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1. Inleiding 
 
Aanleiding en doel 
Uitvoering van dit project past in het rijksbeleid voor aanleg van recreatie en groengebieden om de 
stad. Doelstelling van de provincie Zuid-Holland, is met dit project een stap verder te komen in de 
planrealisatie voor het gebied van de Herinrichting IJsselmonde. Daarmee kan voor IJsselmonde 
een aantrekkelijk woon- en werkklimaat worden gerealiseerd. De groene inrichting van gebieden 
zoals Donckse Velden draagt hieraan bij.  
Aangezien het project een zogenaamd Task Force project is, zal uiterlijk december 2008 de 
uitvoering gerealiseerd moeten zijn. 
 
Situering  
Donckse Velden fase 2a is gelegen ten oosten van het Donckse Bos en ten westen van de wijk 
Slikkerveer. Het gebied wordt verder begrensd door de Benedenrijweg, de Randweg en de 
Kievitsweg. 
 
 
2. Ruimtelijk kader 
 
Bestemmingsplan  
Het gebied valt binnen het bestemmingsplan Donckse Bos vastgesteld door de gemeenteraad van 
Ridderkerk op 24 september 1984 en heeft de bestemming Agrarische Doeleinden (A), zonder 
bebouwing. De gronden zijn bestemd voor de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven. De 
realisatie van een extensieve recreatieve groenzone past niet binnen deze bestemming. Daarnaast 
is op basis van het bestemmingsplan een aanlegvergunning noodzakelijk.  
 
De gemeente is voornemens het bestemmingsplan Donckse Bos te actualiseren. De voorgenomen 
bestemmingswijziging zal daarin worden meegenomen. Als start voor de herziening van het 
bestemmingsplan heeft de raad op 1 februari 2007 de nota van uitgangspunten voor dat 
bestemmingsplan vastgesteld. Daarin is opgenomen dat de Agrarische bestemming van de 
onderhavige gronden gewijzigd zal worden. 
 
Om de realisatie vooruitlopend op de vaststelling van het bestemmingsplan mogelijk te maken zal 
een vrijstellingsprocedure ex. artikel 19 lid 2 WRO worden doorlopen. Er wordt vrijstelling van het 
bestemmingsplan verleend van de bestemming Agrarische Doeleinden voor de aanleg van paden, 
bruggen en andere kunstwerken, water, groenvoorzieningen en dergelijke en het gebruik van het 
gebied als extensieve recreatieve groenzone.  
 
 
Stedenbouwkundige verantwoording 
Het gebied is een lange smalle strook van op het breedste punt ongeveer 250 meter breedte en op 
de langste lengte ongeveer 900 meter lang. Daarin zijn drie eigenaren betrokken en vier 
beheerders. Doel is om er ruimtelijk en in beleving één gebied van te maken. De grote lengte ten 
opzichte van de breedte wordt nog versterkt door de lange gesloten bosrand van het landgoed. Dit 
is een kracht van de plek. Zulke grote maten zijn binnen de bebouwde kom het behouden waard. 
Het geeft een gevoel van ruimte. Een verborgen kwaliteit van het gebied is het grote hoogteverschil 
tussen het noordelijk deel aan de dijk en het zuiden aan de Kivietsweg. Ongemerkt daalt het 
maaiveld hier met meer dan een meter. In het ontwerp wordt dit hoogteverschil beleefbaar 
gemaakt door het pad op één hoogte ten opzichte van NAP te houden, waardoor je ten opzichte 
van het maaiveld steeds hoger (of lager) loopt. Hierdoor verrijkt de beleving van de omgeving.  
 
De Blaakwetering is de oudste waterloop van het gebied. Deze waterloop verbindt ook alle 
(toekomstige) groengebieden ten noorden van de Rotterdamseweg. Deze waterloop blijft een 
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onlosmakelijk onderdeel van het plan om zijn historische waarde (en functie in de 
waterhuishouding). Het is niet mogelijk om langs de Blaakwetering een route aan te leggen (de 
doorsteek door het landgoed is te kwetsbaar). Ook is er in de verschillende planonderdelen ten 
noorden van de Rotterdamseweg verschillend mee om gegaan in de inrichting. Dat maakt dat de 
wetering geen hoofdrol krijgt in het plan. Het ruimtelijk benadrukken van de Blaakwetering 
(bijvoorbeeld met een bomenrij erlangs) zou dit gebied opknippen, terwijl juist de lange 
noord/zuidlijn als kwaliteit is benoemd. Voor een verdere toelichting op het plan wordt verwezen 
naar het definitief ontwerp Donckse Velden fase 2a van de Dienst Landelijk Gebied.  
 
 
3. Water 
In het gebied zijn twee waterkwaliteiten aanwezig, stadswater uit de aanliggende wijk, en ingelaten 
rivierwater wat gezuiverd wordt in de zuiveringsvijvers in het gebied. Het stadswater gaat zo 
rechtstreeks mogelijk via de hoofdwatergangen naar het gemaal. Het gezuiverde water voorziet 
zowel het stedelijk gebied als het aanliggende groengebied (inclusief het landgoed) van water.  
Binnen het plan is het mogelijk het rivierwater verder voor te zuiveren door een extra waterloop met 
brede rietkragen welke van noord naar zuid loopt en overgaat in de Blaakwetering. De waterloop 
aan de noordkant richting het landgoed wordt daarbij in stand gehouden. 
  
Het gebied ten zuiden van de Blaakwetering wordt ingericht als waterbergingsgebied voor 
stadswater uit de aanliggende wijk. Op de bergingsvijver, rietkraag en de aanliggende lage 
gronden kan water geborgen worden, ook het deel van de nieuwe waterloop ten zuiden van de 
Blaakwetering doet daarin mee. De lage delen rond de poelen fungeren als droge berging. Deze 
terreinen hebben een drooglegging van 10 tot 15 cm en doen mee in de berging indien het 
slootpeil evenredig is gestegen.  
 
