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1 Inleiding 
 
Er is een initiatief vanuit een werkgroep in Raamsdonksveer gekomen om hun buurtpark op te 
knappen. Het park is in de jaren negentig opgeknapt door het ruim en overzichtelijk te maken doordat 
men zich er niet veilig voelde. Het park is een stuk veiliger geworden, maar wordt niet meer druk 
bezocht. Het is er een rommeltje, er is niets te doen en het ziet er gedateerd uit. Kortom, de hoogste 
tijd om er iets aan te doen.  
 
De werkgroep, bestaande o.a. uit Pieter van den Kieboom, Piet Hanemaaijer en Rinus Damsteegt 
hebben de hulp van KNHM ingeschakeld. Vanuit KNHM begeleidden Dion van den Bersselaar, Albert 
van Rosmalen, Casper Korteweg en Milly Kors dit project. Allereerst is het park geïnventariseerd en 
zijn de problemen en wensen kenbaar gemaakt. Op basis hiervan zijn zones aangegeven waar 
functies het beste toegepast kunnen worden. Deze functies zullen er voor zorgen dat de 
gebruikswaarde van het park stijgt en er meer groepen gebruik zullen maken van het park.  
 
Voor dit project is de werktitel Koningspark aangenomen. Dit is niet de officiële naam van het park, 
maar ligt momenteel wel voor bij de naamgevingcommissie. Graag wil men deze naam aan het park 
geven doordat dit meer aanspreekt en het park gelegen is aan de Koningsstaat en Parklaan. In dit 
document hanteren wij de naam Koningspark.  
 
Een vlekkenplan en hierna een ontwerp met uitwerkingen geven weer wat volgens de werkgroep 
gewenst zou zijn in het park om er een echt Koningspark van te maken. Dit ontwerp biedt een 
oplossing voor de huidige knelpunten in het park.  
 
 
1.1 Aanleiding 
Het idee vanuit de werkgroep  
Koningspark: levendiger, aantrekkelijker, veiliger  
Drie speerpunten zijn: 

 Speelvoorzieningen voor jong en oud. 
 Natuur in een educatieve wijze. 
 Losloopgebied voor hondenbezitters. 

 
 
1.2 Gemeente 
Randvoorwaarden vanuit de gemeente Geertruidenberg  

 Veiligheid: Open karakter behouden d.m.v. zichtlijnen 
 Heemtuin: Eenmalige bijdrage door gemeente voor aanleg. Onderhoud door vrijwilligers. 

Pluktuin/kruidentuin om het aantrekkelijker te maken voor toerisme en recreatie.  
 Budget: Kosten onderhoud kunnen niet omhoog. Nieuwe initiatieven vanuit de burgers.  
 Grasveld: Is een probleem door de drassigheid. Doel: grasveld opknappen en behouden voor 

verblijfsrecreatie.  
 Afsluiten: Het park blijft toegankelijk zonder extra hekwerk. 
 Honden: Hondenlosloopstrook omheind en aan de rand van het park (aan de kant van de 

Parklaan) is een mogelijkheid.  
Ideeën:  

 Speelplek: Speelaanleidingen op open stukken.  
 Picknickplaatsen: Bevorderen van verblijven in het park.  
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2 Inventarisatie 
 
Potentie in het park  

 Goed begaanbare paden 
 Goede structuur 
 Overzichtelijk, ruime opzet 
 Mooie oudere bomen, bijzondere typen 
 Duidelijk entree  
 Veel potentie voor invulling 

 
Knelpunten in het park  

 Vernieling en rotzooi 
 Weinig voorzieningen  
 Hondenpoep 
 Wateroverlast, drassig gazon  
 Weinig diversiteit van beplanting 
 Versoberd en gedateerd  
 Weinig fauna (wilde eenden)  

 

 
 

 

  
 
 
2.1 Huidige mogelijkheden en gebruikers 
Huidige mogelijkheden  

 Wandelen (met hond) 
 Vissen  
 Hangen  
 Verbindingsroute 

 
 

Huidige gebruikers  
 Hondenbezitters 
 Vissers 
 Jeugd/hangjongeren 
 Kinderen 
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2.2 Gewenste zones 
Cultuurlijk  
Recreatie mogelijkheden 
Verblijven  
Natuurlijke sfeer  
Open 
 

