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THEMA

OPMERKING

Y

Beeldkwaliteit

rommelige industrie als je vanaf waterbus komt is dit geen zicht herontwikkelen naar
woningbouw en hoogte een tussen vorm kiezen van de hoge flats die ernaast staan
en de lagere bebouwing die iets verer is dus een soort transitie overgangs
visie op masten ontwikkelen deze zijn toch niet meer van deze tijd en kunnen onder
de grond.
Deze bedrijfs strook is echt foeilelijk. Hoe kun je als gemeente zon toplocatie laten
verpesten door zulke lelijke
Een aantrekkelijk groen-stedelijk woongebied is niet zoals de harde torens aan de
drierivierenlaan. Bouw in de dorpse karakteristiek van Ridderkerk (kleine korrel)
gecombineerd met industriele verwijzingen (grotere korrel) bouwhoogte niet hoger
dan deze bestaande hallen. Zet de giganten ook niet voorop aan de rivier, dat sluit
het hele gebied af. Dat is alsof je in een theater van de eerste rijen staplaatsen
maakt.

Beeldkwaliteit
Beeldkwaliteit

waardeer dit kenmerkende lint van vrijstaande woningen. Dit geeft een prettige sfeer
ook voor voorbijgangers en doet recht aan het dorpse karakter van Ridderkerk.
51,88865
geen flats!!!
51,8903861

Beeldkwaliteit
Beeldkwaliteit
Beeldkwaliteit

Beeldkwaliteit

Diverse niet gebruikte bordpapier (geen palen voor vuurwerkvrije zone) die
jarenlang ongebruikt de woonomgeving ontsieren. Betreft o.a. voormalig bord
parkeren bewoners, dat niet juist bleek en diverse palen voor
(invaliden)parkeerverginninghouders, die inmiddels al overleden of verhuisd zijn.
Deze loods is heel lelijk en rooilijn veel te dicht op weg. Waarom koopt gemeente
zulke objecten niet wanneer deze leeg komen. Nu heeft het pand pas wat nieuwe
cladding gekregen en zonnepanelen. Hier blijft dit pand helaas weer tientallen jaren
hier weer te staan.
Verschrikkelijk lelijk pand in vorm van boot. Woningbouw en loodsen naar
cornelisland of nieuw reijerwaard.

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid

Nu van de Ringdijk een 30 km/u weg is gemaakt, is er eigenlijk geen fatsoenlijke
ontsluiting meer van de vele nieuwe woningen aan bijvoorbeeld de Drierivierenlaan.
Met de auto richting Rotterdam betekent ‘óf zo’n 9 drempels nemen óf omrijden via
de Industrieweg richting Rotterdamseweg óf kruip door sluip door oudere kern van
Slikkerveer. Drie onaantrekkelijke opties. Meer woningen aan de oevers betekent
dat voor een veel betere ontsluiting gezorgd moet worden.
Veilige fietsroute naar dit gebied.

Beeldkwaliteit

Beeldkwaliteit

X

TREFWOORDEN

51,8858383

4,61723 Architectuur

51,8918564

4,59323 Masten

51,8939205

4,58856 Bedrijven

51,8827464

4,62095 Woningen, cultuur

51,8842857

51,8861887
51,8788359

51,8893068
51,8766736

Woningen, cultuur, dorpse
4,61286 karakter
4,60158 Woningen

4,6068 Borden

4,61584 Leegstand, woningbouw
4,6244 Architectuur

4,60543 Ontsluiting
4,6269 Fietsroute
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THEMA
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid

OPMERKING
Y
X
TREFWOORDEN
meer parkeergelegenheid nodig
51,8595848 4,64049 Parkeergelegenheid
bewegwijzering voor (onbekende) fietsers kan beter. Onlangs reed ik met m`n
racefiets een zandpaadje op...
51,8706413 4,62386 Bewegwijzering fietsroute
opstapplaats voor Fast Ferry
51,9016466 4,57565 Pond
parkeergelegenheid voor Fast Ferry
51,9009051 4,57603 Pond
Nadenken over ontsluiting bij toename woningen
51,8956791 4,58431 Ontsluiting
Nadenken over ontsluiting bij toename woningen
51,8906272 4,59385 Ontsluiting
Snelfietspad op de dijk van Maesdonck tot pas aangelegd snelfietspad bij De
Schans. Wellicht ook doortrekken vanaf Maesdonck naar Rotterdam.
51,8914768 4,58996 Fietsroute
Beneden rijweg naar rotterdam moet onaantrekkelijk wotden gemaakt voor
sluipverkeer van en richting rotterdam. Bewoners aan de benedenrijweg ervaren
steeds meer geluidsoverlast van nachtelijk vrachtverkeer, en vroeg spitsverkeer. In
de avond wordt de beneden rijweg af en toe als racebaan gebruikt. Een paar weg
slingers erin met beton blokken ter afbakening zoals bij op ringdijk naar randweg is
toegepast. Bij uitbreiding woningbouw aan de oever goed nadenken over
bereikbaarheid met de auto en ontsluitingswegen. Met name de toename van
Autoluw gebied,
verkeersdrukte en lawaai heeft nadelige impact op leefklimaat van bestaande
ontsluiting, leefklimaat,
woonwijken.
51,8955664 4,58371 geluidsoverlast
Geen doorsteek voor autoverkeer maken. Ook niet bij woning uitbreiding. Dit gebied
en aangrenzende donckse griend ligt nu in de verkeersluwte. Dit hebben we hard
nodig in de randstad
51,890116 4,59616 Autoluw gebied
Blijf ringdijk onaantrekkelijk houden voor autoverkeer en vrachtverkeer. 30 km zone
en verkeersdrempels werken prima. Eventueel aanbrengen van wegslingers. Door
genomen maatregelen beperk je tevens het sluipverkeer van en naar Rotterdam en
de A15, en achterliggende gemeente HIA, Zwijndrecht en Alblas. Dit heeft ook een
positief effect op drukte beneden rijweg richting Bolnes. Bij verdere uitbreiding van
woning bouw langs de rivier zal er goed moeten worden gekeken naar
onsluitingswegen. Wellicht de loop van de industrieweg aanpassen
parkeren weghalen en enkel toegang voor locale mensen per fiets heirdoor
beperkte drukte creeren
parkeren verbieden nu een rommel bij mooi weer
strenge normen toevoegen zodat verbreding van snelweg in toekomst moeilijker cq
onmogelijk gemaakt wordt
brug tbv doorlopende routes langs de rivier
'watertaxi' naar Alblasserdam. Profiteer van elkaars identiteit, voorzieningen en
ligging aan het water

