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DE WETHOUDER AAN HET WOORD
Uit een tweetal onderzoeken in 2018 en 2019 is gebleken dat er fors moet worden ingegrepen om het 
oorspronkelijke eindbeeld van het Schollebos te behalen en de veiligheid van de bezoekers te waarborgen. 
Door het bijstellen van het bestaande eindbeeld, kunnen we het noodzakelijke ingrijpen verzachten en 
gefaseerd uitvoeren. Het eindbeeld dat daarom is bijgesteld hebben we nu vastgelegd in de voorliggende visie.

Het Schollebos heeft ons veel te bieden. Een plek waar we in rust kunnen genieten van de natuur, maar juist 
ook samenkomen om elkaar te ontmoeten. Het is een park waar we met z’n allen trots op zijn. Maar er zit veel 
meer potentie in het park dat we nu niet benutten. Deze visie laat zien hoe we dit wél gaan doen.  
Door in te zetten op beheer, onderhoud en programmering kunnen we positieve effecten voor de 
gemeenschap van Capelle aan den IJssel uit het Schollebos halen. Hiervoor hoeft niet veel aan het 
Scholleboes toegevoegd te worden, maar gaan we het park anders benutten. 

Hoewel we in de visie vooruitkijken naar het Schollebos in 2060, betekent dat niet dat we nu stilzitten. We 
starten juist nu om in 2060 aan dit wensbeeld te kunnen voldoen. Hoewel we met de programmering meteen 
aan de slag kunnen, heeft het creëren van de gewenste natuurwaarde meer tijd nodig. De natuur is misschien 
wel het belangrijkste onderdeel van het totaalbeeld. In deze visie staat dat het Schollebos een belangrijke 
sociale functie gaat uitdragen. In het Schollebos is iedereen is welkom!

’’Ik ben trots op de visie die er nu ligt.  
En dat niet alleen, juist ook het proces van hoe  

deze tot stand is gekomen is voor mij bijzonder.’’
Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende betrokken partijen en bewoners. Hierdoor is de basis van 
de visie ontstaan. Mooie ideeën en gesprekken die ons tot de kern van het park brachten. Daarnaast is 
er ook een enquête uitgezet. Dat meer dan 1300 mensen de vragenlijst hebben ingevuld bewijst dat het 
Schollebos leeft en een zeer belangrijke groene oase is in de stad. Het is heel mooi om te zien dat zoveel 
mensen zich betrokken voelen bij het stadsdeelpark en ook hun ideeën met ons willen delen. Nu willen wij het 
einderesultaat graag delen. Voor nu is het een visie op papier, maar deze visie moet gaan leven en worden 
omgezet in onderhoud, beheer en programmering. Daarmee gaan we het Schollebos nog intenser ervaren.  
Ik kijk ernaar uit!
 
Ik wens jullie veel leesplezier. 

Marc Wilson 
wethouder

Tekening door: 
Maakbaar ontwerp

Sanne Verheij



De zones hebben elk een eigen karakter en doel. Dit zorgt voor 
duidelijkheid bij parkbezoekers over het gewenste gedrag. Daarnaast 
brengen de zones de diverse functies in het Schollebos prettig samen. 

Het is belangrijk dat het Schollebos goed bereikbaar en toegankelijk 
is. Er blijven voldoende goede wandel- en fietspaden in het gebied . 
Evenementen zijn van harte welkom, maar de grens qua hoeveelheid 
en grootte is niet eindeloos. Onderwijs en voorlichting krijgen hier 
een plek door bijvoorbeeld lessen vanuit het Centrum voor Natuur 
en Milieueducatie en excursies vanuit verschillende organisaties. Het 
verplaatsen van kinderboerderij ‘De Klaverweide’ zien we als een 
waardevolle toevoeging aan het Schollebos. Er moet nog wel verder 
onderzoek naar de verplaatsing worden gedaan.

Er wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende sferen binnen 
het Schollebos. Een polderlandschap, met veel water, bloemrijke 
graslanden en herkenbare landschappelijke elementen. Een natuurbos 
dat bestaat uit de nattere broekbossen en de drogere natuurbossen. 
Broekbossen zijn bossen met natte omstandigheden waar na de 
verandering de natuur haar gang kan gaan en daar kun je de natuur 
beleven vanaf aangepaste paden. De drogere natuurbossen zijn te 
zien vanaf wandelpaden en blijven grotendeels zoals het nu al is. Tot 
slot het landschapspark, ook wel het middengebied genoemd. Dit 
is het levendige stuk van het park, waar mensen samenkomen en 
verschillende speel- en sportvoorzieningen aangeboden worden.

SAMENVATTING 

Het Schollebos is een prachtig stuk natuur en wordt door veel inwoners 
gewaardeerd en gebruikt. Inwoners van omliggende wijken noemen 
het stadsdeelpark hun achtertuin. Het stadsdeelpark is nu 40 jaar oud 
en op een belangrijk moment gekomen. Bij de aanleg van het park 
zijn achteraf gezien niet altijd de juiste keuzes gemaakt. Ook is er in 
het Schollebos jarenlang te weinig gedaan om het groen in het park te 
begeleiden tot een duurzaam en veilig geheel. Met deze visie geven we 
het Schollebos de aandacht die het verdient en op dit moment nodig 
heeft. Hierbij is het uitgangspunt dat niet het hele park op de schop 
gaat. Er is al heel veel goed en fijn aan het Schollebos. Wel wordt er 
kritisch gekeken naar beheer en onderhoud en zetten we in op een 
sterkere programmering om meer maatschappelijk rendement uit het 
park te kunnen halen. 

Het proces van de visie is gestart met een onderzoek door 
Bomenwacht Nederland. Zij hebben de gezondheid van de bomen in 
het Schollebos onderzocht. Hieruit is gebleken dat grote delen van het 
Schollebos niet gezond en zelfs gevaarlijk zijn. Er werd geadviseerd 
om uitgebreid bomen te kappen in het park om zo het afgesproken 
groene eindbeeld te krijgen. De inwoners van de gemeente Capelle aan 
den IJssel waren bang voor een ‘kaalslag’ in het park en er ontstond 
maatschappelijke onrust. Daaruit bleek al dat het Schollebos écht 
leeft bij de inwoners van onze gemeente. Daarom is er eind 2019 een 
tweede onderzoek uitgevoerd door Boomtotaalzorg. Hieruit is naar 
voren gekomen dat de onderzoeken van Bomenwacht Nederland goed 
waren uitgevoerd. 

Rondom beheer en onderhoud is er continu oog voor de natuur en de 
maatschappelijke functies. Continuïteit in onderhoud is erg belangrijk 
om de kwaliteit te kunnen (blijven) vasthouden. 
Het park is adaptief, dat wil zeggen dat we het park steeds mee laten 
groeien met de veranderingen in het gebied en de wensen van de 
gebruikers. Het flexibel waterpeil in een groot deel van het park zorgt 
voor een betere kwaliteit van het water en zorgt dat het park beter 
tegen de gevolgen van klimaatverandering kan. 

De ‘vrienden van het Schollebos’ is een groep betrokken inwoners en 
ondernemers die nauw samenwerken met de gemeente. De gemeente 
bespreekt alle relevante zaken over het beheer en de programmering 
van het park met hen. Om dit te organiseren komt er een parkmanager. 
Parkregels zorgen voor duidelijkheid over wat er wel en niet de 
bedoeling is. Hierbij is het een grote wens van de betrokken inwoners 
om de regels te laten handhaven. 

Een investering om dit groengebied toekomstbestendig te maken is 
hard nodig. Er zijn verschillende projecten geformuleerd die belangrijk 
zijn om deze visie waar te maken. Er is onderscheid gemaakt in  
basis- en wensprojecten. In totaal wordt er voor alle investeringen een 
bedrag van € 1.869.000 gevraagd. Er is structureel € 362.000 nodig.

Een volgende stap na de visie is het ontwikkelen van een beheer- 
en actieplan. Met het beheer- en actieplan kunnen keuzes worden 
gemaakt die zorgen dat we samen in stappen naar het gewenste  
beeld van het Schollebos toewerken. 

Boomtotaalzorg gaf aan dat door het bijstellen van het vastgelegde 
groene eindbeeld, ook een minder grote ingreep voldoende is. Dat is 
het vertrekpunt geweest voor het opstellen van een nieuwe visie, het 
nieuwe eindbeeld voor stadsdeelpark het Schollebos.

De rode draad in dit proces is de samenwerking met de gebruikers, 
organisaties en de politiek. Zij zijn vanaf het begin betrokken geweest. 
Tijdens de zogenaamde werkplaatsen, hebben zij de mogelijkheid 
gekregen hun ambities, ideeën en input over het Schollebos te 
bespreken met elkaar. Hier is de basis voor de visie gelegd. Deze 
basis is getoetst door middel van een enquête bij de bewoners 
van de gemeente en de bezoekers van het Schollebos. Dit leverde 
1360 reacties op. De antwoorden zijn meegenomen en hierdoor is 
een duidelijke richting voor de visie ontstaan. De richting is verder 
aangescherpt door experts van de gemeente. 

’’Deze visie is een stip op de horizon, 
hoe moet het Schollebos er in 2060 uitzien?’’ 

In deze toekomstvisie is het Schollebos een park waar iedereen 
meedoet. Een bosrijk gebied, met ruimte voor natuur en recreatie. 
Bijvoorbeeld om te wandelen (ook met hond), fietsen, ontmoeten, 
sporten, spelen, ontdekken en leren. Natuurvriendelijke recreatie  
met kleinschalige voorzieningen staat centraal in het park. 
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’’Mensen kunnen niet 
zonder groen en daarom is 

het Schollebos zo belangrijk.’’ 
- Rik Koenders – WOP s’-Gravenland

Foto door Van Geerdersbeek Photography | Rita Geerders

1.1  OVER HET SCHOLLEBOS 
Het Schollebos is het grootste groengebied van Capelle aan den IJssel. 
Dit stadsdeelpark is rond 1980 aangelegd en vormt samen met het 
gebied rondom de ’s-Gravenweg een groene zone tussen de wijken 
Schollevaar, Middelwatering en Oostgaarde. Van oorsprong is het 
park aangelegd in de landschapsstijl, met afwisseling tussen open en 
gesloten groen.

De aanleg
Het gebied waar het Schollebos is aangelegd was tot de zeventiende 
eeuw stroomgebied van de Hollandse IJssel. Door de winning van veen 
ontstonden er veenplassen. Deze waren vooral bekend vanwege de 
moerasvogels die daar leefden en dan in het bijzonder de aalscholvers. 
In de loop der jaren is het gebied stukje bij beetje ingepolderd en 
uiteindelijk ook grotendeels bebouwd. In diezelfde periode is ook het 
Schollebos aangelegd.

Met zavelgrond uit de Zevenhuizerplas is het gebied van het 
Schollebos opgehoogd. Dit zorgt voor unieke maar ook lastige 
bodemeigenschappen. Ook klei-veen, afkomstig uit de vijvers en de 
verbrede delen van de Nieuwerkerksetocht is benut voor ophoging. 
Op enkele plaatsen is dit niet aangebracht en zie je nog veen aan de 
oppervlakte liggen. We hebben in het Schollebos dus te maken met 
een zakkende bodem met op veel plaatsen een moeilijk doorlatende 
bovenlaag en een hoge grondwaterstand. 

Het Schollebos is in drie fasen aangelegd. Vanaf 1980 is er gestart 
met het meest westelijke deel. Daarna volgde het middengedeelte en 
in 1995 werd de aanleg van het oostelijke deel voltooid. In een later 
stadium zijn de bosplanten aangeplant door de gemeente en door 
Stichting Natuurvrienden Capelle en omstreken (SNC). Bij de aanleg 
zijn er boomsoorten zoals eiken, essen, elzen, berken, beuken, wilgen 
en populieren aangeplant. Op dit moment zien we duidelijk dat een 
aantal van deze soorten niet goed gedijen in het erg natte gebied. 

De ontwikkeling van het Schollebos door de jaren
Na de aanleg is er jarenlang te weinig gedaan om de bossen in het 
park te begeleiden tot een duurzame, veilige en gevarieerde vegetatie. 
Door de keuzes die gemaakt zijn bij de aanleg, het gebrek aan het 
juiste onderhoud en de aanwezigheid van ziekten in de bomen is er nu 
een situatie ontstaan waarbij de veiligheid in het gebied in het geding 
kan komen door vallende takken en omvallende bomen. Daarnaast is 
er een monotone vegetatie ontstaan met veel brandnetels en zaailingen 
van dezelfde soort. Een monotone vegetatie heeft als nadeel dat 
het gevoeliger is voor ziekten en plagen en minder bijdraagt aan de 
biodiversiteit dan een gevarieerde vorm van vegetatie dat doet. Het is 
nu dus noodzaak om in fasen het groen aan te passen naar een vorm 
die wel veilig, gevarieerd en toekomstbestendig is.

’’Het gebied heeft door de jaren heen enkele 
bijzondere natuurwaarden ontwikkeld.’’ 

Zo broeden de buizerd en sperwer in het gebied, kun je als je geluk 
hebt de ijsvogel spotten bij het water en groeien er orchideeën.

Ook is in de loop van de jaren een flink aantal voorzieningen aan 
het park toegevoegd zoals een skatebaan, de Watervallei en 
natuurspeeltuin Ravottia. De meeste voorzieningen concentreren zich 
rondom de noord-zuidas (het fietspad) in het midden van het park, 
waardoorheen ook de verlichtte fietsroute (Hazenpad) loopt tussen 
de wijk Schollevaar en het centrum van Capelle aan den IJssel. 
Naast deze fietsroute zijn er ook een aantal oost-west georiënteerde 
fietsverbindingen die onverlicht zijn. Er is een zeer uitgebreide 
padenstructuur met geasfalteerde paden voor wandelaars en in de 
loop der jaren zijn daar onder andere een trimpad en ruiterpad aan 
toegevoegd.

Woorden die op deze manier 

zijn weergegeven, zijn terug 

te vinden in de begrippenlijst 

achteraan in het rapport!
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2.2  STAP VOOR STAP IN CO-CREATIE 
Om tot de visie te komen heeft de gemeente Capelle aan den IJssel 
ervoor gekozen om een proces in te gaan waarbij gebruikers en 
organisaties meedenken over de toekomst van het Schollebos. Het 
gehele proces is op de vorige pagina visueel vormgegeven. 

Voor dit proces is gekozen omdat de gebruikers diegene zijn waar 
we het allemaal voor doen. Dit is immers ook waarom we het doen. 
Zo kunnen we veel beter inspelen op de behoeftes die er leven bij 
de gebruikers. Daardoor ligt voor je nu een visie waarvoor een breed 
draagvlak is. Ook weten we dat wat we realiseren vanuit deze visie, 
zich terugverdient in sociaal maatschappelijke-, ecologische- en 
economische meerwaarde voor de gemeenschap en daarmee de 
gemeente. 

Bij het opstellen van de visie is een aantal processtappen genomen 
die te zien zijn in het schema op de vorige pagina. Allereerst zijn er 
twee werkplaatsen gehouden met de stakeholders om zoveel mogelijk 
ervaringskennis met elkaar te delen en te verzamelen. In deze sessies 
hebben de stakeholders meegedacht over een visie en het beheer voor 
het Schollebos. Hieruit is veel waardevolle input naar voren gekomen 
en was het opvallend hoeveel passie er in de gemeenschap voor 
dit park is. Ook de gemeenteraad heeft in de werksessie hun oor te 
luisteren gelegd bij de stakeholders en hun eigen inzichten hieraan 
toegevoegd.

Om te waarborgen of de inwoners van gemeente Capelle aan den 
IJssel het hier ook mee eens waren, is er een online enquête verspreid. 
Ook is de mogelijk geboden om deze op papier in te vullen. Hier 
hebben maar liefst 1.360 mensen aan deelgenomen. Uit deze enorme 
respons blijkt dat veel mensen uit de gemeenschap het Schollebos een 
warm hart toedragen. 

In de bijlagebundel is het narratief verslag van de werkplaats te vinden 
in bijlage één en de resultaten van de online enquête te vinden in 
bijlage twee.

2.1  DOEL EN BEDOELING
Het Schollebos is een prachtig stuk natuur en wordt door veel 
inwoners gewaardeerd en gebruikt. Het wordt gezien als de achtertuin 
van vele Capellenaren. Het stadsdeelpark is nu 40 jaar oud en er 
zijn wat aandachtspunten gerezen. Hierdoor is er een nieuwe fase 
aangebroken. We gaan het Schollebos een nieuwe boost geven, 
waarbij de gebruikers en natuur centraal staan. We volgen natuurlijke 
processen zoveel mogelijk en sturen bij waar nodig om tot een veilig 
en adaptief bos te komen. We spelen in op de gebiedsomstandigheden 
en klimaatveranderingen om dit dynamisch bos tot haar recht te laten 
komen. 

Daarbij is de vraag: hoe gaan we verder met het gebruik, behoud en 
onderhoud van het Schollebos? Om hier antwoord op te geven zijn we 
met een proces gestart om een visie voor het Schollebos op te stellen. 
In dit proces hebben we steeds teruggegrepen op de ‘waarom-vraag’. 
Waarom willen we dit en waarom draagt dit bij aan het Schollebos? Een 
proces waarbij de gebruiker en de natuur continue centraal zijn blijven 
staan. 

’’De visie die hieruit is ontstaan vormt de stip 
op de horizon, het eindbeeld van het Schollebos 

voor over tientallen jaren.’’
Want zoveel tijd heeft het ontwikkelen van een bos en natuurwaarde 
nodig. Na het vaststellen van de visie werken we gezamenlijk uit wat 
eenmalig en wat regelmatig gedaan moet worden om het eindbeeld van 
de visie te bereiken. De uitkomsten daarvan leggen we vervolgens vast 
en werken we uit in een beheer- en actieplan. 

Hallo, ik ben Isra!

Ik neem jullie mee door deze visie.  

