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Een aantal onderdelen van het herinrichtingsplan is al uitgevoerd, zoals de aanleg van de pluktuin en de natuurspeelplaats. Een 
aantal andere onderdelen moet nog uitgevoerd worden, zoals de verkleining van de parkeerplaats en de aanleg van een hon-
denweide. Hieronder worden de verschillende onderdelen van het inrichtingsplan toegelicht.

Parkeerplaats
De parkeerplaats aan de IJsselsingel wordt verkleind. Dit is mogelijk omdat de ingang van de voetbalverenigingen ergens an-
ders is gekomen en daar ter plekke parkeerplaatsen voor bezoekers zijn toegevoegd. Door een optimale indeling van het par-
keerterrein blijven er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar (circa 62). Incidenteel kan het parkeerterrein gebruikt worden 
voor een evenement (zoals een circus). Met de verkleining van de parkeerplaats ontstaat er meer ruimte voor groen, wadi en 
hondenweide. 
Het parkeerterrein wordt uitgevoerd in rood/bruine klinkers en de parkeervakken in grasbetontegels. Hiermee krijgt het ter-
rein een natuurlijk karakter, sluit het goed aan bij de uitstraling van het park en oogt het een stuk vriendelijker dan de huidige 
geasfalteerde parkeerplaats. Parkeren op de rijbaan van de IJsselsingel blijft mogelijk. De parkeerplaats wordt goed verlicht. 
Verlichtingspunten zijn op de kaart aangegeven. 
We willen het gebruik van het terrein van het in grote getale stallen van campers en voertuigwrakken aanpakken. Het is daar-
naast ook niet meer de bedoeling dat het parkeerterrein gebruikt wordt voor het parkeren van grote voertuigen. Deze zullen 
elders in Rheden of daarbuiten een plek moeten vinden.

Hondenweide
Bij de entree van het park wordt een ruime hondenweide aangelegd. Deze zal worden omheind zodat honden kunnen spelen 
en ravotten. Het is wel de bedoeling dat de hondenpoep opgeruimd wordt. Het loslopen van honden bij de natuurspeelplaats is 
niet toegestaan.

Bomen 
Een aantal bomen in het huidige bosje tussen de IJsselsingel en de parkeerplaats zal worden gekapt. Hierdoor ontstaat er meer 
licht en lucht voor andere bomen. Met name eikenbomen worden gekapt, bomen zoals beuk en haagbeuk blijven in het bosje 
behouden. Met het uitdunnen van het bosje is er meer zicht het park in en op de parkeerplaats. Dit draagt bij aan de sociale 
veiligheid in deze omgeving. 
Hoewel het bosje zal worden uitgedund, zullen er ook nieuwe bomen worden aangepland. Er zijn inmiddels al veel bomen aange-
plant in de omgeving van de natuurspeelplaats en de pluktuin. Er worden nog meer bomen aangeplant. Na de werkzaamheden 
staan er in totaal in dit gebied circa 35 bomen meer dan er stonden voordat we begonnen. 

Pluktuin en natuurspeelplaats
De pluktuin en de natuurspeelplaats zijn inmiddels gerealiseerd en worden al gebruikt. In de pluktuin heeft het eerste fruit al 
aan de bomen gehangen. In de toekomst kan deze tuin ook gebruikt worden voor educatieve doeleinden. Op de natuurspeel-
plaats wordt al veelvuldig gespeeld door de Rhedense jeugd. 

Paden
Het centrale betonpad dat door de Zuidflank loopt en nu nog eindigt bij het clubgebouwtje van WIK wordt doorgetrokken naar 
de IJsselsingel. Hiermee sluit het park goed aan op het dorp en krijgt het park vanaf deze zijde een herkenbare en uitnodigende 
entree. 
Door het gebied zijn halfverharde wandelpaden aangelegd. Ook zullen er struinpaden door het ruige parkgrasland worden aan-
gelegd voor de avonturiers onder ons. 

Ruig grasland/gazon met maaipaden en wadi
De ondergrond van het park wordt gevormd door grasland. Er zal een wisselend maaibeheer plaatsvinden waardoor sommige 
stukken wat ruiger zijn en andere delen wat beter zijn gemaaid (gazon). Deze wijze van beheren heeft een gunstig effect op 
de biodiversiteit (flora en fauna) in het gebied. Naast het betonpad en halfverharde paden zullen er maaipaden door de ruigte 
worden aangebracht. De huidige wadi tussen het parkeerterrein en de Laakvijver blijft behouden en kan in de toekomst worden 
uitgebreid. Hierin kan regenwater worden opgevangen waar het de kans krijgt om langzaam in de bodem te trekken. 

Nieuwe locatie scouting 
Het bestemmingsplan voor de scouting is inmiddels door onze gemeenteraad vastgesteld. Daarmee kan de scouting haar plan-
nen verder uitwerken en toewerken naar realisatie van hun nieuwe clubgebouw.

Bijenstal
De bijenstal blijft op de huidige plek. Deze bijenstal huisvest verschillende bijenvolken. De stal wordt afgeschermd met groen. 

Weide Rhevak
De Rhevak heeft dit jaar voor het eerst het veld naast de Laakvijver gebruikt. Dit was een groot succes. Ook in toekomstige 
jaren kan het evenement daar plaatsvinden. 

Bomenlaantje
Langs het dijkje dat parallel aan de oever van de Laakvijver loopt zal een bomenlaantje worden aangepland. Hiermee wordt een 
historisch landschapselement teruggebracht en ontstaat 

De Laakvijver
De oevers zijn opgeschoond, waarmee de Laakvijver beter zichbaar wordt. 


