te komen tot een brede 
acceptatie van het voorgelegde plan door aanwonenden , waarmee de kans op procedures met betrekking tot bestemmingsplanwijziging (en de daarmee 
gepaard gaande vertraging) sterk zal afnemen”.  

Bewonersgroep Tarbot geeft aan dat zij opgelucht zijn dat in het geadviseerd besluit verzocht wordt de locatie Zuid aan te wijzen als vestigingslocatie 
Rowdies. “Wij waarderen dat hiermee geluisterd is naar een deel van de door ons geuite bezwaren tegen de locatie Oost, zoals gepresenteerd in de 
verkennende schets tijdens de participatie ronde in september en oktober 2020. Echter, met de thans voorgestelde locatie Zuid wordt een aantal voor ons 
zwaarwegende bezwaren niet weggenomen”. 
1. Geluidshinder van zowel Rowdies en de geluidscorridor vanaf A15 door de twee open velden achter elkaar. 
2. Lichthinder van de veldverlichting. 
3. Zicht vanaf de Oosterparkweg op de nieuwe parkeerplaats. 
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De bewonersgroep Tarbot heeft daarom de locatie Zuid-Zuid voorgesteld. 
 
Bewoner Zalm: deze bewoner en zijn gezin ondervinden geluidshinder en luchtwegproblemen door de rijksweg. Hij geeft aan dat door het verdwijnen van de 
zogenaamde groene buffer de luchtkwaliteit verder zal verslechteren en hij en zijn gezin mogelijk nog meer klachten ontwikkelen. Ook vindt hij het 
onverstandig om vlak langs de snelweg een sportvoorziening te plaatsen en dat sporten naast de snelweg ongezond is. Ook verdwijnen wandel- en 
fietsroutes door dit plan en heeft het plan ook impact op de flora en fauna. En de levensvatbaarheid van sportclubs in de toekomst is onzeker. Ook zijn 
alternatieve locaties in Ridderkerk onvoldoende onderzocht. 
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2.4. Uitkomst nader onderzoek herhuisvesting Rowdies  
Op 14 december 2020 heeft de gemeenteraad het college gevraagd om naast de voorgestelde locatie Zuid ook de locatie Zuid-Zuid te onderzoeken. Daarbij 
moesten in ieder geval omwonenden, Rowdies en TV Oudelande worden betrokken.  

Wij hebben de volgende partijen betrokken bij dit onderzoek: 

1. Bewonersvertegenwoordiging door de bewonerswerkgroep: deze bewonersvertegenwoordiging bestond uit insprekers bij commissie over Rowdies op 25 
november 2020: Bewonersgroep Tarbot, 3VO Biotoop en een particulier.  

2. De sportverenigingen Rowdies, TV Oudelande en Holeridders.  
3. Vertegenwoordiging wijkoverleg Drievliet-Het Zand. 
4. Stichting Sportservice Ridderkerk.  
5. Overige belangstellenden: begin januari is iedereen (waarvan het mailadres bij de gemeente bekend is) geïnformeerd over de werkwijze bij dit nader 

onderzoek. Overige belangstellenden hadden de mogelijkheid om ons inbreng te mailen, die zij wilden meegeven voor dit onderzoek.  
 
We hebben het volgende proces doorlopen: 

1. We hebben de bewonerswerkgroep informatie verstrekt over de kaders waarmee in het ontwerp rekening gehouden moest worden. Ook hebben we 
informatie verstrekt over verschillende wensen die zijn geuit door verschillende belanghebbenden. 

2. We hebben de bewonerswerkgroep op schaal materiaal verstrekt om daarmee een eigen ontwerp te maken van hoe zij het liefst de velden wilden 
inpassen. Ook konden ze aangeven wat zij belangrijk vonden. 

3. Bewonerswerkgroep 1: presentatie bewonersvarianten: In de eerste vergadering van de bewonerswerkgroep is door bewonersgroep tarbot een variant 
gepresenteerd en 3VO Biotoop heeft een variant gepresenteerd. 

4. Gemeente is aan de slag met de inbreng. 
5. We hebben digitaal of telefonisch overleg gehad met de drie betrokken sportverenigingen en SSR over de nieuwe variant. 
6. Bewonerswerkgroep 2: De gemeente heeft de variant nieuw zuid gepresenteerd in de 2e bewonerswerkgroep. 
7. Presentatie 8 februari aan belangstellenden. 

 
De kaders, de we hebben verstrekt zijn:  

• Raadsbesluit: herhuisvesting Rowdies in het Oosterpark. 
• Kabels en leidingen.  
• Informatie van de veiligheidsregio. 
• Waterschapseisen. 
• Positie geluidsscherm. 
• Grootte van het parkeerterrein. 
• Bereikbaarheid sportverenigingen (hulpdiensten/leveranciers). 
• Maten en oriëntatie van de velden Rowdies. 
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Ook hebben we in het hele participatieproces vanaf juni 2020 heel veel informatie opgehaald over wensen van alle belanghebbenden. 

• Bewoners 
o Groene buffer tegen geluid/lichthinder tussen A15/sportpark en bewoners 
o Beperken geluidhinder Rowdies: geluidsinstallatie/clubhuis 
o Zo min mogelijk groen weghalen 
o Sociaal veilig parkeerterrein 
o Voorkomen parkeeroverlast bij evenementen op het sportpark 

• Gebruikers 
o Het park niet in tweeën splitsen 
o Veilige routes 
o Behouden hondenloslooproute 
o Behouden ruiterpad 

• Gemeente 
o Het parkeerterrein ook beschikbaar voor gebruikers Oosterpark 
o Rekening houden met veiligheidszones rondom de sportvelden.  

• Sportverenigingen 
o Clubhuis tussen de backstops. 
o Tennisvelden niet binnen de veiligheidszones van de honk-softbalvelden. 
o Tennisvelden 7 en 8 draaien 

 

Tijdens de presentatie van de variant Nieuw Zuid in het tweede overleg van de bewonerswerkgroep waren de reacties verdeeld.  

De bewonersgroep Tarbot vindt het nog steeds geen goed plan ondanks dat er aan een aantal wensen is voldaan. Zij geven aan niet om de uitbreiding van 
de Rowdies gevraagd te hebben. Hun belangrijkste argument tegen deze variant is dat hun variant wel meer paden worden gerealiseerd tussen het oostelijk 
en het westelijk deel van het Oosterpark. 3VO Biotoop had in de aanloop naar de vergadering een variant toegestuurd die lijkt op de voorgestelde variant. Wel 
hebben zij de wens geuit een extra pad te realiseren in het oostelijk deel vlak langs het nieuwe honkbalveld. Dit bekijken we in relatie tot de aanpak 
herinrichting Oosterpark. De Rowdies, TV Oudelande en Holeridders kunnen zich prima in het huidig ontwerp vinden.  

Het is gebleken dat het moeilijk is om met een gedragen ontwerp te komen dat binnen alle kaders past en waarmee aan alle wensen van belanghebbenden 
wordt voldaan. Wij denken met dit ontwerp aan de meeste wensen van de omwonenden tegemoet te zijn gekomen: het aanpassen van de parkeerplaats, het 
verplaatsen van het clubhuis, het compenseren van groen en daarmee een buffer realiseren tussen de woonwijk en het sportpark/A15 en zo min mogelijk 
groen weghalen.  

Na een inventarisatie van de bomen ten zuiden van het huidig sportpark is ook gebleken dat de bomen in het gedeelte ten zuiden van het tennisveld een 
betere conditie en groeivorm hebben dan de bomen ten zuiden van het honkbalveld. Ook bestaat de beplanting ten zuiden van het tennisveld uit meerdere 
soorten (en is dus biodiverser) dan de beplanting ten zuiden van het honkbalveld. 
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Deze variant is ook gepresenteerd tijdens een online-bijeenkomst, waarvoor 75 mensen zich hadden aangemeld. Tijdens deze bijeenkomst zijn vooral vragen 
gesteld en opmerkingen gemaakt door de vertegenwoordigers uit de bewonerswerkgroep (dus door degenen, waarmee we al nauw hadden geparticipeerd). 
Na de bijeenkomst kregen we ook nog een bericht van iemand, die deze bijeenkomst had bijgewoond, waarin diegene aangeeft dat het ons is gelukt om, voor 
zover als mogelijk, te voldoen aan alle mogelijke wensen en randvoorwaarden van alle belanghebbenden en dat zij zich kunnen vinden in dit ontwerp. 

Het college heeft gekozen voor deze variant en daarom de raad geïnformeerd over de keuze voor de variant Nieuw Zuid.  

 
Afbeelding 3: Schets bewonersgroep Rowdies februari 2021 
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2.5. Werkgroep aanpak Oosterpark 
We hebben op 9 februari 2021 en 8 maart 2021 bijeenkomsten gehouden met de werkgroep aanpak Oosterpark. In deze werkgroep zaten leden van het 
wijkoverleg Oost, wijkoverleg Drievliet-het Zand, bewonerswerkgroep Tarbot, 3VO Biotoop, Natuurvereniging en verschillende particulieren die eerder brede 
interesse hadden getoond bij de plannen van het Oosterpark. 

De uitkomst van het nader onderzoek naar de locatie van de Rowdies hebben we verwerkt in een nieuwe schets om te kunnen bespreken in deze werkgroep 
(zie afbeelding 4). Hierin is onder andere de hoeveelheid water (bijvoorbeeld ter hoogte van de Rietvink) verder verminderd en sluit de nieuwe padenstructuur 
meer aan op de bestaande padenstructuur. Ook is de functie van de verschillende paden helder gemaakt. De Oosterparkweg is als een “auto te 
gast”/fietsstraat ingetekend. 

 
Afbeelding 4: Schets werkgroep aanpak Oosterpark februari 2021 

De leden van de werkgroep hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hun opmerkingen schriftelijk mee te geven. Deze reacties zijn opgenomen in 
hoofdstuk 5. 

De opmerkingen gingen onder andere over de grote hoeveelheid nieuw te graven water, de groenbuffers bij het sportpark en de zwemplas, verplaatsing van 
het huidige trapveld, een pad rondom het honkbalveld, de precieze inrichting van de Oosterparkweg en een fietsverbinding ten noorden van het sportpark het 
park in. Daaruit is de tekening ontstaan, die in maart 2021 is gepresenteerd tijdens de online bijeenkomsten. 
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2.6. Schets Maart 2021 
Onderstaand schetsontwerp toonden we tijdens de twee onlinebijeenkomsten. Ook is deze variant op de website geplaatst.  

Het handhaven van de doorgaande fietsverbinding naar Rijsoord werd als belangrijkste wens genoemd. Alle reacties kunt u vinden in hoofdstuk 4. 

 

 

Afbeelding 5: Schets participatie maart 2021 
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2.7. Schets april 2021  
 

Het ontwerp van maart 2021 is aangepast naar aanleiding van de reacties.  

We hebben de doorgaande fietsverbinding door het park richting Rijsoord toegevoegd. 
 

 
Afbeelding 6: Schets april 2021 na participatie maart 2021 
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2.8. Schets bij het raadsvoorstel Aanpak Oosterpark mei 2021  
De aangepaste schets van april 2021 is verzonden aan degenen, die eerder hebben aangegeven betrokken te willen blijven bij het Oosterpark.  

Uit de verschillende reacties bleek dat het lezen van de tekening wat onduidelijkheden opleverde. Dit is aangepast. Ook was het ruiterspoor niet volledig 
weergegeven. Dat hebben we ook aangepast. 

De reacties hierop staan in hoofdstuk 3. 

 

 
Afbeelding 7: Schets mei 2021 bij het raadsvoorstel 

 
Hieronder hebben we globaal de aanpassingen van de eerste schets tot de huidige schets op een rijtje gezet.  
Gezamenlijk zijn we tot een aanpak gekomen waarmee het Oosterpark ook in de toekomst een fijn park blijft om te verblijven. 

Rowdies 
De locatie van de Rowdies is van de oostelijke variant via de zuidelijke variant naar de Nieuw Zuid variant verplaatst, waardoor een bestaand 
hondenlosloopgebied blijft bestaan en in het oostelijk deel voor deze ontwikkeling geen bomen gekapt hoeven. Ook kunnen we door deze locatie een brede 
groenbuffer realiseren tussen de velden en de wijk Drievliet om overlast te verminderen. 
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Natuur en biodiversiteit 
in september 2020 spraken we over een stiltegebied in het midden van het park waar de natuur haar gang kon gaan en waar recreatie niet echt mogelijk was.  
Nu doen we ingrepen in het hele park om de natuurwaarde en biodiversiteit te vergroten, waarbij de belevingswaarde voor de recreant ook vergroot wordt.  
In de nieuwste schets zijn mantelzoomvegetaties opgenomen met een grotere diversiteit aan boom en plantsoorten, waardoor de bosvakken voor de recreant, 
maar ook voor de flora en fauna interessanter worden. Ook wijzen we gebieden aan met bloemrijke grasmengsels en plukfruit om zo het aanbod aan 
bloeiende en kleurrijke plantsoorten te verhogen.  

Paden 
In september 2020 was een padenstructuur opgenomen waarvan nog onvoldoende duidelijk was wat de functie daarvan was. We kregen vragen over of 
het  wandel- en fietspaden waren? En hoe zat het met de paden over het water? Werden dat steigerpaden? Is dit wel toegankelijk genoeg? Waar kwamen de 
hondenlosloopgebieden en er zou toch nog wel een ruiterroute door het park blijven? 
 
In de schetsen vanaf februari 2021 hebben we duidelijk opgenomen wat de functie van de verschillende paden is. De padenstructuur zoals deze nu is, 
handhaven we zoveel mogelijk en verbeteren waar dat mogelijk is. Het ruiterspoor staat ook op de kaart. Er is ruimte voor natuurlijkere paden en ook voorzien 
we de halfverhardingspaden van een goede verharding (Stabilizer) waardoor er veel meer paden ook voor rollators, rolstoelen, kinderwagens e.d. beter 
toegankelijk zijn. Ook hebben we de fietsroute richting Rijsoord weer in de plannen opgenomen. Het voorstel om geen vlonderpaden over het water te maken 
is opgenomen in de nieuwe plannen.  

Water 
In september 2020 was er veel water opgenomen in de tekening voor het Oosterpark met brede natuurvriendelijke oevers. Ter hoogte van de Zalm was een 
brede watergang getekend, die visueel verbinding maakt met de vliet in de wijk Drievliet. In de schets van oktober 2020 was al wel minder water opgenomen, 
maar deze watergang was nog steeds aanwezig. In februari 2021 schetsen we op deze plek twee aparte waterplassen om zo de bestaande padenstructuur te 
handhaven. In maart 2021 is de noordelijke waterplas vervangen door een rietput, die door dichte begroeiing met riet fysiek geen open water meer is. Allen 
het water om de eilandjes heen en het nieuwe hondenstrand zijn behouden. Bestaande oevers zullen we (waar mogelijk) transformeren naar 
natuurvriendelijke oevers.  
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3. Reacties april 2021 
 

Nr. Bron Reactie Antwoord 
1 Particulier Zou u alstublieft willen meenemen dat er straks een aantal stukken gras ook 

hondenpoep vrij gehouden worden. Bijvoorbeeld door duidelijke borden neer te zetten 
dat een stuk grasveld verboden is om honden op uit te laten of familie/picknick zones te 
benoemen.  

Het is tegenwoordig door de honden bijna nergens meer mogelijk om met de kinderen 
op een kleedje te zitten, zonder in de honden ontlasting te zitten. Deze opmerking heb 
ik ook destijds in de enquête aangegeven maar zie ik helaas niet terug in de vragen en 
antwoorden.  

Voor de rest uitstekend, zeker met voldoende prullenbakken krijgen we straks vast een 
prachtig en vooral schoon natuurgebied. Alvast bedankt en heel veel succes met de 
verdere ontwikkelingen! 

In de huidige situatie is het picknickveld, trapveld en ligweide 
al verboden gebied voor honden. 
Dat wil helaas niet zeggen dat er geen honden komen. 
Ook is men in heel Ridderkerk verplicht e.e.a. op te ruimen. 
Dat wil helaas niet zeggen dat mensen alles netjes opruimen. 
 
Wij zullen uw suggesties bij de uitvoering meenemen m.b.t. 
het beter aangeven van de regels omtrent het opruimen en 
dat honden er niet mogen komen. 

2 Particulier Dank voor het toezenden van de prima plannen. Ik heb nog even een nabrander nav 
deze definitieve plannen, maar misschien zijn deze ideeën/vragen al geopperd/gesteld: 

1. Geluidswal/muur: zou het mogelijk zijn daar vogelnest-kastjes op strategische 
plaatsen aan te brengen? Zomaar een idee: met bijv basisschool kinderen uit 
Ridderkerk in een workshop de kastjes laten maken – met de 
vogelbescherming. Les over vogels spotten. Misschien zelfs wel (een paar) 
zelfgemaakte kastjes met de professionals van de groenvoorziening 
Ridderkerk laten ophangen. De kans op betrokkenheid van de kinderen bij 
“hun” kastje is natuurlijk wel groter. 

2. Geluidswal/muur: is het mogelijk om daar “bijenhotels” (insecten hotels) op te 
hangen? Het beste op een zuid/west muur (heb ik thuis ook. Veel happy rosse 
metselbijen). Idem idee van maken op (basis)school met les van ecoloog over 
nut en leven van bijen. 

Dan nog een vraag: 
3. In het laatste plan zie ik dat strak om de tennisbanen water gepland is. Is dat 

inderdaad zo strak als het op de tekening lijkt? Nu is er wel een graskant 
achter het hek rond de tennisbaan. Dus als je de bal over het hek slaat, heb je 
de mogelijkheid ‘m op te halen. Als echt strak om de tennisbaan water ligt, dan 
gaan alle ballen die over het hek gaan, zeker het water in. Maar wellicht heeft u 
daar al contact over gehad met de tennisclub. 

 

We gaan zeker kijken of we mogelijkheden zijn om dergelijke 
voorzieningen in t scherm aan te brengen. Dat is door onze 
ecoloog ook geopperd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De watergang bij de tennis is er nu al. Die is niet nieuw. De 
situatie verandert daar niet. 
 

3 Particulier Tot mijn schrik is er geen hondenloslooppad langs de A15 opgenomen. Dit was mij wel 
toegezegd. Waarschijnlijk wordt dit door jullie ook niet meer herinnerd. Een ziekte bij 
meer politici. Wij, hondenbezitters, maken het meest gebruik van het park en meerdere 

Uit uw reactie is mij duidelijk geworden dat het voor u niet 
duidelijk is hoe het losloopgebied eruit komt te zien. 
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keren per dag en worden nu weggestopt in het oostelijk deel van het park wat uiteraard 
veel te klein en krap is. Heel veel over fietsers die ik ook een deel weg zien vallen om 
aangenaam te fietsen en nu ook nog hondenbezitters die in het verdom hokje zitten. Ik 
ben hier zeer boos over en met mij vele anderen.  
Ook het onzin verhaal over dat het teveel aan water in de nieuwe tekening voor vissers 
is. Wat een onzin kijk nu in het Oosterpark er is zoveel water genoeg voor wel honderd 
vissers. Vermoedelijk wordt het Oosterpark een overloop voor de wijk Drievliet. 
Zeer ontevreden over de nieuwe tekening Oosterpark.  
 
 
Het is een grote beperking van het losloopgebied. Wat er staat maakt het 
losloopgebied met de helft minder dan er nu is. Daar kan ik niet mee akkoord gaan dat 
begrijpt u wel en met mij vele anderen. Weet u wel hoe het vroeger was er is nu ook 
een ruiterpad maar het onderhoud was slecht en weet u wat er gebeurde de paarden 
lopen over de wandelpaden en dit al jaren en jaren en nu zou het een probleem zijn als 
de paarden en honden over 1 pad lopen. Is dit pad ook nog een wandelpad of wordt dit 
hele stuk opgeofferd aan de paarden die toch door heel het park lopen en daar wordt 
nooit wat aan gedaan het mag gewoon dus begrijp ik het goed dat nu de honden en 
mensen worden verjaagd om de veiligheid en dit al jaren speelt zonder enig probleem. 
Dit moet toch flink aangekaart worden weer een onzinnig besluit van mensen die geen 
enkel idee hebben hoe het Oosterpark nu is. 
 

Onderstaand is het huidige losloopgebied weergegeven in de 
groene arcering.  
 
De ruimte in de nieuwe situatie wordt aan de snelwegkant 
door het geluidsscherm veel beperkter. Ook loopt daar de 
ruiterroute langs.  
Het lijkt ons geen goed idee om loslopende honden dicht 
naast een ruiterspoor te laten wandelen (met het gevaar dat 
ze bijv. achter de paarden aan gaan). 
  
Zodra het geluidsscherm is aangelegd weten we wat de 
precieze ruimtelijke impact hiervan is en gaan we in gesprek 
met betrokken hondenbezitters en ruiters over de verdere 
invulling van dit gebied.  
We willen dan kijken of en hoe het mogelijk is om deze twee 
functies (losloopgebied en ruiterspoor) naast elkaar te laten 
bestaan. 
 
 
 
 

4 Particulier Ik heb een vraag komt er  in het oosterpark ook een fitness tuin/ sport parkje in het 
park. Iedereen sport tegenwoordig buiten en een aantal van die buitensport 
atributen  zou het echt makkelijker en leuker maken. 
 
 

Dat gaan we zeker doen. 
We zullen sport aanleidingen plaatsen op verschillende 
plekken in t park. Dan kan er een route worden gelopen, 
waarbij af en toe oefeningen gedaan kunnen worden. 
 

5 Particulier Bedankt voor uw mail met het aangepaste plan en de reacties. Goed dat er toch meer 
fietspaden zijn ingepast.  
 
Toch heb ik nog een paar opmerkingen ter overweging: 
1. Zie ik het goed dat in het aangepaste plan er toch 4 voetpaden eindigen op het 

fietspad?  
8. Één van de doelstellingen was om fietsers en voetgangers zoveel mogelijk te 

scheiden.  
 
2. Er lijkt een voetpad langs het fietspad ter hoogte van de Tarbot bij te komen. Het is 

een zeer goede aanvulling want er zijn best veel mensen vanuit de achterliggende 
wijk die via het bruggetje naar het park gaan. Het voetpad langs de midgetgolf 
loopt echter niet door tot in het park en men zou 2 keer de Oosterparkweg moeten 
oversteken... Er is een kans dat men dan via het fietspad gaat lopen om niet over 
te hoeven steken. 

1. Het is inderdaad onze bedoeling te voorkomen dat 
fietsers op de wandelpaden gaan fietsen. Zoals u 
constateert, zijn er wel fietspaden waarop gewandeld 
moet worden als een wandelpad stopt of als je een 
bepaald wandelpad wilt bereiken. Dat is in deze situatie 
niet te voorkomen. We denken er wel over na om met 
kleurgebruik mensen te attenderen dat het gaat om een 
fietspad waar je ook mag wandelen (maar dat je je bewust 
bent dat er gefietst wordt). 

2. In de tekening lijkt het inderdaad dat we daar een voetpad 
maken. Dat klopt niet. Deze lijnen waren bedoeld om aan 
te geven hoe je van en naar het Oosterpark kunt komen. 
Door de rode kleur lijkt het dus dat er een voetpad komt, 
maar dat klopt niet. We hebben de tekening daarop ook 
aangepast. 
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3. Daarnaast als de Oosterparkweg (theoretisch) luwer wordt, de snelheidsbeperking 

ook fysiek afgedwongen wordt zodat deze geschikter geacht wordt voor fietsers, 
waarom dan een parallelle route tussen Visvliet en Zalm? 

9. Fietsers die een entree naar midgetgolf en naar tennis/honkbal oversteken 
conflicteren op een minder gelukkig punt de voetgangers.  

10. Zijn die er op verdacht en waarom extra verharding waar je ook groen kunt 
aanbrengen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Complimenten voor het proces en de afwegingen tav de inpassing van de 
honkbalvelden. Denk dat dit inderdaad een goed compromis is die recht doet aan alle 
belangen. Heb al eerder aangegeven dat ik als bewoner van de Tarbot mij niet 
vertegenwoordigt voel door de groep Tarbot. Succes met de besluitvorming en verdere 
uitwerking. Zou graag betrokken willen blijven. 
 

3. Ja, het klopt dat dit een nogal ingewikkelde puzzel is. Ik 
heb e.e.a. besproken met oa de verkeerskundige en 
wegbeheerder. De fietsstraat zal pas vanaf de aansluiting 
met de Zalm vormgegeven gaan worden.  

11.  
12. De parkeerplaatsen die nu direct aan de Oosterparkweg 

zijn gelegen, kunnen namelijk met achteruitrijdend verkeer 
voor potentieel gevaarlijke situaties zorgen. Dat is nu 
misschien ook al zo en dat willen we goed bekijken. 
Daarom willen de collega’s nog beter over de detaillering 
van dit gebied tussen aansluiting Visvliet en Zalm 
nadenken. Bij de verdere detaillering wordt nog goed 
gekeken hoe deze fietsstroom het beste richting het park 
kan worden geleid. Dank voor het attenderen!  

 

6 Particulier Het is mij niet duidelijk hoe nu de fietsroute loopt. De bijgesloten tekening is te 
onduidelijk om nu te zien hoe het fietspad loopt. De gele lijn, wat volgens mij het 
fietspad is, is te vaag. Wat is er precies aangepast, ook dat haal ik er niet uit. 
Wellicht kunt U mij een wat duidelijkere afbeelding sturen waar b.v. het fietspad wat 
meer geaccentueerd is. En ook wat de aanpassing is. 
 
 
 
 
Antwoord op de reactie: 
Bedankt voor je snelle reactie. 
Als het fietspad zo gaat worden ben ik er tevreden mee. Hopelijk gaat de raad er ook 
akkoord mee. 
 

Ik stuur u hierbij twee vergrotingen van de plek waar we de 
aanpassing hebben gedaan. 
  
In dit onderstaande plaatje kunt u zien wat wij afgelopen 
maart hebben gepresenteerd. De gele lijn is inderdaad het 
fietspad. In dit plaatje dat ik u vandaag heb doorgestuurd ziet 
u dat het fietspad richting Rijsoord loopt. Dat is de 
aanpassing. 
  
 

7 Particulier Dank voor de uitvoerige mail. Ik ben blij met de nieuwe situatie. Ziet er goed uit. Die 
parkeerplaats in het midden, daar staat echt nooit iemand, dus daar maak ik mij niet 
zo’n zorgen over.  
 

 

8 Particulier Blij te vernemen dat er in ieder geval geluisterd wordt na de protesten over het 
verwijderen van het fietspad in het oosterpark. Ik heb een petitieaanvraag gedaan maar 
dat kan komen te vervallen. 

Daar ligt een hoge druk gasleiding en daar mag geen 
speelveld op. Daarnaast is dat niet groot genoeg. 
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Rest mij nog wel even dat ik er met mijn hoofd niet bij kan waarom het grasveld dat 
direct aan het 2e veld van de  Rowdies ligt niet bij de vereniging getrokken wordt. Dit is 
toch de meest simpele oplossing. Iedereen blij en alles kan bij het oude blijven. 
 
 
 
Reactie op antwoord:  
Als dat t argument is oke. Waarom kunnen er dan wel een circus of bierfeest op 
plaatsvinden . En is het niet beter deze ruimte te vergroten dat scheelt heel veel 
bomen. 

 

Reactie op antwoord:  
Zou jij mij een tekening van de plaats van de leidingen kunnen sturen? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactie op antwoord: 
Hoewel ik het een absurd plan blijf vinden wil ik u wel bedanken voor uw vriendelijke 
respons op al mijn vragen. 

Meer informatie kunt u vinden in de bijlage bij het 
raadsvoorstel over de Rowdies van december 2020. 
Hier vindt u de link: 
 
https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-
RK/2020/14-december/20:00 
 
 
 
Deze leiding ligt dichtbij t door u genoemde veld. Daardoor 
kan t huidige veld niet vergroot worden.  
De tent voor t circus stond altijd op t andere deel van het 
grasveld. 
 
 
Hieronder ziet u een plaatje.  
De dikke rode lijn langs de Oosterparkweg en de dikke rode 
lijn over het Oosterpark zijn de hogedruk gasleiding(en). 
De gearceerde rode lijn rondom deze dikke rode lijn is de 
veiligheidszone. Men moet er snel bij kunnen als er iets met 
de gasleiding is. 

 
 
Tevens heeft u hier de link naar de memo bij het 
raadsvoorstel over de Rowdies. Daarin is ook de variant op 
het evenemententerrein in beeld gebracht. 
Agendapunt 4, bijlage 1: Gemeenteraad RK 14 december 
2020 20:00:00, Gemeente Ridderkerk 
 
 

9 Particulier In de reacties lees ik dat het hondenlosloopgebied wordt aangepast en het stuk naast 
de rijksweg komt te vervallen,  wat mijn inziens erg jammer is. 

De ruimte in de nieuwe situatie wordt aan de snelwegkant 
door het geluidsscherm veel beperkter. Ook loopt daar de 
ruiterroute langs.  
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Het is een prima stuk voor loslopende honden, mooi gescheiden van de rest van het 
park, ook vaak rustig om te lopen.  
 
Gezien de parkeerplaats achteraan gaat verdwijnen is juist dit stuk een mooie 
verbinding via de parkeerplaats van de kinderboerderij naar het losloopgebied bij de 
Rowdy's. 
 
Door het losloopgebied direct bereikbaar te houden vanaf een parkeerplaats kun je 
juist overlast verminderen en kunnen mensen de niet losloopgebieden mijden. 
Dit wordt door het weghalen van het stuk van de locatie langs de rijksweg te niet 
gedaan wat ik erg jammer vind. Hopelijk komt hier nog een goede oplossing voor.  
 
Op het kaartje is voor mij nu niet duidelijk welke ruimte er voor loslopen geschikt wordt. 
 

 
Het lijkt ons geen goed idee om loslopende honden dicht 
naast een ruiterspoor te laten wandelen (met het gevaar dat 
ze bijv. achter de paarden aan gaan). 
  
Zodra het geluidsscherm is aangelegd weten we wat de 
precieze ruimtelijke impact hiervan is en gaan we met 
betrokken hondenbezitters en ruiters in gesprek over de 
verdere invulling van dit gebied.  
We willen dan kijken of en hoe het mogelijk is om deze twee 
functies (losloopgebied en ruiterspoor) naast elkaar te laten 
bestaan. 

Er is overigens nu eigenlijk ook geen doorlopende 
loslooproute vanaf de parkeerplaats bij de Kerkweg. Dat 
gebied blijft in de nieuwe situatie hetzelfde namelijk. Die 
parkeerplaats blijft overigens gewoon in stand.  

10 Particulier Bedankt voor je bijlagen. De plattegrond heb ik nog eens kritisch bekeken en de 
opmerkingen gelezen. Wat mij opviel: 
 

1. Er is wel een hondenstrand ingetekend maar geen mensenstrand. Ik mag toch 
niet aannemen dat het huidige strand is verdwenen !!!! 
(er is gevraagd om toilet voorzieningen, bij het zwemdeel staat zomers een 
mobieltoilet, misschien kan die het hele jaar blijven staan) 

2. Ruiterroute heet ineens ruiterspoor; kost je alleen maar extra geld voor nieuwe 
bordjes 

3. Je laat het ruiterspoor te vroeg eindigen aan de westkant, de ruiterroute eindigt 
op de parkeerplaats. Daar is  ook een op- afrit.  Dat heb ik je bij de rondleiding 
nog laten zien. In de nieuwe situatie moeten de ruiters over het 
fietspad/voetpad dat is verboden volgens de wet. De ruiterroute is onlangs 
omgeploegd waar de ruiters zeker niet blij van zullen zijn want nu zakken de 
paarden nog verder in de klei, maar je kan wel heel goed zien hoe die loopt, 
dus ga kijken. 

4. Welke weg nemen de fietsers aan begin west naar oost  en v.v.. Juist,  die 
nemen het voetpad en niet de weg waarbij ze eerst over het bruggetje moeten. 
Bovendien moeten ze volgens de plattegrond eerst het tunneltje in rijden en 
dan weer terug. 
 

5. Waarom het extra stukje pad (west) in het grasveld voor het bruggetje vanaf 
de parkeerplaats? 
 

 
 
 
1) Het mensenstrand is niet verdwenen.  
13.  
14.  
15.  
2) Van Staatsbosbeheer begreep ik dat dit type ruiterspoor 

heet. 
3) Helder. Dat zal ik doorgeven aan degene die de tekening 

heeft gemaakt. Het spoor wordt op dit moment 
vernieuwd/onderhouden. Er moet nog zand over heen 
begreep ik van Staatsbosbeheer. 
 
 
 

4) Uw punt is helder. Daar zal ik met collega’s even naar 
kijken. Het is uiteraard niet zo dat mensen eerst het 
tunneltje in moeten rijden voor ze het park in kunnen. 
Dat lijkt nu door de lijn zo. 
 

5) Als het goed is veranderd aan de padenstructuur in het 
westelijk deel nauwelijks iets en gaat het om bestaande 
paden. 
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6. In dit stuk ligt ook  een brug naar het spannend eilandje. Hier zou iets ludieks 

op gemaakt kunnen worden bv een natuurspeeltuintje en/of desnoods een 
mobiel toilet.  

7. Het losloop gebied langs de rijksweg vervalt, daar is toch geen enkele reden 
voor. Honden en wandelaars gaan prima samen en het rondje dat je nu kan 
maken is iets anders dan nu maar met een beetje vernuft ook in het nieuwe 
park te maken. Zoals ik al eerder heb gezegd bestaat het bezoek aan het park 
voor 99% uit hondenbezitters en toch schijn je de 2 paarden die er wekelijks 
rijden de voorkeur te geven ( met hun stront want zolang het een spoor blijft 
rijden ze op de voet cq fietspaden) 

 
 
 
 
 
 

8. Het kleine stukje losloopgebied in west zou zonder enige aanpassing ook 
vergroot kunnen worden bv neem de 2 naast liggende bruggetjes op in de 
route.( Nu al een veel gebruikte route). 
 

 

 
6) Het eilandje is nu  geen speelplaats en dat willen we 

graag zo houden. 
 

7) De ruimte in de nieuwe situatie wordt aan de 
snelwegkant door het geluidsscherm veel beperkter. Ook 
loopt daar de ruiterroute langs. Het lijkt ons geen goed 
idee om loslopende honden dicht naast een ruiterspoor 
te laten wandelen (met het gevaar dat ze bijv. achter de 
paarden aan gaan). Zodra het geluidsscherm is 
aangelegd weten we wat de precieze ruimtelijke impact 
hiervan is en gaan we in gesprek met betrokken 
hondenbezitters en ruiters over de verdere invulling van 
dit gebied. We willen dan kijken of en hoe het mogelijk is 
om deze twee functies (losloopgebied en ruiterspoor) 
naast elkaar te laten bestaan. 

 
8) We gaan eerst kijken (na aanleg van het scherm) of het 

mogelijk is om het huidige losloopgebied aan de 
snelwegkant te handhaven. Als dat mogelijk is dan is 
uitbreiding in het westen niet noodzakelijk.  

11 Particulier In de krant heb ik gelezen om de Oosterparkweg te veranderen in een autoluweweg. Ik 
weet niet of dit jouw koker komt. Ik heb alleen gevraagd om flitspalen. 
Autoluw betekent dat ook eenrichtingverkeer ? De bewoners zijn hier niet over hun 
mening gevraagd wat wettelijk verplicht. Wij als bewoners werden hier onaangenaam 
door verrast. 
Wij en gaat hier maar om hooguit 6 bewoners plus bedrijven park willen  inspraak. 
 

De Oosterparkweg wordt zeker geen eenrichtingsverkeer.  
Het blijft dezelfde weg met dezelfde breedte. We gaan alleen 
meer verkeersremmende maatregelen treffen, zoals drempels 
e.d. 
Daarnaast krijgt het asfalt twee fietsstroken, waardoor de weg 
optisch heel smal wordt. (zie het plaatje hieronder) We hopen 
dat hierdoor automobilisten zich beter gaan gedragen. 
Flitspalen worden helaas niet op een 30 km weg neergezet. 

 
12 Particulier Dank voor Uw snelle reactie en uitnodiging voor vervolgvergaderingen, ik ga  het op 

korte termijn in studie nemen 
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13 Particulier Dank voor het toezenden van de laatste gegevens en weergave van de bespreking in 

maart. Wat ik hierin mis is de opmerking om een steiger bij de vijver te realiseren voor 
gehandicapte vissers. Het kan natuurlijk dat andere vissers hier ook gebruik van 
maken, maar een bord bij de steiger dat de gehandicapte visser voorrang heeft in het 
gebruik van de vissteiger lijkt me dat dit duidelijk moet zijn. 
Zeer positief is dat er gehoor is gegeven aan de vele opmerkingen om de fiets 
doorgang in het Oosterpark naar het bruggetje om naar Rijsoord te fietsen mogelijk 
blijft.  
Dank voor het gehoor dat jullie geven aan de omwonenden/gebruikers van het park. 
 

We gaan in de legenda opnemen dat de steiger 
rolstoelvriendelijk is. Het is onze bedoeling inderdaad om daar 
een rolstoelvriendelijke steiger te plaatsen. 
Dank voor uw verdere reactie. 
 

14 3VO 
Biotoop 

Dank voor de nieuwe tekeningen en inhoudelijke respons op onze reactie en de 
reacties van de bewoners.  
  
3VO Biotoop heeft veel tijd en energie gestoken in het ophalen en samenvatten van de 
wensen van de bewoners. De gemeente Ridderkerk heeft zelf ook een enquête 
uitgezet. Uit beide trajecten, zowel uit onze inventarisatie als uit de enquête van de 
gemeente, blijkt de nadrukkelijke wens voor een bosrijk park voor recreatieve 
doeleinden. Concreet betekent dit een ongedeeld park, met veel bomen (als buffer 
tussen de rijksweg, voor de opname van fijnstof en CO2 uitstoot) met minder 
waterpartijen, geschikt voor zowel recreanten als (recreatieve) sporters. Dit uiteraard 
met plaats voor de kinderboerderij, midgetgolf en andere kleinschalige recreatieve en 
sportieve voorzieningen.  

Nu zou je verwachten dat de gemeente als dienstverlener aan de bewoners (en ook 
betaald door deze bewoners) hier goed naar zou luisteren. Gedurende het overleg met 
de werkgroep kregen wij ook die indruk. Uiteindelijk blijkt echter niets minder waar. Het 
op 16 april ontvangen plan betreft nog steeds een door middel van ijzeren hekken 
(i.v.m. het uitgebreide sportpark van de Rowdies) in twee delen gesplitst park, waarbij 
zelfs een grote oppervlakte bomen gekapt moeten worden. Op andere delen moet 
grond worden weggegraven om de door de bewoners zo verfoeide uitbreiding van 
waterpartijen/rietputten te realiseren. 
  
Zoals reeds eerder in meer detail door ons vermeld, staan de huidige plannen haaks 
op de wensen van de bewoners.  Dit betreft met name (in volgorde van relevantie): 

- de volledige tweedeling van het park; 
- de kap van veel bomen (anders dan noodzakelijk voor het geluidscherm); 
- de afname van recreatiemogelijkheden voor (duizenden) bewoners ten gunste 

van ca 150 leden van de Rowdies met een zeer beperkt gebruik. Dit zonder de 
alternatieven, zoals de  sportparken Bolnes en Reijerpark, goed in kaart te 
brengen/transparant te bespreken; 

- de aanleg van een Rietput i.v.m. geluidsoverlast (te weinig demping) en 
overlast van muggen; 

Hierbij het antwoord op de praktische vraag. 
 
Wij verwachten begin juni het ontwerp-bestemmingsplan ter 
inzage te leggen. 
 
Uiteraard informeren wij iedereen hierover op de gebruikelijke 
manier. 
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- het vergroten van het wateroppervlak (ondanks het herhaaldelijke verzoek dit 

te verkleinen), hetgeen ook ten koste gaat van het nuttig oppervlak om te 
recreëren. Wandelpaden moeten er namelijk zelfs voor worden opgeofferd. 
Verder is dit negatief voor de geluidsoverlast; 

- de grote visvijvers bij de Rietvink iets te verkleinen en de bomenrij/beplanting 
daar langs de Oosterparkweg te verbreden.  Dit om de geluidsoverlast bij 
Rietvink / Roerdomp te verminderen en de parkbeleving te vergroten;  

- de geasfalteerde route rondom het honkbalveld in stand te houden t.b.v. 
rolstoelgebruikers (o.a. uit Salem), kinderwagens en zo mogelijk ook fietsers. 
Deze wens wordt ook gewoon keer op keer genegeerd.  De half verharde 
paden zijn hiervoor niet goed geschikt en het graspad langs de honkbalvelden 
nog minder. Als het regent of geregend heeft is dit pad ook voor wandelaars 
onbruikbaar. Dit pad zou daarom moeten worden geasfalteerd;  

- om dezelfde reden is gevraagd om een verhard pad ‘boven’ de hogedruk 
gasleiding om een ‘rondje’ om de sportvelden te kunnen lopen met rolstoelen, 
kinderwagens, etc.  Dit is eenvoudig te realiseren, want deze strook mag niet 
beplant worden. Zonder verdere toelichting wordt dit in uw antwoord afgedaan 
als “dit gaan we niet doen”. 
  

Het is in totaliteit bezien daarom schrijnend te moeten constateren dat de wensen van 
de Rowdies zonder veel compromissen en voor miljoenen zijn ingewilligd (hetgeen ook 
vragen oproept over de rol/belangen(verstrengeling) van betrokkenen), terwijl de 
gebruikers van het Oosterpark zo hard moeten strijden om iets van hun wensen 
ingewilligd te krijgen. Zonder veel succes tot nu toe !! In plaats van een verbetering van 
het park is het nu een verslechtering en dat op kosten van de bewoners. Overigens is 
het bovenstaande op hoofdlijnen ook goed verwoord in de publicaties van de heer 
Lodder en de heer Eckhart, welke overigens zonder medeweten/beïnvloeding van 3VO 
Biotoop in de Combinatie zijn geplaatst. Deze zijn gemakshalve aan deze mail 
toegevoegd. 
  
Qua proces zien wij een terugkerend patroon. De gemeente start niet met een plan dat 
gebaseerd is op de wensen van de burgers/bewoners, maar op basis van de bijv. de 
Rowdies en hun netwerk/belangenvertegenwoordigers bij de gemeente. Voor de 
overige inrichting van het park zijn een jonge (onervaren) ecoloog en ontwerper 
buitenruimte als ware het een hobbyproject volledig losgegaan, zonder oog te houden 
voor de wensen van de bewoners. Het gevolg is dat het eerste plan 100% afweek van 
deze wensen. Dat een deel op basis van deze wensen nu is aangepast, zou volgens 
de gemeente als compromis tot tevredenheid moeten stemmen. De vraag is echter, 
hoezo compromis? Is het park er niet juist voor de bewoners? Is de gemeente er niet 
juist voor de bewoners? Verder wordt de inbreng van de natuurvereniging van groot 
belang gevonden door de gemeente, terwijl deze niet eens tot de bewoners behoren. 
De vraag is dan ook waarom dit het geval is.  
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Over een klein jaar zijn er weer verkiezingen en dan is er maar weer één ding 
belangrijk, namelijk de bewoner/de kiezer. Het is dus ook in het belang van de zittende 
bestuurders om beter naar hen te luisteren ! 
  
Concluderend kan dan ook worden gesteld, dat wij ondanks alle inzet en positieve 
instelling aan onze zijde van een koude kermis zijn thuisgekomen. Het vertrouwen van 
de bewoners is de basis voor het goed functioneren van elke overheid. Onze achterban 
heeft al meerdere malen aangegeven dit vertrouwen niet meer te hebben. Tot onze 
spijt moeten wij dit, in navolging van onze achterban en vele andere (intussen 
afgehaakte) burgerparticipaties, nu toch ook constateren. We trekken hier dan ook een 
streep. 
  
De weg voorwaarts heeft dus meer het karakter van een weg achterwaarts. 
We zien langzamerhand geen andere weg meer dan  het aangrijpen van alle  juridische 
mogelijkheden, het zoeken van de publiciteit (zoals de Combinatie en het AD), het 
bezwaar maken tegen de kap van elke individuele boom (anders dan noodzakelijk voor 
het geluidscherm) en het contact zoeken met (de oppositie in) de gemeenteraad in de 
hoop op een lokale ‘Pieter Omtzigt’. 
  
Uiteraard staat bij ons de deur op een kier, maar een gesprek moet dan wel meer zijn 
dan een rituele dans en echt tot resultaten leiden. 
  
Tenslotte nog een praktische vraag. Kun je ons melden wanneer de wijziging m.b.t. het 
bestemmingsplan voor de uitbreiding van de Rowdies wordt gepubliceerd? Door de 
bewoners worden inmiddels kosten nog moeite gespaard om hiertegen op een 
professionele wijze  in beroep te gaan. Omdat zij  staan te trappelen van ongeduld, 
leek het ons goed dit alvast even na te vragen. 
  
Bij voorbaat dank voor de terugkoppeling en beantwoording van de bovenstaande 
vraag. 
 

15 3VO 
Biotoop 

Op 22 april hebben wij in de onderstaande email aandacht gevraagd voor onze 
waarnemingen met betrekking tot het 
‘inspraak-/participatieproces’ inzake de herinrichting van het Oosterpark. Onze 
opmerkingen zijn naast het proces ook gericht op de inhoud van de plannen. 
 
 
Wij hebben hierbij aangegeven dat de bewoners onvoldoende zijn/worden gehoord. In 
de optiek van de bewoners is het een project geworden van de ecoloog en de 
natuurvereniging met de bewoners langs de zijlijn als figuranten. Daarnaast zijn de 
belangen van de bewoners ondergeschikt gemaakt aan die van de Rowdies. Dit 

U vraagt in uw bericht van 16 mei jl. om een inhoudelijke 
reactie op de door u ingebrachte punten in uw mail van 22 
april jl.  
 
Wij hebben ons best gedaan om op de ingebrachte 
inhoudelijke punten (die te maken hebben met het ontwerp 
van het Oosterpark) een inhoudelijke reactie te formuleren.  
 

- de volledige tweedeling van het park; 
U bent betrokken geweest bij de ontwikkeling van de 
ontwerpen voor het Oosterpark. U weet dat er in september 
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hebben wij ook inhoudelijk beargumenteerd. 
  
Anders dan een reactie op een afsluitende feitelijke vraag (waarvoor dank), hebben wij 
hier geen reactie meer op gekregen.  
We willen graag weten of er nog wijzigingen te verwachten zijn en daarom zouden 
we uit het oogpunt van zorgvuldigheid toch graag een reactie op de inhoud van ons 
schrijven ontvangen. 
Kortom, wij willen graag duidelijkheid creëren, voordat wij onze verdere plannen tot 
uitvoer brengen en deze tijdig met onze achterban communiceren. 
  
Wij ontvangen daarom graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 19 mei a.s., uw 
antwoord. 
 

heel veel weerstand kwam op de plannen voor de Oostelijke 
variant van de Rowdies. U hebt daar als organisatie ook op 
gereageerd en constructieve voorstellen gedaan om de 
huisvesting van de Rowdies op of rond het huidige sportpark 
te situeren. Het college heeft de zuidelijke variant voorgesteld. 
Ook deze is uitgebreid openbaar besproken in het 
participatieproces. 
Eén van de consequenties hiervan is dat er hierdoor op deze 
plek minder ruimte is voor verschillende paden en dat hier 
gevoelsmatig een tweedeling van het park kan ontstaan.  
In het huidige stadium van de besluitvorming krijgen we 
reacties van verschillende participanten (waaronder u) dat we 
het park in twee delen, terwijl dit de consequentie van een 
eerder gemaakte keuze is, die werd ingegeven door de 
participatie.  

 
- de kap van veel bomen (anders dan noodzakelijk 

voor het geluidscherm); 
We willen zorgen dat bomen voldoende leefruimte hebben om 
ook goed te kunnen groeien. Een gezond bos bestaat uit 
bomen met verschillende leeftijden en is opgebouwd uit 
meerdere boomsoorten, zaken die nu nog (deels) ontbreken 
in het Oosterpark. Ook de structuurvariatie ontbreekt in het 
park, er zijn vaak harde overgangen van hoog bos naar pad 
en gazon.  
 
In een bosvak worden vaak meer bomen aangeplant dan er 
uiteindelijk volwassen kunnen worden. Vaak wordt hiervoor 
gekozen om een vak sneller te vullen met groen, en omdat 
een deel van het groen uiteindelijk minder goed groeit of sterft 
door diverse redenen (storm/bliksem/ziektes). Daarom is het 
van belang om tijdig een vak te dunnen, waarbij je 
toekomstbomen aanwijst die de potentie hebben om tot 
mooie, monumentale bomen uit te groeien. Als je dat niet doet 
zie je vaak een vak met veel dunne, hoge bomen na verloop 
van tijd – door de concurrentiestrijd om het licht groeien ze 
allemaal de hoogte in. Dit zorgt voor zwakke bomen, die 
bijvoorbeeld veel sneller door storm zullen omvallen. Door het 
tijdig toepassen van dunningen zorg je voor een duurzaam, 
toekomstbestendig bos.  
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De afgelopen jaren hebben de geplande dunningen om 
verschillende redenen deels geen doorgang kunnen vinden. 
Wij achten het van groot belang dat dit alsnog gebeurt. Door 
de achterstand is er wel een uitdaging bij gekomen: in 
bosvakken waar langdurig geen onderhoud heeft plaats 
kunnen vinden, is nu een groter aandeel bomen met een 
verlaagde vitaliteit. 
 
- de afname van recreatiemogelijkheden voor 

(duizenden) bewoners ten gunste van ca 150 leden 
van de Rowdies met een zeer beperkt gebruik. Dit 
zonder de alternatieven, zoals de  sportparken 
Bolnes en Reijerpark, goed in kaart te 
brengen/transparant te bespreken; 

 
De door u genoemde alternatieven zijn in kaart gebracht en 
hiervan bent u op de hoogte gebracht. Het onderzoek en de 
uitkomsten daarvan kunt u lezen op: 
https://raad.ridderkerk.nl/Documenten/Raadsinformatiebrieven
-RIB/2020/6/pagina_2 (er zijn twee documenten over 
herhuisvesting Rowdies).  
 

- de aanleg van een Rietput i.v.m. geluidsoverlast 
(te weinig demping) en overlast van muggen; 

 
We hebben akoestisch onderzoek laten doen naar de 
gevolgen van de nieuwe inrichting op de geluidsbelasting. We 
hebben hierbij rekening gehouden met het scherm van 6 
meter langs de rijksweg. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen 
verhoging is van het aantal gehinderden als gevolg van de 
nieuwe inrichting. 
 
Waar water of groen is, komen ook insecten voor en sommige 
insecten kunnen worden beschouwd als plaagdieren. Maar 
insecten zijn ook nodig voor biodiversiteit, voor bestuiving van 
bloemen en waar insecten leven zijn ook vogels en ook 
sommige vissen en zoogdieren leven van insecten. 

 
- het vergroten van het wateroppervlak (ondanks 

het herhaaldelijke verzoek dit te verkleinen), 
hetgeen ook ten koste gaat van het nuttig 
oppervlak om te recreëren. Wandelpaden moeten 
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er namelijk zelfs voor worden opgeofferd. Verder 
is dit negatief voor de geluidsoverlast; 

 
We hebben naar aanleiding van de verschillende reacties 
de hoeveelheid toe te voegen water aangepast. In het 
Oosterpark wordt ongeveer 5000 m2 nieuw water 
aangelegd. Het overige water is bedoeld als compensatie 
voor het verlanden en dempen van watergangen. Dit extra 
water levert extra belevings- en natuurwaarde op: 
hondenzwemplas, natuurvriendelijke oevers, rietput. 
 
We hebben akoestisch onderzoek laten doen naar de 
gevolgen van de nieuwe inrichting op de geluidsbelasting. 
We hebben hierbij rekening gehouden met het scherm 
van 6 meter langs de rijksweg. Uit dit onderzoek blijkt dat 
er geen verhoging is van het aantal gehinderden als 
gevolg van de nieuwe inrichting.  

 
- de grote visvijvers bij de Rietvink iets te 

verkleinen en de bomenrij/beplanting daar langs 
de Oosterparkweg te verbreden.  Dit om de 
geluidsoverlast bij Rietvink / Roerdomp te 
verminderen en de parkbeleving te vergroten;  

 
U heeft dit eerder gevraagd en u heeft daar antwoord op 
gehad. Zoals u weet, zal het dempen van water direct tot 
gevolg hebben dat we elders in het peilgebied (deel van 
het park) dit gedempte water moeten compenseren. Dat 
lijkt ons ook niet uw bedoeling gezien uw reactie op de 
uitbreiding van het water, net zomin als het uw bedoeling 
zal zijn om de last die u noemt te verschuiven naar 
bewoners die op een andere plek langs het park wonen. 
Wel gaan we (zoals reeds eerder aangegeven) begroeiing 
tussen de zwemplas en de Oosterparkweg aanbrengen. 
We onderzoeken hoe we dit het beste kunnen 
vormgeven. Hierbij houden we rekening met de wens van 
afscherming. 

 
- de geasfalteerde route rondom het honkbalveld in 

stand te houden t.b.v. rolstoelgebruikers (o.a. uit 
Salem), kinderwagens en zo mogelijk ook fietsers. 
Deze wens wordt ook gewoon keer op keer 
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genegeerd.  De half verharde paden zijn hiervoor 
niet goed geschikt en het graspad langs de 
honkbalvelden nog minder. Als het regent of 
geregend heeft is dit pad ook voor wandelaars 
onbruikbaar. Dit pad zou daarom moeten worden 
geasfalteerd;  

 
Wij vinden het jammer dat het beeld wordt geschetst dat 
wij dit negeren. Wij hebben de afgelopen maanden 
regelmatig zowel schriftelijk als mondeling aangegeven 
dat we de halfverhardingspaden willen omvormen naar 
paden met Stabilizer waarop heel goed met rolstoelen, 
rollators en kinderwagens kan worden gereden. Het park 
wordt hierdoor op meerdere plekken juist meer 
toegankelijk, zodat meer mensen van het park gebruik 
kunnen maken. 
 
- om dezelfde reden is gevraagd om een verhard 

pad ‘boven’ de hogedruk gasleiding om een 
‘rondje’ om de sportvelden te kunnen lopen met 
rolstoelen, kinderwagens, etc.  Dit is eenvoudig te 
realiseren, want deze strook mag niet beplant 
worden. Zonder verdere toelichting wordt dit in 
uw antwoord afgedaan als “dit gaan we niet 
doen”. 

 
Onze reactie is inderdaad erg kort. Dat komt omdat we in 
eerdere gesprekken met uw organisatie over de ligging 
van de hogedrukgasleiding en de vereisten op en rondom 
deze leiding uitgebreid hebben aangegeven dat deze 
zone zoveel mogelijk vrij moet blijven van paden en 
bomen. De Gasunie wil bij noodzakelijk onderhoud 
makkelijk bij deze leiding kunnen. Wij waren in de 
veronderstelling dat het u daardoor duidelijk was dat het 
niet voor de hand ligt om het door u gevraagde pad aan te 
leggen. Dit hadden we (achteraf gezien) duidelijker en 
uitgebreider kunnen formuleren. 

 
16 Particulier Ik heb geprobeerd u te bellen, dit is niet gelukt. Zou u me terug willen bellen, het gaat 

over de inrichting van het Oosterpark, in het bijzonder over de vraag in welke mate de 
gemeenteraad al een onomkeerbaar besluit heeft genomen waardoor de fietsroute 
door het Oosterpark via het Essenlaantje  is  uitgesloten. De bezwaren om dit fietspad 

De commissie is op 10 juni 2021. 
De raadsvergadering is op 6 juli 2021. 
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niet als zodanig aan te leggen zijn grotendeels bekend, nl meer bomenkap en 
eventuele extra maatregelen (waaronder nog meer bomenkap) i.v.m. het gebied voor 
lopende honden. U kunt - als u te weinig tijd heeft - eventueel via de mail ook het 
antwoord geven op deze vraag. Alvast bedankt. 
 

17 MBR Op de eerste plaats hulde aan de makers van het plan om zoveel verschillende wensen te 
realiseren. Dit was geen eenvoudige opgave, vooral omdat enkele wensen moeilijk met elkaar 
zijn te combineren. Eén belangpunt punt is blijven liggen, namelijk het behoud van het 
Essenlaantje als fietsroute. De redenen hiervoor zijn dat er in dit geval nog meer bomen 
moeten worden gekapt en dat dit moeilijk verenigbaar is met 
het vrije hondenlosloopgebied. Op zich is de ruimte wel aanwezig, maar die is wel beperkt. In 
principe is het niet onmogelijk om het Essenlaantje als fietsroute te behouden. 
 
Het MBR stelt voor om een oplossing te vinden die niet ten koste gaat van dit fietspad en die 
toch voor alle partijen acceptabel is. Hiervoor gaan we even terug in de ontstaansgeschiedenis 
van het Oosterpark. Dit park is destijds aangelegd met subsidie van de provincie en/of het 
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Het doel was en is om een keten te vormen van 
tweeëntwintig natuurgebieden op het eiland IJsselmonde waar ‘bos- en natuurrijke’ gebieden 
zeldzaam zijn. Die gebieden zijn o.a. met elkaar verbonden door fietsroutes en brengen de 
natuur in een verstedelijkte omgeving dichter bij de mensen. Het Essenlaantje is een pareltje in 
fietsroutenetwerk van de regio. Het voorgestelde alternatief via een parkeerplaats met steen 
en blik staat 
hiermee in schril contrast. Het Oosterpark heeft op de eerste plaats een regionale functie; op 
de tweede en derde plaats een functie als wijkpark respectievelijk als een sportpark. 
 
Dat er bomen moeten worden gerooid voor het honkbalveld is inderdaad een pijnlijke keuze. 
Het is voor de vele honderden recreatieve fietsers niet uit te leggen dat dit ten 
koste zou moeten gaan van dit mooie fietspad dat ze het hele jaar door gebruiken. De keuze 
voor het honkbalveld staat niet ter discussie. Het lijkt ons redelijk dat nadelige gevolgen van 
die keuze worden voorkomen en/of hersteld. Dit kan door het Essenlaantje als fietsroute te 
behouden en door te trekken rondom het honkbalveld en verderop weer aan te laten sluiten 
op het oorspronkelijke fietspad. Waar dit fietspad in de nabijheid komt van het vrije 
hondenlosloopgebied, kan dit worden afgescheiden met dichte (haag)beplanting, bijvoorbeeld 
met sleedoorn, meidoorn en/of vuurdoorn of een ander type haagbeplanting. Dit compenseert 
de bomenkap. Wellicht kunnen ook in die omgeving ook nieuw bomen worden aangeplant. Op 
deze wijze slingert er zich alsnog een aantrekkelijk recreatief fietspad door het Oosterpark. Een 
mooi onderdeel van het 
regionaal fietsroutenetwerk waar Ridderkerk trots op mag zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals u zelf al in uw inleiding constateerde, hebben we te 
maken met verschillende belangen en wensen waarmee we 
rekening willen houden. Dat proberen we zo goed mogelijk te 
doen. De aanleg van een apart fietspad om het honkbalveld 
heen richting de zwemplas kost extra bomen en behoorlijk 
veel ruimte. Ook zal het fietspad afgeschermd moeten zijn in 
verband met loslopende honden. Zoals u opmerkt kan deze 
afscherming groen ingepast worden, maar dit gaat nog steeds 
ten koste van bomen en het kost ook ruimte. Gezien de breed 
levende wens om zoveel mogelijk bomen te behouden, kiezen 
we niet voor deze oplossing. De recreatieve fietsverbinding 
richting Rijsoord blijft in stand en men kan nog steeds 
wandelend van het Essenlaantje genieten. 
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Wat betreft de geluidsscherm hebben we er goede nota van genomen dat Rijkswaterstaat niet 
toestaat dat op haar grond een (gemeentelijke) geluidscherm wordt geplaatst. Dat is 
ongetwijfeld gebaseerd op algemene voorwaarden. Het is jammer dat hierdoor de luidscherm 
aan de noordzijde van de waterpartij aan de rand van het park terechtkomt, dit gaat ten koste 
van de aantrekkelijkheid van het park. Als het geluidsscherm aan de zuidzijde van die 
waterpartij kan worden geplaatst, dan gaat die waterpartij niet verloren voor de 
natuurbeleving van het park, en dat is pure winst.  
 
Wellicht dat via een overleg tussen bestuurders een overeenkomst kan worden bereikt die 
tegemoet komt aan de bezwaren van Rijkswaterstaat en maakt dit alsnog mogelijk om het 
scherm te plaatsen aan de zuidzijde van de genoemde waterpartij. 
 
Samengevat adviseert het MBR 
1. Het Essenlaantje behouden als onderdeel van de regionale recreatieve fietsroute, zonder 
dat dit ten koste gaat van andere gebruikers van het park; 
2. Via een overleg tussen bestuurders proberen te bewerkstellingen dat het geluidsscherm aan 
de zuidzijde van de waterpartij langs de rand van het park kan worden aangelegd. 

Wij vinden het ook jammer dat we het scherm niet op grond 
van Rijkswaterstaat kunnen realiseren. De grond ten zuiden 
van de door u genoemde watergang is namelijk van 
Rijkswaterstaat. Het door u gevraagde bestuurlijk overleg 
heeft reeds plaatsgevonden in september jl. Dit heeft niet de 
door ons (en u) gewenste uitkomst gehad. Hierover heeft het 
college de raad geïnformeerd in de raadsinformatiebrief d.d. 2 
oktober 2020. 
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4. Reacties maart 2021 inclusief antwoorden 
Antwoorden op alle binnen gekomen reacties n.a.v. de online bijeenkomsten op 22 en 23 maart en de publicatie op de website. 
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1 particulier Wordt de mogelijkheid tot de aanleg van enkele jeu de boules 

banen nog overwogen? 
  

Goed idee. We willen bij het speeltuintje bij de Kinderboerderij twee banen 
aanleggen. 

2 particulier Bij het wandelen naar de oost zijde van het park wordt je 
gedwongen:  

of langs de Oosterparkweg te lopen,  
of een deel dezelfde weg heen en terug. 

Dat lijkt mij niet plezierig. 

In het oostelijk deel is het mogelijk meerdere routes te lopen. Alleen als u van 
oost naar west wilt lopen en weer terug naar oost dan moet u een klein deel van 
dezelfde route weer lopen (onder het honkbalveld). 

3 particulier Mijn belangrijkste opmerkingen voor wat betreft de situering van de 
sportvelden en de hoofdstructuur van het Oosterpark zijn u bekend. 
Inmiddels zijn belangrijke keuzes hieromtrent reeds gemaakt, 
keuzes waar ik mij niet altijd in kan vinden.  
Voor wat betreft de verdere uitwerking en detaillering van het park 
heb ik het vertrouwen dat dit op een deskundige en professionele 
wijze wordt uitgewerkt door het planteam wat hier aan werkt hun 
enthousiasme kwam positief op mij over. 
  

Dank voor uw bericht. 

4 particulier Ik ben helaas maandag verhinderd maar wil toch graag hierbij mijn 
ongenoegen uiten over het laten vervallen van het Essenlaantje. 
Te gek voor woorden om zo’n schitterend bomenlaantje weg te 
halen. Niet alleen wandelaars maar ook fietsers zoals wij, maken 
hiervan veel gebruik. Bij deze een uitdrukkelijk verzoek laat het niet 
verloren gaan. Door het Oosterpark loopt een fietsroute en die moet 
aangesloten blijven op de Oosterparkweg. 
 

Het Essenlaantje vervalt niet. Een heel groot deel blijft bestaan en zal 
aansluiten op de wandelpaden in het oostelijk deel van het park. 
 
Alleen de fietsfunctie van het Essenlaantje vervalt. Dit deel van het Oosterpark 
wordt wandelgebied en blijft losloopgebied zoals dat nu ook het geval is.  
 
De aanleg van een apart fietspad om het honkbalveld heen richting de 
zwemplas kost extra bomen en ruimte. Ook zal het fietspad afgeschermd 
moeten zijn in verband met loslopende honden. Ook dit kost bomen. Dit willen 
we voorkomen. 
 
Wel wordt het mogelijk om via de noordzijde van het sportpark de doorgaande 
fietsroute richting Rijsoord te nemen. 
 

5 particulier In het park staan wel een aantal prullenbakken langs de 
wandelpaden (Oosterparkweg zijde). Aan de kant van de snelweg 
staan wel bankjes maar geen prullenbakken. Graag daar wat meer 
aandacht voor want er ligt nu soms veel rommel. 

Dank voor uw bericht. We zullen hier naar kijken in de verdere uitwerking. 
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6 particulier Ik had nog wel een idee om de fietsroute aan te laten sluiten op het 

bruggetje naar de Tarbot toe via een nieuwe verbinding over de 
sloot. Je krijg dan een t-kruising met het bestaande fietspad  
(verlengde stuk van de oosterparkweg richting Rotterdamse weg). 
Je kan dan het buitenste wandelpad gebruiken voor asfaltering en 
achter het nieuwe honkbal veld doorlopend verderop laten 
aansluiten op het bestaande fietspad. Zo blijft er een lang fiets 
skate en goed rollator wandelpad bestaan. 
  

We sluiten het bestaande fietspad richting Oosterparkweg aan op een nieuwe 
verbinding ten noorden van het Sportpark. Hiermee blijft er een goede fietsroute 
bestaan door het park richting Rijsoord. 
 
De wandelpaden gaan we omvormen naar een betere verharding die ook 
geschikt is voor gebruik door rollators, kinderwagens en rolstoelen e.d. 