Centraal  
Ontmoeten 
Samen doen 
Overzicht 
Verbinding 
Herkenbaar punt 

Natuurlijk  
Ecologie 
Educatie 
Bezig zijn in de natuur  
 

 

 
 
Zonekaart 
 
   
 
2.3 Toekomstige mogelijkheden en gebruikers 
 
Toekomstige mogelijkheden 

 Hondenlosloopgebied  
 Herkenbare vissersplaatsen 
 Speelaanleiding water 
 Prettig verblijven 
 Afgeschermde plek voor jeugd 
 Heemtuin 
 Ontmoeten, centraal punt 
 Doen in het groen 

Toekomstige gebruikers 
 Jeugd/hangjongeren 
 Vissers 
 Gezinnen 
 Hondenbezitters (losloopgebied)  
 Kinderen (educatie en spelen)  
 Wandelaars 
 Natuurliefhebbers 

 
 
2.4 Parkuitstraling 

 Natuurlijke oever 
◦ Beschoeiing verwijderen  
◦ Hoge oeverbeplanting op bepaalde plekken 

 Natuurlijker beeld 
◦ Gelaagdheid aan de randen van het park 
◦ Groene wand bij entrees 

 Onderhoudsvriendelijke beplanting 
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3 Vlekkenplan 

 
 
3.1 Toelichting vlekkenplan 
Hondenlosloopgebied  

 Een groter aaneengesloten groengebied waar doorheen gelopen kan worden (zodat het 
minder snel plat gelopen wordt en er een route te volgen is).  

 Aan de rand van het park geeft de minste overlast.  
 Afwisseling van open en gesloten, voor wandelen en verblijven. 
 Goede mogelijkheid tot omheining.   

Bestaande beplanting en toekomstig beheer  
Verwijderen van hagen langs de paden: 

 Natuurlijker beeld  
 Onderhoudsvriendelijkere beplanting 
 Grotere diversiteit aan beplanting  
 Overgang naar rand van het park, gelaagdheid  
• Meer groen aan de zijden van het park bij de Wilhelminalaan, om af te schermen tegen de 

verkeersdrukte .  
Vissteiger/visplaats  

• Herkenbare plekken waar gevist kan worden. Bij de steiger of bij plekken aan de oever met 
lage oeverbeplanting.  

Vijver  
Beschoeiing verwijderen: 

 Natuurlijk beeld  
 Verhoging van de ecologische waarde  

Ruimte voor de vissers: 
 Open plekken aan de oever/vissteiger  

Speelaanleiding  
Rondom noordzijde van de vijver.  

 Unieke plek 
 Gebruik van water / pomp  
 Goed in het zicht vanuit de weide  

 Grasveld / ligweide  
Drainage om water af te voeren.  
  
 Jongeren  
Een besloten plek vanaf het wandelpad gezien. Wel de ruimte voor de jeugd richting de weide.  

 Rugdekking maar open zicht. 
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4  Ontwerp 
 

 
 
4.1 Toelichting ontwerp 
Vernieuwingen, actieve recreatie en verblijven  
 
Hondenlosloopgebied 
Het hondenlosloopgebied bevindt zich in het huidige bosje langs het sportgebouw. In het plan wordt 
dit een aaneengesloten losloopgebied met bomen en heesters en een grote open plek. Op deze open 
plek zijn bankjes waar de hondenbezitters een moment van rust hebben terwijl hun honden lekker 
uitrennen op het veld en in het bos. Het gebied kan via drie openingen betreden worden. Daarmee is 
er ook mogelijkheid om met een hondenpoep opruimmachine het gebied te betreden. Door het 
losloopgebied te omsluiten met een (vlecht)heg, is de markering duidelijk en pas tegelijkertijd in het 
beeld van het park.  
 
Het beukenbos is niet in het losloopgebied opgenomen. Dit gebied wordt gewaardeerd om zijn rust en 
pracht en heeft daarmee een andere functie. 
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Kruidentuin  
De kruidentuin (of i.p.v. kruiden kan er voor wilde vegetaties of vasten planten gekozen worden) is ten 
midden van het park gelegen. De ligging van deze tuin betekent dat de verkeersdrukte afgeremd 
wordt. Eventuele fietsers die nog wel eens van het park gebruik maken als doorgangsroute worden 
tegengehouden of afgeremd. Het doel van deze locatie is ontmoeten. Er zijn zitgelegenheden ten 
midden van kleurige en geurige beplanting in de daarvoor bestemde vakken. Er is een doorgaande 
route om deze beplantingsvakken heen, dat aansluit op de hoofdroute. Maar ook deze route wordt 
omringt door kruidachtige beplanting. De beplanting zal laag blijven doordat anders het zicht op het 
park verdwijnt.  
 

