
Aan Buurtgroep Risdam-Noord GROEN!,onze mede buurtbewoners en aan de 
Gemeenteraad 

AANLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

Hierbij presenteren wij als werkgroep Sportcomplex Risdam-Noord onze 
bevindingen t.a.v. de toekomst van ons park. Wij, dat zijn buurtbewoners Frits, 
Coraline, Leen en Sipco. Allen wonen langer dan twintig jaar in deze wijk en willen
dat graag met plezier blijven doen. 

De aanleiding voor dit stuk is de wijkbijeenkomst in 2017 gehouden in de 
sportkantine van voetbalvereniging HSV. Er was destijds sprake van een 
verhuizing/inpassing van de rugbyclub naar Risdam-Noord. Deze avond heeft 
veel buurtbewoners gemobiliseerd. Er bleek een grotere betrokkenheid bij de 
toekomst van het park dan vooraf ingeschat. Ook tijdens de in februari 2019 
gehouden bewonersavond in De Cogge, geïnitieerd door de Buurtgroep 
Risdam/Noord GROEN! bleek de betrokkenheid groot. Er is toen een geheel van 
wensen, knelpunten en toekomstideeën naar voren gebracht. Met die 
verzameling zijn wij, op verzoek van de buurtgroep, aan de slag gegaan.

Anno zomer 2019 is de gemeente bijna klaar met een Groenvisie die leidraad is 
voor het groenbeleid van de komende jaren. Wij hopen met onze bijdrage een 
richting te kunnen aangeven die daarbij kan aansluiten en te voldoen aan de 
vraag van de buurt om met creatieve oplossingen te komen om het park 
toekomstbestendig te maken.

CONCLUSIE

Ons park is vooral een gebruikspark, het actief zijn in het groen is waarvoor men 
dit park gebruikt. Dit wordt door bewoners en sporters steeds nadrukkelijk 
aangegeven. Dat is anders dan waarvoor het park ooit is ingericht. Dit zijn de 
hoofdpunten en aanbevelingen voor de toekomst:

 Het centrale thema van het Sportpark Risdam-Noord is BEWEGEN EN 
SPELEN IN HET GROEN.

 Het park kan door aanpassing aantrekkelijker gemaakt worden voor het 
gebruik door zowel wedstrijdsporters, recreanten, hondenbezitters en 
buurtbewoners. Soms kan dat heel eenvoudig. Het is van belang dat zowel
wedstrijdsport als ongeorganiseerde sport, bewegen en spel in het park 
mogelijk blijft/samen gaat.

 Voor buurtbewoners is van belang dat het fietspad aan de zuidkant een 
doorgaand fietspad wordt (tussen tennisvereniging en brug Hondsdraf), 
dat geeft grote infrastructurele winst.

 Het is van belang om in én om het park een ommetje te kunnen maken. 
 Het is van belang dat er een afzonderlijk hondenlosloop gebied komt.
 Gebruik van het aangrenzende gebied van de N307 vergroot het totale 

voor recreatie geschikte gebied sterk en maakt een aantrekkelijkere 
looproute mogelijk. Makkelijke winst is voorlopig te behalen door dat 
gebied bereikbaar te maken via de deur op de dam bij de bestaande sluis 
en door een plank/bruggetje neer te leggen bij de plas. 

Al onze aanbevelingen hangen met deze punten samen. Per punt hebben wij  
maatregelen voorgesteld, die ofwel op korte termijn dan wel op langere termijn 
realiseerbaar zouden kunnen zijn.
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DE CONTEXT

Het park is ruim 40 jaar oud. De oorspronkelijke inrichting, bedoeld als 
sportvoorziening in de open lucht is inmiddels gewijzigd. In de praktijk van nu zijn
er andere eisen in het gebruik, verblijf, begroeiing en onderhoud. Zo zijn in de 
loop der jaren wijzigingen aangebracht door middel van hekwerken om de 
voetbalvelden, een toegangshek bij de voetbal- en bij de tennisclub, een extra 
brug bij de Hondsdraf, twee extra tennisvelden met verlichting, ballenvangers en 
voetbaldoeltjes. Recent is aangelegd een nieuwe ingang naar de voetbalvelden 
en een open waterpartij. Oorspronkelijk had overigens de rugbyclub hier 
domicilie – op het huidige softbalveld. Het gebruik vraagt traditioneel om 
afgeschermde en gedraineerde terreinen, voor elke beoefening een ander hek. 
Wat overblijft zijn ´reststukjes´ voor recreatief gebruik. Dat zijn voornamelijk 
twee open veldjes (waarvan één reservevoetbalveld), een stukje dwaal-speelpark
met vijver en voetpaden tussen de sportvelden. Her en der waren ooit houten 
trimtoestellen geplaatst. De grote bomen (populieren, essen) die destijds zijn 
geplant zijn de volwassenheid voorbij, of gevoelig voor ziektes en zullen op 
termijn plaats moeten maken. De sportverenigingen trekken niet alleen 
buurtbewoners naar het park, sport is inmiddels wijkoverstijgend. Niet voorzien 
zijn destijds de behoefte aan parkeerplaatsen nabij de accommodaties, noch de 
behoefte aan uitlaatgelegenheid voor honden en hun baasjes, noch het gebruik 
als doorgangsroute en wandelgebied voor buurtbewoners.