7 particulier Vanavond ben ik niet in de gelegenheid om aan te sluiten, dus 
hierbij mijn steun voor jullie goede werk!  
 

Dank voor uw bericht. 

8 Particulier Ik ben er maandag niet bij. Wil wel vertellen dat ik het belangrijk 
vind dat het park zoveel mogelijk intact moet blijven. Het moet meer 
voelen als een bos dan een open vlakte. Oude bomen laat ze staan 
aub. Ik ben echt bang dat we na renovatie van het park de 
komende 10 jaar geen dichte begroeining meer zien. 
Ik ben zo dol op dit park, jammer dat alles anders moet. We zijn ooit 
komen wonen in deze buurt juist vanwege dit park, heerlijk groen. 
Voor mij voelt het niet goed dat er straks veranderingen komen.  
  

We gaan vitale bomen zeker laten staan (als ze niet weg hoeven in verband 
met het geluidsscherm of uitbreiding Rowdies). 
 
De aanpak van het park zal heel geleidelijk gaan. En deze aanpak is ook 
bedoeld om te zorgen dat u ook over vele jaren nog steeds van het park kunt 
genieten. 
 

9 Particulier Tevens wil ik u op attenderen dat het broedseizoen inmiddels is 
begonnen, welke duurt tot 15 juli en dat dus bomen in die periode 
niet gekapt mogen worden wanneer daar nesten in zitten en ook 
dat de vogels gedurende die periode niet verstoord mogen worden. 
 
Ook wil ik u er op wijzen dat het ‘’aanleggen/verbeteren” van de 
ruiterpaden weggegooid geld is daar de ruiters nooit gebruik maken 
van deze paden maar liever de voetpaden en velden “omploegen” 
en veelvuldig paardenvijgen achterlaten. Ooit was het een 1 of 2 
jarige proef maar heb daar nooit verder iets over vernomen. 
 
Ik heb al geruime tijd geleden vermeld dat het park veelvuldig door 
wandelaars, sporters, hardlopers, hondeneigenaren wordt 
betreden, zoveel meer dan de enkele uren dat de Rowdies spelen 
en dat daarvoor een heel stuk voor parkgenieters moet wijken en 
wat ik nu begrijp ook de toegang zuidzijde voor fietsers verdwijnt 
van het zeer aangename laantje. 
 
 
 

We gaan nu niet beginnen met werkzaamheden in het Oosterpark. Als we dat 
wel gaan doen dan houden we uiteraard rekening met onder andere het 
broedseizoen. 
 
 
We hebben van verschillende ruiters het verzoek gekregen het huidige 
ruiterspoor te handhaven. Dit pad wordt nu niet gebruikt omdat het slecht 
onderhouden is.  
 
 
 
Over de Rowdies heeft de gemeenteraad reeds een besluit genomen. 
De aanleg van een apart fietspad om het honkbalveld heen richting de 
zwemplas kost extra bomen en ruimte. Ook zal het fietspad afgeschermd 
moeten zijn in verband met loslopende honden. Ook dit kost bomen. Dit willen 
we voorkomen. 
 
Wel wordt het mogelijk om via de noordzijde van het sportpark de doorgaande 
fietsroute richting Rijsoord te nemen. 
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10 Particulier Ik sluit mij volledig aan bij de onderstaande punten van 3VO 

Biotoop:  
 

• Watergebied niet vergroten, hooguit de oevers 
natuurvriendelijk maken. Er zijn immers geen extreem 
drassige en of droge zones in het park. 

• Meer begroeiing bij de grote waterplas (evenwijdig aan de 
Oosterparkweg). 

 
 

• Bomen zoveel mogelijk behouden vanwege, het breken van 
het geluid en schaduwwerking in plaats van kappen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Meer diversiteit van planten, struiken en bomen 
 
 
 

Kortom de recreatieve waarde vergroten voor alle recreanten. Veel 
wateroppervlak vermindert het nuttig oppervlak voor de recreant. 
 

 
 
 
Oevers worden zoveel mogelijk natuurvriendelijk gemaakt. 
 
 
We gaan begroeiing tussen de zwemplas en de Oosterparkweg aanbrengen. 
We onderzoeken hoe we dit het beste kunnen vormgeven. Hierbij houden we 
rekening met de wens van afscherming. 
 
We willen zorgen dat bomen voldoende leefruimte hebben om ook goed te 
kunnen groeien. Een gezond bos bestaat uit bomen met verschillende leeftijden 
en is opgebouwd uit meerdere boomsoorten, zaken die nu nog (deels) 
ontbreken in het Oosterpark. Ook de structuurvariatie ontbreekt in het park, er 
zijn vaak harde overgangen van hoog bos naar pad en gazon.  
 
In een bosvak worden vaak meer bomen aangeplant dan er uiteindelijk 
volwassen kunnen worden. Vaak wordt hiervoor gekozen om een vak sneller te 
vullen met groen, en omdat een deel van het groen uiteindelijk minder goed 
groeit of sterft door diverse redenen (storm/bliksem/ziektes). Daarom is het van 
belang om tijdig een vak te dunnen, waarbij je toekomstbomen aanwijst die de 
potentie hebben om tot mooie, monumentale bomen uit te groeien. Als je dat 
niet doet zie je vaak een vak met veel dunne, hoge bomen na verloop van tijd – 
door de concurrentiestrijd om het licht groeien ze allemaal de hoogte in. Dit 
zorgt voor zwakke bomen, die bijvoorbeeld veel sneller door storm zullen 
omvallen. Door het tijdig toepassen van dunningen zorg je voor een duurzaam, 
toekomstbestendig bos.  
 
De afgelopen jaren hebben de geplande dunningen om verschillende redenen 
deels geen doorgang kunnen vinden. Wij achten het van groot belang dat dit 
alsnog gebeurt. Door de achterstand is er wel een uitdaging bij gekomen: in 
bosvakken waar langdurig geen onderhoud heeft plaats kunnen vinden, is nu 
een groter aandeel bomen met een verlaagde vitaliteit. 
 
Dit is ook ons doel, zie ook vorige antwoord. Door meer licht (dunnen en 
plaatselijk kappen) creëeren we kansen (licht) voor struiken, kruiden en andere 
soorten bomen. 
 
Water zorgt ook voor recreatie- en belevingswaarde. Bijvoorbeeld vissers 
maken ook gebruik van het water.  
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Aanvulling hierop:   

• Het behoud van het essen laantje (fietspad) waardoor 
fietsers vanaf daar het park kunnen betreden. 

  

 
Alleen de fietsfunctie van het Essenlaantje vervalt. Dit deel van het Oosterpark 
wordt wandelgebied en blijft losloopgebied zoals dat nu ook het geval is.  
De aanleg van een apart fietspad om het honkbalveld heen richting de 
zwemplas kost extra bomen en ruimte. Ook zal het fietspad afgeschermd 
moeten zijn in verband met loslopende honden. Ook dit kost bomen. Dit willen 
we voorkomen. 
 
Wel wordt het mogelijk om via de noordzijde van het sportpark de doorgaande 
fietsroute richting Rijsoord te nemen. 
 

11 Particulier Onderstaand mijn opmerkingen over het nu voorliggende 
plan die ik later ook officieel wil inbrengen: 
 
Als ik de huidige versie van het nieuwe plan voor het Oosterpark 
beschouw bestaat dit uit 2 elementen: 
• de verdere verduurzaming van het park via meer diversiteit in 

beplanting en het toevoegen van nieuwe recreatieve en 
ecologische waarden (eilandjes, paden, water, grondwallen, 
bankjes e.d. 

• de verwezenlijking van de plannen voor de honkbalvereniging 
van de Rowdies en met name het nieuwe speelveld en 
verplaatsing en nieuwbouw kantine met bijbehorende 
voorzieningen. 

 
2. Mijn belangrijkste bezwaren van het huidige plan richten zich op 
de maatschappelijke, recreatieve en ecologische gevolgen van de 
realisering van de plan voor het sportcomplex van De Rowdies en 
deels  de verdere verduurzaming en verhoging van de recreatieve 
waarden. 
Die bezwaren wordt onderstaand toegelicht: 
 
Het plan tot uitbreiding van het aantal sportvelden voor de Rowdies 
met een nieuw veld achter het bestaande hoofdveld, betekent een 
tweedeling van het oostelijk deel van het park met ongewenste 
maatschappelijke, recreatieve en ecologische gevolgen. De vele 
wandelaars, en sporters in het park lopen nu  ”hun ronden” via de 
vele naast elkaar gelegen wandelpaden die van oost naar west 
door het park lopen. Door de situering van het tweede veld ontstaat 
een soort van “sluis” waarbij 1 enkel wandelpad overblijft over een 
afstand van meer dan 100 meter. Een ”rondje Oosterpark” behoort 
hierdoor in het oostelijke deel niet meer tot de mogelijkheden. Dit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In eerste instantie werd in september 2020 de Oost-variant voorgesteld 
waardoor het park aanééngesloten bleef. Hier is veel weerstand op gekomen 
vanuit bewoners van de Tarbot en hondenbezitters, waardoor aan de raad 
uiteindelijk de Zuid variant is voorgesteld.  
 
Door inspraakbijdragen bij de raadsbehandeling van onder andere 3VO Biotoop 
en de bewonersgroep Tarbot heeft de raad het college opdracht gegeven om 
Zuid en Zuid-Zuid te onderzoeken. Dit is gebeurd en daar is de nieuw Zuid 
variant uiteindelijk uitgekomen. 
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heeft belangrijke negatieve gevolgen voor de recreatieve en 
ecologische waarden van het park. De dynamiek, de 
aantrekkelijkheid en het gevoel ”in een bos te verblijven” verdwijnt 
in dit deel van het park.  
 
Het plan voor een nieuw speelveld heeft belangrijke negatieve 
gevolgen voor de fauna in het Oosterpark. Het park is verblijfplaats 
en foerageergebied van veel soorten vogels, amfibieën, 
vleermuizen, konijnen etc. Deze soorten, denk aan de populatie 
fazanten, konijnen verplaatsen zich door het park. Door de barrière 
die wordt opgeworpen door de ligging van het nieuwe speelveld, 
wordt het voor een aantal soorten onmogelijk gemaakt zich goed te 
verplaatsen door de nauwe ”verbindingssluis” die achter het nieuwe 
speelveld overblijft en die ook moet worden  
gebruikt door wandelaars en sporters in het park. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tweedeling van het park die ontstaat door het nieuwe 
honkbalveld zorgt een toename van geluidsoverlast en 
luchtverontreiniging. Een groot aantal bewoners die nu aankijken 
tegen een groenbuffer krijgen een bijna open zicht richting rijksweg 
A15 met alle negatieve gevolgen van dien. 
 
Het plan voor het nieuwe honkbalveld heeft onaanvaardbare 
maatschappelijke gevolgen voor het gebruik van een groot deel van 
het park. Gelet op de grote maatschappelijke functie van het park is 
het noodzakelijk dat de huidige recreatieve en ecologische waarden 
behouden blijven. 
 
Een tweedeling van het park zoals boven beschreven is dan ook 
om deze reden onaanvaardbaar! De gemeente is om deze reden 
ook veel te snel afgestapt van een variant om het 
evenemententerrein, een deel van het park zonder een echte 
functie, uit te sluiten als mogelijkheid om een nieuw speelveld te 
verwezenlijken!. Een dergelijke variant scheelt ook hoe kosten die 

 
 
 
 
 
 
Dit is inderdaad een nadeel van de huidige plannen. Voor wat betreft 
vleermuizen wordt nog wel goed onderzocht of er essentiele functies in het park 
liggen (foerageren, vliegroutes) en uiteraard ook verblijfplaatsen in bomen. Hier 
wordt dan rekening mee gehouden.  
 
Voor de overige zoogdieren geldt geen verhoogde beschermde status vanuit de 
Wet Natuurbescherming – wel proberen we uiteraard ook met deze soorten 
rekening te houden. Voor de vogels zal de ingreep wellicht wat nadelige 
gevolgen hebben, echter zal de rest van het park voor veel vogels interessanter 
worden en zijn de soorten goed in staat te verplaatsen. Wel is er speciale 
aandacht voor jaarrond beschermde nesten, zo waren er de agfelopen jaren 
nesten van Sperwer en Buizerd.  
 
De afgelopen jaren zijn er weinig amfibieen waargenomen in het oostelijk 
gedeelte: twee Bruine kikkers en één Gewone pad. De Bruine kikker heeft 
waarschijnlijk genoeg leefruimte in het oostelijk gedeelte zelf. Voor de Gewone 
pad moeten we nog nagaan of de jaarlijkse paddentrek door een van de 
gebieden loopt waar ruimtelijk wordt ingegrepen.    
 
 
We laten uitrekenen wat de nieuwe inrichting voor consequenties heeft op de 
geluidsbelasting. Hierbij houden we rekening met het nog te plaatsen scherm 
van 6 meter hoog. 
 
 
 
Wij zijn het met u eens dat het park een hele belangrijke recreatiefunctie heeft 
als familiepark. 
 
 
 
 
Bij het raadsbesluit van december 2020 over de herhuisvesting van de Rowdies 
is een uitgebreide memo opgenomen over de keuze voor verschillende 
varianten en locaties in het Oosterpark. De door u genoemde optie is daaruit 
niet haalbaar gebleken om meerdere redenen. 
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in een tijd waarin de begroting van de gemeente onder druk staat 
veel beter voor andere doeleinden kun nen worden gebruikt.  
 
Het Oosterpark heeft de afgelopen jaren veel geleden onder de kap 
van vele honderden bomen. Dit heeft belangrijke negatieve invloed 
gehad op de belevingswaarde van grote delen van het park, de 
ecologische waarde (door de kap en het gebruik van zwaar 
materieel) en niet in de laatste plaats de fauna in het park. Het is 
dan ook ongewenst als het park zoals de plannen luiden gedurende 
jaren verandert in een bouwput waardoor de waarde en beleving 
van het park lange tijd negatief wordt beïnvloed. De aanplant van 
nieuwe soorten die het park verduurzamen is goed, maar dit  moet 
niet tot gevolg hebben dat nieuwe kap van bomen en veel 
grondverzet nodig is. Hierop zit geen enkele gebruiker van het park 
te wachten! 
 

 
 
 
 
 
Voor wat betreft het kappen van bomen: zie ook antwoord bij 10.  
 
Aanvullend: er is uiteraard wel aandacht voor de fasering van de plannen, we 
zorgen er voor dat niet in één keer het hele park wordt aangepakt – zo is er 
altijd een deelgebied waar weinig gebeurt, zodat mens en dier daar de rust kan 
opzoeken. 
 
 

12 Particulier De online vergadering is goed geregeld geweest. Dank voor het 
beantwoorden van de vragen. 
 
Ondanks dat er al veel over gezegd is, wil ik toch nog nadrukkelijk 
aandacht vragen voor fietsers in het Oosterpark, mat name wat 
betreft het oostelijke deel. 
Ik heb jullie vaak het woord beleving horen noemen. Laat dan de 
fietsers ook het totale park beleven en puzzel dan nog eens op dat 
oostelijke deel. Hoe mooi is het als je als gemeente een 
knooppuntenfietsroute door het gehele park laat lopen dit is een 
geweldige reclame voor de gemeente. Op zoveel oppervlakte moet 
daar toch een oplossing voor te vinden zijn. Ik wens jullie veel 
wijsheid en bedenk dat er veel reacties op het essenlaantje zijn 
gekomen dus dat moet een voldoende duidelijk teken zijn om hier 
nog eens extra naar te kijken. 
 

 
 
 
Alleen de fietsfunctie van het Essenlaantje vervalt. Dit deel van het Oosterpark 
wordt wandelgebied en blijft losloopgebied zoals dat nu ook het geval is.  
 
Wel wordt het mogelijk om via de noordzijde van het sportpark de doorgaande 
fietsroute richting Rijsoord te nemen. Dit hebben we aangepast naar aanleiding 
van alle reacties. 
 
De aanleg van een apart fietspad om het honkbalveld heen richting de 
zwemplas kost extra bomen en ruimte. Ook zal het fietspad afgeschermd 
moeten zijn in verband met loslopende honden. Ook dit kost bomen. Dit willen 
we voorkomen. 
 
 

13 Particulier Ik ben zo bang dat door de geluidsschermen het geluidsprobleem 
verplaatst wordt naar verder in de wijk. Nu hebben we daar al 
regelmatig 'last' van en ik ben bang dat het geluid nu over de 
schermen hier harder gaat worden. 
 
Ook mis ik een openbaar toilet in het park. Er bestaan hele mooie 
die zichzelf schoonmaken. Als darmpatient is het soms echt een 
probleem om lekker te gaan wandelen. Er zijn ook veel mensen met 
plasproblemen die ineens moeten. Ik snap dat het een lastig op te 
lossen probleem is,  maar als je deze handicap hebt is je wereld 

Het geluid wordt elders in de wijk niet harder als het geluidsscherm is geplaatst. 
Hoe verder de afstand hoe minder het geluid. U zult misschien wel andere 
geluiden gaan horen die u eerder niet hoorde, omdat u het geluid van A15 niet 
meer zo goed hoort als nu. 
 
Staatsbosbeheer heeft wel plannen om een dergelijke voorziening te realiseren 
in het Oosterpark. Het is nog niet bekend wanneer. 
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soms best klein. En ergens een kopje koffie drinken en dan daar 
gebruik maken van het toilet zit er tegenwoordig ook niet meer in. 
 
Ik bedenk me net dat ik me ook afvraag of er een trimparcours in 
het park kan komen. Ik ben zelf A-sportief, maar het is best leuk om 
zoiets te hebben denk ik. Dat is voor allerlei leeftijden leuk. 
 

 
 
 
We hadden sowieso op nog nader te bepalen plekken gedacht aan 
sporttoestellen of mogelijkheden om sportief te bewegen.  
Dus dan zou je een route kunnen maken in het park langs die elementen. 
 
 

14 Particulier Gisterenavond heb ik, als gast, de online bijeenkomst bijgewoond. 
Nogmaals bedankt voor de uitnodiging. 
 
Bijna op het einde van de bijeenkomst werd er een voorstel/plan 
van de 2 hondenlosloopgebieden getoond. Wat mij opviel is dat het 
wandelpad langs de rijksweg in de nieuwe plannen niet is 
opgenomen als hondenlosloopgebied. 
Dit is nu namelijk wel het geval. Is dit per ongeluk vergeten op te 
nemen in de nieuwe plannen? 
 

 
 
 
Het wandelpad langs de rijksweg is na de aanleg van het geluidsscherm geen 
hondenlosloopgebied meer.  
 
Ter compensatie daarvan maken we het losloopgebied dat nu aan de oostkant 
van het park ligt groter.  

15 Particulier Ik mis is in de details het parkeerterrein aan het begin van het park, 
bij de Kerkweg. Ik zie ook dat het bestaande parkeerterrein 
halverwege het park is opgeheven. Ik ben bang dat er hierdoor nu 
erg weinig parkeerruimte aanwezig is voor het gehele park. Nu 
bestaat het risico dat dagjesmensen, hun auto zullen parkeren op 
het terrein van de De Bloemenjungle. Zij zullen daar niet blij mee 
zijn. 
 
Ook ik vind dat het doorgaande fietspad, wat nu dwars door het 
park heen loopt, gehandhaafd moet blijven. Dus het mooie Essen 
laantje daar niet van loskoppelen. Als het fietspad aan het einde 
van het park wordt afgekapt, wordt ook de recreatieve 
Knooppunten-route onderbroken. Dit lijkt mij niet de bedoeling. Ik 
wandel veel in het park en bemerk dat dit fietspad door heel veel 
fietsers (zowel recreatief als voor woon- werkverkeer) gebruikt 
wordt. Recreatieve fietsers zullen de Oosterparkweg dan ook geen 
fraaie oplossing vinden. Ze rijden dan langs het park en er niet 
meer doorheen. Ook als deze weg wordt aangemerkt als een 
fietsstraat waar de auto te gast is, is dit geen juiste oplossing. 
 
Er is aan veel gedacht, maar ik mis op de tekening de nodige 
plaatsen van zitpankjes voor de ouderen onder ons. 
Jammer van de gekozen plaats van de geluidswal langs de 
viaducthelling van de Rotterdamseweg en een stukje langs de A15. 

Het parkeerterrein aan het begin bij de Kerkweg hoort er inderdaad ook bij. 
Daar verandert niets aan daarom is het niet ‘zichtbaar’ in de tekening. 
Voor het parkeren hopen we met een (kleine) uitbreiding bij Kinderboerderij en 
een uitbreiding bij Rowdies het vervallen van de parkeerplaats bij de Pelikaan 
op te heffen. 
 
 
 
Alleen de fietsfunctie van het Essenlaantje vervalt. Dit deel van het Oosterpark 
wordt wandelgebied en blijft losloopgebied zoals dat nu ook het geval is.  
 
Wel wordt het mogelijk om via de noordzijde van het sportpark de doorgaande 
fietsroute richting Rijsoord te nemen. Dit hebben we aangepast naar aanleiding 
van alle reacties. 
 
 
 
 
 
 
Wij gaan dit verspreid door het park ook aanvullen. 
 
Het geluidsscherm mag helaas niet op grond van Rijkswaterstaat. Dus moeten 
we dit wel op grond van NRIJ realiseren. Het onderhoud van de watergang 
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Het hapt ineens wel een heel stuk van het park weg. Ik loop al 
wandelend liever langs een watergang dan vlak langs een 
betonnen muur. Ook vraag ik mij af hoe in de toekomst de er 
achterliggende watergang onderhouden moet gaan worden. 
 

tussen rijksweg en geluidsscherm is een aandachtspunt inderdaad. Er moet 
daar genoeg ruimte voor zijn. Daarover zijn we in gesprek met het Waterschap. 
En het scherm zal ook een onderhoudsstrook nodig hebben. De wens vanuit de 
raad is om het scherm groen in te passen.  

16 Particulier Naar aanleiding van de informatieavond over de herinrichting van 
het Oosterpark afgelopen maandag wil ik graag enkele 
opmerkingen maken. 
Allereerst mijn complimenten voor deze wijze van voorlichting. De 
avond was goed voorbereid en werd ook prima geleid. En nog 
belangrijker: er werd ook goed antwoord gegeven op de vragen. 
 
Tijdens de presentatie kwamen enkele aspecten van de plannen 
naar voren, waar ik grote of enige moeite mee heb en die wil ik 
graag nog even benoemen: 

1. In de plannen vervalt het fietspad tussen de brug bij de 
grote visvijver en het tunneltje onder de A15. Dit is wat mij 
betreft (en ook voor vele anderen) onacceptabel, want de 
omweg is veel te groot en de route is ook niet aantrekkelijk. 
Het zal dus leiden tot ‘sluipverkeer’ via wandelpaden. Dit is 
voor mij echt onacceptabel en hiervoor moet dus een 
oplossing worden gevonden. Desnoods moet er een 
wandelpad voor worden opgeofferd en eventueel ook een 
stukje van het terrein van de Kinderboerderij om de 
benodigde ruimte te creëren.  
 
Ik begrijp dat de ruimte hier beperkt is door het te plaatsen 
geluidsscherm. Ik wil daarbij nog opmerken dat het 
geluidsscherm hier onnodig lang is en best 100 meter 
korter zou kunnen zijn, zonder dat het veel aan effect 
verliest. Dit is door 3VO.Biotoop ook al eerder in de 
discussies rond het geluidsscherm opgemerkt.   
 

2. Het vervallen van de fietspadfunctie van het Essenlaantje 
vind ik op zich geen probleem, maar dit geasfalteerde pad 
wordt ook veel gebruikt door ouders met kinderwagens en 
rolstoelgebruikers (veelal bewoners van het nabij gelegen 
Salem). De half verharde paden zijn niet erg geschikt voor 
deze gebruikers, dus ik pleit ervoor om het geasfalteerde 
pad te behouden en dan te verbieden voor fietsers. Een 
verder aanbeveling van mij is om ook zo’n geasfalteerd (of 
betegeld) pad aan te leggen ‘boven’ de gasleiding die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het wordt mogelijk om via de noordzijde van het sportpark de doorgaande 
fietsroute richting Rijsoord te nemen. Dit hebben we aangepast naar aanleiding 
van alle reacties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is inderdaad eerder aan de orde geweest tijdens de raadsbehandeling in 
december over het geluidsscherm. Dit gaan we niet doen. Hierdoor ontstaat 
namelijk een geluidslek richting de woningen in de wijk Oost. Als we een 
dergelijke voorziening aanleggen, willen we dit wel goed doen. 
 
 
 
We willen een groot deel van de wandelpaden ook dusdanig verharden dat het 
mogelijk is om hier met rollator, rolstoel en kinderwagen gebruik van te maken. 
Op de zone op en rondom de hogedruk gasleiding leggen wij geen paden neer. 
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onder het Evenemententerrein ligt. Deze strook is vrij, 
omdat hij niet beplant mag worden. Men kan dan met 
kinderwagen / rolstoel een ‘rondje lopen’ om de sportvelden 
heen, zowel vanuit de Tarbot als vanuit de Zalm.  
 

3. Ik onderschrijf de gemaakte opmerkingen over de Rietput 
bij Zalm/Pelikaan. Ik denk dat het een broedplaats zal 
worden voor muggen. Het antwoord van de gemeentelijke 
medewerker dat het water in beweging is, is wat mij betreft 
onzin. Muggen nestelen zich niet in een snel stromende 
beek, maar laten zich niet afschrikken door een klein beetje 
doorstroming tussen de diverse waterpartijen. Je moet 
zulke locaties dus ver van bewoning houden en dat gebeurt 
hier niet. Zet hier gewoon struiken of bomen neer en plaats 
het riet verder van de bewoning af. 
 
 
 

4. De beplantingsplannen op de strook grond tussen de grote 
visvijver en de Rietvink / Roerdomp zijn vaag. Bewoners 
hier klagen al lang over geluidsoverlast doordat het geluid 
van de A15 zich over de vlakke vijver gemakkelijk 
voortplant. Het geluidsscherm zal het geluidsniveau 
weliswaar omlaag brengen, maar het effect wordt vele 
malen beter als er een dichte groenstrook komt dichtbij de 
bewoning. Er is ruimte voor, dus zet er gewoon nog wat 
meer bomen neer (6 tot 8 meter hoog). 

 

 
 
 
 
 
Waar water of groen is, zullen ook insecten voorkomen en sommige insecten 
kunnen worden beschouwd als plaagdieren. Maar insecten zijn ook nodig voor 
biodiversiteit, voor bestuiving van bloemen en waar insecten leven zijn ook 
vogels en ook sommige vissen en zoogdieren leven van insecten. 
 
In het Reijerpark is de situatie niet heel verschillend met het Oosterpark en daar 
zijn geen problemen met muggen (ook niet met de “gewone” inheemse 
muggen). Sterker nog in het Reijerpark komen sinds enkel jaren weer diverse 
beschermde libellensoorten voor waaronder de zeer zeldzame witsnuitlibelle die 
op de rode lijst staat. Deze soort leeft juist in dit soort rietvelden, dus als we 
deze soorten ook in het Oosterpark kunnen krijgen is dat een vooruitgang. 
 
We gaan begroeiiing tussen de zwemplas en de Oosterparkweg aanbrengen. 
We onderzoeken hoe we dit het beste kunnen vormgeven. Uw suggestie nemen 
we daarbij mee. 
 
 
 

17 Particulier Ik wil jou en je collegaś een dikke pluim geven over de manier 
waarop de inbreng van de bewoners is verwerkt in het nieuwe 
concept plan voor het Oosterpark. Met deze werkwijze zal er een 
heel groot draagvlak zijn onder de inwoners. Je kunt niet iedereen 
blij maken maar vast wel een heleboel. Een mooi voorbeeld hoe 
participatie een succes is. Top. 
 

Bedankt voor uw compliment. 

18 Particulier Mijn reactie: Onze enige zorg is of de waterpartij naast de jungle 
niet te open blijft, graag wat meer aandacht om deze vanwege het 
geluiddragend vermogen (de wijk in) goed te omgeven met groen, 
zover dat kan. Niet alleen aan de Oosterparkweg maar ook aan de 
kant van de rijksweg.   

We gaan begroeiing tussen de zwemplas en de Oosterparkweg aanbrengen. 
We onderzoeken hoe we dit het beste kunnen vormgeven. Hierbij houden we 
rekening met de wens van afschermende werking. 
 

19 Particulier De fietspaden: kunt u tijdens de presentatie het volgende nog 
verder toelichten? 

Deze vragen waren voorafgaand aan de bewonersbijeenkomst gesteld. De 
vragen zijn beantwoord in de bijeenkomst. 

39



Nr. Bron Reactie Antwoord 

• Ook de route vanuit het midden rond 3 waterpartijen naar 
de viaducten onder de A15 door zal toch niet komen te 
vervallen?  

• Verder is de route via het essenlaantje niet aangesloten op 
de andere fietspaden in het park.  

• In de uitgangspunten is dacht ik opgenomen dat de fietsers 
en de voetgangers vanwege de veiligheid meer gescheiden 
zouden worden. Wat is de reden om dat bijvoorbeeld niet te 
doen: 

o in het essenlaantje, langs de tennis en honkbal of is 
dat verkeerd weergegeven en toch geen fietsroute 
meer? 

o bij een tweetal voetpaden achter de bloemenjungle 
eindigen op het fietspad... 

o langs voormalig Groenenboom of maakt dit 
(doorgaande) fietspad langs de buitenzijde formeel 
geen onderdeel uit van het Oosterpark? 

• prima dat het fietspad tussen het doorgaande fietspad en 
de vergeten route naar de A15-viaducten komt te vervallen; 

• of dat ook geldt voor het fietspad langs de kinderboerderij 
weet ik niet; 

• goed dat de doorgaande fietsroute langs de Tarbot achter 
de nieuwe parkeerplaatsen langs wordt aangesloten op de 
fietspaden in het park. Zal alleen wat krap worden bij de 
Hole Ridders en de entree naar de sportvelden.  

Verder rond de parkeergelegenheid bij de entree naar de 
sportvelden: 

• blijven er toch haakse parkeervakken langs één zijde van 
de Oosterparkweg. Dit is nodig vanwege het aantal 
berekende parkeerplaatsen? 

• komen er onder de bomenrij toch geen struiken om de 
sociale veiligheid te borgen? 

 
En als laatste verwacht ik dat er rond de sportvelden een 
doorgaande sloot komt te liggen. Dit is ivm een veilige afsluiting 

 
Aanvullend het volgende: 
 
Alleen de fietsfunctie van het Essenlaantje vervalt. Dit deel van het Oosterpark 
wordt wandelgebied en blijft losloopgebied zoals dat nu ook het geval is.  
 
De aanleg van een apart fietspad om het honkbalveld heen richting de 
zwemplas kost extra bomen en ruimte. Ook zal het fietspad afgeschermd 
moeten zijn in verband met loslopende honden. Ook dit kost bomen. Dit willen 
we voorkomen. 
 
Wel wordt het mogelijk om via de noordzijde van het sportpark de doorgaande 
fietsroute richting Rijsoord te nemen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We wilden inderdaad bij de parkeerplaats bij de Tennis en Rowdies de haaks 
parkeervakken ten zuiden van de Oosterparkweg in stand laten en daarop 
aansluitend dan de rest van de vakken op het huidige softbalveld maken. 
En het verzoek was inderdaad om dat niet dicht te bebossen, zodat je vanaf de 
Oosterparkweg naar deze parkeerplaats kunt kijken. 
 
 
Er is deels een doorgaande sloot bij het sportveld. Vanuit omwonenden is ook 
het verzoek gedaan zo veel mogelijk bomen te sparen. Maar de rest wordt met 
hekwerken afgezet. Dat moeten sowieso hoge hekken zijn vanwege de 
veiligheidszone. 
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tegen vandalisme of diefstal en voor een betere waterhuishouding 
in het park. 
 

20 Particulier Met het huidige aanbod van paden in het park is niets mis. Er heeft 
de afgelopen jaren reeds een enorme kaalslag plaatsgehad. Meer 
diversiteit in groen is een goed plan tbv insecten, zolang dit niet tkv 
bomen gaat. Neem aub de term 'bos' niet in de mond; daar heeft 
het Oosterpark als buffer tussen A15 en bebouwing niets mee van 
doen.  
 
 
Honkbal is een bescheiden sport in Nederland. In de Beverwaard is 
Sparta-Feijenoord een zachte dood gestorven, om plaats te maken 
voor een AZC. De behoefte van de Rowdies aan meer ruimte zal 
hoe dan ook tijdelijk zijn. Offer daar geen grond van het Oosterpark 
aan op. 
 

De structuur wordt bepaald door de huidige paden en het groen. De 
ontwikkelingen m.b.t. het geluidsscherm en de Rowdies hebben er wel voor 
gezorgd dat we hier wel aanpassingen hebben moeten doen in de 
hoofdstructuur. 
 
Binnen deze hoofdstructuur hebben wij gekeken naar verbeteringen in 
biodiversiteit en beleefbaarheid. Er zijn een aantal verbindingen toegevoegd. 
 
De gemeenteraad heeft reeds een besluit genomen om de locatie uit te breiden. 

21 Particulier Naar aanleiding van het laatste inrichtingsplan van het Oosterpark 
stuur ik u deze e-mail. Graag zou ik zien dat het fietspad in het 
Oosterpark vanaf Drievliet naar Rijsoord behouden blijft. Dit 
fietspad gebruik ik al sinds jaren 80, het is namelijk vlakke en korte 
route vanuit de oostelijke zijde van Drievliet naar Rijsoord. Het zou 
erg jammer zijn als we via vanuit Oostelijk Drievliet helemaal de 
Oosterparkweg uit naar de Kerkweg moeten fietsen om dan weer 
terug te fietsen richting viaduct naar Rijsoord terwijl er nu een korte 
route aanwezig is.  De paardenroute of wandelpad kunnen op dat 
smalle deel toch wel gecombineerd worden of anderszins ingepast 
worden samen met een fietspad?  Bij wandelen en paardrijden wil 
je rondjes lopen bij fietsen wil he snel van A naar B. Ridderkerk zet 
in op snelle fietsroutes, derhalve zou deze groene fietsroute 
behouden moeten blijven. 
 

Alleen de fietsfunctie van het Essenlaantje vervalt. Dit deel van het Oosterpark 
wordt wandelgebied en blijft losloopgebied zoals dat nu ook het geval is.  
 
Wel wordt het mogelijk om via de noordzijde van het sportpark de doorgaande 
fietsroute richting Rijsoord te nemen. Dit hebben we aangepast naar aanleiding 
van alle reacties. 
 

22 3VO 
Biotoop 

Het watergebied wordt nog steeds veel te groot gevonden, hooguit 
de oevers natuurvriendelijk maken zou voldoende moeten zijn. Er 
zijn immers geen extreem drassige en of droge zones in het park 
m.a.w. de waterloop is nu al in orde. Met name de gevreesde 
rietput tegenover de Pelikaan en Zalm en de daar weer achter 
liggende waterpartij zijn een doorn in het oog.  
 
Meer water vermindert daarnaast ook het nuttig grondoppervlak 
voor de recreant. Verder baart de in Europa oprukkende tijger- en 
malariamug zorgen. In stromend water is dit risico beperkt, maar 

Water zorgt ook voor recreatie- en belevingswaarde. Bijvoorbeeld vissers 
maken ook gebruik van het water.  
 
Waar water of groen is, komen ook insecten voor en sommige insecten kunnen 
worden beschouwd als plaagdieren. Maar insecten zijn ook nodig voor 
biodiversiteit, voor bestuiving van bloemen en waar insecten leven zijn ook 
vogels en ook sommige vissen en zoogdieren leven van insecten. 
We hebben bij instanties als Stowa en RIVM navraag gedaan hoe het zit met de 
tijgermug en de malariamug in Nederland. 
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een dergelijk sterke stroming kan (zeker in de rietput) niet worden 
gerealiseerd. 
 

De Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) komt oorspronkelijk uit Zuidoost-
Azië. Via internationale transporten heeft de mug zich de afgelopen jaren 
verspreid over grote delen van de wereld, waaronder Europa. De kans dat de 
tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen virussen van 
bepaalde infectieziekten kunnen overdragen, is op dit moment te verwaarlozen. 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit) houdt in de gaten of de tijgermug in Nederland voorkomt. Het 
huidige beleid richt zich op vertraging van eventuele vestiging door actieve 
monitoring en bestrijding van de muggen. Op dit moment zijn er geen 
aanwijzingen dat de tijgermug in Nederland is gevestigd. De kans om gestoken 
te worden door deze mug is dan ook heel klein. 
 
Malariamug: Bepaald soorten muggen kunnen malariaparasieten bij zich 
hebben. Als deze muggen een mens steekt, dan komen de parasieten in het 
bloed. Iemand die malaria heeft, kan geen andere mensen besmetten. 
Hoewel de kans dus heel klein is dat iemand in Nederland besmet raakt 
met malaria door een steek van de mug, komt de infectieziekte wel in ons land 
voor. In Nederland kennen wij malaria alleen als ‘import’ ziekte. Dat malaria ooit 
‘inheems’ wordt in Nederland is niet waarschijnlijk. Dit heeft onder andere te 
maken met de temperatuur. In Nederland kun je op dit moment niet besmet 
worden met malaria. Mensen die terugkomen uit een warm land kunnen wel de 
parasiet meenemen in hun bloed en dan in Nederland ziek worden. 
 
Ons inziens is er op basis hiervan op dit moment geen risico. Vanwege de in 
Nederland grootschalige internationale handel en klimatologische 
veranderingen zal op langere termijn import en vestiging van een aantal 
exotische muggensoorten in Nederland naar verwachting niet te voorkomen 
zijn, maar wanneer en in hoeverre dit een risico op de (volks)gezondheid zal 
worden is niet aan te geven. 
 

23 3VO 
Biotoop 

De zeer veel gebruikte fietsroute door het park naar het tunneltje 
onder de rijksweg is zo veranderd dat het fietsplezier van vele 
honderden mensen volledig wordt weggenomen. De 
recreatiewaarde van het park verliest nu veel betekenis voor de 
fietsers. En het aanwijzen van de Oosterparkweg als fietsroute is 
een situatie die nu juist door (oudere) fietsers als absoluut onveilig 
wordt ervaren. In praktijk zullen de wandelpaden daarom ook 
fietspaden worden, met alle bijbehorende ongewenste situaties. 

Het wordt mogelijk om via de noordzijde van het sportpark de doorgaande 
fietsroute richting Rijsoord te nemen. Dit hebben we aangepast naar aanleiding 
van alle reacties. 
 
De aanleg van een apart fietspad om het honkbalveld heen richting de 
zwemplas kost extra bomen en ruimte. Ook zal het fietspad afgeschermd 
moeten zijn in verband met loslopende honden. Ook dit kost bomen. Dit willen 
we voorkomen. 
 

24 Particulier Bedankt voor de updates betreffende het Oosterpark. We zullen een wandelverbinding realiseren langs de Oosterparkweg tussen de 
Kerkweg en de parkeerplaats. Dit doen we als dit deel van de Oosterparkweg 
opnieuw wordt ingericht.  
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Wat ik tot nu steeds mis in de plannen is de aanleg van een 
voetpad vanaf de Kerkweg naar de ingang van de 1ste 
parkeerplaats bij het Oosterpark.  
Wandelaars moeten nu nog steeds gebruik maken van de rijbaan 
wat regelmatig gevaarlijke situaties oplevert. Hopelijk wordt hier 
snel iets aan gedaan. 
 

25 Particulier In de krant lazen wij dat de fietsverbinding Oostenpark Dierenhof 
met Rijsoord verdwijnt. Of hebben we dit verkeerd geïnterpreteerd. 
Veel ruiters vanuit Rijsoord en Oostendam maken hier vice versa 
gebruik van. Dit fietspad sluit ook meteen goed aan op het 
ruiterpad. Kunt u ons meer duidelijkheid verschaffen.En ons punt 
meenemen in vervolgoverleg. 
 
Klopt het dat het geluidsscherm op het huidige ruiterpad komt? Het 
nieuwe ruiterpad loopt dus bijna volledig langs een muur. De 
natuurlijke watergangen worden buitengesloten van het park. Hier 
zit het vol met vogels. Het park wordt dus kleiner. 
 
Daarnaast breiden de Rowdies uit waardoor het ruiterpad langs de 
speelvelden loopt. Terwijl de paarden last hebben van de 
slaggeluiden. Waarom krijgen de Rowdies geen plaats op het 
Reijerpark bij alle andere sporters? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erg jammer dat de geluidswal het groen verdrijft en dat er vanuit 
overheidswege niet wordt ingezet om het scherm naast de rijksweg 
te plaatsen waar het hoort te staan, maar dat er wordt 
vastgehouden aan gemeentegrond.  
 
 
 
 
Vanuit Europese wetgeving worden alle landen toch verplicht meer 
bomen te planten? Langs de rijkswegen in Ridderkerk worden 

De doorgaande fietsroute naar Rijsoord blijft bestaand. Dit hebben we 
aangepast naar aanleiding van alle reacties. 
 
 
 
 
 
Het geluidsscherm komt op/naast het huidige ruiterspoor. Als het scherm is 
gerealiseerd, brengen we het ruiterspoort weer terug. 
 
 
 
Het college van de gemeente heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke 
locaties in Ridderkerk om de Rowdies te huisvesten. Uit dit onderzoek (juni 
2020) is gekomen dat het Oosterpark de beste optie is. Daarna is onderzocht 
waar in het Oosterpark de uitbreiding het beste kon plaatsvinden.   
 
In eerste instantie werd in september 2020 de Oost-variant voorgesteld. Hier is 
veel weerstand op gekomen vanuit bewoners van de Tarbot en 
hondenbezitters, waardoor aan de raad de Zuid variant is voorgesteld. Door 
inspraakbijdragen bij de raadsbehandeling van onder andere 3VO Biotoop en 
de bewonersgroep Tarbot heeft de raad het college opdracht gegeven om Zuid 
en Zuid-Zuid te onderzoeken. Dit is gebeurd en daar is de huidige variant 
uiteindelijk uitgekomen. 
 
Wij wilden het scherm ook graag op grond van Rijkswaterstaat, maar 
Rijkswaterstaat wil hier geen medewerking aan verlenen. Het geluidsscherm 
mag dus helaas niet op grond van Rijkswaterstaat. Dus moeten we dit wel op 
grond van het Natuur- en Recreatieschap realiseren. Dit gaat helaas ten koste 
van bomen. 
 
 
 
Rijkswaterstaat heeft een ontheffing van de meld- en herplantplicht in kader van 
de Wet natuurbescherming. Deze ontheffing is verleend door oa het ministerie 
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zoveel grote bomen gekapt. Tevens langs de snelweg bij de flyover 
naar Hendrik-Ido-Ambacht. Wie heeft daar zeggenschap over? 
 
 

van Landbouw. Dit geldt voornamelijk voor wilgen en populieren langs 
(water)wegen. En dat zijn de bomen die gekapt zijn rondom de snelwegen 
afgelopen jaren. Daarnaast mag Rijkswaterstaat als zij de bomen moeten 
compenseren deze bomen elders in Nederland compenseren. 
 

26 bijeenkomst 
22 maart 
2021 
 

Fietsroute naar Rijsoord en door Essenlaantje mag niet verdwijnen. 

 

Alleen de fietsfunctie van het Essenlaantje vervalt. Dit deel van het Oosterpark 
wordt wandelgebied en blijft losloopgebied zoals dat nu ook het geval is.  
 
Wel wordt het mogelijk om via de noordzijde van het sportpark de doorgaande 
fietsroute richting Rijsoord te nemen. Dit hebben we aangepast naar aanleiding 
van alle reacties. 
 
De aanleg van een apart fietspad om het honkbalveld heen richting de 
zwemplas kost extra bomen en ruimte. Ook zal het fietspad afgeschermd 
moeten zijn in verband met loslopende honden. Ook dit kost bomen. Dit willen 
we voorkomen. 
 

27 bijeenkomst 
22 maart 
2021 

Liever niet meer water in het park. 
 

Water zorgt ook voor recreatie- en belevingswaarde. Bijvoorbeeld vissers 
maken ook gebruik van het water.  
 

28 bijeenkomst 
22 maart 
2021 
 

Parkeerplaats Pelikaan gebruiken voor opslag en evt. parkeren 
werklui. 

 

Dit is besproken met de betrokken projectleiders voor het geluidsscherm en de 
Rowdies. We gaan kijken of dit mogelijk is. Dit doen we in overleg met NRIJ en 
de nog te selecteren aannemers. 
 
Voordat we aan de slag gaan met Rowdies, geluidsscherm en Oosterpark wordt 
u uiteraard geïnformeerd over bouwroutes, planning, opslag en bouwketen. 
 

29 bijeenkomst 
22 maart 
2021 
 

Denken jullie nog aan info borden bij de ingangen van het park, 
omdat een deel van de mensen nergens van weten. 

Dit is een goed idee. We gaan kijken hoe we dit kunnen vorm geven. 

30 bijeenkomst 
23 maart 
2021 
 

Fietsroute naar Rijsoord en door Essenlaantje mag niet verdwijnen. 

 

De fietsfunctie van het Essenlaantje vervalt. Dit deel van het Oosterpark wordt 
wandelgebied en blijft losloopgebied. 
 
Wel wordt het mogelijk om via de noordzijde van het sportpark de doorgaande 
fietsroute richting Rijsoord te nemen.  
 
Dit hebben we aangepast naar aanleiding van alle reacties. 

31 bijeenkomst 
23 maart 
2021 

Graag kijken naar het beter inrichten van de Oosterparkweg en 
zorgen dat het met de nieuwe inrichting niet alsnog een racebaan 
wordt. 

We als eerste gezocht naar een vrijliggend wandel en fietspad langs de 
Oosterparkweg. Dit zou een mooie oplossing vormen voor de huidige 
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 problemen. Het profiel is echter te krap om aparte infrastructuur aan te leggen 

voor wandelaars, fietsers en auto’s.  
 
Er zijn diverse obstakels om een ruimer profiel te hanteren: de hoofdwatergang 
en diverse bebouwing, particuliere grond, hogedrukgasleiding direct langs de 
weg en ook zouden hier bomen voor gekapt moeten worden.  
 
Het fietsgebruik wordt aangemoedigd door de aanleg van een fietsstraat. Er 
komen tevens snelheidsremmende voorzieningen. Hierbij worden de CROW 
richtlijnen gevolgd. 
 

32 bijeenkomst 
23 maart 
2021 

Graag bij knooppunten bankjes, omdat dit natuurlijk rustpunten zijn. 
Vaak kijken mensen dan even op de kaart of gaan wat eten en 
drinken. 

Dat is een goed idee. Dit nemen we mee bij de verdere uitvoering. 

33 bijeenkomst 
23 maart 
2021 

Suggestie om goed te communiceren op de website en in het park 
over de Aanpak van het Oosterpark 
 

Dit is een goed idee. Dit zullen we blijven doen. 

34 bijeenkomst 
23 maart 
2021 

De plannen graag bespreken met de toegankelijkheidscommissie 
om bij de uitvoering te zorgen dat het Oosterpark ook toegankelijk 
is voor een ieder. 
 

Zodra we aan de slag gaan met de voorbereiding van de uitvoering zullen we dit 
bespreken met de toegankelijkheidscommissie. 
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5. Reacties werkgroep aanpak Oosterpark inclusief antwoorden (februari 2021) 
 
Reacties werkgroep aanpak Oosterpark op tekeningen Oosterpark van februari 2021 (GEANONIMISEERD) 
 

Nr. Reactie Antwoord Gemeente Ridderkerk 
1 PARKSTRUCTUUR: 

Ik blijf van mening dat de huidige hoofdstructuur van het park sterk genoeg is en de 
versterking van de biodiversiteit en natuurwaarde hierin prima kan worden 
gerealiseerd. Ik ben erg huiverig om het park teveel over hoop te halen. 
 

Zoals aangegeven, willen we dit ook pas doen op de momenten dat daar een 
natuurlijke aanleiding voor is of als er andere werkzaamheden in het park 
plaatsvinden (zoals aanrijroutes van werkverkeer). 
 

2 SITUERING SPORTVELDEN ROWDIES: 
Ik blijf de situering van de sportvelden ( ook variant “ nieuw zuid” ) hoogst ongelukkig 
vinden voor de structuur van het Oosterpark , het snijdt het park letterlijk in tweeën. 
Ik snap nog steeds niet dat hiervoor wordt gekozen,ik hoop dat er in de gemeenteraad 
nog op aangestuurd wordt hier alternatieven voor te zoeken. 
 

In eerste instantie werd de Oost-variant voorgesteld waardoor het park 
aanééngesloten bleef. Hier is veel weerstand op gekomen, waardoor aan de 
raad uiteindelijk de Zuid variant is voorgesteld.  
 
Door inspraakreacties heeft de raad het college opdracht gegeven om Zuid en 
Zuid-Zuid te onderzoeken. Dit is gebeurd en daar is de nieuw Zuid variant 
uiteindelijk uitgekomen. 
 

3 OOSTERPARKWEG: 
Ik begreep dat het de bedoeling is om de Oosterparkweg als fietsstraat her in te 
richten, persoonlijk ben ik niet zo weg van fietsstraten en zeker niet voor deze weg 
gezien het grote aantal auto’s wat van deze weg gebruik maakt. 
In een eerdere reactie heb ik reeds aangegeven dat ik de Oosterparkweg als 
PARKALLEE  zou willen vormgeven dus : wandelen , fietsen en rijden (auto’s) 
gescheiden door grasbermen met bomen en goede verkeersveilige aansluitingen met 
de diverse woonbuurten. 
 

Dit is een oplossing die we in begin hebben verkend, het zou een mooie 
oplossing vormen voor de huidige problemen. Het profiel is echter te krap om 
aparte infrastructuur aan te leggen voor wandelaars, fietsers en auto’s. Er zijn 
diverse obstakels om een ruimer profiel te hanteren: de hoofdwatergang en 
diverse bebouwing, ook zouden hier bomen voor gekapt moeten worden.  
Het fietsgebruik wordt aangemoedigd door de aanleg van een fietsstraat. Er 
komen tevens snelheidsremmende voorzieningen. Hierbij worden de CROW 
richtlijnen gevolgd. 
 

4 RELATIE met de CREZEPOLDER en de GORZEN: 
De relatie met de Crezepolder en de Gorzen is uitermate slecht , via een onduidelijke 
kruip en sluiproute moet je de Rotterdamseweg oversteken. Volgens mij ligt hier een 
enorme uitdaging om deze onderlinge verbinding met de overge recreatiegebieden 
sterk te verbeteren . 
 

Dat is inderdaad een grote uitdaging. We hopen via kleine stepping stones, 
zoals het omvormen van het voormalig baggerdepot Oudelandseweg naar 
natuurgebied die verbinding enigszins te realiseren. Maar het blijft inderdaad 
een uitdaging. 

5 GELUIDSCHERM 
Het is inderdaad zo dat de beleving van het park sterk nadelig wordt beïnvloed door 
het verkeerslawaai van de A 15. Ik ben wel benieuwd naar het ontwerp van het 
scherm, welke ruimte dit zal innemen en wat er voor moet worden gekapt. 
 

Het ontwerp van het scherm is voorlopig nog niet bekend. We zitten in de 
voorbereiding van het opstellen van het programma van eisen voor de 
aanbesteding. In de aanloop naar de raadsvergadering van december is de 
vraag over de ruimte die het scherm inneemt en wat er voor moet worden 
gekapt. Naar verwachting is er een werkstrook van 10 meter breed nodig om 
het scherm te kunnen bouwen. Alle bomen tussen de watergang langs de 
Rijksweg en hoofdwatergang in het Oosterpark worden geïnventariseerd op 
soort, kwaliteit en verplantbaarheid.  
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6 VOORZIENINGEN: 

Ik mis in de toelichting een visie op recreatieve gebruikswaarde van het Oosterpark , 
de voorzieningen die er nu zijn worden wel genoemd en sommige verplaatst maar er 
kan nog zoveel meer met name op het vlak van de niet georganiseerde sport, ik heb ze 
in mijn eerdere reactie genoemd. 
Ik ben van mening dat hierdoor de aantrekkelijkheid van het park voor alle 
leeftijdscategorieën kan worden vergroot. 
 

Op bepaalde plekken bekijken hoe we ongeorganiseerde sport beter kunnen 
faciliteren. 
 

7 NATUUREDUCATIE : 
in de toelichting wordt hier een voorzichtige aanzet voor gegeven , dit mag van mij wel 
wat steviger zoals ik eerder in mijn reactie heb verwoord. 
 

Nemen we mee in het kader van de kinderboerderij ontwikkelingen. 

8 BEELDENDE KUNST: 
Komt jammer genoeg in de visie niet voor maar is juist een aspect wat een park extra 
belevingswaarde geeft en plaatselijke kunstenaars een podium kan geven. 
 

Op zich een leuk idee, maar weten niet of dit voldoende draagvlak heeft bij de 
gebruikers van het Oosterpark. Ook brengt dit de nodige extra kosten mee 
(ook voor beheer en onderhoud). 
 

9 De uitbreiding van het terrein in gebruik door de Ridderkerkse  honk- en 
softbalvereniging de Rowdies gaat zoals bekend ten koste van de natuurlijke ruimte 
van het Oosterpark en dat geldt ook voor de ruimte benodigd voor de aanleg van het 
geluidsscherm langs de A15. Wij zijn van mening dat dit verlies aan natuur 
gecompenseerd dient te worden. Helaas zien we in de februari 2021 getoonde plannen 
onvoldoende natuurverbeteringen.  
 

Het is zeker waar dat er kwantitatief minder groene ruimte is door de ruimtelijke 
ontwikkelingen.  
 
Het huidige plan compenseert dit door inzet op het verhogen van de kwaliteit 
van het groen in het gehele park.  
 

10 De plannen die op 14 september 2020 aan het Beleidsplatform Natuur Milieu en 
Duurzaamheid, waarin onze vereniging is vertegenwoordigd, werden gepresenteerd en 
daar een positief onthaal vonden (zie de schriftelijke reactie van BNMD) is maar weinig 
over.  
In de nu gepresenteerde plannen zijn helaas alle open ruimte verdwenen en 
vervangen door bosvakken. Weg zijn de robuuste waterpartijen met natuurlijke oevers, 
weg is het pad dat de eilandjes verbond. Waar in de toelichting op het vorige plan nog 
werd gesproken over het aanbrengen van hoogte verschillen zijn deze nu ook 
verdwenen. Kortom waar moet de beleving vandaan komen waar naar wordt 
gestreefd?  
Uit onderzoek van Natuurmonumenten naar de wensen van de bezoekers komt naar 
voren dat de bezoekers hun voorkeur geven aan het scheidvlak van bos en open 
ruimten.  In de in 2020 vastgestelde Groenvisie staat geschreven (blz 54): ‘ Bewoners 
vinden de groengebieden soms saai. Meer variatie is dus gewenst. Met name het 
Oosterpark wordt regelmatig genoemd als ‘te verbeteren’. Helaas zien we daar in de 
huidige plannen te weinig van terug.  
 

In het ontwerp en de ecologische doelen die zijn voorgesteld, is aandacht 
besteed aan het creëren van meer variatie. Tegelijkertijd proberen we de 
wensen van anderen mee te laten wegen in de keuzes.  
 
Voor de variatie in het park wordt gewerkt aan meer plekken waar bosranden 
geleidelijk overgaan in struiklaag en kruidlaag. Tegelijkertijd is de opdracht om 
zo weinig mogelijk bomen te kappen (ook een doel uit de Groenvisie) wat het 
tot een complexe puzzel maakt. 
 
De eerder gepresenteerde ideeen omtrent het vergroten van de waterpartijen 
stuitten op veel weerstand van vele betrokkenen. Daarom is gekozen voor een 
iets afgeslankte vorm. Het pad over de eilandjes bleek in verhouding te duur 
om aan te leggen en te onderhouden. Door het niet aanleggen van het pad 
zorgen we overigens wel voor kleine rustgebieden voor diverse dieren. 
 

11 Gelukkig zien we dat de ecoloog aandacht wil schenken aan mantelvegetatie.  De 
bosvakken hebben een iets andere vorm gekregen maar de veelheid van bosvakken 

Zie antwoord op vraag 10. 
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(en hun oppervlakte) verstikt het park.  Het aantrekkelijke landschap met bosschages 
van bomen en struiken op een speelse wijze afgewisseld met lage vegetatie  
gepresenteerd in de in september gepresenteerde plannen is verdwenen.   
 

 

12 De wethouder gaf aan veel bomen te willen verplanten.  
We zien hier alleen kansen  als de bomen niet langer dan 12 jaar geleden zijn 
aangeplant en goed worden voorbereid  (1 jaar te voren rondsteken) en voldoende 
nazorg (water geven) wordt geregeld.  
In het park voldoen alleen bomen die twee jaar geleden zijn geplant aan deze criteria. 
 

Er wordt onderzoek gedaan naar de bomen: soort, kwaliteit en 
verplantbaarheid. Als uit de quickscan blijkt dat een boom verplantbaar zou 
kunnen zijn dan moet nog nader onderzoek aan het wortelgesteld 
plaatsvinden. Op basis daarvan kan worden bepaald of een boom verplantbaar 
is.  
We weten nu nog niet of dit alleen over bomen gaat die twee jaar geleden zijn 
geplant. 
 

13 Het parklandschap is in de nieuwste planversie vervangen door bosvakken.  Gelukkig 
zien we in de teksten terug komen dat er aandacht besteed aan de diversiteit van 
soorten, aandacht voor eetbare vruchten. We zouden nogmaals op willen wijzen dat 
enkele goed geplaatste opvallende exoten de van toegevoegde waarde zijn.  
 

Dank voor de tip, vooralsnog richten we ons op inheemse soorten, wat nog 
steeds een veelgebruikte ecologische leidraad is. 

14 Helaas geeft de richting waarin de plannen zijn veranderd weinig hoop dat in de 
toekomst veel terecht komt van goed onderhoud van de bosvakken. Onder druk zijn er 
veel bomen aan het plan toegevoegd. In het verleden zijn meermalen de nodige 
dunnings plannen  om de bomen goed te laten ontwikkelen onder deze druk van 
protesten van bewoners van Drievliet gestaakt.   
 
Geadviseerd wordt een systeem van wijkers en blijvers toe te passen en dit duidelijk te 
benoemen.  Dit is eerder gebeurd in het even oude Gorzenpark. Daar hebben de 
bomen door tijdig te dunnen in de eerste dertig jaar de bomen ruimte gekregen om zich 
te ontwikkelen. Door bosvakken van beide parken vergelijken  wordt het duidelijk hoe 
belangrijk het is bomen tijdig voldoende ruimte te bieden.  
Leg daarom in een onderhoudsplan vast hoe en wanneer het bos gedund gaat worden 
en voer dit ook uit!  
 

Dit is zeker een punt van aandacht. Binnen het huidige participatie proces 
zullen we het belang van dunnen nogmaals voor het voetlicht brengen, zodat in 
de toekomst het noodzakelijke onderhoud beter begrepen zal worden.  
 
Over het toekomstige beheer gaan we in gesprek met de huidige beheerder 
(Staatsbosbeheer) om in lijn met de aanpak een beheerplan af te stemmen. 

15 Reactie van BNMD van sept. 2020: ‘Als uitgangspunt voor het beheer kunnen de 
adviezen van het ecologisch rapport dienen aangevuld met het opstellen van een 
beheersplan met een streefbeeld, onderhoudsplan voor de lange termijn Voor de 
grasvegetatie adviseren we een nieuw maaibeheer op te stellen omdat daar voor de 
natuurwaarden op dit moment veel winst te behalen valt.’ 
We zien in de PowerPoint van de ecoloog aanwijzingen die ons hoop geven.  We 
benadrukken  dat  beheersplannen met visie en het voor de lange termijn zeker stellen 
van de benodigde financiën voor de beheer en ouderhoud van groot belang zijn.  

Het is inderdaad van groot belang om de plannen goed te documenteren en de 
visie daarin goed te formuleren en dit te koppelen aan een beheerplan voor 
een langere termijn. 
 
Aanvullend: we zullen de ontwikkelingen in het park gaan monitoren en hier 
een meetnet voor ontwikkelen. Gestreefd wordt om hier op korte termijn, in 
ieder geval deels, mee te starten zodat we ook de nulsituatie weten. Dit levert 
op de middellange en lange termijn weer input op het beheer.   

16 Tenslotte geven we het advies om de carré van paardenkastanjes halverwege het park 
te vervangen. Mocht het gewenst zijn dat de karakteristieke vorm  terugkomt neem dan 

We denken na over het behoud van de carré vorm als landschapselement. Er 
zijn verschillende manieren om dat te behouden als de bomen niet gezond 
meer zouden zijn.  
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in overweging om de aan de kastanjebloedingsziekte  leidende bomen te vervangen 
door lindebomen. 
 

17 Waar ik me zorgen om maak is hoe er wordt gewaarborgd dat er geen racebaan 
ontstaat op de Oosterparkweg. 
Een paar strepen houden de weg piraten niet tegen. 

 

Zie antwoord vraag 3. 

18 Een extra parkeerplaats lijkt me volstrekt overbodig omdat de parkeerplaats bij de 
kinderboerderij zelden vol staat. 

We heffen één parkeerterrein op. De andere terreinen worden iets groter. We 
willen voorkomen dat men op de Oosterparkweg gaat staan. 
 

20 Ik hoorde van wethouder dat er bomen worden herplant: 
Mijn mening hierover is dat dit niet verstandig is bij oudere bomen. Deze zullen nadien 
toch bezwijken en geen meerwaarde geven. Een jonge boom liefst zo klein mogelijk 
heeft een betere kans, vanuit een kwekerij zijn de kansen ook veel groter voor succes. 
 
Maar als hiernaar wordt gestreefd dan de volgende opmerkingen hierover. 
De bomen welke het betreft liefst dit jaar de grondkluit 50% rondom de stam al 
uitgraven wortels goed en recht afzagen en grond terugbrengen, jaar erna andere zijde 
wortelkluit.   
Bij verplaatsen zorgen dat bomen worden teruggesnoeid stam niet beschadigd bij geen 
mogelijkheid terugsnoeien delen kroon uitlichten.  
Zorgen dat de herplanting plaats goed zandachtige ondergrond heeft los is en 
waterafvoeren.  
Bomen eerste jaren minimaal om de 2 weken bewateren bij warm weer vaker. Bomen 
goed vastzetten met palen rondom.  
Erg kostbaar, vaak nog met negatief resultaat bij oudere bomen maar ook jongere 
bomen. 
 

Er wordt onderzoek gedaan naar de bomen: soort, kwaliteit en 
verplantbaarheid. Als uit de quickscan blijkt dat een boom verplantbaar zou 
kunnen zijn dan moet nog nader onderzoek aan het wortelgesteld 
plaatsvinden. Op basis daarvan kan worden bepaald of een boom verplantbaar 
is. 
 
Dank voor extra informatie omtrent verplanten van bomen. 

21 Op de schets zag ik de nieuwe watergangen. Wellicht kunnen deze gedraaid worden of 
kan hier misschien i.p.v. water een rietput worden gemaakt. Dit geeft veel 
natuurwaarde veel bijzonder planten bij juist onderhoud en door riet. Deze zal wel om 
het jaar of om de 3  jaar (ligt aan doeltype) gemaaid moeten worden. Geluid zal hier 
deels op breken.  
 
De locatie werd aangegeven als een locatie waar opschot van populier en wilg is. Is dit 
ingeplant? Hier zouden zo ik begrijp boomsoorten als els en wilg het goed doen.  
Bij graven van een watergang zal vervolg onderhoud een hoop kosten met zich 
meebrengen o.a. bagger zal hier moeten worden afgevoerd, is hier rekening mee 
gehouden? 

We vinden dit een leuk idee. We willen dit gaan toepassen in de waterplas 
noordelijk bij Pelikaan/Rietvink. Hiermee komen we ook tegemoet aan de wens 
om niet teveel water te realiseren. 
 
 
Hierover gaan we nog met elkaar in gesprek. 

22 Vlonder pad: leuk  speels pad, hier graag op letten dat er worteldoek op de liggers 
komen voordat de planken hierop worden aangebracht. Wordt dit niet gedaan dan zijn 

We denken na over de technische haalbaarheid en beheer en onderhoud van 
het vlonderpad. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zou een klein ‘wandel’ dijkje 
hetzelfde effect kunnen geven. 
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de kosten onderhoud hoog omdat de ondergroei door de planken heen zal komen, is 
wat extra werk aanbrengen worteldoek maar dit is snel terugverdiend. 
 

23 Laanbomen fruit: veel publiek vindt dit leuk. Een vorm van toezicht hierop is wel 
belangrijk om te voorkomen dat het fruit uit de bomen wordt getrokken en de bomen 
beschadigd raken (is de ervaring). Dit onderbrengen bij een kinderboerderij zal deze 
schade verminderen. 
 

Goed idee. We bekijken hoe we dit mee te nemen als natuureducatief 
onderdeel. 
 

24 Leuk idee een berg met amfitheater. Kans dat dit een hangplek kan worden. De 
voorzieningen zullen wel zo aangebracht moeten worden in de berg dat dit tot een 
minimum beperkt wordt. 
 

Goede tip. 

25 Hondenlosloopgebied en strand is leuk. Een hondenloslooplocatie afgezet met een hek 
(groter dan gebruikelijk) is wel een meerwaarde voor jonge honden. Hierdoor wordt 
overlast beperkt en kunnen diverse speelvoorzieningen voor de hond hierin worden 
verwerkt. 
 

We onderzoeken de mogelijkheid van een afgeschermde 
hondenloslooplocatie. Het is een mooie ontwikkeling voor de honden en hun 
baasjes in een familiepark met veel recreatief gebruik. 

