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Datum: 2 december 2021 

Betreft: Inspraakreactie op de Gebiedsvisie Rivieroevers 

Geachte leden van de commissie en gemeenteraad, 

De Natuurvereniging Eiland IJsselmonde wilt u verzoeken om het fiets- en wandelpad over de kruin 
van de deltadijk bij de Gorzen te schrappen. Een pad over de kruin van de dijk zal een negatief effect 
hebben op de natuurwaarde van het gebied. De recreatiedruk op dit gebied is al enorm hoog. Het 
park, de griend en naastgelegen Crezéepolder worden druk bezocht. Bovendien is al een dicht 
padenstructuur die de gebieden doorkruisen en met elkaar verbinden. Een recreatieve fietsroute moet 
je juist niet aan deze drukke situatie willen toevoegen. De gewenste veilige fietsroute kan via het 
bestaande fietspad langs de Rotterdamseweg en/of pad door het Gorzenpark. In de Nota van 
Antwoord staat dat de tekst en het kaartje op dit punt aangepast worden. In paragraaf 4.4 staat de dijk 
echter nog steeds aangegeven als zoekgebied voor een wandel- en fietspad. Dit vinden wij 
onwenselijk en verzoeken dan ook om dit te schrappen.  

In de Groenvisie waardeert de gemeente de Gorzen en Crezéepolder als waardevol aaneengesloten 
natuurgebied. Voor de wijk ’t Zand wordt dit gezien als ‘een enorme kwaliteit aan bovenwijks groen op 
loopafstand’. Probeer die natuurkwaliteit te behouden en voorkom aantasting door nog meer recreatie 
toe te voegen. Daarom wordt ook in de Omgevingsvisie van de gemeente een onderscheid gemaakt 
tussen het Gorzenpark en de Gorzengriend. Het park kent meer recreatief gebruik, terwijl het griend 
gezien wordt als natuurgebied. In de gemeente is al een schaarste aan natuur, dus tast dat niet verder 
aan door de aanleg van dit fiets- en wandelpad. Het gebruik blijft namelijk niet beperkt tot fietsers of 
wandelaars. De aanleg van een pad maakt het ook toegankelijk voor mensen om op de dijk te 
picknicken of met de hond te spelen. Nu al wordt regelmatig het visverbod bij het Meer der Stilte 
overtreden (met veel verstoring tot gevolg). 
De dijk vormt een scheiding tussen het park en de griend die beiden een andere doelstelling hebben. 
De komst van meer mensen op de dijk doet ook afbreuk aan de natuurbeleving van degene die zich in 
de griend bevindt en meer nog die op de zomerkade loopt. Hier geniet je van rust, natuur en 
misschien wel van de tijdelijke afwezigheid van mensen. Dit verdwijnt al snel bij een toename van de 
drukte. Rust is in onze omgeving schaars. Laten we er daarom zuinig op zijn op gebieden waar je die 
nog kunt beleven. 

Daarnaast zien we ook praktische bezwaren. In de huidige situatie is het op een mooie, zonnige dag 
enorm druk met wandelaars, gezinnen met kinderen, hardlopers, honden en andere recreanten. Als 
hier fietsers aan toegevoegd worden dan is het vragen om problemen. Op welke manier een fietspad 
over de kruin van de deltadijk ook wordt aangesloten op bestaande paden, overal zal het één of 
meerdere wandelpaden doorkruisen. Dat leidt tot onveilige situaties.  

Het meertje dat aan de voet van de dijk ligt heet het Meer der Stilte. Laat dit water zijn naam eer aan 
doen door hier de rust en stilte hier te behouden. 

Hoogachtend, 

Namens de Werkgroep ROM van de Natuurvereniging Eiland IJsselmonde, 

Aart van Dragt & Sander Elzerman 