Veel hangt samen met de toekomst van de grootste (ruimte-)gebruiker in het 
park: voetbalvereniging HSV-Sport. Komen er kunstgrasvelden? Zijn er minder 
velden nodig? Nieuwbouw of renovatie van de kantine en kleedkamers?  
Combinatie van functies t.b.v. basisonderwijs en kinderopvang? Enzovoort. 

SPORTVOORZIENING EN  ACHTERTUIN VAN DE BUURT TEGELIJK

Buurtbewoners en sportbeoefenaren zijn de experts in het gebruik van het 
sportpark. Een greep uit de ergernissen die zijn verzameld: parkeeroverlast van 
auto´s van bezoekende sporters (óók uit eigen wijk!),  hond en mens claimen 
beide dezelfde ruimte wat leidt tot bijtincidenten en poepoverlast op sportvelden,
mensen mijden vanwege de loslopende honden open sportveldjes, 
hondenbezitters vinden de losloopgebieden niet logisch, het fietspad houdt op 
fietspad te zijn, er is geen ´lekker wandelrondje´, kortom doorgangen zijn niet 
logisch en niet stimulerend, eerder statisch. De beplanting maakt een vermoeide 
en verouderde indruk.

Het park als sportvoorziening voor tennis, voetbal, boogschieten, honk- en 
softbal, crossfit, (informeel  American Football) en zelfs indoor fitness en -
speeltuin moet dat in de toekomst vooral blijven, zo stelt de buurt. Maar 
tegelijkertijd ziet men het park óók als eigen achtertuin. Dat wil zeggen een park 
voor niet-georganiseerde sportbeoefening, een wandelingetje, speelpark en 
hondenuitlaatplaats. De vraag is of al deze functies te combineren zijn. Willen we
teveel of is de ruimte verkeerd ingericht?

Momenteel lukt dat onvoldoende, vindt men. Het park is het allemaal nét níet.

Hieronder werken we een aantal onderwerpen per thema uit. Dat zijn: 
Bewegen en Spelen, Inrichting en begroeiing, Ruimte voor de hond, Verbinding 
tussen grijs en groen,Verbindingen met groene ruimtes in de stad.
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Per onderdeel hebben wij ideeën verzameld die zowel concreet als futuristisch 
zijn. Daarvan zijn sommige op de korte termijn realiseerbaar (d.w.z. binnen 2 
jaar), en kunnen andere wellicht ooit tot uitvoering  komen. Wij realiseren ons dat
budget een breekpunt kan zijn waardoor een plan wel of niet uitgevoerd kan 
worden. Daarover gaat dit stuk niet. We bespreken ook niet specifiek de soorten 
en cultivars die in het park behouden dan wel aangeplant zouden kunnen worden
– wél of de begroeiing weelderig, divers en rommelig mag zijn of juist open en 
overzichtelijk. Het rioolgemaal wordt binnenkort buiten gebruik gesteld. De 
bestemming van dat omheinde terrein en onderkelderde gebouw is ons 
onbekend en afhankelijk van het Waterschap. Hier liggen volop kansen, die we 
verder buiten beschouwing hebben gelaten.

Augustus 2019,

Sipco de Vries,

Frits Brouwer,

Coraline van Velzen,

Leen Wegman
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BEWEGEN EN SPELEN 

KOMEN, BLIJVEN, GAAN

Het Sportcomplex Risdam-Noord onderscheidt zich van andere parken in de stad 
door de clustering van sportverenigingen in combinatie met ongeorganiseerd, 
recreatief verblijf. Het park als sportvoorziening voor tennis, voetbal, 
boogschieten, honk- en softbal, crossfit, (informeel  American Football) en zelfs 
indoor fitness en -speeltuin moet dat in de toekomst vooral blijven, zo stelt de 
buurt. Bewoners beschouwen het park als een verlengstuk van hun achtertuin. 
Voor de letterlijke functie als achtertuin is de inrichting overigens nu niet 
geschikt: er wordt immers niet gebarbequed of getuinierd. En dat hoeft ook niet. 
Wel belangrijk is dat het park een ruimte blijft waar kinderen kunnen leren 
fietsen, rolschaatsen en slootje springen. Waar men natuur en ruimte ervaart als 
ontspannend en leefbaar. En waar ruimte is om te vliegeren, te frisbee-en of 
hardlopen.