Ga je mee op pad? 

Er zijn meer 

achtergrond 

details te vinden 

in de bijlagebundel!
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’’Er zijn al waanzinnig veel 
dingen die goed zijn aan het  
Schollebos, zoals Ravottia.’’ 
- John Renirie – Stichting Natuurvrienden Capelle e.o.

Als deze visie is vastgesteld maken we weer samen een beheer- en 
actieplan dat de visie nader uitwerkt. Hierin worden details uitgewerkt 
in een inrichtingsplan en worden kleine onderzoeken en analyses 
uitgevoerd. Het beheer- en actieplan zorgt voor het concretiseren van 
de visie waardoor we vervolgens stap voor stap acties in de praktijk 
kunnen gaan uitvoeren. Dat brengt ons steeds dichter bij deze stip op 
de horizon. Hierbij moeten we beseffen dat we niet alles in één keer 
kunnen realiseren. Het realiseren van deze visie gaat tientallen jaren 
kosten. Niet alleen omdat de kosten die het met zich meebrengt zo 
verspreid kunnen worden, maar vooral ook omdat een park jarenlang 
begeleid moet worden om tot bloei te komen.

We onderscheiden verschillende soorten projecten in deze visie. 
Zo hebben we basisprojecten en wensprojecten (zie onderstaande 
legenda). De projecten zijn te herkennen aan bolletjes met cijfers naast 
de tekst welke de aanleiding vormt van het project. De projecten zijn in 
de menukaart (welke achterin te vinden is) gekoppeld aan de thema’s 
waar deze een meerwaarde voor bieden en zijn beoordeeld op mate 
van draagvlak. 

Met behulp van deze enquête hebben we ideeën uit de werkplaatsen 
gepeild en tevens nieuwe ideeën en informatie opgehaald.  
De uitkomsten van de werksessie en van de enquête liggen dicht bij 
elkaar.
Ook de Jongerenraad, het College van Burgemeester en Wethouders 
en de gemeentelijke afdelingen Stadsbeheer, Stadsontwikkeling en 
Samenleving hebben de resultaten van de werksessie bekeken en 
aangevuld.

De opgehaalde resultaten zijn uitgebreid geanalyseerd en 
onderverdeeld in een aantal verschillende onderwerpen, die we in dit 
visiedocument uitvoerig bespreken. We hebben gezamenlijk bepaald 
wat het uitgangspunt is voor deze visie en welke acties binnen de 
thema’s nodig zijn om dit te realiseren. Iedereen heeft de gelegenheid 
gehad om de pen waarmee de visie is geschreven is vast te houden en 
zijn inbreng te geven. 

2.3 HOE WERKT DEZE VISIE?
Een visie gaat over een lange termijn en een hoog abstractieniveau. 
Hiervoor hebben we gezamenlijk een stip op de horizon bepaald. 
In de visie is te lezen welk droombeeld we samen hebben voor het 
Schollebos. Dat droombeeld kun je lezen in hoofdstuk 3. Ook is dat 
droombeeld vertaald tot een illustratie die alle dromen weergeeft. 

Het droombeeld is uitgewerkt tot wat we de bedoeling van het park 
noemen in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 komen de kaders voor Ruimte 
& Inrichting, Beheer en Gebruik & Beleving aan bod. In hoofdstuk 6 
zijn deze kaders vertaald tot projecten die in een menukaart, aan de 
binnenzijde van de achterkant, belicht worden vanuit de planning, de 
opbrengst (effecten) en een kostenindicatie. 

Basisproject

Wensproject

De menukaart is 

achteraan in het 

rapport te vinden.
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’’Het is belangrijk dat we in de toekomst 
een adaptief bos hebben, dat zich aan 
kan passen op de gebruikersfunctie én 
gebiedsomstandigheden.’’
- Matheo Mourik – Betrokken bewoner

3.1  HET SCHOLLEBOS IS IN 2060...  
Er was al heel veel goed en fijn aan het Schollebos. Doordat we de de 
afgelopen jaren aan beheer, onderhoud én een sterke programmering 
hebben gewerkt is het Schollebos nog mooier en brengt het meer 
maatschappelijke rendement op. We blikken samen vooruit naar 2060...  
 
Het Schollebos is een waardevol park voor de mensen van Capelle aan 
den IJssel. Voor rust, plezier en natuurbeleving bezoeken mensen het 
Schollebos.

 

’’Er is voor iedereen wel wat te beleven.’’ 
Het park is de afgelopen jaren zo geworden doordat de Capelse 
gemeenschap en de gemeente samengewerkt hebben. Iedereen is 
trots op wat er bereikt is. Het park past nu bij de wensen van inwoners 
en sluit aan bij de technische kennis van 2060. Als de wensen of 
technische inzichten veranderen, hebben we dat op tijd in beeld en 
kunnen we het park mee laten veranderen.

Iedereen doet mee
Aan iedereen is gedacht in het Schollebos. Voor kinderen zijn er 
uitdagende speelplekken waar ze zich fysiek kunnen ontwikkelen en 
hun kennis kunnen verrijken door zelf te ontdekken. Jongeren hebben 
fijne ontmoetingsplekken waar ze zich veilig, maar ook vrij voelen. 
Ook gezinnen kunnen in het Schollebos fijn een wandeling maken, 
samen met de hond of ook een dagje vertoeven bij de Watervallei 
of Ravottia. Er zijn voorzieningen om te picknicken of te barbecueën 
op het evenemententerrein en jaarrond kun je een bezoekje brengen 
aan Pannenkoekenhuis Het Schollebos. In het hoogseizoen 
kun je op drukke dagen een ijsje of koel drankje kopen bij het 
evenemententerrein. Misschien is er in de toekomst zelfs ruimte voor 
nog een kleinschalige horecaondernemer.
 Kom, we kijken samen 

vooruit naar het Schollebos 

in 2060... Gaaf he! 
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’’Wie er oog voor heeft, kan in het Schollebos 
bijzondere planten en dieren zien.’’ 

De natuur heeft in de afgelopen 40 jaar de lokale omstandigheden 
goed kunnen gebruiken. De bodemeigenschappen zijn als uitgangspunt 
genomen om deze natuur te laten ontwikkelen naar een divers en 
interessant geheel. 
Gebruikers genieten van diverse vormen van groen die ook nog eens 
de zintuigen prikkelen. Zo zijn er bij de entrees kleurrijke graslanden. 
Naast dat ze erg mooi zijn en soms erg lekker ruiken, zijn deze ook 
waardevol voor vlinders en bijen. In het park kun je de jaargetijden heel 
goed beleven. Je kan er vruchten en noten van de bomen proeven 
waardoor de zintuigen geprikkeld worden. Je kunt ook een kijkje nemen 
bij de volkstuinen van Nut & Genoegen, waar allerlei toepassingen van 
groente, fruit en kruiden te zien zijn. Wie mee wil helpen in het groen 
kan op georganiseerde momenten actief bijdragen aan het onderhoud. 
Samen hebben we op deze manier het park verder door kunnen 
ontwikkelen.

Het Schollebos heeft haar kenmerken als het gaat om water en 
bodemdaling omarmd en het groen sluit aan bij deze eigenschappen. 
Het water is een echte belevingswaarde van het gebied. Veranderingen 
in de gebiedseigenschappen en in het klimaat worden gevolgd en 
het park passen we er, als het nodig is, geleidelijk op aan. Hierdoor 
is het water dat in het verleden overlast veroorzaakte, omgevormd en 
omgezet in een kans voor zowel de natuur als ook de beleving. 

Recreatie en ontspanning
Het park biedt vaste faciliteiten, zoals speeltuinen, de Watervallei, 
een skatebaan, een netwerk aan paden, het Pannenkoekenhuis en 
misschien zelfs wel een kinderboerderij. Ook is het park een decor voor 
zowel grote als kleine ontmoetingen. Een aantal jaarlijkse evenementen 

Ouderen kunnen prima een bezoekje brengen aan het Schollebos. 
Het park is goed bereikbaar, er zijn fijne fietspaden en volop 
stallingsmogelijkheden.  
Langs de goed onderhouden en toegankelijke wandelpaden zijn er 
genoeg zitplaatsen en keuzemogelijkheden om een ander ommetje te 
maken over bijvoorbeeld het knuppelpad en een halfverhard pad door 
het groen.

Het Schollebos wordt in de toekomst ook ingezet als basisvoorziening 
om mensen in onze samenleving die dat nodig hebben te helpen. Het 
wordt ingezet als (vrijwillige)werkplek voor mensen met een uitkering, 
dient als ontmoetingsplek voor eenzame mensen en biedt sport- en 
recreatiemogelijkheden, ook voor mensen met een laag inkomen.

Beleef het groen!
Een van de belangrijkste redenen om naar het park te komen is 
de natuurbeleving. De geïnteresseerde natuurliefhebber kan alles 
wat groeit en leeft in het Schollebos ervaren in de gevarieerde 
natuurvriendelijke recreatiezones. Het groen is ontwikkeld tot een 
divers landschap. Er is veel biodiversiteit te vinden in de natuurbossen 
die bestaan uit drogere en nattere soorten bossen. In bloemrijke 
graslanden, bosjes en waterpartijen wordt weer een andere variatie in 
de natuurbeleving geboden en vinden we andere soorten biotopen voor 
flora en fauna. Hier kunnen mensen de rust ervaren. Je hoort de vogels 
fluiten en het groen ruisen in de najaarswind. In de drukke maatschappij 
heeft iedereen daar weleens behoefte aan. De natuurbossen en randen 
van het park zijn erg waardevol voor de natuur. Het is daar rustig. Daar 
wordt het onderhoud beperkt tot het noodzakelijke en volgen we de 
natuurlijke processen. Dat noemen we natuurvolgend beheer. In het 
gehele park passen we effect gericht beheer toe. Dat beheer is erop 
gericht om de effecten die we in deze visie beogen te behalen voor 
natuur en mens te realiseren.

Ook is het Schollebos een onderdeel van een groen netwerk dat 
steeds groter wordt. Dit netwerk wordt graag gebruikt door fietsers en 
wandelaars én biedt aan natuur de mogelijkheid om zich over deze 
verbindingen te verspreiden door de regio.

Leren in het Schollebos
Iedereen kan iets leren in het Schollebos. Kinderen kunnen 
kennismaken met planten en dieren in het Schollebos. Misschien dat er 
zelfs een mooie plek gerealiseerd is voor een kinderboerderij. Daarbij 
kan dan ook een lokaal van het Centrum voor Natuur en Milieueducatie 
worden gerealiseerd. Hier worden schoolgaande kinderen en jongeren 
ontvangen om vervolgens ook buiten in het park te leren. 

’’Niet alleen het lokaal, maar juist ook het 
Schollebos en de volkstuin vormen een 

lesomgeving voor kinderen.’’
Er zijn veel interessante plekken die ervoor zorgen dat kinderen zelf 
de natuur kunnen ontdekken, beleven en erover kunnen leren. Er is 
geïnvesteerd in water- en natuurontdekpakketten voor kinderen en 
deze zijn te leen bij de speel-o-theek, het Pannenkoekenhuis en het 
Centrum voor Natuur- en Milieueducatie. 
Stichting Natuurvrienden en de Volkstuinvereniging organiseren voor 
verschillende doelgroepen excursies en bijeenkomsten waar mensen 
kunnen leren en verwonderen. In het midden van het park is een 
groene buitenkamer die als lokaal gebruik wordt voor lessen, maar 
ook een podium biedt voor allerlei kunstvormen. Beeldende kunsten, 
toneelspel maar ook yogaklassen bereiken daar hun publiek.

met divers karakter wordt goed bezocht. Er komen groepen samen om 
hobby’s en sporten te beoefenen of te picknicken. Ook is er plek voor 
ontwikkelen en leren. Er is informatie te vinden over het Schollebos 
zowel in het park als op de eigen internetpagina. Er is een actieve 
groep stakeholders die regelmatig samen met de gemeente informatie 
deelt over onderhoudswerkzaamheden, educatieve- en recreatieve 
activiteiten gedurende het jaar. De activiteiten en evenementen zijn 
bij iedereen bekend en worden gedragen door de gemeenschap. 
Als je juist even helemaal niks wil, dan kun je je terugtrekken in de 
geborgenheid van de minder drukke natuurzones van het park. Wie 
zijn hond los wil laten lopen, kan in een daarvoor bestemd deel van het 
park een rondje lopen, in de rest van het park zijn honden aangelijnd 
welkom.

Veelzijdig bewegen is gezond 
We stimuleren bezoekers om op de fiets of te voet naar het Schollebos 
te komen. Het Schollebos is via fijne fietsroutes te bereiken en je kunt 
je fiets op diverse plekken in het park stallen. Gemotoriseerd verkeer, 
waaronder ook brommers, is niet welkom in het park. Aan de Bermweg 
kunnen gemotoriseerde vervoersmiddelen worden geparkeerd op de 
daarvoor aangewezen plekken.

Voor iedereen is er een mogelijkheid om te bewegen op zijn eigen 
niveau en moment. Niet georganiseerde sporters zoeken in het 
Schollebos hun uitdaging uit. Hardlopen kan prima op de geasfalteerde 
verharding. Ook heeft het park voorzieningen, zoals het calisthenics 
parcours, die de mensen uitdagen om andere beweegvormen te 
gebruiken. Bezoekers kunnen zich veelzijdig ontwikkelen en trainen 
en dat helpt bij het gezond ouder worden. Wat voor beweegfaciliteiten 
en aanleidingen het Schollebos biedt is eenvoudig te vinden op de 
informatieborden bij de parkentrees, op het evenemententerrein en ook 
op internet. 

De cartoontekening van het Schollebos in 2060 brengt het  wensbeeld tot leven! Deze is vooraan in het rapport te vinden. 
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Hier zijn we samen
De gemeente informeert de vrienden van het Schollebos geregeld over 
de gemeente het programma van onderhoud, andere belangrijke zaken 
en evenementen met elkaar. 

’’De gemeente waardeert alle energie die los 
komt bij de gemeenschap.’’

Hierdoor wordt een groot deel van de meerwaarde van het Schollebos 
gevormd. Het park kost niet alleen geld, maar verdient zich meer dan 
terug!

Omdat er zoveel belangen en functies samenkomen in het Schollebos 
is er op verschillende manieren toezicht op het park. Er is toezicht 
op het juiste gebruik en de veiligheid van het Schollebos. Door de 
parkregels weet iedereen wat er wel en niet mag in het park. Mensen 
worden wanneer dat nodig is aangesproken. Er wordt op regels 
gehandhaafd, maar in het algemeen gedragen mensen zich in het park 
zoals het hoort. Niet alleen de politie en gemeente houden toezicht, 
maar alle gebruikers van het park dragen een steentje bij. Door elkaar 
aan te spreken en te wijzen op de parkregels is het park er voor 
iedereen. Iedereen is trots op hun Schollebos en doet er alles aan dat 
het ook een fijn park blijft. 

26 27



Foto door stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel e.o. 
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4.1 KERNKWALITEITEN
Wat maakt het Schollebos zo belangrijk? Waarom willen zoveel mensen 
betrokken zijn bij het vormen van deze visie? De kern daarvan ligt nu 
al in de kwaliteit van het Schollebos. Zogenaamde kernkwaliteiten zijn 
de unieke identiteitsdragers die ervoor zorgen dat het Schollebos zich 
onderscheidt van andere parken, bossen en gebieden. Vaak komen 
kernkwaliteiten voort uit de oorsprong van het gebied, maar ze kunnen 
zich ook ontwikkelen door gebruik, gemeentelijk beleid of de kracht van 
de gemeenschap. Vanuit informatie die verkregen is bij stakeholders 
en inwoners van de gemeente zijn de zes belangrijkste kernkwaliteiten 
benoemd. Deze vormen het vertrekpunt voor deze visie. De zes 
kernkwaliteiten van het Schollebos zijn:

 Het grootste groengebied in de gemeente, een groen-blauwe 
 diamant tussen onze huizen, als onderdeel van een groter  
 geheel. 

 Een buffet aan mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, loop er  
 doorheen en pik eruit wat jij leuk vindt. 

 Natuurwaarde dichtbij, met inheemse flora en fauna. 

 Een actieve ‘vriendengroep’ van stakeholders die in het  
 verleden, nu en in de toekomst het Schollebos een warm hart  
 toedragen. 

 Een plaats voor ontmoetingen: kom naar het grote evenement 
 en of spreek in het park af met sport- of hobby groepjes, 
 vrienden of het gezin. 

 Het landschap waarin we kunnen ontdekken, doen en leren  
 over biodiversiteit, milieu, klimaat en onszelf.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wist je dat het  

Schollebos haar eigen 

volkstuin heeft?

Ga er snel eens samen met 

je gezin een kijkje nemen!
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’’Ik zie het Schollebos als 
de groene long van Capelle.’’

- Pauline Schellekens – Bewoner van de wijk Schollevaar

Foto door Paul van Gink

Door zonering in het park toe te passen, willen we met respect voor 
de natuur de mogelijkheid tot recreatie borgen. Verschillende zones 
zorgen ervoor dat gebruikswensen en daarbij horende inrichting, hand 
in hand gaan met beoogde natuurwaarde. Het hele park vormt een 
aaneenschakeling van plekken waar bezoekers tot rust kunnen komen, 
zich kunnen ontwikkelen, vermaken en verwonderen. Gedurende het 
hele jaar organiseren verschillende partijen excursies, cursussen, 
feesten en ontmoetingen waar het Schollebos het decor voor is. Veel 
Capellenaren willen graag dat het Schollebos nog meer gebruikt 
wordt voor educatie, ontwikkeling en voorlichting. Ook willen we het 
park meer als voorziening inzetten voor het behalen van sociaal 
maatschappelijke doelen. Tegelijk vinden we het belangrijk dat dit met 
respect voor de natuur en rust gebeurt.