 
Sfeerbeeld kruidentuin 
 
 
Boomgaard 
Op het kleine grasveld worden fruitbomen geplaatst. Het gazon maakt plaats voor een kruidenrijk 
grasland wat dit gedeelte van het park een natuurlijkere aanblik geeft. Tussen de fruitbomen lopen 
struinpaden zodat je je midden in de boomgaard kunt begeven. Hier en daar is er in de boomgaard 
een picknicktafel te vinden. En verder lokt het grasland natuurlijk uit om te picknicken op een kleedje 
in de schaduw van de bomen. Eens in het jaar is er een plukdag waarbij er wordt geoogst.  
 
De aanplant van de bomen kan gedaan worden d.m.v. sponsoring of adopteren.  En het beheer door 
een club/commissie/organisatie.  
 

 
Sfeerbeeld boomgaard 
 
 
Speelaanleiding 
Spelen en water. Twee elementen die een plek interessant maken voor kinderen. De mogelijkheid 
bevindt zich bij het ondiepe gedeelte van de vijver. Vanuit het gazon is er goed zicht op deze plek, 
zodat ouder hun kinderen in het oog kunnen houden. Door spelen met water te combineren kunnen er 
speelaanleidingen gecreëerd worden. Speelaanleiding houdt in dat er objecten zijn waarvan het niet 
precies duidelijk is wat je ermee moet doen. Maar het zijn wel objecten die de fantasie van kinderen 
prikkelen.  
De verdere uitwerking van deze plek zal m.b.v. het Technasium gemaakt worden. 
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4.2 Toelichting ontwerp  
Vernieuwingen,  groen en natuurlijk aanzicht 
 
Behalve de functies wordt ook de uitstraling van het park aangepakt. Het park is gedateerd en 
verschillende onderdelen benadelen het park.  
 
 
Parkrand 
Momenteel staan er verschillende soorten hagen langs de 
rand van het park. Achter deze hagen worden heesters en 
lege plekken met elkaar afgewisseld. Door de hagen lijkt het 
park kleiner te zijn dan het is. In dit plan worden de hagen 
verwijderd. De rand van het park wordt een geleidelijke 
overgang van bomen naar heesters naar kruidenvegetatie of 
vasten planten. Hierdoor wordt het park afgeschermd van de 
drukte, zonder rommelig te ogen.  
 
 
Natuurvriendelijke oever 
Het verwijderen van de beschoeiing draagt bij aan het 
natuurlijker ogen van het park. Op verschillende plekken 
langs de rand van de vijver kan hoogopgaande begroeiing, 
zoals riet, groeien, terwijl op andere plekken de 
oeverbeplanting laag blijft om de mooie zichtlijnen over het 
park te behouden. Een natuurvriendelijke oever, maakt de 
opgang voor eenden gemakkelijker en geeft een 
natuurlijker beeld, passend bij de uitstraling van het park.  
 
 



 

10 
 

 
5  Knelpunten en oplossingen 
 
Er zijn tijdens de inventarisatie in het park verschillende knelpunten geconstateerd waar m.b.v. het 
ontwerp oplossingen voor zijn bedacht.   
 
Knelpunt 

- Vernieling en rotzooi 
 

- Weinig voorzieningen 
 
 

- Hondenpoep  
 
 
 
 
 

- Wateroverlast, drassig gazon 
 
 

- Weinig diversiteit van beplanting 
 

- Versoberd en gedateerd 
 
 
 
 
 

- Weinig fauna 

Oplossing 
- Een daarvoor bestemde plek voor de jeugd. Er 

moeten afvalbakken geplaatst worden 
- Voorzieningen die van het park een 

verblijfsruimte maakt (boomgaard, picknicken, 
spelen, tuinieren, rustig zitten)  

- Door een gebied aan te wijzen waar het is 
toegestaan om de hond los te laten lopen, 
vermindert dit de overtreding van loslopende 
honden in het park. In het losloopgebied zal 
eens in de zoveel tijd de uitwerpselen worden 
verwijderd.  

