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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In uw raadsvergadering van 23 november 2017 is motie 2017-149 aangenomen over het 
bezoekerscentrum bij het Waalbos in Rijsoord. Met deze brief informeren wij u over de afdoening van 
deze motie. 
 
Afhandeling motie over het bezoekerscentrum Waalbos 
In de motie van 23 november 2017 verzoekt u ons om: 

a. Het gebruik van de parkeervoorziening vóór, tijdens en na de bouw van het bezoekerscentrum te 
monitoren. 

b. Hierover vóór, tijdens en na de bouw van het bezoekerscentrum een regulier contact te 
onderhouden met de omwonenden (met name de indieners van de zienswijzen) en indien nodig 
maatregelen te nemen. 

c. Dit vóór januari 2018 in gang te zetten. 
d. Een half jaar na oplevering van het bezoekerscentrum de raad te informeren over de stand van 

zaken of eerder indien nodig. 
 
Het is ons helaas niet gelukt om deze motie voor januari 2018 af te handelen. Dit is enerzijds veroorzaakt 
door de verlate opening van het bezoekerscentrum (september 2020) en anderzijds door corona, 
waardoor het bezoekerscentrum geruime tijd gesloten was. Om betrouwbare cijfers over de 
parkeerbezetting te verzamelen, was het pas zinvol om het parkeeronderzoek in 2022 uit te voeren.  
 
Hieronder volgt de beantwoording van de motie per onderdeel.  
 
Het gebruik van de parkeervoorziening 
U heeft gevraagd om het gebruik van de parkeervoorziening vóór, tijdens en na de bouw van het 
bezoekerscentrum te monitoren. Vanwege de late afhandeling van de motie beperken wij ons tot de 
monitoring tijdens de openingstijden van het bezoekerscentrum. De openingstijden van het 
bezoekerscentrum zijn als volgt: 

 Woensdag van 13.00 - 17.00 uur. 

 Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur. 

 Zondag van 10.00 - 17.00 uur.  



Tijdens elk van deze tijden is een telling gehouden op het parkeerterrein naast het bezoekerscentrum 
(Waalweg 7) en op het parkeerterrein achter Ross Lovell. De bezetting per dagdeel is als volgt: 
 

  
Parkeerterrein Waalweg 7  
(80 parkeerplaatsen) 

Parkeerterrein langs 
Waalweg, achter Ross Lovell 
(19 parkeerplaatsen) 

  Bezetting Percentage Bezetting Percentage 

Woensdagmiddag 6 juli  10 13% 6 32% 

Zaterdagmiddag 2 juli 7 9% 0 0% 

Zondagmiddag 3 juli 5 6% 2 11% 

 
Het blijkt dat op geen van de momenten een hoge bezetting is waargenomen. Daarbij moet worden 
opgemerkt dat het parkeerterrein uit 2 gedeelten bestaat: het gedeelte bij de Waalweg met 40 
parkeerplaatsen dat eigenlijk bedoeld is voor restaurant Ross Lovell en het achterste gedeelte het dichtst 
bij het Waalbos met ook 40 parkeerplaatsen ten behoeve van het Waalbos en het bezoekerscentrum. 
Tijdens de tellingen werd het meeste geparkeerd op het achterste parkeerterrein.  
 
Parkeren langs de Waalweg 
Vanaf 2021 is langs de Waalweg een parkeerverbodszone van kracht waarbij niet langs de weg buiten de 
vakken geparkeerd mag worden. Het blijkt echter dat hier nog steeds buiten de vakken geparkeerd wordt, 
het meest op zaterdagmiddag. De Waalweg is in beheer van het Waterschap Hollandse Delta. In verband 
met de handhaving van het parkeren zal daarom contact worden gezocht met het Waterschap. 
 
Bewegwijzering naar parkeerterrein Waalbos 
Uit de parkeerwaarnemingen blijkt dat er tijdens de openingstijden van het bezoekerscentrum geen hoge 
parkeerbezetting is. Ook blijkt dat er nog steeds wordt geparkeerd langs de Waalweg. Om te zorgen dat 
meer automobilisten op het parkeerterrein ten behoeve van het Waalbos parkeren zijn wij van plan om dit 
parkeerterrein duidelijker aan te geven. Enerzijds door de verwijzing langs de Waalweg te verbeteren en 
anderzijds door het gedeelte van het parkeerterrein waar ten behoeve van het Waalbos geparkeerd moet 
worden duidelijker met een bord aan te geven.  
 
Contact met de omwonenden 
In de motie wordt ons gevraagd om tijdens en na de bouw van het bezoekerscentrum contact te 
onderhouden met omwonenden. De resultaten van het onderzoek zijn voor ons geen reden tot 
ongerustheid. Niettemin zullen de omwonenden over de resultaten en de betere verwijzing worden  
geïnformeerd. 
 
Wij beschouwen motie 2017-149 hiermee als afgedaan. 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,           de burgemeester, 
 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke          mw. A. Attema 
 
 
Bijlage: 

- parkeeronderzoek 