4.3  WAARVOOR IS HET SCHOLLEBOS?
Het Schollebos is er in de eerste plaats voor de mensen. De inwoners 
van het sterk verstedelijkte gebied dat ligt rondom het park hebben een 
plek nodig om tot rust te kunnen komen, te kunnen spelen, bewegen 
en leren. Het Schollebos heeft voor iedereen wel iets in huis. Het is 
wel van belang dat deze functies in harmonie hun plek hebben in het 
gebied. Er is ook een diepere reden waarvoor het Schollebos er is. Het 
Schollebos is een basisvoorziening die openbaar toegankelijk is en 
ervoor zorgt dat mensen met alle soorten afkomst en achtergronden 
uitgenodigd worden om te sporten, bewegen en ontmoeten. Dit 
draagt bij aan een positief leefklimaat en aan de gezondheid van de 
bezoekers. 

Ook heeft het Schollebos een belangrijke functie voor natuur en water. 
Wettelijk gaat daarin het belang van de beschermde natuur voor die 
van de mensen, tenzij er een direct gezondheidsrisico optreedt. Door 
de toenemende druk op de buitenruimte is er steeds minder plek voor 
flora, fauna en water. Het is juist belangrijk voor ons leefklimaat om 
ruimte voor groen en natuur te houden. Het Schollebos biedt hier de 
ruimte voor. Groen bevordert de luchtkwaliteit, geeft verkoeling bij hitte, 
houdt water en CO2 vast en is een leefgebied voor dieren zoals vogels 
en insecten en planten. 

4.2  WAT IS HET SCHOLLEBOS? 
In deze visie noemen we het Schollebos een park. In de jaren tachtig is 
het Schollebos aangelegd als stadsdeelpark. Daarin zijn verschillende 
soorten groen gebruikt. Onder deze soorten groen, zogenaamde 
vegetatietypen, komt ook bos voor. Dat is samen in de gedachte van 
de Landschapsstijl vormgegeven. Van deze stijl zijn kenmerkende 
onderdelen zoals de open gebieden, doorkijkjes, waterpartijen en 
bossen vaak niet goed meer te beleven zoals oorspronkelijk bedoeld in 
het park.

Er is al vaak over gediscussieerd of het Schollebos een park of een 
bos is. We hebben gemerkt dat deze discussie er vooral is omdat 
mensen enerzijds natuur en dus bos en anderzijds recreatie en dus 
het park belangrijk vinden. We willen voldoen aan de wettelijke eisen 
die ten grondslag liggen aan het gebied. Het gebied valt officieel 
buiten de bebouwde kom en daarom onder regelgeving in de Wet 
natuurbescherming. Van daaruit kunnen we stellen dat, ongeacht hoe 
we het Schollebos noemen, er in het gebied gerecreëerd mag worden 
zolang de beschermde soorten die er leven geen hinder ondervinden. 
Door zowel natuur als recreatie als kader te stellen voor wat er in het 
Schollebos kan en mag, is er in de toekomst voor beide aspecten 
plaats. Specifiek de beschermde soorten die er leven moeten we 
koesteren, op de andere plekken willen we natuurlijk ook waardevolle 
flora en fauna de kans geven zich te ontwikkelen. Op die plekken is 
er ook meer ruimte voor recreatieve voorzieningen. Het is vanuit dat 
oogpunt niet meer relevant of het Schollebos een park of bos genoemd 
wordt, maar enkel belangrijk om de juiste balans te vinden tussen 
natuur en recreatie.

’’Het Schollebos is er zowel voor mensen 
die rust zoeken als mensen die recreatieve 

voorzieningen willen gebruiken en elkaar willen 
ontmoeten.’’
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’’Het behouden van het leefgebied voor dieren 
is van belang omdat het hele ecosysteem een 

keten is die met elkaar samenhangt.’’
Diversiteit van flora en fauna zorgt ervoor dat wij en de natuur minder 
kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld ziekten (als de essentaksterfte) en 
plagen (als de eikenprocessierups) en zijn ecosysteemdiensten zoals 
bestuiving van bloemen niet in het gedrang. Ook onze eigen menselijke 
behoefte aan voedsel hangt samen met de bestuiving van bloemen en 
het verspreiden van plantenzaden.



DE KADERS:  
HOE WE HET 

EINDBEELD BEREIKEN 
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In deze visie is het uitgangspunt dat er al heel veel goed en fijn is aan 
het Schollebos. Er wordt kritisch gekeken naar beheer en onderhoud 
ingezet op een sterkere programmering om meer maatschappelijk 
rendement uit het park te kunnen halen. Fysiek gezien komt er niet veel 
nieuws bij in het park. 

Het Schollebos is een natuur- en recreatiegebied voor Capelle aan 
den IJssel en ligt tegen de wijken Schollevaar en Schenkel aan. In 
het park is een drietal landschappelijke sferen die als uitgangspunt 
dienen. De zuidelijke rand aan de Bermweg vormt de aansluiting op 
het polderlandschap, wat waterrijk is. Dit landschap bestaat nu uit 
voet-, fietspaden en parkeerterreinen omzoomd met een groot aantal 
merendeels gezonde volwassen bomen en bloemrijke graslanden 
met karakteristieke landschappelijke elementen als polderweiden, 
knotwilgen en slotenpatroon (de slagen). In dit landschap is ook op 
plaatsen struweel en kleine bossage aanwezig die het landschap 
omlijsten en scheiden van andere functies zoals bij de volkstuin en de 
broedplaats van de IJsvogel. Hetzelfde polderlandschap is ook al terug 
te vinden en wordt verder doorontwikkeld in het aangrenzende gebied 
van Landelijk Capelle. 

De tweede landschappelijke sfeer is te vinden in het middengebied van 
het park. Het is een bosrijk gebied, waar aaneengesloten parkbossen 
uitdagen om net even verder door te wandelen en zo de doorkijk 
naar de volgende prachtige plek te ontdekken. Dit gebied is ingericht 
als landschapspark met een herkenbare landschapsstijl die we 
behouden en versterken. Dit middengebied, het landschapspark, wordt 
in zijn huidige beeld behouden. Wel verbinden we de bospercelen 
tot landschappelijke eenheden. Hierdoor ervaren wandelaars open 
ruimten die omsloten zijn met parkbos. In het middengebied moeten 
we het beheer afstemmen op het in stand houden van de kenmerken 
van de landschapsstijl en het gewenste gebruik. Het gebruik van dit 
gebied is intensief. Er liggen allerlei voorzieningen voor verschillende 
doelgroepen die mensen naar het middengebied toe trekken. Het 
beheer is daarom ook beduidend intensiever dan in de natuurlijkere 
delen van het park. 

5.1 RUIMTELIJKE VERBINDING EN ONTWERP 
Het Schollebos is een plek om samen te zijn, te recreëren, te 
ontspannen en te genieten van de natuur. Het ontwerp van het 
Schollebos is hier dan ook volledig op ingericht. 
Zo is er een enorme variatie aan groen te zien, waardoor je 
de seizoenen echt kunt beleven. Het is een natuurlijk park met 
verschillende bomen van allerlei leeftijden door elkaar en met in het 
gebied thuishorende boom-, struik- en plantensoorten. 

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende zones (§5.1.2) die ieder 
hun eigen kwaliteit benadrukken. Uitgangspunt voor het ontwerp 
in zones is dat het gebruik volgt uit de mix in hoeveelheid van 
natuurwaarde, intensiteit van gebruik en mate van voorzieningen. 
Er is ingezet op het beleven en prikkelen van de zintuigen (§5.3.4). 
Voor jong en oud is er genoeg te beleven. Het park is adaptief, zodat 
het aangepast kan worden op veranderingen in de gebieds- en 
klimaatomstandigheden (§5.1.5.5). Het is een park gericht op de 
bewoners van de gemeente Capelle aan den IJssel, een plek waar je 
graag wilt zijn.

Wij vinden het belangrijk dat het Schollebos de omvang welke het nu 
heeft in de toekomst ook behoudt. Zo streven we ernaar dat er geen 
stukjes meer van deze mooie groene parel worden afgesnoept.

5.1.1 Het ontwerp verklaard
Het ontwerp is het antwoord op de noodzaak voor verandering die 
ingegeven is door de toestand van het groen. Daarnaast is het ontwerp 
een bundeling van kansen die met de veranderingen van het groen 
zich voordoen en kansen die het gebied beter laten aansluiten bij de 
wensen van de gebruikers en de gemeente. Het is van belang dat we 
beseffen dat dit ontwerp een beeld voor de lange termijn is. De acties 
om het ontwerp te realiseren kunnen soms snel, maar vaak op langere 
termijn verwezenlijkt worden. 

Er is ruimte voor 

natuur en recreatie!

Een eerste aanzet

van de inrichtingsscan is 

terug te vinden in bijlage 4 

van de bijlagebundel.
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De hoofdwandelpadenstructuur is gekoppeld aan de fietsstructuur en 
uitgebreid met rondwandelingen naar alle delen en functies in het park. 
Deze hoofdstructuur is verhard in asfalt en daardoor goed toegankelijk 
voor alle gebruikers. Aanvullend op de rondwandelingen zijn 
natuurwandelingen mogelijk die zijn toegespitst op het zoveel mogelijk 
ontdekken van de verschillende natuur in het park. Ook voor ruiters en 
hondenbezitters zijn aparte voorzieningen opgenomen.

’’De speel- en sportvoorzieningen zijn gesitueerd 
rondom het centraal gelegen  

evenemententerrein in het middengebied.’’ 
Ze zijn geclusterd per leeftijdsgroep, functie of gebruik waardoor 
overlast wordt beperkt. Ook zijn functies die aansluiten bij 
bewonerswensen die we hebben opgehaald uit de werkplaatsen 
en enquêtes in het ontwerp opgenomen. Inrichtingselementen 
behorende bij natuurspotplaatsen, plukgroen, ontmoetingsplekken voor 
volwassenen en jeugd, natuurspelen en een natuurlijk buitenpodium/
lokaal, zijn geïntegreerd in het park. Voor een aantal van deze 
elementen is al een locatie gevonden in het ontwerp, sommigen 
moeten in de nadere uitwerking in het beheer- en actieplan hun plek 
nog krijgen. Het Pannenkoekenhuis en de eventuele kinderboerderij 
zijn ‘sterke trekpleisters’ bij het park.
Het park kent vele ingangen, maar heeft aan de zijde van de 
Bermweg een centrale ingang. Aan de Bermweg zijn meerdere 
parkeervoorzieningen en een aantal trekpleisters gesitueerd zoals 
de volkstuin, de sportaccommodatie, de Capelse Manege en het 
Pannenkoekenhuis. 

In het derde gebied veranderen de huidige bospercelen die het 
middengebied scheiden van de stad stapsgewijs naar natuurbossen. 
Hierin worden afhankelijk van de bodemkundige eigenschappen 
drogere bossen of waterminnende broekbossen gerealiseerd. Het 
noordelijke deel van het Schollebos is meer waterrijk en is ontwikkeld 
vanuit de Nieuwerkerkse Tocht. Grote waterplassen maken onderdeel 
uit van dit parkdeel. Dit deel kent lange zichtlijnen over het water en 
richting het park. De natte omstandigheden maken dit deel geschikt 
voor het ontwikkelen van natte natuur. Hier varieert het waterpeil en 
veranderen de natuurlijke oevers met de seizoenen en vinden we 
de broekbossen. We gaan het park aan laten sluiten op natuurlijke 
landschapselementen en maken die zichtbaar én beleefbaar. 

De oevers zijn op natuurlijke wijze ingericht waardoor een waardevolle 
oevervegetatie zich kan ontwikkelen. Belangrijk is daarbij dat de 
verschillende landschappelijke sferen behouden en herkenbaar blijven. 
De natuurlijke oevers zijn op sommige plekken geschikt om langs te 
wandelen en de natuur optimaal te beleven. Door mensen via een 
laarzenpad (onverhard uitgemaaid pad in gras) de oevervegetatie in 
de drogere perioden te laten bekijken, brengen we het groen en water 
dichtbij en is er een variatie in wandelbeleving. 

In het park is een functioneel netwerk van verschillende paden 
die aansluiten op de verschillende toegangen rondom het park. 
De aanwezige fietsverbindingen maken onderdeel uit van een 
recreatief fietsnetwerk en ontsluiten ook voorzieningen als het 
volkstuinencomplex, sportcomplex Sparta en het centrum van Capelle 
aan den IJssel en de wijken Schollevaar, Schenkel, Middelwatering, 
Oostgaarde en Oosterflank (Rotterdam). 

Met deze zones kunnen we zowel inzetten op voorzieningen als op 
natuurvriendelijke recreatie. De zones zorgen ervoor dat men zelf 
kan kiezen bij welke plek hij of zij zich op dat moment thuis voelt. De 
zones in het park geven variatie in de mate waarin recreatie en natuur 
gefaciliteerd worden. Het is duidelijk voor mensen in welke zone ze 
wat kunnen verwachten en welk gedrag daarbij hoort. Vanuit deze 
zones kunnen we het beheer, het beoogde gebruik en de inrichting ook 
concretiseren. Hierna lichten we de drie zones van het Schollebos toe 
aan de hand van een visualisatie en navolgende tekst.

Landschapspark, middengebied 
De meest intensieve zone is de parkzone. Daar zijn veel voorzieningen 
geconcentreerd en wordt het groen intensiever onderhouden. 

’’Het gebied dient voor ontmoeting,  
spelen en sporten.’’

Er zijn een aantal mooie voorzieningen die deze functies versterken. 
Het beheer is erop gericht om met name deze functies mogelijk te 
maken. Het groen in deze zone heeft een minder grote waarde voor 
natuur, maar is wel een belangrijk onderdeel van groenbeleving voor 
veel bezoekers en de beleving die hoort bij het ontwerp vanuit de 
landschapsstijl. In het gebied vinden we voornamelijk ligweide, parkbos, 
struwelen en op enkele plekken solitaire bomen en ruig gras als groen. 
De oevers van het water zijn in dit gebied vaak beschoeid, waardoor de 
vormen van het landschapspark sterk naar voren komen.

Vanuit die optiek is het ook logisch om de kinderboerderij als deze 
verplaatst moet worden, aan die zijde van het park te situeren. 
De entree aan de Bermweg is gelegen op de overgang van het 
polderlandschappelijke deel en het bosrijke deel aan de as van de 
centrale ingang. Belangrijk is dat de landschappelijke beleving daarbij 
als uitgangspunt dient. Landschappelijke elementen als knotwilgen 
en het zicht op de karakteristieke polderweides ondersteunen die 
entreefunctie en het ‘binnenstappen’ in het bosrijke parkdeel.

5.1.2 Zones: natuur en recreatie
Het Schollebos krijgt in de toekomst verschillende zones. 
Deze zonering maakt het gebruik van het Schollebos duidelijker. 

’’Deze zonering is er om de functies in het 
gebied te verenigingen waar mogelijk en te 

scheiden waar wenselijk.’’ 
Hierdoor verbetert de gebruikskwaliteit en is het ook helder voor 
gebruikers wat de bedoeling is in het park. De zones hebben elk hun 
eigen karakter en doel. Uit de werksessies en de enquête is gebleken 
dat er behoefte is aan natuurvriendelijke recreatie. Dat is mogelijk door 
het bieden van verschillende soorten natuur en groen, een knuppelpad, 
een uitkijktoren en dergelijken. Daarnaast is er ook de behoefte 
aan recreatie met voorzieningen. Wanneer we hier spreken over 
voorzieningen staat kleinschaligheid centraal. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan een tijdelijk koffietentje voor het zomerseizoen, een openlucht 
lokaal en speelvoorzieningen voor kinderen

Sfeerbeelden van de 

zones na de 

de tekst!
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Foto door Van Geerdersbeek Photography | Rita Geerders

Op sommige plekken moet het bos aangepast worden om vegetatie nat 
genoeg te houden en de paden begaanbaar te maken voor wandelaars. 
De situatie ten opzichte van nu moet bovenal vanwege de veiligheid 
veranderen, waarbij we ervoor gaan kiezen mét de natuurlijk aanwezige 
omstandigheden te werken. 

De drogere natuurbossen zijn te beleven vanaf wandelpaden en blijven 
grotendeels behouden vanuit de huidige situatie. Wat betreft groen 
vindt je hier vooral de zomereik, haagbeuk, esdoornsoorten, wilde kers 
en populier. Op de hoogste delen kunnen ook lindes en beuken leven. 

Polderlandschap: bloemrijk grasland en zoomstruweel
De randen van het park en de randen van bosgebied worden op veel 
plaatsen omlijst met bloemrijk grasland met her en der wat struweel. In 
het grasland kan bij het juiste beheer een rijk gevarieerde vegetatie met 
allerlei bloeiende kruiden ontstaan. Dit kan dan ook het entreegebied 
aantrekkelijker maken. Het zoomstruweel is een half hoge houtachtige 
beplanting. Zoombeplanting is vaak erg interessant voor vogels 
door het geven van beschutting en de bessen in het najaar. Ook de 
randen van de volkstuin kunnen met struweel worden aangekleed, 
zodat het wel groen is maar niet de zon wegneemt uit de tuintjes. 
Het uitgangspunt is om bestaande solitaire- en beschermde groene 
kaart bomen te behouden wanneer deze gezond zijn. Eveneens 
is het uitgangspunt om bossen te behouden. Dit alles met dien 
verstande dat er wel bosbeheermaatregelen, waaronder ook kappen 
als dunningsmaatregel, getroffen moeten worden als er sprake is van 
onderhoudsbehoefte en/of -achterstand of slechte vitaliteit of ziekte. De 
oevers van het veel aanwezige water in dit gebied hebben in principe 
een natuurlijke overgang.