We onderscheiden grofweg drie soorten gebruikers: wedstrijdsporters, 
recreatieve gebruikers en hondenbezitters. Alle kúnnen buurtbewoners 
zijn.

Zoals aangegeven zijn veel 
vierkante meters in het 
sportpark begrensd voor 
georganiseerde 
sportbeoefening. (op de foto 
hiernaast in rood aangegeven) 
Verder is ruimte ingenomen 
door drie parkeerterreinen - 
twee bij voetbal en indoorsport,
één bij honkbal. (geel 
gemarkeerd) Voor recreatief 
gebruik zijn er twee open 
veldjes, wandelpaden die 
gedeeltelijk ook 
hondenlosloopgebied zijn, een 
doodlopend fietspad. Al die 
functies zijn lastig met elkaar te

verenigen. Met bordjes en hekken worden gebruikers gewezen op wat mag en 
wat niet mag. Al met al is het nu een vrij statisch geheel, dat in tegenspraak is 
met het thema ‘bewegen en spelen’.

Om BEWEGEN EN SPELEN beter tot uiting te laten komen kun je het volgende 
doen: 

- Het oppervlak van het terrein vergroten, wat betekent het ontsluiten 
van niet-toegankelijke gebieden;

- Multi-gebruik van dezelfde ruimte door verschillende soorten publiek 
bevorderen. Omheinde ruimte voor wedstrijdsport kan wellicht óók voor 
recreatief gebruik worden opengesteld. 

- Een overzichtelijkere indeling van de beschikbare ruimte draagt bij 
aan een park dat voor elke doelgroep geschikt is om te gebruiken. 
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Wat we liever niet willen, is een toename van afgegrensde gebieden. Wat ook 
niet de voorkeur heeft is méér handhaving en toezicht. 

KORTE TERMIJN

 Het visueel en fysiek vergroten van het recreatief parkoppervlak met het 
ontsluiten van het terrein langs de N307 door middel van één of twee 
eenvoudige bruggen (één bij de
waterplas en één over de bestaande
sluis) 

 Multi-gebruik van de beide
voetbalvelden faciliteren en
stimuleren voor niet-georganiseerde
sportbeoefening zoals hardlopen,
bootcamp, crossfit, yoga,  frisbee,
vliegeren enz., doch ontoegankelijk
laten voor hondensport. Dit
communiceren door het plaatsen
van de bekende speelplaats-borden 
(zie foto hiernaast), de poorten
daarvoor geschikt maken zoals
voorheen (hek met beperkte
toegang) en de hekwerken
herstellen.

 Een doorgaande oost-west fietsroute
realiseren, d.w.z. wandelpad vanaf
De Balletuin tot aan brug Hondsdraf
legaliseren. De verharding van dit
pad is echter niet geschikt voor gebruik door fietsers noch door rolstoelers 
of rollators. Dit deel van het pad is onverlicht.

 Visie ontwikkelen voor toekomst van voetbal in Risdam-Noord en dit 
combineren met parkeervisie aan de
westzijde van het sportpark. (zie
bijlage) 

 Visie ontwikkelen over herinrichting van
het sportpark die ruimte geeft aan elk
soort gebruiker, zodanig dat toezicht en
handhaving voor normaal gebruik niet
nodig is

                    Hek met beperkte toegang(honden niet mensen wel)

LANGE TERMIJN

 Alle doorgaande paden geschikt maken voor gebruik door boosters, 
rollators en rolstoelen, overige volstaan met halfverharding

 Het dan gelegaliseerde fietspad zuid - achter Hondsdraf- voorzien van 
betere verharding en verlichting

 Spelen op het Zwaneneiland en omgeving faciliteren. Een permanente 
loopplank bijvoorbeeld over greppels, houdt de watergang open.

 Wandelen, dwalen en honden losloop logischer en aantrekkelijker maken 
door nieuwe routes en speelplaatsen aan te leggen naar aanleiding van 
hernieuwde inrichting voor de voetbalvelden. 
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 Recreatief verblijf stimuleren door fitness toestellen en bankjes te plaatsen
in de openbare ruimte 

 Het aangrenzende gebied van de N307 meer structureel te betrekken bij 
het park.

Het ontsluiten van het hele gebied aan de oostzijde (Urbanus) met de rest van 
het park is een gekoesterde wens. Het gebied daagt uit tot ontdekken en is 
interessant in het kader van ‘een ommetje kunnen maken’. Wij zien hier nog 
geen concrete, voor de hand liggende oplossing.