26 De kastanjes zijn ziek. Het advies van natuurvereniging om deze durven te verwijderen 
en nieuwe boomsoort te herplanten is het beste idee.  
Wel eerst de ondergrond bepalen: welke boomsoort kan hier het beste komen maar 
een beuk en of een eik zijn soorten die lang meegaan en eventueel grond verbeteren. 
Ook kan gekozen worden door een hoogstam fruitsoort.   
Het laten staan van zieke bomen geeft uiteindelijk toch ergernis doordat uitval blijft. 
Jonge ertussen zetten maakt het bedoelde (landschapstijl) ooit voor ogen niet meer 
mogelijk. 
 

Zie antwoord vraag 16. 

27 Onderhoud budget voor ons als SBB en Natuur- en Recreatieschap is zeker van 
belang. Een goed beheerplan vooraf kan zorgen dat dit mogelijk is. Echter hoe zit het 
nu met de huidige lopende bestekken? 
 

Dit is onderwerp van gesprek tussen gemeente en NRIJ/SBB. 

28 Bewoner geeft aan dat er te weinig verbinding is tussen oost en westelijk deel. 
Misschien is het een idee om de gebieden aan te sluiten door bijvoorbeeld een tunnel 
van druiven, leilindes e.d? 
 

Dit past niet bij opzet van het park. 

29 Opmerking dat er teveel water is: door moeras ipv water kan er veel natuurwaarde bij 
komen. Een vlonder pad of knuppelpad hier door heen is een meerwaarde voor 
recreatie. Maar ook natuur. Mensen gaan namelijk niet van zo’n pad af. Wel zal 
onderhoud moeras duur zijn denk aan wilgopschot maaien en afvoeren van riet etc 
 

Dit idee zullen we zeker mee nemen, dank hiervoor. 
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30 Opmerking over verduurzamen beplanting zijn gemaakt.  

Zo ik nu zie is het park ooit aangelegd door waarschijnlijk DLG. De bedoeling was ook 
hier waarschijnlijk snel opgaand bos. Soorten als populier wilg, maar ook duurzaam 
hout is ingeplant afstand 1.50 op 1.50  of dichterbij. 
Onderhoud moet dan zijn na 12 tot 20 jaar soms eerder, soms later te gaan dunnen. 
Toekomst bomen uit te zoeken etc. dit is waarschijnlijk niet gedaan.  
In een opstand als deze worden gemiddeld per ha zo’n 4000 bomen geplant en blijven 
er uiteindelijk zo’n 100 tot 80 staan. Hierin zie ik een probleem.  
 
De achterstand die Staatsbosbeheer probeert terug te draaien, maar ook de ruimte die 
in de toekomst ontstaat tussen de bomen per hectare. Denk aan 100 stuks voor een 
goede opstand. Hier moet goed naar worden gekeken. Eventuele mantelzomen met 
struiken en horsen in bosvakken kunnen een bijdrage geven in de beleving van geluid. 
 

Dit is zeker een punt van aandacht. Binnen het huidige participatie proces 
zullen we het belang van dunnen nogmaals voor het voetlicht brengen, zodat in 
de toekomst het noodzakelijke onderhoud beter begrepen zal worden.  
 

31 De ecoloog gaf in zijn presentatie diverse oplossingen. 
• Mantelzoom, deze kunnen gemakkelijk worden ingebracht dmv lobben inbrengen 

in de huidig bosranden, en de maaiwijze aan te passen langs deze randen. Hierbij 
is wel een goed beheerplan nodig en aanpassingen op huidig bestek. Ook zal 
publiek hier iets van vinden als ze gras met struiken zien welke er minimaal 
onderhouden uitzien. 

• De verstikking heeft te maken met achterstallig onderhoud in het verleden. 
Dunningen nu al deels uitgevoerd (volgens mij) doorzetten en of oppakken, 
plekken maken voor eindkap en deze herplanten met jong duurzaam 
loofhoutsoorten om zo ook voor volgende generatie bos te houden is belangrijk. 
Ook hiervoor is een goed beheerplan nodig.  

• Natuurvriendelijke oevers, hierbij zag ik een mooie foto echter betrof dit een 
veenstukje zo te zien, zit deze ondergrond er wel? En komt er voldoende licht op 
locatie, deze vriendelijk oevers kunnen zelf ontstaan als de ondergrond het toelaat 
er juist wordt geplagd, en het onderhoud vervolgen juist is. Wat we hier zullen 
krijgen is opschot van wilg als deze vervolgens wordt uitgetrokken ontstaan er 
onjuiste structuren, opnieuw volgt er duur onderhoud. 

 

De voorgestelde aanpak met de ontwikkeling van mantelzoom, het aanpassen 
van het maaibeheer en het continueren van de nodige dunningen zal zeker de 
nodige stappen vergen, zoals beheerplan en bestek. Ook zal er aandacht zijn 
voor de communicatie, zodat bezoekers van het park meegenomen worden in 
het streefbeeld en hoe we dit willen bereiken. 
 
Voor wat betreft natuurvriendelijke oevers is het inderdaad zaak om dit verder 
uit te werken qua condities en wederom beheerplan. 

32 Wel is het belangrijk vooraf goed onderzoek te doen naar grondsoorten en 
mogelijkheden hierop. Om zo het beheer ervan goed mogelijk en goedkoop te maken 
en houden. 
 
 
 
 
 

Goede tip. 
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33 Algemeen:  Het Oosterpark is een bospark en zijn de longen van Ridderkerk, zeker 

voor de wijken Drievliet en Het Zand. Dit moet zo blijven en waar mogelijk worden 
verbeterd! Namelijk uit de gehouden enquête blijkt dat dit ook de wens is van de 
bewoners. Het park wordt vooral gebruikt door fietsers, wandelaars, hondenbezitters, 
individuele sporters en ruiters. Daarnaast vinden ook georganiseerde sporters hun plek 
in het park bij de Honkbalvereniging, Tennisvereniging en Midgetgolfvereninging.  
Voor een relatief klein park als het Oosterpark (slechts circa 60 hectare) vindt nu al een 
forse aantasting plaats door de tweedeling vanwege de aanstaande inpassing van het 
nieuwe honkbal-/softbalveld, dit geldt voor zowel de variant Nieuw Zuid als voor de 
variant Zuid Zuid. Daarnaast gaan hierdoor nogal wat volwassen bomen verloren. Het 
park versnippert als ook nog eens een veel te groot watergebied en stiltegebied 
gerealiseerd wordt. Daarnaast is er al lange tijd een commerciële activiteit die feitelijk 
geen recreatieve functie heeft. We willen benadrukken dat het Oosterpark vooral een 
recreatiepark voor gezinnen moet blijven!  
 
Het huidige ontwerp voorziet helaas opnieuw in bomenkap, waardoor de longfunctie en 
het groene visuele aspect van het Oosterpark ernstig worden aangetast. Bovendien 
vormen de geplande waterpartijen een nieuwe klankkast/geluiddrager die ervoor zorgt 
dat de geluidswinst door het te plaatsen geluidsscherm en de fijnstof afvang door de te 
kappen bomen deels weer teniet worden gedaan.  

Het streven zou juist moeten zijn om in onze al zwaarbelaste woonomgeving extra te 
vergroenen door b.v. bomen te (ver)planten, dus meer groen in plaats van minder! 
Hierbij zou ook meer aandacht mogen bestaan voor groenblijvende bomen, zoals 
dennenbomen ed., die een nog betere functie vervullen t.a.v. geluid en fijnstof. Dit 
vergroot ook de diversiteit aan bomen/soorten bomen in het park.  

 

Eens dat het een familiepark is en recreatieve waarde heeft voor Ridderkerk. 
 
 

34 Aanleg waterpartijen/geluidssluis en daardoor geluidsoverlast voor Pelikaan, 
Zalm en Paltrokmolen (1)  
Er ontstaat in het huidige plan een aanzienlijke geluidssluis door het kappen van 
bomen, waardoor het geluid niet meer wordt gedempt en fijnstof niet meer wordt 
afgevangen. De ontstane waterpartijen fungeren namelijk als klankkast die het geluid 
naar de woonwijk transporteren. Dit kan middels simulatiemodellen worden 
aangetoond/berekend. Doorgaande open stroken tussen de A15 en de woonwijk 
moeten vermeden worden !!  
Het voorstel is dan ook op deze locatie geen waterpartijen, maar juist een 
hoogwaardige bomenbeplanting te realiseren/de bestaande beplanting uit te breiden.  
Ook met de beplanting van bomen kan aansluiting met de wijk worden gemaakt, zoals 
in het plan wordt beoogd.  
 

DGMR adviesbureau rekent uit wat het effect van de veranderingen in het 
Oosterpark is op de geluidbelasting. 
 
 
 
 
 
De locatie van de noordelijke waterplas wordt vervangen door een rietput met 
extra beplanting. 
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35 Groenbuffer tussen wijk en sportaccommodaties (2)  

De groenbuffer op het recreatieterrein direct aan te leggen tijdens de realisatie van de 
nieuwe honk- en softbalvelden (overigens geldt dit ook voor de, bij de verplaatsing van 
Rowdies en het parkeerterrein, nieuw te planten groene bufferstroken).  
 

Ons idee is om de bomen die (naar aanleiding van de boominventarisatie) 
verplantbaar zijn op deze locatie aan te brengen. 

36 Extra groenbuffer ter bescherming (3)  De waterplas tussen Bloemenjungle en 
kinderboerderij aan de Oosterparkzijde deels dempen (breedte nog te bepalen) en 
beplanten met bomen om geluidsoverlast in Rietvink, Roerdomp en Pelikaan te 
verminderen. In het verlengde blijkt de wens bij de bewoners te bestaan om daarnaast 
meer groen rond het recreatiemeer te plaatsen. De omgeving wordt nu als ‘kaal’ 
ervaren. 
 
Nagezonden opmerking: bij de zwemplas is veelvuldig gevraagd om de groene 
border te verbreden als een betere geluidsbuffer 
 

Het dempen van een deel van de recreatieplas zorgt ook dat we dit water één 
op één elders moeten compenseren. Gezien de eerder geuite wens om niet 
overal water aan te brengen, vinden wij dit geen goede optie. 
 
We zullen kijken of we rondom de recreatieplas mogelijkheden zien voor meer 
groen. De eerste gedachte hierbij is om meer struiken aan te planten die 
tevens bloeien zodat dit ook een meerwaarde geeft qua beleving en als 
voedselbron voor insecten en vogels.  

37 Beplanten/verplaatsen trapveldje bij de Pelikaan (4) Het Oosterpark kent relatief 
veel ‘open plekken c.q. grasvelden’, welke voorzien zouden kunnen worden van 
groen/bomen. In dit verlengde is het voorstel het trapveldje ter hoogte van de Pelikaan 
te verplaatsen naar de kinderboerderij, zodat dit veld bij de natuur-/bosomgeving 
getrokken kan worden. Bij de kinderboerderij spelen toch al veel kinderen, waarbij dan 
het aanbod voor gezinnen met kinderen in verschillende leeftijdscategorieën beter 
aansluit. Als alternatief is ook het combineren van het trapveld met het 
evenemententerrein genoemd. 

Het trapveldje bij de Pelikaan is nodig en bedoeld voor de jongeren van 
Drievliet om op te voetballen. In Drievliet is niet veel ruimte voor trapveldjes 
e.d. 
 
Bij de kinderboerderij is overigens ook geen ruimte om iets dergelijks te 
realiseren zonder dat dit ten koste gaat van bomen. 
 
We hebben tijdens het overleg begrepen dat de ballenvangers en de doelen 
herrie maken. Dit is technisch op te lossen en hebben we uitgezet binnen onze 
organisatie. 
 

38 Algemeen Er bestaat naast het bovenstaande een brede wens het aantal 
verkeersbewegingen van auto’s op de Oosterparkweg te verminderen en daarnaast de 
gemiddelde snelheid te verlagen. De verbinding tussen de wijk en het park met veilige 
oversteekplaatsen, is naar wij begrijpen, ook een wens van de gemeente. 
Commerciële activiteiten, zoals van de Bloemenjungle, geven echter een forse 
verkeersdruk. De huidige infrastructuur met één lange rechte weg met maar een 
beperkt aantal verkeerdrempels leidt tot een racebaan, hetgeen niet in lijn is met de 
doelstellingen.  Ook hier worden onderstaand een aantal aspecten meer in detail en 
met verwijzing naar de geografische kaart benoemd. 
 

Dat is ook ons beeld. 

39 Locatie Bloemenjungle (5) De Bloemenjungle (voormalig Bezemer) heeft een lange 
historie, namelijk nog voor de vorming van het huidige Oosterpark. We hebben 
sympathie voor de Bloemenjungle, het is een klantvriendelijk bedrijf met een mooi 
assortiment. Maar het is inmiddels ook een vreemde eend in de bijt die heel veel 
verkeersdrukte, geluid en zeker op hoogtijdagen wildparkeerders veroorzaakt.  

Bedankt voor de inbreng. 
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Dit past niet goed bij de doelstelling van het park, namelijk rust, natuur en recreatie. Op 
de Oosterparkweg is “de auto te gast”, maar dit zijn wel heel veel gasten!  
 
Door de huidige ontwikkelingen lijkt zich echter een ‘win-win’ mogelijkheid voor te 
doen. De Bloemenjungle heeft aangegeven te willen verhuizen, zodat het kan 
uitbreiden. Dit is binnen het park uiteraard niet mogelijk. In het plan is op de huidige 
plaats van de Bloemenjungle een natuurlijke verbinding met de wijk geprojecteerd. Dit 
zou na een verhuizing ook werkelijk kunnen worden gerealiseerd. 

Beide partijen kunnen met de verhuizing voordeel behalen. En “last but not least” zal 
dit het verkeer (en dus geluid) op de Oosterparkweg en de druk op de omgeving sterk 
doen afnemen, hetgeen de verbinding van de wijk met het park zal bevorderen. 

 
40 Oosterparkweg als Fietsstraat (6) De fietsstraat wordt in veel steden al met succes 

toegepast. Een fietsstraat is ingericht als een fietsroute en is herkenbaar aan het rode 
wegdek en een groot fietspictogram. Het begin en einde van een fietsstraat wordt 
aangeduid met een verkeersbord. Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je 
mag er niet sneller rijden dan 30 km/u. In deze straat is de auto werkelijk te gast. 
 

Bedankt voor de inbreng. 

41 Ontworpen watergangen oevers optimaliseren (7) Waarom zoveel water, terwijl de 
Crezeepolder, de Waal en het waterrijke Waalbos binnen de gemeentegrenzen zijn 
gesitueerd? De geluidswinst die wordt bereikt door de plaatsing van het geluidsscherm 
(vooral nu er gekozen is voor een lager geluidsscherm van 6 meter) gaat nu weer 
verloren. Aanbeveling is de situatie te respecteren zoals die nu is! De bestaande 
watergangen en oevers te optimaliseren is wat ons betreft prima.  

De nieuwe brede waterpartij bij het honkbalveld is feitelijk onnodig, indien er vanuit de 
bestaande zuidelijke watergang een pompleiding aangelegd wordt voor het 
sproeiwater voor de Rowdies. Een smalle sloot kan ook volstaan als die voor drainage 
nodig is.  

 
 
 
 
 
 
 
Watergangen die gedempt worden, moeten één op één gecompenseerd 
worden. Ook willen we hier dan natuurvriendelijke oevers realiseren. Een 
smalle sloot voldoet daarvoor niet. Tevens dient de watergang bij de Rowdies 
ook als een natuurlijke afscherming tussen openbaar gebied en het sportpark. 
 

42 Heuvel met begroeide wijkzijde (8) Op het evenemententerrein is een speelheuvel 
annex amfitheater bedacht, aan de wijkzijde begroeid met groen. De grond is 
afkomstig uit de afgraving voor alle waterpartijen of van de grondbank. Wij vinden dit 
prima, mits het amfitheater niet wordt ingericht om met grote regelmaat voorstellingen 
te geven. Naar wij begrijpen blijft de plaats van de huidige multifunctionele ruimte 
(hang-jongerenplek) ongewijzigd.  
 
 

Deze speelheuvel is niet dusdanig groot dat er grote evenementen kunnen 
worden gehouden. 
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43 Essenlaantje omvormen tot een gecombineerd fiets/wandelpad (9): Het “pittoreske 

Essenlaantje” omvormen tot een gecombineerd fiets/wandelpad en doortrekken langs 
het honkbalveld en aan de westkant van het honkbalveld aan laten sluiten op het 
bestaande fietspad. 
 
De resterende wandelpaden in het Tarbotparkje intact laten en aan de oostkant van 
het honkbalveld aan laten sluiten op het gecombineerde fiets/wandelpad. Het 
fiets/wandelpad moet geasfalteerd zijn zodat het ook goed bruikbaar is voor 
kinderwagens en rolstoelgebruikers. (Denk hierbij o.a. aan de bewoners van Salem) 
Het losloopgebied voor honden moet even groot blijven als het nu is. 
 

Een fietspad combineren met het wandelpad van het losloopgebied vinden wij 
geen goed idee.  
 
Een formeel wandelpad doortrekken kost bomen. Dit is een keuze. We kunnen 
ook bekijken of we langs het honkbalveld een soort knuppelpad/graspad 
kunnen laten ontstaan door onderbeplanting weg te halen. Dan kan er wel 
gewandeld worden, maar is het geen formeel pad. 
Dit hebben we nu op de tekening opgenomen. 

44 Nieuw fietspad, toegang tot het park (10)  
Realiseer een nieuw gecombineerd fiets/wandelpad over het huidige 
evenemententerrein tussen Oosterparkweg en het bestaande fietspad.  
 
Nagezonden opmerking: X - Pos. 10 de fietsweg loopt in onze eerste plattegrond 
achter de parkeerplaats van het sportpark door. Dit levert extra gevaar voor degenen 
deze weg passeren vanwege te verwachte parkeer-bewegingen 
 

Dit is een goed idee.  
We kijken of en hoe we dit het beste kunnen vormgeven zonder dat dit tot extra 
conflictsituatie leidt ivm parkeerbewegingen. 
 
Er zal voornamelijk recreatief verkeer op deze verbinding zijn. Dit kruist het 
verkeer (fietsers, voetgangers, auto’s) dat richting sportpark gaat. 
 
 

45 Plaatsen van meer bankjes of stoelen (11) Uit de afstemming met de achterban 
kwam naar voren dat meer bankjes of stoelen in het park zouden worden 
gewaardeerd.  
 

Goed idee. Dit willen we doen. 

46 Tempo planten nieuwe bomen en timing aanvang/kwaliteit park tijdens de 
aanpassingen  
Gezien de lange doorlooptijd van het project, zijnde de 15 jaar, is het van belang een 
transitieplan te overleggen. Er dient inzicht te bestaan in de jaarlijkse activiteiten en 
wijzigingen. Gedurende deze (lange) transitieperiode moet het park toegankelijk en 
aantrekkelijk blijven voor de bewoners (dus geen kaalslag).  
Ook is het van belang bomen tijdig te (ver)plaatsen. Waarom vele jaren wachten als de 
groenvoorziening nu al kan worden verbeterd?  
We zien dus naast het transitieplan ook graag een gedetailleerd beplantingsplan met 
informatie over type bomen en grootte.  
 

De huidige plannen dienen verder uitgewerkt te worden. Zo zal er een nieuw 
beheerplan komen waar de doelstellingen omschreven staan en de daarvoor 
benodigde ingrepen, inclusief een tijdspad.  
Hierin staat ook omschreven welke beplanting op welke plek gaat komen.  
 
Er is gekozen om het park in verschillende fases aan te pakken. Als alle 
ontwikkelingen tegelijk plaats zouden vinden, is het park langere tijd niet 
toegankelijk voor de gebruikers. Dit vinden wij een ongewenste situatie. 
 

47 Voldoende budget in de tijd/waarborg dat het e.e.a. ook echt wordt uitgevoerd  
Voor een geslaagd project geldt dat een goede planning nodig is. Dit geldt niet in de 
laatste plaats voor de financiële planning. Het is een belangrijke randvoorwaarde dat 
een goed onderbouwde jaarlijkse begroting wordt opgesteld en dat er voldoende 
budget voor wordt gereserveerd (ook voor het onderhoud). In het verleden is gebleken 
dat het geringe onderhoud (of feitelijk het gebrek ervan) geleid heeft tot het ontstaan 
van het huidige park met slecht onderhouden bomen en struiken. 

Dit is zeker een punt van aandacht. In het beheerplan zal een financiele 
onderbouwing komen voor alle gewenste maatregelen, zodat bij goedkeuring 
ook dit aspect geborgd is. 
 
Overigens: we spreken eerder van slecht onderhouden bosvakken dan van 
slecht onderhouden bomen – het gaat er om dat bomen voldoende leefruimte 
hebben. 
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In een bosvak worden vaak meer bomen aangeplant dan er uiteindelijk 
volwassen kunnen worden. Vaak wordt hiervoor gekozen om een vak sneller te 
vullen met groen, en omdat een deel van het groen uiteindelijk minder goed 
groeit of sterft door diverse redenen (storm/bliksem/ziektes). Daarom is het van 
belang om tijdig een vak te dunnen, waarbij je toekomstbomen aanwijst die de 
potentie hebben om tot mooie, monumentale bomen uit te groeien. Als je dat 
niet doet zie je vaak een vak met veel dunne, hoge bomen na verloop van tijd – 
door de concurrentiestrijd om het licht groeien ze allemaal de hoogte in. Dit 
zorgt voor zwakke bomen, die bijvoorbeeld veel sneller door storm zullen 
omvallen. Door het tijdig toepassen van dunningen zorg je voor een duurzaam, 
toekomstbestendig bos.  
 
De afgelopen jaren hebben de geplande dunningen om verschillende redenen 
deels geen doorgang kunnen vinden. Wij achten het van groot belang dat dit 
alsnog gebeurt. Door de achterstand is er wel een uitdaging bij gekomen: in 
bosvakken waar langdurig geen onderhoud heeft plaats kunnen vinden, is nu 
een groter aandeel bomen met een verlaagde vitaliteit.  

48 Eens met de opmerking 1. De Gemeente geeft echter geen inhoudelijke reactie, maar 
alleen een reactie over de timing. Wat is nu de inhoudelijke reactie? 

De structuur wordt bepaald door de huidige paden en het groen.  
 
De ontwikkelingen m.b.t. het geluidsscherm en de Rowdies hebben er wel voor 
gezorgd dat we hier wel aanpassingen hebben moeten doen in de 
hoofdstructuur. 
 
Binnen deze hoofdstructuur hebben wij gekeken naar verbeteringen in 
biodiversiteit en beleefbaarheid. Er zijn een aantal verbindingen toegevoegd. 
 

49 Naar aanleiding van het antwoord bij 3. 
Dat gescheiden fietsen, wandelen en autoverkeer niet kan, is duidelijk. Levert 
bovendien nog meer ruimte op voor de auto’s = snelweg Fietsstraat is dus de 
uitkomst? Waarom dan in reactie op opmerking onder punt 40 alleen:Dank voor de 
inbreng? Als dit besloten is kan toch naar dit punt (3) worden verwezen? Hoe gaat 
deze fietsstraat eruit zien? 
 

Het klopt dat er naar het antwoord bij punt 3 had kunnen worden verwezen. 
Ter vergadering zijn plaatjes getoond van hoe deze “auto te gast” straat er uit 
zou kunnen komen te zien. 

50 Naar aanleiding van het antwoord bij 5 
Deze bomenkap is in dit geval voor een goed doel, namelijk de leef kwaliteit voor de 
bewoners. Wel graag zo veel mogelijk bomen behouden/verplaatsen.  
Wat is de timing? Nederland kent duizenden geluidschermen. Ontwerp en offerte 
hoeven dus niet lang te duren toch? 
 

Er is eerder aangegeven dat de bomen worden geïnventariseerd en dat uit een 
quickscan moet blijken hoeveel bomen nog verplantbaar zijn. Daarna wordt het 
wortelgestel van deze bomen verder onderzocht om te bekijken of het kansrijk 
is om ze te verplanten. Als ze kansrijk zijn, dan worden ze verplant. Dit brengt 
(zoals eerder aangegeven) ook extra kosten met zich mee. 
 
We hopen begin volgend jaar te kunnen starten met de aanleg van het 
geluidsscherm.  
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51 Naar aanleiding van het antwoord bij 8: 

Op de parallel-rijbaan van de Ringdijk, waar bedrijvigheid overgaat in het Donckseveld 
langs de Rivier, staat een Artistiek Kunstwerk te verpieteren. Waarschijnlijk een 
voormalig leerschool object. Deze zou mooi geplaatst kunnen worden ergens in het 
park? Bijv. bij te plaatsen picknicktafels op het evenementen-terrein?  
 

Het betreffende kunstwerk is niet van de gemeente en wordt ook niet door de 
gemeente onderhouden. Ook staat het niet op gemeentegrond. 
We zijn de herkomst nog aan het achterhalen. 

52 Naar aanleiding van het antwoord bij 9: 
Wij zijn ook voor meer bosrijke ruimten, dus ook kwantitatief.  
Qua diversiteit juichen we o.a. naardbomen, maar ook andere groenblijvende planten 
en bomen toe. Dit i.v.m. de grootste wens van de bewoners: meer groen, minder 
water. Maar ook: Naaldbomen ed. zijn goed tegen geluid en fijnstof!  
 

De natuurvereniging vindt dat het verlies aan natuur door de ontwikkelingen 
gecompenseerd moet worden. Hiermee bedoelen zij niet alleen de 
ontwikkeling van bosrijke ruimten (gezien de overige reacties die ze hebben 
gegeven). 
  

53 Naar aanleiding van het antwoord bij 29: 
Moeras kan mogelijk waarde toevoegen, maar deze omstandigheden vormen ook 
muggenplagen (inclusief de toekomstige effecten van Malaria en Knokkelkoorts).  
 

Muggen prefereren stilstaand water. We proberen de waterdoorvoer te 
verbeteren en derhalve zal de muggenoverlast -als t goed is- niet mogen 
toenemen.  
 

54 Naar aanleiding van het antwoord bij 34 
Hoe komt deze rietput er uit te zien? Waar mogelijk bestaat bij ons de wens voor 
hogere beplanting.  
 

Ter vergadering zijn plaatjes getoond. Deze zijn opgenomen in de presentatie. 

55 Naar aanleiding van het antwoord bij 35 
Met de herhuisvesting van de Rowdies ook gelijker tijd de navolgende tracés te 
realiseren:  
• Alle buffergroen planten,ook die op het evenementen terrein langs het sportpark 
• En de parkeerplaatsen 
 
Het is gewenst dat er nog een verhard wandelpad komt iets ten westen van de 
tennisbanen, zodat wandelaars en rolstoelgebruikers (o.a. uit Salem) een ‘rondje’ rond 
de sportvelden kunnen lopen. Dit kan goed ‘boven’ de gasleiding, want daar mogen 
geen bomen geplant worden. Met dat laatste lijkt overigens meer naar het zuiden geen 
rekening te zijn gehouden, want dat is in de tekening volledig met bomen beplant.  
 

 
 
 
 
 
 
We willen als we de paden gaan omvormen zorgen dat deze dusdanig verhard 
worden dat ze gebruikt kunnen worden door wandelwagens, rollators e.d. 
 
M.b.t. de bomen op de gasleiding. Daar kijken we naar. 

56 Naar aanleiding van het antwoord bij 36 
Zie foto’s en nagezonden reactie.  
De grote vijver deels (aan de bewonerszijde) dempen en bebossen om de 
geluidsoverlast door de grote geluidssluis van A15 naar Rietvink en Roerdomp te 
verminderen.  
Aan de westkant kan een strandje worden gemaakt 
 

Zoals eerder aangegeven: dempen van huidig water moeten we één op één 
compenseren. 
We gaan wel kijken naar het afschermen van de zwemplas met groen. 

57 Naar aanleiding van het antwoord bij 37 
Wordt (als al gebruikt), slechts voor een heel klein stuk van het oppervlak gebruikt.  

We houden het trapveld waar het nu is. 
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Indien kleiner gemaakt nog steeds bomenkap noodzakelijk bij de kinderboerderij?  
Ter hoogte van de pelikaan bestaan daarnaast veel open ruimten, waaronder het 
evenementen terrein. Dit blijft een open ruimte, omdat het deze  
functie heeft. Waarom niet combineren, zodat het trapveldje direct voorzien kan 
worden van mooie hoogwaardige bomen?  
Verder is het huidige trapveldje makkelijk met auto’s te benaderen. Er rijden regelmatig 
auto’s in om te parkeren.  
 

58 Naar aanleiding van het antwoord bij 41 
De waterpartij ten westen van het honkbalveld hoeft niet zo breed en kan de 
afmetingen van een sloot krijgen. Deze is waarschijnlijk alleen voor afwatering 
(drainage) nodig.  
 

Deze waterpartij is zo breed om natuurvriendelijke oevers mogelijk te maken 
aan de parkzijde. 

59 Naar aanleiding van het antwoord bij 42 
Hoe komt dit er precies uit te zien? JOB (Jongeren Ontmoeting Plaats) blijft naar wij 
aannemen ongewijzigd?  
 
Wordt straks het evenementen-terrein voor langere tijd (jaren) een Gemeente 
Opslagplaats tijdens de werkzaamheden bij de Rowdies, het geluidsscherm en de  van 
het Oosterpark? 

Dit in de presentatie opgenomen. 
 
 
 
Het ligt voor de hand dat een klein deel van het evenementen-terrein in ieder 
geval gebruikt gaat worden tbv werkzaamheden voor de Rowdies, die in 2022 
zullen plaatsvinden. 
Voor het geluidsscherm weten we dit nog niet. Dit hangt ook van de route voor 
het bouwverkeer af. Die werkzaamheden zullen ook in 2022 starten. 
De  gaan we geleidelijk doen. Het lijkt ons niet voor de hand liggen dat het 
evenemententerrein in die jaren als opslag wordt gebruikt. Elke omvorming is 
een project op zich. 
 

60 Naar aanleiding van het antwoord bij 43 
Onze wens om het Essenlaantje te behouden als gecombineerd fietspad / wandelpad 
is niet gehonoreerd. Is geen halszaak, als het pad dan maar wel (tot voorbij de 
tennisbanen) geasfalteerd is, zodat ook wandelwagens, rolstoelen en scootmobiels er 
gebruik van kunnen maken.  
 

We willen als we de paden gaan omvormen zorgen dat deze dusdanig verhard 
worden dat ze gebruikt kunnen worden door wandelwagens, rollators e.d. 

61 Naar aanleiding van het antwoord bij 46 
Wat is het tijdpad tot het collegevoorstel naar de raad?  
 

• BenW behandeling van het raadsvoorstel is 18 mei.  
• Commissievergadering Samen Wonen is 10 juni 2021 
• Raadsvergadering 6 juli. 
 
 

62 Een onbelemmerde toegang voor de hulpdiensten bij calamiteiten in het park. Ter 
bevordering van een snelle communicatie is het aan te bevelen de hoofdpaden officieel 
te benoemen of te nummeren voor als iedere minuut telt!  
 

Hier is naar gekeken. Oosterpark is nu de huidige straatnaam. De hulpdiensten 
weten hoe ze het park in kunnen rijden en waar ze er uit kunnen. Dit gaat nu 
via de geasfalteerde paden. 
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 In de komende jaren verandert hierin het één en ander en daarom gaan we 

kijken hoe we dit kunnen verbeteren. Dit zal dan met straatnamen zijn.  
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6. Reacties op schets september 2020 
 
Hieronder is de verzameling van reacties op verkennende schets Oosterpark van September 2020 weergegeven. De reacties, die over de getoonde locatie van de Rowdies 
gingen, zijn opgenomen in de memo “Locatiestudie – verkenning locatie Rowdies Oosterpark”. Deze memo was een bijlage bij het raadsvoorstel over de herhuisvesting van 
de Rowdies. De behandeling in de gemeenteraad was 14 december 2020. Deze reacties zijn nogmaals opgenomen in hoofdstuk 8 in dit participatieboekje. 

FUNCTIES IN HET PARK 
 

Nr. Indiener Reacties Verwerking in ontwerp Februari 2021 tbv 
werkgroep Aanpak Oosterpark 

1 Bewonersbijeenkomst 
september 

- Het park is er toch voor de mensen? Dit lijkt het park van de ecoloog.  
We gunnen dieren ook een leefplek, maar dit is wel veel. 

- De Crezéepolder biedt al veel natuur. Waarom dan ook in het Oosterpark zo 
aanwezig. Het is net Madurodam in vergelijking met de Crezéepolder. Geen 
vertrouwen dat er geen honden in het stuk natuur gaan komen. Hele park moet 
toegankelijk blijven voor mensen. Te klein om echt natuur te zijn. Verbinding met 
Crezéepolder en Gorzen. 

- Meer aandacht voor de gebruiker, minder natuur. 
- Park is er voor de mensen, niet voor de beestjes. 
- Is park niet te klein voor de 3 functies, moet recreatie er niet uit? 
- Visie op groen, wens natuur, maar met recreatie en sport spreekt dit elkaar tegen.  
 

Het ‘stilte-gebied’ is uit het ontwerp gehaald 
n.a.v. de reacties. 

2 Bewonersbijeenkomst 
september 

Klopt het dat het deel achter de kinderboerderij hetzelfde blijft? 
 

Op zich wel, maar we willen wel onderzoeken 
hoe we de doorstroming van het water aan die 
kant kunnen verbeteren. Ook doen we 
onderzoek naar de kwaliteit van de solitaire 
bomen in dat gebied. Dit om te kijken of we hier 
al aanplant moeten doen. 
 

3 Bewonersbijeenkomst 
september 

Bankjes verspreid over park met afvalbakken en deze regelmatig legen. 
Bankjes om uit te rusten zoeken we plekken voor. Betekent wel iets voor beheer. 
 

We zullen in de tekening aangeven waar we 
rustplekken bedacht hebben. Ook geven we 
een impressie hoe dit er uit ziet. 
Het legen van de afvalbakken is inderdaad een 
aandachtspunt voor beheer. 

4 Bewonersbijeenkomst 
september 

Hoe zit het met de groene aders naar de wijk? 
 

We willen de routes vanuit de wijk het park in 
groener maken en benadrukken. Op sommige 
plekken loop je nu vanuit de wijk tegen een 
grote bossage aan, terwijl we dan juist willen 
dat daar een pad is met groen er langs 
waardoor je het park makkelijk in kunt komen 
. 
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5 Bewonersbijeenkomst 
september 

Hoe kan er een 5G mast geplaatst worden in een stiltegebied? Voorstel om deze te 
verplaatsen richting A15 of Rotterdamseweg. Of baggerdepot,  
 

T-mobile heeft besloten om de mast niet in het 
Oosterpark te plaatsen. Er wordt nu gewerkt 
aan een plek in de Gorzen vlakbij de 
gemeentelijke opslag. 

6 Bewonersbijeenkomst 
september 

Wel heel veel water t.o.v. bomen. Bomen geven meer gevoel van rust en filteren lucht. 
Stof A15 
 

N.a.v. de opmerking is de hoeveelheid water 
aangepast. 
We proberen bij de boomkeuze rekening te 
houden met evt. geluid/lucht (dichtbij A15) maar 
we kijken ook naar  biodiversiteit, omdat dit ook 
beter is voor de bomen zelf (zie 
essentaksterfte). 

7 Bewonersbijeenkomst 
september 

Veel water, dat draagt ook het geluid. Krijgt de wijk hier juist geen last van? We weten 
niet of het scherm er komt. 
 

Er komt een scherm van 6 meter hoog dat op te 
hogen is met 2 meter. 

8 Bewonersbijeenkomst 
September 
 

Graag minder water en meer bomen ivm geluid. 
 

Zie antwoord 7. 

9 Bewonersbijeenkomst 
september 

Gebruik ruiterpaden, maar hoeveel maken er nu gebruik van> 
 

Het huidige ruiterpad blijft bestaan en wordt 
opgeknapt. Nu kunnen ze niet worden gebruikt 
omdat ze niet geschikt zijn. Er is wel vraag 
naar. 
 

10 Bewonersbijeenkomst 
september 

Graag veel water om te kunnen vissen 
 

Ruimte bij de zwemplas en hoofdwatergang.  
 

11 Bewonersbijeenkomst 
september 

Zijn er wandelpaden? Nu ontmoeten mensen elkaar op de paden. 
 

We hebben nu aangegeven wat de 
padenstructuur wordt, wat de functie daarvan is 
(we hebben verschillende categoriën paden) en 
hoe deze worden vormgegeven. 
 

12 Bewonersbijeenkomst 
september 

Worden er evenveel bomen teruggeplaatst?  
Hoeveel gaat er niet gekapt worden als we zoveel water krijgen? 
 

In verband met het geluidsscherm zullen veel 
bomen verdwijnen. We doen onderzoek naar de 
te kappen bomen, de kwaliteit, soort en evt. 
herplantbaarheid. We willen meer biodiversiteit 
toevoegen en we willen dat bomen ook goed 
kunnen groeien (en daarvoor hebben ze ruimte 
nodig).  
 

13 Bewonersbijeenkomst 
september 

- Hoe beleef je de natuur? Graag bomen kriskras doorelkaar, niet op een rijtje. 
- Bloemen en bomen niet op een rechte lijn. Denk ook aan bomen die tegen 

warmte kunnen. 

Dit is wat we willen bereiken. 
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- Streven naar variëteit is belangrijk. Qua beplanting is het eentonig. Ook ivm 
uitbreken ziekte. Biodiversiteit. Variatie in soorten en grootte. 
Uitleg ecosysteem, waar dieren, natuur hun gang kunnen gaan. Biodiversiteit. 

- Hoe gaan we om met gefaseerde aanplant? Krijgen we straks weer kleine 
aanplant als de Rowdies verplaatst worden? 

- Kan de net aangebrachte aanplant opnieuw gebruikt worden? Er was juist 
aandacht voor variatie in beplanting. 

- Graag goede variatie aan bomen. 
 

 

Gefaseerde aanplant. Bekeken wordt om de 
compensatie van de bomenkap langs A15 al 
eerder vorm te geven. 
Pilot herplant bomen op voormalig 
evenementen terrein. 
 

14 Bewonersbijeenkomst 
september 

- Verdwijnt het evenemententerrein? Zorg dat je grasveld overhoudt zodat er ook 
gevoetbald kan worden. 
  

Functie verdwijnt, maar fysiek blijft het voor een 
groot deel gewoon een grasveld. 
 

15 Bewonersbijeenkomst 
september 

- Graag ruimte voor honden. Losloopwandeling graag mogelijk. Liever geen 
losloopveld omdat dit spanning oplevert tussen honden.Ik wil wandelen met mijn 
hond. Graag stuk los kunnen lopen. Kan dit achter het geluidsscherm? Of is RWS 
het daar niet mee eens? 

 

We hebben nu aangegeven waar we wel 
loslooproutes realiseren. 
 

16 Bewonersbijeenkomst 
september 

Wat is het doel vh stiltegebied als je er niet in mag? Zo’n groot deel reserveren voor 
dieren, het is ons park. Liever dat het dan toegankelijk is.  
 

Zie antwoord 1 

17 Bewonersbijeenkomst 
september 

We hebben een groot deel losloopgebied, dit willen we niet verliezen. Route of 
losloopveld. We gaan dagelijks door het park heen met de hond. Het park is voor de 
mensen, voor natuur is het te klein.  

 

Zie antwoord 15 

18 Bewonersbijeenkomst 
september 

Wordt het water beschikbaar voor recreatie? Kanoën? Of loop je er alleen maar langs? Is 
e r extra bomenkap voor nodig? 
  

De zwemplas en hoofdwatergang zijn op zich al 
geschikt voor recreatie. 

 
We bekijken waar eventuele uitbreiding van 
water kan zonder teveel bomen te kappen. 

20 Bewonersbijeenkomst 
september 

Door blauwalg kan er snel geen gebruik gemaakt worden van het water. Beweging 
belangrijk. Fontein optie? 
 

Met het waterschap zijn we hierover in overleg. 
 

21 Bewonersbijeenkomst 
september 

Hoe wordt het park beheerd? Er wordt nu slecht met beheer omgegaan. Veel te sterk 
materiaal. Wordt er rekening gehouden met de breedte vd paden. Er wordt slecht 
omgegaan met de bomen. 3e renovatie in 5 jaar. Veel onkruid. Wordt er serieus aandacht 
besteed aan het onderhoud. Heeft de gemeente hier zeggenschap over? 
 

Gemeente heeft zeggenschap over beheer en 
onderhoud en maakt hier afspraken over. Deze 
aanpak wordt ook besproken met NRIJ en SBB. 
Wijzigingen in beheer en onderhoud moeten 
ook met hen worden besproken. 
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22 Bewonersbijeenkomst 
september 

Komt er een toilet? Dixi wordt in vijver gegooid. Hufterproof oplossing mogelijk? 
 

Met de Pannekoe hebben we gesproken voor 
een toiletvoorziening bij de Pannekoe. 
Dit hangt wel af van of we het strandje gaan 
verplaatsen of niet. 
NRIJ wil zelf ook graag een gebouwde 
voorziening en heeft daar ook plannen voor. 
 

23 Bewonersbijeenkomst 
september 

Graag verlichting in het park. Sociale veiligheid. Graag kunnen hardlopen in de avond. 
Graag gebruik kunnen maken in de avond.  
 

We bekijken waar dit zinvol is om te doen. Het 
verlichten van paden maakt het pad niet 
meteen sociaal veiliger. Zeker als er geen 
mensen in de buurt wonen of er niet veel 
mensen langs komen. 
 

24 Bewonersbijeenkomst 
september 

Wordt er voorzien in nieuwe jop? Geen bezwaar tegen. Er zijn op de plek vaak jongeren. 
Is het niet mogelijk om meerdere plekken voor jongeren te bedenken. 
 

De JOP blijft staan op de plek waar die nu 
staat. 
 

VERKEER, PARKEERPLAATSEN EN OOSTERPARKWEG 
Nr. Indiener Reacties Verwerking in ontwerp Februari 2021 tbv 

werkgroep Aanpak Oosterpark 
25 Bewonersbijeenkomst 

september 
Hoeveel parkeerplaatsen zijn er werkelijk nodig? Het lijkt wel alsof er meer 
parkeerplaatsen zijn ingetekend. Bij de Pannekoe is de parkeerplaats nooit vol 
 

De parkeerplaats ter hoogte van de Pelikaan 
willen we verwijderen. Bij het sportpark willen 
we 90 plekken realiseren. Bij 
kinderboerderij/Pannekoe worden dat er in 
totaal 93 aangelegd. 
 

26 Bewonersbijeenkomst 
september 

Aandacht voor bereikbaarheid voor hulpdiensten in het park. Namen en nummers aan 
paden geven. 
 

Goede tip. Wordt navraag naar gedaan. 

27 Bewonersbijeenkomst 
september 

- Parkeerplaatsen langs Oosterparkweg verdwijnen. Komen er meer 
parkeerplaatsen voor terug in het park?  

- Hoeveel parkeerplaatsen zijn er bij de Rowdies en de tennisbanen? 
- Bij Bloemenjungle veel meer behoefte aan parkeren. Auto’s staan dan overal ook 

in de berm.  

Ontwerp is aangepast. Bij het sportpark zijn nu 
66 plaatsen. Dat worden er 90. 
 
Voor de Bloemenjungle komen geen extra 
parkeerplaatsen. 

28 Bewonersbijeenkomst 
september 

Doorstroming van de ene naar andere kant van het park voor hardlopen, wandelen en 
fietsen? 
 

Zie antwoord 11. 

29 Bewonersbijeenkomst 
september 

Fietspaden alleen toegankelijk voor fietsers. Houdt wandelaars en fietsers gescheiden. 
We willen conflictsituaties voorkomen. Electrische fietsen niet samen met wandelaars. (let 
op toegankelijkheid richting Rijsoord) 

Zie antwoord 11. 
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30 Bewonersbijeenkomst 

september 
Toegankelijkheid voor invaliden, kinderwagens e.d.. Let op bolling van de weg. Dan moet 
ik midden op de weg rijden met mijn rolstoel. We willen mensen niet uitsluiten door 
schelpenpaden e.d.  
 

Toegankelijkheid van de paden nog doornemen 
met de toegankelijkheidscommissie.  

31 Bewonersbijeenkomst 
september 

Steigerpaden over water heen, hartstikke leuk. Houten paden in erbarmelijke staat. Kan 
er een garantie komen dat het goed onderhouden wordt en niet groen en glijerig wordt? 
 
 

Zie antwoord 11. 
 

32 Bewonersbijeenkomst 
september 

Middelste parkeerplaats  overlast van jeugd. Blij dat deze weg gaat. Maar hoe wordt 
parkeren geregeld voor de rowdies. Sociale controle belangrijk daarom verhuizing van 
parkeerplaats naar nieuwe locatie. Sociale veiligheid is belangrijk. Camera mogelijk?  

 

Dit is een belangrijk aandachtspunt. De plek bij 
Sportpark is al veranderd t.o.v. de tekening in 
september 2020. 
Op dit moment ervaren omwonenden de 
parkeerplek bij de Rowdies als sociaal veilig.  

33 Bewonersbijeenkomst 
september 

Parkeerplaatsen hoe is de verhouding? Wordt er uitgebreid? 
 

Zie antwoord 27 

34 Bewonersbijeenkomst 
september 

Parkeergelegenheid bij Bloemenjungle geeft ellende. Verkeer staat muurvast. Kan dit 
opgelost worden? De buurt heeft er veel last van. 
 

Dit is verantwoordelijkheid van de 
Bloemenjungle zelf. 

35 Bewonersbijeenkomst 
september 

Paden blijkbaar 2,5 mtr breed in 1,5 mtr breed maatschappij? Geschikt voor onderhoud? 
Fietspad anders? Tunneltje is belangrijke route. 

 

We willen een goed onderscheid maken tussen 
de verschillende paden. Antwoord 11. 

36 Bewonersbijeenkomst 
september 

Ruiterpaden terug? nu in park ruiterpaden heel slecht, daarom lopen ze op de paden.  
 

Het huidige ruiterpad wordt binnenkort voor een 
deel opgeknapt. Na aanleg geluidsscherm zal 
de rest worden opgeknapt. Er is inderdaad wel 
vraag naar. 

37 Onlinebijeenkomst 
September 
 

Kan de zendmast ook buiten het park worden geplaatst? Hij staat nu op thv Pelikaan 102. 
 

Zendmast komt in de Gorzen. 

38 Onlinebijeenkomst 
September 
 

Is er in het gebied of ergens in het park ook ruimte gereserveerd voor het organiseren van 
activiteiten? Hierbij denk ik aan foodtruck, festival, zomerfeest, activiteiten met kinderen, 
e.d. 
 

Kleinschalige activiteiten zijn mogelijk. 

39 Onlinebijeenkomst 
September 
 

Misschien is de aanleg van een steiger leuk voor de jeugd? Functie steiger 
 

40 Onlinebijeenkomst 
September 
 

Kan er een sportrondje van 4,5 km worden aangelegd? We bekijken of we dat in padenstructuur 
kunnen benadrukken. 
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41 Onlinebijeenkomst 
September 
 

Kan er een afgesloten hondenspeeltuin zoals in Rotterdam of Bolnes worden aangelegd? 
Misschien is het een idee om dit te laten aansluiten aan het bestaande strandje aan het 
surfmeer. In het nieuwe plan worden er twee strandjes naast de Pannekoe gerealiseerd 
wat een goed idee is. Wat wij jammer vinden is dat het al gerealiseerde strandje en 
kosten die daarmee gemaakt zijn te vernietigen. 

Antwoord vraag 15 
 
De plannen voor het verplaatsen van het 
strandje worden nog een keer goed bekeken.  

42 Onlinebijeenkomst 
September 
 

Recreatie plaats bij de Pannekoe met de strandjes is leuk, echter niet iedereen wil of gaat 
naar de Pannekoe. Is er een mogelijkheid voor food trucks/vergunningen/ parkeerplaats, 
waar in de zomer/winter ondernemers met een food truck of iets dergelijks kunnen gaan 
staan? 
 

Dit is een leuk idee. We bekijken wat er 
mogelijk is. 

43 Onlinebijeenkomst 
September 
 

Hoe zien de groene overgangszones van de wijken naar het park er uit? Ik heb wel 
meegekregen dat deze zones er komen maar ik heb er geen beeld bij hoe ik dat voor mij 
moet zien in het huidige straatbeeld.  
 

Antwoord op vraag 4 en evt. referentiebeelden? 

44 Onlinebijeenkomst 
September 
 

Een enorme bomenkap, hoe wordt dat gecompenseerd? Toch niet met nieuwe bomen 
van 50 cm?  

In verband met het geluidsscherm zullen veel 
bomen verdwijnen. We doen onderzoek naar de 
te kappen bomen, de kwaliteit, soort en evt. 
herplantbaarheid. We willen meer biodiversiteit 
toevoegen en we willen dat bomen ook goed 
kunnen groeien (en daarvoor hebben ze ruimte 
nodig).  
 

45 Onlinebijeenkomst 
September 
 

Is er een mogelijkheid voor een losloop gebied voor honden achter de honkbal vereniging 
van de Rowdies langs? Er word een groot loopgebied opgeofferd voor de honkbal in het 
nieuwe plan. Het zou wel fijn zijn als er om het honkbalveld heen gelopen kan worden. 
 

Antwoord vraag 15 

46 Onlinebijeenkomst 
September 
 

Wordt er rekening gehouden met extremer weer in de toekomst, met name extreme 
regenval en de daarvoor benodigde wateropslag?  

Dat is wel de bedoeling. 
 
 

47 Onlinebijeenkomst 
September 
 

Het park is bij regen al zeer nat. Moeten met kaplaarzen het park omdat de paden onder 
water staan. Is hier een oplossing voor? 

Daar zullen we per situatie naar moeten kijken. 
In sommige gevallen is er een oplossing voor. 
In andere gevallen hoort het misschien bij dat 
deel van het park (maar dat moet dan wel 
duidelijk gecommuniceerd worden). 
 

48 Onlinebijeenkomst 
September 
 

Wat verstaan jullie onder een natuurspeeltuin? Is er dan ruimte voor een waterspeelplaats 
met water pompen etc.?  

Natuurspeeltuin is een plaats waar kinderen 
kunnen spelen met natuurlijke materialen die 
daar aanwezig zijn. 
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Een waterspeelplaats is misschien meer iets 
voor bij het strandje. Dit zullen we moeten 
bekijken. 
 

49 Onlinebijeenkomst 
September 
 

Is het mogelijk om naambordjes te plaatsen bij bomen/planten (educatief). Kunst plaatsen 
in het park. Is er nog een voorstel voor de zendmast? 

Educatieve bordjes willen we plaatsen inclusief 
evt. route door het park. 
Zendmast gaat naar Gorzen. 
 

50 Onlinebijeenkomst 
September 
 

Komt er straks ook weer een hondenstrandje op een andere plaats? Ook honden moeten 
de gelegenheid hebben om los te kunnen zwemmen?  

Hier kijken we naar. We handhaven het huidige 
hondenstrandje. 
 

51 Onlinebijeenkomst 
September 
 

Hoe wordt het verlies aan groen door de verplaatsing van de Rowdies gecompenseerd?  In het huidige plan voor de Rowdies is ruimte 
voor het compenseren van het groen dat 
verdwijnt door de aanleg van de uitbreiding. 

 
52 Onlinebijeenkomst 

September 
 

Losloopgebied is nu door het gehele park bijna voor de hond en zou prettig zijn als dit 
blijft. 

Antwoord vraag 15.  
Er zijn een aantal losloopgebieden maar het is 
zeker niet in het hele park. We zorgen dat er na 
de ingreep nog steeds genoeg ruimte blijft om 
de hond los laten lopen. Maar er zijn ook 
mensen die het niet fijn vinden als honden in 
het park loslopen (vooral op plekken waar het 
nu niet mag). 
 

53 Onlinebijeenkomst 
September 
 

Misschien dat 5% van de Ridderkerkers een ecologisch park wil. Men verwacht gewoon 
een geluidsarm park. Wordt daar een onderzoek naar ingesteld?  

Door het te plaatsen scherm wordt het park al 
geluidsarmer. We willen wel meer biodiversiteit 
aanbrengen, omdat dat het park 
toekomstbestendiger maakt. 
 

54 Onlinebijeenkomst 
September 

Het plan wordt pas in 2021 definitief. Zou er in de tussentijd iets aan de verlichting kunnen 
worden gedaan? Aan de Oosterparkweg is dit in de wintermaanden onvoldoende. 
 

Zie antwoord vraag 23. 
 

55 Onlinebijeenkomst 
September 
 

De bestaande strandje tegen de bloemenjungle graag laten bestaan. Misschien een idee 
om aan het bestaande strandjes een afgesloten honden uitlaatplaats te maken. De 
nieuwe strandjes zijn dan bedoeld voor recreanten. 
  

Antwoord vraag 15. 
Hondenstrand blijft op de huidige plek. 
 

56 Onlinebijeenkomst 
September 
 

De losloopgebieden die er nu zijn, behouden, dat betekend geen Rowdies. De paden 
door het water zijn dat bruggen? Levensgevaarlijk in de winter door gladheid. Er is geen 
contact met de natuur het lijkt wel een modelpark te worden. Niet iets voor mensen die 

Antwoord vraag 15. 
 
Padenstructuur goed bekijken evenals type 
paden. 
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iedere dag daar lopen en hun honden uitlaten. 
Stiltegebied langs de A15 is onmogelijk. 
 

57 Onlinebijeenkomst 
September 
 

De geluidswering en bestrijding van  luchtvervuiling in de wijk heeft voor bewoners de 
hoogste prioriteit. Ik mis oplossingen hoe de natuur bij kan dragen aan de slechte 
luchtkwaliteit van dit moment. 

Er zijn veel studies gedaan waaruit veelal blijkt 
dat je een mix van factoren hebt die bepalen in 
hoeverre je de luchtkwaliteit kan verbeteren met 
beplanting. Deze zullen we toepassen bij het 
beplanten van het Oosterpark.  
 

58 Onlinebijeenkomst 
September 
 

Wordt het nieuwe clubhuis van de Rowdies ook goed geïsoleerd? Zodat de bewoners 
geen  geluidsoverlast hebben tijdens feestjes? 

Het nieuwe clubhuis moet voldoen aan de 
vereisten uit bouwbesluit. Ook verschuift het 
clubhuis ongeveer 100 meter naar het zuiden 
(verder van de woonwijk af). 

59 Onlinebijeenkomst 
September 
 

Er is in dit plan te veel geluisterd naar de ecoloog en Rowdies en te weinig naar de 1250 
mensen die de enquêtes hebben ingevuld. Die willen juist meer gelegenheid voor 
recreëren, sporten, jeugd, invalides, etc.     Dit komt te weinig terug in het plan. Het lijkt nu 
meer een natuurgebied te worden en daar is dit park niet voor bedoeld. 

Plan aangepast. 

60 Onlinebijeenkomst 
September 
 

In donkere maanden kiezen wandelaars ervoor om over de Oosterparkweg  te lopen waar 
ook auto’s rijden  en niet door het park omdat zij zich niet veilig voelen. Dit leidt vaak tot 
gevaarlijke situaties. Komt er een stoep of wandelpad langs de oosterparkweg?  
 

We willen van de Oosterparkweg een auto te 
gast straat maken. Er is nauwelijks ruimte voor 
een voetpad langs de Oosterparkweg. 
 

61 Onlinebijeenkomst 
September 
 

De parkeerplaats aan de Oudelandseweg/Zalm is vaak overvol. Is hier bij de nieuwe 
parkeerplaats wel goed over nagedacht? 

De huidige parkeerplaats heeft 66 plekken. De 
nieuwe 90. 

 
 

62 Onlinebijeenkomst 
September 
 

Wat denkt u dat er ’s nachts gaat gebeuren met de nieuwe p-plaats, overlast van auto’s 
met autoradio. De p-plaats bij Zalm/Oudelandseweg is prima. Men moet iets verder lopen. 
Jammer dat deze p-plaats wordt verwijderd. 

De locatie van de parkeerplaats is t.ov. 
september 2020 veranderd. De parkeerplaats 
blijft ter hoogte van de Zalm en is zichtbaar 
vanaf de Oosterparkweg. 
 

Adviezen platforms en belangengroepen 
Nr. Indiener Reacties Verwerking in ontwerp Februari 2021 tbv 

werkgroep Aanpak Oosterpark 
63 Beleidsplatform NMD Het vervangen van de vele smalle sloten met een slechte waterkwaliteit, met name als 

gevolg van onvoldoende volume, het overschaduwen en bladval, door robuuste 
waterpartijen met zoveel mogelijk natuurlijke oevers zal naar onze mening de beleving 
van het park ten goede komen. Ook de met een pad verbonden eilandjes in de grote 
watergang zijn een aantrekkelijke toevoeging. 
 

Aanleg natuurvriendelijke oevers en verbreden 
van watergangen. 
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64 Beleidsplatform NMD Ook zijn we te spreken over het terugdringen van de verkeershinder door middel van een 
scherm dat deels op een wal zal worden geplaatst. De aan te brengen hoogte verschillen 
vinden wij van een toegevoegde waarde voor het park. Wel adviseren we bij de plaatsing 
van de geluidswerende voorziening (van voldoende hoogte, dichtbij de bron) zoveel 
mogelijk de bestaande abelen te sparen. De bomen reiken tot een flinke hoogte (veel 
hoger dan het scherm) en zijn daardoor een belangrijke factor zijn bij het reduceren van 
het geluid en fijnstof waarbij het scherm op een visueel aantrekkelijke manier aan het 
gezicht wordt onttrokken. 
 

Het scherm komt in het Oosterpark. Het 
hoogteverschil dat eerst bedacht was ter 
plaatse van het scherm wordt niet meer zo 
uitgevoerd vanwege de mogelijke risico’s m.b.t. 
gronddruk tegen het scherm aan. 
 
 
We zullen pas bij de uitvoering kunnen bekijken 
of het mogelijk is om delen van de bestaande 
beplanting/bomen te handhaven. Dit hangt af 
van de plannen van de te selecteren aannemer. 
 
 
 
 
 

65 Beleidsplatform NMD Tegenvallend vonden we de plaatsing van de sportvelden van de Rowdies in het 
oostelijke deel van het park. Hierdoor wordt een belangrijk deel van het park voor 
bezoekers afgesloten. We zien liever dat de sportvelden buiten het park worden 
geplaatst.  
Ons advies luidt te overwegen een ‘houtsnipperpad’ aan te leggen waardoor een 
wandeling rond de sportvelden van de Rowdies alsnog tot de mogelijkheden behoort en 
het gebied daarmee voor de bezoeker toch onderdeel van het park blijft.  
In dit bosgebied ligt nu veel dood hout, het verzoek is niet alles te verwijderen en hier en 
daar een flinke stam te laten liggen i.v.m. de aangetroffen paddenstoelen. Ook in andere 
delen van het park zou wat vaker een dode boom mogen blijven staan of liggen dat komt 
biodiversiteit ten goede. 

Locatie Rowdies is aangepast. 

66 Beleidsplatform NMD De voorgenomen plaatsing en locatie van een 40 meter hoge zendmast zal in onze 
verwachting op weerstand stuiten. 
 

Wordt geplaatst in de Gorzen. 

67 Beleidsplatform NMD Nabij de woonwijk adviseren we een voorziening waar honden los kunnen rondlopen.  
De Dierenbescherming kan daarin van advies dienen voor wat voor honden belangrijk is, 
maar tevens ook wat voldoende duurzaam is. Als voorbeeld zou de opvang in 
Vlaardingen kunnen fungeren. Op deze locatie heeft firma Aardoom een zeer praktisch, 
doelmatige speelplek voor honden gerealiseerd. Een dergelijke ‘speeltuin’ heeft meerdere 
voordelen: honden vinden het leuk; het kan uitdagend zijn en ook niet onbelangrijk: ze 
kunnen mooi hun energie kwijt. Dit laatste is belangrijk omdat je zo gefrustreerde honden 
voorkomt ( en mogelijk veel minder problemen op straat). 
 

Antwoord op vraag 15 

68 Beleidsplatform NMD Geadviseerd wordt om bij de aanleg nieuwe paden voldoende afstand te bewaren van de 
bosrand, dat voorkomt later extra onderhoud om de paden vrij te houden van 

Dat is inderdaad een wens en willen we 
proberen uit te voeren. 
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overhangende takken maar geeft ook ruimte voor struweel (mantelvegetatie) om zich te 
ontwikkelen. 
 

69 Beleidsplatform NMD In de plannen zagen we dat de huidige sobere, haast saaie rechthoekige kavels beplant 
met voornamelijk productiebos plaats maakt voor een aantrekkelijk parklandschap waarbij 
bosschages van bomen struiken op een speelse wijze worden afgewisseld met lage 
vegetatie. We adviseren bij de verandering goed ontwikkelde bomen (helaas schaars, 
zoals we later zullen zien) zoveel mogelijk te sparen. 
 
 

Goede tip. 

70 Beleidsplatform NMD In het parklandschap staan her en der solitaire bomen en kleine groepjes. We adviseren 
veel aandacht te besteden aan de keuze van de soorten. Kies met zorg, rekening 
houdend met sierwaarde, eetbare vruchten, maar ook met aandacht voor de 
klimaatsverandering waardoor ook exoten in aanmerking kunnen komen. Deze laatste 
kunnen op goed gekozen plaatsen de belevingswaarde van het park vergroten. 
 

Goede tip. 

71 Beleidsplatform NMD De verandering vergt een grote investering in het park. Om de investering goed te laten 
renderen is het van groot belang om een toekomstvisie te hebben en deze vast te leggen, 
opdat daarmee de ontwikkeling ook op langere termijn goed gestuurd en bewaakt kan 
worden. 
 

Goede tip. 

72 Beleidsplatform NMD Door achterstallig onderhoud in het verleden zijn in een groot deel van de huidige 
boskavels de bomen uitgegroeid tot staken met een grote hoogte een dunne stam en 
nauwelijks een kruin. Deze bomen kunnen zich niet meer herstellen. Dit had voorkomen 
kunnen worden door tijdig te dunnen.  
 
Geadviseerd wordt om een beheerplan op te stellen met een beschrijving van het 
streefbeeld waar naar toegewerkt wordt en ook ‘toekomstbomen‘ aan te wijzen die tijdig 
vrijgesteld moeten worden zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen. Door de 
onderhoudswerkzaamheden regelmatig (planmatig)uit te voeren worden grootschalige 
ingrepen die veel commotie veroorzaken zoveel mogelijk vermeden. 
 

Goed tip. 
Opstellen en verbeteren van het beheerplan. 

73 Beleidsplatform NMD Het beheer heel belangrijk en daarom moet er voor het onderhoud en beheer over een 
lange reeks van jaren voldoende budget uitgetrokken worden. Als uitgangspunt voor het 
beheer kunnen de adviezen van het ecologisch rapport dienen aangevuld met het 
opstellen van een beheersplan met een streefbeeld, onderhoudsplan voor de lange 
termijn Voor de grasvegetatie adviseren we een nieuw maaibeheer op te stellen omdat 
daar voor de natuurwaarden op dit moment veel winst te behalen valt. 

Goede tip 
Opstellen en verbeteren van het beheerplan 

74 Wijkoverleg DZ * Er wordt heel veel gebruik gemaakt van het park, door hondenbezitters. Is er een 
losloopgebied of speeltuin voor honden voorzien? Momenteel zijn er losloopgebieden, die 

Antwoord vraag 15 
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redelijk in elkaar overlopen. Het is mogelijk om een rondje te lopen met de hond los. Hoe 
is die balans in het toekomende ontwerp? Advies: concentreer je niet op één plek, maar 
maak het mogelijk om een wandeling te maken.  
 

75 Wijkoverleg DZ Is er nagedacht over begrazing? Bijvoorbeeld het aantrekken van een schaapskudde 
heeft positief effect op de beplanting, maar ook educatieve waarde. 
 

Daar wordt wel over nagedacht, maar dat is nog 
niet concreet gemaakt. 

76 Wijkoverleg DZ Is er nagedacht over sporten in de natuur? Een bootcamproute in het park zou wenselijk 
zijn. 

Sporten kan altijd. We denken na over extra 
aanleidingen. 
 

77 Wijkoverleg DZ * Is er in het plan rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mindervaliden, vooral 
rond de Pannekoe. 

Toegankelijkheid van de paden nog doornemen 
met de toegankelijkheidscommissie. 
 

78 Wijkoverleg DZ In het nieuwe plan zijn minder paden ingetekend. Wordt het dan niet te druk op de 
paden?  

Antwoord op vraag 11 
 
 

79 Wijkoverleg DZ De fietspaden worden veel gebruikt voor de ontsluiting. Blijft deze functie behouden? Fietspad richting tunneltje naar Rijsoord blijft in 
stand. Oosterparkweg wordt een “auto te gast” 
straat, waardoor de fietsers meer ruimte krijgen 
om de Oosterparkweg te gebruiken als 
ontsluiting. 
 

80 Wijkoverleg DZ Hoe is de toegankelijkheid voor hulpdiensten? Dit is wel het uitgangspunt. 
Tip om dmv paaltjes met nummers locatie aan te kunnen duiden. 

Goede tip. We bekijken of dit nu een probleem 
is en of dit op te lossen is met deze oplossing. 

81 Wijkoverleg DZ Er is een jongerenontmoetingsplek in het park en de parkeerplaats dient ook deze functie. 
Is hier iets voor voorzien? 

De JOP blijft op dezelfde plek. 
 

82 Wijkoverleg DZ Voor de natuurspeelplek lijkt nu een beperkte plaats ingetekend, dit mag wat royaler.   
 

Plek is bepaald en uitgevoerd. 