51,8894539

4,60857 Autoluw gebied

51,8592
51,8644714

4,64113 Fietsroute, autoluw gebied
4,63033 Parkeergelegenheid

51,8574835
51,8755851

4,64345 Snelweg, verbreding
4,62776 Verbinding via weg

51,8755536

4,62835 Verbinding via water
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Bereikbaarheid
Bereikbaarheid

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid

OPMERKING
Y
X
TREFWOORDEN
nieuwe brug (referentie: Wandelbrug Ooijpoort Nijmegen)
51,8863092 4,61983 Verbinding via weg
'watertaxi' recreatieve verbinding naar kleine zaag.
51,8914308 4,60601 Verbinding via water
Maak heel de dijk 30 km gebied, Vrachtverkeer is er nauwelijks meer, maar nu is
het een racebaan, een bron van ergernis. Kijk ook eens naar de hoogte van de dijk
! Verzakking van minimaal een 0,5 meter !
51,8943555 4,58722 Verkeersoverlast
De doorgang is hier illegaal versperd, dit is een doorgang voor mensen met honden
en wandelaars ! Zo zonde dat er niemand zich erom bekommert !
51,8944515
4,5863 Barrieres

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid

Voorkom hier parkeerplaatsen, die het landschap ontsieren als er een theehuis
wordt geplaatst. Houdt het klein en maak er geen regionaal recreatiepunt van.
Verbeter de verkeersveiligheid van dit kruispunt, doordat het fietspad over de dijk
niet is doorgetrokken ontstaan er gevaarlijke situaties voor fietser (recreanten en
bewoners rivieroevers)
Gevaarlijke situaties met DHL en andere bedrijven oplossen

Bereikbaarheid

naam van een persoon

51,8870885

4,61783 ?

Bereikbaarheid

Deze weg niet gebruiken voor ontsluiting distributieloodsen. Ontsluiting dc-loodsen
via toegangsweg nabij Ridderhaven.

51,8851143

4,61589 Verkeersoverlast

Bereikbaarheid

Parkeergarages in flats verplichten. Nu heel lelijk al die auto’s die hier staan
geparkeerd.

51,8868609

4,61783 Parkeergelegenheid

Bereikbaarheid

Parkeerterrein maken voor auto’s. Op zomerse dag staat de hele bocht vol met
auto’s.

51,8649864

4,62963 Parkeergelegenheid

51,8652745

4,62992 Parkeergelegenheid

51,8865116

4,61589 Ontsluiting

51,8997546

Ontsluiting,
4,57589 verkeersdrukte

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid

Hier parkeerterrein maken
De schans heeft 6 toegangswegen. Dit lijkt teveel toegangswegen. Maak max 2
toegangswegen voor De Schans

Bereikbaarheid

verkeersbelasting vanuit Rotterdam beperken, momenteel is er heel veel
ontsluitingsverkeer vanuit Rotterdam via Ringdijk en Rijnsingel. Dit ook
vooruitlopend op de mogelijke nieuwe woningbouw aan de waterkant in Rotterdam

51,8913661

Parkeergelegenheid,
4,59186 recreatie

51,8897902
51,8937497

4,59647 Fiets, veiligheid
4,58804 Verkeersveiligheid
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Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

OPMERKING
doorgaande fiets en voetgangers verbinding langs de waterkant is essentieel voor
het besef van het belang van de rivier voor Ridderkerk. Dit mag ook een route zijn
die met een stijger over het water gaat, daar waar privé-eigendom de continuïteit
onmogelijk maakt.
In het verleden is verschillende keren een schip tegen het ponton of de damwand
gevaren. Door de steeds grotere schepen en de gevaarlijke bocht van Lek naar
Noord en vice versa (met verraderlijke stroming), is dit een gevaarlijk punt.
Daarmee een belangrijk aandachtspunt bij het nog toegankelijker maken van de
rivieroevers.