INRICHTING EN BEGROEIING

EEN BIJZONDER PARK VOOR EEN BIJZONDERE BUURT

Het park en omgeving was ooit een verzameling akkers met fruitbomen, van 
elkaar gescheiden door parallel lopende slootjes voor de afwatering. Langs de 
akkers werden van oudsher rijen zwarte elzenbomen geplant om de zuidwester 
(storm en regen) en oostenwind (vorst) te breken. Bij het oorspronkelijk ontwerp 
van de woonwijk en het sportpark zijn die slootjes, greppels en bomenrijen als 
leidraad genomen. Ook daarin is het sportpark uniek. In de jaren zijn veel van die
elementen opgeruimd of overgroeid.

De sloten en greppels hebben destijds de ligging van de sportvelden 
bepaald. Vraag is of diezelfde sloten nu niet juist een belemmering voor de 
inrichting kunnen zijn óf uitdagen tot creatieve oplossingen.

Onze aanbeveling is om deze elementen beter zichtbaar te maken in het 
landschap. Dit betekent een open zicht op oevers, waterlopen omzoomd door 
elzen. Er zouden op enige afstand weer laagstam fruitbomen in linies kunnen 
worden aangeplant – een miniboomgaard. 

Bovenaanzicht van 
het sportpark 
Risdam met in het 
Noorden de N307.

De blauwe lijnen zijn
windsingels
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De greppels verdienen in dit plan extra aandacht. Ze liggen vaak verstopt en 
verdiept en zijn aantrekkelijk als dumpplaats of voor inwaaiend vuilnis. Door er 
op diverse plekken loopplanken over te plaatsen wordt het informeel dwalen 
verder versterkt, met name rondom het kleine voetbalveldje achter de 
Weegbree. Tenslotte geven we in overweging, dat een sloot of greppel óók een 
natuurlijke functionele afscheiding kan zijn - bijvoorbeeld achter de tennisvelden 
of in de altijd natte hoek aan de zuidkant bij de voetgangersbrug Hondsdraf.

Hoogteverschillen zijn er in dit park voornamelijk in het dwaalgebiedje rondom de
oude waterpartij. En er is een begroeid dijkje dat de tennisbanen afschermt van 
het open veld. Dit dijkje neemt nét het zicht op de waterpartij weg, maar heeft 
voor spelende kinderen wél een functie. Verder zijn er de oevers van de 
slootkanten. Al is het historisch wellicht niet verantwoord, in het creëren van 
hoogteverschillen door ribbels of dijkjes van maximaal 1,50 meter hoogte kan er 
een speelser aanblik ontstaan, die uitnodigt tot spel. Enkele fitnesstoestellen 
kunnen daaraan ook bijdragen.

Een ommetje maken in het sportpark is nu niet aantrekkelijk genoeg. De 
huidige beperkingen houden in, dat nu geen rondje gelopen kan worden zonder 
een traject meer dan eens te lopen. Je komt op je route dus steeds dezelfde 
mensen tegen. Bovendien is het verblijf op de paden niet overal aantrekkelijk 
omdat het terrein dan weer kaal en open is, óf juist te weelderig begroeid.

Voor het verlengen van het verblijf zijn in het park momenteel 5 bankjes 
geplaatst. Vraag is of deze bankjes een waardevol uitzicht bieden en wellicht op 
een andere plaats beter tot hun recht komen.

KORTE TERMIJN

 Terrein achter geluidscherm N 307 betrekken bij het park door het 
plaatsen van een loopplank/bruggetje bij de plas en het open houden van 
de deur op de dam/sluis.

 Plaatsen van één of twee naast elkaar geplaatste planken om oversteken 
van de greppels mogelijk te maken en informeel gebruik van de vrije 
ruimte te stimuleren

 Open zicht op sloten en greppels
 Karakteristieke zwarte elzenhagen waar 

aanwezig benadrukken 
 Afvalbakken van bewoners achter de Weegbree, 

die zijn geplaatst tussen de elzensingel, aan het 
zicht onttrekken en uniforme uitstraling creëren.