83 Wijkoverleg DZ Waterkwaliteit? Hierover zijn gesprekken met Waterschap. Doorstroming creëren en 
waterkwaliteit verbeteren zijn onderwerpen die de aandacht hebben. 
* Het filterbos dat naast de Surfplas ligt geeft al een significante verbetering van 
waterkwaliteit.  
 

Wordt bekeken. 

84 Wijkoverleg DZ * Festivalterrein staat niet meer ingetekend, Robin geeft aan dat festivals kunnen 
plaatsvinden bijvoorbeeld in het Reijerpark. Eventueel kunnen kleinere evenementen 
plaatsvinden in de buurt van de Rowdies. 

Dat kon in de schets van september 2020 wel. 
Nu blijven kleinschalige evenementen wel 
mogelijk. 

85 Wijkoverleg DZ * De watergang langs de tennisbaan geeft wellicht overlast van muggen en insecten. Deze watergang bestaat al. 
 

86 Wijkoverleg DZ Aandacht geven aan de andere belangen dan de ecologische belangen. Ook lijkt er veel 
water ingetekend, dit lijkt uit het evenwicht.   

Hier is naar gekeken en de tekening is 
aangepast. 
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87 Wijkoverleg Oost Denk aan hufterproof straatmeubilair (bankjes, prullenbakken) en materialen 
(vlonderpaden) 

Goed tip. 
 

88 Wijkoverleg Oost Graag aandacht voor de honden en hondenbezitters. Weinig losloopgebieden. Het lijkt er 
op alsof het hondenstrandje verdwijnt. Is dat zo? 

Antwoord vraag 15 
 

89 Wijkoverleg Oost Het water in de smalle watergangen stroomt niet, dat is vies en er leeft geen vis in. Wordt 
daar ook naar gekeken. 

Ja. 
 
 

90 Wijkoverleg Oost Is het mogelijk om iets van een parcour met beweegtoestellen/sporttoestellen te maken? Sporten kan altijd. We denken na over extra 
aanleidingen. 
 
 

91 Wijkoverleg Oost Is een mountainbike-parcour mogelijk? Hier houden we nu geen rekening mee.  
 

92 Wijkoverleg Oost Hoe groot is de afstand van de sport-parkeerplaats naar de Rowdies. Dit met eventueel 
overvliegende ballen op geparkeerde auto’s. Nu vliegen er ook regelmatig ballen over 
naar TV Oudelande en de Holeridders. 

Goede tip. 

93 Wijkoverleg Oost De school maakt gebruik van het grasveld bij de JOP voor bijv buitenactiviteiten. Is die 
mogelijkheid er zometeen nog? 

Dit zullen we moeten bekijken. 
 
 

94 Wijkoverleg Oost Er stijgen ook hetelucht ballonnen op vanaf het grasveld bij de JOP. Kan dat zometeen 
nog wel? Dat is wel leuk namelijk. 
 

Dit zullen we moeten bekijken. Hangt af van de 
ruimtelijke omstandigheden die de ballonnen 
nodig hebben. 
 

95 Wijkoverleg Oost Wat gebeurt er eigenlijk met de JOP? De JOP blijft gehandhaafd. 
 

96 Wijkoverleg Oost Zijn er nog wel mogelijkheden om kleinschalige evenementen te organiseren? Ja. 
97 Wijkoverleg Oost Is er gedacht aan verlichting in het park? Zie antwoord vraag 23 

 
98 Wijkoverleg Oost Bij het speelterrein bij de kinderboerderij is een bosje waar veel kinderen nu in spelen en 

hutten bouwen. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Kan zoiets behouden blijven? 
Ja. Daar is nu de natuurspeeltuin aangelegd. 

99 Wijkoverleg Oost In het Zuiderpark in Rotterdam is een groot sportgebied gemaakt waar de jeugd voor 
weinig sportmateriaal kan huren om gebruik te maken van de faciliteiten. Dit wordt 
beheerd door de rotterdamse variant van Facet. Dit zou voor Ridderkerk mogelijk ook een 
mooie faciliteit zijn! 

Goede tip. 

100 MBR Het MBR wijst u op:  
1. de aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen voor mindervaliden;  
2. de toegankelijkheid van de paden voor rolstoelen en rollators;  
3. de toegankelijkheid voor kinder-, wandelwagens;  
4. verharde plekken voor rolstoelen, kinderwagens en rollators naast de banken;  

Antwoorden zijn in eerdere beantwoording te 
vinden.  
 
Nieuwe suggesties: 
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5. afvalbakken met voldoende afstand van de banken ter voorkoming van 
stankoverlast;  

6. geschiktheid van bruggen voor invalidewagens en mensen met een visuele 
beperking;  

7. goede verlichting in de avond;  
8. vaste plekken om honden uit te laten. Hierdoor worden speelvelden weer veilig en 

poepvrij voor kleine kinderen.  
9. speelweiden en terreinen met speeltoestellen;  
10. een natuurpad. Er zijn bijzondere planten, bomen, paddenstoelen etc. te vinden. 

Door een route langs deze bijzondere natuur aan te leggen kunnen bewoners 
kennisnemen van deze bijzondere begroeiingen. Er kunnen op verschillende 
plekken vruchtbomen en struiken geplant worden. In Duitsland, Tsjechië en 
Hongarije is dit bijvoorbeeld heel gebruikelijk in openbare parken. Er kan hierbij 
gedacht worden aan: peren-, appel-, en pruimenbomen, frambozen-, 
bramenstruiken, wilde aardbeien, etc.  

11. een natuurpad voor blinden en slechtzienden. Dit is eenvoudig te maken. 
Hiervoor is een goed pad nodig met takken, struiken en kleine bomen binnen 
handbereik.  

12. een goede scheiding tussen wandelen en fietsen. Niets is storender dan fietsers 
op een wandelpad en voetgangers op een doorgaand fietspad. Zorg voor 
voldoende hoogteverschillen in die paden, waardoor je een heuveltje kan 
beklimmen met de fiets.  

13. een in te richten fitnesstraject. Op veel plaatsen in Nederland kom je in parken 
eenvoudige fitnesstrajecten tegen met houten/stalen toestellen en voldoende 
ruimte eromheen. Dit zou een welkome aanvulling kunnen zijn voor het park  

14. kinderen met een beperking als er nieuwe speeltoestellen worden aangeschaft, 
zodat ook zij samen met de andere kinderen mee kunnen spelen. (Hiervan zijn al 
voorbeelden in Nederland).  

15. de vijver in het park. Dit is een tijd lang een gewilde zwemvijver geweest. Door het 
overal toelaten van honden is de vijver ongeschikt geworden voor zwemmen en 
spelevaren. Verbeter de vijver en laat deze weer een veilige recreatieplas worden. 
Zorg ervoor dat er door open zicht vanuit de wijk meer sociale controle is.  
16. beperken van paden met hoogteverschillen. Dit kan voor rolstoel- en 

rollatorgebruikers gevaarlijk zijn.  
17. het als gemeente betrekken van mensen met een beperking bij de advisering. Zij 

weten als geen ander waar je tegenaan kunt lopen, soms letterlijk.  
18. het behoud van -zoveel als mogelijk- bestaande bomen in het park;  
19. plaatsing van bordjes bij de ingangen van het park met vermelding van de lengte 

van diverse wandelingen en of ze geschikt zijn voor invaliden- en kinderwagens;  
20. plaatsing van enkele vissteigers;  

 

• Natuurpad voor blinden en 
slechtzienden. 

• Toegankelijkheid spelen. 
• Bordjes met lengte van 

paden/wandelingen en voor wie ze 
geschikt zijn. 

• Beperken hoogteverschillen ivm 
rolstoel/rollator. 

72



Nr. Indiener Reacties Verwerking in ontwerp Februari 2021 tbv 
werkgroep Aanpak Oosterpark 

101 3VO Biotoop Samenvatting 
 
A. Het Stilte/natuurgebied ofwel Het “ideaal van de ecoloog”. 

De basisvraag die hier beantwoord dient te worden is : wat is de functie van het 
park?  Natuur? of gebruik voor ontspanning. Hoe goed bedoeld maar het creëren van 
een dusdanig klein en separaat gelegen natuurontwikkelingsmogelijkheid zal niet 
leiden tot een boost van het natuurleven. Spreidt deze mogelijkheid over het hele 
park door middel van aangepaste begroeiing etc. Daarbij zijn de waterpartijen 
dusdanig groot in het hele park  dat we hiermee een groot deel van  de benutting van 
het park weghalen en er een klankkast ontstaat waardoor het geluid nog verder de 
wijk in gedragen wordt.  
 

B.  Het Recreatiegebied:  

1. Zoals eerder aangegeven zijn de waterpartijen te groot, ook hier. Of willen we van het 
park een “attractiepark”  voor de regio maken?  Laten we eerst beslissen wat we 
willen. Watersport?  (zo  hoorden we  tijdens de bijeenkomst “kanoën”) of 
kleinschalige mogelijkheid tot vissen zoals nu.   

2. Het verplaatsen van het strandje en het vergroten van het parkeerterrein bij de 
kinderboerderij is een prima idee, evenals  het meer centraliseren van recreatie en 
Parkeren, maar let wel op dat er niet te weinig parkeerruimte ontstaat. Anders gaan 
bezoekers in de woonwijk parkeren. 

Plan is hierop aangepast. 
 
Recreatiegebied:  
Het park heeft zeker nu een functie voor heel 
Ridderkerk. 
 
Parkeerruimte is naar gekeken. 

102 Particulier Als bewoner van wijk Oost zijn we blij met de  van het park. Als ouders van een jong 
gezin zijn we blij met de natuurspeeltuin! En ik verwacht meerdere met ons in de wijk. De 
laatste jaren is de wijk flink aan het verjongen en er komen steeds meer jonge kinderen in 
de wijk. Het zou mooi zijn als zei in het Oosterpark kunnen spelen, en met name lekker 
ravotten, kliederen en klauteren in de natuur ipv op kunststof toestellen spelen. 
Hierbij graag het verzoek om de natuurspeeltuin de juiste aandacht te geven zodat 
kinderen (weer) leren om echt buiten te spelen!  
 

Is gerealiseerd. 

103 Particulier Om kinderboerderij, strandje en Pannenkoe dichter bij elkaar te plaatsen vind ik een goed 
idee. Suggestie :  
Verkleining van de plas daar zou helpen tegen verkeersherrie. Nu rolt het verkeerslawaai 
over het water in onze richting.  
 

Als er water wordt gedempt dan moet er elders 
water worden gegraven. We willen de 
recreatieplas houden zoals die nu is. 
 
 

104 Particulier Op tekening zien wij een zendmast waarvan ik tijdens de online sessie begreep dat hier 
bezwaar voor is aangetekend. Wij willen ons hierbij aansluiten. Er is onvoldoende 
informatie beschikbaar en voordat dit besluit definitief genomen wordt zouden wij hier als 

Zendmast gaat naar Gorzen 
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omwonende een betere deur tot deur informatie van willen ontvangen. Wat levert het op 
en wat zijn de nadelen. Zijn er alternatieven plekken.  

105 Particulier Wij zijn als bewoners aan de Oosterpark reeds tamelijk onverwacht geconfronteerd met 
een verleende vergunning voor een 5G mast zeer dicht op de achtertuin van onze 
woning. Wij hebben bezwaar aangetekend vanwege deze wijziging van het 
bestemmingsplan zonder de bewoners hierbij te betrekken.  
 

Zendmast gaat naar Gorzen 

106 Particulier De aanleg van een natuurgedeelte  zoals ingetekend zorgt voor een onbereikbaar en 
onbegaanbaar middenstuk van het park en {brede) waterpartijen zorgen voor meer 
geluidsoverlast.   Er kan geen sprake zijn van een Stiltegebied zoals dit wordt genoemd 
waarschijnlijk ook niet na plaatsing van een geluids scherm.   
En er kan in dit gebied niet meer worden gewandeld  en wandelen in het park is een van 
de belangrijkste functies voor de bewoners en andere bezoekers. 
 

Plan is aangepast. 
We zoeken naar een betere balans 
gebruikswaarde – natuurwaarde. 

107 Particulier Het boomrijke stukje met 2 wandelpaden die ik vaak bewandel gaat op de schop voor de 
honkbal. Doe dit alstublieft niet laat die bomen staan en dit fijne groene stukje park voor 
mij onaangetast. Wat dit ook wordt er moet dus zeker een scherm van 8 meter hoog 
komen om weer plezierig te wandelen en in mijn tuin te zitten. 
 

Plan is aangepast. 
Scherm wordt 6 meter 

108 Particulier In mijn optiek is er hoofdzakelijk geluisterd naar de ecoloog die er een soort natuurpark a 
la Biesbosch 2.0 van wil maken met veel ruimte voor water, open vlaktes en looppaden 
over het water. Voor het creëren van extra biotopen kunnen ze veel beter naar de Crezee 
polder of de Biesbosch uitwijken. Dit kan niet de bedoeling zijn van een gemeentepark, 
waar we juist meer mensen naartoe willen trekken om te recreëren, hun hond willen 
uitlaten, goed kunnen hardlopen, sporten, wandelen, fietsen, etc.  
 

We zoeken naar een betere balans 
gebruikswaarde – natuurwaarde. Dat hopen we 
in het nieuwe plan te hebben getoond. 

109 Particulier - Het gaat om een gelegenheid om te sporten / rek- en strekoefeningen( kleinschalig een 
paar faciliteiten), zie onderstaande foto’s. Liefst met een natuurlijke uitstraling zoals past 
in het park. 
 
- En voor het zwemgedeelte heb ik al eerder aangegeven dat een drijvend vlot een leuke 
aanvulling zou zijn. ( geen glijbanen en dergelijke gewoon basic).  
 
- kleine steigertjes rond het meer.  
 

Sporten kan altijd. We denken na over extra 
aanleidingen. 
 

110 Particulier Toch wil ik pleiten voor een mooie en goede loslooproute voor honden in het park. 
Nu is alles opgebroken in ministukjes maar het zou mooier en beter zijn als er b.v. vanuit 
de achterste parkeerplaats( die tussen de plantenhal en de rowdy's) een 
loslooproute/rondwandeling wordt gecreëerd, denk dat mensen met loslopende honden 
daar zeker gebruik van zullen maken. Ook zou er een stukje grasveld omheind kunnen 

Antwoord vraag 15. 
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worden met wat speeltoestellen voor de honden die wat minder goed kunnen loslopen, 
uiteraard met een sluis bij de entree. 
 
Hiermee zul je de honden in de rest van het park verminderen en is handhaving ook 
gemakkelijker. Daarnaast zouden er ook meer prullenbakken in het gebied fijn zijn, nu 
kun je een poepzakje nergens kwijt. 
 

111 Particulier Over het effect van bomen als geluid reducerende factor bestaat veel discussie, maar er 
zijn wel een beperkt aantal type bomen waarvan dit ook wetenschappelijk bewezen is 
(begreep ik van een door de gemeente ingehuurde deskundige bij een eerdere hoorzitting 
op het gemeentehuis). Wordt met deze kennis ook iets gedaan bij de keuze van de 
beplanting? 
 

Er zijn veel studies gedaan waaruit veelal blijkt 
dat je een mix van factoren hebt die bepalen in 
hoeverre je de luchtkwaliteit kan verbeteren met 
beplanting. Deze zullen we toepassen bij het 
beplanten van het Oosterpark. 

112 Particulier - de honden losloop gebieden heb ik niets over vernomen ook paardrijpaden niets 
over gehoord. 

- in het stuk park langs de Rotterdamseweg komen daar nog wandelpaden? 
- Er is is nu al veel wateroverlast op paden in het Oosterpark bij heftige 

regenbuien. Ik wil duidelijk maken dat dit park al als zeer nat kan worden 
beschouwd en ik totaal niet begrijp waarom zoveel paden door het water moeten 
lopen of is het de bedoeling dat mensen niet van de paden af mogen. 

Plan is aangepast. 
Padenstructuur bekend. 
Er zijn nog steeds hondenlosloopgebieden en 
een ruiterpad. 

113 Particulier Ik was gisterenmiddag aanwezig op de informatiemiddag omtrent  Oosterpark. Op de 
aantekeningen welke zijn gemaakt ontbreekt echter een belangrijke opmerking die is 
gemaakt namelijk dat het Oosterpark een belangrijke longfunctie/zuivering van vuile lucht 
heeft tussen de A15 en de achterliggende bebouwing. “Hoe meer bomen hoe meer 
schonere lucht” belangrijk voor de volksgezondheid van heel achterliggend drievliet. 
 

Er zijn veel studies gedaan waaruit veelal blijkt 
dat je een mix van factoren hebt die bepalen in 
hoeverre je de luchtkwaliteit kan verbeteren met 
beplanting. Deze zullen we toepassen bij het 
beplanten van het Oosterpark. 
 

114 Particulier Naar aanleiding van de voorlopige splannen is het mij opgevallen dat er nergens iets 
meer staat vermeld als hondenlosloopgebied en hondenstrand. Wel is op de voorlopige 
tekeningen te zien dat de helft van het huidige losloopgebied naar de Rowdies gaat en 
het hondenstrand wordt vervangen door een recreatiestrand voor mensen. Hierdoor wordt 
een van de grootste gebruikersgroepen van het Oosterpark zwaar benadeeld. Een 
oplossing zou zijn, het overgebleven losloop traject uitbreiden tot een lus met aldaar een 
vervanging van het huidige hondenstrand. 
 

Zie antwoord vraag 15. 

115 Particulier De naam “stiltegebied” lijkt me eigenlijk al verkeerd gekozen, want stil zal het er nooit zijn. 
Ook na de plaatsing van een geluidsscherm langs het park ligt het geluidsniveau in het 
park overdag rond de 55 dB en dat is verre van stil. Vraag is ook of er wel behoefte is aan 
een stiltegebied. Gebruikers willen door het park kunnen lopen en hier en daar kunnen 
zitten, dus maak meer paden en zet ook hier en daar een bankje neer, met bij voorkeur 
ook een tafel. Gebruik vandaalbestendig meubilair, zodat het enige tijd meegaat.  

Aanpast. 
Padenstructuur en rustplekken wordt 
aangewerkt. 
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116 Particulier Behoud het parkeerterrein bij de Pelikaan, zodat het gebied bereikbaar is voor mensen 

die er gebruik van willen maken. Met alleen maar parkeerterreinen bij de sportvelden en 
bij de kinderboerderij, is het middenstuk te slecht bereikbaar en dat is zonde, want dan 
wordt er ook weinig gebruik van gemaakt. Dat kan niet de bedoeling zijn, want de parken 
zijn er voor de bewoners van Ridderkerk. Maak ook een voorziening om fietsen ‘veilig’ te 
stallen.  
 

Nieuwe suggestie: 
• Ruimte om fietsen te stallen. 
 

 

117 Particulier Maak geen brede waterpartij van Zuid naar Noord, omdat het geluid van de A15 zich dan 
te gemakkelijk de wijk Drievliet kan indringen (tot aan de Torenmolen !!). Smaller en 
aangelegd als een meander met bomen erlangs kan het misschien wel. 
 

Aangepast. 

118 Particulier Laat een groter deel van de bestaande bomen staan. Het gebied is teveel uitgedund.  
 

Plan is aangepast m.b.t. Rowdies. 

119 Particulier Het verplaatsen van het strandje en het vergroten van het parkeerterrein bij de 
kinderboerderij is een goede gedachte. Dit lost parkeerproblemen bij de Bloemenjungle 
op en brengt de recreatieve voorzieningen in het park bij elkaar.   
 

N.v.t. 

120 Particulier De waterplassen nabij de Kinderboerderij zijn al erg omvangrijk en het wateroppervlak in 
het gehele park neemt in de plannen nog eens sterk toe (Grote waterpartijen hebben 
echter nauwelijks een toegevoegde waarde als het om recreatief gebruik gaat, tenzij ook 
op grote schaal watersport toegelaten gaat worden (roeien, surfen, zeilen). Ik heb echter 
niet begrepen dat dit de bedoeling is. Ik wil er daarom voor pleiten de grote waterplassen 
bij de kinderboerderij over een breedte van ca. 50 meter te dempen en ruim te voorzien 
van beplanting en een wandelpad. Indien dit gedaan wordt langs de Oosterparkweg, 
levert dit ook nog een tweede buffer op voor het verkeersgeluid van de A15 en het geeft 
ook aan de noordzijde van het park een betere aansluiting tussen de delen aan 
weerszijden van de grote waterplas. Het terrein van de Bloemenjungle ligt dan ook iets 
minder “in de weg”.  
 

Grote waterpartijen dempen mag niet van 
waterschap. Die moeten elders gecompenseerd 
worden. 

121 Particulier Overigens zou het nu ook een goed moment zijn om te kijken of de Bloemenjungle naar 
een andere locatie in Ridderkerk zou kunnen verhuizen, maar misschien is dat wel te 
kostbaar (??). 
 

Als de eigenaar van de Bloemenjungle plannen 
heeft om te verhuizen dan bekijken wij of en 
hoe wij hem daarin kunnen faciliteren. 
 

122 Particulier Ik denk dat het goed is om te kijken wat het doel van een park is. Het park is vooral een 
buffer tussen de snelweg en de huizen en dit moet dan zoals ik het zie ook het doel 
blijven. 
Je moet keuzes maken en niet alles erin willen plaatsen.  Mijns inziens wordt de 
mogelijkheden van dit park door de nieuwe plannen erg verkleind en bekrompen. 
Daarnaast vind ik het niet van deze tijd om de bestaande bomen en beplanting te 

Het Oosterpark is een groot recreatiegebied om 
te recreëren. 
 
De suggestie voor vruchtbomen en kruiden op 
meer plekken nemen we mee. 
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verwijderen. Ik zal daar zeker bezwaar tegen maken. Jullie idee om meer vruchten en 
kruiden te plaatsen is erg mooi maar verdeel dit over het hele park en niet op een klein 
stukje. Dan kunnen ook de dieren hier goed van profiteren en worden de vruchten niet 
door een aantal personen weggeplukt.  

123 Particulier Er moet wat te zoeken blijven en te struinen. Voor de kinderen moet je niet teveel in 
hokjes denken. Een plekje waar een aantal activiteiten voor kinderen worden geplaatst is 
fijn voor de allerkleinsten voor de wat grotere is het juist interessant om zelf het park te 
ontdekken. Het park is nu juist al een plek waar kinderen kunnen struinen. Zeker mogen 
er meer plekjes komen waar bomen liggen en uitdagende waterpartijen om te spelen. 
 

In het nieuwe plan is ruimte gemaakt voor meer 
belevingswaarde. 

124 Particulier Voor de wandelaars/ sporters/ hondenbezitter etc. worden de mogelijkheden volgens mij 
alleen maar minder. Minder paden minder keuzes. Mijn idee is dat het park erg goed 
gebruikt wordt en dat dat in het nieuwe plan wel eens minder zou kunnen worden.  

Hier is aan gewerkt. 
 
 
 
 
 
 

125 Particulier Ruiterroute. 
Vanaf de westzijde, langs de zuidzijde en langs de uiterste oostzijde loopt een ruiterroute. 
Deze wordt eigenlijk nooit door ruiters gebruikt. Recentelijk heb ik deze route eens 
gewandeld en ik kwam geen sporen van paarden tegen. Er zijn ook geen paardensport 
faciliteiten in de nabije omgeving van het Oosterpark. Deze route kan volgens mij voor 
andere zaken worden gebruikt, b.v. beplanting (heesters/bomen), een stukje wandelpad 
en het gedeelte langs de A15 kan worden gebruikt voor een geluidswal. 
 

De ruiterroute wordt nu niet gebruikt omdat die 
niet geschikt is voor paarden. Deze route wordt 
opgeknapt. 

126 Particulier De schets met meer waterpartijen en eilandjes spreekt mij aan. Ook aantrekkelijk voor 
watervogels dus ook wat ecologisch toegevoegde waarde. De eilandjes bieden 
beschutting voor deze dieren en waar geen mensen komen is er gelegenheid om te 
nestelen.  
 

N.v.t 

127 Particulier Recreatiefaciliteiten concentreren rond kinderboerderij en restaurant: Goed idee. Zo 
creëer je zones voor de verschillen typen gebruikers. Ik ben de typische wandelaar die 
door het groen wil lopen, anderen willen gaan picknikken. Misschien kan het speeltuintje 
voor de kleintjes eens een update krijgen. Een natuurspeelplaats is ook een prima idee. 
Vlakbij het speeltuintje heeft de jeugd zelf al een speelplaats gemaakt in een bosperceel. 
Daar zag ik een aantal hutten van oude takken. 
 

N.v.t. 

128 Particulier Doordat het Oosterpark al een wat ouder park is, staan er de nodige markante grote 
bomen. Ik zou willen voorstellen deze in het nieuwe ontwerp zoveel mogelijk te 
handhaven. Deze grote bomen geven het park karakter. Kijk je nu het recent aangelegde 

Kwaliteit van de bomen wordt ook bekeken. 
Gezonde bomen op plekken waar geen 
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nieuwe deel van het Waalbos, dat is nog erg leeg en het gaat nog jaren duren voor het 
een beetje een bos wordt. Ook een park als Sandelingen Ambacht haalt het op dit gebied 
niet bij het Oosterpark. Het westelijk deel van het Oosterpark is mooi. Fraaie omzoomde 
gazons met grote bomen, slingerpaden etc. Misschien wat meer bankjes voor de 
liefhebbers. 
 

grootschalige ontwikkelingen zijn, willen we 
genoeg ruimte geven. 

129 Particulier Buitensport/beweegtoestellen toevoegen aan het park. 
 

Sporten kan altijd. We denken na over extra 
aanleidingen. 
 

130 Particulier http://www.feitsmapark.nl/de-woeste-weide.htm 
Leuke natuurspeelplaats voor kinderen! Met de woeste weide als voorbeeld. 
 
 
 
 
 
 

Er is een natuurspeeltuin gerealiseerd. 

131 Particulier Toezicht op de parkeerplaatsen! 
 

Door de parkeerplaatsen bij voorzieningen 
(sport/kinderboerderij) te behouden/uitbreiden, 
is er meer sociale controle op deze 
parkeerplaatsen. De parkeerplaats ter hoogte 
van de Pelikaan willen we verwijderen. 
Het parkeerterrein bij het Sportpark wordt 
uitgebreid en is zichtbaar vanaf de 
Oosterparkweg.  
 

132 Particulier Omvormen naar deels voedselbos. Ook voor biodiversiteit 
 

Dit is ook één van onze ideeën. 

133 Particulier Bredere paden, zodat je elkaar goed op 1,5 meter kunt passeren. 
 

We hebben een idee over de padenstructuur. 
Door de opzet zal genoeg ruimte zijn om elkaar 
te passeren, maar dat is niet persé via een 
verhard gedeelte. 
 

134 Particulier Handhaven op loslopende honden en opruimen van de poep. 
 

Door duidelijker te maken waar de 
hondenroutes en plekken zijn (en de regels met 
betrekking tot opruimen), zou dit beter moeten 
gaan. 
 

135 Partmiculier Eerste opzet leuk.  Plan is aangepast n.a.v. reacties. 
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Wordt veel in de wijk geparkeerd dus parkeerplaats erbij is fijn. Wel nadeel ivm 
mogelijkheid dat het een racecircuit wordt of dat er gedeald wordt.  
 
Misschien een idee om de p&r uit breiden langs de Rotterdamse weg en verbinden door 
middel van een loopbrug of tunnel over de Rotterdamse weg naar het Oosterpark tennis 
en rowdies 

 
 
Dit is een dure oplossing en hebben we niet in 
dit plan opgenomen. 
 

136 Particulier Wat gaat er met de speeltuin bij de Kinderboerderij gebeuren? 
 

Wordt opgeknapt inclusief natuurspeeltuin. 
 

137 Particulier Door Corona is het park ontdekt door wandelaars en zwemmers. De wandelaars zijn 
inmiddels al grotendeels afgehaakt. De zwemjeugd zal blijven want het is hier vrijheid, 
blijheid vergeleken met een zwembad. 
 
Het zwemgedeelte wordt een stuk kleiner terwijl het huidige strand van de zomer al te 
klein was. 
Oplossing: Twee stranden nl. het oude laten we zeggen voor de fietsers, voordeel is ook 
dat je daar dan niet hoeft te zitten met de angst een bal tegen je hoofd te krijgen. 
 
En het nieuwe strand ligt bij de parkeerplaats (als dat mag van de stroomdeskundigen) 
daar zullen  vnl  ouderen met kleine kinderen op af komen. 
 

Hier denken we over na. 
Moeten kijken of het lukt het strand bij de 
Pannekoe voor elkaar te krijgen. 

138 Particulier Het  hondenlosloopgebied wordt 50% kleiner. Jullie zeiden “daar kijken we nog naar”. 
Maar het antwoord was zo vrijblijvend dat ik het niet erg vertrouw. 
 

Zie antwoord op vraag 15. 

139 Particulier Nu zijn veel paden dubbel uitgevoerd dwz fiets- en looppaden naast elkaar.(veilig). Blijft 
dat zo. 
 

Padenstructuur wordt aangepakt. Duidelijker 
gemaakt waar gewandeld en waar gefietst kan 
worden.’ 
 

140 Particulier Wettelijk moet een park ook voor mindervaliden overal toegankelijk zijn is daar al naar 
gekeken zodat niet weer hetzelfde gebeurt als bij de Donksevelden waar achteraf die weg 
moest worden aangelegd en nog wel bekostigd uit het invalidepotje 
Ik kwam hierop vanwege de eilandjes die bereikbaar zijn via een brug en de gedachte dat 
je door heel het park moet kunnen varen. Dat vereist hoge bruggen waar dus ook 
invaliden overheen moeten kunnen. 
 

We schakelen de toegankelijkheidscommissie 
in om de toegankelijkheid te beoordelen en ons 
advies hierop te geven. 

141 Particulier Het plan moet niet leiden tot het verlies van bomen (geen kaalslag). Naar ik begrijp is dit 
niet het geval. 
 

Aanpak  leidt tot meer kwaliteit en diversiteit in 
bomen. 
De ontwikkelingen m.b.t. geluidsscherm en 
Rowdies gaan wel bomen kosten.  
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142 Particulier De groenverbinding met de wijk is o.a. weergegeven ter hoogte van de Bloemenjungle. 
Door de volle parkeerplaats aldaar en de nodige (illegale) auto’s in de berm is dit een 
storende factor in het park. Ook geeft dit gemiddeld veel extra verkeer op de 
Oosterparkweg. Verder grenst deze locatie aan het natuur/stiltegebied.  
 
Lijkt daarom veel logischer de Bloemenjungle te verplaatsen naar de ingang van het 
Oosterpark nabij het bedrijventerrein. Voordeel is minder verkeer en meer 
parkeergelegenheid en mogelijk uitbreiding van de Bloemenjungle. 
 

We gaan Bloemenjungle vanuit gemeente niet 
actief verplaatsen. Als de eigenaar van de 
Bloemenjungle zelf plannen heeft voor 
verhuizen, bekijken we of en hoe we de 
eigenaar daarin kunnen faciliteren. 

143 Particulier Als ik het goed begrijp wordt het speel/voetbalveld naast de Bloemenjungle ook 
onderdeel van het natuurgebied. Dit lijkt mij overigens een goed voorstel. De hekwerken 
geven bij balcontact veel lawaai. 
 

Ontwerp is aangepast.  
 
NB: bij aanleg trapveld letten op ballenvangers 
qua geluid 

144 Particulier Tenslotte merk ik op dat veel auto’s op de Oosterpark weg 60 km per uur of harder rijden, 
dit terwijl 30 km is toegestaan. Dit komt de natuur en recreatiebeleving zeker niet ten 
goede. Worden hier ook maatregelen tegen genomen? 
 
 
 
 
 

We willen van de Oosterparkweg een “auto te 
gast” straat maken. 

145 Particulier Ik heb het filmpje bekeken over de ideeën. Maar tot mijn spijt vind ik daar niks in terug 
over de ruiter routes, terwijl veel ruiters behoefte hebben aan goede ruiterpaden. Die van 
nu is niet goed.  Dus kiezen wij als ruiters een veilig alternatief dat is meestal het fietspad 
of de berm ervan.  Maar helaas worden wij als ruiters te vaak uitgescholden of benaderd 
door mensen die t hier niet mee eens zijn. En ook die mensen snap ik! Als er een 
ruiterpad komt, zou die dan ook rond kunnen lopen? Dat je een rondje kunt maken? 
 

De ruiterroute blijft op dezelfde plek en wordt 
gerenoveerd. 
 

146 Particulier Het voorstel over de  van het Oosterpark vind ik prima. Het is goed doordacht en goed 
weer gegeven in de video. Prima werk van jullie. De minigolf mag van mij langs de 
Oosterparkweg blijven, vind ik wel een leuk gezicht als je er langs komt. Ik kan me ook 
voorstellen dat de bewoners er tegenover anders over denken. 
 

N.v.t. 

147 Particulier Het zou ook fijn zijn als het Oosterpark voor het grootste deel uitsluitend bestemd zou 
worden voor voetgangers en fietsers en aangelijnde honden en dat daar ook regelmatig 
toezicht op gehouden zou worden. Zelf kom ik maar weinig in het park vanwege de vele 
loslopende honden. 
 

Het park is voor iedereen. We willen goed 
aandacht geven aan waar de hond los mag en 
waar niet. 

148 Particulier Geweldige plannen 
 

N.v.t 
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149 Particulier De plannen voor het Oosterpark zien er mooi uit. Mijn complimenten ! 
Het valt mij alleen op dat in de tekeningen en uitleg in de video niets gemeld wordt over 
de bloemenjungle. 
Maar wat ik vooral heel belangrijk vind is een betere en vooral veiligere aansluiting voor 
voetgangers vanaf de Kerkweg naar de ingang van het Oosterpark.  

 
 
 
Hierover zullen we nadenken bij de  van de 
Oosterparweg. 
 

150 Particulier Het gaat om een gelegenheid om te sporten / rek- en strekoefeningen( kleinschalig een 
paar faciliteiten), zie onderstaande foto’s. Liefst met een natuurlijke uitstraling zoals past 
in het park. 
 

Sporten kan altijd. We denken na over extra 
aanleidingen. 
 

151 Particulier En voor het zwemgedeelte heb ik al eerder aangegeven dat een drijvend vlot een leuke 
aanvulling zou zijn. ( geen glijbanen en dergelijke gewoon basic). 
 

Hier denken we nog over na. 

152 Particulier Kleine steigertjes rond het meer. 
 

In overleg met visvereniging? 

153 Particulier Basis van het Oosterpark is goed. Het is vooral een wandel/fiets en recreatiepark. 
Geluidhinder heeft een negatief effect op de beleving van het park. 
Mijn eerste reactie is dat de voorstellen heel  ingrijpend zijn voor het Oosterpark en dan 
met name de basisstructuur ,ten eerste betreft dit  in hoofdzaak de verplaatsing van het 
honkbalveld , de uitbreiding , het clubgebouw en de parkeervoorzieningen en ten tweede 
het aanbrengen van nieuwe waterpartijen. Deze voorzieningen gaan ten koste van veel 
struktureel parkbos met name aan de zijde van de Rotterdamseweg.  

Het plan is aangepast. 

154 Particulier Het park is ontstaan uit bomen die snel groeien, maar dus ook minder lang meegaan. Nu 
ingezette lijn van kiezen van andere boomsoorten moet worden doorgezet.  De ambities 
voor de verduurzaming van het beplantingssortiment deel ik van harte. 
 

Doen we. 

155 Particulier Gebruikswaarde van Oosterpark kan worden vergroot door activiteiten toe te voegen op 
strategische plekken in de buurt van parkeerplaatsen en toegangen vanuit de 
woonwijken: 

- Grotere natuurlijke speelterreinen evt. in combinatie met water. 
- Trimroute 
- Fietscrossbaantje 

Ik mis in de toelichting een visie op recreatieve gebruikswaarde van het Oosterpark , de 
voorzieningen die er nu zijn worden wel genoemd en sommige verplaatst maar er kan 
nog zoveel meer met name op het vlak van de niet georganiseerde sport.Ik ben van 
mening dat hierdoor de aantrekkelijkheid van het park voor alle leeftijdscategorieën kan 
worden vergroot. 
 

Sporten kan altijd. We denken na over extra 
aanleidingen. 
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156 Particulier Oosterparkweg is een behoorlijke barriere tussen de woonwijken en het park. Met name 
de diverse aansluitingen zijn voor wat betreft de veiligheid van grote betekenis en 
verdienen aandacht: 

- Automobilist dient zich als gast te gedragen bij aansluitingen woonwijk/park 
- Vormgeving van parktoegangen herkenbaar en bijzonder maken met bijzondere 

aandacht voor veiligheid,. 
- Ingang kinderboerderij/fietspad/speelplek levert veel conflicten op. Dit vraagt om 

een andere inrichting met aandacht voor veiligheid. 
- Profiel Oosterparkweg is teveel wisselend en over te lange gedeelten ontbreekt 

een voetpad. 
De Oosterparkweg is een grote barrière tussen de aanliggende woonwijken en het 
Oosterpark, in de toelichting wordt wel aandacht besteedt aan de verbindingen vanuit de 
woonwijken naar het park maar krijgt de Oosterparkweg veel te weinig aandacht, dit is 
een gemiste kans omdat deze juist veel meer allure als structurele drager moet 
functioneren: wandelen, fietsen, en rijden gescheiden, b.v. als een mooie PARKALLEE. 
 

De Oosterparkweg wordt ingericht als een “auto 
te gast” straat. 

157 Particulier Aandacht voor natuureducatie: 
- Plaats bordjes bij diverse bomen, struiken en bijzondere planten 
- Aandacht voor wilde planten (bijen en vlinders) 
- Aanbrengen nestkastjes in bomen 

Goed idee. 
 
 
 

158 Particulier Belevingswaarde van het park kan positief groter worden door op diverse plekken 
kunstobjecten toe te voegen. Misschien kunnen plaatselijke kunstenaars hier een bijdrage 
leveren. 
Komt jammer genoeg in de visie niet voor maar is juist een aspect wat een park extra 
belevingswaarde geeft en plaatselijke kunstenaars een podium kan geven. 

Op zich een leuk idee, maar weten niet of dit 
voldoende draagvlak heeft bij de gebruikers van 
het Oosterpark. Ook brengt dit de nodige extra 
kosten mee (ook voor beheer en onderhoud). 
 

159 Particulier Hondenbezitters zijn trouwe parkbezoekers. Lopen meestal los en dat leidt tot conflicten. 
- Honden in het park altijd aanlijnen. 
- Plek maken voor een hondenuitrenplaats, deze goed afbakenen met een hek als 

toegang. 
Dit aspect mis ik in de visie terwijl een aanzienlijk deel van de parkbezoekers juist honden 
bezitters zijn. 
 

Zie antwoord op vraag 15. 

160 Particulier Verduurzaam en optimaliseer het Oosterpark. Herinrichten klinkt te zwaar. 
 
 

Deze termen zijn inderdaad precies zoals wij de 
aanpak  ook bedoelen. 
 
 

161 Particulier Ik wil pleiten voor een mooie en goede loslooproute voor honden in het park. 
Nu is alles opgebroken in ministukjes maar het zou mooier en beter zijn als er b.v. vanuit 
de achterste parkeerplaats (die tussen de plantenhal en de rowdy's) een 

Zie antwoord op vraag 15. 

82



Nr. Indiener Reacties Verwerking in ontwerp Februari 2021 tbv 
werkgroep Aanpak Oosterpark 

loslooproute/rondwandeling wordt gecreëerd. Denk dat mensen met loslopende honden 
daar zeker gebruik van zullen maken. 
Ook zou er een stukje grasveld omheind kunnen worden met wat speeltoestellen voor de 
honden die wat minder goed kunnen loslopen, uiteraard met een sluis bij de entree. 
 
Hiermee zul je de honden in de rest van het park verminderen en is handhaving ook 
gemakkelijker. Daarnaast zouden er ook meer prullenbakken in het gebied fijn zijn, nu 
kun je een poepzakje nergens kwijt.  
 

162 Particulier Ik zou het echter enorm jammer vinden als het losloopgebied voor de honden zou 
verdwijnen ten gunste van een stiltegebied. Waar kunnen onze honden dan nog loslopen, 
zonder dat zij het risico lopen om overreden te worden? Verder zijn het niet de honden 
die overlast veroorzaken, maar de mensen die hun afval laten vallen en laten liggen.  

Zie antwoord op vraag 15. 

163 Particulier Alles verstoppen achter groen geven anderen weer de mogelijkheid dingen te doen die 
het daglicht niet kunnen verdragen. 

Groen wordt door andere belanghebbenden 
juist als belangrijke buffer gezien. 

164 Particulier Een ingrijpende verandering, een parkeerplaats midden in het park. We gaan  het al 
helemaal meemaken  wat daar ’s avonds laat gaat afspelen met tetterende radio’s. 
Hoeveel parkeerplaatsen zijn gepland en waarom zijn die andere parkeerplaatsen niet 
meer goed. 
 

Plan is aangepast. 

165 Particulier Naar aanleiding van de voorlopige splannen is het mij opgevallen dat er nergens iets 
meer staat vermeld als hondenlosloopgebied en hondenstrand. Wel is op de voorlopige 
tekeningen te zien dat de helft van het huidige losloopgebied naar de Rowdies gaat en 
het hondenstrand wordt vervangen door een recreatiestrand voor mensen. Hierdoor wordt 
een van de grootste gebruikersgroepen van het Oosterpark zwaar benadeeld. Een 
oplossing zou zijn, het overgebleven losloop traject uitbreiden tot een lus met aldaar een 
vervanging van het huidige hondenstrand. 

Het hondenstrand blijft en er blijft ook een 
hondenlosloopgebied. 

166 Particulier We moeten zuinig zijn op het (oudere) groen in het park en sowieso in Ridderkerk, van de 
natuur kunnen genieten zonder dat elk stukje bebouwd is. Dat is niet goed voor de 
afwatering. Uitbreiding betekent ook veel meer publiek, deelnemers en 
verkeersbewegingen. Dat is niet gunstig voor het stuk park. 
 

Park is voor iedere Ridderkerker en groot 
genoeg. 

167  Dit park zou met goed onderhoud een prima park zijn voor de huidige bezoekers: 
- Er mag zeker wat meer schoon gehouden worden o.a. rondom de Visvijver 

bijvoorbeeld. 
- Kan iemand de wc weghalen !!! en geef wat aandacht aan rondzwervend vuil, 

goed voorbeeld doet volgen.  
- Koester de hondenbezitters en zet er een paar palen met hondenzakjes neer plus 

meer prullenbakken. Zij zijn degene die hier elke dag rondlopen.  
- Maak de looppaden iets strakker en begaanbaar ook voor rollators.  

Verschillende punten worden meegenomen. 
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Overige delen staan er nog heel groen bij met oude bomen, leuke paden en met wat 
vernieuwingen, die in het plan naar voren kwamen, is het met veel minder investering 
voor de huidige bezoekers waarschijnlijk voldoende.  
 
Wij willen bezwaar aantekenen op de plannen die er nu liggen om te voorkomen dat de 
aanpassingen in het park er toe leidt dat er vele bomen gekapt gaan worden, het park 
een lange tijd niet begaanbaar is, er veel groen verdwijnt en dit jaren duurt eer het een 
bos is. Ook omdat er nog onvoldoende zicht is op het realiseren van een geluidswand. 
Mocht deze laatste toegezegd worden kan er een stiltegebied komen en hoeft niet alles 
op de schop. Sterker nog, voeg beplanting toe naast wat er staat.  
 

168 Particulier Daar valt op dat het strand verplaatst zou gaan worden richting het pannenkoekenhuis. 
Daar ben ik niet helemaal tegen,als er maar een behoorlijke buffer komt tussen strand en 
bebouwing. Kennelijk is het voor kinderen niet mogelijk gebruik te maken van het strand 
zonder te gillen, vandaar de opmerking. 
Verder komen de plannen mij zeer rigoureus over, dat zou best wat minder kunnen. 
 

Ideeën m.b.t. strand worden ook bekeken. 

169 Particulier Als eerste een positief punt, de plannen voor het recreatie gedeelte bij het Surfmeer vind 
ik erg leuk. Ik heb zelf o.a. een natuurspeeltuin voorgesteld en dat dit in de toekomst 
realiteit zou kunnen worden is een leuk voorruitzicht voor mijn kind.  
 

N.v.t. 

170 Particulier Kortom houdt het park groen met mooie bomen en struiken. Haal het niet allemaal weg! 
Dit voorkomt al een groot deel van de herrie die de snelweg veroorzaakt. Na de enorme 
boomkap aan de wegkant is dit ook alleen maar toegenomen! Zeker nu die geluidswand 
er ook nog lang niet is. 
Laat het een plek zijn waar mensen kunnen recreëren, met hun hond kunnen wandelen, 
waar we lekker kunnen fietsen met onze kinderen en hardlopen door het groen en niet 
langs sportvelden.  

Wordt gerealiseerd. 

171 Particulier Als laatste wil ik opmerken dat tijdens de voorlichtingsbijeenkomst geheel voorbij gegaan 
werd aan de fijnstofproblematiek. Ik ben zeker geen deskundige op dit gebied maar het 
verkeer op de A15 zal ongetwijfeld een aanzienlijke hoeveelheid fijnstof produceren. 
Bomen hebben zoals bekend een filterende werking t.a.v. fijnstof. Een reden temeer om 
niet nog meer bomen te kappen in het Oosterpark. 

Er zijn veel studies gedaan waaruit veelal blijkt 
dat je een mix van factoren hebt die bepalen in 
hoeverre je de luchtkwaliteit kan verbeteren met 
beplanting. Deze zullen we toepassen bij het 
beplanten van het Oosterpark.  
 

172 Particulier M.b.t de parkeerplaatsen is het misschien verstandig om het huidige parkeerterrein in het 
midden uit te breidden i.v.m. de sportaccommodaties en niet nog een extra terrein te 
creëren, dit zal extra overlast geven ook in de avonden en nachten dus als deze op een 
of andere manier afgesloten kan worden zou het beter zijn. 

Dit is aangepast. 
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7. Antwoorden op veelgestelde vragen Aanpak Oosterpark (september 
2020)  

V: Waarom werkt de gemeente aan een aanpak voor het Oosterpark? 
A: Het Oosterpark is één van de grotere parken rondom het woongebied van Ridderkerk. Het park is 
tussen 1975 en 1985 aangelegd. Het Oosterpark levert een bijdrage aan de fysieke en geestelijke 
gezondheid van de mensen, die in de buurt wonen van het Oosterpark en de mensen die gebruik 
maken hiervan. Voor het Oosterpark stellen we een aanpak op om het park meer recreatie- en 
natuurwaarde te geven. 
 
In het park moesten essen gekapt worden vanwege de gezondheid van de bomen. Ook wordt er 
gekeken naar de mogelijke aanleg van geluidsafscherming van de A15 en we onderzoeken de 
uitbreiding van de velden van de Rowdies. Dit heeft allemaal invloed op de uitstraling van het 
Oosterpark. Dit is dus een prima moment om de natuur- en recreatiewaarde van het Oosterpark 
verder te vergroten door een aanpak, zodat dit park klaar is voor de toekomst. 
 

Voor meer informatie: https://raad.ridderkerk.nl/Documenten/Raadsinformatiebrieven-
RIB/2020/6/pagina_2 en dan de “RIB  Oosterpark” 

V: Wanneer besluit de gemeente over de Aanpak Oosterpark? 
A: We verwerken de in september gemaakte opmerkingen in het schetsontwerp. Wij verwachten u 
hierover in november/december te informeren en hierop uw reactie te krijgen.   

Dan moet ook de besluitvorming in de raad over het geluidscherm en de Rowdies plaatsvinden. Deze 
besluitvorming heeft invloed op de inrichting van het Oosterpark. Als deze besluiten zijn genomen, 
kunnen we het ontwerp voor het Oosterpark verder afmaken. De volgende schets van het Oosterpark 
is dus inclusief de door de raad op 10 december te besluiten locatie van de velden van de Rowdies. 
Deze locatie staat dan vast, tenzij de raad op 10 december anders besluit. 

We verwachten dat het raadsvoorstel over de aanpak  Oosterpark in het voorjaar van 2021 door de 
gemeenteraad zal worden behandeld. 

V: Wanneer wordt het Oosterpark dan heringericht? 
A: Dit gaan we gefaseerd doen.  

Als de raad positief besluit over het geluidscherm en over de Rowdies op 10 december zullen deze 
twee projecten worden voorbereid en uitgevoerd. Naar verwachting zijn deze twee projecten in 2022 
uitgevoerd.  

Over de fasering van de uitvoering van de aanpak voor het Oosterpark gaan we samen met onder 
andere Staatsbosbeheer nog goed nadenken. Het geleidelijk aan omvormen van het park gaat 
minimaal een jaar of tien duren. 

V: Het Oosterpark is toch van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde? Mag de 
gemeente daar zomaar plannen voor bedenken? 
A: Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (uitvoerder Staatsbosbeheer) werkt inhoudelijk mee 
aan de aanpak voor de  van het Oosterpark, waaronder de uitbreiding van de Rowdies en het 
geluidscherm A15.  

Het initiatief voor deze Aanpak ligt bij de gemeente zelf, mede vanwege de samenhang met andere 
opgaven in het park. Dit past ook bij de transitiefase waar het NRIJ in zit. Ontwikkeling ligt voortaan 
meer bij de gemeente. Deels om meer regie te kunnen voeren op kosten, deels om beter integraal te 
werken met andere beleidsvelden. 
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Besluitvorming ligt ook bij de gemeente. Waar het beheerkosten van het recreatieschap raakt, zal het 
NRIJ ook akkoord moeten gaan.  
 
GELUID 

V: Komt er een geluidscherm in het Oosterpark? 
A: Op 22 september heeft de commissie van de gemeenteraad vergaderd over de discussienota 
“Geluidmaatregelen Oosterpark Ridderkerk”. De commissie heeft aan het college van B&W gevraagd 
om met een raadsvoorstel te komen waarin een scherm van 6 meter en een scherm van 8 meter hoog 
wordt uitgewerkt. Dit raadsvoorstel wordt behandeld in de commissievergadering van 25 of 26 
november en in de raadsvergadering van 10 december. 

De stukken hiervoor worden op 13 november 2020 gepubliceerd op de website. Hierover informeren 
wij u via de Blauwkai. 

Meer informatie over hoe u kunt inspreken in de commissievergadering vindt u hier: 
https://www.ridderkerk.nl/meepraten-als-inwoner 

V: Als wordt besloten dat er een scherm komt, waar komt dat dan? 
A: Het scherm komt in het Oosterpark op grond van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Het 
scherm zal zo dicht mogelijk bij de hoofdwatergang worden geplaatst als dat mogelijk is.  

V: Als wordt besloten dat er een scherm komt, wanneer staat dat scherm er dan? 
A: Zodra de raad in december een besluit neemt over het geluidscherm wordt gestart met de 
voorbereidingen om tot uitvoering te komen. Naar verwachting duurt het ongeveer anderhalf jaar voor 
het scherm er staat. 

V: Waarom plaatst Rijkswaterstaat geen scherm? 
A: Rijkswaterstaat is wettelijk niet verplicht om zelf maatregelen (geluidsreducerend asfalt/scherm) te 
treffen vanwege het geluid afkomstig van de snelweg.  

In hoofdstuk 11 Geluid van de Wet milieubeheer (titel 11.3) staat het wettelijke systeem van 
geluidproductieplafonds (GPP’s) voor Rijkswegen. Langs de rijkswegen liggen punten 
(referentiepunten) die met een bepaalde waarde zijn vastgesteld door de minister. Dit zijn 
geluidnormen in de vorm van een plafond. Dit betekent dat het geluid afkomstig van de snelwegen 
niet boven de waarde van deze punten mag komen. Jaarlijks onderzoekt en bekijkt Rijkswaterstaat of 
ze nog voldoen aan de waarde van deze punten. Dit doen ze in de vorm van een 
monitoringsrapportage. Deze wordt door het ministerie gecontroleerd en vastgesteld. 

De situatie voor Ridderkerk is dat ter hoogte van het Oosterpark de punten niet overschreden worden 
en Rijkswaterstaat wettelijk niet te verplichten is om mee te werken aan een maatregel in de vorm van 
een scherm. 
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V: Waarom betaalt de gemeente het geluidscherm? 
A: Rijkswaterstaat is wettelijk niet te verplichten om hier een scherm neer te zetten. De gemeente is 
hiertoe overigens ook niet verplicht. Wij vinden het wel belangrijk dat onze inwoners een fijne 
leefomgeving hebben en het college is daarom bereid te investeren in een scherm. Het scherm zal 
ook de geluidsoverlast in het Oosterpark zelf verminderen, waardoor het fijner wordt om daar te 
recreëren. 

ROWDIES 

V: Waarom moeten de Rowdies uitbreiden? 
De Rowdies zijn gehuisvest in het Oosterpark. Het complex bestaat uit twee velden: een softbalveld 
en een gecombineerd honk- en softbalveld. Zowel het hoofdveld als het softbalveld voldoen niet aan 
de minimale afmetingen, die als norm vanuit de bond (KNBSB) gesteld worden in het Vademecum 
Accommodaties Honkbal en Softbal. De bond geeft nu nog dispensatie voor het spelen op deze 
velden voor de selectieteams. Die dispensatie houdt een keer op. De KNBSB kan dan beslissen dat 
de thuiswedstrijden van de selectie teams gespeeld moeten worden bij omliggende verenigingen. Dit 
is onwenselijk.  
Ook is er nu te weinig ruimte voor gelijktijdige veldtrainingen op de vier avonden dat er getraind kan 
worden. Dat komt doordat er geen verlichting is en omdat het huidige softbalveld te klein is. Hierdoor 
moeten de meeste softbalteams uitwijken naar het gecombineerde honk- en softbalveld. Sommige 
teams trainen hierdoor korter dan de gewenste 2x 1,5 uur.   

V: Waarom moeten de Rowdies nu uitbreiden? 

A: De Rowdies hebben al vanaf 2013 aangegeven dat het huidige softbalveld te klein is. Er door de 
gemeente en Rowdies de afgelopen jaren alleen geïnvesteerd in het hoogstnoodzakelijke onderhoud. 
De Rowdies hanteren op dit moment een ledenstop en zijn de afgelopen jaren flink gegroeid: van 150 
leden in 2016 naar 203 leden in 2020 (91 senioren, 62 junioren, 13 recreanten/beeballers, 
37 verenigingsleden). Er is ook te weinig trainingscapaciteit om meer leden toe te laten.  

Het promoveren naar de topklasse van het eerste honkbalteam en promotie van het eerste dames 
softbalteam (waarvoor beide velden de juiste afmetingen moeten hebben) versterken de urgentie om 
nu aan de slag te gaan met een oplossing. 

V: Zijn er andere plekken in Ridderkerk waar de Rowdies heen kunnen? 
A: Nee, die zijn er niet. Het college van BenW heeft hier onderzoek naar gedaan.  

Het onderzoek en de uitkomsten daarvan kunt u lezen op: 
https://raad.ridderkerk.nl/Documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2020/6/pagina_2 (er zijn twee 
documenten over herhuisvesting Rowdies) 

V: Waar komen de Rowdies nu precies? 
A: Er is een studie gedaan naar mogelijke locaties in het Oosterpark. Daaruit kwamen vier mogelijke 
locaties: 1. Huidige locatie, 2. Locatie zuid, 3. Locatie evenemententerrein, 4. Locatie Oost. Uiteindelijk 
is de locatie Oost gepresenteerd tijdens de bijeenkomsten in september.  

Naar aanleiding van de bijeenkomsten over de plannen voor het Oosterpark zijn er negatieve reacties 
gekomen op de voorgestelde nieuwe plek van de Rowdies. Het gaat hierbij niet alleen om de 
omwonenden bij de voorgestelde nieuwe plek maar vooral ook om de hondenbezitters, die hierdoor 
een groot deel van het losloopgebied zien verdwijnen.  

We kijken daarom opnieuw naar de mogelijke locaties. Het college doet een voorstel aan de raad over 
de locatie. Het raadsvoorstel wordt op 13 november 2020 gepubliceerd op de website. Hierover 
informeren wij u via de Blauwkai. 
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V. Wanneer besluit de gemeente waar de uitbreiding van de Rowdies plaatsvindt? 
A: Wij werken aan een raadsvoorstel voor de uitbreiding van de Rowdies. De bedoeling is dat dit 
raadsvoorstel wordt behandeld in de commissievergadering van 25 of 26 november 2020. In de 
raadsvergadering van 10 december 2020 zal de gemeenteraad een besluit nemen over het voorstel. 

De stukken hiervoor worden op 13 november 2020 gepubliceerd op de website. Hierover informeren 
we u via de Blauwkai. 

Meer informatie over hoe u kunt inspreken in de commissievergadering, vindt u hier: 
https://www.ridderkerk.nl/meepraten-als-inwoner 

V: Waarom betaalt de gemeente de uitbreiding van de Rowdies? 
A: Wij willen dat al onze inwoners kunnen sporten en bewegen op goede accommodaties. De 
afgelopen jaren hebben we daarin al veel geïnvesteerd, zoals bij sporthal de Wissel, Sportpark 
Reijerpark, Sportpark Rijsoord en op Sportpark Ridderkerk. De accommodatie van de Rowdies 
voldoet al langere tijd niet, we hebben alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud uitgevoerd en 
daarom investeren we hier nu wel in. 

V: Wanneer kunnen de Rowdies op hun nieuwe velden spelen? 
A: Voor de uitbreiding van de Rowdies is ook een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Wanneer 
de gemeenteraad een positief besluit neemt over de Rowdies, dan zal er in januari 2021 een ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Naar verwachting zal de raad rond de zomer 2021 een 
besluit nemen over dit bestemmingsplan. Daarna kan de aanleg van de nieuwe velden van de 
Rowdies starten. Naar verwachting zullen de Rowdies bij aanvang van het nieuwe seizoen in maart 
2022 op hun nieuwe velden kunnen spelen. 

Participatieproces 

V: Hoe heeft de gemeente de participatie georganiseerd? 
A: We willen iedereen de mogelijkheid geven om te reageren op de plannen én daarbij de corona-
maatregelen in acht nemen. Voor Corona zouden we één grote bijeenkomst op het gemeentehuis 
hebben georganiseerd en zoveel mogelijk mensen en vertegenwoordigers van platforms daarvoor 
uitgenodigd. Dit is uiteraard nu niet mogelijk op een veilige manier. 

Daarom hebben we eerst voor de zomer een enquête uitgevoerd waarop ongeveer 1200 mensen 
hebben gereageerd. Ook hebben we de sportverenigingen, ondernemers en bewoners in het 
Oosterpark persoonlijk benaderd om hen te bevragen. 

In september hebben we de sportverenigingen, ondernemers en bewoners persoonlijk bezocht en op 
de hoogte gebracht van de verkennende schets. Ondertussen hebben we ook de vergaderingen van 
het wijkoverleg Drievliet-Het Zand (waaronder 3VO Biotoop), wijkoverleg Oost, Beleidsplatform NMD, 
Natuurvereniging en Maatschappelijk Burgerplatform bezocht, een presentatie gehouden en 
opmerkingen opgehaald.  

Omwonenden (die niet in één van de hierboven genoemde platforms zitting hebben) wilden we een 
veilige omgeving bieden om ook fysiek bij een bijeenkomst aanwezig te zijn. Hiervoor hebben we drie 
keer een uur gepland, waar we maximaal 10 mensen per uur konden ontvangen. Ook hebben we de 
mogelijkheid geboden om een online bijeenkomst bij te wonen. Daarnaast gaven we iedereen de 
mogelijkheid om hun reactie en ideeën te mailen naar ons.  

Alles bij elkaar hebben zo’n 200 personen de mogelijkheid gebruikt om op de één of andere manier 
een reactie te geven op de verkennende schets. Daar zijn wij heel blij mee. 

We willen u in november/december 2020 het schetsontwerp laten zien van het gehele Oosterpark. 
Hoe we deze participatie en communicatie precies vormgeven hangt af van de dan geldende corona-
maatregelen. Als we meer tijd moeten nemen om dit zorgvuldig te doen en zoveel mogelijk mensen te 
betrekken dan zullen we dat ook doen. 
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V: Wat doet de gemeente met alle opgehaalde reacties op de verkennende schets van 
het Oosterpark? 
A: De reacties, die te maken hebben met het proces, planning, Rowdies en het geluidscherm hebben 
we zoveel mogelijk gebundeld. Daarnaast hebben we een overzicht van meest gestelde vragen en de  
antwoorden daarop opgenomen in deze “Antwoorden op veelgestelde vragen Oosterpark”. Dit 
overzicht publiceren we op de website. Ook wordt dit toegezonden aan alle belangstellenden, die 
aanwezig waren tijdens de online en fysieke bijeenkomsten. Ook sturen we het toe aan alle 
belangstellenden, die per mail hebben gereageerd op de verkennende schets van het Oosterpark. 

De reacties die te maken hebben met de inrichting van het Oosterpark nemen we mee in het maken 
van het schetsontwerp voor het Oosterpark. Tijdens het presenteren van dit schetsontwerp in 
november/december 2020 zullen we ook aangeven hoe we hiermee omgegaan zijn. 

V. Kunnen wij nog invloed uitoefenen op het besluit rondom het scherm en het besluit 
over de Rowdies? 
A: Beide raadsvoorstellen worden behandeld in de commissievergadering van 25 of 26 november 
2020. Meer informatie over hoe u kunt inspreken in de commissievergadering, vindt u hier: 
https://www.ridderkerk.nl/meepraten-als-inwoner 

V: Hoe kunnen we als inwoners meedenken met deze plannen? 
U kunt over de raadsvoorstellen over het geluidscherm en de Rowdies nog inspreken op de 
commissievergadering van 25 of 26 november 2020. https://www.ridderkerk.nl/meepraten-als-inwoner 

We willen u in november/december 2020 het schetsontwerp laten zien van het gehele Oosterpark. 
Hoe we deze participatie en communicatie precies vormgeven hangt af van de dan geldende corona-
maatregelen. Als we meer tijd moeten nemen om dit zorgvuldig te doen en zoveel mogelijk mensen te 
betrekken dan zullen we dat ook doen. 

Naar verwachting zal de gemeenteraad in het voorjaar van 2021 een besluit nemen over de aanpak 
van de  van het Oosterpark. 
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8. Reacties op Locatie Oost Rowdies september 2020 

Dit overzicht is uit het totaal-overzicht aan reacties gehaald op de verkennende schets Oosterpark van september 2020.  

• In deze bijlage zijn alle reacties opgenomen, die zijn gegeven over de locatie Oost van de Rowdies tijdens het participatietraject over de verkennende schets Oosterpark in 
september 2020.  

• In sommige gevallen is de reactie van de betreffende belanghebbende samengevat (dit staat ook aangegeven).  

Ook hebben belanghebbenden in veel gevallen ook een reactie gegeven op andere aspecten (oa geluid Rijksweg, inrichting park, participatie) uit de verkennende schets. Die 
reacties zijn hier niet te zien, maar zijn wel opgenomen in het totaal-overzicht aan reacties (hoofdstuk 6).  
 

Bron Reacties 
Bewonersbijeenkomst - Staat vast dat de Rowdies verhuizen? 

- Wat is de uitbreiding vd Rowdies?  
- Hoeveel gaat het de gemeenschap kosten om de Rowdies te verplaatsen? Kosten versus het aantal leden. 
- Zijn deze 2 velden voor de Rowdies voldoende? 

Bewonersbijeenkomst - We hebben last van de geluidsinstallatie. Is er een vergunning voor? Wat mag het maximaal zijn? 
- Als de Rowdies worden verplaatst dan gaat dit ten koste van bomen. Dan krijgen we in de punt veel meer overlast van geluid. Daarom 

graag grotere bomen. 
- Midgetgolf is zonde om te verplaatsen. 
- Let op verlichting van de velden zodat bewoners er geen last van hebben. Dat is nu bij TV Oudelande wel het geval. 
 

Bewonersbijeenkomst - Rowdies; het pad wat er nu loopt, kan dat niet gehandhaafd worden?  
Langs waterkant 20 meter vrij voor ecologische waarden, daarom geen pad. 
Maar kan het echt niet? Leuk rondje. 

 
Onlinebijeenkomst Ik vind de toezegging van de compensatie van het groen door de uitbreiding van de Rowdies weinig concreet. Het lijkt mij dat 100% 

compensatie van groen een voorwaarde  zou moeten zijn. 
Onlinebijeenkomst Verwacht u geluidsoverlast van de Rotterdamseweg door ontbossing voor de velden van de Rowdies? 
Onlinebijeenkomst Is het een optie om het huidige wedstrijdveld van de Rowdies breder te maken op bestaande plek? Dit is goedkoper en heeft minder impact op 

park en bewoners. 
Onlinebijeenkomst Korfbalvereniging KCR is in Bolnes vertrokken dus daar is prachtige ruimte en veel parkeerplaatsen. 
Beleidsplatform NMD Tegenvallend vonden we de plaatsing van de sportvelden van de Rowdies in het oostelijke deel van het park. Hierdoor wordt een belangrijk 

deel van het park voor bezoekers afgesloten. We zien liever dat de sportvelden buiten het park worden geplaatst.  
Ons advies luidt te overwegen een ‘houtsnipperpad’ aan te leggen waardoor een wandeling rond de sportvelden van de Rowdies alsnog tot de 
mogelijkheden behoort en het gebied daarmee voor de bezoeker toch onderdeel van het park blijft.  
In dit bosgebied ligt nu veel dood hout, het verzoek is niet alles te verwijderen en hier en daar een flinke stam te laten liggen i.v.m. de 
aangetroffen paddenstoelen. Ook in andere delen van het park zou wat vaker een dode boom mogen blijven staan of liggen dat komt 
biodiversiteit ten goede. 

