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Onderwerp Openstelling Reinaldapark 

Geachte leden, 

Er is ruim vier jaar hard gewerkt aan de sanering en herinrichting van het 
Reinaldpark. Het verheugt mij u te informeren over de openstelling voor publiek 
vanaf donderdag 17 april 2014. Hoewel in de komende periode nog wat puntjes 
op de i gezet worden, kunnen bezoekers vanaf dat moment weer in het park 
terecht. 

Terugblik 

De sanering van een van de grootste stadsparken was nodig omdat de afdeklaag 
die de voormalige vuilstort moest afschermen niet meer van voldoende kwaliteit 
was. Deze saneringsnoodzaak is aangegrepen om de inrichting van het park te 
verbeteren zodat het Reinaldapark weer een levendig park wordt. 

De werkzaamheden zijn vanaf 2010 gefaseerd aangepakt, waardoor delen van het 
park tijdelijk nog gebruikt konden worden en de ecologie niet in één keer 
verstoord zou raken. In de eerste fase is in het zuidoostelijke deel ruim een meter 
afdekkende grond aangebracht (sanering). Daarbij is de bosheuvel aangelegd en is 
een grote waterpartij gerealiseerd. Vervolgens is in 2011 gestart met de sanering 
en herinrichting van de noordzijde van het park waaronder het 
monumenteneiland. Gedurende de derde fase werd het bijzondere parkprofiel 
met heuvels en glooiingen en de grote ligweide aangelegd. Ook werd het park 
ingericht met fiets- en voetpaden, bruggen en een speeltoren. 

De afgelopen maanden stonden in het teken van de groenaanplant. Daarbij 
streefden we ernaar nog dit plantseizoen (nov-april) alle ruim 600 bomen en 
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struiken te planten zodat het park voor de zomer open kon. Naast de reguliere 
aanplant is een aantal grotere bomen vanuit de Stadskweektuin naar het park 
verhuisd. Ook de 111 bomen, gekweekt door buurtbewoners en 
schoolkinderen zijn in hun zogenoemde 'Groeibos' geplant. Dit initiatief heeft 
de betrokkenheid van de buurtbewoners bij de ontwikkelingen in hun park 
vergroot. 

Financiën 

In september vorig jaar informeerde ik de raad over de fasering van de 
werkzaamheden en de mogelijke financiële risico's van deze sanering en 
herinrichting. Naar het zich nu laat aanzien zijn de werkzaamheden binnen het 
budget gerealiseerd. 

De officiële opening van het park staat overigens gepland op zaterdag 14 juni. 
Omdat het Reinaldapark een belangrijke ontmoetingsplek voor de buurt moet 
worden, organiseren we deze feestelijkheden samen met afgevaardigden uit 
de buurt. U ontvangt uiteraard een uitnodiging voor deze opening. 

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 

Graag tot ziens op 14 juni aanstaande. 

Met vriendelijke groet, 

Drs. 
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