 Verplaatsen van bestaande parkbanken naar 
plekken waar het uitzicht de moeite waard is

 Dwalen en spelen in het dwaalgedeelte 
faciliteren

 Multi-functioneel gebruik van sportvelden voor 
zowel wedstrijdsport als ongeorganiseerde sport 
toestaan, 

Een van de greppels- plank er over en klaar
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LANGE TERMIJN

 Herinrichting van het openbare gedeelte met nadruk op padenstructuur en
functies van terreingedeelte. Uit elkaar houden van deze functies: a. 
georganiseerde wedstrijdsporten, b. recreatief informeel gebruik 
(wandelen, hardlopen, spelen) en honden (zie bijlage)

 Aanleg van enkele gebieden waar een meer open beplanting staat – je kan
door de stammen heen kijken maar voelt je niet verloren in de grote open 
ruimte

 Gebieden met een wat ‘rommeliger’ beplanting – d.w.z. bomen en heesters
en eenjarige kruiden door elkaar met matig onderhoud onderscheiden van 
‘nettere’, overzichtelijke beplanting

 Maak bij inrichtingsplannen gebruik van tegenstellingen tussen recht-
kronkelend, hoog-laag, rommelig-netjes, ondoorzichtig-transparant in 
zowel begroeiing als bodem.

 Plaatsen van nieuwe fitnesstoestellen op een plaats die daarvoor uitnodigt 
en met een geschikte ondergrond (b.v. halfverharding), hieronder een 
voorbeeld

 Relatie met de inrichting in het grotere geheel door beplanting van de 
berm achter het geluidsscherm van de N307 (verbindingsszone) en 
plaatsing van bruggen
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RUIM BAAN VOOR DE HOND – EN ZIJN BAASJE

LOGISCH EN DUIDELIJK

Het uitlaten van de hond is een ritueel dat 3 of 4 maal daags lichaamsbeweging 
met zich meebrengt. Bovendien maakt men via de hond makkelijk contact met 
andere hondenbaasjes. Dit gegeven is minstens zo belangrijk als de hond als 
gezelschapsdier in huis. Een hond is goed tegen eenzaamheid.

Er zijn ook buurtbewoners en sportievelingen die een hekel hebben aan het 
ongecontroleerde bewegen en blaffen van honden. Die het park om die reden 
mijden. En dan hebben we het nog niet gehad over het onhygiënische sporten 
tussen hondenpoep.

Tijdens de buurtvergadering werd duidelijk dat de functies georganiseerd sporten
(op een omheind terrein) en informeel recreatief gebruik (op paden en open 
terrein) niet samen kan gaan met het recreëren van honden. Honden weren uit 
het park is geen optie. Ze zijn er.

Zoals de situatie nu is, is er veel onduidelijkheid. Baasjes met honden maken van 
dezelfde route gebruik om van en naar het toegewezen loslooppad te komen. Die
twee soorten verkeer gaan niet goed samen op dit pad en leidt regelmatig tot 
irritaties, temeer daar veel honden juist op het open veld graag losgelaten 
worden. Gevolg is: honden lopen overal los, overal ligt poep en men voelt zich 
niet verantwoordelijk genoeg om gezamenlijk de situatie te keren. Handhaving 
echter heeft in de huidige situatie geen zin zolang er aan de inrichting niets 
verandert.

KORTE TERMIJN

 Het intensief maaien van plm 80 cm brede grasstroken naast wandelpaden
(dit gebeurt al)

 Het plaatsen van afvalbakken met een reservoir aan poepzakjes op 
strategische plaatsen, kort na de toegangen tot het park.

 Het duidelijk communiceren van opruimplicht. Baasjes moeten hier elkaar 
op gaan aanspreken.

 Het duidelijk communiceren dat aanlijnplicht overal geldt, behalve op 
aangewezen plaats voor loslopen en spelen

LANGE TERMIJN

 Inrichting van een duidelijk, afzonderlijk losloop- en speelterrein voor 
honden.  Wie het terrein verlaat, is wederom verplicht tot aanlijnen

 Gescheiden toegangen tot het park voor honden en overige gebruikers 
door parallel lopende verharde paden, leidend naar het losloopveld

 Handhaving op regels nádat de inrichting ten goede is gewijzigd en de 
regels voor iedereen duidelijk zijn. 

Voor een mooi park met goede voorzieningen voelt men zich meer 
verantwoordelijk en dan is het handhaven meer een kwestie van 
zelfregulering. ‘Voor wat, hoort wat’, betekent in dit geval: ‘ik betaal 
hondenbelasting, daar krijgen we een mooi park voor terug en daar werk ik 
graag aan mee.’ Handhaving van de regels- zolang er niets verandert aan de 
huidige situatie verandert het huidige gedrag niet voldoende.
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VERBINDINGEN: VAN GRIJS NAAR HET GROEN

HOE KOM IK DAAR?

Er wonen ongeveer 8.000 mensen in Risdam-Noord. Sommigen bezoeken het 
sportpark meerdere keren per dag met de hond; andere komen er wekelijks om 
te sporten. Hoe zien de toegangen naar het sportpark Risdam-Noord eruit en wat 
kan er beter?

