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Picknick in vernieuwd park
Burgerinitiatief in
Raamsdonksveer.
Een vernieuwd

Koningspark. Met
BurendagPicknick
voor omwonenden.
door Paul de SchipPer
MAMsDoNKsvEER - Een BurendagPicknick in het steeds mooier wordende Koningspark in Raamsdonksveer. Het moet een groots buurtfeest worden, zaterdag 27 sePtember. De bewoners van de hele wijk
Sandoel, inclusief Koningstraat en
Brejaartstraat zijn er voor uitgenodigd.
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Het Veerse Koningspark is volgende week zaterdag het decor van een BurendagPicknick. foto

BN DESTEM WOENSDAC 17 SEPTEMBER
2014

,,Omdat we de buurt in het park
willen trekken. Er is daar veel verbeterd en er gaat nog veel meer gebeuren. Dit ís de opening van de
eerste fase", vertelt Pieter van den
Kieboom, voorzitter van de actieve Vereniging Koningspark.
Als werkverschafïingsproject dateert het Koningspark uit half de
jaren'5o van de vorige eeuw. Het
is voor veel inwoners van Raamsdonksveer een nostalgische plek.
Veel nu ve.rgeelde trouwfoto's
zijn daar ooit gemaakt. Van den
Kieboom: ,,En hoeveel Verenaren
hebben er niet voor het eerst geschaatst op de vijver?" De attracties van het park, behalve de wandelpaden en fraaie bloembedden:
een vijver, een zandbak, een speeltuin en een volière.
In de jaren'9o ging het park op
de schop, kreeg een strakker uiterlijk. Beperkt onderhoud en hangjeugd maakten een ommetje door
het park in de jaren die volgden

minder aantrekkelijk. In augustus
zonliet het Gehandicapten Platform Geertruidenberg het park inventariseren en testen op toegan-

kelijkheid.

Uit

de werkgroep die vervolgens
aan de slag ging, ontstond de Ver-

eniging Koningspark. Met maar
een devies: opknappen dat park!
Leden van de werkgroep wisten
de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij in te schakelen
als projectbegeleider. Kosten be-

groot op 8o.ooo euro.
Van den Kieboom: ,,Die hebben
het park destijds aangelegd, het is
nu een ideëel bedriif waar burgers terechtkunnen met hun ideeën voor hun buurt ofhun streek."
Ook de wijkraad Raamsdonksveer-Zuid en een natuurgids van
de IVN Natuurtuin Oranjepolder
in Oosterhout waren nauw bii de

planning betrokken.
De werkgroep wist bovendien de

bewoners in de dírecte omgeving
te mobiliseren. Leerlingen van basisschool de Wilsdonck hielden
een sponsorloop die r.8oo euro opbracht. Geld dat onder meer bestemd is om in de toekomst in
het park een speelplek met natuurlijke materialen te bouwen.

Een aanvankelijk weinig toeschie-

telijke gemeente Geertruidenberg
kreeg in september 2013 een por
in de rug van de gerneenteraad,
die zich enthousiast toonde over
het burgerinitiatiefom het park
met veel inzet van vrijwilligers
aan te pakken. De vijver werd uit-
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1955-1990: Koningspark verblijfsplek en ontmoetingslocatie voor bevolking van Raamsdonksveer.
r99o: Koningspark wordt'strakkêi'gemaakí maar ook minder
aantrekkelijk.

199o-2oto: Verloedering Koningspark door hangjeugd en
slechts hoogst noodzakelijk onderhoud.
iorz: lnitiatief om Koningspark
aan te pakken.

zor3: Gemeenteraad enthou-
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ou"t u"rnieuwing park.
zor4: Opening eerste fase van
het vernieuwde park

gebaggerd. Er is veel grond verzet
om een natuurlijke oever aan te
leggen, vrijwilligers vlochten wilgenheggen en bóuwden een bijen-

hotel. De gemeente schonk r.ooo
voor schaduwplanten.
En op z7 september opent wethouder Kevin van Oort het hondenuitrenveld. Wie op die dag
wil picknicken moet een rnand
meenemen. Van den Kieboom,
met zijn vereniging zit nog vol
plannen: ,,Die mand hoeft niet
eens zo vol, want We hebben gelukkig veel geefgrage sponsors die
voor hapjes zorgen. Ook zijn er
veel bedrijven die ons als sponsor
helpen bij het vernieuwen van
het park."
Ondertussen is bii de vijver het
eerste, gelukbrengende, ij svogeltje gespot. Wie mee wil doen met
de picknick kan zich melden via:
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www.koningspark.nl

