
Verslag rondwandeling Visie Stadspark Oudegein, Hét Stadspark van 

Nieuwegein 

Zaterdag 25 april 2015 12.45 – 15.15 uur 

 

Hoe blijft Stadspark Oudegein  ook in de toekomst een stadspark waar u wilt verblijven,  

recreëren, ontdekken en beleven? En wat is daarvoor nodig?  Met deze vraag in 

gedachten heeft de gemeente de afgelopen periode open gesprekken gehouden om met 

diverse mensen en organisaties, zoals natuurorganisaties, wijkplatforms, ondernemers. 

Deze inventarisatie is gebundeld en geanalyseerd in de tussenrapportage Park 

Oudegein die op 14 april is aangeboden ter kennisname aan het college van 

Nieuwegein.  

Zaterdag 25 april vond een rondwandeling plaats door het park met belangstellenden 

om de gedachten en ideeën hierover te bespreken en aan te scherpen. 

 

Doel van de bijeenkomst 

Doel van de bijeenkomst op zaterdag 25 april was:  

1) Terugkoppelen van de tussenrapportage stadspark Oudegein 

2) Rondwandelen in het park ter voorbereiding op de tweede participatieavond op 18 

mei over het stadspark Oudegein. 

3) Elkaars ideeën horen over de kansen en dilemma’s van het stadspark op een 

viertal plekken. 

 

Programma: 

- Inleiding door wethouder Peter Snoeren 

- Start van de rondwandeling bij natuurkwartier, noordkant nabij viaduct, kasteel 

Oudegein, besloten natuurgebieden,  de grote vijver, Parkhout en Jack’s 

Grillhouse. 

- Discussie op vier locaties in het park  

- Terugkoppeling van de reacties per plek 

- Afsluiting door wethouder Peter Snoeren 

 

Reactie bij Natuurkwartier 

 

- Benut bestaande bouwvlekken, dat is nu logisch ingericht, dus behouden. 

- Ga vooral praten met andere partijen (bijv. de Veldkeuken, Fair’s,maar ook met 

Jack’s Grillhouse). 

- Misschien trampolines toevoegen. 

- Natuurkwartier biedt kansen voor schoolreisjes met kleuters. Gebied leent zich er 

voor. Nu wordt vaak uitgeweken naar speeltuin de Speelheuvel in Houten. 

- Een speeltuin als Jeugdland past niet zo goed in het concept van het 

Natuurkwartier. 

- Eenvoudige horeca toevoegen. Theehuis, lunchroom, orangerie. 

- Bij uitbraak van een ziekte als mond-en-klauwzeer moet de kinderboerderij 

separaat afgesloten kunnen worden. Andere voorzieningen mogen daar geen last 

van hebben. 

- Zorg ervoor dat de molen het weer gaat doen en integreer hem meer in het 

gebied. Misschien kansen via “vrienden van” of via crowdfunding. Samen met 

andere partijen oppakken, anders lukt het niet. Educatieve kant van de molen 

benutten. Belangrijk om te laten zien hoe het werkte vroeger. 

- MEC moet blijven. Versterken van de aanwezige functies. 

- Vraag: is Natuurkwartier voor Nieuwegein of heeft het een regionale functie? 

Afhankelijk daarvan keuzes maken in bijvoorbeeld oplossingen fietsen en 

parkeren. 



- Borgen van de huidige kwaliteit. 

- Moet gratis blijven. 

- Meer bordjes / wegwijzers in het park. 

- Samenhang tussen de functies is van groot belang, samenwerken en verbinden. 

- Mensen met een beperking erbij betrekken. 

- Meer stimuleren dat de fiets gebruikt wordt. 

- Parkeerplaats is voor veel mensen de eerste indruk. Kan gezicht zijn voor 

Natuurkwartier, nu te rommelig en toont niet als een visite kaartje. 

- Verkoop van streekproducten toevoegen. 

- Maak duidelijk wat je ziet in het gebied via bijvoorbeeld bordjes met uitleg. 

- Bruggetje noordkant natuurkwartier is dicht. Waarom? 

 

Reactie bij noordrand 

- Ziekenhuis betrekken bij het park, is een goede toevoeging voor het park. 

- Oversteek realiseren over de Doorslag is wenselijk. 

- Is er ook een oversteek naar het park vanaf de tweede verdieping van het 

ziekenhuis mogelijk? 