De parkbossen zijn gematigd drukke gebruikszones en worden 
beleefd vanaf geasfalteerde paden die jaarrond goed begaanbaar 
zijn. Deze bossen vormen soms ook de contouren waardoor je al 
wandelend vanuit zichtlijnen naar de volgende mooie plek kan kijken. 
Om dit te realiseren moeten de huidige bossen in het Schollebos 
veranderen. De samenstelling qua boomsoorten moet veranderen, 
de opbouw van de bossen moet duurzamer en we moeten ook de 
opbouw van de randen van de bossen kritisch bekijken. Nu staan er 
teveel soorten die niet passen bij de abiotische factoren van het park, 
is de bebossingonvoldoende beheerd en zijn bomen daardoor niet 
goed opgegroeid. De situatie moet bovenal vanwege de veiligheid 
veranderen.
 
Natuurbossen
De natuurbossen delen we op in twee varianten, het broekbos en het 
droog-natuurbos. Het broekbos is de rustige zone, het wandelgebied 
voor mensen die op half verharde paden door een natuurlijke omgeving 
willen genieten van de rust en de flora en fauna.

’’Hier is ruimte voor ontwikkeling van 
natuurwaarde en is het beheer extensief en 

volgend op de natuurlijke processen.’’ 
Een broekbos is een soort bos dat zeer goed past bij de natte 
groeiplaats die het Schollebos doorgaans biedt. Om dit te realiseren 
moeten de huidige bossen in het Schollebos veranderen. De 
samenstelling in soorten bomen is anders. Qua soorten groen kun je 
er de zwarte en grijze els, diverse wilgensoorten en de zachte berk 
vinden. 
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’’De paden zijn in de huidige fase 
niet zoals ze moeten zijn. 
Het lijkt me belangrijk om hier  
te kijken naar de mogelijkheden.’’
- B.H.W. Oudshoorn – Burgerraadslid SGP

De ruiterpaden, fietspaden en losloopzones voor honden mogen 
niet langs elkaar lopen. Dit heeft in het verleden al in het Schollebos 
ongelukken en confrontaties tot gevolg gehad. De kruisingen van deze 
functies proberen we tot een minimum te beperken. Daarom gaan we 
het ruiterpad dat parallel aan de Bermweg loopt opheffen. Veel mensen 
hebben aangegeven met de hond het Schollebos te bezoeken omdat 
de hond daar los mag. Maar ook hebben veel mensen aangegeven 
het Schollebos onveilig te vinden of niet te bezoeken doordat er 
loslopende honden zijn. Daarom gaan we een losloopzone inrichten 
met voorzieningen voor honden waar elke hond zijn energie kwijt kan. 
Hierbij gaan we ook een hondenstrand opnemen in deze losloopzone. 
De huidige locatie van het strand is niet prettig qua ligging ten opzichte 
van de fiets- en ruiterpaden. Het hondenstrandje wordt gescheiden 
van de andere functies door middel van een doornenhaag, waardoor 
honden en paarden gescheiden blijven. Buiten de losloopzone gaat de 
reguliere aanlijn- en ruimplicht gelden.
Er moeten in het Schollebos voorzieningen zijn voor kinderen en 
jongeren. In afstemming met de jongeren bekijken we hoe we de 
huidige skatevoorziening, fietscrossbaan en andere recreatieve 
fietsvoorzieningen in de toekomst kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld 
door deze meer uitdagend te maken. De plekken waar kinderen met 
ouders komen willen we overzichtelijk en veilig maken. Hier investeren 
we op zicht en verbinding en een schone omgeving zonder (gevaarlijk) 
zwerfafval en hondenpoep. Ter plaatse van de skatebaan bekijken we 
of we de Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) kunnen verschuiven naar 
de overzijde van de baan. Zodat het rondslingerend afval, dat kinderen 
nu tegenkomen die tussen de Watervallei en de speeltuin in lopen, niet 
meer een gevaar vormt. Daarnaast is hier natuurlijk belangrijk dat het 
afval in de afvalbak terecht komt.

Functies en routes 
Naast de zones zijn er ook functies in het park die we op de juiste 
manier een plek willen geven. Nu merken we dat een aantal functies 
niet handig samenkomt in het Schollebos en tot onveilige situaties 
leiden. 

Het netwerk aan paden geeft de mogelijkheid om het park te 
doorkruisen of te beleven. De fietsverbindingen die het meest intensief 
gebruikt worden krijgen verlichting. De rest van het park blijft donker. 
Er zijn voldoende alternatieve verlichtte routes om je bestemming te 
bereiken als je niet over de donkere paden van het park wil lopen of 
fietsen.

’’Je kunt wandelen in het Schollebos met 
verschillende doelen.’’ 

Deze hoofdwandelstructuur, die voornamelijk in het middengebied 
loopt, is een geasfalteerd wandelpad dat voor alle gebruikers jaarrond 
de mogelijkheid biedt om een wandeling te maken of sportief te 
hardlopen. Zo voorkomen we dat deze wandelpaden bij slecht weer 
onder water komen te staan. Het Schollebos wordt ook doorkruist door 
een aantal belangrijke fietsroutes.

Aanvullend daarop zijn er alternatieve routes over onverharde paden en 
door natuurlijke omgevingen bij de broekbossen. Deze zijn uitdagend 
en onder invloed van de seizoenen sterk veranderend gedurende het 
jaar. Deze routes zijn bedoeld om dicht bij de verschillende soorten 
groen en natuur te komen, te ontdekken en zijn soms even niet zo goed 
begaanbaar. 
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We gaan in de verschillende zones van het park ook routes vormen die 
verschillende belevingen bieden en route-informatie zichtbaar maken in 
het park op informatieborden, op de webpagina van het Schollebos en 
met routepaaltjes.
De breedte van het fietspad dat het centrum met Schollevaar verbindt 
door het Schollebos in noord-zuidelijke richting blijkt niet voldoende. Er 
blijkt behoefte aan een breder pad om het drukke gebruik met fietsers 
veilig te laten plaatsvinden. 
Onderhoudsmaterieel komt het park ook binnen via dit fietspad. 
Daarnaast blijkt bij evenementen het fietspad als toegang te dienen 
voor bevoorrading. Omdat het fietspad dan niet toereikend is qua 
omvang worden de randen van het gras daar stuk gereden.  
De verbreding van het fietspad wordt nader onderzocht. 

5.1.5.1 Verbondenheid
In deze visie zien we het Schollebos als hét groene hart van de 
gemeente Capelle aan den IJssel. We gaan dit groene hart op twee 
manieren met haar omgeving verbinden: de fysieke verbondenheid 
en de sociale verbondenheid. Hier spreken we over de fysieke 
verbondenheid. De sociale verbondenheid bespreken we in §5.2.4.

Binnenkomen in het Schollebos
Vanuit twee entreegebieden, aan de Bermweg en de nieuw te 
realiseren entree aan de Capelseweg, kun je het park binnenkomen. 
Deze entrees geven mensen een beleving van de natuur bij de 
binnenkomst van het Schollebos. Er is kleurrijke natuurlijke vegetatie, 
water en er zijn voorzieningen om de fiets te parkeren. Het geeft 
je een voorproefje van wat je in het park kan zien. Ook is bij de 
entreegebieden informatie over het park. Voor incidentele bezoekers en 
mensen van wijken verderop in de gemeente zijn dit de meest logische 
ingangen.

5.1.5 Bereikbaar en toegankelijk
Wanneer we het hebben over toegankelijkheid kunnen we daar vanuit 
verschillende perspectieven naar kijken. Het is belangrijk dat mensen 
geen drempel ervaren bij het bezoeken van het Schollebos. Dit 
voorkomen we door ervoor te zorgen dat er voor jong én oud genoeg te 
beleven is in het park. Daarnaast is de letterlijke toegankelijkheid ook 
heel belangrijk. Zo wordt erop gelet of de bankjes in het park bereikbaar 
zijn op een prettige manier, ook voor mensen met een rolstoel.  
Ook begaanbare paden zijn van belang. 

’’Mensen moeten de weg kunnen vinden in het 
Schollebos en het hele jaar een rondje kunnen 

maken over goed begaanbare paden.’’
Het aanbrengen van een toiletvoorziening in het park helpt ook om 
voor mensen het park echt toegankelijk te maken. Veel mensen willen 
namelijk niet ver van een toiletvoorziening recreëren.

Genoeg wandel- en fietspaden
Om het gebruikersgemak te ondersteunen is het belangrijk dat er 
genoeg paden zijn, maar ook niet teveel omdat dit ten koste gaat van 
de ruimte voor natuurontwikkeling. Uit de werkplaatsen en de enquête 
is gebleken dat er behoefte is aan meer wandelroutes. Daarom gaan 
we de padenstructuur analyseren in een nader onderzoek. In dit 
onderzoek worden ook de wandelroutes van verschillende organisaties 
meegenomen. We beschrijven in het padenplan welke paden moeten 
blijven, welke weg kunnen, maar ook of de paden op de juiste plek 
liggen. Er zijn plekken waar veel paden naast elkaar lopen. Hier gaan 
we duidelijke keuzes in maken. Als de trimmers de trimpaden niet 
gebruiken, maar wel gebruik maken van de gewone wandelpaden, is er 
geen noodzaak om de trimpaden te behouden. 

De extreme helling die je met de fiets moet nemen voor de oversteek 
vanaf de brug over de Ringvaart richting het Schollebos, gaan we 
nog eens onder de loep nemen. We gaan kijken of deze helling en de 
oversteek prettiger en veiliger kan. Ook willen we onderzoeken of het 
mogelijk is om gemotoriseerd verkeer te weren op de fietsroutes door 
het Schollebos. Zo houden we het veilig en rustig.

Er komt aandacht voor de routing naar het Schollebos en gaan 
we zorgen voor voldoende goede fietsparkeerplaatsen bij de 
entreegebieden en op het evenemententerrein. De routing naar het 
park willen we graag in gemeente brede structuurplannen voor verkeer 
verankeren.

Groen netwerk
We gaan het groene netwerk in de gemeente verbinden met het 
Schollebos. Over die verbindingen kunnen soorten planten en dieren 
zich verspreiden. Dat zorgt ervoor dat de biodiversiteit in het Schollebos 
en de andere groene parels vergroot en robuuster wordt. We zorgen 
ervoor dat het Schollebos in verbinding staat met de wijken, zowel 
direct in de buurt als verderop in de gemeente met groen. Vaak kunnen 
groene netwerken en langzaam verkeersroutes (fiets- en wandelpaden) 
mooi samengaan. Wandelen en fietsen is veel plezieriger als je langs 
een mooi decor van groen komt en veilig bent omdat snelverkeer op 
afstand is. Dit realiseren we vooral door de ruimtelijke inrichting hierop 
aan te laten sluiten en het groen dat er al ligt nog beter te verbinden. 
Hierbij is het wenselijk om het Schollebos als onderdeel van de 
ecologische hoofdstructuur te beschouwen. Ook wordt er structureel 
aandacht besteed bij herinrichting in de openbare ruimte om te kijken 
of we het groene netwerk kunnen versterken en zou het mooi zijn als 
er bij een nieuw groenstructuurplan aandacht komt voor de groene 
verbinding van het Schollebos.

Daarnaast zijn er secundaire parkingangen waarlangs je het park 
kan inlopen op allerlei plekken in het Schollebos. Voor mensen uit de 
omliggende wijken zijn deze parkingangen erg waardevol. Hier begint 
hun dagelijkse wandeling door het park.

Verbinden van belevingen
We gaan met Nut en Genoegen in gesprek rondom de mogelijkheden 
om de route vanuit het Schollebos naar hun volkstuinen weer open te 
stellen. 

’’De bezoekers van het Schollebos kunnen zo 
hun wandeling uitbreiden met een kijkje in de 

parktuin van Nut en Genoegen.’’
In de parktuin is een heel andere toepassing van groen te zien. Je 
kunt hier leren over het kweken van groente, fruit en kruiden in je 
eigen moestuin. Tevens zijn er bijenkasten en een ooievaarsnest te 
bewonderen.  
Ook de Capelse manege heeft er een belang bij dat het Schollebos 
goed verbonden is door middel van ruiterpaden. We nemen de 
ruiterpaden in het onderzoek naar de paden mee (§5.1.2).

Bereikbaarheid met de fiets
Ook de verbondenheid van het park met de omliggende en verder 
gelegen wijken en het buitengebied willen we verbeteren. De 
verbondenheid voor mensen staat hierbij centraal. De bereikbaarheid 
voor de fiets en te voet is het hoofddoel. We gaan gebruikers in de 
toekomst motiveren om de auto te laten staan als ze het Schollebos 
willen bezoeken. 
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’’Wij kwamen uit op een veilig, 
natuurvolgend bosbeheer’’
- Matheo Mourik – Betrokken bewoner

Foto door Van Geerdersbeek Photography | Rita Geerders

5.1.5.4 Flexibel waterpeil 
Om te voorkomen dat er overstroming of uitdroging plaatsvindt in een 
gebied, regelen mensen hoe hoog het water in een gebied staat. Door 
middel van pompen en stuwen wordt het Schollebos het gehele jaar op 
een gelijk peil gehouden. Het water dat nu in het Schollebos te vinden 
is staat in verbinding met de Ringvaart. Dat is erg voedselrijk water. 
Omdat we juist de hoeveelheid voedingsstoffen in de grond van het 
Schollebos willen verminderen is dat geen wenselijke situatie. 

Al jaren ligt er een gezamenlijke ambitie bij de gemeente en het 
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard om in het 
Schollebos deels een flexibel peil te realiseren. Deze ambitie is in het 
‘Stedelijk waterplan’ in 2009 vastgesteld. Een flexibel waterpeil heeft als 
voordeel dat dat deel van het gebied gevoed wordt met voornamelijk 
voedselarm regenwater, waardoor de waterkwaliteit verbetert. Het 
gevolg daarvan is dat de hoeveelheid voedingsstoffen in de bodem 
minder wordt, wat bijdraagt aan de biodiversiteit van flora en fauna. 
Ook zien we steeds meer extremen in het klimaat ontstaan, waardoor 
het vasthouden van regenwater (waterberging) in een gebied belangrijk 
is om verdroging in extreem warme en droge perioden te voorkomen. 
Ook willen we bij extreme buien het regenwater in het eigen gebied 
vasthouden, om zo overstroming op andere plekken te voorkomen.

In het Schollebos willen we het waterpeil laten variëren van -5,80 tot 
-6,10 NAP. Wisselingen in grondwaterstand kunnen nadelige gevolgen 
hebben voor bomen. In het nader onderzoek moet blijken of het flexibel 
peil haalbaar is in relatie tot de bereikbaarheid van de wandelpaden 
natte periode en de invloed van water op het groen. Het peil willen 
we op een natuurlijke manier laten fluctueren. Dus wanneer het veel 
regent, dan regent ‘de regenopvangbak’ vol en stort het overtollig water 
over naar de Nieuwerkerkse Tocht. Wanneer het lang droog is, wordt 
het peil lager. Wanneer het onder het minimum komt kunnen we het 
eventueel bijvullen met water van buiten het peilgebied. 

5.1.5.2 Vindbaarheid
De vindbaarheid van het Schollebos wordt verbeterd door het plaatsen 
van wegwijsborden in de gemeente. Op deze manier willen we ook 
mensen die het Schollebos nog niet kennen, wijzen op het bestaan 
ervan. Daarbij maken we mensen bewust van hoeveel afstand ze 
fietsen of lopen vanaf een aantal plekken als ze naar het Schollebos 
gaan. Zoals eerder aangegeven is het niet de bedoeling dat het park 
een pretpark wordt, maar wel dat het bekend is onder de Capellenaren 
en dat zij het Schollebos als basisvoorziening regelmatig gebruiken.
 
5.1.5.3 Digitale bekendheid
In de maatschappij waarin we nu leven kan digitale bekendheid 
natuurlijk niet ontbreken als we spreken van vindbaarheid. We gaan het 
Schollebos online positioneren. Op website van park het Schollebos 
ontwerpen we een pagina met informatie en al het nieuws rondom 
het Schollebos. Daarnaast wordt er een Facebookpagina opgericht. 
Op deze pagina is eveneens alle informatie te vinden; wanneer er 
werkzaamheden zijn, wat er wordt gedaan in het Schollebos en 
wanneer er iets georganiseerd wordt. Niet alleen de gemeente, maar 
ook stakeholders, bewoners en gebruikers kunnen op deze pagina hun 
belevingen delen. Ook kunnen ze opmerkingen plaatsen en vragen 
stellen. Op deze manier zijn meerdere mensen op een interactieve 
manier met het Schollebos verbonden.

’’We kunnen Wifi in het Schollebos 
aanbieden.’’ 

Vooral jongeren maken gebruik van openbare Wifi omdat ze meestal 
weinig of geen data kunnen gebruiken op hun mobiele telefoon. 
Jongeren hebben aangegeven dat het bereikbaar zijn met hun telefoon, 
helpt bij het gevoel van veiligheid.
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Foto door stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel e.o. 

Door de wegwijsbordjes

vindt je makkelijk de weg.  

En anders kun je mij het

altijd vragen!

Dit doen we door het analyseren van toestand van het park ten aanzien 
van de abiotische factoren, de beheerinformatie en de wensen van de 
bezoekers. We kijken daarbij in het verleden, in het heden en naar de 
toekomst. Het kan bijvoorbeeld blijken dat we moeten bijsturen door 
een nu nog onvoorziene verandering in het klimaat. Dan kunnen we 
langzaam en in kleine stapjes bijsturen in de samenstelling in soorten 
bomen in de bossen. 
Ook kunnen mensen andere behoeften krijgen die ze willen invullen 
in het Schollebos, waardoor andere voorzieningen gewenst zijn. De 
gevolgen van de acties die we moeten ondernemen om in te spelen 
op veranderingen in tien jaar zijn naar verwachting klein en hebben 
daardoor niet zodanig grote ingrijpende gevolgen voor het gebied, 
het gebruik en de financiering. Het park is adaptief, waardoor er 
tijdig aangestuurd kan worden op de toekomst voordat er problemen 
ontstaan.