WESTZIJDE

- Toegang via Hondsdraf (parkeerplaats) naar BasicFit, 
binnenspeeltuin Ballorig, en HSV Sport – in het weekend

- Toegang via Hondsdraf (woonstraat)  crossfit This is Fit en HSV Sport
–op doordeweekse dagen . Deze toegang is overdag gesloten met 
een afsluitbare poort. De afvalophaler en toeleverancier kunnen er 
wel langs.

- Toegang via Hondsdraf (woonstraat) voor recreatief verblijf op de 
wandelpaden en open veldjes

Deze ingang wordt gebruikt door auto´s, fietsers en wandelaars uit Akkerwinde, 
Hondsdraf, maar ook uit Kamille en Hoefblad (via oversteekplaats Wogmergouw) 
en verkeer uit overige wijken en omringende plaatsen. 

ZUID-ZUIDOOSTZIJDE

- Toegang via fietspad langs Medemblikker trekvaart (Weegbree) voor
fietsers en wandelaars uit Weegbree, Pinksterbloem, Langetuin, 
Kerketuin enz en overige straten, met verbindingsbrug naar 
Klagerstuin, Kosterstuin, Kieftentuin. Dit fietspad leidt tevens naar 
het rioolgemaal van het Waterschap (gemotoriseerd verkeer)

- Toegang via woonstraat Kerketuin leidend naar parkeerplaats bij 
Honk- en softbalvereniging Urbanus en boogschietvereniging 
Coenschutters. Met fietsersburg verbonden met bovengenoemd 
fietspad.

- Toegang via voetpad Kieftentuin achterlangs de hal van de 
Coenschutters en Urbanus naar deze parkeerplaats.

- Toegang via voetpad met brommersluis langs woonhuis Weegbree 
95 naar tennisvereniging De Balletuin. 

Vanuit het Noorden en Oosten is het sportpark nu niet toegankelijk. Andere 
routes zijn geheel of gedeeltelijk afgesloten, zoals de hele oostkant voor Urbanus 
en de westkant bij Ballorig, het voetbaltrainings- en hoofdveld. Weer andere 
routes bestaan nog niet, zoals een logische toegang vanaf de noordzijde Kamille 
langs N307.

Het oorspronkelijke voetpad langs Weegbree 72 is opgeheven. De toegang via de
parkeerplaats naast Weegbree 80-81 naar De Balletuin is jaren geleden op 
verzoek van bewoners gesloten met een afsluitbare poort. De afvalophaler en de 
toeleverancier kunnen er wel langs. Het is ‘geen gezicht’, maar wij zien nog geen 
andere oplossing.

Het fietspad langs de Medemblikker  trekvaart en het achterpad langs de 
huisnummers Weegbree 72 t/m 80 is officieel een fietspad. Het houdt echter op 
bij tennisvereniging De Balletuin. Met de komst van de brug naar de Hondsdraf is
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het voetpad aan de zuidrand een doorgaande fietsroute geworden van Kerketuin 
naar Wognum of winkelcentrum. Wandelaars voelen zich hier ‘van de sokken 
gereden’

Wij bevelen aan om de toegangen overzichtelijker en aantrekkelijker te maken 
voor bezoekers. Met name het voetpad achter de Kieftentuin en de toegang via 
woonstraat Hondsdraf ervaren wij als knelpunten. Dit kan worden bereikt door:

KORTE TERMIJN

 Een mogelijkheid om het terrein langs de N307 te betreden via het 
fietspad en een brug of zelfs twee bruggetjes (bijvoorbeeld een 
hardlooproute) wordt zeer gewenst . Zo wordt de ervaren oppervlakte van 
het park enorm vergroot, ook al is het terrein van de Provincie NH. 
Realisatie hiervan is eenvoudig te doen door middel van twee eenvoudige 
bruggen; één bij de waterplas en één over de bestaande sluis, (al eerder 
genoemd in deze tekst).

 Legaliseren fietsverkeer in de oost-west richting aan de zuidkant van het 
park (van Kieftentuin naar Hondsdraf)

 Gras- hooiland looproute slingerend langs de knotwilgen aan de 
Medemblikker trekvaart d.m.v. maaibeleid dóór het veld parallel aan het 
fietspad (in het groeiseizoen)

 Toegang voetpad achterlangs Kieftentuin veiliger en aantrekkelijker maken
zodat duidelijk is dat je meteen een openbaar park betreedt en niet een 
laad-losplaats.

 Het voetpad naast Weegbree 95 met de brommersluis behouden doch niet
aantrekkelijker maken want dat zou parkeeroverlast bevorderen.

