
 

   Kaalslag in het Oosterpark 

 

Situering Rietput , nieuwe vijver en uitbreiding Rowdies   

Deze wijzigingen veroorzaken een grote kaalslag in het oostelijk deel van het Oosterpark  !!! 

Waarom worden deze nieuwe elementen juist geprojecteerd op plaatsen waar nu gezonde volgroeide bomen staan ??? 

Totaal moet  hiervoor  8000 (rietput) + 13000 (vijver) + 12000 (honkbalveld) = 33000 m2  gezond bos gekapt worden. 
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RIETPUT:  Dit mooie gevarieerde bos ( 8000 m2 bomen en struiken, zie onderstaande foto’s ), gelegen direct tegenover de 

woningen aan Pelikaan en Zalm,  moet plaatsmaken voor een kale Rietput.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit bos moet plaatsmaken voor een rietput 

Waarom moet uitgerekend hier een rietput komen. 

Een mooi stuk bos langs de Oosterparkweg moet 

daarvoor verdwijnen. Bewoners kijken dan op een 

lage rietput, i.p.v. op een mooi hoog bos.  

Bovendien is de kans op overlast groot, door 

toenemend verkeersgeluid, meer fijnstof en ‘last but 

not least’ door muggen of stank uit de rietput.  

Als zo’n rietput vanuit ecologisch opzicht zo gewenst 

is, realiseer hem dan op een andere plek in het 

Oosterpark, ver van de bewoning verwijderd. 



VIJVER:  Dit gevarieerde lage bos (voornamelijk grote struiken, totaal ca. 13.000 m2) is in 10 jaar tijd spontaan ontstaan 

op een voormalig baggerdepot.   Puur natuur dus !!!    Waarom moet dit nu plaatsmaken voor een grote vijver  ?? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom moet uitgerekend hier een vijver komen ??  

Dit is toch een mooi gevarieerd bos en er is al zoveel 

water. 

Voor een hondenstrandje ???? 

Dat kan ook prima elders in het park langs één van 

de vele waterpartijen gerealiseerd worden.  

Al deze struiken en bomen vormen een prima extra 

barrière voor geluid en fijnstof.  

Laat ze alsjeblieft staan !!! 



ROWDIES:  Hier is de uitbreiding van de Rowdies geprojecteerd. Zoals de plannen er nu liggen verdwijnt daardoor het 

fietspad, moet het Essenlaantje ingekort worden (er moeten 14 essen gekapt worden (ruim 25%)) en worden de 

wandelmogelijkheden sterk verminderd.  Voor dit honkbalveld moet ca. 13.000 m2 bos worden opgeofferd.  

 

 

Deze natuur moet plaatsmaken voor het nieuwe 

honkbalveld van de Rowdies. Het op de foto 

linksboven zichtbare deel van het Essenlaantje en het 

wandelpad op de foto rechtsboven verdwijnen.  

Met het voorstel van 3VO.Biotoop van januari 2021 

(zie figuur hiernaast) kan het Essenlaantje en een 

deel van het omringende bos gespaard blijven. Ons 

voorstel is zonder goede reden terzijde geschoven.  

Wij vinden echter ons voorstel nog steeds de minst 

slechte optie voor een oplossing voor de Rowdies in 

het Oosterpark. Dus: voer het dan ook zo uit !! 