Y

X

TREFWOORDEN

51,8858568

4,6206 Fietsroute

51,8870753

4,61908 Vaarverkeer

51,8943642

4,588 Wandelroute

Bereikbaarheid

wandelpromenade van Bordes tot Riederwerf
Op dit punt staan regelmatig auto's geparkeerd. Deze blokkeren de toegang (bocht)
naar fietspad. Deze auto zijn niet van de bewoners maar van vissers of bezoekers
of verkoop van drugs. Sluit werfkade af voor autoverkeer (m.u.v) bewoners.
Parkeervakken alleen met ontheffing.

Bereikbaarheid

Dit woongebied voelt eerder bij Rotterdam te horen dan bij Ridderkerk. Zorg voor
meer
verbinding. maken
Is nu erg
Hier wandelbrug
netanoniem
zoals degebied.
Rijnhavenbrug in Rotterdam de wijk

51,8969567

Bereikbaarheid

Katendrecht verbind met de Wilhelminakade.

51,8863675

4,58465 Wandelroute,
Verbinding viaverbinding
weg
4,61969 via weg

Bereikbaarheid

Loopverbinding naar rivier is door ontwikkelaar aangepast; houdt aandacht voor de
oorspronkelijk geplande boulevard en de verbinding van en naar de
oever/wandelboulevard

51,8928625

Wandelroute, verbinding
4,59123 via weg

Bereikbaarheid

geen gigantische woontorens, zijn nauwelijks ontsluitingsmogelijkheden voor zoveel
bewoners

51,8899756

4,60154 Hoogbouw, ontsluiting

51,8977964

Fietsroute,
parkeergelegenheid,
4,58445 sociale veiligheid
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OPMERKING

Cultuur

Historische loodsen met schitterende fabriekshallen met geklonken staalconstructie.
Dit behouden! Smit Slikkerveer heeft belangrijke historie in elektrificatie van
Nederland.

51,8843775

Historie, loodsen,
4,61991 architectuur

Cultuur

Uniek monumentaal elektriciteitslijn uit jaren 40 van 20e eeuw. Benoemen als
monument! Geklonken eiffel-masten.

51,8735801

4,62388

Cultuur

Stop de ontwikkeling van een distriebutiecentrum op deze plek! De ligging
gecombineerd met de nog aanwezige cultuurhistorische industriele elementen
maken dit tot dé plek waar Ridderkerk zich opent naar de rivier. Indien de
ontwikkeling niet meer te stoppen is, leg die claim dan neer voor over een jaar of 15.
Uit ervaring weet ik dat dit soort hallen na 10 jaar zijn afgeschreven. Voor de beleger
misschien interessant dat er al een herbestemming is?
51,8838987

Y

X

TREFWOORDEN

Natuur, cultuur,
4,62016 voorzieningen

Economie

Effluentkanaak van rezi kan worden gebruikt voor aquathetmie- warmtewinning met
warmtepomp voor collectief stadsverwarming.
Geen distributiecentrum. Deze kan beter in industrieterreinen gebied Ridderkerk en
Barendrecht. In voormalig Brush gebied, bouw woningen en leg groen aan. geen
vrachtverkeer meer in de buurt van woningen, maar daar waar de autosnelwegen
naast liggen. Districentrum heeft niets te zoeken in de buurt of aan de rivier. Nu

51,8830237

4,6221 Voorzieningen

Economie

verlengen wandelpad naar de Fast Ferry

51,9012968

4,57832 Voorzieningen

Duurzaamheid

51,8730403

4,62384 Stadsverwarming
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OPMERKING

Economie

Koffie/thee huisje (kleine horeca) vanwege wandel- en fietsroute.

51,8921185

Fietsroute, recreatie,
4,59434 horeca

Economie

Waarom in dit gebied distributie centrum geplaatst. Zonde van de locatie. Er is
leegstand in het achter gelegen bedrijfsterrein. Platgooien deze boel. Combineer
woningbouw met ruime voor natuur aan de oever. Wandel gebied van creeze polder
tot aan boelewerf

51,8797422

4,62303 Voorzieningen

Groen

Deze strook zou idealiter deel moeten uitmaken van een doorgaande wandelroute
vanaf de Gorsen tot en met de Drierivierenlaan / halte Waterbus toe. Daarmee
verbind je Waterbus met groen/recreatie langs de oevers van de Noord tot en met
Crezeepolder toe.

51,8847906

4,62109 Wandelroute

Groen

In zowel Gorzen als Crezeepolder zouden flink wat meer bankjes niet misstaan

51,8667346

4,63073 Rustplekken, recreatie

Groen

Maak een aantrekkelijke wandelverbinding tussen Crezeepolder en de Waal
(richting Oostendam vv)

51,8578032

4,64551 Wandelroute

Y

X

TREFWOORDEN
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THEMA

OPMERKING

Groen

Veel recreanten maken gebruik van de Crezéepolder. Dit levert gevaarlijke situaties
op vanwege parkeergedrag. Op dit punt is er de aanwezigheid van voetgangers en
fietsers. Vandaag of morgen gaat het fout.

51,8646344

Groen

Buurtpark met bankjes en speeltuin

51,8934705

Groen

Getijdengebied / natuurgebied

51,8918051

4,59242

Groen

Wandel stiltegebied met bankjes

51,8909642

4,59731 Wandelroute, rustplekken

Groen

Meer groen, bomen e/o bloembakken langs de rivieroever op de boulevard

51,8879742

4,61779 Meer groen

Groen

Wandelboulevard langs de oever doortrekken tot aan

Y

X

TREFWOORDEN
Verkeersveiligheid,
4,63047 voetgangers, fietsers
4,5889 Rustplekken, recreatie

51,885875

4,62018 Wandelroute

Groen

Voor de hier gevestigede bedrijven is liggigng aan het water geen noodzaak.
Voorstel om hier deels woninigen en deels een getijden gebied met groen te
creeeren. te creeeren.