5.2 BEHEER EN ONDERHOUD
Een mooi onderhouden gebied dat veilig voelt, zal veel meer bezoekers 
trekken dan een gebied waar dat niet zo voelt. Een goed beheer en 
onderhoud is dus niet alleen belangrijk voor de beeldkwaliteit van het 
Schollebos, maar zal ook een grote invloed hebben op het gebruik 
ervan.

5.2.1 Beheren voor natuurwaarde
In het Schollebos willen we het beheer waar mogelijk en passend, 
richten op behoud en ontwikkeling van natuurwaarde. Dat doen 
we om zo de natuur ruimte te bieden om zich te voeden, vestigen 
en voortplanten. Maar ook willen we dat, omdat door de meeste 
Capellenaren de beleving van natuur als de belangrijkste recreatieve 
faciliteit van het park wordt aangegeven in de enquête.
We gaan in het Schollebos een natuurwaarde creëren die past bij 
de bodemopbouw en de hoge grondwaterstand. De soorten die we 
als uitgangspunt behouden of aanplanten moeten in de toekomstige 
eigenschappen van het gebied passen. 

Door dit flexibel waterpeil zijn we in staat het park te bestendigen 
tegen de extremen als gevolg van klimaatverandering, de biodiversiteit 
en waterkwaliteit te verbeteren én een extra beleving toe te voegen 
doordat verschillende seizoenen ook verschil in het water en de 
oeverzones in het park laten zien.

5.1.5.5  Duurzaam voor mens en milieu
In de huidige maatschappij hebben we steeds meer te maken met 
uitdagingen rondom klimaat, natuur en omgeving. Met de visie van het 
Schollebos willen we inhaken op deze uitdagingen en een positieve 
bijdrage leveren. Zo werken we met veel verschillende soorten groen 
en denken we bewust na over welk groen waar wordt geplaatst en 
in welke combinatie. Vervolgens kan de natuur aan het werk. Zo 
bevorderen we de biodiversiteit en zorgen we voor extra natuurwaarde. 
Materialen welke vrijkomen door het kappen van bomen houden we 
zoveel mogelijk in het gebied. Dit doen we door het te laten liggen op 
rillen, maar maken we er bijvoorbeeld ook natuurlijke fietsnietjes van. 
Ook het thema klimaat loopt als een rode draad door de visie heen. 
We maken gebruik van de klimaatkwaliteiten welke het gebied al 
heeft (zie flexibel waterpeil §5.1.5.4) en zorgen ervoor dat het park 
adaptief wordt ingericht, zo kan het te allen tijde aangepast worden op 
gebiedsomstandigheden. 

’’Elke tien jaar moeten we de spreekwoordelijke 
thermometer in het gebied steken om te 

beoordelen of er veranderingen nodig zijn in 
inrichting of beheer en de visie die daaraan ten 

grondslag ligt.’’ 
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In het verleden is er te weinig ingegrepen in de bossen van het 
Schollebos en is er gekozen voor goedkope beheeroplossingen. 
Dit heeft tot gevolg gehad dat er veel dunne, hoge bomen van de 
verkeerde soort zijn blijven staan. Daardoor zijn de bossen nu weinig 
bestand tegen storm en de aanwezige bodemomstandigheden. 
Niet alleen de groei en verhouding tussen de aanwezige bomen is 
hierbij een aandachtspunt voor beheer. Er moet ook aandacht zijn 
voor het beheer van de randen van bossen. De randen moeten 
geleidelijk opgebouwd worden met een zoom en mantel. Dit verbetert 
de esthetische en ecologische kwaliteit van het gebied. Ook het 
veranderen van gebiedseigenschappen kan aanleiding zijn om in 
bossen bij te sturen. We passen voor de bossen zoveel mogelijk 
een natuurvolgend bosbeheer toe. Bij een natuurvolgend bosbeheer 
laten we de natuurlijke processen hun werk doen. Soorten die goed 
gedijen bij de gebiedseigenschappen krijgen de meeste kans zich 
te ontwikkelen. Soorten die niet goed gedijen sterven af en laten 
een open plek achter die zich dan weer kan ontwikkelen. Indien het 
nodig blijkt kan de beheerder kleinschalig ingrijpen, maar het met rust 
laten van het bos is bij deze beheervorm het uitgangspunt. Op het 
natuurvolgend bosbeheer zijn enkele uitzonderingen vanuit het oogpunt 
van veiligheid. Zo is binnen valbereik van paden en bij bossen die voor 
hutten bouwen en spelen gebruikt worden, een strenger beheer en 
veiligheidscontrole van toepassing. Hier wordt dan op de reguliere wijze 
voor bos(plantsoenen) de boomveiligheid gecontroleerd.

Waardevolle flora en fauna
We behandelen waardevolle flora en fauna in het Schollebos zo goed 
mogelijk. Daarvoor kan gedifferentieerd worden in beheermaatregelen 
als we de ontwikkeling van specifieke soorten, zoals de Brede 
Wespenorchis die in het Schollebos te vinden is, willen stimuleren. 
Natuurlijk handelt de gemeente in het beheer al vanuit de gedragscode 
flora en fauna om te voldoen aan de Natuurbeschermingswet. De 
gemeente wil graag ook soorten die wel waardevol zijn, maar niet bij 
wet beschermd zijn ontwikkelen. 

Dat wil zeggen dat we met het oog op wat we redelijkerwijs kunnen 
voorzien, steeds proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij 
bijvoorbeeld het klimaat en de grondwaterstand. Het beheer van het 
water en de watergangen ligt voornamelijk bij Hoogheemraadschap 
Schieland en de Krimpenerwaard. Deze natuurwaarde gaan we 
bereiken door de exacte maatregelen per perceel in het park verder 
uit te werken in het beheer- en actieplan. Natuurwaarde krijg je niet 
door een jaar je best te doen, dat vergt jaren van ecologisch en 
natuurvolgend beheer. Je moet de effecten monitoren door bij te 
houden of de vegetatie verandert. Ook dat gaan we borgen in de 
uitwerking.

De natuurlijke vegetatie van kruidenrijk gras (ruig gras met bij voorkeur 
een diversiteit aan kruidachtige zoals bijvoorbeeld Fluitekruid) die te 
vinden is langs de wandel- en fietspaden en water- en bospartijen 
moet een extensief en verschralend onderhoudsregime (ecologisch 
maairegime) krijgen. Het kruidenrijk gras wordt een tot twee keer per 
jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd nadat het zaad de kans 
heeft gekregen om eruit te vallen. Dan pas krijg je een langzaam 
groeiende, bloemrijke vegetatie, met meer variatie van soorten en 
weinig brandnetels. Ten aanzien van het verschralende, ecologisch 
maaibeheer is door de gemeente een provinciale subsidie verkregen, 
waarmee voor de komende vier jaar de extra beheerkosten gedekt 
kunnen worden. Natuurlijk moet er na die vier jaar door de gemeente 
ook budget worden vrijgemaakt om de continuïteit van dit beheer te 
waarborgen. Hetzelfde geldt voor het beheer van bos.

’’Jong bos moet consequent worden begeleid 
door verschillende fasen om een duurzaam en 

gevarieerd bos te worden.’’ 

Het vraagt om een investering in onderhoudsbudget, vooral op de korte 
en middellange termijn. Deze investering rendeert op veel meer vlakken 
dan alleen voor natuurontwikkeling. 
Denk daarbij aan de waarde voor de beleving van de parkbezoeker en 
de effecten op onze leefomgeving. Als er na vele jaren van ecologisch 
maai- en bosbeheer de middelen worden beperkt, dan is in een jaar tijd 
het effect van ecologisch beheer teniet gedaan.
Bij inrichting en beheer kunnen de gevolgen van keuzes lang 
doorwerken. Zo kan de keuze voor een eenmalig goedkopere of een 
esthetisch mooiere inrichting structureel meer beheerkosten met zich 
meebrengen. Ook kan de keuze voor een lager onderhoudsniveau of 
goedkopere onderhoudsmaatregelen betekenen dat grote investeringen 
(vervanging of renovatie) zich eerder aankondigen. Daarnaast heeft 
het beheer veel invloed op hoe het ontwerp zich gedurende de jaren 
ontwikkelt. In het Schollebos is de landschapsstijl die ten grondslag 
lag aan het ontwerp en de bedoeling daarvan (het hele concept) 
niet meer te herkennen. Na de renovatie van het groen waarmee de 
landschapsstijl hersteld wordt, zal het beheer erop gericht worden de 
kenmerken in stand te houden.

5.2.3 Zorg voor de leefomgeving
Bij het beheer van het Schollebos wordt door de gemeente met kennis 
van zaken het onderhoud gepland en uitgevoerd. Hierbij zijn enkele 
randvoorwaarden van toepassing zoals het beschikbare budget, de 
wet- en regelgeving en gemeentelijke beleid. 
De gemeente is als eigenaar van het openbare gebied in het 
Schollebos verantwoordelijk voor een bestendig beheer waarmee 
wordt voldaan aan de zorgplicht. De gemeente is met haar zorgplicht 
verantwoordelijk voor een veilige openbare ruimte. Met de budgettering 
en het beleid kan de gemeente prioriteren in wat zij belangrijk vinden 
voor de leefomgeving in Capelle aan den IJssel. 

Om de kosten daarvan te beperken en maatwerk zoveel als mogelijk 
te realiseren, willen we die differentiatie oppakken met de stakeholders 
en vrijwilligers. Zij kunnen dan de eventuele speciale handeling die 
nodig is, verrichten wanneer dat het beste uitkomt voor de betreffende 
doelsoort. Differentiatie in beheer is overigens niet alleen nodig voor 
ontwikkeling van natuurwaarde, het is ook bijvoorbeeld nodig voor het 
onderhoud van fruitdragende bomen. Die vragen namelijk een specifiek 
onderhoud dat afwijkt van het reguliere boombeheer. Ook bij het beheer 
van fruitdragende bomen willen we onderzoeken of vrijwilligers de 
benodigde specifieke onderhoudsmaatregelen kunnen invullen.

5.2.2 Continuïteit in beheer
Bij het beheer van groen voeren we werkzaamheden uit die direct 
resultaat laten zien maar ook op de lange termijn effect hebben. Directe 
resultaten zijn gemakkelijk te realiseren. Maar juist de positieve effecten 
van beheer op lange termijn zijn in het verleden in het Schollebos 
vaak niet behaald. De belangrijkste reden daarvoor is het gebrek 
aan continuïteit. Continuïteit in de frequentie en wijze van uitvoeren 
van de beheermaatregelen en het budget voor de uitvoering van de 
beheermaatregelen moet lang vastgehouden worden. 

Specifiek in het Schollebos zien we nu dat het huidige maairegime en 
bosbeheer in het verleden niet de nodige continuïteit in visie en budget 
heeft gekregen.

’’Op veel plekken in het park zou een 
natuurvriendelijk, ecologisch groenbeheer betere 

resultaten op lange termijn geven.’’ 
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Effect gericht beheer
Het beheer dat we uitvoeren in het Schollebos moet gericht zijn op het 
in stand houden en bevorderen van de functies die het gebied heeft. 
Daarbij is het niet zo belangrijk of het meetbare beeldkwaliteitsniveau C 
(volgens de Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte van CROW behaald 
wordt. 
Een stuk ruig gras of bos wordt namelijk in die systematiek niet 
beoordeeld op natuurwaarde of belevingswaarde. Het wordt enkel 
beoordeeld op de output, het meetbare beeld dat tot stand komt 
door het onderhoud. Het is veel belangrijker om te kijken welke 
output de effecten (outcome) geven die passen bij het gebied en 
de gebruiksdoelen. Op die manier zorgen we ervoor dat we met het 
beheer van de buitenruimte, een positieve impact uitoefenen op de 
leefbaarheid. 

’’We kunnen daarmee aansturen op de wensen 
vanuit het beleid op alle domeinen.’’

Daarom willen we met het onderhoud in het Schollebos met sommige 
beheergroepen andere maatregelen treffen. Dat levert misschien 
niet direct een verbetering in beeldkwaliteitsniveau, maar zorgt wel 
ervoor dat gebruiksdoelen of wensen voor het gebied behaald worden. 
Bijvoorbeeld bij het onderhoud van groen gaan we de bossen en 
het ruig gras op een andere manier beheren waardoor er bewuster 
gestuurd wordt op veiligheid, natuurwaarde en de beleving van de 
mensen. Daarin is het maatwerk per soort gebied. Het ruig gras in 
een park als het Schollebos heeft namelijk een andere functie dan 
bijvoorbeeld het ruig gras (de berm) langs de Capelseweg. 

8.
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Bij de werkzaamheden die in het park worden uitgevoerd moet passend 
materieel gebruikt worden en liefst ook rekening gehouden worden 
met de vochtigheid van de bodem. Na flinke regen laten we beter even 
geen materieel in het park. Toezichthouders en handhavers van de 
gemeente controleren het park bij voorkeur op de fiets. 

Invasieve exoten
Ten aanzien van de bestrijding van de invasieve exoten worden de 
landelijke ontwikkelingen gevolgd en wordt voldaan aan de wetgeving. 
Hierbij verdienen de contractuele inpassing in het onderhoudsbestek, 
het toezicht op het bestek en de toegepaste maatregelen buiten nog 
wel aandacht in de toekomst. Bij de bestrijding van invasieve exoten 
willen we in samenwerking met de stakeholders en vrijwilligers een 
beeld vormen van de hotspots van invasieve exoten in het park.

5.2.4 Kennis en kracht van de gemeenschap
Naast de gemeentelijke kennis willen we graag gebruik maken van de 
kennis uit de gemeenschap. 

’’Er zijn in het Schollebos genoeg stakeholders 
actief die kennis hebben op allerlei vlakken.’’ 

Kennis die mensen inbrengen over bijvoorbeeld de aanwezige 
bijzondere flora en fauna, maar ook de specifieke ervaringskennis van 
het park en haar gebruikers. 

We gebruiken deze kennis om, naast de gemeentelijke kennis uit de 
vakdisciplines, gebieds- en ervaringskennis vanuit de gemeenschap 
aan besluiten ten grondslag te leggen. 

Veilige bossen
Bij bomen in de woonomgeving wordt een BoomVeiligheidsControle 
(BVC) uitgevoerd.

’’Hierbij wordt per boom nagekeken of er 
signalen zijn van verminderde gezondheid en 
adviseren de boomtechneuten wat er moet 

worden gedaan om de boom gezond te houden.’’
Wanneer bomen in bossen staan wordt de veiligheid anders 
beoordeeld. De bomen binnen het valbereik van de wandelpaden 
worden met BVC in beeld gehouden. De bomen binnenin het bos vallen 
onder het natuurvolgend bosbeheer. Daarbij is het niet zo belangrijk 
dat een boom een tak laat vallen, want de kans dat dat gevaar oplevert 
voor mensen wordt als nihil beschouwd. In het stuk bos waar kinderen 
hutten mogen bouwen (speelbos bij Ravottia) wordt vanzelfsprekend 
wel de BVC uitgevoerd.

Zuinig op de ondergrond
Omdat we in onze gemeente last hebben van een zakkende bodem 
en een hoge grondwaterstand raakt de bodem snel beschadigd 
en verdicht. Daarbij is de slik die hierdoor ontstaat gevaarlijk voor 
fietsers. In het Schollebos is het daarom erg belangrijk dat we 
voorzichtig omgaan met de bodem. Het betreden van het groen met 
auto’s en onderhoudsmaterieel geeft zichtbare schade aan het gras. 
Daardoor blijft het water dat langs de paden staan en wordt ook de 
bodem verdicht. Het regenwater infiltreert moeizaam na een flinke bui 
langzamer en is er langer overlast. 

5.2.5 Afstemming en communicatie beheer
Het is belangrijk dat we als gemeente goed uitleggen waarom we 
dingen in het Schollebos veranderen of moeten beheren. Natuurlijk 
geeft deze visie een duidelijk beeld van de stip op de horizon, waar 
we naartoe werken, maar het is juist ook erg belangrijk om uit te 
leggen hoe een verandering of beheermaatregel daaraan bijdraagt. 
Dat zorgt voor begrip en draagvlak binnen de gemeenschap en bij de 
stakeholders.

Dat uitleggen begint met het gezamenlijk met stakeholders opstellen 
van een beheer- en actieplan voor het park. Hierin leggen we vast 
hoe we de visie gaan realiseren met beheer (en andere soorten 
actiepunten). Waar in deze visie het abstractieniveau nog erg hoog ligt, 
wordt in dat beheer- en actieplan een detaillering aangebracht.

Elk kwartaal informeert de gemeente de stakeholders (Vrienden van het 
Schollebos) over alle komende beheer- en actiepunten. De Vrienden 
van het Schollebos hebben dan de gelegenheid om aandachtspunten in 
te brengen en eventuele voorbereidingen te treffen.

Tijdens werkzaamheden moet de gemeente ook bezoekers van 
het park informeren over wat er gedaan wordt. Bij geplande 
werkzaamheden kan dat prima vermeld worden in de agenda van het 
Schollebos. Die agenda is op een aantal plekken in het park te zien op 
de informatieborden.

Dit helpt om keuzes ten aanzien van beleid, inrichting en beheer 
beter af te wegen en in een sociaal maatschappelijke context te 
plaatsen. Hierbij zal de kennis steeds op een passende manier worden 
opgehaald en vertaald, net zoals bij het tot stand komen van deze visie 
is gedaan.

’’Niet alleen de kennis van de gemeenschap 
is erg waardevol, ook de kracht van de 

gemeenschap kan veel waarde toevoegen aan 
een park als het Schollebos.’’

