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Betreft: Dierenweide Lohmanpark 

Geachte raadsleden, 

In het Wijkprogramma West 2018-2023 zijn de in de wijk aanwezige parken, het Reijerpark en het 
Lohmanpark beschreven. 

"De aanwezigheid van de twee mooie parken in de wijk biedt wijkbewoners de mogelijkheid op relatief 
korte afstand van de natuur en de buitenlucht te genieten. Versterking van de aanwezige functies in het 
Reijerpark en het Lohmanpark kan dit gebruik bevorderen. Daarbij wordt gedacht aan onder andere 
verbetering van de looppaden in de parken, het natuurlijk spelen in het Reijerpark en de dierenweide in 
het Lohmanpark. Aandachtspunt is het beheer van de dierenweide toekomstbestendig te maken." 

In deze brief geven wij u informatie over de stand van zaken ten aanzien van de dierenweide in het 
Lohmanpark. 

Beheer dierenweide 
Rond de zomer 2018 is het Maxima College gestopt met het beheer van de dierenweide. De 
communicatie hierover heeft geleid tot de aanmelding van de heer Stok om de dierenweide te mogen 
gebruiken voor klein vee. Op 4 oktober heeft de heer Stok de eerste dieren geplaatst en beheert en 
onderhoudt vanaf dat moment de dierenweide. De heer Stok heeft een zorgboerderij en geeft stagiaires, 
leerling dierenverzorgers de gelegenheid om ervaring op te doen. Zo is begin dit jaar door stagiaires een 
examenopdracht ter plaatse van de dierenweide uitgevoerd. 

Inrichting Lohmanpark 
Zoals in het wijkprogramma al is aangegeven is het de bedoeling bestaande functies te versterken en 
onder andere de looppaden te verbeteren. Het Lohmanpark wordt hiervoor in totaliteit geschouwd en als 
onderdeel meegenomen in de Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte. 

• Koningsplein 1 
Postbus 271 
2980 AG Ridderkerk 



Vervolg 
Met de huidige gebruiker wordt binnenkort een gebruiksovereenkomst gesloten. De inrichting van het 
Lohmanpark zal geschouwd worden en als onderdeel opgenomen worden in de Integrale Visie per wijk 
op groen in de openbare ruimte. Het park omvat veel water en groen en kan door inrichtingswijzigingen 
bijdrage aan bijvoorbeeld het verhogen van biodiversiteit. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van 

t-·{. 


