Tak van Poortvliet
Bewonersbijeenkomst 6 juli 2021
Beste bewoner rond het Tak van Poortvlietpark,

18 oktober 2021

met dit verslag informeren wij u over:
• de uitkomsten van de bijeenkomst,
• de vraagstukken die ons bezig hebben gehouden in de
afgelopen periode,
• het uiteindelijke plan,
• de vervolgstappen die we gaan zetten.
De presentatie en de Spilterrapportage vindt u als
bijlagen bij dit verslag.
Vervanging speelelementen
Vanuit de gemeente is een plan gepresenteerd waarbij
de bestaande locatie meer samenhang heeft gekregen
met het aanvullen van groen en een half-verharding en
boomschors als ondergrond. Dit plan is door veel
bewoners omarmd, met twee belangrijke
kanttekeningen. Wat blijft over voor kinderen boven de
12 jaar als het basketbalveldje en de tafeltennistafel
worden weggehaald? Gaat de aandacht niet te veel uit
naar kinderen jonger dan 12 jaar waarbij gevreesd wordt
voor overlast?
Aanvullingen op het plan waren meer natuurlijk spelen
en meer bomen.

Een bewoner deed de suggestie om het basketbalveld te
behouden en het plan aan te passen waardoor het veld
naast de bedachte speelvoorzieningen kan blijven
bestaan. Een aandachtspunt is daarbij dat de
speelelementen mogelijk in het gedrang komen en
spelen en sporten gemengd zal blijven.
Basketbalveldje
De gemeente heeft gekeken of het basketbalveld niet
onder de bomen kan komen, want ook daarop werd
positief gereageerd. Wel werd duidelijk gemaakt dat dit
ten koste gaat van het groen in het park. Het groen is de
belangrijkste drager. Ook de gemeente was gematigd
over deze mogelijkheid omdat een basketbalveld een
verharde ondergrond nodig heeft. Een verharde
ondergrond heeft een fundatie nodig. Deze fundatie is
moeilijk te realiseren in de buurt van bomen, vooral in
een bestaande groene situatie.
Elk ontwerp en en elke gedachte heeft voor- en nadelen,
het was niet makkelijk om een keus te maken. Het is
duidelijk dat het voorgestelde plan veel draagkracht
heeft in de wijk. Samen met de combinatie van extra
groen en half-verharding wordt het gezien als een
aanwinst voor de wijk. Ook is duidelijk geworden dat het

basketbalveld, maar ook wel de tafeltennistafel, goed
gebruikt worden en dat er duidelijk behoefte is aan meer
sportmogelijkheden. Wij zijn ons ervan bewust dat het
verdwijnen daarvan voor sommigen een teleurstelling is
en hebben daarom in de afgelopen maanden grondig
onderzocht of deze niet alsnog in te passen waren.
Gasleiding in de weg
Als extra lastige omstandigheid blijkt dat er op ongeveer
2 meter diepte een belangrijke gasleiding loopt
waardoor vanuit Stedin de nodige eisen gesteld worden.
Dit is voor het stedelijke gebied geen vreemde situatie,
maar heeft wel gevolgen voor wat wel en niet kan. De
leiding loopt o.a. onder de locatie tussen de bomen door
waar het alternatieve basketbalveldje bedacht was. De
eis van Stedin is een vrije ligging van de leiding. Het
realiseren van een basketbalveld op deze locatie is
daardoor niet mogelijk.
Daarom is serieus bekeken of het verdraaien van de
gehele speellocatie tot onder de bomen mogelijk is. Het
zuidelijkste speeltoestel zou dan onder de bomen terecht
komen met de half-verharding en de boomschors er
omheen. Hierdoor zou het geheel opschuiven waardoor
er ruimte in het noordelijke deel ontstaat. Dit met de
gedachte hier het basketbalveld te kunnen plaatsen.
Mede door de ligging van de gasleiding, maar ook door
de te compacte ruimte is dit helaas niet mogelijk
gebleken.
Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om het basisplan
door te zetten. De 3 speelelementen die we plaatsen, zijn
bedoeld voor alle leeftijd categorieën tot en met 12 jaar.
Dit betekent helaas dat op deze plek de basket voor het
basketballen en de tafeltennistafel verdwijnen. Wel
bekijken wij nog steeds of ergens anders in Bergpolder
het basketballen en tafeltennissen terug kan komen. We
stellen voor om binnen het park de zoektocht voort te
zetten in de bijeenkomst over de kwaliteitsslag van het
groen. Hierbij kunnen we met elkaar de afwegingen
tussen het groen en andere functies goed maken.

Meer informatie over Wijkverrijkers vindt u op
www. rotterdam.nl/wijkverrijkers

Kwaliteitsverbetering voetbalveld.
Het voetbalveld heeft een kwaliteitsslag nodig;
• Het veld moet op sommige plekken opgevuld worden
om de oneffenheden eruit te krijgen. Langs de lijnen
loopt het ook niet meer allemaal even recht, de randen
moeten eventueel opgehoogd worden,
• De witte belijning zit los, dit wordt opnieuw vastgezet
of vervangen,
• Langs de hoeken loopt het veldje nu af, waardoor de
bal soms de straat oprolt. Dit proberen we op te lossen
door de bal te blokkeren met een hekje.
• Er is behoefte aan een bord met regels. We maken het
bord samen met de spelende kinderen. Aanbevelingen
ontvangen we graag per e-mail: u.yazir@rotterdam.nl
Kwaliteitsslag groen en verhogen biodiversiteit.
Het Tak van Poortvlietpark valt onder het programma
Wijkverrijkers. Dit houdt in dat de gemeente graag extra
bijdraagt aan initiatieven van bewoners om van hun
buurt een mooie (groene) omgeving te maken. Denk
hierbij aan het vergroten van de biodiversiteit of een
andere soort beplanting, etc.
Bijeenkomst over het groen
De eerste ideeën van bewoners zijn al binnen. We willen
graag iedereen de gelegenheid geven om deel te nemen
aan een bijeenkomst over de invulling hiervan. De
wijkmanager en wijknetwerker organiseren deze
bijeenkomst. Wilt u zich hiervoor opgeven? Dan
ontvangen wij graag een e-mail met uw naam en adres
via: u.yazir@rotterdam.nl