- Nieuwe lage brug ter hoogte van en in het verlengde van de hoofdentree van het 

Antonius ziekenhuis. 

- Viaduct gebruiken om een goede aantrekkelijke entree te maken voor het park.  

- Aanlegplaatsen van plezierboten conform de Herenstraat. 

- Het grote speelveld mogelijk maken voor barbecue. 

- Niet overal de “hand van de beheerder” herkennen. 

- Meer verlichting van de routes (o.a. door middel van glowing the pathes). 

- Betrek Merwestein beter bij de buurt door aan de noordkant al te beginnen met 

het park. 

- Maak horeca in de Doorslagzone of onder het viaduct. Laat de natuurwaarde zoals 

het nu is. 

- Horeca in combinatie met haven kan een trekker worden op deze locatie voor een 

levendige noordrand. Op twee kanten aantrekkelijk maken. Terras aan de 

zuidkant.  

- Echte trekker op deze plek niet nodig. Horeca niet echt logisch. 

- Geluid van de tram? En horeca? 

- Tramstation is niet aantrekkelijk voelt onveilig. 

- Entree maken vergelijking Park Transwijk, je wordt uitgenodigd het park te 

betreden. 

- Natuurwaarde behouden. 

- Chaos van paden en wegen. 

- Groen gebied geschikt maken voor sport/spel, yoga, bootcamp, fitness. 

- Haven? Of aanlegsteiger? Bij een aanlegsteiger minder voorzieningen nodig. 

- Voor een haven aan deze zijde is men geen voorstander, onveilig, aan stadszijde 

is logischer. 

- Opwaarderen brug van de tramhalte. Is nieuwe verbindingsbrug dan nodig? 

- Twee wegen met de fiets niet nodig. Maak een duidelijke routing voor de fiets. 

- Ondergroen iets weghalen voor de veiligheid van de fietser. 

- Meer natuurlijk en avontuurlijk wandelen. 

- Yoga en andere meditatiesporten een plek geven in het park. 

- Fitnessmogelijkheden toevoegen/ bekend maken. 

- Toevoegen van bankjes en picknicktafels. 

- Een natuurpad in noordrand starten en verbinden met de bestaande natuurpaden. 

(natuurlijk/ avontuurlijk wandelen). 

 

 

Reacties cultuurhistorie/ Reacties natuurhistorie 

- Leuk om de historie van plekken te kennen en de relaties die de plekken hebben 

met elkaar (het park behoorde vroeger helemaal tot het landgoed van het kasteel 



Oudegein, boerderij IJsselstee was een van de boerderijen op het landgoed, ook 

boomgaarden, percelen met grienden en percelen met populieren).  

- Door middel van borden met foto’s en tekst de informatie over cultuur en natuur 

ter plekken. Borden dan wel groter en prettig leesbaar maken (op kolom, schuin 

achterover hellend of onder afdakje).  

- Wildgroei aan paaltjes voorkomen. 

- Ook een audiotour is een manier van informeren. Vitens heeft al een audiotour 

gemaakt voor het park. 

- QR codes ter informatie in park.  

- De natuur ten zuiden van het landgoed Oudegein is heel vogelrijk, bijzondere 

vogels die er broeden zijn een ijsvogel en uilen. 

- Zichtlijnen maken vindt iedereen een eenvoudige manier om relaties te leggen 

tussen gebieden. 

- Zichtlijnen niet te breed; een beetje geheimzinnigheid is ook leuk. 

- Er is een zichtlijn vanaf bruggetje over het “grand canal naar landgoed; mogelijk 

kan de prikkeldraadbeveiliging op de muren minder zichtbaar worden 

aangebracht. Dit verstoord nu het beeld.  

- Natuurpad ten zuiden langs landgoed Oudegein niet verharden; houdt het als 

struinpad; vanaf het pad kan een doorkijk gemaakt worden door de 

onderbegroeiing zodat kasteel Oudegein zichtbaar wordt.  

- Er zijn genoeg goede paden door het park. De afwisseling tussen verharde paden 

en struinpaden is juist aantrekkelijk.  

- De struinpaden uitbreiden en niet recht laten lopen, maar bochtig en met elkaar 

verbinden, zodat je een hele route rond kunt struinen.  

- Bruggetjes die nu afgesloten zijn graag herstellen of vervangen.  