51,8943959

4,5879 Meer groen

Groen

Geef dit gebied een beschermde status. Dus geen woningbouw en green
bedrijfsterein.

51,8923905

4,59343 Meer groen

Groen

Maak dit gebied geschikt om te wandelen . En wellichf een groen verbinding maken
met het hierachter gelegen donckse bos en donckse velden.

51,8920689

4,59524 Wandelroute

Groen

Geef gebied beschermde status. Geen woning en bedrijfterein

51,8920201

4,59322 Meer groen
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THEMA

Groen

Groen

OPMERKING
Wandel en natuur gebied. Het grote grasveld beter benutten voor groen. Het bos
wat naast het haventje geheel gekapt is, vervangen door nieuw groen met
afwisselende soorten
Dit groen gebied, met achterliggend donckse velden en bos verbinden (dier
vriendelijk). Gebied beter inrichten voor insecten. Nu wordt er 2x per jaar op
leefgebied van insecten een aanslag gepleegd door het dijkgebied in zijn geheel in
zeer korte tijd ye maaien. Zoek dus ook samenwerking met het waterschap voor
beheer en onderhoud van het weinige groen wat er nog is.

Y

X

TREFWOORDEN

51,8921598

4,59486 Wandelroute, meer groen

51,8916803

Meer groen, groene
4,59452 verbinding

51,8877356

4,61762 Meer groen

51,8718611

4,63014 Wandelroute

Groen

Het is hier een grote baksteen met parkeervakken ervoor. Geen boom, nauwelijks
bloembakken. Geen gras te vinden na de nieuwbouw. Persoonlijk vind ik het
schandalig dat de opzet van deze wijk, met alleen maar baksteen is goedgekeurd
door de gemeente en zo is ingericht door de project ontwikkelaar. In mij ogen hoor
je niet zo om te gaan met de inrichting van je gebied.
Mooi wandel gebied. Heeft wat paden betreft wel onderhoud nodig. Maar let wel op
bij natuur en fauna wet bij onderhoud. De gemeente is in mijn ogen hierbij een paar
keer in overtreding geweest (zoals vermeld inde combinatie)

Groen

toegankelijk houden

51,8652996

4,63569

Groen

Gorzen en Griend aan elkaar verbinden. Hierdoor meer variatie in wandelroutes en
betere beleveing van grote omvang groengebied.

51,8696897

4,62918 Groene verbinding

Groen

Groene natuurlijke oevers + routes fiets en voetganger. Oude elementen uit de
industriele geschiednis geven deze oevers een verhaal

51,8785474

Meer groen, wandelroute,
4,62552 fietsroute, recreatie

Groen

Indien de distriebutiehal er toch komt, kan deze strook (rijkswaterstaat) toch al
ingevuld worden als natuurlijke groenen over, incl voet en fietspad.

51,8852231

Meer groen, wandelroute,
4,6208 fietsroute

Groen

Paviljoen Struis incusief de tuin zijn nu een prettige oase, als uitzondering op het
volledig stenen en gesloten karakter van dit net opgeleverde gebied. Zoals de
horeca functie als de weelderige tuin zijn van zeer grote waarde voor Ridderkerk.

51,8866469

Groen

4,61919 Recreatie, groen
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THEMA

OPMERKING

Groen

Geef projectontwikkelaar de vrije hand en er word veel volume gerealiseerd met een
zo goedkoop mogelijke parkeeroplossing. Hier is de opgave van morgen gecreeerd.
Gesloten 5 meter hoge plinten zonder programma?! De torens domineren het zicht,
zelf vanuit Slikkerveer (ergen dan een windmolen...) en ook vanuit Krimpen en
Alblasserdam ziet het er zeer onaantrekkelijk uit. Alle charme van de riante
woningen aan de Ringdijk is tenietgedaan. De inrichting van de buitenruimte is zeer
monotoom en 99% betonsteen. Toch maken veel mensen een wandeling langs de
over. Stel je voor wat de potentie is van deze plek met een betere inrichting en
programmering?!
51,8875508

Groen

Groen

Groen

Groen
Groen
Groen
Groen

Groen

Y

Dit is privegebied, maar met welke functie? Het is een stenen vlakte die niet gerbuikt
wordt, maar die van grote waarde kan zijn voor een aantrekkelijke rivierover. De drie
woningen aan de ringdijk zijn uiteraard belangrijke gesprekspartners bij de
inrichting, maar het algemeen belang van deze plek weegt zeker ook mee.
51,8886037
Waarom zijn deze woningen lastig te verkopen? de manier van herontwikkelen
klopt, maar ook hier weer, wie wil er nu echt wonen op een parkeerterrein?
Vergroenen! Dit verbijzonderd het industriele object en zal het woongenot ook
verhogen. Goed tegen hiitestress ook natuurlijk.
51,8880276
Dit perceel van het Waterschap wordt nauwelijks gebruikt, maar ze zijn alleen door
'grotere machten' in beweging te krijgen. Realiseer hier paviljoen Struis 2.0! Hou het
groene deel openbaar toegankelijk zodat ook andere inwoners van Ridderkerk hier
de rivier kunnen beleven! Een welkome aanvulling op een mooie route over de
ringdijk.
51,8897543
Zie opmerking bij kavel waterschap. De oude loodsen staan schots en scheef, maar
dat maakt ze niet minder waardevol en sfeervol. Probeer deze te behouden!
Langs de rivieroever bij "Het Schip",meer bankjes, geen metalen, maar waar je
zonder zere kont op kunt zitten. Verder sport toestellen plaatsen
Meer bomen in de buurt van de Drierivierenlaan
Veel meer groen in het betondorp aan de Drierivierenlaan. Milieuvriendelijke wijk
creëren ipv een hitte eiland!
een ' laan' heeft bomen aan beide zijden van de weg! De drierivierenlaan heeft
welgeteld vier kleine boompjes, meer groen a.u.b. ook aan de waterkant is ruimte
voldoende