Enerzijds door de sociale samenhang die ertoe leidt dat mensen het 
park als een gemeenschapseigendom gaan waarderen en beschermen. 
Mensen voelen zich bereid om zuinig met het park om te gaan en 
voelen ook het belang om eventueel ongewenst gedrag van anderen 
te voorkomen. Anderzijds kan de gemeenschap zich ook inzetten op 
een praktische manier. Door als vrijwilliger te helpen bij bijvoorbeeld 
onderhoudswerkzaamheden, het opzetten van parkpreventie groepen, 
het organiseren van excursies of evenementen en het werven van 
middelen (subsidies, crowdfunding, etc.) voor het bekostigen van de 
gewenste acties. Alle activiteiten rondom het Schollebos plaatsen we 
in overleg met de Vrienden van het Schollebos en initiatiefnemers in de 
Werk-agenda. Deze werkzaamheden kunnen tevens uitgevoerd worden 
door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.De Werk-agenda 
vormt tevens een van de vijf componenten van de totale programmering 
van het Schollebos. 
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Evenementen
Ook evenementen zijn van harte welkom. De huidige evenementen 
blijven in ieder geval bestaan. Verder is niet de bedoeling dat er elk 
weekend een grootschalig evenement zal plaatsvinden. 

’’Het gaat om zo nu en dan een kleinschalig 
evenement dat past bij het karakter van het 

Schollebos.’’ 

Na overleg met de Vrienden van het Schollebos bepaald de gemeente 
of het betreffende evenement qua doel en karakter past bij het 
Schollebos. Het gaat om één of twee grotere evenementen zoals De 
dag van het Park. Alle evenementen, zowel groot als klein, plannen 
we samen met stakeholders en initiatiefnemers in de recreatie-agenda 
en nemen we op in de programmering van het Schollebos. Vanuit 
de Wet natuurbescherming is het uitgangspunt bij alle evenementen 
dat er na 22.00 geen geluidsoverlast of extreme verlichting meer 
plaatsvindt. Verdere toelichting over de definitie en restricties rondom 
de evenementen zal in het beheer- en actieplan worden beschreven. 

Samenbrengen van functies
Het Schollebos wordt vooral gebruikt voor wandelen, de hond uitlaten, 
ontspannen en natuurbeleving. Maar ook voor een bezoek aan 
het Pannenkoekenhuis, hardlopen, fietsen en spelen. Dit willen we 
ook graag behouden en in de toekomst zou het mooi zijn als meer 
mensen de weg weten te vinden naar het park. Wel willen we de 
gebruikskwaliteit van het park verbeteren. 

5.3 GEBRUIK EN BELEVING 
Voor deze visie is het belangrijk dat we een helder beeld schetsen van 
hoe wij het gebruik van het Schollebos en de beleving hiervan in de 
toekomst zien. Ook vinden we het belangrijk dat de effecten van het 
Schollebos op de gemeenschap gezien en vergroot worden.

5.3.1 Vormen van gebruik
Er wordt uitgegaan van natuurvriendelijke recreatie. Dat houdt in 
dat we altijd ruimte voor de natuur houden. Uiteraard willen we de 
mensen variatie bieden in het gebied met een aantal voorzieningen, 
aanleidingen en een diversiteit aan belevingen. 

Recreatieve voorzieningen
Bij alle aanleidingen staat kleinschaligheid voorop. We hebben het 
hier over voorzieningen als een vlonderpad, blotevoetenpad, een 
uitkijktoren, een visvijver en een waterontdekplek. In de intensiever 
gebruikte gebieden zijn er meer voorzieningen en concentreert het 
gebruik zich meer rondom de speeltuinen, de Watervallei, de barbecue 
plekken en de skatebaan. Het is een wens om de Watervallei te 
vergroten en uit te breiden met stuitergras en speeltoestellen. 
In dit gebied kan in de zomer ook bijvoorbeeld een foodtruck of bakfiets 
op het evenemententerrein koffie, limonade en ijs verkopen. Ook zou in 
de toekomst nog een tweede kleinschalige vaste horecaonderneming in 
het park tot de mogelijkheden behoren.

Overal zijn de voorzieningen bedacht op de gebruiksintensiteit en 
‘hufter-proof’. De barbecues worden vervangen voor vuurvaste 
barbecue plekken waarop een zelf meegebrachte barbecue kan worden 
gezet. De afvalbakken hebben een voldoende groot formaat en worden 
vaak genoeg geleegd om in het hoogseizoen het afval van de mensen 
op het evenementen terrein te kunnen bergen. Het hele jaar moet er in 
het park een goed toegankelijke toilet komen.

Ik maak graag

een praatje met je! 
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’’Het is een stadspark. 
Enerzijds speelt natuur een  
grote rol, anderzijds beleving.’’
- Uitspraak werkplaats

’’Vanuit de kinderboerderij en het CNME liggen 
er ook kansen om zich te evolueren tot een 

bezoekerscentrum voor het park.’’ 
Dit kan het startpunt zijn voor excursies, de verzamelplaats voor 
bij werkmomenten en kan misschien ook het kantoor zijn voor de 
parkwachter (§5.3.3.4). 

De verplaatsing van de kinderboerderij is een project op zich. We 
moeten in beeld brengen wat het kost om dit te realiseren en wat 
daarvan de voor- en nadelen zijn. Anderzijds moeten we ook goed 
afwegen wat het kost als de Klaverweide op zijn huidige plek blijft 
en wat daar de voor- en nadelen van zijn. Voor de toekomst van het 
Schollebos kunnen we dit zien als een kans die we graag nader willen 
onderzoeken. 

5.3.2 Sociaal maatschappelijke waarde
De gemeente draagt zorg voor het welzijn van haar inwoners. In onze 
samenleving zijn gelukkig een groot deel van de mensen zelfstandig, 
hebben de meesten werk en een inkomen dat volstaat en zijn er 
voldoende sociale contacten in persoonlijke netwerken. Toch zijn 
er ook mensen die daar niet geheel zorgeloos in zijn. De gemeente 
probeert deze groep mensen met zorgen of problemen natuurlijk zo 
klein mogelijk te houden. Door goede voorzieningen, hulp, informatie en 
aandacht kunnen veel problemen opgelost worden. 

Onder andere door middel van de eerder benoemde zones (§5.1.2) 
en door de parkregels die in §5.3.3.3. aan bod komen, zal het diverse 
gebruik ook beter te verenigingen zijn in het gebied. Dat betekent dat 
we er voor eenieder ruimte bieden om naar eigen invulling te recreëren 
zonder hinder van andere recreanten te ondervinden.

Verplaatsen kinderboerderij Klaverweide
Een bijzondere kans is het verplaatsen van de kinderboerderij 
Klaverweide naar het Schollebos. De kinderboerderij wordt als 
een welkome toevoeging van het Schollebos gezien. Ook zijn er 
ontwikkelingen waardoor de huidige locatie van de kinderboerderij wat 
minder geschikt lijkt te worden. Ook het Centrum voor Natuur en Milieu 
Educatie ‘De Hooiberg’ (CNME) is bij de kinderboerderij gevestigd. Nu 
wordt er vooral les gegeven in het lokaal bij het CNME en organiseert 
de educatiemedewerker aanvullend lessen in de heemtuin en het 
Schollebos. Het is zeer wenselijk om meer met de educatie naar buiten 
te kunnen en dat ook als een van de doelstellingen voor het CNME te 
stellen. 
Naast de algemene beleving, draagt de kinderboerderij ook bij aan 
de educatie. De vrijwilligers staan met veel enthousiasme klaar om 
de kinderen feitjes over de vele verschillende dieren te vertellen. De 
kinderboerderij zorgt ervoor dat er veel families in het park te vinden 
zijn. Wanneer deze voorziening wordt toegevoegd aan het Schollebos, 
dan vergroten we toeloop naar het Schollebos en de kinderboerderij. 
Maken we de kinderboerderij beter benaderbaar zowel met de fiets 
als de auto en brengen we de educatie vanuit het CNME naar de 
waardevolle buitenruimte van het Schollebos. 

Ik ben dagelijks in 

het park te vinden. 

15.
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’’Het Schollebos vormt een voorziening die 
onderdeel is van de preventie van ondersteuning 

en welzijnszorgbehoefte onder inwoners.’’
Door gelegenheid te bieden tot sociaal contact, sport en beweging en 
ontspanning kan in menselijke basisbehoeften worden bijgedragen. 
Ook de gratis voorzieningen in het park bieden iedereen kans om te 
ontspannen, te spelen en te leren. Het Schollebos is er voor mensen 
in de maatschappij die het minder makkelijk hebben en een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze beperkingen hebben 
door ziekte, langdurig werkeloos zijn of een laag inkomen hebben is 
het voor deze mensen moeilijker om sociale contacten te hebben, 
voldoende te bewegen en mee te doen in de maatschappij. Zij kunnen 
in het Schollebos aansluiting vinden door mee te doen aan recreatie 
activiteiten uit de Recreatie-agenda, vrijwilligerswerk te verrichten op 
momenten in de Werk-agenda en hun kennis verrijken door deel te 
nemen aan de activiteiten uit de Leeragenda in de programmering 
en zo aansluiting vinden bij hobby- en sportgroepjes. Juist de groep 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is heel waardevol voor 
werkzaamheden in het Schollebos vanuit de Werk-agenda. 

Onder de ouderen is eenzaamheid een groeiend probleem. 
Iedereen heeft behoefte aan sociaal contact. Het Schollebos kan 
hier een belangrijke rol in spelen door mensen naar het gebied toe 
te trekken en ze zo een reden te geven om het huis uit te gaan. De 
groep gepensioneerden is vaak bereid om een steentje bij te dragen 
in vrijwilligerswerk. Wanneer ze zich thuis voelen in het park, zal deze 
stap ook sneller gemaakt zijn. 
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Mensen dragen bij aan het succes van het Schollebos. We waarderen 
vrijwillige inzet en faciliteren mensen om hun steentje bij te dragen. 
Dit kan zijn door onderhoudswerkzaamheden door vrijwilligers uit te 
laten voeren tijdens de daarvoor georganiseerde momenten. Maar 
bijvoorbeeld ook door deel uit te maken van een buurtpreventieteam 
dat in het Schollebos toezicht houdt en de veiligheid daardoor verhoogt.

Als veel mensen een steentje bijdragen of graag gebruik maken van 
het Schollebos, dan wordt de trots op het park groter. Een plek waar 
mensen trots op zijn, wordt gekoesterd en verzorgd. Als het nodig is 
spreken mensen anderen aan als hun gedrag niet wenselijk is.

5.3.3.1 Eigenaarschap
Om het Schollebos samen het park te laten zijn dat wij voor 
ogen hebben, zetten we in op het creëren van eigenaarschap. 
Eigenaarschap zorgt ervoor dat men zich ergens persoonlijk mee 
verbonden voelt en er vervolgens ook een verantwoordelijkheidsgevoel 
ontstaat. Zoals tijdens de werkplaats al werd gezegd is het Schollebos 
‘onze achtertuin’.

’’In je eigen achtertuin voel je de 
verantwoordelijkheid om je eigen rommel op te 

ruimen en om er met zorg mee om te gaan.’’

Dat is precies wat we me het Schollebos willen bereiken. 
Het proces van creëren van eigenaarschap is al even geleden 
begonnen doordat mensen zich hebben gevonden in het gevoel dat het 
Schollebos een waardevolle voorziening van Capelle aan den IJssel is.
 

Mensen die langdurig zonder werk thuis zitten, kunnen zich eenzaam 
voelen en het gevoel krijgen dat ze geen bijdrage leveren aan de 
maatschappij. Voor die mensen is het meedoen aan de programmering 
van het Schollebos en in het bijzonder de punten in de Werk-agenda 
erg waardevol. Vanuit de gemeente kan in de toekomst actief worden 
verwezen naar de programmering en zou het mooi zijn als het sociaal 
rendement daarvan zichtbaar wordt. Vooral omdat de programmering 
vooral voortkomt uit initiatieven van de gemeenschap, kunnen we 
dan stellen dat de gemeenschap de waarde van het Schollebos als 
voorziening vergroot.

5.3.3 Park van de Capellenaren 
In de werkplaatsen werd het Schollebos de achtertuin van de inwoners 
van Schollevaar genoemd, de groene longen van Capelle aan den 
IJssel en een groene diamant. 

’’Het belangrijkste is dat het park  
van ons samen is.’’

Een plek waar jong en oud elkaar ontmoeten, natuur het uitgangspunt 
is, maar verschillende manieren van recreatie ook mogelijk zijn.  Een 
plek waar mensen elkaar ontmoeten en zich op hun gemak voelen in 
het park. Deze plek is bedoeld voor inwoners. Om tot rust te komen 
en de hectiek van de moderne maatschappij voor even te ontvluchten. 
Het is niet de bedoeling dat het Schollebos een trekpleister voor de 
gehele regio wordt. In deze tijden waarin de gemeente steeds meer een 
faciliterende rol op zich neemt is het van cruciaal belang dat er naast 
draagvlak ook verantwoordelijkheid bij de burgers ligt. 
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5.3.3.3 Parkregels
Al eerder is uit de werksessie met de stakeholders naar voren gekomen 
dat er behoefte is aan ‘parkregels’. Deze regels geven aan hoe wij het 
park gezamenlijk willen gebruiken. 

’’De regels zijn er om ervoor te zorgen dat 
iedereen op een fijne manier samen kan 
recreëren in het Schollebos met respect 

voor de natuur.’’
Ook uit de enquête bleek een groot draagvlak voor parkregels. De 
behoefte aan deze regels is vooral ontstaan door het feit dat het 
soms onduidelijk is wat wel en niet mag. Mogen jongeren bijvoorbeeld 
muziek afspelen wanneer zij samenkomen in het park? De een vindt 
de levendigheid prettig en de ander vindt dat het de rust verstoort. 
Hoe gaan we om met de barbecues en het afval dat blijft liggen? Hoe 
gaan we om met honden in het park? Als we afspreken hoe we ons 
gedragen in het park, dan is het ook makkelijker om elkaar daarop aan 
te spreken.

We gaan na vaststelling van de visie kijken wat de parkregels 
moeten zijn. Dit zullen deels normen (wettelijk) en deels waarden 
(sociaal gedragen gedrag) zijn. Als we samen met de stakeholders 
en handhavers de normen en waarden hebben vastgesteld over het 
gedrag dat we verwachten van onze bezoekers, kunnen we daar ook 
op gaan handhaven.

Enerzijds zijn de parkregels eerder waarden van normaal te verwachten 
sociaal gedrag. Daarop kan niet gehandhaafd worden door een BOA 
(handhaver) van de gemeente, maar verwachten we dat bijna iedereen 

Met het maken van deze visie is het zaadje geplant bij de werksessies 
met de stakeholders om verder door te groeien. De gemeente, samen 
met stakeholders van de werkplaats, de deelnemers van de enquête 
en bezoekers van het Schollebos zijn samen verantwoordelijk voor het 
Schollebos. Hiervoor hebben we in de enquête al een oproep gedaan 
naar vrijwilligers. Hieruit is gebleken dat 13% van de respondenten 
interesse heeft om vrijwilligerswerk voor het Schollebos te verrichten 
in te toekomst. Die bereidheid koesteren we. Wanneer de vrijwilligers 
aan de slag gaan binnen het Schollebos en ze daadwerkelijk 
verantwoordelijkheden krijgen, zullen ze veel meer betrokken zijn met 
het park en er sociaal mee verbonden zijn. Zo kunnen we er samen 
voor zorgen dat we de kwaliteit van het Schollebos blijven borgen. 

5.3.3.2 Vrienden van het Schollebos
De Vrienden van het Schollebos is een groep actieve vrijwilligers die 
graag hun steentje bijdragen aan het park. Er is structureel overleg 
tussen de Vrienden van het Schollebos en de gemeente over het 
onderhoud, stemmen belangrijke zaken af en denken mee over de 
programmering in het park. Deze groep is een grote meerwaarde 
voor het Schollebos. Zij zijn enthousiast en zorgen dat alles wordt 
bijgehouden en georganiseerd. De gemeenschap weet hen ook te 
vinden. Op deze manier zijn ze ook de oren en ogen van de gemeente. 

We gaan uitzoeken of het mogelijk is dat de Vrienden van het 
Schollebos een officiële status krijgt door oprichting als stichting 
Vrienden van het Schollebos. In de toekomst kan deze status misschien 
ook nog van pas komen bij het verwerven van fondsen voor het 
Schollebos, vanuit subsidies waar de gemeente geen aanspraak op 
kan maken.
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’’Wij zorgen dat alles in het  
Schollebos leeft, maar de mensen  

zorgen ervoor dat het  
Schollebos levendig is’’

- Uitspraak werkplaats

zich er wel aan houdt. Is dat niet zo kunnen we allemaal wel mensen 
aanspreken. Ook zijn er parkregels die vallen onder wetten en de 
Algemene plaatselijke verordening. Daarop kan een BOA of politie 
bij overtreding wel handhaven. Dat is belangrijk voor het succes van 
de visie in de praktijk. Het is gewenst dat de handhaving zowel in de 
avonduren als in de weekenden aanwezig is. 

5.3.3.4 Parkwachter
Er is behoefte aan een aanspreekpunt voor het Schollebos. Een gezicht 
dat vaak te zien is in het park, waar vragen aan gesteld kunnen worden 
en een persoon die mee toezicht houdt. In de werkplaatsen is deze 
behoefte sterk naar voren gekomen. 

Er blijkt behoefte aan een herkenbaar gezicht voor iedereen. De 
parkwachter zorgt ervoor dat regels worden nageleefd en mensen hun 
vragen kunnen stellen. We zien een parkwachter niet alleen als een 
handhaver. Een parkwachter kan een veel bredere rol vervullen. 

’’Zo zien we de parkwachter meer als de 
parkmanager, die aanspreekpunt is en de 

totale programmering en communicatie tussen 
gemeente, stakeholders en parkbezoekers 

coördineert en zicht houdt op de ontwikkelingen 
in het park als geheel.’’ 

Daarbij kan de parkmanager door handhavers ondersteund worden 
bij doelgerichte acties en op de belangrijke momenten of tijdstippen 
doordat de prioriteiten op de juiste plek gelegd worden. 
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De aanwezigheid en zichtbaarheid van de parkmanager en de 
handhavers kan het gevoel van veiligheid enorm vergroten.
Het karakter Isra, dat je in deze visie steeds ziet terugkeren, kan het 
beeldmerk van communicatie vanuit het parkmanagement zijn. Ze 
is een herkenbaar beeldmerk met de potentie om voor de gehele 
openbare ruimte te dienen.