- De gemeente heeft toegezegd een drainage aan 
te leggen om het wateroverlast in het gazon 
tegen te gaan.  

- Het type beplanting aanvullen. Dus i.p.v. hagen, 
worden er heesters en kruidachtige geplaatst.  

- De strakke randen zijn niet meer wat het 
geweest is en ook de vroegere natuurlijke 
uitstraling is verdwenen. Hier wordt een 
combinatie in gezocht. Overzichtelijk en open, 
maar ook het gevoel gevend weg uit de 
stedelijke omgeving te zijn.  

- Doordat de oevers natuurvriendelijk worden, 
maakt dit de vijver aantrekkelijker voor eenden. 
De gelaagdheid in de beplanting en de 
fruitbomen zorgen er voor dat insecten en kleine 
zoogdieren worden aangetrokken.  
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6 Materiaaladvies 
6.1 Verharding en inrichtingselementen 
 
Boomgaard 

- Onverhard pad 
- Zitelementen (picknickbanken)  

Hondenlosloopgebied 
- Wandelpad (asfalt of onverhard pad? I.v.m. drassigheid winter) 
- Zitelementen 

Kruidentuin 
- Klinkers  
- Halfverharding  
- Opsluitbanden  
- Zitelement 

Park, algemeen 
- Zitelementen voor de jeugd en aan de rand van de weide 
- Informatiebord bij de entree van het park 

 
 
6.2 Beplantingssoorten 
Parkrand 

- Bomenlaag  
o Bestaande bomen 
o Prunus avium 

- Heesterlaag 
o Bestaande heesters 
o Ribes sanguineum 
o Rosa pimpinellifolia (zon kant) 
o Viburnum opulus 
o Cornus alba “Sibirica” 

- Kruidenlaag/vastenplanten 
o Symphytum grandiflorum 
o Persicaria amplexicaulis 
o Geranium macrorrhizum “Spessart” 

en “Bevan’s variety” 
o Nepeta faassenii “Walker’s low” 
o Sedum “Herbstfreude” 

- Bollen 
o Bluebells (Hyacinthoides non-scripta) 
o Galanthus nivalis 

Oever 
- Natuurlijk opschot van oevervegetatie 
- Aanplant van riet en gele waterlis 
 

Boomgaard 
- Plukfruit 
- Appelbomen 
- Grasmengsel (bloemen plukken) 

 
Hondenlosloopgebied 

- Open plek, grasland 
- Bomen en onderbegroeiing in de vorm van heesters  

 
Kruidentuin 

 
 

 
 

- Lavendel 
- Dropplant 
- Ribes sanguineum 
- Rozemarijn 
- Salie 
- Munt 
- Tijm 

 

- Peterselie 
- Selderij 
- Daslook 
- Dille 
- Citroen munt 
- Oost-Indische kers 
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7 Beheeradvies 
7.1 Beheergroepen 
 
Kruidentuin 
Verharding 
De verharding in de kruidentuin bestaat uit klinkers. Deze verharding heeft veel kleine voegen en vergt 
veel onderhoud. Met 4 keer per jaar schoon vegen zal het een net uiterlijk houden. Dit kan door 
middel van een borstelmachine of een staalborstel. 
 
Halfverharding 
De halfverharding is gevoelig voor zaden die gemakkelijk tot ontkieming komen als het niet wordt 
bestreden. Daarom is het goed als het vanaf de lente tot aan de herfst een keer per maand geharkt 
onkruid vrij gemaakt wordt. Verder moeten de eventuele gaten of oneffenheden egaal gemaakt 
worden per onderhoudsbeurt. Op deze manier blijft de halfverharding goed begaanbaar en intact. Aan 
de randen van de halfverharding is het geen probleem als hier enkele spontane kruidengroei ontstaat 
mits het niet uit de hand loopt. 
 
Kruidenvakken 
De vakken waar de kruidbeplanting staat moeten een keer per twee weken gewied worden. De 
onkruiden moeten er worden uit geharkt en verwijderd. Als dit structureel bijgehouden wordt zal het 
resulteren in een volle border met kruiden waar uiteindelijke weinig onkruid kan groeien. De 
polvormige kruiden kunnen eens per 4 a 5 jaar worden gescheurd om grotere groepen te maken. De 
kruidenvakken moeten ieder jaar open gespit worden en worden door gewerkt met mest. De voorkeur 
gaat uit maar oude stalmest aangezien dit voor een goede structuur zorgt in de bodem en vol 
voedingstoffen zit. 
 
