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Voorstel 

Onderwerp: 
Voorlopig ontwerp park Rhoon

College van burgemeester 
en wethouders 
9 april 2019

Zaaknummer
58529
 

Portefeuillehouder
 

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
n.versteeg@bar-organisatie.nl
 

Geadviseerd besluit
1. Kennis te nemen van het concpet inrichtingsvoorstel voor park Rhoon.

Voorstel 
Inleiding
In de nabijheid van het centrum beschikt Rhoon over een uniek parkgebied. Het park is echter 
vervallen omdat er lange tijd gepraat is over de ontwikkelingen in en rondom het park maar nooit 
verder actie is ondernomen. Hierdoor is er maar beperkt geïnvesteerd in het park, is de kwaliteit 
achteruit gegaan en sluit het niet meer aan bij de behoefte van deze tijd. Dit is ook gebleken uit de 
resultaten van het in 2017 gehouden belevingswaarde onderzoek onder de bewoners van Rhoon en 
het daaraan gekoppelde participatietraject. Met de verzamelde informatie is nu een voorlopig ontwerp 
opgesteld wat aansluit bij de wensen en behoefte. Graag leggen we dit aan u voor en lichten we het 
graag toe.

Beoogd effect
-

Argumenten
-

Overleg gevoerd met
-

Kanttekeningen
-

Uitvoering/vervolgstappen
-

Financiële informatie
-
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Communicatie/participatie na besluitvorming
-

 

Bijlagen
1. 20190328 Toelichting op het ontwerp - bijlage 1 raadsvoorstel  
2. 58529 Beeldvormend raadsvoorstel inzake voorlopig ontwerp park Rhoon.doc.pdf  
3. Overzicht verwerking inspraakresultaten in voorlopig ontwerp bijlage 2 raadsvoorstel  
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CONCEPT BESLUIT

Zaaknummer:
58529

Onderwerp:
Voorlopig ontwerp park Rhoon

Het raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 9 april 2019,

overwegende, dat

-

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van het concpet inrichtingsvoorstel voor park Rhoon.



Park Rhoon Albrandswaard
Toelichting voorlopig ontwerp
28 maart 2019
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Park Rhoon

Inleiding
Passend bij het groene karakter, beschikt Rhoon over een uniek 
parkgebied. Met de groei van Rhoon en zeker met de laatste 
uitbreidingen van Essendael is het park meer centraal komen te 
liggen. De nabijheid van het centrum maakt dat dit parkgebied 
echt als dorpspark gekarakteriseerd  kan worden. 

Park Rhoon is vanuit het oogpunt van beheer (groen en verhar-
dingen) aan onderhoud toe. Daarnaast is er sprake van water-
overlast en dienen er een aantal bomen vervangen te worden.  
De aanpak van het Park Rhoon is gestart met het belevings-
waarde onderzoek in het voorjaar van 2017. Het huidige park 
voldoet niet meer aan de belevingswaarde die er nu van ver-
wacht mag worden. De behoeften zijn in de jaren veranderd. Dit 
is ook gebleken tijdens het participatieproces. 

Tijdens het participatietraject is waardevolle informatie op-
gehaald en op basis daarvan is het voorliggende ontwerp tot 
stand gekomen. 
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Ligging Entrees Karakteristiek
Het park heeft een centrale ligging, net ten zuidoosten van het 
dorpscentrum en vormt het groene hart van Rhoon.  Het park 
ligt in de Jan Cornelispolder. Deze polder is omgeven door drie 
oude dijklinten: de Rijsdijk, Tijsjesdijk en de Dorpsdijk. 

Het park zelf is opgespannen tussen Rijsdijk en de Gaarde. Van-
af de Tijsjesdijk is het park zichtbaar op de hoek met de Gaarde. 

Ondanks dat het park het groene hart van het dorp vormt, is 
het niet van alle zijden goed toegankelijk. 
Het park heeft twee hoofdentrees: 
• Noordzijde: hoofdentree Rijsdijk
• Oostzijde: hoofdentree de Gaarde

Aan de zuidzijde zijn er twee informele ingangen vanaf de 
Zwaluwlaan: 
• Via de Sportlaan
• Langs parkeerplaats Klepperwei
Een entree aan de westzijde ontbreekt.