In afstemming met gemeentelijke handhavers, beheerders, 
gebiedsontwikkelaars en medewerkers van de afdeling Samenleving 
gaan we bekijken hoe we de rol van de parkwachter of parkmanager 
willen invullen. Ook betrekken we daarbij de stakeholders, want zij 
hebben immers de behoefte voor een parkwachter aangehaald. 

5.3.4 Prikkelen van de zintuigen
Het Schollebos prikkelt de zintuigen van elke bezoeker. Door het 
verbinden van handen, hoofd en hart beleven we het park elk op onze 
eigen manier en toch samen. 

’’We realiseren in het Schollebos ontzettend veel 
diversiteit in belevingen.’’ 

Elke keer dat je een bezoek brengt, ontdek je weer iets nieuws. De 
diversiteit in groen zorgt ervoor dat de seizoenen in het park heel sterk 
beleefd worden. Bij het realiseren van deze diversiteit aan groen, 
denken we ook goed na over de biodiversiteit. Hoe kunnen we deze 
versterken?

De entrees van het Schollebos worden ingericht met water en 
landschappelijk passende vegetatie die bij goed beheer vol met mooie 
kleuren en kruiden komen te staan. Hierdoor is de entree echt een 
blikvanger vanuit de buitenkant van het Schollebos. 

Maar voor dit moment 

werkt Isra alleen 

voor het Schollebos.
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Het creëert een lokkende werking, je moét dit park wel even bezoeken. 
Het Schollebos heeft een natte grond door het vele water. 
Dit biedt kansen. Zo kan er op de natste plekken een knuppelpad 
gerealiseerd worden. Dit vlonderpad is voorzien van grind, zodat het 
niet te glad wordt. Het pad leidt je over de natte natuur. Je kunt de 
visjes onder de vlonder door zien zwemmen en planten en insecten 
van dichtbij beleven. Dit pad brengt een extra diversiteit aan tussen de 
soorten paden. Het geeft een extra dimensie wanneer je door het park 
loopt. Ook kan je in het Schollebos het water en de natuur beleven 
vanuit een bootje al varend over de kanoroute.

Op sommige plekken in het park hoor je weinig van de verstedelijkte 
omgeving. Daar hoor je de vogels fluiten, de bomen suizen in de wind 
en het ritselen van blaadjes op de grond. Vanuit een uitkijktoren kun je 
over het Schollebos uitkijken. 
Om het plaatje compleet te maken kunnen de mensen die het 
Schollebos in de toekomst bezoeken gebruik maken van plukgroen. 
Er staan in het park op een aantal geschikte plaatsen noten- en 
vruchtbomen, kruiden en fruit. Naast dat het mooi is om te zien kun 
je hier ook daadwerkelijk proeven. Er wordt in verband met de natte 
grond en de reeds aanwezige natuurwaarden goed nagedacht waar het 
plukgroen moet komen te staan. Ook wordt bekeken of het plukgroen in 
samenwerking met vrijwilligers kan worden onderhouden.

5.3.5 Educatie en voorlichting
In de werkplaats kwam sterk naar voren dat men het belangrijk vindt dat 
er verschillende vormen van educatie door het Schollebos verweven 
worden. Ook uit de enquête bleek deze wens groot. Uitgangspunt 
bij het vormgeven van deze educatie is dat de natuur centraal staat. 
Educatie in het Schollebos wordt gezien als een belangrijk middel om 
kinderen én volwassenen de waarde van groen te leren. 

Alle partijen die een rol vervullen in informatie, voorlichting en educatie 
kunnen in de leeragenda hun initiatieven laten opnemen. Zo kunnen 
alle inwoners van Capelle aan den IJssel zien op welke momenten ze 
zich kunnen verdiepen in de waarden van het gebied. 
De leeragenda wordt ook als input opgenomen in de totale 
programmering voor het Schollebos. Op de basisscholen worden 
lessen rondom biologie, natuur en gezondheid gegeven.

’’Wij vinden het belangrijk om kinderen te leren 
over de natuur en hoe deze in zijn werk gaat.’’

Maar hoe kunnen we ze dat nu beter leren dan door het ze zelf te laten 
beleven en ontdekken? Nu wordt er vooral lesgegeven in het lokaal bij 
het CNME en organiseert de educatiemedewerker aanvullend lessen in 
de heemtuin en het Schollebos. Het is zeer wenselijk om meer met de 
educatie naar buiten te kunnen en dat ook als een van de doelstellingen 
voor het CNME te stellen. De lessen van het CNME vinden in de 
toekomst niet alleen maar in het klaslokaal plaats. Door de medewerker 
van het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie ‘De Hooiberg’ (CNME) 
worden inspirerende lessen buiten verzorgd. De kinderen trekken er 
samen met de leraar en de medewerker van het CNME op uit om met 
eigen ogen te zien hoe de natuur werkt. Ze beleven de verschillende 
seizoenen in het Schollebos, leren over dieren en planten en ontdekken 
hoe belangrijk water voor onze natuur is. Er is hierbij sterk behoefte 
aan een beleidsmatige visie op educatie en passende afspraken. 
Specifiek voor het Schollebos willen we bekijken wat dat betekent in de 
programmering, de inrichting en het beheer.

’’Om kinderen zelf de natuur te laten ontdekken 
worden er natuur- en waterontdekpakketjes 

samengesteld.’’
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’’Er zijn misschien wel 
40 groepen die sporten
 in het Schollebos.’’
- Natasja Hoekman - Petit restaurant Pannenkoekenhuis het Schollebos

Deze natuur- en waterontdekpakketjes zijn dan te gebruiken voor het 
onderwijs, maar ook in je vrije tijd te huren bij de speel-o-theek. Dit 
pakket zit boordevol informatie, opdrachten en kleine proefjes.

Voor kinderen een leuke en speelse manier om zelf over de natuur 
te ontdekken. Uiteraard kan een vrijwilliger, ouder, meester of juf hen 
ondersteunen en helpen bij hun ontdekkingstocht. Deze pakketten 
kunnen tevens goed gebruikt worden bij de ‘waterontdekplek’ bij 
Ravottia. Ze kunnen daar alles rondom het water en de natuur op een 
veilige manier ontdekken. Maar ook juist in de rest van het Schollebos 
is qua water ontzettend veel te ontdekken, denkend aan bijvoorbeeld 
waterbeestjes. Door middel van deze pakketjes ‘leren’ we kinderen 
weer om buiten te spelen.

Er wordt door vrijwilligers al regelmatig voorlichting gegeven over de 
flora en fauna binnen het Schollebos. Een manier waar kinderen, maar 
vooral ook volwassenen veel van kunnen leren. 
Er is in het Schollebos van alles te zien, maar ook bijvoorbeeld in de 
volkstuin. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan leren stelt Nut en 
Genoegen de route richting hun tuinen vanuit het Schollebos overdag 
weer open. Je kunt daar bij de bijenstallen zien hoe honing gemaakt 
wordt en bij de volkstuin leren hoe je zelf groente kunt kweken. 

Ook gaan we plukgroen aanleggen. Geen grootschalige boomgaarden 
maar enkele bomen waar mensen van mogen plukken en proeven. 
Deze kunnen we ook gebruiken om kinderen bewust te maken van 
waar voedsel vandaan komt. Op bijzondere plekken in het park vinden 
we het waardevol om voorlichting en informatie aan te bieden over 
hetgeen dat je ziet. Zo kunnen we mensen bewust maken van het leven 
in het water en de vogels in het park. Ook kunnen we met een bord bij 
de Watervallei uitleggen hoe we daar zuinig met water omgaan en het 
water reinigen. Deze informatie kan via de website van het Schollebos 
ontsloten worden en ook met een informatief bord in het park. 

Met het voorlichten door middel van informatieborden zij we 
spaarzaam, want een bos vol bordjes is niet de bedoeling.

Bij de drie parkingangen welke het meest dichtbij de scholen zijn 
gevestigd, wordt interessante natuureducatie gebied behouden, 
versterkt of gerealiseerd. Hierbij wordt in het beheer- en actieplan 
rekening gehouden.

Het CNME zou samen met de kinderboerderij een erg mooie aanvulling 
op de voorzieningen in het Schollebos vormen. Vanuit het oogpunt van 
educatie biedt het volop kansen om de buitenruimte in de volkstuin, de 
kinderboerderij en het Schollbos onderdeel te laten zijn van de lessen. 

5.3.6 Sport en beweging
We vinden het belangrijk om in de buitenruimte gelegenheid te bieden 
voor sport en beweging omdat het mensen gezond en vitaal houdt, 
zorgt dat we buiten komen en mensen ontmoeten. 

’’Het Schollebos is al een fijne omgeving voor 
sporten en bewegen.’’

Er maken veel mensen gebruik van de verharde paden om te hardlopen 
alleen en in groepjes. Ook wordt het park veel gebruikt voor bootcamps 
en zijn er allerlei sportieve voorzieningen. Het is belangrijk dat mensen 
trainen in bewegen. Veelzijdigheid in bewegen aanbrengen is hierbij 
een belangrijk uitgangspunt om een goede beweger te worden. De 
huidige jeugd en volwassenen zijn aanzienlijk minder fit en motorisch 
vaardig dan eerdere generaties. 

We zien steeds meer mensen individueel sporten en daardoor zijn 
sporten als hardlopen en fietsen sterk in opkomst. Mensen willen 
in toenemende mate individueel en wanneer het hun uitkomt gaan 
sporten. 

74 75



Hierbij is het natuurlijk vreemd dat er nog steeds zoveel mensen op 
een loopband binnen rennen in een sportschool terwijl er kilometers 
verharding buiten in een mooi decor liggen. Het Schollebos is een 
fantastische omgeving, het gebruik van het park kost niets en is daarom 
voor iedereen toegankelijk als het gaat om sport en bewegen.

Beweging in beeld
Het Schollebos heeft volop sportvoorzieningen en beweegaanleidingen 
en die willen we in beeld gaan brengen. 

’’De voorzieningen kan iedereen wel vinden in 
het park, maar de beweegaanleidingen zijn vaak 

moeilijk te herkennen.’’
Zo kan een bankje, tafel, liggende boomstam, markering op het pad of 
een helling ook een uitdaging vormen. Zonder het moeten aanschaffen 
van extra dure sportvoorzieningen, gaan we de voorzieningen die al in 
het Schollebos zijn een extra functie geven voor beweging en sterker 
positioneren. 
Als we de aanleidingen en voorzieningen goed in beeld hebben, dan 
kunnen we ook de soorten beweegvormen definiëren en samenbrengen 
in beweegroutes. We denken daarbij aan de grondvormen van 
bewegen zoals onder andere rennen, springen, gooien, vallen en 
klimmen. Het mooie is dat deze beweegvormen zowel voor kinderen 
als voor senioren op eigen niveau uit te voeren zijn. Mocht blijken dat 
een aantal beweegvormen niet in het park wordt voorzien, dan gaan we 
kijken hoe we die alsnog kunnen gaan integreren.

Sport op de agenda
Niet voor iedereen is sporten vanzelfsprekend. Mensen kunnen door 
gebrek aan geld, tijd of motivatie beweegarmoede hebben, waardoor 
ze ook gezondheidsrisico’s lopen. We brengen bij de mensen die het 
Schollebos bezoeken beweegactiviteiten onder de aandacht brengen. 
De huidige sportgroepen die al gebruik maken van het park gaan we 
vragen om mee te denken in activiteiten voor op de beweegagenda 
van het Schollebos. Ook vragen we sportverenigingen of zij iets willen 
organiseren voor de beweegagenda. 
Dit levert voor het Schollebos in de programmering de sportieve 
activiteiten, laat het mensen ontmoeten en zorgt ervoor dat mensen 
nieuwe dingen kunnen proberen. Tegelijk helpt het ook om potentiële 
leden en sportclubs met elkaar in contact te brengen. Het allersterkste 
is het natuurlijk als docenten bewegingsonderwijs, buurtsportcoaches 
en fysiotherapeuten ook mee gaan denken in het bewegen in het 
Schollebos. 
Zo kunnen we ervoor zorgen dat gymlessen ook buiten de gymzaal 
gaan plaatsvinden, buurtsportcoaches mensen op weg helpen in het 
laagdrempelig bewegen en ook fysiotherapeuten zelfs begeleiding voor 
revalidatie kunnen organiseren in het park. Deze beweegprofessionals 
gaan we betrekken bij het tot stand komen van de beweegagenda.

5.3.7 Veilig
Veiligheid is één van de primaire levensbehoeften. Daarom is het dan 
ook écht belangrijk om van het Schollebos een plek te maken waar 
iedereen zich veilig voelt. Hoewel met 56% de meerderheid zich veilig 
voelt in het Schollebos, blijkt uit de enquête dat er ook nog genoeg 
mensen zijn die zich ‘soms’ (39%) of ‘met regelmaat’ (5%) niet veilig 
voelen in het Schollebos. Dit komt overeen met het gevoel dat binnen 
de werkgroep van de stakeholders heerst. Om dit in de toekomst 
zoveel mogelijk uit te sluiten hebben we gekeken naar maatregelen die 
bijdragen aan veiligheid. 

Gevoel van veiligheid
Bij gevoel van veiligheid bedoelen we, zoals het woord al zegt, dat 
iemand zich veilig voelt. Dit gaat dus puur om het gevoel van mensen 
en staat los van de daadwerkelijke fysieke veiligheid. Ook als een 
plek afgelegen, donker en schimmig aanvoelt kun je je er toch onveilig 
voelen. 

’’Om te kunnen bijdragen aan een veilig gevoel 
is uit het onderzoek naar voren gekomen dat de 

inwoners graag meer verlichting in  
het Schollebos terug zien.’’ 

Meer verlichting zorgt ervoor dat ze zich een stuk veiliger voelen. 
Omdat het toevoegen van verlichting veel impact heeft op de natuur 
willen we dit wel beperken. Daarom zal er vooral op de meest gebruikte 
fietsroutes, voor zover niet aanwezig, verlichting aangebracht worden. 

De jongerenraad heeft de wens uitgesproken om Wifi in het Schollebos 
te krijgen. Zij verwachten dat jongeren zich met de toegang tot internet 
veiliger voelen, omdat ze dan het thuisfront kunnen bereiken. Veel 
jongeren hebben geen databundel op hun eigen telefoon

De eerder genoemde parkwachter draagt tevens bij aan een veilig 
gevoel. Je weet dat er iemand rondloopt die een oogje in het zeil houdt, 
die gedachte zorgt ervoor dat iemand zich meer op zijn of haar gemak 
voelt. 

Wanneer het park er goed onderhouden uitziet, zal dat tevens een 
positieve invloed hebben het gevoel van veiligheid van mensen. Er kan 
door goed onderhoud beter overzicht zijn vanuit wandel- en fietspaden, 
beter toezicht op speelplekken en door dat het park schoon is en vrij 
van zichtbaar vandalisme voelen mensen zich ook veiliger. Ander feit  
is dat een schone plek ook minder vuil aantrekt, kijk maar hoe  
schoon het is in de Efteling.

Fysieke veiligheid
Bij fysieke veiligheid bedoelen we de daadwerkelijke veiligheid. 
Hierbij beperken we de kans op fysieke ongevallen. Om dit te kunnen 
uitvoeren is het belangrijk dat we als gemeente Capelle aan den 
IJssel zorgen voor een continuïteit in het onderhoud van het groen, 
de verhardingen en voorzieningen (§5.2.2). Zo voorkomen we dat 
bijvoorbeeld ouderen struikelen op slecht onderhouden paden of dat 
mensen gewond raken door vallende takken. 

In §4.2.1. hebben we al eerder gesproken over de verschillende zones 
welke in het Schollebos gecreëerd zullen worden. Hierbij zetten we 
ook in op gebieden waar honden mogen loslopen en waar ze dat niet 
mogen. Daarbij wordt er ook voor het gebruik van het park voor ruiters 
een duidelijke richtlijn gegeven.  
Deze zones zorgen naast een prettig gebruik, ook voor daadwerkelijke 
fysieke veiligheid. De paden liggen nu bijvoorbeeld heel dicht bij 
elkaar. Dit zorgt nog wel eens voor botsingen tussen gebruikers. 
Deze zones gaan dat zoveel mogelijk voorkomen. Daarbij is uit de 
enquête gebleken dat veel mensen zich niet op hun gemak voelen bij 
loslopende honden.  
Wanneer deze mensen in de juiste zone recreëren, worden ze niet 
meer ongewenst geconfronteerd met loslopende honden, waardoor we 
deze onveilige situaties proberen te vermijden.
De parkwachter en de mensen zelf zorgen er samen voor dat de 
parkregels worden nageleefd. Maar een parkwachter en eventueel 
buurtpreventieteam kan ook een groepje jongeren welke rondhangen 
op de parkeerplaats aanspreken op hun gedrag. 

’’We gaan onderzoeken of voor het Schollebos 
een buurtpreventieteam op te richten is en of er 
bereidheid is om te patrouilleren in het park.’’

Hierbij wordt vooral ingezet op zichtbaarheid en de mogelijkheid tot 
aanspreken. Bij extreme gevallen kunnen zij dan politie of BOA’s 
inschakelen.

16.

19.

21.
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Foto door stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel e.o. 

PROJECTEN EN  
FINANCIËN 

HOOFDSTUK 6 



6.1 WAAROM GAAN WE INVESTEREN IN HET SCHOLLEBOS?
Het Schollebos wordt door veel inwoners van de gemeente gezien 
als een erg waardevol groengebied. De enquête die wij gehouden 
hebben wijst uit dat het park vooral wordt gewaardeerd omdat het 
een waardevol gebied voor natuur is. Het Schollebos is het grootste 
groengebied in de gemeente en heeft voor veel mensen ook een grote 
meerwaarde als toevluchtsoord om de rust op te zoeken. Natuurlijk is 
het belangrijk dat we het park onderhouden en er voldoende goede 
voorzieningen hebben. Maar waarom vinden we dat belangrijk? 
Waarom moeten we als gemeente investeren in een park als het 
Schollebos?  