MBR Het MBR wijst u op de grote consequenties die het verplaatsen van de Rowdies heeft voor de inrichting van het park, het bomenbehoud en 
kosten. 
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Bron Reacties 
3VO Biotoop Samenvatting: 

1. Allereerst blijft de vraag in hoeverre het nu noodzakelijk is om een dergelijk grote investering te doen voor een groep van ongeveer 130 
sporters, mede met het oog op de demografische ontwikkeling van Ridderkerk, de steeds verder gaande ledenterugloop bij nagenoeg alle 
verenigingen en de benutting van de bestaande velden.   

2. Als er al sprake moet zijn  van een uitbreiding van velden waarom zijn alternatieve vestigingsmogelijkheden buiten het park niet mogelijk? 
Waarom worden de sportkantines niet gecombineerd?   

3. Het nu gepresenteerde plan  levert een enorme kaalslag op, waarbij grote boompercelen gekapt gaan worden.  Hoe gaan we dit 
oplossen?   

4. Bij nadere beschouwing van de tekeningen moeten wij concluderen dat e.e.a. qua maatvoering niet klopt, o.a.  voor wat betreft de breedte 
van de  resterende groene bufferzone.  

5. Hoe zit het met de plaatsing en afscherming van de lichtmasten? 
6. Er zijn diverse alternatieven denkbaar, waarbij wij een drietal alternatieven  hebben uitgewerkt (zie bijlage 
7. Ons is onduidelijk inhoeverre er elders binnen de gemeente geen alternatieve locaties zijn. Is bijvoorbeeld  de locatie bij de Hogeweg (bij 

het Gat van West) of Rijsoord ter hoogte van Geerlaan/Mauritsweg/ Mauritsweg bekeken?  
Bewonersgroep 
Tarbot 

Samenvatting: 
• Het blijft ernstige kapitaalvernietiging om 27.000 m2 Bos om te kappen en te voorzien van geluids- geleidende grasvelden voor de 

Honk- en softbalvereniging de  Rowdies (een vereniging van krap 130 leden) 
• Een investering van minimaal 2 miljoen Euro, bos kappen en grond afvoeren, egaliseren bodem, velden en wegen  aanleggen, terwijl 

elders in de gemeente sportvelden met voldoende parkeergelegenheid liggen te verpauperen.  
• Een betrekkelijk jong bos wat voldoende stikstof  ( afval Rotterdamse weg) in zuurstof omzet , een van de “longen” van Ridderkerk 

zomaar laten verdwijnen. Er is voor 2 jaar geleden  voldoende boskap geweest in het Oosterpark. 
• Voor een Honkbalveld heeft men ook lichtmasten nodig van 22 meter. De lichtvervuiling krijgen de bewoners van de Tarbot. 
• Parkeerplaatsen ter hoogte Zalm hebben meer dan 35 jaar goed gefunctioneerd en hebben een bijzonder sociale controle, waarom 

veranderen? 
• Voor  het middengedeelte achter de midgetgolfbaan is geen invulling getekend, dat kan van alles worden : een derde veld voor de 

Rowdies of nog meer parkeerplaats. 
• De parkeerplaats achter de midgetgolf  is geen geluidswal ingetekend. 

Particulier Het boomrijke stukje met 2 wandelpaden die ik vaak bewandel gaat op de schop voor de honkbal. Doe dit alstublieft niet laat die bomen staan 
en dit fijne groene stukje park voor mij onaangetast.  

Particulier Om zoveel bomen te kappen voor uitbreiding Rowdies vind ik een heel slecht idee. Kan niet met een kleinere uitbreiding van het huidige 
terrein worden volstaan?   Bomen en beplanting zijn heel hard nodig en moeilijk vervangbaar. Het park rondwandelen is dan niet meer zo 
aantrekkelijk. 

Particulier Hierbij wilde ik mijn ongenoegen uitspreken over de uitbreiding van de rowdies d.m.v. bomenkap. Wij wonen tegenover de sportvelden en 
hebben met de laatste bomenkap erg veel last van herrie, aan de kant van het park valt niet meer te slapen met de ramen open. Dan is er 
natuurlijk ook de de luchtvervuiling die een rol speelt. 

Particulier Op het moment dat de Rowdies naar het uiterste van het park verplaatst worden verdwijnt er een stuk van het park dat je als bewoner kunt 
gebruiken. Het park wordt dan een stuk kleiner in gebruik wat niet ten goed komt aan de gebruikers van het park. Ook voor de hondenbezitters 
wordt het een stuk kleiner, ik heb zelf geen hond maar zie iedere dag de hondenbezitters meerdere keren naar het park gaan. Het is een te 
grote aanpassing voor weinig toegevoegde waarde, of eigenlijk geen toegevoegde waarde. Ik heb hier zeker bezwaar tegen. Het wordt er echt 
niet beter op. De Rowdies kunnen op de nieuwe plek geen kant meer op. En veel groter is het niet. Ook is de buffer van de bomen voor het 
geluid en de gezondheid is aangetast. Met minder bomen meer roetdeeltjes, fijnstof en minder zuurstof. Dan heb ik het nog niet over de 
parkeerplaats in het park. Ook daar weer een kaalslag. 
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Particulier Wat betreft de Rowdies is er bij het bewonersoverleg aangegeven om het hoofdveld te handhaven op de huidige plek en het 2e veld tussen de 

rijksweg en het hoofdveld te leggen. Qua kosten zou dit veel economischer zijn en er behoeven veel minder bomen te worden verwijderd. 
Particulier Daarnaast zal de bomenkap die moet plaatsvinden om Rowdies een nieuwe plek te geven, voor nog meer geluidsoverlast zorgen van de A15. 

Ook dit is juist niet wat de bewoners van Drievliet willen. Wij willen meer bomen en meer struiken voor de gezondheid van onze kinderen en 
onszelf. De nieuwe bomen die mogelijk geplant gaan worden ter compensatie zijn pas na 20 jaar volgroeit dus daar hebben we niks aan. Ook 
ontstaan er grote open plekken op het voormalige Rowdies terrein, waar alleen een groot parkeerplaats komt en dit soort voor ruimteverspilling 
en hangjeugd. Daar is nog onvoldoende over nagedacht.  

Particulier Het idee om in het oostelijke bosgebied zowat 3 hectare bos te kappen voor nieuwe honkbalvelden, is mijns inziens een slecht idee. De 
andere parkgebruikers worden voor een fait accompli gesteld, doordat er al is besloten dat de Rowdies in het Oosterpark blijven en mogen 
uitbreiden, ten koste van de andere gebruikers. Voor het park zou het beste zijn wanneer de Rowdies verhuizen naar een andere locatie in de 
gemeente waar wel voldoende ruimte is voor de gewenste uitbreidingen, zonder dat de openbare groenvoorzieningen worden aangetast.  
Een alternatief idee zou kunnen zijn op de huidige locatie meer ruimte te creëren door de verwaarloosde percelen aan de zuidzijde van het 
huidige terrein hiervoor te gebruiken en indien nodig het fietspad iets naar het oosten op te schuiven. Handhaaf ook de huidige parkeerplaats 
langs de Oosterparkweg nabij de clubhuizen.  
Houdt men vast aan het realiseren van een nieuw honkbalterrein als getekend in het schetsplan, hou dan in ieder geval rekening met de 
wandelaars en hardlopers door een pad te maken rond het honkbalterrein. Vorm de huidige ruiterroute om naar wandelpad. 

Particulier Rowdies zal een andere ruimte in Ridderkerk moeten vinden waar wel gelegenheid is om een groter veld te nemen en goed te kunen 
parkeren. 

Particulier Waarom krijgt een vereniging met slechts 130 leden ineens alle credits? 
Het geluidsafval van de Rotterdamseweg  en de A15 word door ontbossing wederom op ons bord gelegd. 

Particulier Rowdies hebben behoefte aan uitbreiding. Huidige schets probeert hieraan met kunst en vliegwerk te voldoen. Het lijkt alleen gelukt door de 
velden heel dicht naar de bewoning te schuiven. De bufferzone is in het echt niet zo breed als op de schets getoond. Het is niet ondenkbaar 
dat het hoofdveld nu of later voorzien zal worden van verlichting. In dat geval levert dat nog meer overlast op voor de bewoners van de Tarbot. 
Gevolg van deze plannen is een kaalslag in wat nu een mooi begroeid deel van het Oosterpark is, met ernstige gevolgen voor het ‘bosgevoel’, 
de geluidsoverlast, reductie van de CO2-opname en minder fijnstoffiltering. Voor wandelpaden is in dit deel van het Oosterpark helemaal geen 
ruimte meer. De huidige plannen m.b.t. de accommodatie van de Rowdies leiden tot een enorme kapitaalvernietiging, die voor de honkballers 
(slechts 150 in getal) maar een kleine verbetering oplevert en voor de bewoners van Tarbot en Zalm een ernstige achteruitgang van hun 
woongenot en voor alle andere gebruikers van het park een ernstige achteruitgang van hun recreatiegenot.  

Particulier Daarnaast zal de bomenkap die moet plaatsvinden om Rowdies een nieuwe plek te geven, voor nog meer geluidsoverlast zorgen van de A15. 
Ook dit is juist niet wat de bewoners van Drievliet willen. Wij willen meer bomen en meer struiken voor de gezondheid van onze kinderen en 
onszelf. De nieuwe bomen die mogelijk geplant gaan worden ter compensatie zijn pas na 20 jaar volgroeit dus daar hebben we niks aan. Ook 
ontstaan er grote open plekken op het voormalige Rowdies terrein, waar alleen een groot parkeerplaats komt en dit soort voor ruimteverspilling 
en hangjeugd. Daar is nog onvoldoende over nagedacht.  

Particulier Het kappen van 27.600 m2 bos voor een nieuwe locatie voor de Rowdies zorgt voor meer geluidsoverlast van de rijksweg. De club zelf 
veroorzaakt ook geluidsoverlast. De nieuwe locatie kost enorm veel geld. En ook ontstaat er lichthinder. Er is een betere plek voor de 
uitbreiding in het huidige sportpark. Geen kap van kostbaar groen, geen geluids- en andere hinder voor omwonenden, betere bereikbaarheid ( 
niet meer door een woonwijk), betere parkeer voorzieningen. Besparing van gemeenschapsgeld en behoud van kostbare natuur . 
Wij als bewonersgroep Tarbot willen graag in de gelegenheid worden gesteld om mee te denken over de nieuwe situatie. En hebben  een 
nieuw plan  voor de herinrichting van Fase I bedacht. Een plan dat  27000 m2 houtkap en bos bespaard en een “long” van Ridderkerk 
behouden blijft. De velden  en het clubhuis van de Rowdies  kunnen worden verplaatst achter de tennis baan. Het bos wat zou moeten worden 
gekapt achter de tennisbaan kan opnieuw  worden ingericht/aangeplant op het vrijkomende Rowdie veld.  Parkeer plaatsen blijven ter hoogte 
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van de Zalm  en worden mogelijk  daar nog uitgebreid. Op de plaats waar nu het  Rowdie clubhuis staat en direct achter de minigolf kunnen 
nog meer parkeerplaatsen worden gecreëerd. 

Particulier Ik ben geen ecoloog noch landschapsarchitect, maar de uitbreiding van het softbalveld, want daar gaat het in het „sportgebied“ uiteindelijk om, 
kan in mijn beleving veel simpeler en met veel minder kosten gerealiseerd worden bij de huidige locatie met een stukje grond er bij van het 
evenemententerrein en/of iets verleggen van een paar tennisbanen. 

Particulier Wij maken bezwaar tegen het plan om de honkbalterreinen uit te breiden in het Oosterpark. Juist de volwassen bomen en beplanting zijn de 
longen voor Ridderkerk. Er zijn de afgelopen jaren zoveel bomen gekapt. Waardoor er ook in het park enorm veel geluidsoverlast is. Het is 
bijna een doorkijkpark.  

Particulier Hierbij dien ik als bewoner wonende in de Tarbot bezwaar in tegen de herinrichting van het laatste stuk van het Oosterpark. En met name 
vanwege de bomenkap en de nieuwe parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen maken mij bezorgd vanwege de mogelijke geluidsoverlast van 
jongeren die in de avond bij de auto’s blijven rond hangen. Juist omdat dit ook nog eens uit het zicht is, denk aan muziek ed.  
En ik vind het onvoorstelbaar dat zoveel bomen gekapt moeten worden voor een honkbalveld  van de Rowdies. Denk aan de geluidsoverlast 
van Rotterdamseweg A15 en A16 wat bijna aan onze achtertuin grenst.  
We wonen tegenover de midgetgolf waar we nooit overlast van hebben. Ook van de tennisvereniging hebben we geen enkele last. Maar de 
Rowdies daarentegen die horen we luid en duidelijk! 
Daarom vraag ik u om een andere optie voor de Rowdies te zoeken en de bomen vanwege geluidsoverlast en gezondheid juist waar mogelijk 
te vermeerderen ipv te kappen. En de parkeerplaatsen niet in het park te plaatsen. 

Particulier Hierbij moet ik mijn teleurstelling uitspreken over de plannen die zijn gepresenteerd over de reconstructie van het oosterpark. De gebruikers 
van het park zijn wandelaars en inwoners die hun honden willen uitlaten. Verder hardlopers en indien mooi weer dan jongelui die het strandje 
benutten. Bij de vijver zijn herhaaldelijk vissers aanwezig.  
De verplaatsing van de Rowdies is veel te rigoureus, dit kost veel te veel bomen. Er zullen andere plannen moeten komen om deze grote 
verplaatsing te voorkomen en dat er meer rekening gehouden wordt met wandelaars en uitlaters van honden. 
 
 

Particulier Dan hetgeen waar ik bezwaar op wil maken is het volgende; uitbreiding van de Rowdies en een extra parkeerplaats. 
1. wij horen de Rowdies nu al zeer regelmatig en het geluid zal alleen maar erger worden als ze dichterbij mijn woning geplaatst worden. 
2. het kost de gemeente een enorme som geld! En zoveel leden heeft deze vereniging niet eens! Kan er beter iets met dit geld gedaan 

worden voor een grotere doelgroep dan honkballiefhebbers.  
3. er is een heel nieuw sportpark aangelegd bij de Fakkel. Er is daar ruimte genoeg om deze vereniging daar onder te brengen. Hoeft 

niemand te parkeren etc. in een woonwijk en kan het Oosterpark gewoon groen blijven en beschikbaar voor mensen die willen 
recreëren. Hoeven de bomen niet geruimd te worden en hoeft al helemaal geen parkeerplaats gemaakt te worden in het park op de 
oude locatie van de Rowdies. Stimuleer mensen met de fiets te komen ipv extra parkeerplekken voor auto's. 

Particulier Door de uitbreiding van de Rowdies in het Oosterpark door de de bomenkap zal er meer geluidshinder van de A15 ontstaan en heb ik een 
Softbal veld in mijn achtertuin wat de waarde van ons huis drastisch zal verlagen. 

1. Door de de uitbreiding van de Rowdies zal er een flink stuk van het Oosterpark gekapt moeten worden wat aanmerkelijk meer 
geluidsoverlast zal geven van de A15.  

2. Er ligt dan een softbal veld nagenoeg in mijn achtertuin waardoor er ook geluidsoverlast zal zijn niet alleen op een zaterdag maar ook 
op zondag. En door de ligging van de uitbreiding zal ons huis zeker in waarde dalen. Ik ben er absoluut op tegen. 

Particulier Nu is uitbreiding van de velden van de Rowdies aan de orde welke gelegenheid tevens wordt aangegrepen om 
de natuur- en recreatiewaarde van het Oosterpark te vergroten door een herinrichting. Dit betekent in de praktijk een uitgebreide bomenkap. 

Particulier We maken ons zorgen over de plannen die er nu liggen: omvangrijke bomenkap als gevolg van verplaatsing en uitbreiding van het terrein van 
de Rowdies. Het park vormt een heel belangrijke groene geluidsbuffer tussen de Rotterdamseweg en A15 enerzijds en de woonwijk Drievliet 
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anderzijds. Daarnaast is het park een belangrijke ‘uitlaatklep’ voor omwonenden en recreanten. In de lockdown-periode werd dat wel heel 
duidelijk.  
We vinden het dan ook onaanvaardbaar dat omwille van verplaatsing en uitbreiding van een enkele vereniging het algemene publieksgroen 
wordt opgeofferd en we verzoeken de raad dan ook dringend om te zoeken naar een alternatieve plek voor de vereniging.  

Particulier Het gedeelte dat voor deze club moet verdwijnen is absurt. Er staan veel bomen en struiken die zowel in de zomer als winter voor veel 
wandelaars voor beschutting en geluidshinder van de rijksweg is in dat gedeelte een stuk minder. Het is voor menigeen een verademing daar 
te lopen. Dat de gemeente voor een vrij kleine sportclub zoveel groen wil vernietigen is onbegrijpelijk. Ze streven zogenaamd naar 
milieuvriendelijke maatregelen, maar dit is een miskleun van de ergste orde.  

Particulier Samenvatting: 
Een van de aspecten van deze herinrichting die tijdens deze bijeenkomst werd voorgelegd baart mij enorme zorgen. Het gaat daarbij om de 
herhuisvesting van de honkbalvereniging 'De Rowdies'. Tijdens de voorlichting kwam naar voren dat de gemeente het voornemen heeft een 
niet onaanzienlijk stuk park weg te kappen om 'De Rowdies' te voorzien van nieuwe speelvelden. Deze herhuisvesting bleek onafhankelijk te 
zijn van het wel of niet herinrichten van het Oosterpark. De teneur van de voorlichting, zoals die op mij en op anderen die aanwezig waren 
overgekomen is,  was dat de voorgenomen herhuisvesting van de Rowdies eigenlijk al een voldongen feit was maar alleen nog wacht op een 
formeel raadsbesluit.   
Als het uitbreiden van het honkbalveld voor de gemeente toch dermate belangrijk is overweeg dan een andere locatie voor deze uitbreiding. 
Mocht dat niet mogelijk zijn buiten het Oosterpark situeer dan in ieder geval de nieuwe honkbalvelden tegen de A15 aan en niet tegen het 
woonwijk. Dan liggen de geluidsoverlast veroorzakende bronnen in ieder geval bij elkaar aan en blijft de 'bomen buffer' tussen deze bronnen 
en de woonwijk zo groot mogelijk. 
 
 
 

Particulier Samenvatting: 
Hiermee teken ik ernstig bezwaar aan tegen de plannen om het honkbalcomplex te verschuiven binnen het Oosterpark. Maar het grootste 
pijnpunt zit in het feit dat voor 90 honkbalspelers er 27.000 m2 bos gekapt moet worden.  Bij het kappen van de bomen neemt de 
geluidshinder van de gehele wijk Drievliet fors toe, helemaal omdat ook het viaduct van de Rotterdamseweg in die hoek ligt. 
En wanneer de competitie stil ligt gaat de geluidshinder gewoon door, het maatschappelijk belang om niet te kappen, gaat hier ver boven het 
sportieve belang van 90 honkbalspelers. 
Er ligt een alternatief op het sportcomplex van vv Bolnes. Met een herinrichting van het complex in Bolnes zou een prima ruimte ontstaan met 
een goede bereikbaarheid (bij uitvalsweg) en voldoende parkeerterrein. 
Het huidige complex aan de Oosterparkweg is nu alleen bereikbaar wanneer je diverse woonwijken van Ridderkerk doorkruist. Toen het Tram 
Plus project dreigde het sportpark van RVVH te doorsnijden, werd  een ruimte aangewezen voor een nieuw complex aan de rand van het 
Reijerpark, dit zou ook een prima alternatief zijn wederom bij een uitvalsweg direct aan een snelweg, voldoende parkeerruimte en geen 
bomenkap. 

Particulier Hierbij wil ik mijn bezwaar kenbaar maken aangaande het Oosterpark in Ridderkerk herinrichting plan A. Dit plan houd totaal geen rekening 
met de gegenereerde geluidsoverlast naar de Tarbot bewoners zowel door toename van A15 als ook van de speelvelden. De A15 
geluidsoverlast overschrijd momenteel al de toegestane normen bij de achtertuinen en zal dan zonder demping van het bos ontoelaatbaar 
toenemen waar wij als bewoners het absoluut niet mee eens kunnen zijn. Het plan van de bewonersgroep Tarbot, waarbij de velden zuidelijk 
van de tennisbanen tegen de Oosterpark zuidrand geplaatst worden getuig in die zin van beduiden beter inzicht in het beperken van de 
bewoners overlast en levert ook nog eens behoud van bomen op in het Oosterpark die nu een belangrijke geluiddempende functie hebben ten 
aanzien van de A15. Het zuidelijker plaatsen van de Rodies velden is tevens voor alle bewoners aan de Tarbot zuid rand een keuze die het 
minst ingrijpend is. 
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Particulier Hierbij wil ik bezwaar indienen tegen de plannen van de herinrichting Oosterpark. Door deze ingreep die de gemeente van plan is zullen de 

zogenaamde longen van Ridderkerk ( zoals de gemeente deze noemt ) totaal kapot gemaakt worden en de bewoners hierbij laten stikken…. 
Er zal extra geluid overlast komen doordat een groot aantal bomen onnodig gekapt zullen worden wat ook al 1.5 jaar geleden heeft plaats 
gevonden, ook meer water zal het geluid verder overbrengen de wijk in. 
Ik en nog meerdere bewoners zijn van mening dat er voldoende ruimte is om de sportvelden te verplaatsen elders in het park waar nu ook al 
openruimte is en al vele bomen afgelopen keer zijn gekapt. Tevens kan er ook op het ‘’festival terrein’’ gemakkelijk gebouwd worden, ook al 
loopt hier een hoge druk leiding, de plannen kunnen daar best rekening mee houden. 

Particulier Wij tekenen bezwaar aan tegen het Ontwerp Herinrichting van het Oosterpark . Ik ben het niet eens met het voorgenomen plan A van de 
gemeente beslissing omdat het complete wij dan het complete Sportcomplex in onze achtertuin dreigen te krijgen, mede dat door dit 
voorgesteld plan 27000 m2 Bos moet worden gekapt, waardoor de geluidshinder van de Rotterdamseweg en de Rijksweg nog beter hoorbaar 
zal zijn. Tevens de voorgestelde Verlichtingspalen en het Nieuw clubhuis. Wij vinden dat de beslissing moet zijn het Alternatieve Plan 
Bewonersgroep Tarbot. Ten slotte verzoek ik u om de beslissing niet uit te voeren totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft 
genomen.  

Particulier Samenvatting: 
Ik ben het niet eens met het voorgenomen besluit een prachtig deel van het Oosterpark op te offeren aan de Rowdies! Het OOSTERPARK 
behoort ALLE Ridderkerkers. Er wordt veelvuldig van dit park gebruik gemaakt. Ik denk dat U geen idee heeft hoeveel mensen dagelijks in dit 
park wandelen,: gewone wandelaars, hardlopers, hondenbezitters. ALLE Ridderkerkers hebben recht op dit kleine, noodzakelijke stukje groen 
!!!!!! 

Particulier Hierbij wil ik bezwaar maken tegen de plannen die gemeente Ridderkerk heeft voor de herinrichting van het Oosterpark. 
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9. Uitkomsten enquête over Oosterpark 
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Status

Observaties 

Totaal 1,280 

Niet geantwoord 0.0% 
Geweigerd 0.0% 
Incompleet 15.8% 

 Compleet 84.2% 

Komt u wel eens in het Oosterpark? 

41.7% 

28.9%

13.2% 12.1% 1.2% 2.9%

Bijna elke dag Wekelijks Eens per maand Een paar keer per jaar Nee Anders, namelijk: 

Observaties 

Totaal 1,218 
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Wat doet u vooral in het Oosterpark? (meerdere antwoorden mogelijk)

Hond uitlaten Wandelen Sporten, zoals 
hardlopen, voetballen, 

skaten 

Sporten, zoals 
hardlopen, bootcamp, 

wandelen met een 
sportschool of 

vereniging of club 

Fietsen recreatief Fietsen naar het werk 
of school 

Vissen Zwemmen in de 
zwemvijver 

Observaties 

Totaal 1,185 

Met kinderen naar de
kinderboerderij 

Bezoek aan de
Pannekoe 

Bezoek aan
Bloemenjungle 

Sporten bij Honkbal en
Softbalvereniging 

Ridderkerk Rowdies

Sporten bij
tennisvereniging 

d’Oudelande

Bezoek aan
midgetgolfclub De 

Hole Ridders

Paardrijden Anders, namelijk: 

4.8% 5.1% 4.9% 2.7% 4.7%

38.3%
29.8% 

58.6%

8.9% 
7.2% 6.2% 4.2%

22.6% 

78.9%

25.1% 

48.6%
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Zou u vaker naar het park komen als er betere parkeergelegenheid is?

Observaties 

Totaal 1,144 

Nee 94.6% 
Ja, want: 5.4% 

Zou u vaker naar het park komen als: 

20.2% 24.1% 
34.5% 

57.8% 55.7% 
68.1% 

79.8% 75.9% 
65.5% 

42.2% 44.3% 
31.9% 

er een speel- en/of 
grasveld zou zijn? 

er meer 
mogelijkheid om 

zelf te sporten zou 
zijn 

er meer 
evenementen 

zouden zijn? (denk 
aan Oktoberfeest, 

Circus etc) 

er meer bijzondere 
bomen zouden zijn 

er meer kleurrijke 
beplanting zou zijn 

er meer 
bloemenvelden zijn 

Observaties 

Totaal 1,146 

Ja 
Nee 
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Zou u vaker naar het park komen als het voor u veiliger voelt dan nu?

Zou u vaker naar het park komen als er meer oplaadpunten voor electrische fietsen aanwezig zijn?

Observaties 

Totaal 1,138 

Nee 75.0% 
 Ja, het voelt nu niet altijd veilig omdat: 25.0% 

Observaties 

Totaal 1,134 

Nee 98.0% 
 Ja, ik zou de oplaadpunten graag op de volgende plekken in het park zien: 2.0% 
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Zou u vaker naar het park komen als er meer watertappunten zouden zijn?

Observaties 

Totaal 1,130 

Nee 77.6% 
 Ja, ik zou de watertappunten graag op deze plekken zien: 22.4% 

Zijn er nog meer dingen die er voor kunnen zorgen dat u vaker naar het park komt?

1119 
Open antwoorden 

Observaties 

Totaal 1,119 
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Ervaart u nu knelpunten om bij het park te komen?

Zou u iets willen veranderen of toevoegen aan het huidige Oosterpark?

Observaties 

Totaal 1,115 

Nee 89.1% 
 Ja, namelijk: 10.9% 

Observaties 

Totaal 1,109 

Nee 27.3% 
 Ja 72.7% 
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Zou u meer evenementen willen?

Zou u meer ruimte voor sportieve recreatie willen? (zoals wandelen, fietsen, hardlopen, skaten, paardrijden)

Observaties 

Totaal 

Nee 
 Ja, namelijk: 

804 

78.0% 
 22.0%

Observaties 

Totaal 798 

Nee 56.0% 
 Ja, namelijk: 44.0% 
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Zou u meer ruimte voor groen willen? (zoals bomen, struiken, bloemen)

Zou u meer ruimte voor water willen? 

Observaties 

Totaal 794 

Nee 29.8% 
 Ja, ik denk specifiek aan: 70.2% 

Observaties 

Totaal 794 

Nee 73.9% 
 Ja, ik denk aan: 26.1% 
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Zou u meer rustpunten willen? (zoals bankjes)

Observaties

Totaal 792
 

  

 
 

Nee 49.0%
 Ja, ik denk aan: 51.0%

Heeft u nog andere suggesties voor de herinrichting van het Oosterpark?

1079 
Open antwoorden 

Observaties 

Totaal 1,079 
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Wat is uw leeftijd? 

34.1%

1.6%

Tussen 12 en 18 jaar 

4.7%

Tussen de 18 en 40 jaar Tussen de 41 en 60 jaar Tussen de 61 en 75 jaar 75 jaar of ouder

Observaties 

Totaal 1,095 

21.6% 

38.2% 

10.1%

In wat voor soort huishouden leeft u? 

3.3% 6.6%
2.5% 0.9%

Alleenwonend Alleenstaande ouder 
wonend met minderjarige 

kind(eren) 

Getrouwd/samenwonend 
zonder kinderen 

Getrouwd/samenwonend 
met kinderen 

Thuiswonend bij ouders Zeg ik liever niet Anders, namelijk: 

Observaties 

Totaal 1,094 

45.6% 

Wat zijn de eerste vier cijfers van uw postcode?

1079 
Open antwoorden 

Observaties 

Totaal 1,079 

31.0%
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Wilt u op de hoogte blijven van de plannen voor het Oosterpark? We mailen u dan de nieuwsberichten die we 
publiceren in de Blauwkai. Vul dan hier uw emailadres in. 

584 
Open antwoorden 

Observaties 

Totaal 584 
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ZIJN ER NOG MEER DINGEN DIE ER VOOR KUNNEN ZORGEN DAT U 

VAKER NAAR HET PARK KOMT? 
1. 347 Geen commentaar

2. Het goed bijhouden van het park Goede wegen om ook met een scootmobiel er over te rijden

en rolator en wandelwagen.

3. Geluidswal die het geluid van de snelweg blokt

4. Evenementen

5. Meer verschillende beplanting welke dan wel juist onderhouden moet worden. Vrijliggende

voetpaden.

6. De rijksweg is zeer aanwezig wat geluid betreft, en na de kap vd bomen ook beter te zien.

Dat is jammer, ik zou graag meer het natuurgevoel willen. Veel diversiteit en afwisseling, mooie

hoge bomen en kleur

7. probeer een aantal bijzondere bomen te planten, zoals het nu is het heel eenzijdig

aangeplant. 

8. Het Oosterpark is een kwalitatief prachtig park waar ik graag wandel. De kwaliteit wordt

echter in hoge mate negatief beinvloed door het geluid van rijksweg A15 Het is daarom

noodzakelijk in het gebied tussen de rijksweg en het park te komen tot aanleg van een wal in

combinatie

9. Echt iets doen aan de overlast van de jongeren die het park onveilig maken! Betere

verlichting op de parkeerplaats, sensor verlichting (heel fel) op bekende hang plekken etc.

10. Meer horeca

11. Meer fitness speeltoestellen en watertappunten

12. Prullenbakken, veiligheid, meer kleurrijke bomen, eetgelegenheid

13. Geluidswal voor minder herrie van de A15

14. Leuke kinderspeeltuin, kabouterpad

15. Wanneer er een fijne plek waar het normaal is om met een kleedje en een picknick mand te

gaan zitten. Zoals ik Rotterdam

16. meer bankjes om te zitten ook in de schaduw , misschien in de zomer ijsco ver koop

17. Speeltoestellen of natuurspeeltuin met water.
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18. Niet echt

19. Maak het park speels met mooie speelse looppaden, laat het meer heuvelachtig zijn, maak

mooie, creatieve waterpartijen, laat er bijzondere planten groeien. Maak er een prachtige

speelse natuur van. Alles is nu recht, met rechte paden, rechte boomplekken. Dit is saai. +

Graag de velden van de Rowdies uitbreiden. Rowdies houdt het niet meer

20. Meer gelegenheid voor het los laten lopen van de hond, bijvoorbeeld in de herfst en winter

altijd of na een bepaalde tijd later in de middag. Het stuk van hondenstrand naar losloopgebied

ook losloopgebied maken en verbieden van vissers op het hondenstrand .

21. Heel graag goede geluidsbescherming tegen de A15. Al is het maar een aarden wal van 5

meter hoog met groenbeplanting (struiken, bomen). Het hoeft echt geen supersonische

geluidswal te zijn. Zoals in de enquête aangegeven, weer (mooie, bloeiende) bomen &

bloeiende heesters planten waar nu hele stukken dode bomen en onkruid staan. Bijv prunus,

sering, vlinderstruik (Buddleja), hier en daar een Rhododendron. Wilde bloemen zaaien.

Hoeven geen aangeharkte bloemperken met hoog onderhoud te zijn, maar leuke stroken wilde

bloemen, bijv klaproos, kamille, korenbloem, zonnebloem in de zomer en voor de lente bollen

laten verwilderen (sneeuwklokjes, narcissen, blauwe druifjes, tulpen). Voor de herfst zullen er

zeker ook leuke opties zijn. Eén keer planten, komt ieder jaar op, onderhoudsarm en het staat

leuker dan al die brandnetels.

22. In het park meer bomen plaatsen en geen wal van aarde voor de afzetting langs de A15

plaatsen. Er wordt dan mogelijk een stuk van het park gebruikt voor die aarde afzetting, wat tot 

gevolg heeft een nog kleiner park. 

23. Een leuke grote speeltuin voor de kinderen, schoon zwemwater

24. Betere scheiding tussen wandelaars, fietsers en hardlopers.

25. Zodra het park beter verzorgd wordt, dan zou ik er zeker vaker komen. Bij het ouder worden

van het park dient er ook onderhoud te worden gepleegd. Lees opruimen in het park,

omgevallen bomen en afgebroken takken. Er zijn verschillende eigenaren geweest, maar het

wordt er beslist niet beter op. Wel wil ik opmerken dat het vuil, dat achter gelaten wordt door de

jeugd WEL snel wordt opgeruimd&.

26. Meer activiteiten, meer variatie

27. Speeltoestel voor kleine kinderen. Wat fitness toestellen.
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28. Zorgen dat je de vogels kan horen fluiten en minder de auto’s kan horen van de snelweg. 

Nu hoor je helaas de snelweg erg als je wandelt. 

29. Meer diversiteit in begroeiing, minder kappen, snelweg minder in zicht, picknickplekken 

30. nee 

31. Planten en bloemendiversiteit tbv insecten en vogels. Natuurspeelplek. Ontdekpad voor 

kinderen. Geluidsreductie. Verbetering luchtkwaliteit. Weet nu niet of hardlopen daar gezond is. 

32. Minder geluidsoverlast van de snelweg. 

33. Wat meer bankjes om te zitten 

34. Aanleg geluidsscherm. 

35. Meer verschillende soorten bomen, zodat bacteriën en andere ziekten niet weer een 

kaalslag veroorzaken. 

36. afwisseling bomen vooral die fijnstof afvangen Zorg voor een een goed geluidsscherm voor 

de burgers. Ga niet op de centen teveel letten. Moet efficient zijn. 

37. ik zou graag meer parkwachters zien, evenals mensen die het park onderhouden. Het park 

wordt eigenlijk veel te weinig onderhouden en opgeruimd, waardoor het er vaak rommelig uit 

ziet. Zouden werkelozen niet kunnen bijverdienen door onder leiding van professionele 

hoveniers dagelijks daar te werken? Er is echt veel te doen!!! 

38. 1. Een calisthenicsparkje (body weight fitness parkje)* 2. Freerun/parkour obstakels* 

*Vergelijkbaar met een barbrothers/barmania parkje, of zoiets als in het Zuiderpark in 

Rotterdam-zuid. 

39. Zo snel mogelijk een scherm Te veel overlastgevend geluid wegverkeer 

40. Een geluidswal o.i.d. erg veel lawaai van het verkeer als je er loopt. Misschien wat meer 

verlichting. 

41. Nee 

42. Hou het zo natuurlijk mogelijk Het is prachtig zoals het NU is Alleen onderhouden en 

behouden 

43. Mooie loop Paden 

44. Meer toezicht en handhaving 

45. Als er een hoog geluidsscherm komt loop je ook eens met natuurlijke geluiden In plaats van 

verkeersgeluid 
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46. Minder herrie van de A15 

47. Sinds 1968 is er al beloofd een aarden wal te plaatsen . Aarde gebruikt voor het Oosterpark 

! Bewoners van Reyershoogte is dit toentertijd beloofd. 

48. Picknick tafels ter hoogte van de parkeerplaats ter hoogte van de Pelikaan. Maar als daar 

nog een 5G Zendmast van 40 m komt te staan is dat geen ideale picknick c.q. recreatieve plek 

om je wat langer op te houden. 

49. Minder geluidoverlast van de snelweg 

50. GOED ONDERHOUD VAN BOMEN ,PLANTEN EN WEGEN. 

51. grote speeltuin voor kinderen 

52. verkoper ijs 

53. Minder geluidsoverlast 

54. Een geluidswal. De herrie is soms oorverdovend terwijl ik naar het park wil gaan voor mijn 

rust. Verder meer prullenbakken zodat (hopelijk) meer mensen troep/poep ruimen. Tot slot meer 

handhaving op de parkeerplaatsen. Nu zijn daar s avonds complete feesten aan de gang met 

geluidsoverlast, troep en zelfs autorijden (echt scheuren) door het park zelf 

55. Als de geluids hinder minder is 

56. Geluidreductie van de snelweg die er langs loopt. Geeft nl een enorme herrie! Je moet 

oordoppen in als je nog meer wilt genieten van het mooie park. 

57. Het is enkel jammer dat er zoveel gekapt is 

58. Om tot rust te komen. Nu is er teveel verkeerslawaai. Als je aan het wandelen bent en je 

hoort en ziet die gigantische hoeveelheid verkeer, geeft dat geen goed gevoel. 

59. Als er geen verkeerslawaai meer zou zijn 

60. geluidsoverlast vanuit de A15 sterk beperken door een scherm oid. Is nu wel heel erg 

lawaaierig 

61. park is prima zo . 

62. Bewegwijzering. Wandelroutes met afstand erbij vermeld. 

63. Het is pas helemaal gekapt en beplant dat moet je ook de tijd geven om weer te groeien en 

te bloeien. Schermen die zij wel belangrijk!!!!! Maar nu een verandering geeft alleen maar 

verstoring van dier en planten!!!!! 

64. Minder geluidsoverlast van de snelweg 
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65. meer variteit in bomen en beplantingen. Wat er nu staat zijn veelal snelgroeiende 

"goedkope" boomsoorten 

66. Minder geluidsoverlast door de A15. 

67. Vermindering herrie van de rijksweg. 

68. neen 

69. Als er iets aan geluidsreductie van de snelweg gedaan wordt zou ik vaker naar het park 

gaan. Nu hoor je bij elke wandeling ( die ontspannend in het groen zou moeten) zijn het geraas 

van de snelweg. Altijd!! Ontspannen wordt steeds belangrijker in onze hectische maatschappij 

dus is het van groot belang dat gemeenten er zorg voor dragen dat je ook échte kunt 

ontspannen in de groene zones! 

70. minder geluidsoverlast van de snelweg 

71. Goeie ruiterpaden waar geen mensen lopen en een paarden strandje 

72. Meer verlichting op de verharde paden. Behoud van de rust en begroeiing. Geen zwerfafval 

of geluidsoverlast. 

73. Niet meer zo absurt kappen zoals al een paar keer is gebeurd 

74. Mischien een kraampje waar je iets kan kopen en kan zitten .nu alleen bloemen jungle en 

pannekoe . In de buurt van kano vijver 

75. Let wel ik woon vlak bij het park. Oplaadpunten watertap punten zijn voor mij niet nodig 

maar voor andere is het een goed idee 

76. Zet in GEEN geval een mast voor telecommunicatie in het park. Dat doet afbreuk aan de 

groenbeleving. Zorg er voor dat het park zo groen mogelijk blijft met afwisseling van hoge en 

lage beplanting en waterpartijen. En de geluidsoverlast van de A15 zou gedempt moeten 

worden. 

77. geen, ideaal park om te wnadelen met Nordic-walking voldoende bomen bestand, na het 

noodzakelijk kappen weer veel nieuw spontane aangroei, om van te genieten. 

78. Ja: inderdaad een geluidswal tussen het park en de A15. Afhankelijk van de windrichting is 

het momenteel langs de buitenste rand ronduit een lawaai, en dat strookt niet met het karakter 

van een park. 
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79. Oostelijk deel van het park moet duurzamer worden beplant, is nu rommeltje. Creëer meer 

open water, bijv. op het terrein met de kastanjes, bij de oostelijke parkeerplaats. Zorg voor meer 

mogelijkheid tot sociale controle op die parkeerplaats; je ziet er vaak jongelui met auto's met 

vage bedoelingen ...... Haal bij het evenementenveld het jeugdhonk weg, of maak er iets moois 

van, het ziet er nu niet uit. Trek de geluidwerende muur die er al staat bij de aansluiting 

A15/A16, door naar het oosten. Dat zou een geweldige winst zijn voor de kwaliteit van het park, 

mits de muur wordt 'aangekleed' met groen (zoals bij Dolfijnpark), en/of deels half transparant. 

Maak geen geluidafscherming met aarden wal: dat lijkt leuk, maar gaat ten koste van veel 

bestaand groen en water over de gehele lengte van het park. Voordat dat weer body heeft ben 

je 10 tot 15 jaar verder. Hou in stand: evenementenveld, dierenboerderij, pannenkoekhuis, 

vijvers en strandje. Oosterparkweg: nadenken over opwaarderen als fietsroute. Niet eenvoudig: 

vrij liggend fietspad lijkt logisch maar doet snelheden autoverkeer toenemen; ook veilige 

oversteekbaarheid Oosterparkweg vanuit Drievliet komt daarmee onder druk te staan. 

80. meer kindvriendelijke maken. hier bedoel ik mee grotere speeltuin en een stormbaanje bv. 

81. Een geluidscherm is voor mij de grootste verbetering. Ook vind ik grote bloeiende struiken, 

zoals rodondendrons prachtig om tussen te wandelen. Mogelijk veldbloemen voor de bijen. 

(deze hebben het al zo moeilijk) 

82. Meer bankjes 

83. Beter voetbalveld voor de kinderen 

84. Een fietsenstalling / rek, zodat je er naar toe kan fietsen, om daar te wandelen. 

85. Minder herrie 

86. Hondenspeeltuin omheind Hondenstrandje op de locatie waar hij nu zit is lastig dus een 

andere plek Meer afvalbakken en meer verlichting Toegangbaar maken voor hus 

87. een grasveld om te picknicken waar er geen hondenpoep ligt. Op elk stukje grasveld ligt 

poep. Het zou mooi zijn als er een stuk grasveld is waar het verboden is om de hond uit te 

laten. 

88. Als er een echte trimbaan zou zijn zoals die vroeger, toen het nog werd onderhouden in 

Barendrecht 
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89. Meer bankjes en een leuke waterspeelplaats, met watersproeiers uit de grond voor kinderen 

om te spelen en waar volwassenen verkoeling kunnen krijgen door de spetters of voeten nat 

laten sproeien. En een plek (kraam?) om ijsje, koffie, fris te halen met paar picknickbanken of 

klein terrasje erbij. 

90. De speeltuin misschien wat uitbereiden naar een meer natuurlijke speeltuin. Houten survival 

speeltoestellen, met klimtouwen ertussen, kabelbaan, paaltjes om over te springen, klimnet etc.. 

91. Uitbreiding uitloopgebied dwz het koppelen van de 2 uitloopgebieden aan elkaat 

92. Ja een geluidswal. Die is ons al 40 jaar geleden beloofd. De geluidsoverlast en de 

schadelijke stoffen van de rijkswegen daar zijn alleen maar toegenomen. Dus zou het na 40 

jaar wel eens tijd worden dat je een wandeling kan maken zonder die herrie. 

93. Jazeker !! Als er geluidswerende maatregelen genomen zouden worden. Wal of wanden 

maakt me niet uit als het verkeerslawaai maar minder wordt. Vooral in het begin van de corona- 

crisis werd duidelijk hoe heerlijk het is om vogelgeluiden te horen ipv snelweggeluiden, die 

helaas altijd aanwezig zijn . Het park op de schop nemen? Kleine wijzigingen zijn welkom , 

zoals meer diversiteit in struiken en bomen en bloemenvelden. Verder vind ik de inrichting 

prima en mooi, bovendien zit ik niet te wachten op weer een grootscheepse verandering en 

puinhoop, zoals bij het kappen van de vele essen etc. 

94. Minder geluidshinder 

95. minder geluidshinder van de A15 

96. Minder lawaai van de rijksweg b.v. door een goed geluidsscherm te plaatsen. Het park is 

naar mijn mening mooi maar de geluidsoverlast verpest het. 

97. Meer de beleving van natuur. Veel groen en verborgen paadjes. Geen zicht op de snelweg 

en ook niet op de wijk. Het idee dat je je compleet in de natuur (en bijbehorende stilte) waant. 

En dat in de randstad. 

98. Ik zou het fijn vinden als er meer paden zouden zijn en het overzichtelijker was. Hierdoor 

voel ik me soms onveilig. Ook wil ik andere mensen met honden kunnen ontwijken. 
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99. Zorgen voor een hangplek voor jongeren ( met genoeg prullenbakken in de buurt!!! ) de 

parkeerplaats is altijd 1 grote rotzooi en jongeren kunnen nergens staan zonder aangesproken 

te worden door de politie. Jammer dat sommige slordige jongeren het voor de anderen 

verpesten die met een goede intentie buiten staan en alles netjes opruimen. Misschien ook een 

plek waar je eventueel droog kan staan? Zoals het oosterparkhuisje. 

100. Geen kleurrijke en bloemrijke velden maar een natuurlijke vegetatie met veel natuurlijke 

inheems bloeiende planten die goed zijn voor insecten en vogels. Een distelveldje is fantastisch 

voor insecten en puttertjes en kneutjes. Een brandnetelveldje goed voor de rupsen van de 

dagpauwoog, kleine vos, landkaartje, etc. Misschien dan afgekaderd dan lijkt het voor mensen 

dat het daar bedoeld is. Verder bloemrijke graslanden en mooie flauwe natuurvriendelijke 

oevers langs de graslanden. En een paar paddenpoelen. 

101. Misschien van die loslopende runderen? 

102. Meer vertier voor de kinderen, denk aan een leuk waterparkje met sproeiers en een leuke 

speeltuin. Dat is echt wat ik mis. 

103. Afgezet gedeelte bij het strandje, zodat het gras schoon blijft. Kunnen we lekker met blote 

voeten in het gras. Geen honden toestaan. Speciale plekken voor honden maken aan de 

andere kant van het meer bijvoorbeeld. Word gek van die hondenpoep. 

104. Een zwemgelegenheid zoals kinderbadje de paddenstoel in Dordrecht. Daarnaast 

sporttoestellen zoals het parcours bij de Binnenmaas. 

105. natuur en rust gladde fietspaden geschikt om te skeeleren, liefst in een ronde, zodat je niet 

hetzelfde pad hoeft terug te nemen; bij voorkeur dan eenrichtingsverkeer instellen 

106. dat de vuilnisbakken meer geleegd worden ..... het is de laatste tijd erg vol 

107. Speelmogelijkheid om te oefenen voor honkbal. 

108. Een veld omheind waar de hond los kan lopen en kan spelen met andere honden zonder 

de angst dat hij achter hardlopers of fietsers aan gaat evt ook wat sportatributen voor een hond: 

Een fitness baan voor de jeugd 

109. Een veiligere zwemvijver zou ons een enorm groot plezier doen 

110. Meer zitgelegenheid. Meer zwemwater strandje. Meer speeltuintjes 

111. Meer gevoel van rust. Bosachtige. 

112. Maak het net zo levendig als het Zuiderpark. Ruimte voor bbq en speelweide- speelbord. 
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113. Geluidsmuur plaatsen om het geluid van de snelweg te verminderen. Minderen maaien 

zodat er meer bloemen en planten zijn. 

114. meer kunst en bijzondere informatieborden 

115. Een redelijk grote natuurspeeltuin waar kinderen lekker kunnen spelen/klimmen. 

116. Wat leuks voor kinderen, bjv. Een water parkje 

117. Ja meerdere zitbankjes als we gaan wandelen, mijn vrouw en ik 

118. Verlichting zodat ik ook in de avond kan hardlopen en wandelen. Misschien sanitair, 

alhoewel dat weer moet worden schoon gehouden. IJkpunten op de grond om meters te tellen 

ivm hardlopen. 

119. Betere inrichting, opener, verlichting. MBT pad, sportparcours. 

120. Meer controle op hangjeugd/ groepsvorming van jeugd. Vooral in de na middag en 

avonduren. 

121. Neehoor. Ik fiets en wandel graag door het park. Als er leuke kronkelweggetjes en goede 

fietspaden doorlopen, dan is dat prima. Voorbeeld is het stadspark naast Zuidplein. Daar kan je 

eventueel kanoën en hebben ze hele leuke plekken voor kinderen om te spelen. Mag van mij 

wel een sky high klimrek komen. 

122. mountainbike parcour zou leuk zijn (ook voor kinderen). Mooi skatepark voor kinderen. 

Een echte speeltuin voor kinderen (niet alleen voor de hele kleine maar ook voor wat ouder) 

123. Nee, ik vind de huidige inrichting prima (los van de uitbreiding sportpark) . Steek het 

beschikbare budget in de bouw van een geluidsmuur/-wal. 

124. minder geluidsoverlast van de A15, minder onnodige bomenkap, meer 

mogelijkheden/uitnodiging door het park tot bewegen/sporten./ meer controle vanuit politie op 

"luche "figuren die zich in en rondom het park bevinden. 

125. bij mooi weer een ijsco kar o.i.d. 

126. In de avond zijn er bizar veel muggen in de buurt van stilstaand water, dit is vooral richting 

de rowdies waar de honden los mogen lopen. Dit is niet erg prettig om door heen te lopen. 

127. Minder geluid van de snelweg. 

128. Ja prullenbakken en ook meer bankjes Vooral voor de wat oudere mensen is het fijn als ze 

even op een bankje kunnen rusten 

129. Een mooi omheind honden speelpark. 
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130. Gebieden in het park waar geen honden zijn toegestaan. 

131. Vaker is niet de vraag, vraag is of we naar het park blijven komen, want we komen er al 

heel veel om te wandelen en fietsen. Het is een groene oase in een verstedelijkt gebied en we 

hopen dat het zo groen blijft. Het doet aan als een bos en dat is heel prettig: soms open, soms 

dichte begroeiing, mooie -inmiddels- oudere bomen. Je kunt een uur wandelen en het gevoel 

hebben in het bos te zijn geweest en niet een park. Natuurlijk, het zou mooi zijn als de snelweg 

minder aanwezig zou kunnen zijn, want dat verstoort soms de pret. 

132. Veel groen, bomen en apart blijven houden voor loslopende honden 

133. Minder hondenpoep, meer speelplekken 

134. Beter onderhoud van het park. 

135. Wijkpreventie en of Politie controle 

136. Met het woord herinrichten hoor ik de kettingzaag de grote bomen al omhalen. Doe dat 

dus niet want dan is ons bos geen mooi stukje Ridderkerk meer. 

137. Rust 

138. Geluidsschermen naast de snelweg. Parkeerplaats bij pelikaan 102 weghalen omdat 

jongeren het gebruiken als racebaan. 

139. Geluidsscherm langs snelweg voor minder geluidsoverlast. Sport toestellen plaatsen, meer 

bomen planten. Parkeerplaats ter hoogte Pelikaan 102 kan gehalveerd worden of in zijn geheel 

verwijderd worden. Wordt overdag nauwelijks gebruikt maar wel in de avonduren als hangplek/ 

racebaan. Braakliggend grasveld bij de Rowdies betrekken bij het park. Geen extra 

parkeerplaatsen bij Rowdies. De leden zijn voornamelijk woonachtig in Drievliet of 't Zand. Zij 

kunnen op de fiets komen. 

140. Goede losloopgebieden Buitennatuurspeeltuin Goede wandelpaden (geen modderpaden in 

de regentijd) 

141. Meer banken en afval bakken en meer toezicht en opruimen van afval dat overal 

rondslingert 

142. Meer ruimte voor goed op elkaar afgestemde flora en fauna, meer bloemen, fruitbomen 

(bijvoorbeeld perenlaantje, zelf fruit plukken), verruiming faciliteiten bij zwemplek 
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143. Of er een strandje met water kan komen waar je *alleen* met je paard mag komen, zodat 

we geen last meer hebben dat we niet bij het hondenstrandje mogen komen met ons paard! En 

een goed ruiterpad, die niet naast het honden losloop gebied ligt, of iniedergeval dat de 

loslopende honden niet bij de paarden in de buurt kunnen komen! 

144. Meer verlichting en meer surveillance door het park zodat ook in het voor- en najaar er 

sochtends vroeg of savonds laat nog genoten kan worden van een wandeling met de hond of 

een run door het park. 

145. Meer bankjes en bij ieder bankje een afvalbak. 

146. Voertafels plaatsen om de vogels in de winter bij te voeren Extra groen blijvende bomen 

plaatsen zoals sparren Extra speelgelegenheid met bankjes realiseren Bankjes rondom de 

vijver plaatsen tegenover het appartementsgebouw reyershoogte zowel in de zon als in de 

schaduw zodat oudere mensen die met behulp van een rollator een rondje om de vijver willen 

lopen ook rustpunten vinden om te genieten van dat extra mooie uitzicht over de vijver 

Geluidsafscherming a 15 zou geweldig zijn Uitbreiding van de velden voor de Rowdies is prima 

maar denk dan wel aan extra drukte op de oosterparkweg en de veiligheid ter hoogte van de 

brug over deze weg die toegang verschaft naar de kinderboerderij en pannenkoe,dit laatste 

vooral voor overstekende kinderen uit wijk oost. 

147. Aanleg van een trimbaan 

148. Meer bankjes om v uitzicht te genieten 

149. Veiligheid 

150. Eindelijk de al in 1989 beloofde afscherming langs de rijksweg ! Meer bomen 

terugplaatsen die onlangs zijn gekapt. Beter aangeven van hondenlosloopgebied .Poepzakjes 

en vuilnisbakken bij ingangen. 

151. Dat de beplanting aan de waterkant niet te hoog is voor sportvissers. 

152. kabouterpad, picknickplaatsen (met tafels en prullenbakken) Natuurspeeltuin, vlindertuin, 

bijentuin 

153. Afscherming van verkeerslawaai van de A15 (+ eventueel vermindering van uitlaatgassen) 
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154. De paden 3x zo breed maken, want ondanks herhaalde verzoeken blijft men op de smalle 

paden rijden met gigantische tractoren, die aan weerszijden van de paden ernstige sporen 

nalaten, waardoor modder op de paden komt en de grond muurvast gereden wordt, zodat er na 

regen geen water meet in de bodem kan worden opgenomen en het alleen maar erger wordt. 

Een veel beter alternatief zou zijn (en dat is u ook al meerdere keren voorgesteld, om zeer 

smalle tractoren en aanhangwagens aan te schaffen, die netjes op het asfalt kunnen blijven 

rijden, maar tot nog toe hebt u hier helaas geen gevolg aan gegeven. Dit geldt eveneens voor 

de naastgelegen wijk Drievliet. 

155. Misschien wc betaald 

156. Ja, door het plaatsen van meer banken. 

157. Dat het geluid van de snelweg minder wordt. Dit wordt vermindert met een geluidswal of 

beplanting, ook in de koude maanden als de bomen en struiken kaal zijn. Wandelpaden mogen 

iets breder 

158. wellicht een extra speeltuintje of geüpdate speelomgeving voor kindjes. verder prima en 

fijn park. 

159. Grote speeltuin voor kinderen 

160. Wij missen nu een speelplek/speeltuin. Meer achterin het park. Ook is het “huisje” een 

echte hangplek voor jongeren. Die zou weg mogen 

161. Zet eens een wandelroute uit zo mogelijk met informatieborden gedurende de wandeling 

om iets speciaals over die plek te vertellen. 

162. Meer controleurs. Ze rijden vaak met scooter hard door de loop paden. 

163. Sommige wandel paden aan de buitenkant bij de weg zijn erg smal, daardoor is het 

jammer dat je je rondje van het park niet helemaal leuk kan maken. Het wandelpad, de 

wandelroute mag van mij wel leuk creatief zijn. En meerdere kleurrijke beplanting zou erg mooi 

zijn! 

164. Goed bijgehouden asfalt-paden 

165. Trimparkoers 2400 mtr 

166. Een skatepark 

167. Als de vuilnisbakken vaker geleegd worden en er minder geluidshinder is van de rijksweg. 
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168. Openbare en schone toiletten Meer aantrekkelijke plekken voor kinderen tot 12 jaar om te 

kunnen bewegen en spelen. Niet standaard speeltoestellen 

169. Plekken om met een groepje vrienden te kunnen zitten zonder overlast te veroorzaken. 

Dus, meerdere zitplaatsen op dezelfde plek of een klein overdekt gebouw. 

170. Meer bankjes/ zitgelegenheid en niet alleen verborgen onder een boom of direct langs een 

fietspad. Met uitzicht op de rijksweg is ook prettig 

171. hogere geluidsschermen, weerhoudt ons van meer wandelen in het park, essentieel 

172. Park zou wat groter gemaakt kunnen worden. Door weilanden erbij te betrekken? En de 

grotere open plekken meer beplanten .. etc met grote bomen en planten. 

173. Finess/ Sporttoestellen in een route door het park & hardloopbaan. 

174. Gelegenheid om iets te drinken 

175. betere verbinding om met de fiets naar het park te kunnen komen vanuit drievliet. 

Wandelpad tussen vogelvliet/molenvliet en de bloemenjungle aanpassen zodat er ook gefietst 

mag worden. 

176. De enorme herrie van de Rijksweg zorgt er voor dat we vaak uitwijken naar de Gorzen of 

de crezee polder. Geluidsschermen zijn geen overbodigeluxe. 

177. Betere afscherming van het geluid van de A15 

178. Grotere speelgelegenheid voor jongere kinderen, 2 - 8/9 jaar, zoals onlangs aangelegd 

rand H.I.Ambacht richting Zwijndrecht. 

179. Nee, ik vind het prima zo. 

180. Trainingstoestellen langs looproute zoals in barendrecht. 
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181. Het geluidsscherm verlengen tot aan de Rotterdamseweg is wenselijk. Plaats het scherm 

dicht langs de snelweg, opdat de vegetatie weinig last heeft van zijn slagschaduw. Een grotere 

speeltuin dan nu is wat ik als wens beluister bij het nageslacht; ook toestellen voor grotere 

kinderen. Het Oosterpark is als de landbouw in Nederland: eenvormig en soortenarm. Het is 

helemaal geen mooi park, louter een buffer tussen bebouwing en snelweg. Bloemen en een 

rozentuin zijn meer dan welkom. Meer variatie in beplanting en boomsoorten zijn nodig om het 

park aantrekkelijker te maken. Dat zal niet gebeuren als het park in kunstlicht baadt na 

zonsondergang. Het huidig rustgevende duister is een zegen te midden van de lichtvervuiling 

alom. Met de waterpartijen zit het wel goed in het Oosterpark. Willen de honkballers uitbreiden? 

Van mij mag het, al vraag ik mij af of de daarvoor benodigde investeringen effectief zijn. 

Honkbal is in ons land een marginale sport. Zie hoe het met Feyenoord/Sparta in de 

Beverwaard is afgelopen, als u enig idee hebt waarover ik praat. Een openbaar 

trainingsparcours (trimparcours) is een goed idee, maar de ervaring leert dat de toestellen het 

mikpunt zullen zijn van vernielzucht. Niet doen, dus. Ik wens de gemeente Ridderkerk succes 

met haar keuzes voor het opknappen van het Oosterpark. Weet wel dat na de renovatie een 

mooier park blijvend onderhoud vraagt. Dat kost geld. Daarbij gaat het om structurele uitgaven. 

Ik weet niet of deze alle voor rekening van Ridderkerk komen, maar het gebrek aan onderhoud 

heeft tot de huidig desperate toestand van het Oosterpark geleid. 

182. Meer speeltoestellen 

183. Natuurspeeltuin en toiletten 

184. Ik kom er drie keer per week om te sporten vind het prima zo 

185. Nee, maar dat wil niet zeggen dat ik geen voorstander ben van de hiervoor genoemde 

punten. Deze vraagstelling is niet echt duidelijk/suggestief en kan zomaar tot verwarring leiden 

bij het beoordelen van de antwoorden. Graag zie ik watertappunten verschijnen bijvoorbeeld, 

maar ik zal er niet meer door naar het park komen. En dit geldt voor meer dingen. Het is niet 

per definitie zo dat ik meer naar het park ga komen, maar ik word wel blij van bepaalde 

toevoegingen. Ditzelfde geldt bijvoorbeeld voor de toevoeging van sport- of 

speelmogelijkheden. 

186. Grote speeltuin voor kinderen van verschillende leeftijden 
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187. Minder geluid van de a15 en een sintelbaan om op zachte ondergrond te kunnen 

hardlopen 

188. Afgesloten - omheind - hondenuitlaatveld 

189. Liggelden is voor mij niet nodig. Bomen planten is het belangrijkst. Oosterpark en ook de 

andere parken zijn de longen van Ridderkerk. 

190. een hardloopparcour of een grote speeltuin. 

191. - Openbaar WC (hardlopen & wandelen) - Ruiterpaden die beter op elkaar aansluiten en 

bodembedekking hebben. De ruiterpaden zijn slecht herkenbaar. Met slecht weer of veel 

begroeiing zijn de ruiterpaden al helemaal niet te herkennen of niet begaanbaar. - Vogelspotten 

- Nu zijn er brede paden en vaak keuze uit asfalt of schelp pad. Dit is heel fijn met hardlopen 

om ook met huidige corona situatie om mensen heen te kunnen. Dit is nu een pluspunt 

waardoor het een fijn park is voor hardlopen. 

192. Speelplek voor kinderen 

193. Betere verlichting ! 

194. De ruiterpaden sluiten niet overal goed op elkaar aan, waardoor je even door de berm vlak 

langs voet-/fietspad moet overbruggen. Betere aansluiting/doorlopend pad met enige afstand 

en/of afscherming met groenstrook tot voet-/fietspad geeft iedereen een veiliger gevoel, denk 

ik(ouderen, moeders met kinderwagens, niet-paardenliefhebbers, etc) 

195. Geluidscherm a15 

196. Nee 

197. Een meer open en beter onderhouden park en geen loslopende honden. Meer paden die 

toegankelijk zijn voor rolstoelen. 

198. Het zou fantastisch zijn als er voor kinderen iets te ontdekken valt en waarbij ze de natuur 

kunnen ontdekken zoals: https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/wat-is-oerrr 

199. Veel meer bloeiende bloemen, struiken of bomen. Het park oogt koud en kil, zelfs in de 

zomer. 

200. Ooievaarspalen. 

201. Gezien mijn leeftijd (82) en mijn adres voldoet voor mij het huidige park. Vandaar mijn 

negatieve antwoorden op een aantal van voorgaande vragen. Naast wandelen/fietsen is aan mij 

bijvoorbeeld een nieuwe sportmogelijkheid niet meer besteed. 
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202. De rijksweg is erg aanwezig na de kap van alle bomen. Veel herrie en je ziet de auto's 

voorbij zoeven. Ik wil meer het gevoel krijgen van een bos/natuurgebied 

203. Beter toezicht op bromfietsen en scooters welke toch regelmatig door het park scheuren!!!! 

204. wanneer er een geluidswal komt voor de snelweg 

205. Geluidsoverlast van de A15 is wel serieuze verstoring van de rust in de natuur 

206. meer bomen 

207. De wandel- fiets paden zouden virusprove moeten worden, dus veel breder met een 

middenlijn. Het maakt sporten eenvoudig weg comfortabeler, ook voor groepen. Fraai zou ook 

een grote centrale open ruimte zijn in de vorm van een grasveld met een paar solidair staande 

brede bomen die op een glooiende verhoging komen. Daaromheen een aantrekkelijke zoom 

met schaduwrijke paden met speciale bomen en struiken. Misschien ook leuk om er 

naamplaten met latijnse namen bij te zetten. Enfin doe je best. 

208. Een meer natuurlijk ogend ecologisch weerbaar park. Oftewel meer biodiversiteit, wat 

betekend dat het ook meer dieren aantrekt en te spotten zijn. 

209. Uitbreiding en goed onderhouden ruiterpad. Uitbreiding hondenstrand met paardenstrand. 

210. Ik zou er zeker wekelijks zijn (en vriendinnen met kinderen oproepen) als er een 

natuurspeelplaats en bijv bloemenplukplaats zou zijn. Zou een giga meerwaarde zijn. Op het 

moment vinden de kinderen alleen een snelbezoekje aan kinderboerderij en voelen ze er weinig 

voor om een wandeling te maken. Wij zoeken dergelijke speeltuinen dan vaak buiten 

Ridderkerk, helaas. 

211. Plekken met wat bankjes op leuke zonnige plekken met een mooi of gezellig uitzicht. 

212. Meer bankjes en foodmobile's om iets te eten. En toiletten dat trekt publiek. Nu op afstand 

natuurlijk. 

213. Ja als er net als in h.i.a. Een speelpark zou zijn 

214. Plekjes om te zitten 

215. Een trimbaan( met toestellen) , horeca 

216. Geluidssscherm tussen park en snelweg 
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217. Ja, een groot officieel losloopgebied voor mijn hond! Ik loop ronden van 5-10 km. Ik houd 

mij aan de losloopszones en daarom vind ik de losloopstroken in het Oosterpark erg klein. Vaak 

zijn ik en mijn hond er in enkele minuten doorheen gelopen. Als ik echt een een stuk wil 

wandelen, moet ik de auto pakken en naar andere losloopgebieden rijden, zoals Sandelingen in 

Ambacht en het Mastbos in Breda. Dat vind ik erg jammer. Ik zou het fijn vinden als er 1 groot 

losloopstuk beschikbaar zou komen, in plaats van een paar losse, uit elkaar staande paden. Dat 

zou mij zeker motiveren er vaker te komen lopen. 

218. Meer speeltuinen 

219. Nee het park voldoet voor mij. Mooie wandel paden en rust. Meer activiteit brengt ook 

meer onrust . Laten we het park vooral zo houden . Gewoon goed onderhouden.graag.Ik ben er 

blij mee . 