- Bestaande loopbrug over Doorslag verplaatsen naar plek dichter bij ziekenhuis. 

- Beperkte toegang natuur zo houden. 

- Museum Warschenhoeck organiseert dit jaar 4 x wandeling door park. 

- Het IVN houdt jaarlijks rondleidingen bij het kasteel, deze zijn erg populair. 

- De onderhoudskosten van beheer van het park in de visie opnemen, zodat ook het 

griend weer onderhouden kan worden.  

- Het geheim van Nieuwegein: het geheim van Park Oudegein leuke insteek voor 

ontdekkingstocht door het park.  

 

Reacties recreatie middengebied 

 

Evenementen 

- Centraal in het park op en rond de grote vijver. 

- Opzet kleinschalig, grasvelden rondom de centrale vijvers.   

- Mogelijk terrein voor evenementen is de strook vanaf de heuvel, over de vijvers 

richting de speelweiden (diagonaal). 

- Deze strook benutten voor evenementen. 

- Evenement organiseren buiten het vogelbroedseizoen (IVN na medio augustus). 

- Facilitairen van evenement op locatie. 

- Uitgaan van een gevarieerd aanbod aan optredens, presentaties en muziek. 

- Een zandstrand maken enkel als er sprake is van goedgekeurd zwemwater. 

- Een fontein geeft sfeer en roept levendigheid op. 

 

 

Parkhout 

- Wordt ervaren als een barrière. 



- Aanbrengen van verkeersafremmers ter hoogte van de oversteek langzaam 

verkeer. 

- Aanbrengen van een andere belijning van de weg ter hoogte van de oversteek. 

- Toepassen van een andere kleur asfalt  (groen). 

- De parkentrees helder vormgeven. 

- Het wezenlijke park begint voorbij de poorten. 

- De LV-oversteek verbeteren door lichtinstallatie rood/groen. 

- Ter plaatse van de oversteek de rijstroken verder uitbuigen. 

- Aandacht voor afremmen van de verkeerssnelheid. 

- Bij de lv-entree park staat een 30 km zone aangegeven. Dit ook laten gelden voor 

de Parkhout. 

- Ter plaatse van de LV-oversteek de fiets/voetgangersroute in een rode kleur 

uitvoeren en aanduiden als voorrangskruising (bv Houten). 

- Weg splitsen in twee smalle rijbanen. 

- Asfalt vervangen door klinkerverharding. 

- Oversteekplekken op plateau uitvoeren. 

- Bosschages langs de rijbanen maken de weg visueel smaller. 

- Alleen een busbaan en fietspad ipv een weg. 

- Weg aanpassen dusdanig dat het niet meer onderdeel lijkt te zijn van de 

hoofdroute. 

- Intensiteit verkeer past niet bij de uitstraling van het park. 

- Groot bord bij entree plaatsen. 

 

Westzijde Parkhout   

- Let op kwaliteit water en groen. 

- Herstellen van de fietscrossbaan. 

- Vergroten van de gebruiksmogelijkheden met oa skate, step, boarding. 

- Inrichting afstemmen op het gebruik van de locatie. 

- Uitgaan van betere en meer verwijsborden, weet waar je bent (oriëntatie).  

- Versterken van de oriëntatie in het park.  

- Parkeerterrein tbv de sportvelden centraal op één locatie. 

- Parkeren niet langs de Parkhout. 

- Toegang IJsselbos niet verbetern. 

- Vlonder is niet meer zichtbaar/bruikbaar. 

 

 

Recreatief middengebied: 

- Ophogen maaiveld, want het is er heel snel nat. 

- Als er een strandje wordt aangelegd moet je ook kunnen zwemmen in het water. 

 

Fietscrossbaantje: 

- Er zou een initiatief moeten komen en dan pas oipknappen. De club moet 

verantwoordelijkheid dragen.  

- Onderzoek of er wel behoefte is aan fietscrossen, scate, BMX, freerunning. Een 

ondergond voor meerdere sporten. 

- Freerunners zoekt locatie. 

- Als er geen behoefte is aan fietscrossen onderzoek dan of er een scatepark van 

gemaakt worden, of elke andere functie waar wel vraag naar is.  

 

Parkeerplaats bij Jack’s Grillhouse 

- Materialenopslag van aannemer niet langer op parkeerplaats toestaan. 

 