51,8900589

X

TREFWOORDEN

4,61815 Meer groen

4,61502 Meer groen

4,61583 Meer groen

Meer groen, wandelroute,
4,61022 fietsroute, recreatie

51,8785619
51,8877507

4,60697 Behoud oude loodsen
Rustplekken, recreatie,
4,62587 sport
4,61723 Meer groen / bomen

51,8867309

4,61749 Meer groen

51,8879104

4,61653 Meer groen / bomen
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THEMA

OPMERKING

Y

Groen

Kan hier een fiets/loop verbinding gemaakt worden tussen de Schans en de
groenstrook langs de rivier, die ook langs het nieuwe pand van Panattoni
geprojecteerd is. Daarmee wordt het recreatie verkeer gescheiden van het vele
vrachtverkeer op de toevoerweg naar Panattoni en achtergelegen distributie centra.
Wandelpark t.h.v. Christus is Koningkerk- tussen Willemstraat en Louise de
Colignylaan: felgele afvalbakken verstoren het geheel van de groenvoorziening,
zoals elders geplaatst creeer je een rustiger beeld door het plaatsen van groene
afvalbakken. Dit geldt overigens ook voor andere groenplekken binnen de
gemeente.
Herontwikkeling van het bedrijventerrein biedt kansen voor een mooie, groene
wandelroute langs de rivier. Hier kan de getijdennatuur beleefd worden.

Groen

Vergroenen van deze versteende omgeving i.v.m. hittestress en meer leefgenot.

51,8871282

Groen

Behouden en openstellen van groene kavel voor doorkijkje.
Donckse Griend behouden en ontoegankelijk houden. Eén van de weinige
rustgebieden voor natuur langs de rivier. De unieke natuurwaarde kan alleen op die
manier behouden worden.

51,8900153

Groen

Groen

Groen

Groen
Groen

Aandacht voor herinrichting buitengebied. Getijdennatuur beleefbaar maken om het
groen hier te behouden
Geef hier getijdennatuur de ruimte en in noordelijke richting groenstrook als
wandelgebied verlengen.

X

TREFWOORDEN

51,8852476

Fietsroute, wandelroute,
4,61711 groen, recreatie

51,8819429

4,62455 Groene afvalbakken

51,8841747

4,62159 Wandelroute, meer groen
4,61837 Meer groen

51,8914985

51,8912337
51,8823867

4,6082 Uitzicht
Groen, natuur, behoud
4,59303 Donckse Griend

4,5982 Getijden, natuur, behoud
Getijden, wandelroute,
4,6232 natuur
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THEMA
Groen

OPMERKING
Onderscheid tussen recreatie in het park en natuur in het griend behouden om de
waarde van de griend vast te houden.

Groen

Wanneer je bij nat weer een wandeling wilt maken, is het onderlangs de dijk vaak te
drassig. Over de dijk wandelen geeft een onveilig gevoel. Een alternatieve (meer
droge) route om een rondje Crezéepolder te wandelen graag als optie meenemen.
Een natuurspeelplaats voor kinderen om het gebied aantrekkelijker te maken.
Vergelijkbaar met natuurgebieden in de omgeving, bijvoorbeeld HIAmbacht of
Krimpen aan den IJssel.

Groen

Hier bevond zich een veer naar Kinderdijk. In de oksel van de kribdam bevindt zich
een strandje. Op de Kribdam bevindt zich een bakenboom.

Groen

Y

X

TREFWOORDEN

51,8727563

4,62832 Natuur, recreatie

51,8646874

4,63259 Wandelroute

51,860235

4,6471 Natuurspeelplaats

51,8691097

4,63373

51,8836772

Meer groen, verbinding via
4,62245 weg, wandelroute

51,8840406

4,61788 Meer groen

51,8837377
51,8854562

4,61762 Wandelroute
4,62053 Wandelroute

51,8878144

4,61793 Boulevard, wandelroute

51,8833362
51,868091

4,62268 Wandelroute
4,63159 Wandelroute

Groen
Groen

Groenstrook doortrekken achter loodsen langs. Als verlenging vanuit gorzen.
Overweeg voetgangersbrug naar wandelboulevard aan drierivierenweg
Groene zoom aanbrengen om zich van loodsen weg te nemen zodat de scouting
Ridderkerk meer jn het groen komt te zitten. De nieuwe loodsen zullen teveel
verstenen.
Hier loopt nu oliefantspaadje vanaf bruggetje bij de kerk. Deze wandelverbinding
maken met wandelpad langs de dijk richting gorzen
Groen wandelpad langs rivier doortrekken.
Boulevard zonder allure. Graag kijken naar boulevard zoals de IJsselkade,
boulevard in Doesburg. Naar dat voorbeeld zou de boulevard beter ingericht kan
worden.
Hier stop het groene wandelpad. Dit pad in Noordelijke richting verlengen over oud
Zmit Slikkerveerterrrin.
Hier mist het wandelpad nog tussen Gorzen en de dijk

Groen

Toegang gorzen hier beter toegankelijk maken

51,8734808

4,62585

Groen

Hier mist wandelpad tussen De Gorzen en de nieuwe wandelbrug.