220. Ik kom er al elke dag, voor mij is het belangrijk dat het een rustpunt blijft voor de vogels en 

andere dieren. Voor mij is het ontspanning om daar te zijn de vogels te horen fluiten, de 

zwanen te zien opgroeien. 

221. Minder geluidsoverlast van de A-15 

222. Minder geluidshinder van de rijksweg 

223. Als er meer speeltuinen zouden zijn, die vooral niet te opvallend zijn, maar gewoon in de 

natuur opgaan. Er is ook veel geluidsoverlast van de A15 ik hoop dat dit minder kan worden 

door bijvoorbeeld een geluidsmuur. 

224. Minder geluidsoverlast van de snelweg. 

225. Meer individuele sportmogelijkheden 

226. Speeltoestellen bij elkaar geplaatst voor kinderen. Speeltuin? 

227. Meer bankjes plaatsen 

228. Meer prullenbakken voor (oa) hondenpoep. Meer handhaving op de parkeerplaatsen. Nu is 

daar veel overlast door herrie, troep en zelfs het rijden van auto’s door het park s avonds 

229. Betere wandelpaden 

230. Ja een mountainbike route zou super zijn, ten zuiden van Rotterdam is er geen enkele 

baan. 
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231. Een beter geluidswering. Als je nu in het park langs de A15 loopt, kan je nauwelijks met 

anderen praten omdat de geluidshinder van het voorbij razende verkeer dit overstemd. Erg 

irritant en je hebt dan niet het gevoel en idee in een natuurgebied)je te wandelen. 

232. Park is op sommige plekken erg somber en donker, doordat de bomen te dicht op elkaar 

staan. Jullie zijn al goed bezig door aparte looppaden aan te leggen langs een aantal mooie 

oude bomen, kleedt dit gebied meer aan door extra perken met bloemen aan te leggen en 

bijvoorbeeld in Oostenrijk heb je mooie houten ligbedden of zorg voor leuke prieeltjes van 

bijvoorbeeld staal met leuke houten stoelen in de zon of half schaduw. Ik weet niet hoe het met 

de vogelstand in het Oosterpark is, vogelgeluiden geeft een echt bos gevoel. Fietspaden 

moeten blijven, want vroeger hebben wij vaak met onze kinderen door het park gefietst naar de 

kinderboerderij. Speeltuin voor kleine kinderen mag groter en vrolijker worden aangekleed. 

233. Meer bomen en beplanting, de natuur zijn gang laten gaan. 

234. De natuur, het dierenleven, meer sportgelegenheid, fotografie. 

235. Uitkijkpunt, schaatsbaan, ateletiekbaan, fontein met zitjes voor kinderen , soort van 

bedriegertjes 

236. Ik heb al eerder aangegeven bij de gemeente en staatsbosbeheer dat het speeltuintje bij 

de kinderboerderij moet worden aangepakt. Het zand wat er ligt is smerig en er kan een veel 

leukere natuurspeelplek van worden gemaakt 

237. T.b.v. trimmers zou het uitnodigend zijn als er trimtoestellen (bij voorkeur aangepast aan 

leeftijden) in een parcours aanwezig zouden zijn; Een evt. uitgezet Cooper tracé als uitnodiging 

om je conditie op peil te houden dan wel te verbeteren 

238. Ja als er attributen zouden staan om te sporten zoals de sportattributen die zich naast de 

Ahoy hallen bevinden in het zuiderpark ( Rotterdam), als het park wat heuvels zou hebben 

239. Hou het grootste deel natuurlijk, niet teveel 'leuke dingen' die het natuurlijk karakter 

verstoren. Doe dat op een vaste 'evenementenlocatie' in het park, 

240. Er leuke activiteiten zijn , muziek , film , wandeling met gids voor natuur. 

241. vaker dan elke dag kán simpelweg niet; ik vind het een buitengewoon prachtig aangelegd 

park en hoop dat er niet teveel verandert 

242. Meer stilte. De A15 geeft veel overlast 

243. Speeltuin 
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244. Als het omgevingslawaai (A15) veel meer gedempt zou kunnen worden. Als je er nu bent 

kan je nauwelijks met elkaar communiceren. Je ziet en hoort het verkeer op de A15 en je hebt 

nauwelijks het idee in een park te zijn. Een geluidswal zou zoveel helpen. 

245. Een Calesthanics park voor jong en oud. Zo stimuleer je jeugd en andere mensen om 

buiten te gaan sporten. Hierbij kan een voorbeeld genomen worden aan het rek dat is 

aangelegd bij het station in Barendrecht 

246. Wat meer bankjes, sommige stukken zijn te lang als je niet goed ter been bent. Niet 

iedereen wil aan de rollator 

247. Ik behoor tot de intensieve gebruikers van het park. Het betreft in mijn geval hardlopen 

tennissen en wandelen. Ga, op basis van het onderzoek, niet geforceerd zaken veranderen. 

Overweeg de investering voor 'het anders doen' te beperken en het aldus uitgespaarde bedrag 

te reserveren voor intensief onderhoud en toezicht c.q. uitbreiding van de menskracht. Ik wil dit 

graag persoonlijk toelichten of onderbouwen (tel. 0180-422584). 

248. Meerdere Jeu de Boulesbanen zouden mij zeker naar het park doen toekomen. 

249. In ieder een geluidswand (de hoogste die is er met een ronde kap erop) Urgent nodig want 

het kan mensen er dan van weerhouden om het Oosterpark te bezoeken ) -Eventueel een soort 

algemeen themapark in het Oosterpark voor Jan en Alleman mvg Pim Tibboel (MBR/EVR/Gilde 

en gewoon Burger) 

250. Goed onderhoud van het ruiterpad en uitbreiding van de ruiterroute ook langs de andere 

zijde van het park. Zodat mensen ook meer wennen aan paarden. Vooral kinderen vinden het 

prachtig. 

251. Als je nog beter de vogels zou horen en niet de Rijksweg. 

252. Veiligere ruiterpad en een groter netwek van ruiterpaden. 

253. Een groter speelveld voor de kinderen met gelegenheid voor de ouders om te 

zonnen/even lekker te zitten met overzicht op de kinderen 

254. Voor een veiliger gevoel zorgen door meer levendigheid aan het park te geven: 1) Meer 

duurzame verlichting 2) Buurtpreventie die een oogje in het zuil houden/eventueel cameras. 3) 

Een leuk speelparadijs voor kinderen. 4) Foodtrucks 5) Daarnaast kan je het bezoek ook 

educatief maken door op een leuke manier wat informatie over de beplanting en dieren te 

geven 
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255. Meer eet en drinkt gelegenheid 

256. Betere verbinding tussen waterpartijen zodat er gekanood kan worden.. 

257. Betere plekken om de hond veilig los te kunnen laten. Door geheel ridderkerk is et geen 

enkel omheind gebied waar de hond los kan zonder gevaar van fietsers ed 

258. Meer handhaving op de parkeerplaats tussen bloemenjungle en Tennisclub. Er is s avonds 

veel geluidsoverlast van deze parkeerplaats en bijna dagelijks ligt er s ochtends een 

ongelofelijke hoeveelheid troep. 

259. Voor een grote speeltuin, net als bijvoorbeeld in het Beatrixpark in schiedam. 

260. Een goed geluidsscherm zodat de natuur weer goed te horen is en de aangrenzende 

woingen geen overlast meer hebben van de A15. Er zou nog een nieuwe geluidsmeting worden 

gedaan door een onafhankelijk bureau. Ik hoop niet dat dit in de coronncrisis is gebeurd bij een 

sterke vermindering van het gebruikelijke verkeer over de A15. Dat zou wel een zeer vertekend 

beeld zijn. 

261. Een kleedhok en dames en heren wc bij het zwemmeertje. Met voorkeur een buitendouce. 

Zoals je deze ook wel ziet bij buiterecreatiegebieden de Gervelingen. Ziet er daar redelijk 

hufterproef uit en het werkt. Veel meer prullenbakken. Zeker achter in het park: bij de 

sportvelden zijn er geen. Meer bankjes vooral voor ouderen is dat fijn om even te kunnen zitten. 

Ook wisselend in de zon en in de schaduw. 

262. Geluidsschermen 

263. Als de huidige ergerniswekkende rommel, welke bij de laatste bomenkap is 

achtergebleven, keurig netjes wordt opgeruimd. Men heeft een puinhoop achtergelaten, terwijl 

het park vóór de bomenkap zo mooi was .... ! M.i. zijn er onnodig veel bomen gekapt. De 

herplantplicht, daar heb ik niets aan, omdat ik al lang niet meer zal leven als de jonge bomen 

weer nét zo groot, dan de gekapte bomen. Nooit gedacht aan de luchtvervuiling van de A15 én 

het verkeerslawaai??? 

264. Als het geraas van de A15 minder te horen zou zijn. 

265. . 

266. Ja een grote speeltuin. Bijvoorbeeld in combinatie met de kinderboerderij en dan een 

koffie tentje erbij 
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267. Er zou meer speel gelegenheid op of naast de kinderboerderij moeten zijn. Iets netzoals in 

Hendrik ido ambacht het jeugd speelpark . Combinatie van eten spelen en boerderij. Verbind 

het met elkaar . En er zal meerdere bezoekers komen zoals ook daar is gebleken 

268. Een geluidswal. Meer dichte begroeiing zodat je snelweg niet hoort of ziet. Een 

trimparcours met buitentoestellen. Een speeltuin zonder zandondergrond maar met 

houtsnippers. Een waterspeeltuin. 

269. WC Is heel belangrijk ook voor kinderen 

270. Ik vind het park fijn zoals het nu is. Een geluidswal is echter zeker plezierverhogend, 

minder last van het verkeer. Het is jammer dat we parkruimte in moeten leveren voor meer 

velden en evt parkeerplaatsen 

271. Minder geluidsoverlast van de snelweg 

272. Het vele zwerfafval. Niet alleen in het Oosterpark maar in heel Ridderkerk. Ik stoor me er 

enorm aan, de parkeerplaatsen liggen vol troep en ook genoeg plastic in het park zelf. Daarop 

inhalend zou ik het waarderen als er meer ‘opruim’ dagen plaatsvinden in Ridderkerk. Ik doe 

mee 

273. Paden waar honden niet toegestaan zijn (voor hardlopers)! 

274. vermindering geluidsoverlast van de rijksweg 

275. Losloopgebied honden waarbij het mogelijk is om LOS een ronde te lopen. 

276. Rust en stilte, veel groen, mensen spreiden. Minder lawaai van autoverkeer 

277. Ja de verkeersoverlast is enorm!! Het geluid houdt ons vanaf 4.30u wakker!!! De steeds 

drukker wordende A15 is verschrikkelijk.. Dit geluid moet verminderen!! Dus het geluidsscherm 

moet zo snel mogelijk komen! Geen zendmasten in de natuur!!!!! De sportactiviteiten van de 

Honkbal naar n andere plek verplaatsen. Bijv naar Ridderkerk west bij de andere sportvelden!! 

Dit scheelt dan veel overlast. 

278. Een uitgezet trimparcours, verlichting, en goede plattegrond, waarop alle wegen en paden 

zijn aangegeven. 

279. Een geluidscherm langs de rijksweg is hard nodig, er is teveel lawaai van het verkeer Er 

mag geen G5 mast is het park geplaatst worden 
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280. Meer toezicht op loslopende honden, wandelen met kleine kinderen is niet prettig. Tevens 

de hondenpoep is een storende factor. Ook op het zandstrand voor zwemmen loopt men de 

hond uit te laten. Handhaving is er nauwelijks in het Oosterpark 

281. Rust, even uit de bebouwde omgeving. Liever geen circus of extra gedoe, doe dat in het 

centrum. Meer variatie in planten en bomen, natuurlijk beheer, geen kaalslag. Bedenk een 

alternatief als de populieren langs de A15 gekapt worden. Oosterpark is groene buffer, moet 

voldoende volume houden!! 

282. Ik zou vaker naar het park komen als de ruiterpaden beter onderhouden waren. Ze zijn al 

een aantal jaar niet te betreden waardoor we tot grote frustratie van de fietsers en wandelaars 

genoodzaakt zijn over de fiets en wandelpaden te rijden. Het is zo zonde want het is er heerlijk 

rijden! 

283. Het zou fijn zijn als het park er verzorgder uitziet en beter onderhouden wordt. Het is de 

laatste jaren een park met heel veel onkruid en kapot gereden gras, waardoor ook meer blubber 

ontstaat. Er staan haast geen bomen meer bij de rijksweg, dus je hebt niet echt het gevoel dat 

je in een park loopt aan die kant. Daarnaast zou het fijn zijn als er een geluidswal komt omdat 

als de wind staat het geluid echt ontzettend hinderlijk is. Misschien wat meer bankjes voor 

oudere mensen. 

284. Geluidsscherm, om het lawaai tegen te houden van de snelweg 

285. minder geluid van de snelweg 

286. Als er minder verkeerslawaai is 

287. Om samen met de kinderen de natuur te kunnen en mogen ontdekken. Denk aan een 

natuurgebied waar kinderen alles over de natuur kunnen ontdekken bv zoals Tiengemeten 

288. Een veel betere inrichting en beheer van bomen en planten , in plaats van de vreselijke 

houtkap en het weinig opruimen / inplanten om de schade enigszins te compenseren. Op 

sommige plaatsen is het gewoon een mestvaalt! Het niet plaatsen van een lelijke 40 hoge G5 

mast Het plaatsen van schermen langs de snelweg, zodat de de rust in het park terugkeert 

289. Als er meer wandelpaden zijn. Gezien de opkomst van de elektrische fiets ben je soms je 

leven niet zeker gezien de snelheid waar er mee “ gefietst” wordt. Misschien meer aandacht 

voor rust en ruimte een het een mooi stukje natuur is waar je vogels mooie beplanting en 

bloemen, vlinders etc vind. 
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290. minder geluidshinder van de rijksweg 

291. Minder paardenpoep op de paden Een geluidscherm zou fijn zijn, kunnen we de vogels 

horen fluiten!!!!! 

292. Onderhoud, ziet er soms vervallen uit, droge vieze sloten. Zonde... 

293. Minder geluidshinder 

294. Beter onderhoud/toezicht en minder geluid van het verkeer op de A15 

295. Een geluidsscherm langs de A 15 naar het voorbeeld van de Rotterdamseweg. het 

resultaat ervan is groot en de opzet is eenvoudig. 

296. Ben er al iedere dag. Een deel natuurspeeltuin is ook leuk 

297. Voetgangers op het voetpad en fietsers op fietspad! Bij mooi weer en op zondagen is 

fietsen door het park een grote ergernis. Handhaven. 

298. Veilig maken Meer toezicht 

299. Rust in het park zou erg fijn zijn. 

300. Voetbalveld voor de kids, het veld wat er nu ligt is onveilig. Grote kuilen de kinderen 

verzwikken hun enkels op dit veld. 

301. Het park zou ik verder doorlopen wanneer het weer "mooier" wordt gemaakt met diverse 

beplanting. Parkeergelegenheid is er trouwens meer dan genoeg. Het staat nooit vol. 

302. Nee, ik kom er al bijna dagelijks voor een wandeling omdat ik in de buurt woon. 

303. nvt 

304. Meer kwalitatief groen: De hoeveelheid en kwaliteit van groen is ernstig afgenomen. 

Minder geluidsoverlast: Er is veel lawaai van de A15 wat het verblijven minder aangenaam 

maakt. 

305. het zou leuk zijn als er meer klim en speeltoestellen voor de kinderen zouden zijn maar 

zeker ook voor volwassenen. Ook voor senioren bestaan er mooie toestellen voor buiten. Deze 

staan bijvoorbeeld ook in het Zuiderpark in Rotterdam 

306. Meer bomen aanplanten 

307. Een leuke (natuur-)speeltuin voor kinderen?! 

308. Minder herrie van de snelweg! 

309. Meer speelgelegenheden voor kinderen. 

310. betere geluidsdemping door een geluidswal 

133



311. Minder herrie van de snelweg A15 

312. geluid van de rijksweg verminderen 

313. meer onderhoud, snoeimateriaal verwijderen en/of afvoeren, meer gras maaien, toilet 

mogelijkheden, 

314. Nee, want ik kom er al vaak en woon 'aan' het park. Het wonen hier ervaar ik als een groot 

voorrecht. Voor mij is het echter belangrijk dat de geluidshinder van de snelwegen vermindert. 

Nu vermijd ik de achterzijde van het park, vanwege de geluidsoverlast én de blik op het 

voorbijrazende verkeer. Ook ervaar ik in mijn tuin overmatige geluidshinder van de snelweg. 

315. Als extreme geluidsoverlast van de A15 beperkt wordt. Als oktoberfest of circus de boel 

niet vernielen. Meer afvalbakken Meer bankjes 

316. Het park zou er wat verzorgder uit mogen zien en de beplanting zou ook wat mooier en 

diverser kunnen 

317. Meer speelplaatsen/activiteiten voor de kinderen 

318. hoge bomen laten staan minder kleine bomen en struiken. meer bloemen en kleur. vooral 

in het midden gedeelte van het park ( tussen bloemen jungle en de tennis) meer een open 

concept en overzichtelijker. 

319. als er minder autogeluid is van de nabij gelegen autoweg a15 

320. Een informatiecentrum over de natuur, waar je ook een kopje koffie kunt drinken. 

321. Meer geluidswering. Er komt nu wel heel veel herrie van de naastgelegen snelweg 

322. Als het geluid van en zicht op de snelweg (veel) minder zou zijn, dit ervaar ik als 

ontzettend storend. 

323. Mogelijk een actief pad voor kinderen, met bijv. boomstammetjes om op te klimmen. 

324. Een mooie natuurspeeltuin 

325. Een goede geluidswal, zodat de natuurlijke omgeving niet overheerst wordt door 

verkeerslawaai, zoals nu het geval is. 

326. Minder geluidsoverlast van de A15 

327. Minder geluidsoverlast van A15. Meer overzichtelijke wandelpaden of begeleiding van 

routes waardoor meer mensen zijpaden nemen. 

328. Zou het niet weten 
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329. Meer herplant van diverse bomen na de kaalslag en een goede geluidswering tegen het 

geluid van de A15. 

330. Al bijna dagelijks aanwezig met kind in rolstoel, hopelijk blijft de toegankelijkheid er voor 

een rolstoel, hopelijk ook betere toegankelijkheid voor alle paden 

331. De herrie van de Rijksweg wat minder zou zijn Dat is iets wat heel storend is Dat je niet 

kan geloven dat je in zo,n mooie omgeving loopt met zoveel herrie op de achtergrond Woon 

zelf in de windmolen waar als de wind verkeerd staat de herrie e4 niet beter op wordt Ik heb 

tinnitus dan weet je wat de herrie van de Rijksweg is 

332. Eindelijk eens doorpakken op het onderwerp geluidswering langs de A15. Dat punt ligt 

nota bene al 20 (!) jaar op de plank. De waarde van het park en de hele leefomgeving zal 

enorm toenemen als de geluidshinder van het verkeer op de A15 verminderd wordt. 

333. Meer fietspaden 

334. Minder verkeer herrie. 

335. Geluidsschermen zijn dringend nodig. Je hoort veel lawaai van de rijksweg 

336. Dat er meer waarschuwingsborden komen dat mensen niet op het fietspad mogen lopen 

337. In het park dienen meer bomen geplant te worden en deze dienen beter te worden 

onderhouden. Bij het hardlopen in het park is het bijzonder storend de geluidsoverlast als 

gevolg van het verkeer. Bij een regenachtige dag is deze geluidsoverlast enorm en niet te 

harden.Als gevolg van het plaatsen van de geluidswal (bijna 30 jaar geleden!! al een 

noodzakelijke voorziening) zal het gebruik plezierige worden. IK adviseer u eens op een 

regenachtige dag (dan ga ik ook hardlopen) eens een rondje te gaan lopen. 

338. Een geluidsscherm, graag zo snel mogelijk. Begrijp echt niet dat het zoooo lang duurt. 

Meer een natuurspeeltuin, met zand, water, en bruggetjes. Zo belangrijk in deze digitale tijd!! 

339. ( veel ) Minder geluid van de snelweg, nog meer bomen. Beter onderhoud aan de 

bestaande beplanting. 

340. Het uitzicht op de rijksweg en het bijbehorende geluid houdt me tegen om vaker te gaan. 

341. Betere geluidswering vanaf de snelweg, een natuurspeeltuin voor de kinderen. 

342. In de avond veiliger 

343. Geen verkeerslawaai, maar rust en vogelgeluiden. Veel diversiteit in beplanting van bomen 

bloemen en struiken. 
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344. Leuke grote speeltuin die ook goed toegankelijk is voor kleinere kinderen van ong 2. Meer 

kleur van bloemen. 

345. Meer bankjes 

346. Geluidreductie van de A15 zal het verblijf in het Oosterpark zeer veraangenamen. 

347. een geluidswal langs de A15 ivm geluidshinder 

348. Aanleg van een natuur belevingstuin 

349. picknick plaatsen/ survivalbaan (Ook voor kinderen) Natuurspeeltuin/plek om te ravotten in 

de natuur en hutten te bouwen. Meer prullenbakken zodat je niet langs/door het afval hoeft als 

er geblowd wordt en lachgas ballonnen gebruikt zijn. Meer plekken waar honden los mogen 

lopen. 

350. Honden niet op alle plekken loslaten. Uiteraard zijn 9 van die 10’honden vriendelijk. Maar 

net die ene is angstaanjagend. 

351. Aanleg van een geluidswal langs de A 15 

352. Meer bloemrijke weides met (bijzondere) insecten zoals vlinders en libelles 

353. een forse omheinde hondenspeelplaats met vuilnisbakken en watertappunt 

354. hoogte verschil aan brengen 

355. Meer variatie door bijvoorbeeld hoogteverschillen en waterpartijen - vergelijk bijvoorbeeld 

het waalbos. 

356. Leuke grote speeltuin, ook leuk voor iets grotere kinderen. 

357. Lekker restaurant of koffietentje met goed gebak. 

358. Wandel- en/of hardlooproute. Vergelijk de routes die nu bij de Gorzen aanwezig zijn. 

Handig om te sporten. 

359. Dat als je door het park loopt dat je minder snelweg ziet 

360. Ja, als er niet zoveel geluidsoverlast van de rijksweg zou zijn !!!!!!!! Een geluidsscherm zou 

zo snel mogelijk geplaatst moeten worden. Ook zou het zicht op de rijksweg weggenomen 

moeten worden. Het herinrichtingsplan mag ook geen vertraging opleveren voor de 

geluidswerende maatregelen. Ook zijn wij tegen de uitbreiding van de Rowdies, extra 

parkeergelegenheden en bomenkap. 

361. Minder herrie van de rijksweg, waardoor je echt het gevoel heb dat je in de natuur bent. 

362. Meer bankjes of andere zitgelegenheid 
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363. Een geluidswal bij de A15. 

364. Soort stormbaan, oefeningen parcours. De wandelpaden van schelpen zijn ook niet altijd 

fijn. Daarom loop ik vaak op asfalt. Wat fietsers weer boos maakt. Ook het wandelen op de 

plekken waar honden los mogen vind ik eng. Ik vertrouw niet alle honden 

365. Rust en uitbreiding met een geluidscherm 

366. Maak de zwemvijver een stuk attractiever. Meer zand, grote speelgelegenheden/glijbaan 

etc. In Brabant zijn legio voorbeelden van dit soort voorzieningen in de duin/vengebieden zoals 

bv. de Herperheide (Maashorst) 

367. Een trimbaan zou wenselijk zijn. 

368. Minder rijksweggeluid 

369. Een geluids wel. 

370. Iets betere verlichting en meer watersport activiteiten nog betere vijver strandje of een 

zwembad met minder afval 

371. beter onderhout van de paden zou plaatsvinden 

372. Ik kom er genoeg. 

373. meer bankjes, zodat de kleinkids kunnen spelen en deze oma even kan zitten. 

374. Rust en stilte! Dus vogels kunnen horen zingen. Nu is er alleen verkeersgeluid! een goede 

geluidswal is NOODZAKELIJK!!!! In begin corona tijd was het een verademing toen we naar 

een intiligente lock down gingen. De geluidsreductie was enorm. Hierdoor horde je weer vogels 

i.p.v. het gebulder van de snelweg. Ook meer groen is noodzakelijk. Verder geen bomenkap 

voor uitbreiding Rowdies en al helemaal geen extra parkeerplaatsen. Dit bevorderd alleen maar 

meer verkeer! Volgens onderzoek komen de meeste uit driwvliet/het zand en kunnen dus 

gewoon lopend en op fiets! Goed onderhoud van het groen is ook nodig, niet bomenkap en 

daar sprietjes voor terugplaatsen. Na een storm ligt het bezaaid met takken die niet worden 

weggehaald. Goede verlichting is zeker dieper in het park een pre, dit om het veiliger te maken 

en b.v. toezicht of camera's op duisteren punten om samenscholing te voorkomen 

375. Goed onderhoud, zorgen voor voldoende afvalbakken zodat bezoekers, sporter geen 

rommel op de grond in het park gegooid wordt en bezoekers duidelijk aangeven 't 'schoon' te 

houden. Toezicht mogelijk door vriendelijke vrijwilligers?. 
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376. Ik denk dat dit een unieke locatie is om van natuur te genieten . Als er met beplanting 

rekening gehouden wordt die speciale vogels bv aantrekken vergroot dit de natuurwaarde. 

Tenslotte horen we liever vogels dan verkeer dus een oplossing van geluidsoverlast zou ook 

een oplossing en meerwaarde zijn 

377. geluidsscherm 

378. GEEN ONNODIGE BOMEN KAP 

379. Nee 

380. Mountainbikeroute Fitnesstoestellen zoals in de Gorzen Gemarkeerde wandelroute van 

bijvoorbeeld 2, 5 en 10 kilometer. 

381. Meer speelgelegenheden voor kinderen Picknick tafels 

382. Meer speelplaatsen voor grote kinderen en kleine kinderen dat zou heel fijn zijn . 

383. maak meer licht kleurrijker 

384. Meer speeltuinen en bankjes of picknick gelegenheden 

385. Meer sport mogelijkheden. 

386. Wat leuke objecten of speel attributen voor honden om te kunnen trainen of uitdagende 

spelletjes met de honden te kunnen doen 

387. Betere speeltuin voor de kinderen 

388. wandelroutes voor de kinderen met activiteiten onderweg 

389. Natuur is heel belangrijk niet teveel aanbrengen we hebben al weinig groen 

390. Een outdoor fitness park zou perfect zijn. 

391. de zwemvijver uitbreiden met meer strand of juist meer recreatie mogelijkheden rondom 

het surfmeer om zo in de zomer en op warme dagen te genieten, wellicht met klein drankhuisje 

(alcoholvrij) met mini terras 

392. Kabouterpad voor de kinderen. Lunchroom 

393. Speelgelegenheden voor de allerkleinsten 

394. Sport parcour met hufterproof materiaal om op te sporten En het honden losloop gebied 

moet wat mij betreft blijven 

395. S'winters zou het heel leuk zijn voor jon en oud zodra er geschaatst kan worden op het 

surfmeer, om dan gezellig kleurverlichting rondom te zien, en een koek- en zopiekraam voor 

warme chocomel en broodje Unox, speakers waar kerstliedjes uit te horen zijn etc. 
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396. Het is een park. Het moet geen sportpark worden. Of uitgaan centrum 

397. Sporttoestellen voor jong en oud zou fijn zijn. Ook zou het prettig zijn al er een volledig 

rondje asfalt zou zijn zonder dat je de openbare weg op moet. Dan zouden we een rondje 

kunnen skaten etc. Ipv van alleen heen en dezelfde weg terug. 

398. Outdoor sport mogelijkheden, survivalbaan etc. 

399. meer bomen langs de rijksweg 

400. Speeltuin kinderen 

401. iets avontuurlijks voor kleine kinderen, een kabouterpad/looproute of iets dergelijks 

402. Meer voorzieningen voor kinderen om te spelen/actief bezig te zijn. 

403. een geluidsscherm langs de snelweg!!; meer variatie in bomen; maak van een deel een 

voedselbos met bijv verschillende soorten notenbomen, vlierbes, kruiden etc en betrek daar 

omwonende bij die daar ook zorg aan geven; ook kan het een mooi project zijn voor mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt ism senioren en/of mensen die in tehuizen (moeten) 

wonen (meer gevoel en beleving van natuur); denk dus niet alleen aan de sportende fitte 

mensen, maar juist ook aan mensen die het minder getroffen hebben! 

404. geluidschermen, de herrie is vreselijk 

405. park / gevarieerde natuur / rust 

406. Als er meer speeltoestellen zouden zijn ook voor grotere kinderen. 

407. apart fiets en apart wandelpad 

408. Prima park, niet te veel aan veranderen, behalve wat meer diversiteit in natuur. 

409. Beste heer, mevrouw, Als bewoner van Drievliet zijn we blij met het park. Als we iets te 

wensen hebben dan is het een geluidswand zodat het geluid en uitzicht op/van de snelweg 

wordt weggenomen. Misschien is het ook nog goed voor de lucht kwaliteit. Gr Ronald 

410. Meer te beleven voor recreatie, sport, ontspanning, bbq mogelijkheid, evenementen zoals 

iets als palmparkies wat met in Breda heeft, uitgebreider zwem gelegenheid 

411. Lantaarnpalen langs de fietspaden. Dit zorgt voor een veiliger gevoelen bij het fietsen als 

het donker is. Denk hierbij aan de mensen die in de winter vroeg naar hun werk moeten 

412. Leuke en afwisselende wandel/fiets/skate routes. Meer sfeer verlichting. Meer plekken om 

te picknicken en om bij een te komen 

413. Grotere speeltuin Picknick plek Geluidswal 
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414. meer gelegenheid om te zitten voor hapje en/of drankje 

415. Een kabouter wandelroute Een doepad Een blotenvoetenpad Wel langere routes zodat het 

een dagdeelbesteding zou zijn. 

416. watertappunten en mooie speeltoestellen 

417. Een heeeeeeeeeele hoge groene geluidswal!!!! 

418. 1. Betere plekken om te vissen en GOEDE VISSTAND! 2. Geluidswal 3. Mountainbike 

parcours, misschien een uitbreiding op de gorzen. Bereikbaar via het fietspad langs Salem. 4. 

Sporttoestellen. In de gorzen worden de erg veel gebruikt en ik kan ze dus niet altijd gebruiken. 

419. Aantrekkelijk houden Door goed onderhoud. 

420. Het zou heel fijn zijn als er bijvoorbeeld handhavers zouden zijn die bijvoorbeeld op de 

fiets door het park fietsen en de mensen erop kunnen attenderen hun picknickrommel op te 

ruimen en het zou ook een veilig gevoel geven dat er mensen rondfietsen die je kunnen helpen 

als er iets is. De loslopgebieden voor honden beter aangeven, veel hardlopers beseffen niet dat 

ze in losloopgebied lopen en worden dan boos als je hond losloopt. De geluidswal bij de A15 is 

een issue wat al veel langer speelt maar zou voor een veel rustiger beleving van de natuur in 

het park zorgen. Een vast toiletgebouw bij bijvoorbeeld het strandje. Het is nu in de coronatijd 

zo dat mensen veel in hun eigen buurt blijven en het vaak mooi weer is en dus druk op het 

strandje. De dixie die er normaal staat was door vandalen in de vijver gegooid, daarna is hij 

weggehaald maar er is niets voor teruggekomen. Resultaat is dat mensen hun behoefte dan 

dus gewoon maar ergens in het park doen, dat geeft ook weer de nodige stankoverlast. Een 

vast, hufter-en sloopproof toiletgebouw waar vandalen niks mee kunnen zou fijn zijn. Stevige, 

ook weer hufterproof, picknicktafels in het park, daar zou echt gebruik van gemaakt worden. Er 

staan door het park prullebakken maar ook die worden in de vuurwerktijd regelmatig 

opgeblazen, ook iets met hufterproof? Een leuke actie opzetten om het park op te ruimen met 

vrijwilligers, vroeger heette dat opzoomeren. 
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421. Brede en plattere bruggen, sommigen zijn te hoog en ook te glad in de winter. Wat 

ruimtelijker, meer aparte bomen en fijne plekken om even met een kleed neer te stranden. 

Misschien in de zomer ook wel een fijn tentje waar je zo even een ijsje kunt halen, een beetje 

richting Biesbosch achtig.Ruiterpaden die er nu zijn, zijn denk ik wel goed, maar sommige vlak 

langs snelweg en sloot, misschien meer ruimte maken voor wandelaars en meer speelplekken 

voor kinderen. 

422. Het zou erg leuk zijn als je een route kan volgen met fitness toestellen of voor kinderen (en 

volwassenen) een blote voeten pad zijn 

423. Geluidswal zodat je nog meer van de natuurlijke geluiden kunt genieten zoals de vogels. 

424. Meer openruimtes voor vissers,nietteveel bebossing.meer uitdaging voor de kinderen o.a 

doolhof van heggen of hamsterrad,kabelbaan,loopstenen over het water,trampolines enz.meer 

openbare sportvelden .betere looppas en gescheiden van de fietspaden.punt waar je fietsen 

kan huren .meer loopbruggetjes en wat meer verlichting 

425. N.v.t. 

426. Het is prima zoals het nu is!!! 

427. 1) door een geluidswal zodat er minder herrie is en een gezondere lucht. 2) meer bankjes 

en picknicktafels 3) grotere speeltuin en evt. een waterspeeltuintje 4) geen loslopende honden 

meer! 5) eventueel een trimbaan 6) Verboden voor hard rijdende wielrenners! 

428. Ik kom elke dag in het Oosterpark om met mijn honden te wandelen. Ik zou het op prijs 

stellen als er een afgezette ruimte zou komen waar mijn honden uit kunnen rennen. Het lijkt mij 

ook prettiger voor andere bezoekers die niets met honden hebben of er bang voor zijn. 

429. Ja als het opgeruimd is, tegenwoordig lijkt het meer een vuilnisbelt wat de jongeren 

nalaten 

430. Meer bomen en bloemen planten. Heerlijk om door de natuur te kunnen wandelen en tot 

rust te komen. 

431. Ja het op laten van de luchtballonnen. 

432. Ik zou het superfijn vinden als de Rowdies in het Oosteroark blijven!!!! 

433. Aantrekkelijk maken voor iedereen, voor overdag en avond 

434. Meer bankjes Meer mooie struiken met bloemen. Toilet 
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435. Meer bij-vriendelijke beplanting met daar bij behorend onderhoud. Hieraan schotr het nog 

al als voorbeeld: Bij de gildentunnel zijn bij-vriendelijke bloemen veldjes ingezaaid een paar jaar 

geleden daar staat nu alleen gras met een bord van de gemeente Hier zorgt de gemeente voor 

bijen en vlinders (door alle bloeiende planten af te maaien) 

436. Als er meer bomen zijn en er minder verkeersgeluiden zijn.. Voorheen stonden er meer 

bomen en hoorde je de Rijksweg minder. Ook in de omliggende woonwijk 

437. 1 - Ja, als de geluidsoverlast van de A15 door een toekomstbestendige geluidswering 

wordt afgeschermd. 2 - En er voor wandelaars en fietsers meer gezamenlijke picknicktafels 

worden geplaatst. 3 - En het park een aantrekkelijker aanblik krijgt door het aanbrengen van 

een labyrint van niveauverschillen. 

438. betere fietspaden die gescheiden zijn van de wandelaars 

439. Wanneer het park zo groen mogelijk blijft, echt een park om van de natuur te kunnen 

genieten. Zo min mogelijk auto’s scooters etc midden in het park. Meerder losloop gebiedjes 

voor de hond. Een natuurlijke speelplek voor de kinderen (speelbosje of iets dergelijks) 

440. Ik wandel er minstens 2 keer een uur met de hond 

441. zorg ook ergen in Ridderkerk voor een mountainbike route, dit hoeft niet perse in 

oosterpark te zijn maar er zijn afgelopen jaren zoveel natuurgebieden aangelegd rondom 

ridderkerk wat fantastisch is, maar zorg ervoor dat er bv 1 park is waar kinderen en of jonferen 

kneen ravotten, zoals een uitgebreide natuurspeeltiin en fietscrossbaan enz enz dat zorgt 

ervoor dat de andere parken vooral de natuur een plezier doen, en dat ene park voor de 

mensen.. 

442. Met sporten in het gras is er veel hondenpoep. Zou fijn zijn als hier wat aan gedaan wordt. 

Speciale plekken om te sporten. Die afgezet zijn. 

443. groen groener groenst ........ vooral als de natuur volop haar gang kan gaan. Het moet juist 

geen park worden waar véél meer bezoekers moeten gaan komen. Als het veel drukker gaat 

worden, gaat het ten koste van het natuurgebied, van ons mag het nog natuurlijker worden, een 

soort bos worden.... 

444. Een stukje "wild" waar natuurlijke materialen liggen zodat kinderen écht kunnen buiten 

spelen zoals "vroeger". Hutten bouwen, heksensoep maken, etc. 

445. Meer bankjes 
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446. Als de Oosterparkvijver doorgetrokken zou worden met het water langs de oosterparkweg. 

Het vorige plan van een aantal jaren geleden was daar in verwerkt 

447. meer vis plekjes met bankjes zodat je er ook met de kinderen kan zitten. en leuke loop 

routes met onderweg dingen( over balken lopen, stenen springen klim en klauter objecten) voor 

de kinderen. misschien een plek waar je boom hutten kan maken. 

448. Als er een trim/hardloopbaan zou zijn om bijvoorbeeld het hele park heen. En er toestellen 

zouden staan waar je oefeningen op of aan kunt doen. Zie als voorbeeld het trimveld in 

Barendrecht naast de sauna. 

449. Picknickplaatsen 

450. Minder hinderlijk geluid van de rijkswegen 

451. Suggestie. Grotere variatie aan flora. Ik denk dan aan wat zeldzamere bomen zoals 

plataan,catalpa, liriodendron, parrotia, gingko, japanse/rode esdoorns, robinia, Japanse 

notenboom, bruine beuken, vogelkerstboom, goudiep e.d. en een collectie struikachtige plus 

meerdere soorten bloemen. Eventueel het plaatsen van bordjes en een educatieve functie voor 

kinderen. Eventueel icm kinderboerderij 

452. Kruiden veldje. Wandelpaden mogen best wat natuurlijker, nu zijn het lange rechte 

stukken. Kleur door bijv aanplant rododendrons. Honden echt!!!! aan de lijn waar dat moet. 

Meer variatie in bomen. Meer toezicht op naleving van de regels, bijv geluidsoverlast van 

muziek. 

453. Waterspeeltuin Meer bebossing aan de kant van de snelweg Schoner strandje Meer 

bankjes 

454. Als er duidelijk zichtbaar wordt gewerkt aan biodiversiteit, herstel insectenstand, 

vogelbroedplaatsen of nestkasten, en als dit ook interessant wordt gemaakt voor kinderen van 

alle leeftijden. 
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455. Grote verbetering aan de ruiterpaden. Zodra het maar een beetje regent, veranderd het in 

een modderpad waar je met paard en al flink diep in wegzakt. Daarnaast is er een deel gewoon 

geblokkeerd door een hoop takken, er zitten ook takken in de grond die uitsteken dus super 

gevaarlijk mocht je van je paard vallen. Het huidige ruiterpad bestaat uit slootbagger waardoor 

het dus een zooitje wordt als dit nat wordt. Verder is het niet eens mogelijk een rondje te rijden 

omdat het ruiterpad ineens ophoudt. Dat houdt in dat je weer om moet draaien en hetzelfde pad 

terug moet pakken. Dit is nu al jaren zo en het is erg jammer dat de ruiterpaden zo 

verwaarloost worden. Het moet gewoon een zand pad of iets dergelijks worden waardoor ruiters 

er jaarrond gebruik van kunnen maken en dat het niet gevaarlijk is zodra er maar een beetje 

regen valt. 

456. Trimparcours voor ouderen en kinderen. Klimbos voor (klein-)kinderen. Leerzaam 

moestuintje voor kinderen. Uitbreiding speeltuin ! 

457. Waterkwaliteit kan beter (te veel waterplanten) Betere voorzieningen rondom het 

recreatiestrand (toilet, water, enz.) Sportfaciliteiten in beheer van een combinatiefunctionaris 

oid 

458. evenementen of een festival 

459. Iets meer recreatieve voorzieningen jeu de boules baan apart gedeelte in het park voor 

kleinschalige fitness oefeningen. Staan nu op parkeerterrein kinderboerderij tussen de autos 

460. Grotere speeltuin met speelelementen... er staat nu iets bij de kinderboerderij, maar die is 

te klein 

461. Als geluidshinder van de snelweg minder is. 

462. Sportapparaten, grotere speelplek, schoonhouden vanher strand bij de surfvijver 

463. Als er een soort parkoer voor de jeugd zou zijn. Bijv: een parkoer waar je aan het begin je 

tijd kunt meten om aan het eind te zien hoe lang je er over gedaan hebt. Ik vind zelf dat de 

jeugd van nu steeds meer achter een scherm zit en als ze buiten zijn hangen ze maar een 

beetje rond met hun vrienden. Ik ben zelf 12 jaar en merk ik dat ik steeds meer binnen achter 

de pc zit dan dat ik buit iets sportiefs aan het doen ben. Dus ik dacht aan iets wat de jeugd 

inspireert om toch buiten iets actiefs te doen. 

464. -Meer speelplekken voor kinderen. -Picknick plekken. -activiteiten 
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465. De herrie van dr snelweg verminderen. Hierdoor pak ik vaker de auto om in een ander 

gebied te gaan wandelen. De herrie van de snelweg is zeker in de winter zonder blad aan de 

bomen te veel om hier ontspannen te kunnen wandelen. Echt de laatste jaren veel last van. 

466. Meer bankjes op logische plekken. Als je sommige paden volgt in het park kun/moet je erg 

lang lopen voordat je een bankje tegen komt. Bv vanaf de kinderboerderij helemaal richting 

snelweg lopen en dan linksaf, parallel aan de snelweg, dan vind je het eerste bankje pas als je 

omkeert en dichterbij Oosterparkweg terugloopt. Aan zijde van snelweg ontbreekt dus bankje. 

467. Mooi ruim losloopgedeelte voor honden, niet alleen een strookje zoals nu. Zorg dat er een 

leuke ronde gelopen kan worden eventueel met omheind gedeelte en een strandje om te 

zwemmen. 

468. Een extra horeca met terras. 

469. Trimbaan, nergens in de regio nog een fatsoenlijke te vinden. Terwijl bewegen en sporten 

ontzettend belangrijk is. Hoeft helemaal niet zo spannend te wezen (houten evenwichtsbalken 

allicht niet zo handig ivm mosvorming spekglad dan) wel met duidelijke nummering (ook handig 

voor evt hulpverlening). Gewoon op open stukken naast het wandelpad, dat je alles wel overziet 

zeg maar. Grote bomen op t grasveld bij de bedrijven blijven hopelijk wel staan, prachtig stukje 

daar met de bruggetjes en de wilgen (voordat de kinderboerderij begint). 

470. Grotere speeltuin 

471. Een geluidsscherm voor de broodnodige rust en stilte, helaas is het verkeer een storende 

factor om daarvan te genieten. 

472. Openbare toiletten. 

473. Vooral laten zoals het is en geen 5G mast neerzetten in het mooie park 

474. Meer evenementen 

475. Mooi sportcomplex zou fijn zijn. Grasvelden zonder hondenpoep en goede honden 

uitlaatplaatsen. Afgesloten honden uitlaat plaats zou fijn zijn zoals in andere gemeente. Hek 

eromheen met leuke speeltjes enzo 

476. Een waterspeeltuin bv, dan komen er meer ouders/grootouders om te kijken/spelen met de 

kinderen Voorbeeld bv in Berkel Rodenrijs "Floddertje" Vrij toegankelijk,maar zoveel te 

ontdekken voor de kids 

477. Honkbal 
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478. fitness toestellen langs een bepaalde route. zodat je kan hardlopen en fitnessen in het 

park 

479. Meer bankjes, graag 'hufterproof'. Dat laatste geldt ook voor prullenbakken. Meer toezicht 

op vandalisme. Beter onderhoud van fietspaden: tis nl heel vervelend als fietsen door het park 

met grote regelmaat leidt tot lekke banden; met name de delen van het fietspad die onder de 

viaducten doorgaan. Jongeren hangen boven aan het talud en laten afval en glaswerk naar 

beneden vallen. 

480. Meer speeltoestellen voor kinderen. Bij de kinderboerderij is de enige plaats waar in mijn 

beleving een glijbaan en een schommel staat. Een grotere speeltuin kleedt het park goed aan. 

481. Het aanleggen van een waterpark voor de kinderen in de zomer. Zie Capelle ad IJssel als 

voorbeeld 

482. Leuke speeltuin op de plek waar bij de rowdies of het voetbalveld (veel molshopen) 

aanpakken. Beter parkeergelegenheid nabij het surfmeer. 

483. Iets van een feestweek zou fantastisch zijn! Leuk voor jong en oud,l. Spelletjes middagen 

voor de kinderen en live muziek avonden voor de volwassenen. (Bv zoals de zomerfeesten in 

schipluiden) Foodtrucks en een drive-in of openlucht bioscoop zou ook leuk zijn. 

484. Ja, meer rust, minder geluid, grotere biodiversiteit 

485. Beter toezicht op het losloop beleid van honden in het park. Honden die loslopen op 

plekken waar dit niet mag vind ik het grootste aandachtspunt. Er zijn zat routes in het park waar 

het wel mag. 

486. Een wc 

487. Wat meer voor mijn kinderen.de jeugd. Een Houten fitnesparcour. Evt een pondje voor de 

kids over het water( zie voorzieningen, barend bos, barendrecht) 

488. Natuurspeeltuin 

489. Hardlooptraject door het Oosterpark. 

490. Verlagen van bruggen en minder last van wortels van bomen op het fietspad 

491. minder geluid van de rijksweg 

492. Een omheind hondenspeelveld 

493. Een grotere speelplek voor jonge en oude kinderen. Of een natuurspeeltuin 
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494. Betere scheiding tussen voet- en fietspaden. Voetpaden zijn niet prettig voor 

kinderwagens en rolstoelen. Voetpaden voorzien van goede asfalt laag en fiets paden van 

gravel of schelpen. 

495. Voornamelijk een grote, leuke speeltuin voor alle leeftijden (peuter tot einde basisschool) 

496. Ja minder los lopende honden en stront opruimen!!!!!!!!!! 

497. Natuurwaarden verhogen. 

498. Ja, als er een veilig voet- en fietspad langs de Oosterparkweg zou zijn aangebracht. Je 

voelt je daar niet veilig met de te hard rijdende voertuigen. 

499. Sport parkour / Sportveld 

500. Er zijn muv vogels heel weinig dieren in het wild in het park. Op sommige plekken fazanten 

maar nergens konijnen, reeën oid. Misschien moet daarvoor wel wildroosters komen om te 

voorkomen dat dieren de woonwijken en (snel-)wegen bereiken. 

501. wat meer leuke recreatie voor de kinderen een leuk speelparkje of een out door fitnes 

waar jong en oud gebruik van kunnen maken 

502. Laat het park zoveel mogelijk zoals het nu is. Hoekjes waar je niemand tegen komt. Veel 

hoge bomen en veel groen. 

503. Misschien wat meer bakken voor poepzakjes om die weg te gooien 

504. Maak brede wandelen paden , zo voorkom je dat wandel/ hardloop groepen op het fiets 

pad gaat lopen 

505. Geluidsoverlast rijkswegen zou fijn zijn als dat eens zou worden opgelost na 40 jaar 

506. als er een geluidsbarriere zou komen langs de A15 als er meer biodiversiteit zou zijn in het 

park: wilde bloemen, ruige stukjes, minder 'geknipt en geschoren'. 

507. Minder zicht op snelweg 

508. Beter ondehoud aan het groen en de wandelpaden. Gras niet maaien met grote tractoren, 

die alle grasvelden kapot rijden. 

509. Meer bankjes Beter onderhoud aan het groen. Niet alleen kappen maar ook 

heraanplanten. Plaatsen paaltjes bij voetgangersingangen om auto's tegen te gaan. Park een 

park laten, niet meer sport, spel, bebouwing etc. Groene geluidswal 
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510. Een trimparcours Een survival parcours voor kinderen Boomhutten plek Een plek om te 

ravotten in de natuur. Uiteraard met water en zand. Een natuurspeeltuin Een vlindertuin Dit zo 

inrichten dat je er als leerkracht ook met je klas naar toe kunt gaan. Heel belangrijk voor de 

ontwikkeling van kinderen! Je leert ze respect te hebben voor de natuur. 

511. Iets van een sportief parcour of toestellen die buiten kunnen staan 

512. Meer bankjes in het losloop gebied. 

513. Zie het invul veld. Het nieuwe gebied bij Barendrecht Zuidpolder kom ik erg graag! 

514. Een nog groter losloopgebied voor de hond. 

515. Wellicht een speeltuin of vermaak voor kinderen 

516. Sporttoestellen 

517. Als er aanzienlijk minder verkeersgeluid zou zijn. Dus geluidswal a.u.b. 

518. Een geluids scherm( met zonnepanelen,2 vliegen in 1 klap) want na plaatsing geluidswal 

A16 ervaren wij meer ipv lawaai in drievliet( geluidswal tilt lawaai eroverheen moet andere 

draairichting hebben, op de bovenkant richting de weg ) 

519. - Pluktuin of een soort voedselbos. - Of een natuurlijke speeltuin met water e.d. - Doolhof 

van bomen voor meer interactiviteit. -Een diversiteit van inheemse bomen en planten. 

520. Voldoende parkeergelegenheid, niet voor mijzelf als bewoner uit Drievliet, maar voor 

mensen van elders; rond de sportaccomodaties en bij de plas. Zorg ook voor voldoende 

stallingsvoorzieningen voor de fietsen zodat het park ook voor alle Ridderkerkers op een betere 

manier bereikbaar wordt. Zorg voor een duidelijk bereikbaarheidsplan rond evenementen en 

handhaaf daarbij de parkeerverboden langs de Oosterparkweg. 

521. Blotevoetenpad of natuurspeeltuin in een gedeelte van het park 

522. Speelplaats voor de kids,barbuque plek,pickniktafels en een leuke speeltuin erbij 

523. Speelgelegenheid 

524. Meer kleine speeltuintjes 

525. Diversiteit aan planten. Verschillende routes mogelijk. Kinderboederij is super belangrijk. 

Betere afscheiding van snelweg 

526. Recreatiegelegenheid (vb; Kralingse bos ) (watertoestellen voor kinderen of zwembad 
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527. Natuurspeeltuin!!! Met zelf waterpompen en water met buizen naar beneden laten Lopen. 

Een rad of waterspiraal en sluisjes om waterstroom te bedienen. Kijk naar waterspeelplaats de 

Maten in Apeldoorn als voorbeeld!! 

528. Muziekevenementen. 

529. Ik zou het persoonlijk leuk vinden als er meer speel mogelijkheden zouden komen voor de 

kinderen. Één natuurspeeltuin of een met water en zand en dan voor alle leeftijden. In de wijken 

zijn de speeltuinen vaak voor de iets oudere kinderen waardoor kinderen van rond de 2 altijd 

hulp nodig hebben om bij een glijbaan en dergelijke te komen. Zo kun je een lekker stukje 

fietsen en/of lopen lekker de kinderen laten spelen en dan weer verder genieten van het park. 

530. De beleving van de natuur en de kwaliteit van het recreatief gebruik verbeteren door het 

aanleggen van een geluidswal. 

531. Het zou echt heel fijn zijn als er plekken zullen zijn waar honden ook niet zijn toegestaan. 

Nu is het hele park beschikbaar. Een plek voor honden en vrij van honden. Dat maakt het veel 

aantrekkelijker. Bij mooi weer en flinke zon ruik je gewoon de stank bij hardlopen. 

532. Uitbreiding van losloopgebied honden 

533. Gezellige zitplekken. 

534. Natuurspeeltuin en toestellen voor freerunnen. 

535. Omliggende wat meer horeca en andere/betere horeca dan Pannekoe. Beter (ruimer en 

beter gefaciliteerd) strand als alternatief voor zomers onprettig zwemmen in de Fakkel. 

536. Barbecue zone met afval bakken. speeltuin ( kabelbaan, glijbaan, schommels of een 

natuurspeeltijn met waterpret en een bootje op het water waar je aan touw trekt en naar de 

overkant komt.en zwembad voor kinderen en toiletten. Buiten fitness apparaten 

537. Meer Schommels Leuke natuurtuin zoals bijv naast de Rotterdamse kinderboerderij de 

molenwei 

538. Grotere speeltuin met klimtoestellen, op een prettige ondergrond zonder zand. Een 

gezellige zitplaats erbij voor de ouders. 

539. een leuke grote speeltuin voor de kinderen met bv een kabelbaan klimtoren glijbaan 

schommels wip 
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540. Het park is zeer waardevol voor Ridderkerk in zijn algemeenheid en in het bijzonder voor 

mij. Ik ben tevreden zoals het is. Wat mij wel grote zorgen baart is de plastsing van 5G 

zendmasten. Het begin van de verromeling van het park 

541. Een door de gemeente aangelegde trainingsparcour, met houten obstructies zeg maar... 

542. * Meer diversiteit van bomen; meer diversiteit in insecten aantrekkende (wilde) bloemen; 

eetbare bomen en struiken (fruit- en notenbomen); * meer diversiteit in dieren die in het 

Oosterpark leven (wéten we überhaupt welke diersoorten /insecten /vogelsoorten hier leven, 

zou diversiteit gestimuleerd kunnen worden, desnoods door inheemse diersoorten als eekhoorn 

hier te introduceren? Dan wel notendragende bomen een voorwaarde). Nu domineert vrij 

monotone beplanting dat nauwelijks diersoorten aantrekt. * Het zou leuk zijn als er ergens een 

boord komt met welke dieren je in het Oosterpark kunt aantreffen, en dat we gaan inzetten op 

het uitbreiden van flora en fauna. * Houd het park rustig! Sport- en spel concentreren op één 

plek, en daarom heen rust&groen. * Voeg educatieve elementen toe, bijvoorbeeld in buurt van 

kinderboerderij: vogelkastjes (met uitleg), insectenhotels (met uitleg), plantensoorten leren 

herkennen. * Ook meer ruimte voor een speeltuin, liefst aangevuld met 'natuurlijk' 

speeltoestellen/speelmogelijkheden. * Minder loslopende honden en hondenpoep. 

543. open en veilige WiFi hotspot 

544. Wat ik al aangaf is, dat de beleving in een park belangrijk is. B.v. een bruggetje over een 

water. Een kabelbaan voor kinderen. 

545. Bbq plekken ivm 1,5 samenleving 

546. Toch wat meer bankjes 

547. Minder geluidsoverlast. Vaker (hoog) gras maaien, nu zijn er bankjes op prachtige plekken 

waar het uitzicht belemmerd wordt door te hoog gras. Een eet/drink gelegenheid erbij, de 

pannenkoe en de bloemenjungle zijn leuk, maar iets “snels” zou fijn zijn. 
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548. We wandelen vaak in het park en het zou super zijn als er meer voor (kleine) kinderen te 

doen is. Ook lijkt het ons ook leuk als er meer evenementen georganiseerd worden, zoals 

bijvoorbeeld Oktoberfest, maar ook een feestweek in de lente/zomer voor kinderen en 

volwassenen. Met muziek, filmavondje (drive-in op de parkeerplaats van de kinderboerderij?) 

Foodtruck festival, spelletjesdag voor kinderen e.d. Dit zijn wat 'grootse' voorbeelden, maar dit 

zou het park en Ridderkerk erg aantrekkelijk maken. Er zijn omliggende gemeenten die dit soort 

activiteiten wel organiseren, zoals het foodtruck festival Toost in Ambacht. Het zou ons dorp 

ook sieren als wij ons park meer voor dit soort leuke doeleinden zouden gebruiken. Er zijn 

voldoende grote open gebieden in het park die geschikt zijn voor (bijvoorbeeld) 

bovengenoemde voorbeelden. 

549. Op dit moment komen er geregeld ballen van de honkbalvereniging over de hekken van de 

tennis. Die ballen komen hard aan en dat geeft geen veilig gevoel als je op de baan staat. 

550. Minder geluidshinder rijksweg 

551. Beter onderhoud 

552. Meer bomen, meer ruimte voor natuur. A15 ondergronds. 

553. Oefeningen met eigen lichaamsgewicht/ trimbaan. Speel en ontdek water/ bouwplaats 

554. Nee kom er al heel vaak. 

555. ik zou graag wat sportattributen willen zien verspreid door het park. En dan denk ik aan 

bijvoorbeeld een monkeybar (ook voor volwassenen) en hufterproof buiten sporttoestellen. 

556. Een hardloop parcours met zachte ondergrond 

557. Er moet een geluidsscherm komen. Het altijd ruisende verkeers lawaai is zeer storend. 

558. Het park is natuurlijk voor iedereen maar zoals er een speciaal paardenpad is, kan er 

misschien ook speciale hondenpaden komen? Ik wandel elke dag ong 3,5 km en 3x in de week 

5 km in het park. Gewoon over het asfaltpad ( fietspad) Waar ik altijd erg van schrik zijn 

loslopende honden die dan op je af komen draven. Dit is soms toch een reden om dan maar in 

de wijk te wandelen. 

559. Een natuurterrein voor kinderen zou geweldig zijn! Iets zoals de Speeldernis in Rotterdam 

560. Speelbos zoals bij Merwelanden/biesbosch 

561. Minder geluid van het verkeer en als er geen zicht meer op de A15 is 
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562. Betere geluidswering met A15 en A16 Meer openheid in het park. Minder lage bebossing 

(donker en druk) 

563. Aantrekkelijker natuur, meer afwisseling met hoog en laag en af te toe een bijzondere 

boom. 

564. Een grote speeltuin! 

565. ziet er allemaal nu niet gezellig uit. 

566. meer bos en natuurwaarde 

567. Natuurspeeltuin met water voor kinderen 

568. Als het gezellig was ingericht niet zo recht toe recht aan. Grote velden zijn er zat dus 

begreep één van de voorgaande vragen niet zo. Vind eigenlijk een beetje te veel velden 

waardoor het soms saai wordt. 

569. Natuurspeeltuin!!!!! 

570. Ja, als er échte goede en mooie ruiterpaden zijn! En niet zoals nu ergens helemaal aan de 

rand van het park vlak langs de sloot. Paardrijden is ook een sport die des te heerlijker is als 

dat in de mooie natuur kan. 

571. Natuurspeeltuin 

572. Minder zwerfafval... 

573. Natuurspeeltuin 

574. Ja als er niet nog meer bomen gekapt worden. Echt zonde dat het oude stuk zo 

weggekapt is. Zonde!! 
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575. Maak een natuurspeelpark met waterpompen etc. Bij kinderboerderij De Woeste Weide / 

Dr Feitsmapark in Sliedrecht en Jeugdspeelpark in Hendrik-Ido Ambacht zijn de waterpompen 

altijd erg in trek. Helemaal leuk al s je met allerlei afdammingen het water andere richtingen op 

kunt laten gaan. Ook combinatie van kinderboerderij met grotere speeltuin dan nu is een 

verbeterpunt. Zoals opzet van Stadsboerderij Weizigt in Dordrecht. Her en der in het park 

zouden ook sporttoestellen voor buitensporten neergezet kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld bij 

de uitkijktoren in de Gorzen. Maak een (interactieve) puzzeltocht waarin kinderen 

aangemoedigd worden op onderzoek uit te gaan in het park met informatie over soorten 

planten dieren etc. Maak een speelbos waar in bomen kunt klimmen, hutten kunt maken, met 

takken kunt sjouwen etc. Zie ook bijvoorbeeld speelbos Lorken bij het Boomkroonpad in Borger 

in Drenthe. Maak een blotevoetenpad 

576. Sporttoestellen, een toffe water en kinderspeeltuin. Net als bij de kleine duiker in 

Barendrecht. Wat enorm jammer is, is dat mijn dochter met iemand van de gemeente met haar 

klas meerdere voorstellen hebben gedaan en en er zou een natuur speeltuin komen. En daar is 

niets mee gedaan. 

577. Kinderen worden nu weinig uitgedaagd om het park in te gaan. We gaan regelmatig een 

rondje fietsen, wandelen of skaten. Een natuurspeeltuin zou geweldig zijn. Bijvoorbeeld zoals de 

Speelpolder bij Krimpen aan den IJssel of (wat minder uitgebreid) Woeste Weide in 

Alblasserdam. Aansluitend op het strand van het surfmeertje zou een mooie locatie zijn of 

grenzend aan de kinderboerderij, bij de fietsenstalling. Verspreid over het park picknickplekken 

met wat speelgelegenheid in natuurstijl zou leuk zijn. Een baantje om te BMXen, vergelijkbaar 

als het stukje bij de Fakkel. Meer veldbloemen, meer diversiteit en meer zichtbare aandacht 

voor insecten (en passend maaibeleid). Informatieborden. Kabouterpad. Klompenpad. 

578. Nee, het is prima zoals het is. Ook dat belachelijk dure geluidsscherm is niet nodig 

579. Informatiebordjes. Bijv bij een bloemenveld de namen en hoe het onderhouden wordt. Of 

misschien over de geschiedenis van het park? Of een raadsel over de natuur? Of interesante 

weetjes? Voor kinderen een speurtocht.. in de sporen van een Ridder een pad volgen.. bordjes 

met schildjes volgen. Ik ken de geschiedenis van Ridderkerk niet dus weet niet of de naam een 

link heeft met het Ridderschap ;) 

580. Goede ruiterpaden en dat deze ook worden onderhouden. 
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581. Een leuke natuur speeltuin. Juist in Oosterpark is het leuk om natuurlijk te spelen 

582. Betere uitleg laden voor honden liefst aanlijn gebied ondat er ook paarden komem. 

Veiligheid voor de ruiters. 

583. Meer kleur door diversiteit en bomen, struiken en planten. Meer sportattributen aanwezig. 

Survivalroute realiseren. 

584. Aanleg van vissteigers 

585. In ieder geval niet meer asfalt, steen of beton. Het beetje ruige karakter van het 

Oosterpark is een van de aantrekkelijk dingen van dit park. Ook de grootte is erg prettig 

586. Ik zou nog vaker naar het park gaan als er niet zo veel herrie zou zijn van de A15. Niet 

normaal wat een geluidsoverlast je daar van hebt. Dus een geluidswal / geluidscherm zou geen 

overbodige luxe zijn maar NOODZAKELIJK ! 

587. Speeltoestellen voor kinderen 

588. Hoogte verschillen Buitensport fitness apparatuur Meer overzicht meer doorkijk voor 

veiligheid Looppad van houten planken over water (barendrecht&kralingen) Ronde tafels voor 

gezinnen te bbq Hoge heuvel langs de snelweg met mountianbikebaan. 

589. Honden uitlaten niet op fietspaden 

590. Open fitnessruimte zou erg leuk zijn! 

591. Vooral de fietsroute en wandelroute van de ene kant van het park naar de andere kant in 

tact laten als onderdeel van mijn ronde fietsen en wandelen rond Ridderkerk. 

592. Natuurspeelplaats 

593. Een speciaal groot afgeschermd veld voor honden. 

594. Een spannende hoogte laagte verschil. Zodat het leuker wordt om te joggen. En een 

buiten gym zou stoer zijn!!!! 

595. Wat meer bankjes 

596. Bloemrijke (schraal)graslandjes 

597. Kinderontdekkingspad, trimpad, uitkijktorentje voor kinderen, bijvoorbeeld over het 

surfmeer, slee-heuveltje (voor mocht het ooit weer eens sneeuwen in Nederland), 

kinderklimwand. NB: Ik heb zelf geen kinderen, maar met name voor mijn neefjes en nichtjes 

en kinderen in de buurt kan het park veel avontuurlijker, waardoor ouders er sneller met hun 

kinderen (of neefjes/nichtjes) naartoe gaan. 
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598. Diversiteit in bomen, beplanting, bloemen. Diverse wandelpaden, misschien met thema's? 

Kabouterpad route voor kinderen bijvoorbeeld waarbij speurtocht gehouden kan worden etc 

599. - Fontein in de vijver nabij kinderboerderij. - Groter strandgedeelte bij surfmeer. (Helemaal 

doortrekken tot achter bij het geasfalteerde fietspad) - Vaste toiletten en snackbar met terras bij 

surfmeer aan de kant van strand - Goede parkeergelegenheid bij surfmeer - 

600. Meer bankjes, gevarieerde beplanting en minder herrie van de Rijksweg 

601. Rust en ruimte, dat hebben we in Ridderkerk niet veel. Laten we daar zuinig op zijn. 

602. Ja, meer planten en bomen en/of meertjes, plassen of sloten. Zodat er meer verschillende 

dieren komen. 

603. Sport mogelijk heden Klim bos Verlichting om ook in de avond veilig het park in te kunnen 

604. - het geluid van snelweg is heel irritant. - er zijn teveel bomen gerooid. Er moeten meer 

hoge bomen geplant worden. 

605. -Speeltuintjes voor kleinere kinderen - foodtruck festival - culturele events - klein terras in 

het groen 

606. Ik woon naast het park zou graag wat vaker mer mijn paard van dit mooie park willen 

genieten helaas zijn de ruiterpaden zo slecht en onbegaanbaar dat dit helaas niet mogelijk is 

als ik naar het ruiterpad in het reyerpark kijk zou dit hier ook veel beter rijdbaar zijn en meer 

ruiters uit de buurt aantrekken om te komen genieten.voor kinderen is er behalve kleine 

speeltuin naast kinderboerderij ook niet echt wat leuks te doen in het park een leuke klim 

klauterbaan of speeltuin zou ook erg aantrekkelijk zijn daar er in de wijken naast het park veel 

kleine kinderen wonen 

607. Eikenprocessierups bestrijden en overlast ‘pluizen’ weg. 

608. Ja, voor de rust. Geen herrie makende activiteiten. In een park past het ook niet om herrie 

en of hangplekken te maken. 