Het plan heeft de instemming van het Waterschap Hollandse Delta (zie bijlage). 
 
 
4. Cultuurhistorie 
De locatie is weergegeven op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland, regio Hoeksche 
Waard/ IJsselmonde/ Dordrecht (provincie Zuid-Holland, januari 2003). Op grond van kaart 1b 
‘Archeologie, waarden’ valt de locatie binnen de categorie ‘lage kans op archeologische sporen’. 
Voor het plan is conform de Nota Planbeoordeling van de provincie Zuid-Holland geen verplichting 
tot het uitvoeren van een verkennend archeologisch onderzoek. Bij het onverhoopt aantreffen van 
archeologische sporen tijdens de bouwwerkzaamheden dient conform de algemene richtlijn 
archeologisch onderzoek plaats te vinden. 
 
 
5. Flora en Fauna 
Rijk, provincie en gemeenten hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid de natuur te 
beschermen. Tot die natuur behoren alle natuurgebieden, maar ook de beschermde planten- 
en diersoorten binnen en buiten deze gebieden. Het behoud van de soortenrijkdom is een 
belangrijk onderdeel van het (rijks)natuurbeleid. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid is 
gebaseerd op nationale en internationale afspraken, onder andere vastgelegd in de Europese 
Vogelrichtlijn (1979) en Habitatrichtlijn (1992). Alle lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht de 
Vogel- en Habitatrichtlijn te implementeren in bindende nationale wetgeving. De Nederlandse 
rijksoverheid doet dit in de vorm van de Flora- en Faunawet (april 2002) 
 
De Flora- en Faunawet bepaalt onder meer dat het verboden is om beschermde planten- en 
diersoorten zonder noodzaak te verontrusten of zijn voortplantings- of rustplaats te 
verstoren dan wel te beschadigen (artikel 2). Binnen deze wet heeft een groot aantal planten- en 
diersoorten een beschermde status.  
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Op grond van het bovenstaande is onderzocht of en welke planten- en diersoorten er in het gebied 
voorkomen, wat hun beschermingsstatus is en wat de effecten zijn van de ingreep op het 
voortbestaan van de gevonden soorten (zie 'losse' bijlagen). 
Conclusie van het onderzoek is dat de voorgenomen ingreep naar verwachting geen negatief effect 
zal hebben op planten- en diersoorten. Geconcludeerd kan worden dat geen ontheffing van de 
Flora- en faunawet hoeft te worden aangevraagd. Wel geldt een zorgplicht. Hiertoe zijn in het 
onderzoeksrapport randvoorwaarden opgenomen, die overgenomen worden in het 
bestekscontract. 
 
 
6. Milieuaspecten 
 
Bodem 
Er is door bewoners melding gemaakt dat er mogelijk blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog in 
het gebied rond het Donckse Bos liggen. Het is niet uitgesloten dat er een blindganger in het 
plangebied aanwezig is. Om dit uit te sluiten is een vooronderzoek naar de aanwezigheid van 
explosieven gedaan door Saricon b.v. Zij geven het plangebied ten oosten van het Donckse Bos in 
munitietechnische zin vrij voor vervolgwerkzaamheden in een brief aan de Dienst Landelijk Gebied 
van 11 april 2007.  
 
De grond wordt in hetzelfde werk gebruikt (gesloten grondbalans), dit is passend in het kader van 
het Bouwstoffenbesluit. In verband met het grondverzet wordt wel verkennend bodemonderzoek 
gedaan. Mocht uit dat onderzoek blijken dat er verontreiniging in de grond zit is een nadere 
beoordeling noodzakelijk. Deze beoordeling en de eventueel daaruit voortvloeiende acties zullen 
uitgevoerd worden alvorens met de aanleg gestart wordt.  
 
Luchtkwaliteit 
Nieuwe ontwikkelingen die kunnen leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit dienen 
te worden getoetst aan het Besluit Luchtkwaliteit 2005. Met deze ontwikkeling wordt een agrarische 
bestemming gewijzigd in een gebied geschikt voor extensieve recreatie (wandelen en fietsen). De 
doelgroep hierbij zijn omwonenden die te voet of op de fiets gebruik zullen maken van het gebied. 
Het plan voorziet dan ook niet in de aanleg van parkeervoorzieningen. Immers, de verwachting is 
dat het gebied geen dusdanige aantrekkingskracht heeft dat mensen er met de auto naartoe zullen 
trekken. Het is dan ook niet de verwachting dat deze ontwikkeling leidt tot een verslechtering van 
de luchtkwaliteit.   
  
Geluid 
Bij deze ontwikkeling hoeft er geen toetsing plaats te vinden aan de Wet Geluidhinder. De 
bestemming kent geen geluidgevoelige bestemming volgens de Wet Geluidhinder.   
 
 
7. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
De financiering van de recreatieve inrichting is op basis van 100% rijk conform het 
landinrichtingsbudget. Daarnaast investeert het Waterschap Hollandse Delta in de 
waterkwaliteitsverbetering door middel van het verbreden van een sloot. De gemeente Ridderkerk 
draagt bij in de kosten voor de aanpassing van de wandelpaden in het bestaande park. 
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Bijlagen 
 

- Definitief ontwerp Donckse Velden fase 2a, Dienst Landelijk Gebied 
- Ecologische analyse Donckse Velden fase 2a 
- Brief Saricon bv d.d. 11 april 2007 
- Brief Waterschap Hollandse Delta d.d. 5 januari 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