Het park bestaat uit open velden met solitaire bomen, kleine 
boomgroepen en een paar dichter beboste stroken langs de 
randen van het park. Het park kent weinig afwisseling in sfeer 
en inrichting. Het park wordt gedomineerd door open velden. 
In het park ligt een gymzaal, die binnenkort vernieuwd wordt 
en het openlucht zwembad. De Juianaschool en de Klepperwei 
liggen in de sfeer van het park.
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Visie Doel
Het park Rhoon is een park voor iedereen. De ligging aan de 
Rijsdijk, de nabijheid het centrum en de grootte maken van 
dit groengebied bij uitstek het dorpspark van Rhoon. Het park 
draagt bij aan de groene uitstraling  van het dorp, het parkachti-
ge karakter reikt verder dan de oorspronkelijke grenzen van het 
park. 

We streven naar een goede ruimtelijke kwaliteit van het park. 
Hierbij maken we onderscheid in belevingswaarde, gebruiks-
waarde en toekomstwaarde. Bij kwaliteit van de openbare ruim-
te wordt vaak als eerste aan “schoon, heel en veilig “gedacht. 
En dat moet de openbare ruimte ook zijn. Deze aspecten zijn 
van grote invloed op de beleving. Een goede openbare ruimte is 
niet alleen verzorgd, maar sluit tevens aan bij de behoefte van 
de gebruikers en is dermate flexibel dat ingespeeld kan worden 
op toekomstige behoeften. Bij een kwalitatief goede openba-
re ruimte zijn het onderhoud, de inrichting en het gebruik op 
elkaar afgestemd. 

Belevingswaarde: Park Rhoon is een bijzonder, aantrekkelijk en 
veilig groengebied, met een uitstraling van dorpspark.  

Gebruikswaarde: Park Rhoon is bereikbaar en toegankelijk voor 
elke bezoeker, combineert verschillende functies voor verschil-
lende doelgroepen.

Toekomstwaarde: Park Rhoon bouwt voort op bestaande kwa-
liteiten, biedt de mogelijkheid om toekomstige behoefte op te 
vangen en is toegerust op de klimaatsverandering. 

Het doel is om een dorpspark te realiseren waar bezoekers, 
voornamelijk bewoners van Rhoon, zich prettig en veilig 
voelen en er graag willen verblijven. Het ontwerp is tot stand 
gekomen naar aanleiding van de burgerparticipatie. Het 
nieuwe park moet ruimte bieden aan spelen, evenementen, 
een hertenkamp, een hondenlosloopgebied, een bloementuin, 
een bijen- en vlindertuin en een grote variatie in boomsoorten 
en beplanting. 
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Participatie

Inleiding Belevingswaarde onderzoek Participatieproces 2018
Een belangrijke voorwaarde om met het park aan de slag te 
gaan is dat de bewoners van Rhoon betrokken worden bij het 
ontwerp proces. Het belevingswaarde onderzoek heeft al een 
aantal inzichten opgeleverd in welke richting het park zou kun-
nen ontwikkelen. 

Vanaf het voorjaar van 2018 is een intensief burgerparticipatie 
proces gestart, bestaande uit 2 bewonersbijeenkomsten, een 
meedenkavond, en een Kids Only bijeenkomst. Voor de bewo-
nersavonden is iedereen uitgenodigd om mee te doen en input 
te leveren voor het ontwerp. De meedenkavond is bedoeld om 
in een kleinere groep van bewoners dieper op het ontwerp in te 
gaan. De opgehaalde input vormt de basis van het voorliggende 
ontwerp. 

In 2017 is aan de bewoners gevraagd een vragenlijst in te vullen 
over het huidige beheer en onderhoud en waar de behoeften 
liggen van de bewoners. 
Resultaten onderzoek
Enquête park Rhoon: 510 ingevuld (respons van 13%)

In vervolg op de enquête, waar de nadruk lag op  “wat  vinden 
jullie belangrijk? “, is in het voorjaar van 2018 gestart met een 
tweetal workshops. 