 Eerder genoemd: toegang via de noordzijde door de berm van N307 bij het
sportpark te betrekken via twee bruggen

LANGE TERMIJN

 De bewoners van Korenbloem, Akkerwinde, de scholen en de Paardebloem
e.o. zouden meer betrokkenheid ervaren bij het park indien er een 
verdiepte of hangburg komt tussen Hondsdraf en Weegbree via de 
bewonersparkeerplaats. Mogelijk nadeel is hier, dat parkeeroverlast in de 
straat wordt bevorderd.

 De parkeerplaats bij Urbanus is weinig aantrekkelijk verblijfgebied. 
Mogelijk zijn er zelfs tevéél parkeerplaatsen. Wij bevelen aan de ruimte 
voor auto´s te halveren door het terrein in de lengte te beperken. Er is dan
ruimte voor een flinke groenstrook aan de slootzijde die evenwel de 
bewoners van de Kerketuin voldoende privacy biedt. Hiermee krijgt ook dit
deel van Risdam-Noord meer de beleving áán een park te wonen 

 Door het hoofdveld van HSV Sport te verplaatsen naar het noorden en 
mogelijk ook de grote parkeerplaats gedeeltelijk te verplaatsen kan de 
parkgrens meteen bij de afslag Hondsdraf worden geplaatst. Bewoners van
Kamille en Hoefblad krijgen meer betrokkenheid bij het park als 
verblijfplaats en de overlast in de woonstraat verdwijnt. 

 Toegang via Oostzijde door fietsverbinding via Klagerstuin naar 
bedrijventerrein te realiseren
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De door bewoners aangedragen mogelijkheid om een extra (auto-)afslag naar het
sportpark en parkeergelegenheid te maken op de zuidrotonde Wogmergouw-
N307 is de moeite waard om verder te onderzoeken.

VERBINDING MET GROENE RUIMTES IN DE STAD: VAN GROEN NAAR 
GROEN

SAMENHANG MET DE OMGEVING

Sportcomplex Risdam-Noord is als gecultiveerde groene ruimte in meer of 
mindere mate verbonden met andere groene ruimtes in de stad:

- In het Noorden loopt de N307, met daarlangs direct langs de parkgrens 
een groenstrook langs de geluidswal. In het noord-westen, aan de andere 
kant van de N307 rotonde richting Wognum is een plas-dras gebied 
aangelegd waar de rivier Kromme Leek begint. Bij het rioolgemaal is een 
duiker onder de  N307 die verbonden is met deze rivier. De weg Keern  
leidt via de zuid-rotonde en de bocht Kromme Elleboog naar het Leekerpad
en het groene gebied ten oosten van de A7.

- In het Oosten vinden we vooral een verstedelijkt gebied als 
bedrijventerreinen Westfrisia en De Compagnie. 

- In het Zuiden treffen we een parkje annex sportveld bij de Klokketuin, 
verbonden via het fietspad en het water. Verderop ligt Wijkpark Risdam-
Noord tegen de Dorpsstraat aan. Dit park is nu nauwelijks qua groen lint 
verbonden met het sportpark.  

- In het Westen is het meest nabij het landelijke gebied gelegen tussen het 
Leekerpad en de Volkstuinvereniging (achter Hoefijzer en Stijgbeugel).

- In het Noorden vinden we op enige afstand achter de Oostergouw het 
wijkpark Zwaagdijk-West.

Wij bevelen aan om in het kader van de Groenvisie deze groene verbindingen 
voor de diversiteit van planten, dieren en het menselijk welzijn te versterken.

KORTE TERMIJN

 Aanleg groenstrook langs het voetpad langs Wogmergouw tussen de 
apotheek Korenbloem en Dekamarkt. (bloemen-heester strook - wordt 
gerealiseerd eind 2019, begin 2020)

 Verlengen van deze groenstrook langs de Wogmergouw van Akkerwinde 
tot aan Hondsdraf met diversiteit aan lage bepanting ipv gras

 Versterken van het bestaande groen-blauwe lint langs het fietspad 
Weegbree en de Medemblikker trekvaart via park Klokketuin tot aan 
Wijkpark Risdam-Noord (waterlint met oeverbeplanting); versterken 
overige groen-blauwe (singels)  linten zoals Boterbloem en Pinksterbloem 
in noord-zuid richting

 De spoorlijn t.b.v. de stoomtram is een potentiele groene verbinding door 
bermbegroeiing en waterloop.  

 Verbeteren en verbreden van de groene verbinding naar Kromme Elleboog
langs het Keern (noordzijde) wanneer rioolwerkzaamheden zijn afgerond – 
mogelijk minder verharding ivm minder verkeersstromen?
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LANGE TERMIJN

 Een fiets- en wandelverbinding óver de spoorlijn die de wijk ontsluit van 
Klagerstuin naar de bedrijventerreinen zou behalve als ontsluiting ook voor
de planten en dieren betekenis kunnen hebben. 

