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Goedendag, 

Met betrekking tot het overleg met bewoners op 25 januari in verband met de verhuizing van de Rowdies, 

willen wij allereerst opmerken dat wij het overleg als  weinig constructief hebben ervaren. Allerlei 

suggesties van bewoners werden afgedaan met ‘kan niet’ of ‘is ongewenst’. Er werd niet echt gezocht 

naar een compromis, maar iedereen “preekte voor eigen parochie” en dat gold niet in het minst voor de 

Gemeente Ridderkerk. Daarnaast vinden we het een gemiste kans en niet getuigen van respect in de 

richting van de bewoners dat zowel de Rowdies als TV Oudelande niet betrokken waren bij dit overleg. 

Wij memoreren nogmaals dat volgens de Actualisatie Integraal Accommodatie Plan van april 2019 de 

wens van de Rowdies uitsluitend was om een softbalveld te verkrijgen dat voldoet aan de eisen van de 

KNBSB. Daarvoor zou het veld ca. 10 meter groter moeten worden. Inmiddels is dat ontaard in een verder 

uitgebreide lijst van wensen: honkbalveld met internationale afmetingen, veldverlichting op beide velden, 

nieuw clubhuis, slagkooi, velden dicht bij elkaar, clubhuis bij de backstops en wellicht zijn we dan nog wel 

enkele wensen vergeten. Wij vinden dat nogal wat voor een relatief kleine sportvereniging (omstreeks 

200  leden (waarvan ca. 150 spelend in 10  teams)), die maar ca. 6 maanden per jaar en dan nog maar een 

deel van de dag gebruik maakt van de sportaccomodatie. 

Wij gunnen de vereniging een mooie sportlocatie, maar behartigen ook de belangen van honderden 

bewoners van Drievliet en bewoners elders uit de gemeente Ridderkerk, die graag recreëren in het 

Oosterpark en dat 7 dagen per week doen en ook het gehele jaar door. De uitbreiding van de Rowdies 

mag daarom wat ons betreft geen ernstige schade aanrichten aan het recreatieve karakter van het park. 

Dit houdt in dat er voldoende ruimte moet resteren voor wandelpaden en fietspaden en dat het park 

door de sportaccommodaties niet in twee delen wordt gesplitst.  

Alle plannen die wij tot nu toe gezien hebben, doen dat wel en de reden is dat de veelheid van wensen 

vertaald wordt naar eisen en dat die niet binnen de randvoorwaarden te realiseren zijn. 

Want ook aan randvoorwaarden ontbreekt het niet: er moet rekening gehouden worden met 

veiligheidszones (rondom de velden en langs de A15), de velden mogen niet in de buurt van de hogedruk 

gasleiding komen (terwijl deze nota bene wel over de gehele lengte langs of onder de Oosterparkweg ligt) 

en zo zijn er nog wel een paar randvoorwaarden 

Onze randvoorwaarde  dat het recreatieve karakter van het Oosterpark niet aangetast mag worden, 

voegen we daar graag aan toe. Als we zien hoeveel mensen er dagelijks  door het park wandelen en 

sporten (bij gebrek aan andere mogelijkheden binnen Ridderkerk) voldoet dit park aan een enorm 

recreatieve behoefte, dicht bij huis. Dit past overigens ook binnen het door de gemeente gepropageerde 

essentiele behoud van het groene karakter ( door o.a. het planten van bomen etc) en  ook het tegengaan 

van overbodige reisbewegingen. Dat groene karakter wordt niet behouden door zo nu en dan wat gratis 

bomen aan de bewoners beschikbaar te stellen, indien daar een dusdanige aantasting van het Oosterpark 

tegenover staat.  

In dat kader was  het voor ons ook wel tekenend dat  in het team van de gemeente, m.u.v. de 

projectleider herinrichting Oosterpark, mevr Bos, geen enkele vertegenwoordiger van het “groene 

segment”  (of de daarvoor verantwoordelijke wethouder ) aanwezig was! 

Ons voorstel, zoals ingezonden vóór de vergadering van 25 januari vinden wij eigenlijk, en ook nog met 

enige tegenzin,  nog net acceptabel. Het voorstel van de Tarbotgroep (variant Zuid-Zuid) vergt teveel 

bomenkap en splitst het park volledig in 2 delen. Het voorstel van de Gemeente Ridderkerk (variant Zuid)  

splitst het park ook in twee delen (in iets mindere mate) maar sloopt een deel van het Essenlaantje. Wij 

vinden het teveel gevraagd om de recreatieve waarde van het Oosterpark zo sterk aan te tasten. 

Wij vragen daarom om nog eens goed naar ons voorstel te kijken en te beoordelen of dit echt niet 

uitvoerbaar is, misschien met wat “water in de wijn” door de Rowdies. Het plan is qua uitvoering ook 
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verreweg het goedkoopst, omdat er geen nieuw clubhuis voor de Rowdies nodig is. Wij vragen ons in dat 

kader overigens ook af hoe de Rowdies met maar ca. 200 leden een nieuw clubhuis denkt te financieren.  

Wij sturen u bijgaand een nieuwe tekening toe van ons voorstel van vorige week. Hierin zijn nu ook de 

parkeerplaatsen en de slagkooi ingetekend. Over de parkeerplaatsen praten we overigens ook graag nog 

bij de gesprekken die nog volgen over de herinrichting van het Oosterpark.  

We hebben de veiligheidszones weggelaten omdat daarvoor gewoonweg geen ruimte is. Dit moet 

opgelost worden door het plaatsen van voldoende hoog hekwerk.  

Teneinde toch nog een ultieme poging te doen om in gezamenlijk overleg te komen tot een oplossing met 

een groter honkbalveld, doen wij u bijgaand  nog  een tweede voorstel toekomen, waarbij we, zoals  het 

in een compromis gebruikelijk is, allemaal onze wensen dienen bij te stellen. Bij dit voorstel moet de 

Tennisvereniging Oudelande twee velden opgeven (of deze moeten verplaatst worden). Het voordeel van 

deze oplossing is dat het Essenlaantje geheel gespaard blijft. Ook hier geldt dat veiligheidszones zijn 

weggelaten en dat hierdoor hoog hekwerk op diverse plaatsen nodig is. 

Als onze voorstellen niet acceptabel zijn, dan resteert wat ons betreft eigenlijk alleen nog maar een 

locatie op een andere plek in Ridderkerk waarbij dan gemakkelijker aan alle randvoorwaarden en wensen 

van de Rowdies voldaan kan worden.  Naar onze mening is dit nog niet voldoende uitputtend onderzocht. 

Met vriendelijke groet, 

Namens Burgerinitiatief 3VO.Biotoop 

Jan Rijsdijk 

Rob Gijzel 

Frank van Uffelen 

Kees Vingerling 
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Bijlage 1: 

 

Bijlage 2: 

 

Toelichting:  De lichtgroen ingekleurde gebieden moeten ter compensatie van gekapt bos ingeplant 

worden met bomen/struiken met een minimale hoogte van ca. 3 meter, zodat zo spoedig mogelijk 

weer een bos-effect wordt verkregen. 