609. Ja graag de ruiterpaden weer aanleggen en bijhouden 

610. Minder hangjeugd 

611. 1. Beter onderhoud van de bomen: tijdig snoeien, maar niet rooien. 2. Vaker maaien 

waardoor je over het onkruid heen kunt kijken. Het oogt onverzorgd. 3. Minder geluidsoverlast 

van de A15 en visuele afscherming van het verkeer op de A15. 
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612. Rust dus niet te veel activiteiten toevoegen. Maar wel een trimbaan voor sporters zoals er 

1 is in Zeist. Altijd druk voor coronatijd was daar zelfs een rij bij de geplaatste attributen. 

613. Nee kom er dagelijks. Hoop dat er nog wel genoeg gelegenheid blijft om je hond los te 

laten lopen. Dat is er al zo weinig. 

614. Meer zitplekjes, een leuk café/terras, minder bomen met pluisjes, speciale honden 

uitlaatplaats, speeltuin/waterpark o.i d. voor kinderen 

615. Ik woon bijna tegenover het park 

616. uiggebreide en grote (natuur)speeltuin!!!! 

617. Vooral veel groen en bloemen en zo min mogelijk asfalt / gebouwen ed 

618. De ruiterpaden kunnen wel verbeterd worden. 

619. Een geluidsscherm / geluidswal !!!!!! 

620. Ik kom er al bijna elke dag om te wandelen, woon dichtbij, maar vind dat er wel een 

geluidsscherm moet komen, erg veel overlast en fijnstof 

621. Meer voor kinderen, bijvoorbeeld een kabouterpad of leuke speeltoestellen en goede 

plekken om te zitten. 

622. Betere ruiterpaden 

623. Het is een mooi park zoals het nu is, het grootste minpunt is de herrie van de A15. Een 

natuurlijke geluidswal (zoals bij de Beverwaard) zou een enorme meerwaarde zijn. 

624. Ik zou nog vaker komen als er meer (grote) bomen zouden. Door de kap is het een stuk 

kaler dan voorheen en dat vond ik een gemis. Verder vind ik alles in het park wat het voor mij 

aantrekkelijk maakt om er te zijn 

625. Betere ruiterpaden en dat er je ook echt een rondje kan rijden en niet zoals nu één weg 

langs de snel weg en dezelfde wet terug. Wat ook ruzie onderling zou voorkomen is dat het 

hondenstrandje ook toegankelijk is voor paarden of dat er een apart strandje is voor de 

paarden. Nu mag je er met paard niet komen, maar met warme dagen vind ik dat ik net zoveel 

recht heb om met mijn paard te komen als dat ik er kom met mijn hond. 

626. Meer gezelligheid. Bankjes, bloemen. 

627. mooi weer haha 

628. Openbare wc. 

156



629. Wij komen al vaak in het park, we vinden het er niet onveilig en wonen aan de rand van 

het park. 

630. Losloop gebied(veld) voor honden 

631. Geluidswal aanleggen en huidige beplanting beter onderhouden 

632. Graag de ruiterpaden aanpakken, het is een heerlijk park maar de ruiterpaden zijn echt 

belabberd als de volledige ruiterroute opnieuw wordt aangelegd met goed zand (zoals 

reyerpark) en langs de sloten evt omheining zou dat echt top zijn en kunnen wij als ruiter er 

allemaal met heeel veel plezier rijden. 

633. Meer wilde dieren en vogels 

634. Minder verkeerd lawaai van de snelweg op de delen waar bomen gekapt zijn 

635. Natuur speeltuin voor kleine en grotere kinderen. Watersleepbeek voor kinderen. 

636. - meer aandacht voor biodiversiteit; - betere handhaving bij de zwemvijver - afval etc; - 

aanpak geluidsoverlast van het verkeer van de A15 dmv goede geluidswal 

637. Iets meer kleurrijke 

638. Heuveltjes ofzo 

639. Losloosgebied hond aan kant van kerkweg /industrieterrein is vrij klein, zou fijn zijn als het 

daar groter is. 

640. Verminderen geluidsoverlast A15. Logischer indelen en aangeven honden vrijloop gebied. 

641. Een goed ruiterpad 

642. Verbetering op het gebied van veiligheid voor voetgangers die vanaf de Kerkweg via de 

Oosterparkweg naar het park lopen. 

643. Mooie locatie om heerlijk even "in de natuur" te kunnen zijn. Op het grote grasveld (naast 

tennis/softbal), of één van de de andere grote velden zou het daarnaast mooi zijn om een 

buiten fitness mogelijkheid te hebben, zoals in Barendrecht op de dijk richting het treinstation. 

Dit soort sportplekken zouden m.i. veel meer beschikbaar moeten zijn binnen onze gemeente 

om mensen lekker in de buitenlucht te kunnen laten sporten. 

644. Wat mij betreft is deze al prima. 
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645. Behoud losloopgebied(en) honden Graag de huidige losloopgebieden behouden. Wat mij 

opvalt is dat niet hondenbezitters die kennelijk niets van honden kunnen velen of met honden 

om kunnen gaan, zich wel in die losloopgebieden begeven. Wellicht kunnen de losloopgebeden 

beter aangegeven worden, zodat deze mensen een andere rooute kunnen kiezen. 

Afgeschermd losloopgebied spelen honden Een voldoende groot, middels een hek afgeschermd 

gebied, waar honden los kunnen lopen en met elkaar spelen, zonder dat er gedoe ontstaat 

tussen loslopende honden en mensen die niet met honden om kunnen gaan, en zonder dat 

honden die daar gevoelig voor zijn achter wild gaan jagen. Geluidswal Rijksweg A15 De 

benoemde geluidswal is eigenlijk een must, niet alleen voor het meer kunnen genieten van het 

park, maar zeker ook voor het woongenot in Oost en Drievliet, met name de bewoners die het 

meest grenzen aan het park en dus de Rijksweg 15. 

646. Meer bomen en inderdaad kleurrijke bloemen. Misschien ook denken aan natuureducatie? 

Een plek of borden waar je kan leren over bomen en dieren. 

647. Leuke natuurspeeltuin Voor kinderen of stormbaan 

648. Als de geluidsoverlast van de snelweg veel minder zou zijn en als er een watersysteem in 

de zwemvijver zou zijn die blauwalgen voorkomt 

649. in ieder geval geen groen weghalen en aub een bordje verboden te vissen bij het 

hondenstrandje dit is waardeloos en toezicht er liggen op heeeel veel plekken closed 

(mensenpoep)want net als bij de honden kan dit ook in de prullebak zou fijn zijn er ligt altijd glas 

bij het schuilhuisje op het veld waar altijd het circus kwam en evenementen er word teveel 

genuttigd en gesloopt door jongeren helaas hoop dat dit onder de aandacht komt want het een 

erg fijn park waar we van genieten 

650. Zorgen dat de geluidsoverlast afneemt. Door het verkeersgeluid wordt het van de natuur 

genieten sterk verstoord 

651. Onderhoud uitstraling restaurant bezoekruimte over ontstaan van het park en leuke 

weetjes over de natuur 
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652. Nogmaals pak alsjeblieft de ruiterpaden aan! Er zijn zoveel ruiters in 

omstreken(pruimendijk, oostmolendijk,reyerparc pensioners en rijsoord ) die graah gebruik 

zouden willen maken van goede paden!! Maar die zijn daar niet. Het enige ruiterpad hier in de 

buurt is in het reyerparc zelf en die word ala enige gied bijgehouden. In het oosterpark word er 

telkens bagger uit de sloten op het 'ruiterpad' gestort... en door die reden zijn ze niet juist 

berijdbaar! Hoeveel meer plezier en veiligheid kan je krijgen als de paden worden bijgehouden! 

:-) ik probeer al jaren aan de gemeente aandacht te krijgen voor het park maar helaas te 

vergeefs. 

653. Een hardlooproute zoals in de gorzen ook aanwezig is. 

654. Ik kom er bijna iedere dag. Het park is een van het weinig waar nog goed te wandelen is 

met loslopende honden. Dit zou ook in het nieuwe park zo moeten blijven. Daarnaast verpesten 

evenementen de natuur en de rust van het park. Dit zou ik dan dus ook af raden. 

655. Apart en omheind loslaatgebied voor honden 

656. Openbare activiteiten, lichte muziek(bv zoals bij Euromast: dag van de romantiek), een 

zomer/winter fair 

657. Goed onderhoud van groen en paden 

658. Watertappunt is wel een goed idee en vaste sportattributen is ook erg leuk. Meer bankjes 

op mooie plekken om te zitten. 
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659. Ik zou nog vaker komen als het park schoon en opgeruimd is en er geen overblijfselen en 

rotzooi als kapotte flessen etc van hang jeugd ligt. Park zou een mooi stukje natuur moeten zijn 

zonder auto’s schreeuwende jeugd die rotzooi laat staan, een honkbal veld wat nauwelijks 

gebruikt wordt en alleen maar mismaakt door hekken enzo. ( alleen omdat er een aantal 

mensen uit hogere kringen binnen de gemeente misschien lid zijn van de rowdies moet er 

ineens daar een veld bij terwijl er 300 dagen per jaar niks te beleven valt bij de rowdies . Dus 

een selectief gezelschap heeft hier maar voordeel aan)Op de huidige plek levert het al 

voldoende overlast. Dus haal dat weg, hoort tenslotte niet in een woonwijk ook niet vanwege de 

overlast van parkeren . Plaats op die plek een jeux de Boule baan en/ of leuke trim gebied ( 

stormbaan) Met natuurlijke opstakels. Drievliet wordt steeds minder groen doordat bv de visvliet 

ook al ontdaan is van de mooie hoge bomen. Hou het simpel en probeer het eens voor de 

ouderen leuk te houden ipv altijd de jeugd. Waarom gelegenheid blijven bieden tot behoorlijke 

overlast en dealers praktijken door de jeugd. Scooters door en over grasvelden en 

boompartijen. Schreeuwende dronken jongelui die alleen de boel maar slopen. En midden in de 

nacht de wijk doortrekken. 

660. Ik speel al bijna 30 jaar bij de Rowdies en kijk uit naar de nieuwe velden en een flinke 

renovatie van de kantine! 

661. Crossparcours of een kleine crossbaan. Extra over de sloot langs het 

hondenvrijloopgebied langs de A15. Knotwilgen langs de sloten voor een wisselende look, wat 

het wandelen ook weer aangenamer maakt en ook goed voor de vochtregulering in het park 

zelf. Meer afvalbakken op sommige parkeerplaatsen en bij bankjes. 

662. Er staan te weinig banken, en de banken die er staan zijn scheefgezakt en aan vervanging 

toe. De grasvelden zijn nauwelijks bruikbaar voor bijvoorbeeld een potje voetbal, omdat er veel 

hobbels zijn. 

663. Veilig kunnen fietsen en wandelen 

664. Zou fijn zijn als er een geluidswal zou zijn. Nu is vaak veel herrie Ook zou het fijn zijn als 

er een grotere losloopronde is voor honden. Ik zie vaak alleen mensen met honden lopen, zij 

maken er dus relatief meer gebruik van. 
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665. Cameratoezicht op de parkeerplaatsen Parkeerplaatsen netjes opgeruimd, extra 

prullenbakken Verkeersveiligheid van de Oosterparkweg; weginrichting aanpassen aan de 

maximum snelheid van 30km/h. Grote snelheidsverschillen tussen auto's en overig verkeer. 

Onduidelijke voorrangsregels bij in- en uitgangen van het park. 

666. Fitnessparcours 

667. Een veld met wat sportapparatuur om je bijvoorbeeld op te trekken. Bloemenweide voor de 

bijen is ook belangrijk, Svp de grote bomen laten staan, zorg voor een geluidswal zodat je de 

snelweg niet ziet en minder hoort. 

668. Ik kom dagelijks 

669. Minder zien en horen van auto's, dit vergald zeker het wandel plezier. Niet teveel 

loslopende honden waar het niet mag. Controle!!!! Een trim/fitness parcours. Goed en 

goedkoop sporten. 

670. Het lijkt me goed om meer afvalbakken te plaatsen. Er ligt relatief veel zwerfvuil. 

671. Duidelijker verschil tussen fiets- en voetpad zou fijn zijn. Er lopen te vaak mensen op het 

fietspad. Ik vind de kleine paadjes het fijnst. Een groot veld voor kinderen is er al, ik geniet het 

liefst van rustige natuur. 

672. Nee 

673. Nee 

674. Meer honden en hondenpoep vrije zones maken zodat mensen ook een keer kunnen 

zitten in het gras. Zorgen dat asociale mensen zich niet in het park op het gras parkeren naast 

de bloemenjungle. Desnoods een paar camera's ophangen op plekken waar overlast wordt 

veroorzaakt. Het park lekker groen houden, zeker GEEN extra parkeerplaatsen, GEEN andere 

gebouwen en GEEN sportvelden toevoegen en GEEN bomen weghalen etc. De kracht van het 

park zit 'm in het groen. Meer bomen en groen toevoegen voor meer frisse lucht. Flora en fauna 

nog beter onderhouden. Sloten regelmatiger schoonhouden. Meer afvalbakken plaatsen om 

rommel in het groen te vermijden. 

675. Ja, voor de ouderen onder ons, graag wat meer bankjes langs de binnen paden. 

676. Een kleurrijke omgeving en grotere speeltuin voor de kinderen! 

677. Als er minder lawaai van de snelweg zou zijn, zou ik er vaker een rondje gaan lopen 

678. Meer groen. Meer natuurdingen 
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679. Een honden losloop gebied/ afgezet speelgebied. 

680. Woon aan de rand van het park, dus veel vragen zijn voor mij niet van toepassing. 

681. . 

682. Laat het een park blijven!!! 

683. Betere uitleg waar wat mag. Bvb honden los of niet. En een omheind uitrenveld met of 

zonder toestellen voor de hond zou ook geweldig zijn. Meer vuilnisbakken, die vaker geleegd 

worden. 

684. Losloop gebied voor honden 

685. Ik kom niet vaker omdat ik er al iedere dag kom. Een wal of iets tegen het vreselijke 

autogebrom zou fijn zijn en meer alertheid van politie op hangjeugd die enorme rommel 

achterlaten. Het park is echt prima zo! 

686. Geluidswallen 

687. Goed begaanbare ruiterpaden. Niet die been breek ellende die er nu voor door gaat 

688. Omheind losloop gebied voor honden, evt bij het water dat ze ook kunnen zwemmen. 

Goede kwaliteit van het zwemwater, zodat er ook gezwommen kan worden als het warm is. 

Meer toezicht als het druk is bij het strandje 

689. Langs de wandelroutes in het park wat meer zitgelegenheden maken, zoals bankjes of 

picknicktafels. 

690. Het water wiervrij maken zodat je er fijner kan zwemmen en vissen. Beter onderhouden 

qua zwerfvuil. Hier ook op controleren en handhaven. 

691. Meer variaties met bomen en planten, het afschermen van de A15/A16 en betere 

onderhoud van de fiets- en wandelpaden. 

692. Kom hier vrijwel dagelijks om een wandeling te maken, soms fiets ik door het park. Ik denk 

dat het leuk zou zijn als er een soort stijgertje bij de grote vijver komt, waar 

modelbootliefhebbers hun modelboten te water kunnen laten. 

693. Jazeker, laten zoals het is, scheelt waarschijnlijk ook veel geld voor de gemeente. Het park 

wordt goed bezocht en er is voor iedereen wat wils. Het enige wat veranderd dient te worden is 

een aarden geluidswal langs de snelweg, maar dit schijnt al jaren nogal moeilijk te zijn voor 

onze geachte raadsleden. 

694. Een trimbaan. 
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695. Zorgen dat er nog meer diversiteit qua beplanting / bloemen komt. Goed voor vlinders en 

insecten bijvoorbeeld 

696. Een hondenvrije en hondendrolvrije natuurspeeltuin zoals je die in landen als Oostenrijk 

vaak ziet met schommels, klimobjecten, bouncers, enz. met bankjes voor de ouders. Een groot 

en egaal voetbalveld (kinderen willen er nu niet voetballen omdat het vol met kuilen zit) met een 

hek erom heen zodat ze ook niet steeds op zoek moeten naar de bal. Een ouderwets 

pannenkoekenhuis zoals voorheen ipv de commerciële tent die rommel aanbiedt voor hogere 

prijzen. Hondenvrije stukken zodat je niet steeds het risico loopt om in de stront te stappen of in 

je broekspijp te worden gebeten. Een geluids- en fijnstofwal zodat het voor zowel bezoekers als 

omwonenden gezonder wordt. Horecaterras aan het meer met bijvoorbeeld verhuur van 

waterfietsen en/of kano's. 

697. Van die sport touwen of andere sport attributen zoals bij volgerlanden 

698. Plaatsen van pick-nick tafels en banken. 

699. Meer horeca zoals ijskraam, frietkraam. Mooie speeltuin extra. 

700. Ja, heel graag minder geluid en gezondere lucht 

701. Buitenfitness apparaten waar iedereen op een laagdrempelige manier kan sporten, zoals 

dit bij het Maxima College is gedaan. Ook zou het speeltuintje bij de kinderboerderij een echte 

speeltuin moeten zijn met een hek erom heen en meer speeltoestellen met meer schommels, 

etc., zodat ze veilig kunnen spelen. Meer fietsenrekken met oplaadpalen voor de elektrische 

fiets. Op het parkeerterrein zouden ook laadpalen moeten zijn en invalideplekken. 

702. Voor mij is het park prima zoals het is. 

703. Een plek voor mensen met een drone om te vliegen. Aan de kant van de tennisvelden en 

de Rowdies ligt al een groot geschikt grasveld. Hoeft niets aan verandert te worden. Mensen 

met een drone zijn ook recreanten en betalen ook belasting. De gros van hen houd zich aan de 

regels. Degene die datniet doen moet je handhaven, ipv kiezen voor de makkelijkste weg. Alles 

verbieden. Denk eens mee, ipv op voorhand dit al te verbieden. Honden geven ook overlast. 

704. Het idee van echte natuur. Design dat niet direct waarneembaar is. 

705. Voorbeeld : het vroesepark in Rotterdam wordt altijd heel druk bezocht. Leuke 

speelmogelijkheden voor kinderen. Ook voor oudere fijne sporttoestellen. Mogelijkheden voor te 

barbecueen . 
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706. Voldoende afvalbakken in met name het losloopgebied voor honden. 

707. Gezellige zitjes en en fontein 

708. Horeca in combinatie met kinderboerderij.....voor kleine snack en wat drinken..... 

(voorbeeld de blijde weide Rotterdam), speelplek betrekken bij kinderboerderij en meer 

passend maken voor grotere leeftijdsmarge. Activiteiten op kinderboerderij aantrekkelijker 

maken, klompen, kruiwagens, borstelen geitjes, educatief speelgoed over de kinderboerderij en 

de dieren...... zoals wat hoort bij wat ..... Elders in park speelplek voor kleine en juist ook grotere 

kinderen, net als in reyerpark ..... natuurspeelplek icm water! Kleine speel/sportplekken verdeeld 

over gebied ...... icm zitplek Voldoende afvalbakken, of inzetten op vrijwilligers die met regelmaat 

tasjes uitdelen (ik zorg voor dit park,en neem mijn eigen afval mee) Stimuleren verenigingen, 

particuliere aanbieders buitenworkshops te geven, bijv yoga. 

709. Ijzeren sporttoestellen bijv. crosstraining toestel 

710. Meer verscheidenheid aan bomen en planten en een beter onderhoud en een leuk 

theehuis of restaurantje. Ook meer veiligheid in de vorm van een boswachter en meer 

bloemen. 

711. Geluid van de A15 weg, zodat je het idee hebt in de natuur te lopen ipv langs de A15. 

Uitbreiding van Rowdies ben ik alleen voorstander van als het niet extra drukte oplevert en het 

uitzicht vanaf e bewoners niet belemmerd ( dus alleen uitbreiden richting a15 en niet langs 

Oosterparkweg. 

712. Uitdagender speeltuin, voor wat grotere kinderen 

713. Meer zicht- en geluidswering vanaf de snelweg. 

714. Goede ruiterpaden, zodat we niet iedere keer commentaar krijgen van mensen. 

Ruiterpaden zijn nu vaak slecht, of er liggen bomen over de route heen. 

715. Peuterbad zoals in Wantijpark Dordrecht, Kralingse plas Rotterdam en bij de Oude Tol in 

Oud Beijerland. Alleen toegankelijk voor ouders met baby's, peuters en kleuters zonder 

zwemdiploma. Om bekend te raken met zwemwater, contact tussen ouders met kinderen, 

mogelijkheid voor ouders met klein budget met kinderen erop uit te gaan. Wie weet heb ik 

tegen die tijd kleinkinderen.. 

716. Net als in de Gorze een dergelijk iets als een trimbaan. Het park moet op meerdere 

manieren gebruikt kunnen worden; sport, picnic, natuur, speeltoestellen. 
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717. Nee, (ik moet ook nog werken) het is een prachtig park! Ik wandel er graag en voel me er 

nooit onveilig. Voor mij hoeft er niets aan te veranderen, al zouden wat bloemenvelden 

...klaprozen, boterbloemen ed... een leuke aanvulling zijn op de grasvelden van nu. 

718. Nee 

719. Ik zou graag zien dat er meer sport mogelijkheden komen. Denk hierbij aan een uitgezet 

loop parcour of sintelbaan. Ook zouden sporttoestellen misschien een goede aanvulling zijn. 

Een vermindering van het snelweggeluid is belangrijk. Dit geluid overheerst nu in het park. Dit 

is zonde en onnodig. 

720. meer mogelijkheden om te vissen en te zwemmen. Met veilig water en een goede visstand 

721. • Uitbreiding wandelpaden • Klein horeca bij strandje 

722. Goed onderhoud 

723. Ja een dichte honden uitlaat plaats,zodat de honden los kunnen en niet weg kunnen lopen 

als ze los zijn 

724. Gelegenheid voor ijsje te kopen of iets lekkers 

725. Meer nieuwe aanplant van bomen nu er vorig zoveel bomen zijn gekapt. 

726. Speelveld (voetbalveld) voor de kinderen 

727. Voetpad langs Oudelandseweg, is nu voor wandelaars gevaarlijk 

728. - een uitnodigend/ aantrekkelijke speeltuin, bijvoorbeeld met een groot zandbak, glijbaantje 

en andere speeltoestellen. Dit mag ook wat gerichter zijn in dreumessen/ peuters. Vaak zijn ze 

vooral gericht op oudere kinderen. - een groot grasveld waar je kan picknicken/ barbecuen - 

een koffietentje/ lunchtentje (Mag wat hipper dan de Pannekoe) - een kabouterpad? Voelpad - 

een natuurspeeltuin - niet voor mij, maar wat wel zal helpen zijn zoveel mogelijk trainingen/ 

sporten die in het park uitgeoefend kunnen worden 

729. Het park mag wel wat speelser worden ingedeeld. En mooi worden bijgehouden 

730. Ik denk inderdaad dat wij vaker zouden komen als er een grotere speeltuin 

of.klim/klauterbos zou zijn. Hebben 2 kleine kinderen die daar gek op zijn.daarna ijsje halen bij 

de pannekoe en de dag is weer goed. 
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731. Er zouden meer bankjes moeten komen, minder eikenbomen (= processierups), meer 

borders en/of bakken met bloemen, minder onkruid dat erg overheersend wordt in de loop van 

het seizoen, dat er meer wordt opgeruimd als er wordt gesnoeid ( er liggen nu nog steeds 

bomen die gesnoeid zijn vorig jaar !!) En het zou allemaal wel eens wat netter mogen : vuile 

slootjes, rommelige paadjes, overhangende takken, struiken die maar in het wilde weg groeien. 

732. Meer verlichting, wat sport-en spel attributen, een goed veld waar sportoefeningen gedaan 

lkunnen worden 

733. Iets meer losloop gebieden En leuke plekken voor kinderen 

734. Meer sport attributen in park aanleggen zoals in de Gorze. 

735. Geluidswal tegen de herrie van de snelweg. Gekapte bomen terugplanten. Speeltoestellen 

in de zwemvijver 

736. Misschien meer afvalbakken. Een stuk apart voor honden. Gewoon de bomen laten staan 

laat de natuur zijn gang gaan. Vooral geen kaalslag. Is mooi zo 

737. Meer losloop mogelijkheden 

738. Verlichting langs de hoofdpaden zou een welkome aanvulling zijn zodat het park ook in de 

winter de hele dag gebruikt kan worden. 

739. Free and Clean Restrooms are a necessity if you want people walking more not only in the 

park but across the entirety of Ridderkerk. If you want to charge tourists you could give 

Ridderkerk residents a magnetic pass to use the facilities for free, that would remind people of 

going out and walking more when this COVID situation is over. 

740. Het strandje uitbreiden en meer prullenbakken neerzetten. Een toilethuisje plaatsen bij het 

strandje, zodat het in de zomer langer toeven is. 

741. -Minder geluidsoverlast van de snelweg -Hondvrije zones -Meer bos dan park 

742. Meer loop Paden 

743. Misschien niet zozeer voor mijzelf. Maar wellicht voor de jongere jeugd. In veel gemeentes 

vind je een skatebaan in een park. Kinderen die 'te oud' worden voor de kinderboerderij maar 

bijvoorbeeld wel willen spelen in het park zouden dan, wanneer er een skatebaan' is, temidden 

van groen ook vaker het park bezoeken en sportief kunnen recreëren in het park. 

744. Een 5km route met paaltjes of tegels met 100m voor interval 

745. Vooral bomen en planten om een echt bosachtige uitstraling te geven. 
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746. Meer bankjes en/of picknicktafels (picknickplekken), meer prullenbakken, meer bloemen 

en/of bloeiende struiken (zg bloemenlint verspreid door het park), plant fruitbomen en struiken. 

Veldje(s) met klimrekken om in te sporten. 

747. Wat minder politie in het park, soms rijden ze over de fietspaden heen met hun auto. 

Niemand doet er iets strafbaars dus hoeven ze niet elke keer met hun auto s door het park 

heen plus ze slopen alle bruggen in het park. 

748. Laagdrempelig eet/drinkgelegenheden of food/drinktrucks etc. Minder de focus op 

gezinnetjes, kinderboerderij zou omgedoopt kunnen worden tot stadsboerderij. Natuurbeleving 

centraler stellen ipv recreatie en bebouwing die het park opslokken. Een geluidsscherm en 

handhaving op asociaal gedrag van jeugd/vissers loslopende honden overal. 

749. Geen 40 meter hoge zend mast neerzetten. 

750. Hopelijk komt er ook weer eens een verlichtte schaatsbaan als het hard gevroren heeft! 

751. Meer honden afgezetten losloop plekken. Meer controle op losloop honden Meer algemene 

toezicht vooral op het dealen in het park op verschillende plekken 

752. Nee, want het park is goed zoals het is. Waarom veranderen? 

753. groter speeltuin of meer speeltuin voor de kleintjes bv 0-4jaar . Ik mis in Ridderkerk 

sowieso een schommel voor baby/peuter 

754. Speeltoestellen op meerdere plekken. Bv klimrekken, evenwichtsbalken etc, 

natuurspeelpark 

755. Roeibootje, waterfiets 

756. Aparte fiets- en wandelpaden 

757. Verwijderen van het jeugdhonk op het veld. Zorgt voor veel overlast in het park en 

aanliggende woonwijk. Vooral in de avonduren. Woon zelf aangrenzend aan het park. 

758. Fiets en wandelpaden vernieuwen. Meer bomen terug plaatsen en onkruid in toom 

houden. Verder niet te veel doen. Is geen Kinderspeelparadijs 

759. trim toestellen. 

760. De rust handhaven en blijven behouden. Geen recreatie gebied van maken, zodat wij als 

nabij wonenden bij het park, geen idee krijgen dat we onze rust en heerlijk uitzicht op het park 

zowat kwijt raken door herrie en krioelende/recreante mensen 

761. Excursie zosls van Natuurvereniging Rkerk 
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762. Ja, als in de winter de snelweg niet te zien is. Je hebt dan niet het idee in een Park te 

lopen met al die voorbij razende auto's. 

763. Minder onkruid, meer bloemen 

764. Een bootcamp of survival klimbaan van natuurlijke dingen zoals boomstammen 

enzo...veen kunststof troep dus in het park 

765. Ik zou u willen adviseren alleen de paden en bruggen te onderhouden en van het mooie 

groen af te blijven. 

766. een mtb parcour 

767. Meer speel toestel voor kinderen Meer sportmogelijkheden toestellen parcours 

768. beperken van overlast, geluidswal i.v.m. herrie en stank, uitlaatgassen 

769. Er wat beter gehandhaafd zou worden op de rommel die de jeugd en vissers achterlaten. 

Het is soms niet om aan te zien die puinhoop 

770. Een natuurlijke omgeving laten zijn ipv zo gecultiveerd 

771. Meer parkeerruimte om de parkeerdruk in Drievliet te ontlasten. Verbod op overnachten 

door bijvoorbeeld vissers die tenten enz meenemen. 

772. Aanwezigheid van openbare toiletten. 

773. Een leuk groot klim/speeltoestel voor de kinderen zou ons zeker vaker naar het oosterpark 

brengen! Ik heb 2 zoons van 4 en 7 jaar en hier in het centrum niks echt leuks voor ze in de 

buurt en daar zullen zij zeker heel blij mee zijn en dus vaker fietstochtjes naar het oosterpark!! 

 
HEEFT U NOG ANDERE SUGGESTIES VOOR DE HERINRICHTING 

VAN HET OOSTERPARK? 
1. Denk aan jullie zelf, met het maken. Voor het onderhoud Voor de soort beplanting Voor de 

banken en de bakken die er staan. 

2. picknick 

3. Hjk 

4. Rijksweg afschermen ivmnzicht en herrie Meer groene afwisseling en kleur Geef het 

natuurgevoel weer terug 

5. Geen 

6. Toilletten bij de zwem vijver. Nu doen bezoekers hun behoefte in de natuur ! 
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7. De aanleg van de geluidswal heeft m.i. niets te maken met het torkomst bestendig maken 

van het Oosterpark. De Gemeente probeert met het koppelen van twee zaken de aanleg van de 

geluidswal te vertragen. 

8. Kleurrijk voor kind en volwassen een uitvlucht voor de dagelijkse werkzaamheden de rust en 

natuur opzoeken en dier en speel gelegenheid voor kinderen 

9. Wat meer kleine speeltuintjes verspreid over het park 

10. Uh 

11. Nee 

12. Nee. 

13. speel plaats bij kinder boerderij b.v 2 speeltoestellen meer en bankje exstra 

14. Betere en extra wandelpaden zodat wandelaars niet op het fietspad moeten lopen. 

15. Geluidswal is prio 1. Handhaving rommel opruimen (zeker bij zwemplekken) Handhaving 

tegen hangjeugd op parkeerplaats met luide auto-radio. 

16. Herinrichting klinkt niet goed dat betekent toch dat er behoorlijke veranderingen verwacht 

worden. Er zijn vorig jaar zoveel bomen verwijderd onder het mom van ziekte dat er op 

sommige plaatsen nu alleen heel veel onkruid groeit. Dat moet toch beter kunnen zeker ook 

omdat Staatsbosbeheer geen subsidie meer kreeg zijn er naar mijn mening te veel bomen 

gekapt. Hout brengt geld in het laatje. 

17. Hertjes in het park zijn ook leuk 

18. Andere of extra horeca gelegenheid ipv huidige pannenkoekhuis. Is in mijn ogen 

hoofdzakelijk geschikt voor de doelgroep met kinderen 

19. Het grasveld voor evenementen is wederom teleurstellend naar de knoppen geholpen. Dit 

moet en kan veel beter onderhouden worden @. 

20. Nee 

21. Een geluidsscherm langs het park zodat je zonder herrie kan recreëren. En een soort 

beeldenpark creëren waar kunstenaars mooie beelden kunnen neerzetten (zoals Noordpark in 

Zwijndrecht) 

22. Hondenspeeltuin met een waterpunt 

23. Misschien op een paar plaatsen wat natuurlijke speeltoestellen, niet te grootschalig maar 

klim en klauterwerk, gebruik makend van bestaande bomen bijvoorbeeld 
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24. Geen 

25. Geluidswal. En groen tegen luchtvervuiling. Natuur/ontdekspeelplek kids. Trimbaan los van 

fietspad. (Hard)lopen op fietspad (reduceert belachelijke snelheid van electrische fietsen - mind 

the kids and seniors plz) 

26. Geen andere suggesties. 

27. -een betere visuele afbakening van de snelweg. Nu heb je op diverse punten zicht op de 

snelweg. -vooral: een geluidswal, zodat de hinderlijke geluidsoverlast wordt verminderd. 

28. Grotere diversiteit in bomen om te vooekomen dat bij ziektes weer een grote kaalslag 

plaatsvindt. En goed onderhoud is hier ook belangrijk voor. 

29. Kom met de fiets naar het park, dan heb je minder parkeerruimte nodig. 

30. Nee 

31. In ieder geval een effectieve geluidswal van voldoende hoogte en geluidswerende 

beplanting. 

32. Meer bomen en wandelpaden 

33. nogmaals plaats goede efficiente schermen. Neem over wat 3vo aanbeveeld. Zorg voor de 

eigen bewoners. 

34. Toch véél minder rommelig, omdat het dan zo'n wegwerp toestand wordt! Als voor de dieren 

sommige omgevallen bomen of takken blijven liggen, kan dit ook in een "geregelde" vorm., dus 

niet overal. 

35. Geen 

36. 1. Een calisthenicsparkje (body weight fitness parkje)* 2. Freerun/parkour obstakels* 

*Vergelijkbaar met een barbrothers/barmania parkje, of zoiets als in het Zuiderpark in 

Rotterdam-zuid. 

37. Hou het natuurlijk en niet teveel ‘man-made’ 

38. Ja zo hoog mogelijk scherm Woon tegen het Oosterpark als ik smorgens vroeg de deur 

openzet Komt het gebulder van het verkeersgeluid gelijk binnen Echt verschrikkelijk Een 

scherm met zonnepanelen is ook nog goed voor het milieu In plaats van die lelijke windmolens 

39. Meer prullenbakken.Lijkt me ook wel leuk een kabouterpad bv voor de kleintjes of een route 

met uitleg van wat voor bomen of struiken er bijvoorbeeld staan, leerzaam. 

40. Nee 
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41. / 

42. Geen 5g zendmast. Het is een plek juist voor de natuur en dus geen plaats voor objecten 

die de natuur verpesten 

43. Neen 

44. Meer groen 

45. Meer bloemen voor insecten 

46. Nee 

47. 10 meter hoge geluidsschermen langs A15 

48. Scherm tegen de vreseliJke herrie die mede is ontstaan door de kaalslag . Uitstoot van co 

2. Gezondheid is in gevaar . Dit weten we al jaren maar verkeerde metingen die steeds worden 

bijgesteld door mensen die zaken naar hun hand willen zetten en weten te manupuleren . 

49. Het plaatsen van geluidschermen langs snelweg om geluidsoverlast te voorkomen 

50. Alsjeblieft, na de belofte van ruim 21 jaar geleden, nu eindelijk werk maken van een 

geluidsbescherming van de A15. 

51. Meer bomen en minder grasvelden 

52. geen 

53. nee 

54. goede geluidswering in de vorm van een geluidscherm. 

55. Goed onderhoud aan de wandelpaden 

56. Grotere vuilnisbakken ter voorkoming van zwerfvuil. 

57. Ja, minder last van verkeersherrie. 

58. Nogmaals: Geluidswallen Prullenbakken Handhaving op parkeerplaatsen 

59. Minder auto parkeerplaats meer fiets plaatsen met stangen zodat je je fiets beter veilig kan 

plaatsen 

60. EEN GELUIDSCHERM !!!! Is echt noodzakelijk !!!’n 

61. Het is een mooi park. Oplaadpunten voor fietsers en toppunten zouden al voor meer 

uitnodiging zorgen. 

62. GELUIDSWAL T/M DE REEDS BESTAANDE GELUIDSWAL 

63. Geen uitbreiding voor grote sportvelden. 

64. nee 
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65. Meer bomen en struiken en bloemen en een geluidsscherm om het verkeerslawaai terug te 

dringen. Het zal er wellicht ook wat gezonder door worden om er te wandelen en te fietsen. 

66. Onverharde wandelpaden 

67. Zorg er voor dat de enorme geluidsoverlast van de A15 aanzienlijk gereduceerd wordt door 

een scherm oid 

68. geen 

69. Misschien iets educatiefs over de natuur, wat leuk is voor kinderen? of wat natuurlijke 

klimtoestellen. 

70. geen 

71. De MOGELIJKE GELUISWAL die betrokken wordt bij de herinrichting hiervan lis zien. Er is 

al 20 jaar sprake van het plaatsen van een geluidswal en nu wordt er heroverwogen met een 

"MOGELIJKE GELUIDSWAL" Hoe lang worden we nog aan het lijntje gehouden? 

72. Vooral het karakter van een park behouden, die uitnodigend is om te fietsen en te 

wandelen/spelen. Her en der verspreid natuurlijke speelelementen. Poepvrije grasvelden. 

73. Schermen langs de de weg wand de verkeers herrie is verschrikkelijk als je lekker wandelt 

oj nordict!!!!!Ook langs de grezéépolder.zo veel byzondere vogels komen er maar de herrie van 

het verkeer is verschrikkelijk!!! 

74. Nee 

75. ik ben van mening dat het huidige park het beste uitgebreid kan worden in zijn bestaande 

samenstelling. Het bevat namelijk alle nodige recreatie - sportvoorzieningen voor jong en oud. 

76. vaste uitlaatplek voor honden er lopen er te veel los waar het niet mag. 

77. Geluid van de snelweg beperken door geluidswal 

78. uitkijktoren richting rijksweg A15 en Alblasserdamse brug 

79. Nee 

80. Geluidswal A15 

81. Ja, een veilige fietsroute vanuit het park NAAR het Gorzen gebied. 

82. Nee 
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83. Nee alleen dat er nu eens met spoed ons langverwachte geluidsscherm mag komen. Liefst 

een van minimaal 8 meter hoog met de mogelijkheid om zonnepanelen op te bevestigen zoals 

in een optie in de gemeenteraad op dinsdag 16 juni voorgesteld. Hier gaan een hele hoop 

omwonenden veel plezier en rust aan beleven! 

84. En geluidswal/schermen om de herrie van de rijksweg te reduceren. De herrie is echt te 

veel van het goede. 

85. Graag wil ik u er aan herinneren dat er jaren geleden al een plan uitgewerkt is voor een 

geluidswal met een aanpassing van het park t.p.v.de geluidswal waarom dit niet uitvoeren ? De 

kosten voor het ontwerp zijn in dit geval nul. Ook is mij medegedeeld, van ambtelijke zijde, 

waarom dit niet is doorgegaan. Toelichting hierop wil ik u, indien gewenst, geven (tel. 0180- 

425696). 

86. Geluidsreductie!!!! Zodat het echt fijn wandelen wordt. 

87. Plaatsen van hondenpoepzakjes dispenser en voldoende vuilnisbakken. 

88. Nee zo laten. 

89. . 

90. Nee 

91. Een geluidswal. Nu doe ik mijn gehoorapparaten uit als ik ga wandelen in het oosterpark 

92. . 

93. Mooie nette ruiterpaden waar wij kunnen rijden en niet te veel kuilen en ook niet dat er 

mensen op de ruiterpaden lopen 

94. Reeds eerder genoemd. 

95. Voor mij niet iets speciaals 

96. Een goed bedrijf wat verstand heeft om een park te onder houden . En niet iemand die als 

het gek het park sloopt zoals de afgelopen jaren (0 

97. Zorg dat er betere sanitaire voorzieningen komen bij de speel- vis -vijver 

98. Ne4 

99. Houd het svp zo groen mogelijk. Zoals het nu is, is het prima!! Dus svp geen mast voor 

telecommunicatie. 

100. nee, zo laten als het nu is, wel aanleg van geluidsscherm langs de A-15 
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101. Die geluidswal hè ...... Méér water hóeft niet per se (vandaar dat ik bij een eerdere vraag 

"nee" heb aangeklikt), maar méér stukken met open water en wat meer doorzicht zou het park 

wellicht wel verfraaien. 

102. zie eerdere opmerkingen Aanvullend tav uitbreiding Rowdies: breidt uit richting 

Rotterdamse weg en niet ten koste van evenementenveld. 

103. opknappen die hap. 

104. Een geluidscherm 

105. Het park is prima zo. Het enige is de bankjes en prullenbakken 

106. Neen 

107. Nee. 

108. Geluidswal bv stenen stapelbakken bekleed met groen 

109. Al aangegeven 

110. een groene muur tussen de A15/A16 en het park. Beter voor het geluid en de zicht vanuit 

het park naar de eindeloze rij aan auto's. 

111. Nee 

112. Nee 

113. wat meer gladde paden om te wandelen zonder dat er ook fietsers rijden. 

114. nee 

115. Zou er niet te veel aan veranderen, want het is een prachtig park 

116. Groene wal tussen park en rijksweg 

117. nee 

118. Nee 

119. GELUIDSWAL dit staat bij mij op nummer 1. Heb circa 20 of 25 jaar geleden een gesprek 

met een van jullie wethouders gehad hierover. Zou nu toch wel eens tijd worden. 

120. Nee hoor. 

121. Nee 

122. Nee 

123. trimbaan / buiten fitness apparatuur 

124. Dat mensen wat meer trots zouden zijn op het park en er niet zo'n bende van maken. 

Paardendrollen zijn ook een probleem. 
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125. Een geluidswal voor meer rust in het park en voor de nachtrust van de bewoners van 

drievliet .Ik woon nu 33 jaar in deze buurt en je kunt s nachts zo goed als niet meer met je raam 

open slapen door de overlast van de Rijksweg die steeds erger is geworden de afgelopen jaren 

126. Nee 

127. Een mountainbike route (+koppeling gorzen waar al een route ligt, + eventuele andere 

uitbreiding) zou erg leuk zijn. 

128. Jeugd 

129. Afschermen van de snelweg 

130. Nee 

131. Oosterparkhuisje renoveren? 

132. Kijk vooral naar de natuurlijke waarden die al aanwezig zijn en probeer die te versterken. 

Advies vragen van de lokale natuurvereniging 

133. meer plekken om eventueel te picknicken o.i.d., 

134. Geen 

135. Meer activiteit voor kinderen. Leuker en groter terras bij pannekoe. Denk aan park in 

Schiedam. 

136. Geen G5 mast 

137. Zoals eerder aangegeven in deze enquête 

138. nee 

139. om de jeugdhonk weg te halen 

140. Behoud van hondvriedlijk heid 

141. Mogelijkheid om te oefenen voor honkbal. 

142. - 

143. Nee sorry 

144. Veiliger en schoner zwemwater en sporttoestellen 

145. Terrasje voor een drankje. Speeltuin. zwem en zand. Bankjes schaduwplekken 

146. Een fijne rustige park/bos omgeving. 
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147. Nee, wonen ons hele leven aan de Oosterparkweg. Vroeger bouwland en nu uitzicht op het 

park waar we nog elke dag van genieten. Een veiliger entree vanaf de Kerkweg en 

versmallingen in de weg zouden een uitkomst zijn. Er wordt hier gescheurd als gekken. Echter 

,hier luistert niemand naar!!! 

148. Nee 

149. Bouw er huizen net zoals in,t verleden is gedan in het park bolnes 

150. Mogelijkheid om te bbqen 

151. Nee. 

152. meer kunst en informatieborden 

153. De inrichting van het park is in de loop der jaren ontstaan met verschillende inzichten van 

landschapsinrichting. Maak dat zichtbaar voor de bezoeker, zodat de 'cultuurhistorie' van het 

gebied meer gaat leven. 

154. speeltuin vergroten bij kinderboerderij (is al eens een plan voor ingediend.afgewezen 

omdat de jeugd het toch maar kapot zou maken) 

155. Buiten fitness 

156. Zoals al eerder genoemd, een kleurrijk park met gelegenheid voor kinderen (en ook de 

ouders :)) , om te spelen in een natuurspeeltuin 

157. Afgesloten honden speelplaats 

158. Nee 

159. Nee 

160. nee 

161. Zo groot mogelijk maken, hoogte verschil. 

162. update van speeltuintjes voor de kinderen 

163. Nee, ik heb denk ik genoeg aangegeven, wat misschien erg leuk kan zijn. 

164. Een klimparcour (of een bedrijf die dat regelt/waar je daarvoor terecht kan. Meer 

"fitness"apparaten 

165. Nee 
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166. Extra bankjes worden meestal door de verkeerde personen gebruikt danwel vernield. Als 

er her en der een bankje staat is dat afdoende. De hangplek wordt bv namelijk nooit door 

ouderen gebruikt om te rusten of zo, daar zijn alleen hangjongeren die vaak op de verkeerde 

manieren voor overlast en troep zorgen. Helaas wordt er vanuit de overheid(lees politie) alleen 

zo nu en dan overdag controles uitgevoerd. Later op de avond dan wel minden in de nacht zie 

of hoor je ze nooit.(de politie dan). 

167. Misschien een "stadstuin" toevoegen, een pluktuin o.i.d. waardoor in 

gemeenschappelijkheid gewerkt kan worden. Een vlindertuin voor biodiversiteit. Biodiversiteit 

op de scheidingen tussen land en water. 

168. Nee 

169. Levensbomen (zoals langs het Havenspoorpad). 

170. Velden met wilde bloemen zou erg mooi zijn 

171. Een hondenspeelveld graag 

172. Plekken waar honden niet zijn toegestaan. 

173. Nee 

174. Behoud het mooie volle groene karakter van het park, het doet meer aan als een bos en 

dat is voor deze omgeving erg uniek. We zouden het afschuwelijk vinden als het kaal wordt 

gemaakt en het karakter van een park zou krijgen. Heroverweeg het weghalen van de 

parkeergelegenheid, die het dichtst bij de Rotterdamseweg ligt, die wordt nauwelijks gebruikt en 

gevuld zouden kunnen worden met meer groen. Maak bij de kinderboerderij een fatsoenlijke 

speeltuin met meerdere speeltoestellen. Het is er altijd goed bezocht, maar stelt zo weinig voor 

dat kinderen er snel klaar zijn. En wellicht kan er een route komen met fitnesstoestellen...het 

park wordt druk bezocht door hardlopers en wandelaars. 

175. Veel bomen, groen en bloemen. Ook onkruid mag bloeien voor bijen e.d. 

176. Nee 

177. Ipv een kabouterpad een dinosauruspad, kinderen kunnen dinosaurus beelden zoeken. 

Klimtoestellen voor oudere kinderen, bij voorkeur natuurspeelplaats. Vlot in het water bij de 

zwemvijver. 

178. Geen zendmast tpv de parkeerplaats tegenover Pelikaan 102 

177



179. Meer oog voor afval ruimen met elkaar Meer prullenbakken is misschien al goede 

oplossing. 

180. Zo min mogelijk mooie grote bomen slopen. Hou het in grote lijnen zoals het nu is. Niets 

mis mee. 

181. Hangplek voor jongeren weghalen, deze ziet er niet uit,. 

182. Alleen geluidswal langs A15. Verder laten zoals het nu is. NIKS herinrichten. 

Parkeerplaatsen genoeg! NIET plaatsen van 5G mast op een van de parkeerplaatsen,doe dat 

maar aan de andere kant van de A15. Daar komen minder mensen dus minder kans op 

vernieling. De gekozen parkeerplaats heeft nu al genoeg overlast. Zie het vuil en aantal 

(lachgas) ballonnetjes. 

183. Nee 

184. Een park is géén plek voor plaatsen 5G mast. Grotere borden voor wel/ niet loslopen van 

honden. 

185. Oh, kabouterpad, insectenhuizen 

186. Misschien wat speeltoestellen voor jonge kinderen b.v. achterin het park bij mini golf 

terrein 

187. Plezierige ruimte voor iedereen, mens en dier, jong en oud 

188. Leuke natuurspeeltuin voor voor kids tot jaar of 12 

189. Nee 

190. Sinds de kap van bosrand langs de snelweg is er aanzienlijk meer snelweg geluid zelfs 

verder in de wijk. Ik zie graag een geluidsscherm ervoor terug! 

191. Geen 

192. Bij parkeerplaats onder,de kastanjebomen speelsituatie voor kleine kinderen . 

193. Ik heb er al een aantal genoemd en hoop dat deze serieus genomen zullen worden ,de 

Mogelijkheid om dit onder uw aandacht te kunnen brengen vond ik geweldig waarvoor mijn 

hartelijke dank. 

194. Nee 

195. Laat het graag aan deskundigen over 

196. Trimbaan 

197. Wat meer dieren. 
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198. De rust bewaren en afschermen van de rijksweg !!!!!! 

199. Mogelijkheden dat er gebarbecued kan worden,plekken daarvoor inrichten. Hopelijk dat 

hiernaar gekeken wordt. 

200. Nee 

201. maak het een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor mens en/met natuur 

202. Meer surveillance ook om het honden uitlaten te controleren en een apart paardenpad. 

Geen poep op het fietspad meer. 

203. Een modern park met horeca, kleine festivals en bbq plaatsen aan 1 kant van het park en 

rust met water en bloemenpluk tuin aan de andere kant zodat mensen die rust willen zich ook 

kunnen vinden in het park. 

204. . 

205. Zie vorige opmerking. 

206. Nee 

207. Plaats video camera’s bij parkeerplaatsen en bij plekken waar mensen een poosje 

verblijven. Dat zorgt er waarschijnlijk voor dat mensen, die nu de halve nacht op 

parkeerterreinen rondhangen, hun spullen mee naar huis nemen en niet zoals nu, alles 

achterlaten. 

208. Gezegt in de vorige antwoorden. Meer bloemen. Minder snelweggeluiden! 

209. Meer prullenbakken, meer groen, meer cameratoezicht/handhaving, meer watertappunten, 

geluidswerende maatregelen snelweg. Overigens vind ik de vraagstelling in deze enquete zeer 

suggestief. Het feit dat ik bijvoorbeeld niet vaker naar het park zou komen als er meer 

watertappunten zouden zijn, betekent niet dat ik het belangrijk vind dat er meer watertappunten 

komen. Bovendien zijn de antwoordmogelijkheden bij de vraag over het doel van het bezoeken 

van het park ook wel zeer stereotyperend. Waarom zou je alleen met kinderen een bezoek 

kunnen brengen aan de kinderboerderij? Als de enquete een meer open en objectief karakter 

zou hebben, dan zeggen de resultaten ook meer. 

210. nee behalve geüpdate speel parkje 

211. Meer speel gelegenheid voor kinderen omdat in Ridderkerk al niet veel speeltuinen meer 

zijn 

212. Speeltuin 
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213. Zo laten hoe het nu is 

214. Een goed restaurant met een mooi terras zou zeker niet misstaan. 

215. Wat leuke Sport toestellen 

216. Zoals eerder gezegd, ik vindt echt dat jongeren niet vergeten moeten worden en dat zo'n 

huisje een geschikte chill plek is. Uit mijn jeugd heb ik daar veel gebruik van gemaakt omdat 

het oosterpark lekker afgelegen ligt en daardoor de buurt niet snel last van je heeft, wat ik wel 

erg prettig vond is dat dat huisje dan goed te zien was vanaf de weg kant. Dus nog wel veilig 

qua omgeving. 

217. Nee, alles wel benoemd in de vragen. Ben erg blij met zo'n mooi groot park in de buurt. 

218. Nee 

219. Nee 

220. - 

221. Het is prima zo 

222. Een paar toiletten 

223. Wandelpaden ook volop langs de Oosterpark wegzijde. 

224. Nee 

225. Geen evenementen meer!!!!, iedere keer egaliseren en inzaaien ?????? Hondenspeeltuin 

226. Nee 

227. hogere geluidsschermen 

228. Sportvelden etc.. juist beplanten met bomen en struiken etc. Het park meer inrichten om te 

wandelen 

229. Alles zoveel mogelijk met natuurlijke materialen en hergebruik van ..... En geen 

evenementen tussen de natuur. De natuur in ere houden. 

230. Nee 

231. Nee 

232. paden aanpassen in bestrating. Nu zijn veel leuke paden slecht toegankelijk voor bijv. 

rolstoelen 

233. Geluidsschermen 

234. Een vrijliggend fietspad evenwijdig aan de Oosterparkweg. een geluidswal / scherm langs 

de A15 
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235. Veel betere, maar dan ook betere, afscherming van snelweggeluiden 

236. Zo weinig mogelijk veranderen. Het is nu een heerlijke plek om te wandelen en te genieten 

van de vogels, kikkers ed. 

237. X 

238. Meer soorten. Het is nu te eentonig 

239. Nee 

240. Nee 

241. Let op de kosten van onderhoud. 

242. Geen 

243. Nee 

244. Natuurspeeltuin en toiletten 

245. Nee 

246. Jazeker, zorg nu eindelijk eens voor geluidwerende maatregelen van de snelweg. Hier 

wachten we al meer dan 40 jaar op!! In wat voor vorm maakt niet uit, kies vooral de beste 

oplossing. Dit draagt zeker ook bij aan het welzijn en de gezondheid van de mensen, wat toch 

ook een speerpunt is van de gemeente/de overheid. En dat mag best wat centjes kosten, want 

betaalt zich uiteindelijk terug in lagere zorgkosten. Ook is het goed om te kijken naar de dieren 

en wat zij nodig hebben. We zien al jaren nauwelijks jonge eenden, dit lijkt te maken te hebben 

met de mogelijkheden om het water in en uit te gaan. Pas dit soort dingen vooral aan naar hun 

behoeften. Hoogteaccenten kunnen ook veel doen voor de uitstraling van een park, wellicht kan 

daar nog iets bewerkstelligd worden. 

247. Misschien buiten sporttoestellen plaatsen. 

248. Nee 

249. Nogmaals omheind hondenuitlaatveld 

250. Verder geen suggesties 

251. het eerder aangegeven hardloopparcour en een grote speeltuin voor de kinderen. 

252. Zie eerdere opmerkingen. 

253. wat meer afvalbakken en verlichting 

254. Vaste trim en sport apperaten 
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255. Behoud van huidige waterpartijen en grote bomen, die het park zijn mooie uitstraling 

geven met weerspiegeling in gladde water, zonlicht door bomen 

256. Nee 

257. Idd aanleg geluidswal langs A15. Stukje is mooi groen maar zo dicht langs de snelweg is 

beleving niet zo fijn. 

258. Snelweg geeft veel geluidsoverlast in Drievliet, zeker na bomenkap. Dat moet aangepakt 

worden. 

259. Niet echt 

260. Nee 

261. Een geluidswal langs de A15 

262. Maak er een mooi stadspark van waar ruimte is voor mens en natuur. Waar kinderen 

kunnen spelen en ontdekken, en waar iedereen zich op z'n gemak voelt en lekker kan 

ontspannen. Uiteraard ondersteund met een geluidswal waardoor je meer rust ervaart. 

263. misschien iets voor ondernemers voor een drankje en een ijsje in de zomer? 

264. Lawaai onderdrukking middels een geluidsscherm langs de A15 

265. Een bredere strook met bomen/struiken tussen Oosterparkweg en sportvelden. Het nu 

aanwezige grote grasveld wordt met uitzondering van het plaatsen van een circustent of tent 

voor Oktoberfest nauwelijks gebruikt. Een andere invulling lijkt mij gewenst. Ook hiervoor zou 

een afscherming met bomen/struiken vanaf de Oosterparkweg nuttig en mooier zijn. 

266. Maak er meer een natuurgebied van. Met meer diversiteit en kleur. Rekening houdend met 

vogels, insecten en andere dieren. 

267. Trimtoestellen voor oefeningen e.d. 

268. Nee, behalve de geluidswallen. 

269. weet ik even niet 

270. nee 

271. omdat de bomen gekapt zijn is er meer herrie van de snelweg. geluidsscherm en meer 

bomen 

272. Nee. Een groot centraal grasveld zou voor evenementen kunnen worden gebruikt maar 

geen vaste kunstwerken. 

273. Nee 
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274. nee 

275. . 

276. Bordjes met weetjes over de natuur of de beestjes die specifiek op bijv een bepaalde 

struik afkomen. Denk aan bijv een (kinder)looproute. Kabouterroute 

277. Meer variatie in beplantingen meer slingerpaadjes door het groen. 

278. Het park ziet er steeds beter uit. Fijn dat er meer aandacht is aan biodiversiteit en dat er 

op een aantal plekken minder gemaaid wordt, zodat de wilde bloemen meer tot hun recht 

komen. Met alle positieve gevolgen van dien. 

279. minder lage begroting op plekken zodat het wat opener aan voelt 

280. Ik zou niet teveel aanpassen. Het is ook een natuurlijke geluidswal. Als het te druk gaat 

worden verstoord het ook de huidige flora en fauna. 

281. Nee hoor ik heb het zo wel goed naar maar zin ingevuld. 

282. Nee 

283. Nee 

284. Ik zou het graag zien als een soort “ central park” van Ridderkerk, waar mensen heen 

gaan om te sporten, relaxen, wat eten en drinken, klein schalige evenementjes, elkaar te 

ontmoeten, 

285. Nee 

286. Nee 

287. . 

288. Zie de vorige vraag . 

289. Meer toezicht op de parkeerplaats en meer vuilnisbakken. De parkeerplaats is een grote 

rotzooi in het weekend 

290. Nee 

291. Op enkele plekken bredere wandelpaden 

292. Een geluidsmuur is echt een must voor de overlast van de A15 maar ook voor het zicht 

van de snelweg... 

293. een stukje natuur voor kinderen, dat ze in bomen kunnen klimmen enz waar kinderen 

kunnen ravotten enz 

294. Meer natuur speeltuin(en) 
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295. Veilige verlichting waar nodig, maar geen overlast voor flora fauna en omgeving 

296. Misschien is het handig om vooraf een plan te maken wat te willen met het park ipv alles 

snoeien en nu weer investeren in nieuw groen. 

297. De huidige vogelstand met groene parkieten in tact laten en niet verstoren. 

298. Nee alleen meer bankjes, en leuke bruggetjes 

299. Ik kom hier voor mijn rust. Allerlei toeters en bellen (evenementen, sportfaciliteiten) met 

bijbehorende drukte zouden mijn plezier in het park alleen maar doen afnemen 

300. Geen 

301. Nee 

302. Realiseer alstublieft zo snel als mogelijk de reeds jaren beloofde geluidswal. Ik begrijp dat 

er diverse overheidsinstanties betrokken zijn, maar voor U als gemeente moet toch het 

welbevinden en volksgezondheid in brede zin van uw inwoners voorop staan. Nu de gemeente 

zicht heeft op een belangrijke "Eneco-bijdrage" zou ik zeggen prioriteer de geluidswal en vecht 

daarna met Rijkswaterstaat/Provincie uit was zij bij kunnen dragen. 

303. Betere verlichting door middel van lampen die door de trillingen van de wandelaars op de 

looppaden of fietsers worden opgeladen. Zon en wind kan natuurlijk ook. Behoudt van grasveld. 

304. Nee 

305. Uitkijktoren en vogelspot plekken 

306. Visueel afschermen van A15 

307. Ik zoek het park vaak op, om tot rust te komen of te sporten. Heerlijk om dit in Ridderkerk 

te hebben. 

308. Grotere speeltuin of cruiff veldje 

309. Zoals ik net al aan gaf: de speeltuin bij de kinderboerderij aanpakken en meer handhaven 

op de vissers. 

310. Het park kan overzichtelijker aan zijde Oosterparkweg net als het gedeelte bij de 

bruggetjes 

311. zie eerdere opmerkingen 

312. Klauterwoud voor kinderen 

313. Hou het natuurlijk! Houd evenementen op een vaste, daarvoor aangewezen plek in het 

park. 

184



314. Ik vind het een heerlijk park , er zou meer gebruik van gemaakt kunnen worden met het 

organiseren van activiteiten. 

315. nee 

316. houden zo (zoveel mogelijk) 

317. Maak het Oosterpark spannender met meer variatie door hoogteverschillen. 

Geaccidenteerd terrein is voor jongeren aantrekkelijk. 

318. Speeltuin 

319. Stop alstublieft met herindelingen. Zorg dat het verkeerslawaai wordt verminderd. Als 

omwonende constant het verkeerslawaai te moeten accepteren, terwijl je aan de rand van het 

park woont is onacceptabel. Verschillende politieke partijen hebben in hun 

verkiezingsprogramma beloofd wat baan deze overlast te doen Eenmaal verkozen in de raad 

laten zij het afweten. Bedrog en teleurstelling en daardoor irritatie bij omwoners. In de 31 jaar 

dat ik in Drievliet woon is de overlast alleen maar toegenomen en heeft de plaatselijke politiek 

het schromelijk laten liggen. Denk nu eens mee met uw inwoners, wij zijn toch allemaal gebaat 

bij een fijne en veilige woonomgeving? 

320. Nee 

321. Ik zou graag de namen van de bomen aangegeven zien 

322. Nee 

323. Naar mijn idee zijn de faciliteiten voor uitbreiding van sportbeoefening (velden), 

waterrecreatie (vijvers), hardlopen/fietsen en natuurbeleving (aanplant) in ruime mate 

aanwezig. Parkeergelegenheid is in orde. Zorg voor doelmatig onderhoud en offer geen ruimte 

op voor meer parkeergelegenheid of velduitbreiding. Zie verder mijn eerdere suggestie. 

Nogmaals mijn telefoonnummer: 0180-422584. 

324. Jeu de Boules 

325. Mooie park 

326. Beperk het geluid en groen groen groen en kleurtjes bloemen het hele jaar door ook ter 

verbetering van de luchtkwaliteit.... - Laat mij maar helpen met boompjes planten ! mvg Pim 

Tibboel 

327. Nee 
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328. Behoud zoveel mogelijk groen en breidt dat uit, gezien alle herrie en uitlaatstoffen vd 

rijksweg. Scherm de niet natuurlijke faciliteiten zoals Rowdies en tennis af met groen. 

329. Bv. Een paar ooievaars palen om nesten te bouwen. 

330. Nee 

331. Meer doe dingen voor de kinderen of een speurtocht door het park online te downloaden 

zodat ze dingen leren over dieren/ planten/bloemen en bomen 

332. Nee 

333. Ik was met mijn broer gaan wandelen Het het pad dat we volgde langs de tennisbaan naar 

het surfmeer, zag er op mijn instagram zo grimmig uit. Ik zei nog tegen hem toen we aan het 

wandelen waren dat ik never nooit hier alleen zou gaan wandelen. Het was om 19.00 uur, geen 

levendigheid. 

334. Een familiepark waar je kunt recreëren wandelen zwemmen Spelen eten en drinken 

335. Nee 

336. Ivm veiligheid, meer verlichting langs het fietspad. 

337. Grotere zwemvijver voor de honden 

338. Misschien wat meer strandjes. En wat meer parkeerplek voor de Bloemenjungle (m.n. rond 

de feestdagen erg druk). Misschien nog een restaurant in de buurt van de Rowdies, 

bijvoorbeeld bij het grote grasveld daar. Kunnen kinderen ook leuk op dat veld spelen. Geen 5G 

mast. Allereerst is dat een lelijk gezicht tussen de prachtige natuur, plus ik maak me zorgen 

over de gevolgen voor de gezondheid. 

339. Meer prullenbakken zodat (hopelijk )meer mensen hondenpoep opruimen. 

340. Nee, ik vind het park prima zoals hij nu is. 

341. Ontwerp mooie routes om te wandelen, met veel bloemen en groen met een grote 

speeltuin voor kinderen. Villages Nature Paris heeft dat mooi gedaan 

https://m.youtube.com/watch?v=IFDCZSEQcJw 

342. Houden zoals het is en als we alles na de corona crisis weer een beetje qua geld op orde 

hebben dan pas over dergelijke zaken gaan denken. De geluidswering is een ernstige hinder 

welke al jaren onaanvaardbare genzen heeft overschreden. Hier moet op korte termijn iets aan 

worden gedaan. Zinnige acties dus en niet extra paardrijder oid gaan pleasen !!!! 
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343. Er moet echt nog eens gekeken worden naar het snoeien. Er staan nog veel half dode 

bomen tussen. 

344. Nee 

345. De nadruk moet méér op de natuur komen te liggen. Méér bomen aanplanten i.v.m. de 

grote hoeveelheid fijnstof en andere luchtvervuiling van het verkeer beter te kunnen 

beteugelen. Méér bomen geeft óók betere geluidsreductie van het voortrazende verkeer. Dit 

zou de leefbaarheid van de omgeving sterk kunnen verbeteren! 

346. Plaatsen van geluidsschermen langs de A15. 

347. Een geluidswal aub 

348. Speeltuintjes 

349. zoals als al aangegeven. Een combinatie van eten spelen en de kinderboerderij netzoals in 

hendrik ido ambacht op zendelingen 

350. Nee 

351. Al gegeven maar nogmaals: Geluidswal!!! Speeltuin met houtsnipperondergrond ipv zand. 

352. Met en vorm kenepen van planten en bomen bij voorbeeld 

353. nee 

354. Nee 

355. Wees voorzichtig met de kap van grote bomen. Deze zorgen namelijk voor koelte/schaduw 

tijdens warme dagen en verminderen geluidsoverlast van de snelweg 

356. Meer bloemen voor insecten 

357. Nee 

358. Nee 

359. - ( meer) controle op drugsdealen en lachgas gebruik op parkeerterreinen - Beter maai / 

kap beleid 

360. minder loslopende honden nu lopen ze overal los in het park en wandel ik niet prettig als ik 

de kinderen bij me heb en is ook niet nodig want ze hebben een losloop gebied en daar wandel 

ik niet 

361. .... 