In workshop 1 stonden de wensen en ambities voor het park 
centraal. In ieder geval staat vast dat het park word opgeruimd, 
de paden en de waterlast wordt aangepakt, gevaarlijke en dode 
bomen worden verwijderd en de gymzaal wordt vernieuwd. Op 
basis van de input worden schetsontwerpen gemaakt. 
Voor het speeltoestel in het park volgen we de Kids Only me-
thode. Deze heeft in september plaatsgevonden. 

Dankzij de bewonersparticipatie zijn er verschillende functies 
aan het park toegevoegd, zoals spelen, evenementen, een her-
tenkamp, hondenlosloopgebied, bloementuin en een bijen- en 
vlindertuin. 

Waar worden de respondenten blij van? 

Top 5:
1. Spelen
2. Wandelen
3. Ruimte voor ontspannen en rust
4. Park netjes en verzorgd
5. Bezoekers moeten zich veilig voelen, geen/weinig overlast

Welke ergernissen hebben de respondenten? 

Top 5:
1. Park is saai en onaantrekkelijk
2. Weinig activiteiten en levendigheid
3. Conflict fietser en wandelaar
4. Jongeren hangen rond en veroorzaken overlast
5. Kinderen kunnen niet spelen door aanwezigheid van 
 hondenpoep
 

8/16



6

Toelichting Park Rhoon

Belevingswaarde

We streven naar een goede ruimtelijke kwaliteit van het Park 
Rhoon. In gewone woorden: de komende jaren werken we aan 
de verbetering van het dorpspark van Rhoon. Om hier grip op 
te krijgen betekent dit dat in het ontwerp de volgende onder-
werpen aan de orde komen: 

Het park moet meer belevingswaarde krijgen. Nu is het park 
saai, eenvormig en in een oogopslag te overzien. Het park kent 
geen verrassing meer. Wanneer we in het park rondwandelen 
hebben we de keuze uit verschillende routes, zien een afwisse-
ling van functies in het park en hebben meer beleving van het 
groen.  

Afwisseling in de grootte van de ruimten. 
• Bij een wandeling door het park lopen we door een kleine 

en dan weer door een grotere ruimte. 

Afwisseling in doorzichten. 
• De ene keer kijken we ver het park in, zien we het speeltoe-

stel en vervolgens verdwijnt dit weer achter de beplanting. 

Afwisseling in beplanting. 
• Het park is een groengebied en een verzamelplek van ver-

schillende soorten bomen, struiken en vaste planten. Het 
nieuwe park biedt veel afwisseling, zonder dat het een ratje 
toe wordt. 

Afwisseling in waterpartijen.
• Het water vormt grotendeels de omranding van het park. 

Door delen van de oevers om te vormen naar natuurlijke 
overgangen, ontstaat er een afwisselend beeld. Delen van 
het water krijgen beschoeiing, zodat het water ook goed 
zichtbaar blijft. 

Ruimtelijke beleving

Natuurlijke ingrepen
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Gebruikswaarde
Het park biedt ruimte aan allerlei activiteiten. Met de inrichting 
houden we rekening zodat deze activiteiten ook goed tot hun 
recht kunnen komen. We nemen de volgende activiteiten op: 

Wandelen
• Het park is als eerste een groen wandelgebied. Een goede 

padenstructuur zorgt voor de mogelijkheid verschillende 
rondjes in en door het park te maken. 

• Het park moet toegankelijk voor iedereen zijn. Obstakels 
worden vermijden, zodat met kinderwagen, rollator, scoot-
mobiel en rolstoel de toegankelijkheid gegarandeerd is.

Hond uitlaten 
• Een grote groep bezoekers van het park laten zich vergezel-

len van een hond. In het park zijn er gedeelten waar de hond 
mag loslopen (hondenlosloop gebied), de hond aangelijnd is 
en waar honden niet mogen komen (speelplekken). 

