Werkgroep Zandrakpark
22 mei 2018, 1e sessie

Werkgroep Zandrak
Welkom

Vandaag vindt de eerste sessie met de werkgroep Zandrak plaats. Deze werkgroep is
opgezet met de ambitie om met een groep van
bewoners, gemeente en ontwikkelaar van de
horecavoorziening tot een vernieuwde inrichting van het Zandrakpark te komen. Aanleiding hiervoor is de ontwikkeling van de horecavoorziening in het park.

Programma

We kijken kort naar het proces dat we zullen
doorlopen, waarna we het verleden en heden
kort bespreken. Uiteraard ligt de focus van de
werkgroep op de toekomst. We gaan, na een
korte presentatie met elkaar in gesprek om
kwaliteiten, verbeterpunten en wensen van
het gebied in kaart te brengen.

Inleiding

Al lange tijd geleden is de ambitie uitgesproken
om de verbinding tussen de Hollandsche IJssel
en de rest van Capelle te verbeteren. De beleving
van de IJssel is momenteel op sommige plekken
wat beperkt, ook bij het Zandrak is dit het geval.
Bij voorkeur realiseren we een beleefbare IJssel,
het hele jaar door.
Om tot een breed gedragen, vernieuwde inrichting te komen waarin zowel bewoners, gemeente
en de horeca ontwikkelaar zich kunnen vinden,
is een werkgroep samengesteld. Omwonenden
hebben hiervoor een uitnodiging gekregen, en
geven aan graag mee te denken.
De verwachting is om binnen drie sessies te
komen tot een nieuwe inrichting van het park.
Tijdens de eerste sessie verkennen we de huidige
situatie en gaan we met omwonenden in gesprek
over het huidige gebruik van het park. Met alle
input die we daar verkrijgen, worden verschillende mogelijkheden voor het toekomstbeeld
geschetst die tijdens een tweede sessie worden
besproken met de werkgroep. We bepalen gezamenlijk een richting, en komen tijdens een derde
en laatste sessie tot een uitgewerkt plan.

Doelen

Voor de vernieuwde inrichting van het park zijn
een aantal doelen opgesteld:
• Verbinden van recreatie, natuur en ook historie
• Aansluiten bij de horecavoorziening
• Recreatie voor omliggende wijken, en voor stad
en regio
• Park deel Getijderivier en IJsselrand
• Verbonden met Hitland en verder
Voor het verkennen van de locatie en vraagstukken wordt een aantal punten langs gelopen namelijk de kenmerken van het park, de betekenis
van het park, de opgaven voor vernieuwing van
het park en bouwstenen met daarbij een aantal
voorbeelden. Voor de inhoud van de verkenning
wordt verwezen naar de bijgevoegde presentatie. Daarin zijn als opgaven genoemd:
• Ruimte richten naar de IJssel
• Oeverroute verbeteren, aandacht voor oever en
haven
• Actieve oever- en getijdebeleving in natuurcontext toevoegen
• Entreegebieden van het park versterken
• Dijkroute doortrekken en verbeteren
• Paviljoen opnemen in het park: zichten naar
rivier en park, inrichting er omheen
• Recreatie en natuur verbonden met oever(park)
• Zichtrelatie tussen park en wijkgroen Zandrak
versterken
• (punt bij) De golfbreker als attractief punt

Opmerkingen
“Publiek/doelgroep clusteren ... “
“Overzicht en niet dicht zetten”
“Dijkoever verbinding, wandelen”

“Rekening houden met geluid vanaf het speelveld de Tjalk in”
“Paden verbreden en stabiliseren”

“Uitstraling horeca, bv. cortenstaal in park”

“Toegankelijk voorm inder validen (rolstoel),
breedte paden”

“Speelzand één geheel, totempalen ongebruikt”

“Overzicht behouden, waardoor minder overlast”

“Vervuiling, prullenbakken beter plaatsen”

“Route voor boten richting trailer; klein /
groot”

“Robuust speelgoed + door het jaar heen”
“Maritiem thema in het spelen”
“Ganzen/meeuwen wijken voorjaar/winter”
“Route langs haven zeker een plus”
“Plint (pier) ala de Dukdalf: maak zicht, nu
rommelig”
“Wandelroute langs de dijk, breder dan
Zandrak alleen”
“Nest-schommel, meer togankelijk voor mensen met een beperking”
“Prullenbakken spreiden”
“Rekening houden met zichtlijnen m.b.t. bankjes etc.”
“Onderhoud moet vriendelijker en zorgvuldiger, nu te groot en slordig”
“Voorkom zicht op de parkeerplaats vanuit het
park (ook ivm geluid)”
“Hangjongeren voorkomen”
“Boomrij langs haven”
“Benut paden die er al zijn”

