
Artikel 40 vragen over het Gorzenpark 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, 

artikel 40) 

Datum 

25 mei 2021 

Onderwerp 

Het Gorzenpark 

Vragensteller 

Victor Mijnders, CDA Ridderkerk  

Vragen 

Op 18-2-2021 stond er een artikel in de Combinatie van meneer A. van Dragt met de titel 

‘Problemen met Leeflaag’. Hierin werd erop gewezen dat er problemen zijn met de leeflaag 

in het Gorzenpark en dat dit een gevolg is van het bijzondere verleden van dit Ridderkerkse 

natuurgebied. Naar aanleiding van dit artikel hebben twee CDA-fractieleden afgelopen 

maand een rondleiding gekregen in het Gorzenpark, om zo meer te weten te komen over 

het bijzondere verleden van het Gorzenpark, maar ook over de problemen met de Leeflaag. 

Zoals in het eerdergenoemde artikel al aangegeven, zou de afdeklaag (over het afval) niet 

meer de geëiste dikte hebben en wanneer bomen omvallen zou het afval al zichtbaar 

worden. 

Aan de hand van het artikel ‘problemen met leeflaag’, de rondleiding in het Gorzenpark en 

de informatie uit de kadernota begroting 2022 (blz. 7) heeft het CDA Ridderkerk de 

volgende vragen: 

1. Tijdens de rondleiding in het Gorzenpark zijn we gewezen op de slechte staat van 

een grote aantal bomen in het noordwestelijke gedeelte van het Gorzenpark. In de 

kadernota begroting blz.7 geeft u aan dat hier ook verschillende bomen zijn 

omgewaaid. Op welke manier zorgt u ervoor dat de veiligheid in dit gebied, betreft het 

omvallen van bomen/ afbreken van takken, gewaarborgd blijft 

2. Wanneer is er voor het laatst in het noordwestelijke gebied van het Gorzenpark 

onderhoud geweest? 

3. U geeft in de kadernota begroting blz.7 aan dat er geconstateerd is dat de 

bewortelingszone in het noordwestelijke gedeelte van het Gorzenpark ‘wel heel dun 

is’. Kunt u aangeven hoe dik de bewortelingszone/ leeflaag nu is en aan welke dikte 

deze laag moet voldoen? 



4. Kunt u specifiek aangeven welk gebied er in het Gorzenpark een te dunne 

bewortelingszone/ leeflaag heeft?  

5. Is er een deadline vanuit de provincie wanneer de leeflaag/ bewortelingszone weer 

de juiste dikte moet hebben? 

6. Kunt u aangeven wanneer u verwacht meer duidelijkheid te kunnen geven over 

wanneer de leeflaag/ bewortelingszone wordt hersteld en op welke manier dit gaat 

gebeuren? 

 

Het bijzondere verleden van het Gorzenpark laat ook op andere manieren zijn sporen na. Zo 

zou er sprake zijn van een zeer vervuilde grond in dit gebied. Eén van de gevolgen hiervan 

is dat bijvoorbeeld de oude speelvijver uit 1970, midden jaren tachtig al gesloten werd 

omdat het water te vervuild zou zijn. Om de vervuiling van het grondwater in dit gebied te 

monitoren staan er verschillende pijlbuizen in dit gebied: 

7. Om de hoeveel tijd wordt er gemonitord hoe het staat met de vervuiling van het 

grondwater rondom het Gorzenpark?  

8. Zijn er gegevens over op welke schaal het grondwater in dit gebied vervuild is? 

Zo ja, Kunt u die gegevens met ons delen? 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u 

om schriftelijke beantwoording van deze vraag. 
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