 Een wandel-/hardloopverbinding langs de geluidswal N307 óver de 
spoorlijn naar bedrijventerrein en met brug naar sportpark (halfverharding 
is aanwezig tot de spoorlijn, deze is nog niet geschikt voor dit gebruik) Een
groot ommetje naar wijkpark Zwaagdijk-West en Kromme Leek is dan 
mogelijk.

 Realiseren Leekerbos achter Hoefijzer en Stijgbeugel: open, parkachtig 
met veel water

 Realiseren wandelroute langere afstand door aansluitend groene gebieden

Vanwege verschil in waterstand en de laagte van de duiker is bevaarbaarheid via
het sportpark naar de rivier De Kromme Leek uitgesloten. Er zijn hoe dan ook 
verschillende waterstanden in het park aanwezig wat bevaarbaarheid door kano
´s zeer beperkt. De Medemblikker trekvaart is geschikt voor recreatie op het 
water tot aan Huesmolen. De spoorsloot en de sloot langs Wogmergouw en 
noordkant park zijn elk via sluizen met de vaart verbonden; bevaarbaar maar 
tevens beperkt qua lengte.

BIJLAGE

Mogelijk ontwerp,door Coraline 
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Bijlage- Mogelijk ontwerp, door Coraline.

Coraline heeft, gebruik makend van ideeën die in het advies beschreven zijn 
en vooruitlopend op ontwikkelingen bij HSV, een ontwerp voor het 
westelijk deel van het huidige park (dus zonder N307 uitbreiding) gemaakt
ter illustratie. De plattegrond hieronder laat de westzijde van het park zien
met rechtsboven de reserve velden van HSV. 

- Doorlopend, verlicht fietspad vanaf Kerketuin-Weegbree via het park naar 
Hondsdraf en Wogmergouw 
(paars)

- Voor HSV kunstgrasveld en
nieuw gebouw op kopeind,
geclusterd aan de noordzijde
met gebruikmaking van
huidige duiker; nieuwe
verharde weg t.b.v.
leveranciers, ambulance en
afvaltransport. De duiker
verbreden zodat een heldere
verbinding naar de overige
twee velden wordt gemaakt
en de drie velden dus bij
elkaar horen.

- Infomeel recreatief gebruik
van reserve-velden
toegestaan, de hekken blijven
met beperkte toegang  

- Gedeeltelijke verplaatsing parkeergelegenheid naar huidige trainingsveld (met 
éénrichtingsverkeer óm Ballorig)(geel)

- Transformatie voorste gedeelte van huidige parkeerterrein tot open groen gebied 
met wandelgelegenheid naar hondenlosloopgebied. Hiermee Hondsdraf ontzien

- Hondenlosloopgebied, omgeven door te graven greppel (zuid en gedeeltelijk 
westzijde-lichtblauw). Gebied is aan het zicht onttrokken door een dijkje rondom. 
Voetpaden aan de buitenzijde voor aangelijnde honden; binnen het omdijkte 
gebied loslopen toegestaan. Daarbinnen eenvoudige hoogstam begroeiing, 
enigszins glooiend doch overzichtelijk. Afvalbakken met poepzakjes beschikbaar, 
enkele bankjes. Voetbaldoeltjes hier weghalen (roze)

- Ten noorden van het losloopveld, tot aan het bestaande voetpad, open, 
transparante begroeiing (bijvoorbeeld fruitbomen kersen of peren)(bruin)

- Het parkeerterrein Kerketuin in de lengte halveren en groene strook met 
halfverhard voetpad tot aan de brug creëren. De toegang vanaf de Kieftentuin 
aantrekkelijker maken.

- De toegang langs het fietspad Weegbree d.m.v. maaipatroon mogelijk maken door
het hooiland

- Wandelgebied uitbreiden door nieuw te creëren groen met halfverharding (paars) 
via het oude hoofdveld en parkeerterrein (groen),       

- Bestaande greppels overspannen met eenvoudige overbrugging
- Overig: gebieden die nu ruig en rommelig zijn, in karakter behouden doch 

aanpassen aan huidige tijd, huidige verharding verbeteren. Windsingels langs 
sloten in het zicht brengen.

- Fitness toestellen plaatsen op het kleine veldje, flinke parkbanken langs het 
bestaande fietspad achter de huizen Weegbree 72 t/m 80 

- De hele noordkant, langs de N307 bij het park betrekken, plaatsen 1 a 2 bruggen. 
Doorloop via bedrijventerrein mogelijk maken bij Klagerstuin en bij spoor 
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