51,8678674

4,63226 Wandelroute

Groen

Groen
Groen
Groen

Groen
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THEMA

OPMERKING

Groen

Klaphek verhindert dat een fiets meegrnomen kan worden. Toegankelijk maken
voor fietsers.

51,8645673

Groen
Groen
Groen

Hier wandelpad maken om nieuw parkeerterrein bij schapenwei te verbinden met
pad richting de strandje.
Groenstrook doortrekken
Wandelpad doortrekken langs waterkant.

51,8647926
51,8856772
51,8809288

4,63032 Wandelroute
4,62029 Meer groen
4,6242 Wandelroute

Groen
Groen

Pad verlengen naar loopbrug
Wandelpad richting noorden achter rwzi langs is er niet. Staat nu zelfs hek.

51,8682864
51,8719465

4,63182 Wandelroute
4,62557 Wandelroute

Groen

vergroening van deze oever is essentieel, niks dan lof voor de stedelijke ambities
hier, maar hoe ga je om met de openbare ruimte. Parkeerplekken tot de kade. een
kade zonder kwaliteit, gebouwen zonder programma en sociale controle in de plint.
Dit kan en moet beter voor een omgeving met zoveel cultuurhistorie.

51,8883731

4,61639 Meer groen

51,8916149

4,59664 Natuur

51,8881494

4,61672 Meer groen

51,8711019
51,8841801

4,62311 Meer groen, zendmast
4,62084 Erfgoed

Groen

Groen

Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Recreatie
Recreatie
Recreatie

Dit gebied strategisch inrichten zodat er in de toekomst geen oever verbinding naar
de overzijde kan worden gemaakt. Wellicht dit gebied verkopen aan zuidhollandes
landschap en hier een uniek natuurgebied voor beschemde soorten te maken.
Gemeente heeft met de inrichting van dit gebied totaal geen oog gehad voor groen
voorzieningen. Als je hier loopt zie je alleen maar bakstenen, stoeptegels en auto,s.
Zonde hoor.
dit gebied zo groen mogelijk maken en niet ineens toch weer een hoge zendmast
toelaten die ook op een bedrijfspand kan staan (kost alleen wat meer maar dat
moeten ze er dan voor over hebben)
behoud / herontwikkel dit cultureel erfgoed! https://youtu.be/J464_MFe_a0
Wandelbrug maken om groenwandelstrook te verbinden met de wandelboulevard
drierivierenpunt.
Ontwikkel dit goed zodat brug naar Krimpen hier niet kan aanlanden in de toekomst.
Glazen wand is gevaar voor vogels. Dom om een glazen geluidwal te plaatsen,
vogels vliegen zich hier te pletter. Amoveer die loodsjes.
Jachthave van maken
herontwikkelen wat aansluit met een recreatie haven en industrie weh
Zandstrand maken? Aan binnenwater is veiliger om te zwemmen dan direct aan
rivier.

Y

X

51,8861217
51,891362

TREFWOORDEN
4,6304 Fietsroute

4,6201 Wandelroute, meer groen
4,59325 Meer groen

51,88749
51,8859545
51,8769425

4,61668 Natuur, vogels
4,61895 Recreatie, haven
4,62531 Recreatie, haven

51,8678608

4,63273 Strand
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Werken
Werken
Wonen
Wonen

OPMERKING
Stadstrand? Kades weg en mooi strand realiseren. Veilig aan binnenwater omdat er
dan geen stroming van rivier.
Geweldig mooi punt voor ontwikkeling recreatie? Nu enkel plek snue
recreantenhaven en restaurant wat z’n beste tijd ook al achter zich heeft.
Deze kade weg en daar mooi zandstrand maken?
Hier is een sociaal onveilige plek wegens evidente handel in drugs. Dat maakt deze
‘flessenhals’ in de wandelverbinding tussen Slikkerveer en Bolnes / Donckse Velden
zeer onaantrekkelijk. En dat is jammer omdat een wandeling langs het opgespoten
land bij Huys ten Donck erg mooi is.
Denk goed na bij inrichting van het gebied. Aan werfkade zijn nu parkeerplaatsen
gecreeerd die s' avonds gebruik worden voor drugs verkoop. In de zomer vaak last
van auto's (sávond) met harde muziek. Omwonende hebben er last van. Geen
openbare parkeervakken hier meer plaatsen.
Snap niet dat uitbreiding werklocatie langs de rivier in ridderkerk wenselijk is. Er zijn
steeds minder scheepswerven, bij IHC worden mensen ontslagen en de voormalige
scheepswerf terreinen aan de Oostdijk in Rotterdam wat op een steenworp van
Ridderkerk ligt worden al jaren niet gebruikt. Volgens mij is dit gebied deels
aangemerkt als nieuw woningbouw gebied. Geen nieuwe bedrijven in het
overgebied. Dichter bij de snelweg zijn er nog diverse gebieden die hiervoor beter
gebruikt kunnen worden.
gemeente depot verwijderen en weer terug geven aan natuur. of een mooi
kenniscentrum van maken
Behoud de bedrijvigheid in deze haven! Er liggen vaak nieuwe boten, dertel het
verhaal van deze boten die van over de hele wereld komen. Het is niet voor niets
dat de wethouder hier zijn praatje heeft opgenomen.
Laat de gemeente hier eens zijn verantwoordelijkheid nemen op handhaving en
koop het stuk grond ipv jarenlang niets te doen en maar af te wachten.
Distributiecentra op Cornelisland plaatsen niet hier. Wonen aan rivieroevers.
Knarrenhof Bolnes, woningen voor ouderen aan de rivier
Wonen, bereikbare woningen voor sociale huur en sociale koop.