Spelen
• Het park biedt ruimte aan speelvoorzieningen  voor de 

verschillende leeftijdscategorieën.  Juist voorzieningen waar 
in de wijken geen ruimte is, kunnen in het park gesitueerd 
worden. 

Sporten
• Op het gebied van sport, is ruimte voor voetballen een be-

langrijke behoefte. Niet alleen voor de scholen die gebruik 
maken van het park voor gymlessen, ook voor de omringen-
de buurten is deze voorziening noodzakelijk. 

• In de toekomst is er ook ruimte om sportvoorzieningen te 
treffen voor volwassenen. Hierbij kunnen we denken aan 
outdoor fitness, freerunning, calisthenics, e.d. 

• De variatie in routes maken het park extra interessant voor 
onder andere  hardlopers, skaters. 

Evenementen 
• Het dorpspark, gelegen nabij het centrum is de plek voor  

diverse buitenactiviteiten. De evenementen zijn klein  
schalig van karakter, zoals koningsdag, dag van het park  
e.d. 

Hertenkamp 
• Het dorpspark Rhoon heeft van oudsher een hertenkamp. 

Deze attractie zal ook in de toekomst een plek in het park 
hebben. Door het hertenkamp te verplaatsen ontstaat er 
een betere verdeling van functies in het park. De gebruiks-
waarde en belevingswaarde van het park neemt toe. 

Zonering
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Padensysteem

Toekomstwaarde
Het park zal na herinrichting gereed zijn om de toekomstige 
behoeften ten aanzien van gebruik en beleving  op te vangen. 
Het park heeft een groen kader voor de eeuwigheid, met vrij in 
te vullen ruimten voor de dan aanwezige behoeften aan activi-
teiten. 

Voortbouwen op bestaande kwaliteiten
• Het ontwerp van het park is grotendeels gebaseerd op het 

aanwezige padenstelsel. Slechts enkele delen zijn nieuw, en 
sommige delen komen te vervallen. 

• Uitgangspunt voor het groen, is het huidige bomenbestand 
en het groen dat afscherming vormt naar de bebouwing van 
de Sering. 

Ruimte voor toekomstige behoeften
• Het park biedt ruimte voor evenementen, sport, het herten-

kamp en hondenlosloopplek en de bloementuin. Het groen 
vormt deze ruimten, waardoor in de toekomst binnen deze 
ruimten andere functies kunnen worden toegedeeld, mocht 
daar te zijner tijd behoefte aan bestaan. 

Het park is klimaat adaptief
• De wateroverlast wordt in het park teruggedrongen, waar-

door ook de bruikbaarheid toeneemt. 
• Meer ruimte voor water door de aanleg van natuurvriende-

lijke oevers.
• Door meer bomen en groen, zal het park ook in de toekomst 

voor verkoeling zorgen. 
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Voorlopig ontwerp
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BEELDVORMEND RAADSVOORSTEL 
  

Onderwerp: Park Rhoon 
 

College Albrandswaard: 
 

Agendapunt: 

Commissie:  e-mailadres opsteller: 
h.d.vlieger@bar-organisatie.nl 

Portefeuillehouder: Martijn Heezen Openbaar 
BBVKenmerk: 58529 
Raadsvoorstelnr: 
Besluitnr.: 

 
ONDERWERP 
Herinrichting Park Rhoon 
 
KENNISNEMEN VAN 
Het voorlopig ontwerp van Park Rhoon. 
 