Zitelementen 
De banken die in het midden van de kruidentuin staan moeten ieder jaar gecontroleerd worden op 
scherpe delen en of de bank stevig genoeg is. De zitvlakken moeten ieder jaar worden schoon 
gemaakt. Om een deze parel in het park te laten stralen. 
 
 
Hondenlosloopgebied 
Halfverharding 
De paden in het hondenlosloopgebied worden van een halfverharding gemaakt. Deze halfverharding 
mag ieder jaar worden gecontroleerd op gaten en andere oneven heden zodat de veiligheid 
gewaarborgd kan worden. Als dit soort problemen zich voordoen moet dit worden gerepareerd/ 
opgevuld. De paden moeten door middel van gebruik onkruidvrij blijven. Het is namelijk zo dat als een 
halfverharding veel bewandeld wordt, het onkruid geen kans heeft om te ontkiemen. 
 
Omheining 
De omheining wordt van natuurlijke materialen gemaakt. Het is goed als er ieder jaar gecontroleerd 
wordt of de omheining nog dicht is en of het hoog genoeg is om honden binnen dit vrijgestelde gebied 
te houden. Als dit niet geval is kunnen de houtwallen/ vlechthagen met natuurlijke materialen 
opgebouwd worden. 
 
Gras 
Het gras midden in het losloopgebied moet zo’n 8 keer per jaar worden gemaaid. Het is het best om 
strak langs de kruidenlaag te maaien, zodat de kruiden niet het gras overgroeien. 
Verder is het niet de bedoeling dat er meer dan 30% onkruid in het gras komt. Er mogen niet meer 
dan 10% kale plekken in het gras zitten. Het wordt namelijk anders snel een grote plas of modder. Op 
deze manier blijf je dit voor. Alle gaten die in het gras komen zijn ook beginselen voor plassen of 
modderplekken, dus dit moet ook op tijd worden op gevuld en ingezaaid. 
 
Kruidenlaag 
De kruidenlaag die langs de heesters groeien met uitloop de heesters en het bos in. Ieder jaar moeten 
de kruiden kort gemaaid worden zodat ze in de lente geen last hebben van het oude loof. Het maaisel 
moet worde afgevoerd zodat het de kruiden niet verstikt. Het meest geschikte moment om dit uit te 
voeren is in het vroege voorjaar (maart, april). 
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Heesters 
Om de paden veilig te houden is het verstandig de heesters eens per jaar te contoleren op dode en of 
gevaarlijk hangende takken. 
 
Bomen 
De bomen in het bosgedeelte moeten eens per jaar gecontroleerd worden op dode takken die 
gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Dit geldt vooral om de paden heen. De dode takken midden in 
het perceel die geen gevaar opleveren kunnen het best met rust gelaten worden, omdat deze takken 
een positieve bijdrage leveren voor de flora en fauna in het park. 
 
Uitwerpselen 
In principe worden de uitwerpselen door de honden eigenaren zelf opgeruimd, maar er kan het best in 
het begin aangekeken worden hoeveel uitwerpselen er blijven liggen en de opruimdienst hier op af te 
stemmen. 
 
Zitelementen 
De banken die rondom het grasveld staan moeten ieder jaar gecontroleerd worden op veiligheid. De 
zitvlakken moeten ieder jaar worden schoon gemaakt indien nodig.  
 
Vijver 
Oeverbeplanting 
De oevers mogen om het jaar gemaaid worden, in het vroege voorjaar. Dit is het beste voor alle kleine 
diertjes die een winterschuilplaats hebben in de afgestorven planten resten. De oeverbeplanting mag 
niet verder dan een meter het water in groeien. Als dit wel het geval is, is het verstandig de beplanting 
terug te steken om te voorkomen dat de vijver dicht groeit.  
 
Rietbeplanting 
De rietbeplanting moet om de twee jaar gemaaid worden. Dit maaien moet in het vroege voorjaar 
gebeuren, de verdroogde rietstengels geeft een fraai winterbeeld. Ook hebben de wintervogels hier 
profijt van. 
 
