Het sportcomplex in Risdam-Noord en de buurtgroep Risdam-Noord Groen!
Het sportcomplex in Risdam-Noord omvat sportaccommodaties en een parkachtige omgeving.
Het complex vormt een belangrijke groene buffer tussen de N307 (de ‘Westfrisiaweg’) en het
noorden van de woonwijk Risdam-Noord.
De buurtgroep vindt dat het sportcomplex in meerdere opzichten een belangrijk wijkfunctie heeft.
Ten eerste vanwege de daar beoefende sporten, zowel in georganiseerd als in niet-georganiseerd
verband. De sporten die georganiseerd plaatsvinden hebben een sociaalmaatschappelijke functie die
de sport overstijgt. Dit geldt zeker voor verenigingen als Tennisvereniging De Balletuin en
voetbalvereniging HSV Sport die de meerderheid van de leden betrekt vanuit Risdam-Noord. De
andere verenigingen, Honk- en Softbalvereniging Urbanus en Handboogschietvereniging De
Coenschutters hebben een meer algemeen lokale en regionale functie.
De buurtgroep spreekt gezien de belangrijke wijkfunctie van de voetbalvereniging de wens uit dat de
gemeente de continuïteit van deze vereniging en de andere verenigingen ondersteunt.
Naast de sportieve functie van het complex heeft het complex voor Risdam-Noord een veel
omvattende recreatieve functie. Denk hierbij aan joggen, wandelen, het uitlaten van de hond,
ongeorganiseerde beoefening van de voetbalsport en andere sporten. Ook wordt er gevliegerd, een
golfballetje geslagen, gevlogen met een drône en worden er dammen en hutten door de jeugd
gebouwd.
De buurtgroep spreekt de wens uit dat er meer aandacht komt voor het uitoefenen van
ongeorganiseerde sportvormen in het park. Dit kan bevorderd worden door op verschillende
plaatsen vandalismebestendige sport- en speeltoestellen te plaatsen. Dit stimuleert het bewegen
door wijkbewoners. Over het ontwikkelen van een openbaar jeu de boules baantje wordt
verschillend gedacht; een aantal denkt dat de kans op succes van zo’n baantje bij een sociale
ontmoetingsplek waar meer mensen langs komen groter is. Bijvoorbeeld in de buurt van
Wijkcentrum De Cogge.
Door veel wijkbewoners wordt ‘deze groene long van de wijk’ als een belangrijk onderdeel van het
woongenot gezien.
Wat betreft het openbaar groen in het gebied van in het oosten de accommodatie van de Honk- en
Softbalvereniging tot en met het parkeerterrein bij HVS Sport in het westen doet de buurtgroep de
volgende constateringen en heeft de buurtgroep de volgende wensen:
 Risdam-Noord Groen! wil de huidige structuur van het complex niet wijzigen. De
parkeerplaatsen daar houden waar zij nu zijn alsmede de wandel- en fietspaden.
 De laatste tien jaar zijn er bomen en vooral onderbeplanting verdwenen. Dit enerzijds door
verwijdering door de gemeente en mede doordat de bomen die er rijkelijk zijn en vaak dicht
op elkaar staan te weinig licht toelaten voor de ontwikkeling van onderbeplanting.
Het verdwijnen van de onderplanting en het ‘opkronen’ van de bomen (de onderste takken
worden verwijderd) zorgen er de laatste jaren voor dat het complex veel transparanter is

geworden, dit met alle negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. De beleving van het groen
op dit sportcomplex is sterk afgenomen door het verminderde groenvolume.
De buurtgroep stelt voor de onderbeplanting terug te brengen en daarbij te kiezen voor
schaduwminnende struiken. Op veel plaatsen kan gekozen worden, veel meer dan nu het
geval is, voor een onderhoudsarme onderbegroeiing cq voor een ‘niets doen beheer’. Hierbij
wordt spontaan opgekomen ondergroei niet meer afgezet. Ter bevordering van de
biodiversiteit zijn gebieden waar de natuur haar gang kan gaan gewenst; een spaarzaam
onderhoud past daar bij.
 Er dient een plan gemaakt te worden waarbij het komen tot een meer gevarieerde aanplant
van struiken een vereiste is. Hierbij wordt als onderbeplanting gedacht aan de groene hulst
(de geplaatste bonte hulst is onder bomen een ongeschikte keus; de bonte hulst zal het daar
veelal moeilijk krijgen om tot groei te komen), de taxus, de wilde liguster en bijvoorbeeld de
groen blijvende liguster.
Er dienen derhalve langs de randen mantelbegroeiingen te worden aangebracht.
Mantelbegroeiingen bestaande uit struweel van sleedoorn, gewone liguster, meidoorn en
rode kornoelje. Dergelijke struwelen leveren een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit.
 De groenstrook tussen het hek van De Balletuin en het wandelpad beplanten met
sierheesters en goed onkruidvrij houden. Ook het plantsoen bij de toegang tot het park aan
de Weegbree renoveren en onkruidvrij houden.
 Overwogen dient te worden om op diverse locaties in het parkgebied van dit sportcomplex
een strook bijenlint aan te leggen. Zoals bekend hebben dergelijke stroken ook een positief
effect op andere insecten. Het plaatsen van insectenhotels dient overwogen te worden.
 Alhoewel de strook groen tussen de N307 en het sportpark formeel niet tot het
sportcomplex behoort dient onderzocht te worden hoe deze strook aan een verbetering van
de biodiversiteit kan bijdragen.
 In overleg met de gemeente dient bepaald te worden op welke locaties natuurvriendelijke
oevers kunnen worden aangelegd.
 Na het gereedkomen van de nieuwe N307 is er in het noordwesten van het park, ten oosten
van het trainingsveld van HSV Sport een ‘meertje’ aangelegd. De oevers van dit meertje zijn
eenvoudig om te vormen tot ecologische oevers.
 De buurtgroep is er een voorstander van om de locaties waar honden aangelijnd en locaties
waar honden los mogen lopen beter van elkaar te scheiden. Een omheinde honden
uitlaatplek met enkele bankjes voor de hondenbezitters valt te overwegen.
Wij constateren dat het openbare speelveld veelvuldig door loslopende honden wordt
gebruikt en bevuild hoewel dit verboden is.
De buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen!’ biedt aan om samen met de gemeente en andere
betrokkenen een gedetailleerd plan te ontwikkelen.
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