362. Nee 
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363. Wij als Trimclub Antilope, hebben de Rowdies als vertrekpunt van onze activieteiten, 

hopen dat de uitbreiding van de Rowdies, op dezelfde locatie kan plaatsvinden. 

364. Geluidscherm aanbrengen langs de Rijksweg is hard nodig, er is teveel geluidsoverlast 

Geen G5 mast plaatsen 

365. Een groene wal langs de snelweg A15. 

366. Nee 

367. Nee 

368. Wat betreft de ruiterpaden zou het misschien ook heel leuk zijn om hier en daar ergens 

een hindernis neer te zetten! In de omgeving is dit nergens aanwezig, zo zou er met de 

paarden getraind kunnen worden voor de cross en iedere recreatieve ruiter houdt van een 

sprongetje. Uiteraard zou de hindernis wel te passeren moeten zijn. 

369. Het moet een park blijven voor wandelen en natuur en niet voor evenementen. Momenteel 

blijft er ook weer veel jeugd hangen tot in de late uurtjes in de nacht. Het zou fijn zijn als er voor 

de nacht een verbod komt in het park. Misschien is het ook leuk dat er speciale planten en 

bomen komen. Waarbij dan ook bordjes geplaatst worden met de namen van de planten en 

bomen. Het Oosterpark vind ik echt geen plaats om een G5 mast te plaatsen. Dat haalt de 

beleving van natuur naar beneden. Er zijn genoeg andere plekken waar de mast kan staan. 

Tevens hoop ik dat er een mooie geluidswal langs de rijksweg komt,het liefst met mooi groen 

zodat het vanuit het Park niet opvalt, en je de rijksweg niet meer kan zien. Ik hoop dat het 

Oosterpark na de herinrichting dan gelijk beter onderhouden wordt. 

370. De geluid van de A15 beperken 

371. Geluidsscherm! 

372. Geluidschermen langs A15 

373. Wij wonen al ruim 42 jaar vrijwel aan de Oosterparkweg, en hebben veel hinder van het 

steeds toenemend lawaai van de A15. In die zin waren de afgelopen lock-down maanden een 

verademing door het sterk afgenomen verkeerslawaai. Wij vinden het eigenlijk belangrijker dat 

dit lawaaiprobleem nu eindelijk eens wordt opgelost dmv een adequaat scherm, dan dat het 

hele park (weer) op de schop moet. 

374. houd aub rekening met de al aanwezige bijzonder zware geluidsdruk op de wijk. 
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375. Park mag minder statisch zijn, uitdagend voor kinderen, maar zo dat de kinderen interesse 

blijven houden in het leven in de natuur. Misschien bepaalde programma's waar scholen 

gebruik van kunnen maken? Krollermoller in het klein 

376. nee 

377. Geen uitbreiding rowdies of de tennis of andere sport en kiezen voor een stukje natuur 

waar veel meer mensen plezier aan kunnen beleven. Natuurlijke reliëf verschillen en bomen en 

struiken naast natuurlijk een oplossing voor het geluidsoverlast door Middel van geluidswallen. 

Deze Corona tijd had één voordeel je hoorde vogeltjes ipv auto’s 

378. Minder herrie 

379. Afschermen van de A15 Fitness toestellen plaatsen 

380. geluidscherm en geluidsabsorberende aanplant 

381. Wat mij betreft behoeft het park GEEN herinrichting.Wel moet er op korte termijn een 

geluidsreducerende voorziening komen.Herinrichting mag niet betekenende aanleg hiervan 

vertraging oploopt Geluidsreductie is m.i de enige zinvolle manier om ons park attractiever te 

maken. Dus ,gemeente Ridderkerk, stop met de [ geld en bomenverkwistende ] plannen voor 

herinrichting,LUISTER een keer naar de wensen van de burgers en voorzie het park van een 

geluidscherm! 

382. De ligging langs de A15 blijft jammer 

383. Groen 

384. geen commentaar 

385. Meer onderhoud en vervallen plekken afvoeren onderhouden. Misschien een sportroute 

met buiten sport toestellen. 

386. Nee 

387. Nee 

388. Plaats wat meer afvalbakken, naast de bestaande bankjes en op diverse plaatsen in het 

park. Hopelijk leidt herinrichten niet weer tot bomenkap, dat is recentelijk al teveel gebeurd, 

zoals de in goede staat verkerende kastanjebomen op de parkeerplaats in het park, waren echt 

geen essen! Hier zijn ook geen bomen voor teruggeplaatst. 
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389. Het geluid van de A15 moet beslist gereduceerd worden. De uitbreiding van het 

honkbalveld mag niet ten koste gaan van de oppervlakte van het Oosterpark. Bij de honkbal 

vereniging viert men graag een feestje op zaterdagavond waarbij de hele buurt "meegeniet". Ik 

stel voor de vereniging elders te huisvesten. 

390. Zoals genoemd een geluidsscherm langs de A 15 naar het voorbeeld van de 

Rotterdamseweg. 

391. Meer prullenbakken, geluidsschermen heel veel overlast van verkeer ook in mijn tuin!!! 

392. Het park NIET herinrichten. Alle vragen zijn gebaseerd op uitbreiding van het park met 

meestal uitbreidingen die ten kosten gaan van de m2 grond van het park. Hierdoor houdt het op 

een park te blijven zoals het nu is. Op dezelfde oppervlakte zullen meer mensen komen met alle 

gevolgen van dien en verdwijnt het park in z’n huidige hoedanigheid.Wanneer zien we in dat 

het leefklimaat op dezelfde oppervlakte door het steeds meer laten gebruiken door mensen 

uiteindelijk het land niet meer leefbaar is. Wanneer zien we in dat voor een leefbaar klimaat per 

vierkante km grond je uiteindelijk maar een max aantal mensen kunt laten worden. Aangezien 

er nooit een vierkante cm bij zal komen zal men moeten stoppen met ook het bouwen van 

huizen en zoeken naar betere spreiding van mensen op deze wereld/heelal. Een ieder kan zien 

dat men niet opdezelfde manier kan doorgaan. Hopelijk ziet ook de gemeenteraad in dat men 

het Oosterpark niet moet uitbreiden met allerlei activiteiten. Dus laat het park zoals het nu is. 

Gewoon nog een stukje natuur. Dus bezint eer men begint. 

393. Wij hebben geen andere suggesties anders dan de suggesties die al genoemd zijn in de 

enquete. 

394. 1.Allereerst EEN GELUIDSWAL! 2.Schone recreatievijver. 3.Natuurspeeltuin ( zie 

Floddertje Rodenrijs,of HIAmbacht 

395. Afsluiting van de parkeerterreinen ivm met dealen in de avond/nachtelijke uren. 

396. Mogelijk meer boom aanplant en geluidswerende maatregelen. 

397. Alles al benoemd 

398. Een geluidwal langs de rijkswegen verminder de herrie snacht en overdag en verbeterd 

het milieu 

399. Een grotere speeltuin bij de kinderboerderij, een verbetering van het voetbalveld, een 

geluidswal 
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400. beter onderhoud m.n te veel aan niet afgevoerd dood hout Goede geluidswal langs 

verkeersweg 

401. kijk naar de inrichting van het reyerpark 

402. Geluidswal! Maak het niet te open, want dan houdt het park zelf nóg minder geluid tegen. 

Wij wonen tegenover het park en ervaren echt flink geluidsoverlast. Aan de ene kant hoop ik 

dat het park wat "mooier" aangelegd wordt, maar wanneer daarvoor flink gekapt moet worden 

hoop ik maar dat het blijft zoals het is. 

403. Ja, de geluidswal die de herrie van het verkeer op de A15 moet tegengaan aanleggen en 

beplanten zodat ook het fijnstof afkomstig van die rijksweg opgevangen wordt. 

404. geluidswal tegen de overlast van de rijksweg. 

405. Een toilet en eventuele douche voorziening bij het surfmeer naast de bloemenjungle 

406. Zeker geen evenementen die de natuur schaden. Meer natuurbeleving. Doe iets aan de 

herrie van de A15, het maakt verblijven echt onaangenaam 

407. trimparcours misschien. En extra prullenbakken, nu ligt er vaak veel zwerfafval wat 

bezoekers blijkbaar niet meer naar huis willen nemen. 

408. Eerste prioriteit een goede geluidswal 

409. Nee 

410. Voorkom verrommeling van het park. Er zijn voldoende recreatie mogelijkheden. 

Sportvelden, strandje, waterpartijen, horeca, parkeerplaatsen. Stop verdere verrommeling door 

plaatsing van zendmasten centraal in het park 

411. Groene geluidswal om het park beter af te schermen van de snelweg 

412. Ter reductie van geluidsoverlast: plaats een goedwerkende geluidswal. 

413. - 

414. een natuurspeeltuin voor de kinderen zoals het zuiderpark in Rotterdam 

415. geluidswal is echt heel hard nodig 

416. Een groene geluidswal eromheen, dat geeft rust wat je bij een park verwacht 

417. Nee, de basis is goed, nu alleen een geluidswal. 

418. ik woon langs de Oosterparkweg, dus uitzicht op het Oosterpark, daardoor geluidshinder 

van de rijksweg. bij een herinrichting eindelijk een geluidscherm aanbrengen. 

419. Groene (of in ieder geval fraaie) geluidswal langs de A15 
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420. Eerst geluidsoverlast oplossen, echt dit moet voor gaan! 

421. Ervoor zorgen dat er geen overlast komt voor de buurt, nu wordt er nog heel vaak op 

parkeerplaatsen door jongelui Tot laat in de avond/nacht herrie gemaakt met auto’s /muziek 

enz. Het zou fijn zijn als daar geen mogelijkheid meer voor zou zijn. Hopelijk wordt het 

loopgebied voor de honden niet beperkt. 

422. Ander voetpad, de steentjes doen zeer aan de voetjes van de kinderen wanneer ze in de 

schoentjes zitten of met slippers lopen bij mooi weer 

423. Een geluidswal voor fijnstof en geluidsoverlast. Daar zitten we al 20 jaar op te wachten. 

424. een los loop honden veldje met hekken er om heen en bankjes er bij waar mensen met 

honden samen kunnen komen en hun honden kunnen laten ravotten en de eigenaren kunnen 

socializen. mooiere kinderboerderij is ook altijd leuk. vergeet vooral de hang jeugd niet het park 

is groot zat om er bijvoorbeeld twee te huisvesten. wel goed afzonderen maar goed te 

controleren door politie en wijk teams. beter in het park geluid overlast van de jeugd dan tussen 

de woningen. maar door goed te plaatsen hoeft dat niet last te creëren voor andere mensen die 

wandelen of sporten. Betere indeling van het meertje door waterplanten en lichte stroming te 

creëren blijft het water schoner en gezonder. 

425. veel groen en bomen 

426. Geen 

427. Ik zou graag willen dat het niet zo'n modern park wordt. Het zuiderpark bij sportpaleis Ahoy 

vind ik echt vreselijk. Vroeger kwam ik er vaak, maar nu nooit meer. 

428. Nou meer water dus en wat gezelliger maken met kleurrijke bloemen planten en bomen. 

Bruggetjes bv ophaalbrug bij het water. Zoals achter de Reyerheem ook is. 

429. Ik hoor dat de Rowdies gaan uitbreiden. Ik hoop niet dat dat ten koste gaat van (nog meer) 

groen. Verder is er meer dan voldoende parkeergelegenheid bij/rond het park. Sterker nog, de 

parkeerplaatsen zijn 's avonds een plek waar zaken gebeuren die niet pluis zijn 

430. Een mooi bloemenveld? Een initiatief om regelmatig met geïnteresseerden te schoffelen, 

onkruid te verwijderen? Ervoor zorgen dat de klimop niet zo woekert en de bomen verstikt. 

431. Mogelijk eerdergenoemd educatief pad voor kinderen. Zoals Oerrr ook aanlegt. 

432. Een mooie natuurspeeltuin 

433. Meer nivo verschillen met groen blijvende bomen dit ook voor het geluid tegen te houden 
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434. Meer bomen en groen, zodat er minder kaalslag is. 

435. neen 

436. Op de kale plekken weer bomen terug plaatsen 

437. Nee 

438. ??? 

439. Geen kap van bomen Er is teveel verkeersherrie na de ondeskundige kap 

440. Nee 

441. Zie eerdere opmerkingen. Uitbreiding van sportaccomodaties is gezien het beperkte 

gebruik (aantal momenten en aantal gebruikers) volstrekt niet te verantwoorden naar de wijk en 

gemeente. 

442. Betere toegankelijkheid voor de wandelpaden 

443. Zoals omschreven ,maar zeker als eerste de geluidswal 

444. Ja een scherm voor de herrie 

445. -geluidswerende wal langs de A15 -het plan voor een G5-mast in de prullenbak. 

Onverantwoord om zo'n ontsierende, gezichtsbepalende paal in het park te projecteren. Dit tast 

het park op een onverantwoorde wijze aan. 

446. Beter afschermen van de weg, zowel geluid als zicht op die lelijke muur 

447. Geluidsschermen bij A15 

448. Geluidsscherm en fijnstofreductie aanplant,, 

449. Geluidsschermen a15 

450. Nee 

451. Plaats voor een ieders rust, geluidsschermen. 

452. Nee 
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453. De enige dringende suggestie is eindelijk een beslissing te nemen voor een voorziening 

om het geluid te verminderen. Ik begrijp echt niet wat dit met een herinrichting van het park te 

maken heeft. Ik kom vrijwel dagelijks in het park en zie dat de verdeling correct is. Activiteiten 

te verplaatsen kost veel geld terwijl het meest dringende is iets aan de geluidoverlast te doen 

en dat wordt zoals het er nu uitziet door deze uitvraag wederom uitgesteld tot 

...............................ik denk 2050!!!!!!!!!!!!!!!. Lopend door het park krijg ik de indruk dat de 

gemeente al lang weet wat ze wil. Dat is o.a. te zien aan bepaalde plaatsen waar geen bomen 

zijn teruggekeerd. 

454. Nee 

455. Nee 

456. Geen uitbreiding van sportvelden of parkeerplaatsen! Het moet niet te druk worden! 

457. Het herinrichtingsplan mag geen vertraging op mag leveren voor de geluidswerende 

maatregelen langs de A15. 

458. Heb mijn antwoord gegeven op een andere vraag 

459. Het fietspad van oost naar west of andersom wordt ook vaak gebruikt door snelle fietsers. 

Wellicht is het mogelijk om het fietspad zodanig te ontwikkelen dat deze niet meer door 

wandelaars gebruikt wordt. Ofwel maak wandelpaden die makkelijk te belopen zijn. Het aantal 

parkeerplaatsen is volgens mij voldoende, bij mooie/drukke dagen zijn voldoende plaatsen. 

460. Zorg voor optimale geluidswering, hierbij groen geïntegreerd. Natuurspeeltuin voor de 

kinderen. Meer diversiteit in de inrichting, beplanting, meer bloemen. 

461. Afscherming van de snelweg, dus geluidswal is zeer noodzakelijk. 

462. Geen sportclubs er meer bij of restaurants ,behoud natuurgebied 

463. En mooi speelpark voor kinderen. 

464. Geluidswal langs A15. 

465. Geen 

466. Meer voor jeugd 

467. Het is een geweldig park. Maar de laaste tijd wel veel overlast van de rommel van de 

jongeren ! Alcohol flessen enzo vind voor me kind en hond niet prettig. Misschien wat meer 

prullenbakken op die bepaalde plekken waar de jongeren hangen 
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468. GEEN uitbreiding van Honkbal en Parkeerplaatsen, aangezien e.a de kap van veel bomen 

en struiken tot gevolg zal hebben. 

469. - rowdies mogen NIET uitbreiden ten koste van het Oosterpark ! - een geluidswal langs het 

Oosterpark/A15 ivm geluidshinder, fijnstof en uitzicht 

470. Sociale veiligheid waarborgen 

471. GELUIDSSCHERM moet prioriteit hebben!!!!! GEEN 5 G mast die doet afbreuk aan de 

mooie omgeving!!!! GEEN uitbreiding van de Rowdies. Hiervoor moeten bomen worden gekapt 

en dat wil je toch niet?! 

472. Betere bereikbaarheid 

473. A.u.b geen bomenkap langs de Oosterparkweg t.h.v. De Zalm 

474. . 

475. Ecologisch beheer, gefaseerd maaien etc. 

476. geluidswal het liefst bestaande uit aarde wal met bomen 

477. Nee 

478. Nee 

479. bomen rij ca 10 a12 stuks aanplanten langs Oosterpark weg deze zijn gesneuveld o.a. 

door evenementen zoals circus etc. 

480. Bloemenwijden voor bijen, vlinders etc. 

481. Klimbomen special voor dat doel. 

482. geen 

483. Hertjes Mooi terras met restaurant Grote speeltuin Zwembad 

484. Meer terrassen. 

485. Geluidswal langs de snelweg want je hoort de snelweg veel te goed en dat verstoord de 

rust in het park. 

486. nee 

487. Het allerbelangrijkste is dat er zo spoedig mogelijk een geluidsscherm/of natuurlijke 

geluidswal met beplanting moet komen ! 

488. Geluid rijksweg reduceren, meer natuur gevoel. 

489. Dat het vooral een natuurpark/plek blijft 
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490. Bij picknickveld of gelegenheid hondenverbod, beperkt hondenlosloop gebied en verder 

aanlijnplicht 

491. Naast de geluidsmuur niet. 

492. Wat meer verlichting. Iets meer sportveldjes met doeltjes. 

493. . 

494. Ja, aan de westkant bij de carpool een koppeling maken met de Gorzen: Dus het 

realiseren van 1 groengebied aan 1 stuk. Dit IS te realiseren!!!! 

495. Misschien een leuke ijskraam bijvoorbeeld 

496. Maak een 'stadstrand' om de zwemvijver heen. Met gewoon echt goed strandzand en niet 

die blubber die er nu ligt. Dan kun je hier in de zomer prima recreëren. 

497. Ik heb begrepen dat de Rowdies meer ruimte willen. Dit kan naar mijn idee alleen richting 

A15 

498. Een geluidswal bij de snelweg 

499. Hoogteverschillen 

500. Meer prullen bakken 

501. Geen antennemasten in het park 

502. Nee 

503. Een geluids wal 

504. Ja een geluidswand van herrie op a15 

505. Geluidswal voor mijn nachtrust vind ik belangrijker 

506. Het wandelen in het Oosterpark zou voor mij meer plezier geven, indien het enorme geluid 

van de A15 terug gedrongen kan worden door een groenen geluidswal aan de rand van de A15 

507. aangeven dat er via het park gelopen dient te worden daar er langs de oosterparkweg op 

grote delen geen trottoir aanwezig is . door het park is bij regen op vele plaatsen niet te lopen 

omdat de paden niet voldoen 

508. Neen 

509. weet ik even niet 
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510. Trek de geluidswering uit dit plan en ga eerst zorgen voor de geluidswering en dan pas 

aan het opknappen van het park. De geluidswering is een pre voor genieten van het park en 

bewoners langs het park. Door dit te combineren loopt de geluidswering wederom vertraging op 

en valt het project te duur uit waardoor dit weer wordt geschrapt. Na 20 jaar wordt het toch echt 

tijd om de belofte in te wisselen! Dus EERST de geluidswering en dan pas aanpassen van het 

park!!!!!! 

511. Nee 

512. nee 

513. Duidelijk aangeven van wandelpaden en op fietspaden lopen vaak toch ook bezoekers, 

lastig en kan gevaarlijk zijn door hogere snelheid 'elektrische' fietsen, zorg dan voor een 

wandelpad naast een fietspad, bekijk of het mogelijk is. 

514. Vooral rowdies herplaatsen maar zeker niet uitbreiden op het grasveld omdat het dan de 

open structuur en het ruimte effect verminderd doordat er dan ook ijzeren hoge hekken 

geplaatst gaan worden. Wenselijk om dit op sportvelden te plaatsen ipv in een woonwijk. Geen 

extra parkeerplaatsen want de parkeerruimte die er is wordt nauwelijks gebruikt, forceer 

mensen om met de fiets te komen. Parkeer terreinen worden meer ronmelgebied en 

ontmoetingsplek voor dealers en tuig. 

515. meer prullebakken 

516. nee 

517. Nee 

518. ook een gluidswal 

519. Nee 

520. nvt 

521. Geen uitbreiding van de tennis en honkbalvelden ed. vanwege geluidsoverlast. Soort van 

natuurontdekkingstocht voor kinderen zoals in het Waalbos. 

522. Nee 

523. Mountainbikeroute 

524. Nee 

525. Beveiligers Meer speelplaatsen Meer bankjes Duidelijk verkers borden Toiletten 

526. Nee 
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527. nee 

528. Verlichting 

529. Nee 

530. Nee 

531. Een leuke honden Parcours Waar honden getraind kunnen worden of zelf met de hond 

kan spellen 

532. meer verschillende bomen om infectieziekten bij bomen niet makkelijk te laten overslaan. 

533. Maak het leuker voor kleine kinderen! 

534. duidelijkere wandelroutes 

535. nee 

536. Nee 

537. Hou het zo bebost mogelijk 

538. Geen 

539. Let op plaats camera's zou een hoop veiliger voelen en schrikt jeugt sneller af. 

540. Nee 

541. nee 

542. Nestkasten voor diverse dieren Vissteigers aan het meer en eventueel brede sloten 

Natuur zoveel mogelijk zelf het werk laten doen en helpen waar nodig 

543. Gezelliger maken 

544. nee 

545. meer connectie met milieu/educatie uitleg over soorten enz (zoals in Dordrecht het Wijzigt 

park). Nu wordt dat ook al summier gedaan in de kinderboerderij 

546. Nee 

547. Honden losloop gebied blijven Honden zwemvijver blijven Opruimen paarden poep Sport 

parcours 
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548. Uitbreiding van diversiteit in sport en recreatie, ik heb al flink wat dingen voorgesteld. Een 

weekje huttenbouw bijvoorbeeld schiet me ook te binnen, hoe leuk is dat niet voor de jeugd? 

Palletboeren zat die willen sponsoren. Het vinden van hulpouders met gereedschap zal ook 

geen probleem zijn. Of vlottenbouw en dan een rondje laten varen om het eiland en een 

winnaar voor het mooiste vlot ofzo, een dagje ter land ter zee en in de lucht nabootsen, een 

glijbaan, wipe out toestel in het water of een drijvende trampoline, picknicktafels neerzetten en 

een kraampje voor wat te eten en te drinken voor de ouders, opa's en oma's. 

549. Behoud de natuur. Geen uitbreiding van de honkbal vereniging. 

550. Maak er een fijne plek van om te ontspannen en sporten 

551. Denk aan de jongeren 

552. nee 

553. Kindvriendelijker maken voor gezinnen, leuke speeltoestellen of speeltuin in een gedeelte 

554. nvt 

555. Het park is op zichzelf best mooi maar kan in mijn ogen nog aantrekkelijker gemaakt 

worden voor sportieve recreatie. Er zijn nu weinig/geen faciliteiten hiervoor. Als je kijkt naar 

parken in bijvoorbeeld Rotterdam waar deze voorzieningen wel zijn dan geeft dit een heel 

andere dynamiek aan het park. 

556. Geen 

557. Nee 

558. Meer kindvriendelijke plekjes o.a. speeltoestellen Voetbalveldje etc. En meer 

zitgelegenheden. 

559. Nee 

560. wandelpaden zijn nu smaller dan fietspaden en als alles groen is dan is de passeerruimte 

op veel plaatsen minimaal; ook als twee rolstoelen elkaar moeten passeren gaat dat bijna niet 

zonder hulp van dus of afschalen fietspaden naar voetgangers hebben voorrang of iets 

bredere wandelpaden 

561. Een plek bij het water om waterbeestjes te vangen voor kinderen. 

562. Nee 

563. niet dat ik zou weten 

564. nee geen suggesties 
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565. Geen 

566. speeltuin of trampoliene 

567. nee 

568. nee 

569. . 

570. Sporttoestellen net zoals bij de Gorzen. 

571. een geluidswal voor de snelweg 

572. Ik heb alles wel opgenoemd 

573. Nee 

574. Nee 

575. Nee 

576. Bloemenvelden; leuk initiatief is bijvoorbeeld een pluktuin 

577. Sporttoestellen en hardlooproutes. Meer sport toegankelijker 

578. meer vuilnisbakken 

579. Meer gelegenheid voor een hapje of drankje 

580. Meer gezelligheid. Een voller park met meer bankjes, bloemen, plekjes waar je kunt zitten 

of iets kunt ondernemen 

581. Zie vorige reactie. Kabouterpad Doepad Blotenvoetenpad 

582. mountainbike route van/naar de gorzen verlengen 

583. Plant ook veel Hortensia’s en Rododendrons. Is sfeerverhogend. 

584. Betere verlichting van het bruggetje over de vaart tot aan de fietstunnels onder de snelweg 

door. 

585. Nee 

586. Minder geluidslast van het verkeer 

587. Heb ik allemaal bij vorige vragen genoemd 

588. Gewoon een wat moderner park, ruimtelijker. Nieuwe kleuren, fijne houtsoorten. Een soort 

stadspark, maar dan Scandinavische stijl, dat spreekt denk ik iedereen wel aan. En meer ruimte 

voor dieren? Wat schapen, of juist kippen. Los van de kinderboerderij, losloopgebied voor 

grazers? Is het misschien te klein voor, maar ik denk geen verkeerd idee. 

589. Plek om je fiets goed neer te kunnen zetten. 
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590. Laat het vooral bossig zijn en van mij mogen er nog meer bomen komen. 

591. Gezelliger is 

592. Eerder denken aan uitbreiden dan aan inkrimpen 

593. Geluidswal langs A15 

594. nee 

595. Maak er svp geen ‘pretpark’ van. De meeste bezoekers komen er voor hun rust 

596. Voor kinderen meer speeltuintjes/ natuurspeeltuintje, ontdekkingsbos, natuurpad, blote 

voetenpad en klimtoestellen 

597. Een grote leuke speeltuin met bv een treintje zoals bij de oude Maas. 

598. meer prullenbakken bij de parkeerplaats en die dan dagelijks geleegd worden - nu ligt er 

van alles op de grond - geeft rommelig aanzicht - meer controle bv op loslopende honden waar 

ze aangelijnd moeten zijn. 

599. Eigenlijk niet het is een mooi park, alleen jammer van de bomenkap door SBB enkele 

jaren geleden. Als wij bezoekers meenemen zijn die altijd onder de indruk van het park 

600. Jeep de boule Ridderkerk vergrijst dus maak het ook aantrekkelijk voor de ouderen. De 

jeugd gebruikt scooter en of fiets en kan overal komen of naar toe gaan waar ze willen 

601. Veel groen, bomen, planten en mooie bloemen! 

602. Nee 

603. Skatebaan 

604. n.a. 

605. Een Doolhof (van heggen) aanbrengen. Heel leuk voor Kinderen/Ouders Openbare 

tennisbanen (van asfalt). Openbare Volley balvelden. Grote speeltuin voor kinderen. Grote 

loopton (speeltoestel) Fitnes route uitzetten. 

606. Geluidsschermen ivm rijksweg 

607. Nee 

608. Minder maaien en een geleidelijk verloop van gras naar bomen door dit verloop met 

verschillende hoogte van de struiken geleidelijk te laten verlopen. 

609. Ja een geluidswal en meer bomen.. De herrie van de snelweg verpest de rust in het 

park..echt zonde 

610. Geluidsoverlast maatregelen o.a. met natuurlijke schermen en hoogte verschillen. 
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611. in het hoogseizoen meer mogelijkheden om drinken of kleine hapjes/ijsjes te kopen 

toiletten 

612. Zie eerdere antwoorden 

613. Nee 

614. geen 

615. Nee 

616. Dat het géén "attractiepark/evenementenpark" gaat worden en nóg minder van de snelweg 

horen zou mooi zijn! 

617. - 

618. Geluidswal 

619. Meer water met bruggentjes zoals ophaalbrug meer soorten bomen, struiken en bloemen 

620. meer kleur en dingen om te zien 

621. Trimtoestellen 

622. Nee 

623. verder geen suggesties 

624. Nee 

625. Meer speeltoestellen voor de kinderen 

626. Nee 

627. Geluidswal 

628. Suggestie. Grotere variatie aan flora. Ik denk dan aan wat zeldzamere bomen zoals 

plataan,catalpa, liriodendron, parrotia, gingko, japanse/rode esdoorns, robinia, Japanse 

notenboom, bruine beuken, vogelkerstboom, goudiep e.d. en een collectie struikachtige plus 

meerdere soorten bloemen. Eventueel het plaatsen van bordjes en een educatieve functie voor 

kinderen. Eventueel icm kinderboerderij 

629. Zie bij eerdere vragen. 

630. Nee 

631. Mensen te gast in de natuur als insteek. 

632. Nee 

633. Meer en betere ruiterpaden 

634. Zie mijn opmerkingen ! 
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635. Mail mij maar als ik mee kan denken: 

636. betere sportvelden en ruimte voor parkeren.

637. het is belangrijk dat er plek voor gezinnen met jongen kinderen is in het park buiten 
de

kinderboerderij 

638. Ja een geluidswal!!!

639. Nee

640. Dichtere bebossing in afwachting van geluidswal. Nu HERRIE !!!! Woongenot is onder de

maat tov dure WOZ waarde in Drievliet

641. Nog wat meer leuke speeltuinen of een grote. In het hele park is nu maar 1 klein

speeltuintje

642. Speeltuintje

643. Bij mij heeft het wel sterk de voorkeur het park in te richten voor de gemeente Ridderkerk

en het moet niet zo groot worden dat van buitenaf mensen richting Ridderkerk komen. Het park

moet zijn voor de Ridderkerkers!

644. een geluidswal

645. Meer prullenbakken, meer stortgelegenheden, speelplekken voor kinderen, hutten bouwen

openbare toiletgelegenheid

646. Ook hier wat meer rustpunten / bankjes

647. ja

648. Plek waar beheerder zit net zoals op het cruijfcoord in slikkerveer waardoor het veiliger is

voor kinderen om daar te spelen

649. Houd het schoon. En stuur wat vaker iemand het park in om dit te checken. De paden

meer keren vernieuwen met zacht materiaal. Boomschors ? Of iets anders slim. Een grote

schommel ergens bij de kastanjebomen. Ook voor volwassenen. Een paar kunstwerken door

startende kunstenaars. Graag met een opdracht bijv thema uit de geschiedenis van Ridderkerk.

EEN GELUIDSWAND graag. Misschien een overkapping over de Rijksweg tot aan de

Brienenoordbrug
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650. Eerder is er een plan gemaakt (waarin ook resultaten van een enquête zijn verwerkt) over 

hoe men de inrichting van Ridderkerk met oa groenvoorzieningen voor zich zag. Neem zeker 

ook deze resultaten mee zou mijn suggestie zijn. Wellicht een oplaadpunt voor elektrische auto 

op een van de parkeerplaatsen? Opwekken van zonne-energie waar mogelijk (bv op daken, via 

gevels) als er in/rondom Oosterpark nieuwe gebouwen komen (zoals bij rowdies mogelijk). 

651. Nee 

652. Klimwand bij de geluidswal, duo gebruik 

653. Betere controle op afvaldump. 

654. Nummeringen van de paden. We hebben veel ouderen die aan de wandel gaan. Als er ook 

maar IETS gebeurd is het lastig uit te leggen waar je bent. Nokia telefoontje is veelal de max, 

google maps met gps coordinaten wordt m niet in elk geval. Vaak zijn ze samen dus men laat 

elkaar ook niet in de steek om naar een vast herkenningspunt te gaan om hulp op te wachten. 

Dan is t makkelijker als je aan kan geven dat je vlakbij 26.3 bent. Hulpverlener/mantelzorger 

kijkt waar dat is, en is er zo. 

655. Geen 

656. Wat zou het leuk zijn een trimparcour 

657. Meer openbare wc's. 

658. Uitbreiding honkbalvereniging Ridderkerk Rowdies 

659. Uitbreiding van de Ridderkerk Rowdies. Uitbreiding van het surfmeer. 

660. Nee, grasvelden vind ik het belangrijkste. 

661. De parkeerplaats bij de sportvelden is zeer klein/beperkt. De accommodatie van de 

Rowdies is te klein en moet worden aangepast aan de huidige maatstaven. Herlocatie binnen 

het Oosterpark zou hierbij het meest ideaal zijn met het oog op de huidige verspreiding van 

leden over de gemeente. Wanneer dit binnen de herinrichting van het Oosterpark kan worden 

uitgevoerd, kunnen werkzaamheden worden samengenomen en kan een uitwerking met 

inachtname van behoud / uitbreiding van beplantingsaantallen door verplaatsen en / of nieuwe 

beplanting er voor zorgen dat een nieuwe accommodatie geen afbreuk doet aan het karakter 

van het park in het geheel en de planten / bomen in het bijzonder. 

662. Het plan van de 5G mast niet plaatsen 

663. Groter honkbalveld 
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664. Meer bos-paden, zodat je echt in de natuur bent. 

665. Mooi sportcomplex, mooie winterse schaatsbaan, en in de zomer mooie zwem glijbaan of 

zo iets met frites en ijstent. 

666. Ander honkbalceld 

667. Nieuw honkbal veld 

668. Het pad bij het surfmeer asfalteren 

669. Zie park Floddertje in Berkel Rodenrijs. Kinderen zijn dan al blij met zand en water.Een 

water handpomp om zelf dammetjes te maken, .Een spannende waterspeeltuin. Wat bankjes 

voor de ouders. Dan komen er meer kinderen met ouders,om lekker te gaan spelen met water 

en zand, creatief. Een vlot aan een touw naar de overkant trekken. 

670. Vernieuwen Ridderkerk Rowdies 

671. klimbos? mogelijkheid om hout te sprokkelen /kappen / zagen in samenwerking met 

staatsbosbeheer voor gebruik openhard 

672. Ben voorstander van grote diversiteit in de beplanting. 

673. Geluidsscherm voor de A 15 

674. Meer biodiversiteit, bloemen en bloembollen 

675. Geluidswal is erg noodzakelijk. 

676. Een leuke speeltuin centraal gelegen met zit-gelegenheid voor de ouders 

677. Speeltoestellen bij de surfplas zetten 

678. Een half pipe zou leuk zijn. Ik kan me herinneren dat er vroeger 1 stond op de 

parkeerplaats halverwege. Leuk voor de jeugd met skates, boards en stepjes 

679. Meer plekker om te zitten zoals bankjes 

680. Zag dat men natuur wil aantasten tbv Rowdies, argumenten voor uitbreiding kloppen niet. 

En sowieso is er GEEN ENKELE reden om meer parkeerplaatsen aan te leggen. Er zijn 

parkeerplaatsen, daarbij is er ook een p terrein thv pelikaan. En het stimuleren van autogebruik 

om naar een sportterrein te gaan staat haaks op de duurzaamheidspolitiek van Rkerk.. Gaan 

sporten doe je op de fiets, vooral als je leden , blijkbaar volgens de rapportage , ook nog eens 

uit de directe omgeving komen. 
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681. Ja. Aanpakken van de kinderboerderij; gedeeltelijk moderner maken en opknappen. 

Wellicht combineren met een speel gedeelte. Dit zou zorgen voor meer bezoekers uit de 

omgeving en dus ook meer bezoekers voor het park en bijv de Pannekoe. In het 

jeugdspeelpark in Hendrik Ido ambacht hebben ze een speeltuin met natuurlijk materialen 

afgewisseld met dieren. Erg gaaf gedaan en dit trekt veel bezoekers. 

682. Paden beter onderhouden 

683. Meer bloemen, zoals een bloemenstrook langs een wandelpad. 

684. Nee 

685. nee 

686. Ik zou het leuk vinden als er nog een andere planten en of bloemensoorten bij kunnen 

komen in het park, zodat je daar een andere kijk op krijgt. 

687. Natuurspeeltuin 

688. Nee 

689. meer fietspaden 

690. nee 

691. Reeds aamgegeven omheind hondenveld met ebt wat bankjes zodat ouderen die niet 

meer zo goed ter been zijn,hier toch hun hond kunnen laten spelen ook prettig voor honden die 

niet los kunnen lopen. Of constant alleen in het water en de vieze sloot opzoeken. In 

Barendrecht is ook zo'n uitlaat plek. Evt richtlijnen bij de ingang ivt met agressieve honden en 

bepaalde tijden misschien ook mogelijkheid om het op bepaalde tijden te verhuren aan een 

hondenschool voor training. 

692. Afblijven, geen veranderingen. 

693. Zie opmerking bij sportieve recreatie en speelgelegenheid 

694. Overal asfalt 

695. Het enige irritante aan het Oosterpark is het geluid van de snelweg, dit is vooral hinderlijk 

als je in het park wandelt. 

696. Een ruim opgezette kinderspeeltuin. 

697. wat meer bankjes om te zitten, voor mensen die niet zolang kunnen lopen. 

698. Zoals eerder genoemd: een grote, leuke speeltuin van duurzaam materiaal 

699. Nee prima zo 
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700. Botanische tuin? 

701. Nogmaals geluidswering langs de A15 

702. Meer gras voor picknick oid 

703. - 

704. Oversteekplaatsen vanuit Oost maar het Oosterpark toe. Nu moet je oversteken zonder 

extra bescherming of nog op rijbaan lopen. 

705. een natuurspeeltuin zou voor de kinderen erg leuk zijn . 

706. zoveel mogelink laten zoals het is 

707. Ik vindt het een heerlijk park en vindt het prima zo 

708. Water en zwemwater vaker schoonmaken 

709. Picknicktafels, verkoophutjes die drinken/ijsjes verkopen 

710. x 

711. Er mogen mijns inziens best meer hoogte verschillen worden aangebracht. Bijvoorbeeld 

zoals in de Gorzen. 

712. Het zou ook fijn zijn als er een toilet groep of 2 zouden staan, weet eerlijk gezegd niet of 

dat nu wel of niet zo is . Zou de mensen er voor laten betalen, bijna iedereen kan tegenwoordig 

met zijn telefoon betalen , of geef het in handen van een bedrijf , die ook het schoonmaken 

/houden verzorgt 

713. Hoef niet te worden aangepast. Kist veel geld. Kan beter worden gebruikt om het geluid te 

verminderen 

714. Laat dood hout en zelfs bomen liggen: alleen verwijderen van de paden 

715. - 

716. Maak deze auto en brommer vrij. 

717. Zie vorige vragen. Geen bebouwing meer groen! 

718. Meer speeltuintje. Verspreid over het park. 

719. Géén uitbreiding Rowdies. GELUIDSSCHERM!!!! Daar wachten we al 30 jaar op 

ondertussen. 

720. Beetje een gezinspark maken 

721. Misschien het speeltuintje bij de kinderboerderij wat uit breiden. 

722. Nee 
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723. Nee 

724. Iets met dieren, runderen etc. 

725. Een geluidswal zou fijn zijn om het geluid van de snelweg A15 te weren. 

726. Maak er een leuke, bosrijke omgeving van zodat je de randstad en snelweg kunt vergeten 

727. Sporttoestellen 

728. Eventueel meer rustpunten. 

729. Misschien meer prullen bakken (en dan maar hopen dat de mensen zich gaan realiseren 

dat je ze ook moet gaan gebruiken)® 

730. Nee 

731. - groene geluidsafscherming. - kijkhut of uitkijktoren 

732. Meer biodiversiteit. 

733. Nvt 

734. Een natuurspeeltuin! 

735. Graag een leuke plaats voor de kids en ouders 

736. Natuurspeeltuin 

737. Nee 

738. nee 

739. Niet anders dan reeds genoemd 

740. Meer uitdaging voor de kinderen 

741. Nee 

742. Gewoon heel graag een natuurspeeltuin met zand en water, fitnessapparaten en klein 

buitenzwembadje!! Dat zou top zijn! 

743. Een kleine event. seizoensgebonden horecagelegenheid bij het meer. Openbare toiletten. 

Vanwege zwemmers, het meer onderhouden en zorgen dat glas e.d. opgeruimd is. Meer 

toezicht in het park zou ook prettig zijn. 

744. Misschien een plek waar kinderen een hut kunnen bouwen. 

745. De kwaliteit van het park kan worden verbeterd door de geluidsbelasting te reduceren 

(bijvoorbeeld door de aanleg van een geluidswal). 

746. Niet echt 

747. x 
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748. Speelser voor kinderen, leuke bruggetjes. 

749. Meer kleur, bloemen. Gezellig centraal veld met speeltuin en zitgelegenheid. Met een 

koffietentje. 

750. De grote plas naast de kinderboerderij beter geschikt maken voor recreatie. 

751. Freerun toestellen en natuurspeeltuin. 

752. Meer onderscheid tussen bosgedeelte (natuur zijn gang laten gaan) en parkgedeelte, meer 

onderhoud en variatie. Betere geluidswal zoals gesuggereerd. 

753. Nee 

754. Houdt het zo natuurlijk mogelijk. 

755. Voldoende verlichting op donkere dagen?! Soort van leerzame puzzeltocht voor de kids 

door het park. 

756. Nee 

757. Een geluids en fijnstof buffer 

758. De Rowdies goed in dit plan op te nemen. Het merendeel van de leden komen uit de 

buurt. Dat hoort bij het oosterpark. Zo inrichten dat er meer parkeerplaatsen komen voor de 

sporters en de eventuele evenementen in het park. 

759. Nee 

760. Het park laten zoals het nu is. Er zijn al te verl bomen gekapt. Wellicht een grasveld voor 

sporters/bootcampers. 

761. Zie mijn eerdere opmerkingen. Daarnaast: probeer zoveel mogelijk ook te verbinden met 

andere groengebieden, zoals de Gorzen. Groene corridoren bevorderen dat dieren zich tussen 

de groengebieden kunnen verplaatsen. Sluit aan bij de ambities uit de Groenvisie Ridderkerk, 

waarbij bevorderen van biodiversiteit en robuust groen gelukkig een prominente plek krijgt. De 

ambitie om van Ridderkerk de meest groene gemeente in de regio te maken, steunen we van 

harte!!! Maar zorg er ook voor dat soortenrijkdom van flora en fauna goed op elkaar is 

afgestemd, en dat recreatieve gebruik goed samengaat - en niet ten koste gaat - van rust en 

groenbeleving. 

762. nee 

763. Deze heb ik al aangeven in.mijn antwoorden. 

764. Neen 
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765. nee park voldoet voor mij. Ik zou geen grote veranderingen willen 

766. mooie nieuwe sportvelden voor de rowdies, aangezien ze al vele jaren op een slecht 

onderhouden en niet goedgekeurde velden spelen! Iets meer aandacht voor de honkbal 

inplaats van de voetbal zou super zijn. Een gehele nieuwe locatie in het oosterpark zijn ze ook 

wel aan toe! 

767. Inderdaad wat andere struiken en misschien wat kleur 

768. Rowdies verplaatsen 

769. Nee 

770. Absoluut voorkomen dat er een gigantische mast het gevoel van in de natuur zijn verpest. 

Het moet juist de goede kant op gaan, met bijvoorbeeld minder geluidsoverlast van de snelweg, 

het is nu prominent aanwezig. 

771. Nee alles heb ik genoemd in de eerdere vragen 

772. n v t 

773. Een oplossing voor de ballen die van de honkbalvereniging op ons terrein vallen. Er is een 

hoog hek geplaatst, maar helaas werkt dit niet. Daarnaast meer parkeerplaatsen voor 

bezoekers van de sportverenigingen. 

774. Geluidswal zou wel erg goed helpen om een rustiger wandelgebied te krijgen. Misschien 

met zonnepanelen aan de buitenkant. Snijdt het mes aan 2 kanten. 

775. Meer diversiteit aan planten, geluidsschermen 

776. Geluidswal 

777. Minder uitbreiding van bedrijven en sport , meer park 

778. Fietsen en trimmen is nu gemengd, niet ideaal, denk daar over na. Maak het park voor 

Jonge gezinnen en individuele buitensporters (niet weer meer bankjes en Geen oplaadpunten 

fietsen). 

779. geen 

780. De Ridderkerk Rowdies verplaatsen naar het evenemententerrein, omdat er nu toch niks 

gedaan wordt met die plek. Dan krijg je met die verplaatsing weer een groot stuk terug. 

781. Een duidelijk hondenuitlaat gebied aanwijzen. Hele park ligt nu vol met hondenpoep :( 

782. Nee. 

783. Nee 
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784. Honden liefhebbers maken het meest gebruik van het park. Tientallen komen er dagelijks. 

Zorg voor meer faciliteiten , dat biedt een kans in de regio. 

785. zie mijn eerdere antwoord over eventuele hondenpaden 

786. Zie eerder 

787. - 

788. Een kabouterpad voor de kleinkinderen. 

789. Geen 

790. ZIe eerdere antwoorden op open vragen 

791. Een bloemenveld zou een mooie afwisseling zijn van het groen (om naar te kijken) , maar 

voor mijn gebruik (hond uitlaten) niet noodzakelijk. Waar ik van geniet is wanneer ik tijdens het 

uitlaten van de hond andere dieren zie, mn (roof)vogels. Dus wanneer daar extra voorzieningen 

voor zouden zijn waardoor hun aanwezigheid groeit zou ik dat zeer op prijs stellen. 

792. Geen immense geluidsschermen, maar geluidsbeperkende maatregelen inpassen in een 

glooiend landschap en geen uitbreiding sportpark . 

793. Een. Mooie kindvriendelijke natuurspeeltuin!! 

794. Denk aan de Jong volwassenen en de 40ers. Maak het gezellig brasserie en dergelijke. Tis 

nu echt een park..van het is het net niet 

795. nee 

796. Natuurspeeltuin voor kinderen 

797. Schonere paden. In de winter loop je soms op de paden in de blubber waardoor je buiten 

het pad moet gaan lopen om redelijk schoon over te komen 

798. Een uitkijktoren is misschien leuk 

799. Natuurspeeltuin 

800. Nee 

801. Het zou geweldig zijn als er minder geluidhinder zou zijn van de rijksweg A15. Voorts 

vraag ik mij af waarom men ons mooie park wil verkrachten met het plaatsen van een 40 meter 

hoge zendmast. 

802. Bij uitbreiding van de Rowdies moet daar voldoende parkeergelegenheid zijn, anders 

vrees ik overlast in de naast liggende straten 

803. meer prullenbakken en meer controle op hangjongeren 
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804. Wat ik al eerder aangaf, meer betere en bredere ruiterpaden die niet langs een sloot zijn 

en die veel mooier en gezelliger zijn voor de Ruiter. Meer prullenbakken. Meer echt schoon 

zwemwater zonder ziekten. Meer en breeder strand waar je ook op of langs kan lopen. Meer en 

grotere hondenstrandjes die geleidelijker aflopen, en vooral schoon water hebben zonder 

ziekten! Een strand waar je ook met paarden op mag en waar paarden door het water kunnen 

lopen. 

805. Een natuurspeeltuin 

806. Nee 

807. Natuurspeeltuin 

808. Behouden van de wandelpaden, los van fietspaden. Prettig wandelen 

809. Meer bomen planten aan de rijksweg kant 

810. Zorg voor een goed geluidscherm. Wij wonen vlakbij de Oosterparkweg en ervaren 

geluidsoverlast van de A15. 

811. Zie eerder punt 

812. Zie eerder. Er zijn echt waanzinnige natuurspeeltuinen in de regio die heel goed bezocht 

worden. Ik ben echt voorstander! De kinderen spelen er uren! 

813. Nee 

814. Nee hoor. Prima zoals het is 

815. Heb al aardig wat genoemd, mijn ideeenpot is nu leeg ;) 

816. Outdoor gym, leuke en uitdagende speelplaats voor kinderen van verschillende 

leeftijdscategorieën. 

817. Leuke natuurspeeltuinvoor 4-12 jarigen. 

818. Meer controle 

819. Nee 

820. Aandacht voor de looppaden 

821. Hiou het leefbaar voor uw inwoners, we hebben meer groen nodig, niet minder 

822. G 

823. Ja zoals eerder vermeld zou een geluidswal/scherm zeer welkom zijn. 

824. Klauterparcour voor kleuters en jonge kinderen 
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825. Groot grasveld aan het water voor zomerdagen. Fitness aparatuur voor buiten. Hoogte 

verschillen 

826. Een leuke speelgelegenheid zou erg leuk zijn. Alleen zal altijd de hangjeugd in de avond 

een probleem kunnen zijn. Qua vernieling en vervuiling van de speelplek. 

827. Duidelijke paden voor de sport. Een leuk ‘strand’ met daarbij een recreatieplas 

828. Open fitnessruimte 

829. Vooral de fiets- en looproute in tact laten! 

830. Grotere speelvijver voor honden 

831. Nee 

832. Nee 

833. Meer boswachters. 

834. Ner 

835. Nvt 

836. nee 

837. Geluidswal zou erg welkom zijn 

838. Het onzalige plan van een G5-mast onmiddellijk in de papierbak gooien. Wat een plan! Dit 

betekent een ongekende aantasting van het park en bovendien op een enorm korte afstand van 

de woonwijk. Robuuste speelnatuur in de buurt van de kinderboerderij. Wandelpaden zodanig 

herstructureren dat het onmogelijk of op z'n minst erg onaantrekkelijk wordt om er met een auto 

te gaan rijden. 

839. Meer plezier voor kinderen, trekt ook hun ouders. Buiten spelen is gezond en leuk, 

kinderen van nu hebben alleen aanmoediging nodig. 

840. (natuurlijke) geluidswand tegen geluidsoverlast van auto's op de snelweg. Dit geluid 

overstemt de rust in het park, het geruis en geritsel van de bomen en de vogels.... 

841. Nee 

842. nee 

843. Beetje natuurlijk houden, niet te veel een aangeharkt park 

844. Het oosterpark is een van de weinige rustige groene plekken in Ridderkerk. Laten we dat 

vooral zo houden. 

845. Nooit meer overtollig kappen van bomen en struiken. 
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846. Plaats voor openbare BBQ. Wij moeten nu naar het Kralingse Bos om af en toe te kunnen 

bbq-en Wel voorzien van brandveilige containers om kolen af te voeren.. 

847. Misschien iets meer paden die verhard zijn om met de rolstoel ook eens een andere route 

te kunnen bewandelen. 

848. Nee 

849. - uitbreiding rowdies NIET doen ! - meer bomen ivm snelweg geluid, het liefst een 

geluidswal 

850. Niet te veel kaalslag, niet te veel kappen. Het is al heel mooi. Denk vooral na over 

aanjagers/events waardoor iedereen het park meer gaat waarderen. 

851. Nee 

852. nee 

853. Fietspaden mogen nog net wat breder en aanwezigheid eikenprocessierups en de pluizen 

van de bomen is echt heel vervelend 

854. Waarom een herinrichting terwijl het met wat extra bomen en struiken erbij het al kan 

volstaan. Geen contracten of dergelijke aangaan met zogenaamde evenementen b.v. Circus, 

bierfeesten etc. Het park dient rust uit te stralen. 

855. Zie vorige punt ruiterpad 

856. Meer bomen en geluidsschermen langs A15 

857. Breng wat hoogteverschillen aan, dan wint het park aan aantrekkelijkheid (het hoeft niet 

heel hoog, 2 à 3 meter is genoeg). 

858. Geen evenementen meer 

859. Andere lanenstructuur en verplaatsing van de gebouwen die liggen nu eigenlijk in het 

Oosterpark en kunnen beter aan de rand komen maar dat is bijna niet haalbaar. Vanuit het 

pannekoekenhuis cq kinderboerderij etc beginpunten creëren voor sportactiviteiten en oranje 

fietspaden daarheen die makkelijk door de wijk aankomen 

860. Nee 

861. Nee. 

862. Nee 

863. Geen 
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864. Zoals het gaat worden betr. Veel groen ( bomen, bv platanen en extra water buffers lijkt mij 

voorlopig voldoende. Eventuele woningbouw als buffering tussen groen en rijksweg is 

ABSOLUUT niet bespreekbaar. Degene(n) die dat opperen moeten een spreekverbod krijgen. 

865. grote (natuur) speeltuin met picknickbankjes!! 

866. Nee 

867. . 

868. Bloemenweide 

869. Nee 

870. Parkeermogelijkheden voor bijv vissers. Die zetten nu hun auto te pas en te onpas op 

gekste plekken in park neer rond surfvijver 

871. Een geluidsscherm / geluidswal. Zo jammer die herrie van de A15, een dikke minpunt voor 

dit park. 

872. Zoals eerder vermeld een geluidsscherm voor lawaai en fijnstof 

873. Kindvriendelijk 

874. Nee 

875. Meer ruiterpaden en beter onderhouden 

876. Een geluidsscherm bij voorkeur een natuurlijke geluidswal beplant met bomen en struiken. 

De herrie van de A15 doet enorme afbreuk aan dit mooie park. 

877. Geen 

878. De opzet zoals het park nu is vind ik prima! 

879. - betere ruiterpaden - een ruiterpad waar je écht een rondje kan rijden. - meer strandjes in 

zijn algemeen. - strandje waar ook paarden mogen komen! 

880. Moet een rustig en natuurlijk park blijven 

881. Nee 

882. geen 

883. Nee 

884. Wat loslopend pluimvee zoals fazant en pauw 

885. Nee 

886. Nee 

887. NVT 
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888. Nee 

889. Blote voeten pad voor kinderen 

890. Afscherming met een scherm van de A15 ivm geluidsoverlast 

891. Er zijn kort geleden nog nieuwe bomen gepland prima. 

892. Een apart fietspad op de rijbaan langs het oorsterpark. 

893. nee 

894. Ik vind het park nu al geweldig, Allen het geluid van de rijksweg heel storend. Dat is wat Ik 

heel graag zou veranderen. 

895. Speelweide met houten speelattributen. Daarbij bankjes/ picknicktafel 

896. Nee 

897. Zie eerdere opmerkingen 

898. Geluidswal 

899. Verminderen geluidsoverlast A15. Logischer indelen en aangeven honden vrijloop gebied. 

900. Normaal begaanbaar ruiterpad 

901. Meer prullenbakken 

902. Het is fijn om een mooi park in de buurt te hebben waarin je kunt wandelen/fietsen of even 

naar de kinderboerderij kunt gaan met de kids. Wel mis ik in het algemeen in de gemeente 

Ridderkerk wat meer sport mogelijkheden die ook door volwassenen kunnen worden gebruikt. 

Als eerder gezegd zoals in Barendrecht netjes is geregeld met hardloop parcours (waaronder 

een 200 meter sprint met Dafne Schippers) een mooie buiten fitness locatie hebt met 

dip/monkey/pull up bars. Dit zou heerlijk zijn om te kunnen doen in een park, bijvoorbeeld het 

Oosterpark of de Gorze. 

903. Nee 

904. Nee 

905. Nee. 

906. Nee 

907. Wat meer strand bij het surfmeer. Er is momenteel een heel grootte groep tieners die 

meerendeel van het atrand ‘inpikken’ bij mooi weer. Wil daar niet bij/tussen zitten met mijn 

kindje gezien de woordenschat die deze gebruiken! 

908. Zie vorige opmerking 
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909. Minder bomen met pluisjes 

910. lavendelveldje zou leuk zijn of vlinderstruiken 

911. Geen extra parkeerplaatsen. Meer bomen,in ieder geval geen verdete aantasting. 

912. Veel ruimte groen en water 

913. Ik blijf zeggen :-) ruiterpaden! 

914. Een grotere speelplek voor kinderen. 

915. Een uitgebreider speelgelegenheid nabij de kinderboerderij, waar het dan wel verplicht is 

om rondom de hond aan te lijnen. Denk aan meer schommels, groter klim toestel wat meer 

kinderen aan trekt. Maar dan wel omheind met een hek, zodat het afsluitbaar is en de jeugd het 

s’ nachts niet kan slopen 

916. Geen uitbreiding van sport/winkel gelegenheden 

917. Picknick/BBQ veld 

918. Een geluidscherm plaatsen, vaak is het net of wij langs de rijksweg lopen... 

919. x 

920. Neem. Verder best tevreden 

921. Speelplaats voor kinderen. 

922. Groen groen groen 

923. Nee 

924. Geen 

925. Betere 'hangplek' voor de jeugd. Op diverse plekken camera's. Skatebaan. Misschien een 

wildgebied, waar runderen loslopen. 

926. Een goede geluidswal zou de beleving van het park enorm verbeteren 

927. Zo veel mogelijke verschillende bomen. 

928. Grote openbare speeltuin in de buurt van kinderboerderij 

929. veiligheid en hygiëne rond parkeerplaatsen verbeteren 

930. Meer natuurelementen spelen 

931. De snelweg is een doorn in mijn oog vooral sinds de hoge bomen zijn verwijderd. Ook als 

bewoner van de Kerkweg hebben we hierdoor meer geluidsoverlast van de snelweg. Waarom 

geen groene geluidswal met daarin zonnepanelen. Ik zou dus willen dat de snelweg niet meer 

zichtbaar is en ook niet hoorbaar. 
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932. vergeet de honden niet. Het is belangrijk dat honden ook goed los kunnen blijven lopen 

933. Geen electresche dingen zo natuurlijk mogelijk 

934. Een scherm van 10 meter hoog langs de rijksweg!! 

935. Eventueel zou het strand bij de zwemvijver groter gemaakt kunnen worden. Verder zouden 

de bestaande speelplaatsen groter gemaakt kunnen worden. 

936. Wat meer afscherming van de snelweg. Ik vind het een plek voor rust, evenementen kan 

je beter op het koningsplein houden. 

937. Nee. Het park voldoet goed aan de wensen van de omwonenden. Er is meer dan 

voldoende parkeergelegenheid. Parkeerplekken zijn eigenlijk zelden in gebruik. Het grote 

grasveld midden in park zou prima als extra veld voor de roadies kunnen dienen. Een 

geluidswal langs de A15 is wel een must voor de bewoners van drievliet. Eigenlijk een schande 

dat de gemeente er zo lang over doet dit te realiseren. Veel geld besteden aan een herinrichting 

van het park is veel minder cq niet noodzakelijk. 

938. Nee 

939. Nee 

940. Goed blijven onderhouden. Sloten regelmatiger schoonmaken, afvalbakken toevoegen en 

af en wat vaker surveilleren om eventuele onregelmatigheden snel de halt toe te roepen. Geen 

politieauto's op de voetpaden laten rijden maar bijvoorbeeld buurtwachters zo nu en dan laten 

rondlopen. 

941. Ja een gedegen geluidswal langs de A15. 

942. Meer plek voor kinderen en wijdere paden zodat er genoeg afstand gehouden kan worden. 

943. Nee 

944. Graag niet de gebouwen en velden uitbreiden (zoals voor rowdies). Park juist meer 

vergroenen. Ik vind het erg jammer als de velden en gebouwen worden uitgebreid. Gaat ten 

koste van het groen 

945. Geasfalteerde wandelpaden waar je met de kleine kinderen veilig overheen kan. De grind 

paden achter in het park zijn te donker en ver weg gestopt. En de geasfalteerde paden nu zijn 

voor de fietsers. Maar is wel de hoofdroute door het park die veel gezinnen met kleine kindjes 

nemen als ze een rondje gaan wandelen 

946. Meer groen, meer bomen! 
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947. Plant groen wat minder onderhoud nodig heeft, want er is al jaren achterstallig onderhoud. 

En een (groene) geluidswal langs de rijksweg, daar profiteert heel Drievliet van. Nu de bomen 

weg zijn horen we 's nachts de auto's van de rijksweg. 

948. Zoals het reyerpark met natuurspeeltuin elementen 

949. nee 

950. Maak er niet een speeltuin van, maar zorg voor veel groen 

951. Zie eerdere opm 

952. Surf meer aantrekkelijker, en ook parkeergelegenheid. 

953. Nee 

954. geluidswal meer prullenbakken en controle erop 

955. Gewoon laten zoals het is. Het veld van de rowdy mensen, GEWOON ZO LATEN, DIE 

HEBBEN PLEK GENOEG. 

956. Geen ruiterpaden svp Die worden niet gebruikt 

957. Nee 

958. Misschien sanitaire voorzieningen bij het strandje en bij de parkeerplaats 

959. Nee 

960. Nee 

961. Het park moet veel verschillende soorten bomen en planten bevatten. Een goede isolatie 

van het geluid van de A15 is belangrijk, dit versterkt de ervaring in een natuurgebied te lopen. 

962. Nee 

963. Eventueel extra verlichting langs de wandelpaden en aanpak loslopende honden. 
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964. Het huidige park heeft in de loop van tientallen jaren een heel eigen en fraai karakter 

gekregen met de de grote bomen. De wandelpaden zijn leuk aangelegd. Je loopt steeds door 

wisselende landschappen. Als ik de kreet "herinrichting" hoor, ben ik bang dat er teveel op de 

schop gaat, hetgeen het huidige fraaie volwassen park zou kunnen aantasten. Wellicht kunnen 

een paar wat verwilderde open velden opnieuw worden ingericht met wat meer kleur (bloemen). 

Een geluidswal tussen de A15 en het park lijkt mij een aanrader. Er is gesproken over een 

aarden geluidswal, misschien geeft dit ook mogelijkheden tot biologische verrijking. De 

natuurwaarde van het park staat voor mij voorop. Daardoor is het daar leuk wandelen en er is 

veel te zien. De drukke dingen zoals kinderboerderij, horeca en sportclubs zou ik aan de 

Oosterparkweg laten, zodat het in de rest van het park rustig blijft. Misschien is er een soort 

"botanische tuin" in te richten. Denk wel dat er dan een aantal vrijwillige liefhebbers met groene 

vingers nodig zijn. Als eerder vermeld: ik zou het oorspronkelijke karakter zoveel mogelijk in 

stand houden. Het Oosterpark is mooier dan b,v. het nog erg jonge Waalbos. Voordat een 

vergelijkbaar karakter krijgt, zijn we misschien wel 20 jaar verder. 

965. Alleen geluidswal langs de snelweg, liefst een aarden wal bedekt met groen. 

966. Nee 

967. Zo natuurlijk mogelijk met beperking van geluidsoverlast 

968. Zie eerder commentaar. 

969. Kinderboerderij uitbreiden met speel toestellen voor kinderen Bijvoorbeeld zoals bij de 

kinderboerderij in Sliedrecht 

970. Openbaar toilet voorziening 

971. Horeca + speeltuin 

972. Zo oud mogenlijk laten 

973. Nee 

974. Een geluidswal zou zo’n grote meerwaarde voor het park hebben. Positieve noot: 

Staatsbosbeheer doet het goed momenteel. De paden zien er netjes uit. Ook het maaien 

gebeurt goed. 

975. Op het moment niet. 

976. Nee 

977. Zie eerdere opmerkingen mbt vliegen met een drone. 
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978. Nee 

979. Ga voor groen, ontvluchten van verstedelijking 

980. Meer speelmogelijkheden voor kleine kinderen (zandbak met glijbaan en speeltjes) meer 

mogelijkheden voor het sporten met toestellen voor ouderen. Mogelijkheden voor te barbecuen 

op grasveld met bankjes en sanitair. 

981. Wellicht een grotere speeltuin. 

982. Nee 

983. Nee 

984. Geluidswal langs A 15 realiseren, elke morgen wordt ik gewekt door het aanzwellen van 

verkeerslawaai van de snelwegen A15/16 zeker ter hoogte van het meer ( hier staan geen 

bomen) en in de winter bij kale bomen is het lawaai veel storender . 8 banen A15 en 19! Banen 

kruising met A 16 geven heel veel lawaai Zeker als de wind uit het westen komt dan is het db 

veel te hoog. Ook daarmee gepaard gaand fijnstof vervuilt de hele wijk. 

985. Maak duidelijker hoe leuk het gebied is ...... luister echt naar waar jong en oud behoefte aan 

hebben.......behoud de mooie natuur..... 

986. De sport toestellen misschien over meerdere punten door het park verdelen ipv op 1 punt 

mocht deze komen. 

987. Een geluidswal bij de A15 en een betere ontknoping om in het Park te komen 

988. Vooral veel groen! En dat kleine stukje natuur vooral behouden en niet meer platgooien of 

uitbreidingen waardoor de natuur steeds weer moet inleveren. Aangezien we langs de drukste 

snelweg van Nederland wonen en recreeren is dat kleine stukje natuur super belangrijk voor de 

volksgezondheid van Ridderkerk en haar inwoners. 

989. X 

990. Nee 

991. Nee 

992. Meer bomen langs de snelweg om geluidsoverlast van de weg te beperken 

993. . 

994. Nee 

995. Nee 

996. Nee. Meer bloemen , bomen en misschien wat grotere speeltuin voor de kleintjes 
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WAT ZIJ N DE E E R S TE VIE R C IJ F E R S VAN UW P OS TC ODE ? 
1.  2986 

2.  2981 

3.  2986 

4.  2986 

5.  2986 

6.  2986 

7.  2984 

8.  4542 

9. 3356xn 

10.  2985 

11.  2981 

12.  2986 

13.  2986 

14.  2985 

15.  2984 

16.  2986 

17.  2992 

18.  2986 

19.  2986 

20.  2984 

21.  2984 

22.  2985 

997. Het oostelijk gedeelte is het grootste punt van het park. hier zou gebruik van gemaakt 

kunnen worden. Zeker als de rowdies mochten vertrekken, dan kan dit terrein worden gebruikt 

voor speeltoestellen, paden en veldjes. 

998. Nee, al bij een eerdere vraag beantwoord. 

999. E en geluidswal en beter onderhoud 

1000. Zie eerdere tekst 
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