Baggeren 
Het baggeren van de vijver moet door de gemeente uitgevoerd worden. Het is belangrijk dat dit ook 
daadwerkelijk gebeurd eens per 5 jaar. Als dit niet op tijd gebeurt van het ecologische evenwicht der 
mate verstoord worden. dan duurt het langer voor het weer in evenwicht is. 
 
Hekwerk 
Het hekwerk dat langs de vijver staat moet veilig zijn, daarom is het goed om dit ieder jaar te 
controleren. 
 
Boomgaard 
Fruitbomen 
De fruitbomen moeten in het vroege voorjaar gesnoeid worden. De nieuwe jonge loten moeten 
worden afgeknipt. In het begin van de zomer moeten de fruitbomen gekrent worden. Dit houdt in dat 
bijvoorbeeld de trossen appels terug gebracht worden van 5 appeltjes tot de twee grootste. Dit is 
belangrijk voor een optimale groei van de appel. Het is belangrijk dat de gevallen appels te 
verwijderen om overlast van wespen te voorkomen. In het najaar moeten de appels die niet zijn 
gevallen worden verwijderd om ziektes te voorkomen. 
 
Grasruigte 
De grasruigte onder de fruitbomen moet een keer per jaar gemaaid worden. Het maaien moet in het 
najaar gebeuren, zodat alle zaden zijn uitgezaaid en er volgend jaar weer nieuwe bloemen 
verschijnen. Het maaisel moet worden afgevoerd. Door het afvoeren van het maaisel wordt de grond 
verschraald. Dit is een proces dat niet van het ene jaar op het andere is voltooid. Het is namelijk zo 
hoe schraler de bovenlaag van de grond hoe meer verschillende kruidachtige soorten er groeien.  
 
Graspaden 
De graspaden die door de grasruigte lopen moeten goed begaanbaar zijn en daarom is het gewenst 
dit gras kort te houden, net als de ligweide. De paden kunnen het beste zo’n tien keer per jaar 
gemaaid worden. 
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Overig park 
Verharding  
De verharding in het park bestaat voornamelijk uit asfalt. Deze verharding vergt weinig onderhoud. 
Wel is het belangrijk dat als er gaten of andere beschadigingen optreden deze snel te repareren om 
erger te voorkomen. Achterstallig onderhoud valt altijd duurder uit bij asfalt wegen/paden. Het onkruid 
en overgroeiende grassen moeten eens per jaar worden verwijderd.  
 
Ligweide 
De ligweide kan het best 10 keer per jaar gemaaid worden, mocht dit inpassen in het huidige 
maaibeleid. Met deze frequentie wordt het een mooie egale ligweide.  
 
Gras 
Het gras om de ligweide en langs de paden kan het beste 5 keer per jaar gemaaid worden. Deze 
plekken in het park zijn puur voor het uitzicht en hebben niet een gebruiksfunctie. Het verschil in 
maaibeleid geeft ook een duidelijk beeld waar de ligweide bedoeld is. Op deze manier worden er echt 
verschillen ervaren tijdens de rondwandeling door het park. 
 
Bomen 
De solitaire bomen in het park moeten ieder jaar gecontroleerd worden op veiligheid en of ze wel 
gezond zijn. Het snoeien van deze bomen moet eens in de vijf jaar vast gesteld worden, zodat als er 
scheefgroei ontstaat er op tijd ingegrepen kan worden. Op de deze manier blijven de bomen vitaal. 
 
Heesters 
De verschillende heestergroepen in het park krijgen een extensief beheer. Het beste is om de heester 
eens per vijf jaar te controleren op dode takken en misvormingen. De heesters moeten dan gesnoeid 
worden. 
 
Kruidenlaag 
De kruidenlaag langs de bosrand wordt ongeveer twee meter breed, met uitloop de heesters en het 
bos in. Ieder jaar moeten de kruiden kort gemaaid worden zodat ze in de lente geen last hebben van 
het oude loof. Het maaisel moet worde afgevoerd zodat het de kruiden niet verstikt. Het meest 
geschikte moment om dit uitte voeren in het vroege voorjaar (maart, april). 
 
Zwerfvuil 
Het park is pas echt netjes als de hoeveelheid zwerfafval nihil is. Daarom adviseren wij het park 
maandelijks schoon te maken en de prullenbakken te legen. 
 