INLEIDING 
In het centrum van Rhoon ligt een uniek parkgebied. Het draagt in belangrijke mate bij aan 
het groene karakter van het dorp. Het versterkt de leefbaarheid van het gebied. Bovendien 
vervult het een welkome recreatieve functie voor de inwoners. 
Het park is echter wat vervallen geraakt. Het sluit niet meer aan bij de eigentijdse behoeften. 
Meer dan 10 jaar is gesproken over het opwaarderen en opknappen ervan. Tot 
meeromvattende maatregelen dan gewoon onderhoud en “bijhouden” is het nog niet 
gekomen. Dat het park naar de mening van velen niet meer voldoet blijkt uit de resultaten 
van het in 2017 gehouden belevingswaarde-onderzoek onder bewoners van Rhoon. In het 
aansluitende participatietraject is dat onderstreept. Onder de bewoners is geen eensluidende 
opvatting wat er aan het park moet gebeuren. Dat vinden wij jammer. We willen graag 
concrete stappen zetten. Op basis van de onder inwoners verzamelde informatie hebben wij 
een voorlopig ontwerp gemaakt. Een ontwerp dat naar onze mening zoveel als mogelijk 
recht doet aan de geuite behoeften en wensen. Graag leggen we dit ontwerp aan u voor en 
lichten we het graag toe.  
 
KERNBOODSCHAP 
Kennis te nemen van het voorlopig ontwerp wat voldoet aan de huidige inrichtingseisen, 
ontworpen is op basis van de uitkomsten van het belevingswaardeonderzoek en 
participatietraject van inwoners. Het resultaat is een veilig, beheersbaar en 
toekomstbestendig park. 
 
TOELICHTING 
Park Rhoon is vanuit het oogpunt van beheer aan onderhoud toe. De huidige inrichting 
voldoet niet meer aan de behoefte van de omgeving. Daarnaast is er sprake van 
wateroverlast. Bovendien dienen de zieke en oude bomen gekapt en vervangen te worden. 
De paden zijn aan groot onderhoud toe. Het onderkomen van de herten is versleten en 
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vraagt om een opknapbeurt. Vanuit deze constateringen is nu toch echt het moment 
aangebroken om het park aan te pakken, toekomstbestendig te maken en qua gebruik weer 
aan te laten sluiten op de behoeften van inwoners. 
Het projectdoel is om een park te realiseren waar bezoekers, voornamelijk bewoners van 
Rhoon, zich prettig en veilig voelen en er graag willen verblijven. Vanuit de behoefte van de 
bewoners moet het nieuwe park ruimte bieden aan spelen, kleinschalige evenementen, 
hertenkamp, hondenlosloopgebied, bloemen- bijen- en vlindertuin en variatie in groen. In de 
bijlage “Toelichting op voorlopig ontwerp Park Rhoon” leest u hoe het ontwerp tot stand is 
gekomen. Tevens vindt u erin terug waar de diverse onderdelen zijn gesitueerd. Het doel is 
dat het park de uitstraling krijgt van een dorpspark waar de bewoners graag even willen 
verblijven, waar zij zich veilig voelen en wat er aantrekkelijk uit ziet. 
 
CONSEQUENTIES 
Na goedkeuring door de gemeenteraad zal gestart worden met de voorbereiding van de 
realisatie. De uitvoering willen we gespreid uitvoeren over een periode van meerdere jaren. 
In de eerste twee jaar willen we de basis in het park op orde brengen. Zo willen we dit jaar 
nog de  werkzaamheden met betrekking tot de beschoeiing en natuurlijke oevers uitvoeren. 
In 2020 willen we de padenstructuur aanpassen en het hertenkamp verplaatsen. In de jaren 
erna zullen de groenwerkzaamheden uitgevoerd worden.  
 
VERVOLG 
Met de inbreng van de raad over de hoofdstructuur van het park willen we het voorlopig 
ontwerp uitwerken tot een concept definitief ontwerp (DO). Hiervan gaan onder meer de 
detailinrichting en het beplantingsplan deel uitmaken. Over deze detaillering die in het 
concept DO is verwerkt willen wij de inwoners (digitaal)  in de gelegenheid stellen hun 
suggesties hierover aan ons mee te geven. Met inachtneming van die suggesties stellen wij 
het definitief ontwerp vast. Vervolgens starten we met de uitvoering. 
 
BIJLAGEN 

1. Toelichting voorlopig ontwerp 
2. Overzicht verwerking inspraakresultaten in voorlopig ontwerp. 

 
Albrandswaard, 9 april 2019  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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