Wonen

Starterslaagbouw en seniorenhoogbouw (max 4 etages).

Wonen

Alleen laagbouw en betaalbare woningen (deel voor starters en alleenstaanden)
Dit pand staat al sinds oplevering leeg. Ombouwen naar (studenten)woningen ivm
aansluiting Fast Ferry Rotterdam.

THEMA
Recreatie
Recreatie
Recreatie

Sociaal

Sociaal

Werken
Werken

Werken

Wonen

Y

X

TREFWOORDEN

51,8853949

4,61805 Strand

51,8743642
51,8854992

4,62867 Horeca
4,619 Strand

51,8897174

4,60491 Sociale veiligheid

51,8963399

Sociale veiligheid,
overlast,
4,58531 parkeergelegenheid

51,8912516

4,59484 Werklocatie bij snelweg

51,8709876

4,62476 Meer groen, voorzieningen

51,8857893

4,61875 Scheepvaart, haven
Handhaving, sociale
4,58772 veiligheid
4,61915 Voorzieningen
4,58612 Woningbouw, ouderen
4,58826 Sociale huur
Woningbouw, ouderen,
4,58846 starters

51,8948786
51,8849918
51,8953122
51,8941999
51,8940762

51,890642
51,8874555

Woningbouw, starters,
4,60232 alleenstaanden, laagbouw
4,61513 Woningbouw
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Wonen

OPMERKING
In het bestemmingsplan Slikkerveer-Rivieroevers 2008 is voor deze locatie al een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor woningbouw, maar daar is tot op heden
geen uitvoering aan gegeven. Mij lijkt een actievere betrokkenheid van de gemeente
om tot woningbouw te komen op deze plek aangewezen. Het gaat uiteindelijk om
een bedrijf dat qua milieuzonering niet goed ligt ten opzichte van de naastgelegen
woonwijk. Aan de voorkeursafstanden voor een 4.1 inrichting wordt niet voldaan.
Daar komt bij dat nog niet zo lang geleden de loods aan de Ringdijk geheel is
opgeknapt en voorzien van zonnepanelen. Dat laat zich niet rijmen met de
ruimtelijke intenties voor deze locatie namelijk transformatie naar woningbouw.
Vandaar mijn opmerking om de komende planperiode meer concreet in te zetten op
transformatie.
Gebied ontwikkelen voor woningbouw. Met wandel en fiets strook langs het water.
Geen autoverkeer toestaan. Want ik zie dat op parkeer gelegen langs het water
zoals bij dockhof er savond autos staan van waaruit drugs wordt verhandeld, of luid
muziek tot in de nacht wordt afgespeeld.
Start met woningbouw. Plus fiets en wandelstrook lang het water. Geen autoverkeer
en parkeervakken creëren. Ivm drus dealen en geluidsoverlast zoals bij dockhof het
geval is.

Wonen

Dit bedrijf laten verhuizen naar bolnesserkade. Vrijgekomen gebied geschikt maken
voor woningbouw. Hierbij een groenstook van 30 meter breed vanaf donckse
velden naar rivieroever creëeren. Wellicht met getijdenpark aan de oever

THEMA

Wonen

Wonen

Wonen

Wonen

Bedrijfs strook hier is echt foeilijk. Hoe kun hier als gemeente het toestaan om op
zo'n top locatie als dit zulke lelijke bedrijfs loodsen hebben laten plaatsen. De
bedrijven die gebruik maken van deze loodsen hebben geen directe ligging aan het
water nodig( vraag me hierbij af wat destijds hierbij de toekomst visie was). Voorstel
is om hier de hele boel plat te gooien en hier woning bouw (afwisselend hoog en
laag). Dus ook betaalbaar houden. Hierbij woningbouw afwisslen met ruitme voor
groen. Langs de oever of eventueel aan het water een groen strook voor
wandelaars. Ook tussen de huizen ruimte houden voor groen. Geen woningnieuw
bouw zoals bij de Schans. Daar zie je ter hoogte van de nieuw bouw alleen maar
baksteen, stoeptegels en nauwelijks groen of een boom. Zeker met het oog op
verandelijke klimaat, grondwateropslag, en dat overheid en gemeente groene tuinen
promoot, is woning bouw zoals bij Schans is gebeurd niet wenselijk
Dit is een opslag plaats van volgens mij het waterschap. Staat tevens een oude
werkplaats. Volgens mij wordt dit nauwelijks gebruikt. Ideel om 3 hoog
appartementen (mix van midden segment en hoog segment) te plaatsen