Zitelementen 
De zitelementen moeten veilig zijn en het is verstandig om dit jaarlijks te controleren.  
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7.2 Beheermatrix 
 
In de beheermatrix hieronder afgebeeld, staan alle verschillende beheergroepen. Al deze beheer 
maatregelen die in 7.1 vermeld staan hebben een periode in het jaar wanneer deze uitgevoerd 
kunnen worden. In de beheermatrix is er aangegeven wanneer er actie ondernomen moet worden. 
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8 Kostenraming 

8.1 Renovatiekosten 
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In de kostenraming hiervoor afgebeeld, staan alle renovaties die in hoofdstuk 4 staan aangegeven in 
het ontwerp. De kostenraming is opgedeeld in verschillende deelgebieden. Dit is gedaan om de 
renovatie gefaseerd uit te kunnen voeren. Het park is in de volgende deelgebieden op gesplitst: park 
algemeen, hondenlosloopgebied, boomgaard, kruidentuin en speelaanleiding. De speelaanleiding in 
niet op genomen in deze kostenraming. Dit komt omdat de speelaanleiding wordt gemaakt door het 
Technasium uit Raamsdonksveer en de kosten ervan dus nog niet in te schatten zijn.  
 
Verder hebben wij een totaalplaatje gemaakt met de hoeveelheden, de eenheidsprijs en de totaalprijs. 
Onderaan de streep is er een post onvoorzien van 10% toegevoegd om een tegenvaller op te kunnen 
vangen. Naast dit uitgerekende verhaal hebben we twee kolommen gemaakt met daar een kolom voor 
de werkzaamheden voor de gemeente en een kolom voor de werkzaamheden voor de werkgroep.  

De kolom voor de gemeente bevatten grotere en ingewikkelde (eenmalige) ingrepen die een 
werkgroep vrijwel nooit voor elkaar zouden kunnen krijgen en die voornamelijk het aanzien van het 
park aangaan. De kosten die begroot staan in het totaalplaatje zijn ondergeschaard per groep. 

Bij de werkgroep zijn allerlei werkzaamheden die zij kunnen organiseren en met een groep 
burgers kunnen uitvoeren. Wel is het van belang dat de werkgroep een georganiseerde structuur heeft 
om deze werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Met een dergelijke organisatiestructuur 
neemt de kans van slagen voor het park toe. Als de werkgroep bepaalde werkzaamheden niet kan 
uitvoeren door wat voor een reden dan ook dan zal het terug vallen op de gemeente. 
 
 
 
8.2  Financieren 
 
Al deze plannen kosten allemaal geld. Dit geld is op het moment niet direct beschikbaar bij de 
gemeente. De gemeente wil en kan waarschijnlijk alleen het budget dat nu begroot is voor het 
dagelijks onderhoud vrijmaken. Voor kleine veranderingen zoals het verwijderen van de blokhagen is 
er wel ruimte in de begroting van de gemeente. Voor de grotere plannen en renovaties is nog geen 
geld gevonden binnen de gemeente. Daarom moeten er fondsen en/of sponsoren geworven worden. 
 
Er is gezocht naar een subsidieverstrekker. Uiteindelijk zijn wij via de gemeente Geertruidenberg 
terecht gekomen bij de provincie. Wij zijn met de initiatiefnemer bij de vereniging voor kleine kernen 
(VKK Noord-Brabant) geweest met het initiatief van de werkgroep. Het plan is als interessant 
ontvangen alleen was het plan niet overkoepelend genoeg, om in aanmerking te kunnen komen voor 
de subsidieaanvraag. De subsidie is gericht op het samenkomen en werken van verschillende 
dorpskernen. Het plan voor het park in Raamsdonksveer voldoet niet aan deze criteria. 
 
Een interessante partner in het verwezenlijken van het plan zou eventueel het fonds “Zet” kunnen zijn. 
Dit fonds houdt zich bezig met kleinschalige projecten zoals burgerinitiatieven en werkgroepen. Zij 
beoordelen het project en bedenken dan hoe zij het project gaan steunen. Dit kan zijn in de vorm van 
advies of in de vorm van geld. http://www.zet-brabant.nl/zetadvies/zetplus/ 
 
 
 
 


