Aan de gemeenteraad
p/a griffie

Uw brief/mail van:

-

Ons kenmerk:

465524

Uw kenmerk:

-

Contactpersoon:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Datum:

Rob Wooning
r.wooning@bar-organisatie.nl
0180 - 451234
11 maart 2022

Betreft: Raadsinformatiebrief voortgang uitvoering Waalvisie

Geachte raadsleden,
Op 23 februari 2017 heeft u ingestemd met de uitvoering van de Waalvisie. Het belangrijkste
uitgangspunt van de Waalvisie is het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de Waal. De uitvoering
van de Waalvisie kent een achttal sleutelplekken waarvan er vier liggen binnen onze gemeente, te weten
de Wevershoek, Rijsoord, de Nes en het Havenhoofd.
Met de raadsinformatiebrief van 11 december 2020 bent u geïnformeerd over de voortgang van deze vier
sleutelplekken. Daarnaast heeft u op 22 april 2021 ingestemd met het beschikbaar stellen van een extra
investeringskrediet voor de uitvoering van de Waalvisie. Door middel van deze raadsinformatiebrief willen
wij u informeren over de voortgang van de uitvoering van de Waalvisie.
Sleutelplek 4 – Wevershoek
Doel
De Wevershoek is een kleinschalig recreatiegebied gelegen tussen de Noldijk en de Waal. In
samenwerking met meerdere overheden is er gewerkt aan een kwaliteitsimpuls van het gebied. De
projectleiding is in handen van Staatsbosbeheer. Het doel van de kwaliteitsimpuls is het vergroten van de
gebruikswaarde en de belevingswaarde van het gebied. Er is onder andere aandacht voor het verbeteren
van de waterkwaliteit bij het zwemstrandje, het verbeteren van de relatie met de Waal, een aantrekkelijke
entree en nieuwe speelvoorzieningen.
Aanpak
De belangrijkste maatregelen die voor de kwaliteitsimpuls zijn getroffen zijn:
Om de noordelijke en zuidelijke entree zichtbaar te maken zijn entreeborden geplaatst.
Daarnaast is onderbeplanting weggehaald om meer zicht te hebben op het recreatiegebied.
De relatie met de Waal is versterkt door onderbeplanting te verwijderen en doorsteekjes naar het
water toe te voegen. Ter compensatie zijn op diverse plekken nieuwe bomen toegevoegd.
De verouderde speeltoestellen bij het zwemstrand zijn vervangen door nieuwe natuurlijke
speeltoestellen en er is een speeleiland gerealiseerd met klimobject.
Door de plaatsing van een vlonderbrug zijn er nieuwe wandelroutes mogelijk.
Planning
De uitvoering van de kwaliteitsimpuls is in het eerste kwartaal van 2022 afgerond. Op 10 maart 2022
wordt het afgeronde project officieel geopend.
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Sleutelplek 5 – Rijsoord
Doel
In de Waalvisie is benoemd dat sleutelplek 5 (Rijsoord) uitermate geschikt is als uitvalsbasis voor
recreatieve activiteiten. Het voorstel is om voor deze locatie als recreatief overstappunt een steiger te
realiseren zodat passanten kunnen aanmeren om de molen, het Waalbos of het natuureducatiecentrum
te bezoeken. De roeivereniging Barendrecht wil deze plek graag gebruiken als wisselsteiger. Op 22 april
2021 heeft u ingestemd met de uitvoering van de Waalvisie, maar vooralsnog geen krediet beschikbaar
gesteld voor de realisatie van de recreatieve steiger in sleutelplek Rijsoord. Daarnaast is toegezegd om
extra inspanning te leveren in de participatie om tot consensus te komen over de recreatieve steiger.
Aanpak
De illegale ligplaatsen en bootjes langs de Waal zijn in de zomer van 2020 verwijderd en 12 nieuwe,
kleine vissteigers worden verspreid langs de Waal aangelegd. De realisatie van deze vissteigers is
inmiddels in overleg met de Eerste Rijsoordse Hengelsportvereniging “De Waal” in gang gezet op basis
van uw raadsbesluit van 22 april 2021.
Participatieproces
We hebben verschillende gesprekken met omwonenden en belanghebbenden gevoerd om tot consensus
te komen over de recreatieve steiger. Deze gesprekken hebben geleid tot het idee voor het splitsen van
de recreatieve steiger in een wisselsteiger voor de roeivereniging Barendrecht en een aanlegsteiger voor
boten die een bezoek brengen aan het recreatieve knooppunt in Rijsoord.
Draagvlak inwoners
Hoewel verschillende overleggen zijn gevoerd met de omwonenden en belanghebbenden is helaas geen
consensus bereikt over de aanlegsteiger voor boten bij de molen, het Waalbos en het
natuureducatiecentrum. Beide steigers (wisselsteiger en aanlegsteiger voor boten) worden daarom nu
niet gerealiseerd. Mocht er in de toekomst wel behoefte zijn aan een recreatieve steiger, dan kan op dat
moment opnieuw gekeken worden naar de mogelijkheden.
Planning
Omwonenden en belanghebbenden worden op de hoogte gesteld middels een bewonersbrief.
Sleutelplek 6 – De Nes
Doel
De Nes is omgevormd van agrarisch gebied naar een natuur- en recreatiegebied. Het belangrijkste doel
is om het eiland betere ecologische en extensieve recreatieve kwaliteiten te geven.
Aanpak
Aan de oostkant van het gebied is een verbrede watergang gegraven welke met een duiker wordt
verbonden met de Waal. Daarnaast is in het gebied diverse beplanting toegevoegd waaronder
natuurvriendelijke oevers met riet. De aanleg van een (deels verhard) pad maakt het mogelijk dat
bezoekers kunnen wandelen langs de oevers van de Waal. Voor voetgangers wordt een nieuwe toegang
per brug gerealiseerd vanaf het fietspad aan de westzijde van de Nes.
Planning
Het eerste deel van de werkzaamheden (fase 1) is in 2021 afgerond: de aanleg van de verbrede
watergang en de herinrichting van het gebied waaronder het toevoegen van beplanting zoals
natuurvriendelijke oevers. Fase 2 wordt gestart medio 2022. Het gaat om de aanleg van de
voetgangersbrug en de realisatie van een duikerverbinding. De werkzaamheden zijn eind 2022 afgerond.
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Sleutelplek 7 – Havenhoofd
Doel
Het Havenhoofd is een gezamenlijk project van de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk. De
projectleiding is in handen van Hendrik-Ido-Ambacht. Het doel van het project is om de ruimtelijke- en de
verblijfskwaliteit te verbeteren zodat de relatie met het water en de historie duidelijk zichtbaar wordt.
Aanpak
De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht en er wordt nieuwe beplanting aangebracht. Met de afdeling
beheer worden afspraken gemaakt over het onderhoud van de openbare ruimte tussen de twee
gemeenten.
Planning
In februari 2022 is via een aanbesteding een aannemer geselecteerd voor de uitvoering van de
werkzaamheden. Naar verwachting worden de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2022
uitgevoerd.
Afsluitend
Van de vier sleutelplekken in onze gemeente worden er dit jaar drie sleutelplekken opgeleverd:
Wevershoek (maart 2022), De Nes (eind 2022) en het Havenhoofd (medio 2022). De uitvoering van de
Waalvisie is daarmee op sleutelplek Rijsoord na afgerond. De opgeleverde sleutelplekken zullen dan nog
meer en beter bijdragen aan het voor iedereen beleefbaar maken van het unieke Ridderkerk, met een
rijke historie en bijzondere kwaliteiten.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema
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