Y

X

51,8906417

TREFWOORDEN

4,60223 Woningbouw

51,8932216

Woningbouw, fietsroute,
wandelroute, sociale
4,59009 veiligheid
Woningbouw, fietsroute,
wandelroute, sociale
4,59012 veiligheid

51,8932316

Woningbouw,
voorzieningen, meer
4,58715 groen, getijden

51,8937875

Woningbouw, meer groen,
4,58868 wandelroute

51,8932148

51,889719

Woningbouw, midden en
4,61041 hoog segment
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THEMA
Wonen

Wonen
Wonen
Wonen
Wonen
Wonen

Wonen
Wonen
Wonen

Wonen

Wonen
Wonen
Wonen
Wonen

Wonen

OPMERKING
loods te klein voor echt pakhuis maak er mooie huizen van die max hoogte
aanhouden van de kantoren die iets verder staan
oude panden die op instorten staan eigenaren wachten op grote klapper bij andere
bestemming niet aan toe geven en vasthouden aan leuke huizenlint die er is max 1
of 2 huizen om oude troep op te ruimen
toekomstig woongebied van grienden tot beverwaard
geen woontorens en grote complexen
Geen hoogbouw en peperdure appartementen
toekomstig woongebied van grienden tot beverwaard
Bij ontwikkeling tot woongebied: leer van de fouten aan de drierivierenlaan...
probeer 1 of 2 karakteristieke pontons te behouden in het nieuwe beeld, gebruik ze
voor groen en bijzonder programma. dergelijke drijvende voorzieningen kunnen veel
vaken terugkomen langs de ridderkerkse rivierovers.
Dit zijn zulke mooie locaties voor woningbouw i.p.v. bedrijven. Dat vind ik voor het
hele stuk daar langs de Noord
niet van grote afschuwelijk lelijke woontorens zoals de drierivieren maar een leuke
laagbouwwijk
Een hoogwaardig woongebied met groenvoorziening is op deze plaats zeer
wenselijk. Trek de boulevard door in combinatie met recreatie. Het zou de hele
omgeving een stuk omhoog tillen en het aantrekkelijker maken hier te wonen.
Bijkomend voordeel: Het lost een gedeelte van het problematische tekort aan
woningen en groen in de gemeente deels op. Het huidige bedrijfsterrein is zodanig
verouderd dat het niet ten goede komt van het aanzicht in dit gebied.
Behoud van zwaar industrie is hier geen optie, gezien er pal naast woningen
gerealiseerd zijn na toestemming van Gemeente Ridderkerk. Dit zijn circa 400
woningen die geconfronteerd kunnen worden met geluidsoverlast.
Hier woningen met zicht op rivier. Geen loodsen. Distributiecentra kunnen beter op
Cornelisland worden gebouwd.
Bedrijfspandjes en loodsen amoveren en ruimte maken om De Schans te
transformeren tot woonwijk.
Loodsen die tr koop staan opkopen door gemeente en herbestemmrn voor
woningbouw
Appartementen verplichten bij nieuwbouw een parkeergarage te voorzien! De
nieuwste woontoren hebben gedn parkeergarage waardoor het hele gebied volstaat
met geparkeerde auto’s

Y

X

TREFWOORDEN

51,8793534

4,62282 Woningbouw

51,8899196
51,873916
51,890085
51,8899129
51,878309

4,60658
4,6271
4,60346
4,60236
4,624

51,8905197

4,60298 Meer groen, pontons

51,8835787
51,8898398

4,62208 Woningbouw
Woningbouw,
4,60392 beeldkwaliteit

51,8857461

Woningbouw, groen,
4,61811 recreatie

51,8858527

4,61774 Geluidsoverlast

51,8853254

4,61932 Woningbouw

51,8870935

4,61634 Woningbouw

51,8875901

4,6157 Woningbouw

51,8880007

Woningbouw, sloop
Woningbouw
Laagbouw
Laagbouw, betaalbaar
Woningbouw

4,61738 Parkeergelegenheid
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THEMA
Wonen
Wonen
Wonen
Wonen
Wonen
Wonen

Wonen

OPMERKING
Y
X
TREFWOORDEN
Aantal watervilla’s bouwen hier
51,8897827 4,61033 Woningbouw
Wonen in groen
51,8900393 4,60722 Woningbouw
Woningbouw
51,8889319 4,61291 Woningbouw
Hier woningbouw ipv bedrijfspanden.
51,8870811 4,61697 Woningbouw
Woningbouw ipv loodsen
51,8818957 4,62245 Woningbouw
Hier woningen. Bedrijven verhuizen.
51,8872863 4,61579 Woningbouw
Dit historische gebied heeft veel kans als unieke woonlocatie. Het faciliteren van
een een groot distributiecentrum ontkent de waarde van deze plek en kan veel beter
op een plek waar minder randvoorwaarden voor wonen aanwezig zijn. De nabijheid
van de waterbus en ligging aan het water maakt dit een regionale woonlocatie. Tijd
om door te pakken, maar wel met meer groene kwaliteit als bij de andere 5
Cultuur, woningbouw,
woontorens.
51,8849164 4,61983 meer groen

link naar de interactieve
kaart
OpenLab 1 rivieroevers Ridderkerk (arcgis.com)
verslag bijeenkomst
nav de reacties op de
kaart
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