De waarde van groen
Groen heeft op zichzelf een waarde. Grote, oude bomen worden voor 
serieuze bedragen getaxeerd omdat het veel tijd en moeite kost om 
ze zo te krijgen en oude bomen met een karakter schaars zijn in onze 
leefomgeving. Toch willen we niet investeren in groen om de waarde 
van het groen te vergroten. We investeren in groen om de effecten die 
het heeft.

Allereerst willen we allemaal weleens onze vrije tijd besteden in de 
buitenruimte. De gemeente is een van de grootste grondbezitters 
en heeft onder andere veel verharding, vastgoed en groen in het 
bezit. Veel van de eigendommen staan in het teken van stenen 
voorzieningen, verkeer en verbindingen. Meestal is het groen slechts 
aankleding. 

’’Die stenen wereld is erg kwetsbaar voor 
hittestress en levert geen bijdrage aan de 

luchtkwaliteit en biodiversiteit.’’ 

Gelukkig krijgt groen tegenwoordig een steeds belangrijker aandeel in 
de buitenruimte omdat het juist helpt de gevolgen van de verstening en 
verstedelijking te mitigeren. Groen zorgt voor koelte bij extreme hitte, 
groen houdt water vast en vertraagt uitdroging, groen verbetert de 
luchtkwaliteit en draagt bij aan de biodiversiteit en ecosysteemdiensten. 
Daarnaast zien we dat de nabijheid van groen en open water ook 
positieve invloed heeft op de waarde van vastgoed. Groen helpt ook bij 
het emotionele welzijn van mensen. Het rendeert in de vermindering 
van zorgkosten doordat mensen die voldoende in het groen vertoeven 
minder stress hebben, sociale verbindingen leggen en meer bewegen.

Het Schollebos is het grootste groengebied van de gemeente. Het heeft 
positief effect op ons leefklimaat, biedt een habitat voor planten en 
dieren en een recreatieplaats voor mensen. Mensen komen er om hun 
vrije tijd naar eigen behoefte te besteden. Dat kan zijn voor verbetering 
van de conditie, recreatie of het aanhalen van sociale contacten. Ook 
kan het Schollebos de plek zijn waar mensen iets extra’s kunnen 
betekenen voor de maatschappij door zich als vrijwilliger in te zetten. 

Het Schollebos is een omgeving waar we onze kinderen kunnen leren 
wat de waarde van groen is. We kunnen ze leren wat er in de natuur 
voor belangrijke systemen zijn waardoor leven op aarde mogelijk is. 
Niet door het te leren uit boeken of van een beeldscherm, maar in de 
praktijk. Ze kunnen het ontdekken met hoofd, hart en handen waardoor 
het veel meer waarde krijgt en beter beklijft. Ook voor volwassenen is 
het Schollebos een omgeving waar we iets van kunnen leren en ons 
kunnen verrijken. Niet alleen op het gebied van natuur, maar ook in 
sport, creativiteit en praktische participatie.
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6.2 PROJECTEN VOOR MEERWAARDE 
We gaan het Schollebos waarde laten toevoegen aan de maatschappij. 
Hierover hebben we samen met alle betrokkenen nagedacht. Uit 
alle ideeën en wensen zijn de kaders, die we in deze visie hebben 
omschreven (hoofdstuk 5), gevormd. Ook zijn daaruit projecten 
voortgekomen. Alle projecten zijn opgenomen in de menukaart die je 
kunt vinden in de flap aan de achterzijde. Deze zijn gewaardeerd op 
basis van de effecten die ze hebben op ons en onze leefomgeving. Ook 
hebben we geschat hoe snel ze te realiseren zijn en of er eventuele 
verbanden met initiatieven buiten dit project zijn. De realisatie van de 
projecten wordt in ieder geval in de komende tien jaar gepland. Op 
de planning is het soms ook, om te voldoen aan wetgeving, nodig om 
te schuiven door de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. 
Daarna is er een voortdurend onderhoud nodig om uit te groeien tot 
het wensbeeld van 2060. Tot slot is voor ieder project een financiële 
indicatie gevormd zodat je kunt zien wat de eenmalige en/of structurele 
kosten ervan zijn.

Sterrenwaardering
Alle projecten komen voort uit de input die we gedurende het project 
hebben opgehaald. De prioriteit die we tijdens het proces ervaren 
hebben is per project ingeschat. Sommige projecten zijn door enkele 
mensen ingegeven, maar ook zijn er projecten die breed gedragen 
worden en waaraan dus veel waarde wordt gehecht. 

’’De projecten met vijf sterren worden door de 
meeste mensen voorgedragen en gesteund.’’ 

Deze zijn vaak cruciaal voor de beleving en levendigheid van het 
Schollebos. De projecten met één ster zijn maar door enkelen 
ingebracht. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ze een bijdrage leveren 
aan het bereiken van het wensbeeld.

Prioriteren van projecten
Soms zijn projecten een kans die nu gegrepen moet worden; het 
noodzakelijke of het enige juiste om te doen op dit moment. Deze 
projecten zijn noodzakelijk om uit te voeren om de visie fysiek te 
verwenzenlijken. Dat noemen we de basisprojecten. 

Soms zijn projecten een wens die gezien kan worden als een extra 
accessoire dat het park nog mooier en fijner maakt en vooral bijdraagt 
aan het verwezenlijken van het levendige wensbeeld. Dat noemen we 
wensprojecten. De basisprojecten en wensprojecten samen zijn de 
ingrediënten om het wensbeeld dat we gevormd hebben te bereiken. 
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Basisprojecten nader beschouwd
Onderstaand worden de basisprojecten nader beschouwd. Er wordt 
aangeven wat de meerwaarde van deze basisprojecten is en hoe 
eventuele onderlinge verbindingen tussen deze projecten lopen. 

Ruimtelijke verbinding en ontwerp 
Aanpak bospercelen en realisatie ontwerp 
Zoals al langer bekend zijn veel bomen in de bospercelen van het 
Schollebos er minder goed aan toe. Sommige soorten passen niet 
goed bij de natte bodem, andere zijn door onderhoudsachterstand of 
ziekte in een slechte staat. Om ervoor te zorgen dat het bos in het park 
veilig blijft en duurzaam kan blijven bestaan moeten we nu ingrijpen. 
Per perceel bekijken we wat in de nieuwe situatie, bij het flexibel 
waterpeil, de te verwachten bodemomstandigheid is en welke bomen 
daarbij passen. Ook bekijken we aan de hand van de eerder verrichte 
onderzoeken in het veld de situatie per bosperceel. Zo krijgen we 
inzicht in welke bomen behouden kunnen blijven en welke bomen 
gekapt of gesnoeid moeten worden. Op de open plekken die hierdoor 
ontstaan worden er ter compensatie nieuwe bomen aangeplant, welke 
passen bij de bodemomstandigheden. Op sommige plekken in het 
Schollebos is het niet nodig om ingrijpende maatregelen te treffen 
omdat het bos er daar goed aan toe is en blijft. Soms maakt het bos 
zelf al een selectie van de juiste en passende soorten doordat er 
bomen opkomen die goed bij de toekomstige situatie passen. Wanneer 
dit de veiligheid niet in het geding brengt, is vervanging op deze 
plekken niet nodig. Ook herstellen we ‘de bedoeling’ van het ontwerp 
van het Schollebos in de landschapsstijl.

Actieplan en realisatie paden en routes
Bij de aanpak van de bospercelen en het herstel van het ontwerp is het 
ook noodzakelijk om de hoeveelheden, hoogteligging en locatie van 
wandelpaden te analyseren. We willen de gebruikers aantrekkelijke 

routes aanbieden, maar geen overvloed aan verharding in het park 
creëren. We gaan de georganiseerde routes die over de locaties 
van verschillende partijen in het Schollebos lopen daar ook in 
meenemen. Want we willen natuurlijk dat deze routes, eventueel in 
aangepaste vorm, blijven bestaan. Ook nemen we de wandelpaden op 
in wandelroutes binnen het park met verschillende doelen. Zo wordt 
het voor iedereen mogelijk om een passende wandeling te maken, 
bijvoorbeeld ook mensen die minder goed ter been zijn of angst hebben 
voor honden.

Groene verbinding Schollebos
Een groen netwerk in de gemeente Capelle aan den IJssel zorgt ervoor 
dat planten en dieren zich makkelijker kunnen verspreiden. Het is 
noodzakelijk om groengebieden te verbinden aan het Schollebos als 
we biodiversiteit in het Schollebos willen bevorderen. Het Schollebos 
zal een belangrijk onderdeel zijn van het ecologische netwerk. Door 
deze verbinding ook in de rest van de gemeente door te trekken zal het 
ook daar een positieve impact leveren. Zowel voor de beleving als de 
biodiversiteit in de gehele gemeente. 

Flexibel waterpeil 
De gemeente Capelle aan den IJssel en Hoogheemraadschap 
Schieland en de Krimpenerwaard hebben al jaren een gezamenlijke 
ambitie voor het realiseren van een flexibel waterpeil. Een flexibel 
waterpeil zorgt ervoor dat er minder snel overstroming of uitdroging 
in het gebied plaatsvindt tijdens extreme weersomstandigheden. Dat is 
belangrijk omdat de extreme weersomstandigheden steeds vaker voor 
komen. Ook staat het huidige water in het Schollebos in verbinding 
met de Ringvaart, waarvan het water erg voedselrijk is. Dit willen we in 
het Schollebos juist verminderen. Het water zal voedselarm worden, 
waardoor de waterkwaliteit zal verbeteren en daarmee een bijdrage 
levert aan de biodiversiteit. De uitwerking van deze actie wordt samen 
met het Hoogheemraadschap opgepakt.  
  

Beheer en onderhoud
Effectgericht beheer, natuurvolgend, ontwerpbewust, veilig, inheemse soorten, bodem 
besparen 
De plekken in de gemeente die we belangrijk vinden als voorziening 
noemen we een basisvoorziening. In de openbare ruimte kunnen we 
de plekken die eenzelfde functie vervullen als een basisvoorziening, 
zoals winkelcentrum, sportparken en parken, ook beschouwen als 
een basisvoorziening. Het Schollebos is vanuit die optiek ook een 
basisvoorziening en deze willen we effectgericht beheren. We kiezen 
voor een effectgericht beheer dat past bij de functies die in het park 
vervuld worden. Het gebied en de gebruiksfunctie zetten we daarbij 
centraal. Om een beeld te geven van effectgericht beheer hierbij enkele 
voorbeelden. We letten bijvoorbeeld op de begaanbaarheid van de 
geasfalteerde paden. We zorgen ervoor dat het gehele jaar iedereen 
het pad kan gebruiken en dat ze niet onder water staan. We letten ook 
op de gebruiksvriendelijkheid van het gazon. We zorgen dat mensen 
een gelijkmatige grasmat hebben, die zo min mogelijk waterplassen 
heeft na een regenbui en waar de kans op blessures bij spelen en 
sporten klein is. Ook richten we ons bij het onderhoud in het Schollebos 
erop de bodem zo min mogelijk te verdichten door het juiste materieel 
in te zetten en betreding van gras en plantvlakken met machines te 
beperken. We zorgen dat er specifiek rondom voorzieningen voor 
kinderen geen zwerfafval is, om ongelukken te voorkomen. Het ruig 
gras heeft waarde voor flora en fauna, dus sturen we met het beheer 
op biodiversiteit in plaats van op de lengte van de grassprieten. 

Tienjaarlijkse peiling
Doordat we elke tien jaar het gebied opnieuw beoordelen op de 
onderhoudstoestand, bodemomstandigheden en wensen van 
gebruikers houden we het gebied gezond, toekomstbestendig en 
past het bij de behoefte vanuit de maatschappij. Uit deze peiling zal 
blijken of er veranderingen nodig zijn voor inrichting of beheer en 
de visie die daaraan ten grondslag ligt. Door deze peiling kunnen we 
tussentijds bijsturen op (onvoorziene) veranderingen in bijvoorbeeld 
het klimaat. Door dit elke tien jaar te doen zullen er geen drastische 
veranderingen nodig zijn, waardoor de kosten en ingrepen kleiner 
zijn.

Gebruik en beleving
Onderzoek verplaatsing kinderboerderij
In het verleden is de verplaatsing van kinderboerderij Klaverweide al 
meerdere malen ter sprake gekomen. Ook een eventuele plek bij het 
Schollebos is daarin de revue gepasseerd. Op dit moment wordt die 
vraag opnieuw actueel doordat er grote investeringen op de huidige 
locatie in de planning staan. Tevens zijn er ruimtelijk gezien problemen 
rondom de parkeerdruk die ontstaat vanuit de kinderboerderij op de 
omgeving. Vanuit de visie zou de komst van een kinderboerderij, mits 
goed ingepast, een mooie aanvulling vormen op het aanbod aan 
activiteiten in het Schollebos. Om alle opties voor de Klaverweide 
goed af te wegen is een nader onderzoek nodig, daaruit zal blijken of 
en waar de kinderboerderij gevestigd wordt.

Oprichtingen Vrienden van het Schollebos
Om de communicatie en betrokkenheid van het Schollebos goed te 
houden willen we de reeds betrokken stakeholders, belanghebbende 
organisaties en eventuele andere geïnteresseerden samenbrengen 
in een stichting. De belangen voor alle gebruikers van het park en 
de doelstellingen vanuit deze visie worden hierin gemonitord. De 
gemeente en de Vrienden van het Schollebos bespreken actuele 
informatie en de programmering. Op deze manier blijven we allemaal 
goed op de hoogte van wat er speelt in het park en wat de gemeente 
van plan is. De parkmanager is hierbij een hele belangrijk spil. 
De kwaliteit van de samenwerking tussen de Vrienden van het 
Schollebos en de gemeente zal met de komst van de parkmanager 
erg verbeteren en continueren. Indien de gewenste komst van 
de parkwachter niet wordt ingevuld, komt deze rol versnipperd bij 
verschillende ambtenaren binnen de gemeente te liggen.
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Wensprojecten nader beschouwd
Onderstaand worden de wensprojecten nader beschouwd. Er wordt 
aangeven wat de meerwaarde van deze wensprojecten is en hoe 
eventuele onderlinge verbindingen tussen deze projecten lopen. 
 
Ruimtelijke verbinding en ontwerp 
Bereikbaarheid en vindbaarheid
Om mensen naar het Schollebos toe te trekken is het in eerste instantie 
belangrijk dat ze weten van het bestaan hiervan én het vervolgens 
ook makkelijk kunnen vinden. Het creëren van een website en 
fysieke bewegwijzering door de gemeente heen kan hierbij helpen. 
Bewegwijzering zorgt ervoor dat mensen het park makkelijk kunnen 
vinden, ook mensen die er niet vaak komen of zelfs nog nooit zijn 
geweest, worden zo getriggerd om het park te bezoeken. Een 
aanduiding van de loopafstand, tijd of het aantal calorieën dat je 
daarmee verbrand kan een extra stimulans zijn.
We willen het gebruik van auto’s en brommers ontmoedigen en de 
mensen stimuleren om te voet of met de fiets te komen. Daarom gaan 
we het aantal fietsparkeerplaatsen vergroten en ook extra plaatsen 
realiseren bij het evenemententerrein. We willen gemotoriseerd 
verkeer gaan weren uit het park. Wanneer er geen gemotoriseerd 
verkeer aanwezig is, wordt het een prettigere omgeving voor zowel 
de parkgebruikers als de natuur. Omdat het Schollebos voor iedereen 
bereikbaar en toegankelijk moet zijn, gaan we de plaatsen van 
zitbankjes voor minder validen beter toegankelijk maken. 

Entreegebied opwaarderen en informatieborden bij ingangen
De parkentree van het Schollebos aan de Bermweg is de 
toegangspoort van het park. Een aantrekkelijke entree stimuleert 
bezoek en trekt mensen het park in. Het doet meteen iets met de 
beleving en geeft een signaal af over de kwaliteit en de belevingen 
in het park. Wanneer je nog nooit in het Schollebos bent geweest, is 
het informatiebord hetgeen dat je als eerste bekijkt. Het zorgt voor een 

welkom gevoel. De informatieborden die we gaan plaatsen zorgen 
ervoor dat de bezoekers op de kaart zien wat het park allemaal te 
bieden heeft. De informatieborden zijn het meest waardevol als er ook 
actuele informatie vanuit de programmering op staat. In de agenda 
kunnen ze lezen wat er georganiseerd wordt. De parkregels geven 
aan hoe we ons allemaal moeten gedragen in het park en stralen uit 
dat het een veilige plek is waar iedereen welkom is. We zorgen ervoor 
dat mensen geïnspireerd raken om aan nieuwe activiteiten mee te 
doen en zich zo kunnen ontwikkelen en uitdagen en sociale contacten 
leggen. 

Verbreding fietspad NZ 
Het is een wens om de verbreding van het fietspad verder te 
onderzoeken. Een breder fietspad zorgt voor een prettiger gebruik 
onder de fietsers. Daarnaast geeft het ook meer veiligheid, omdat 
je meer plek hebt om in te halen en elkaar te passeren. Het zorgt 
voor meer rust in het verkeer. Ook is het evenemententerrein bij 
evenementen te bereiken via het verbreedde fietspad zonder de 
vegetatie kapot te rijden en de bodem te verdichten. Dat voorkomt 
ook de plassen water en modder die nu langs en op het fietspad te 
vinden zijn.

Gebruik en beleving
Parkmanagement en programmering 
Het parkmanagement en de programmering loopt als een rode draad 
door het gehele park heen en verbindt alle sociale doelen met elkaar. 
Structureel wordt er door de parkmanager overlegd met de Vrienden 
van het Schollebos en andere stakeholders. Het parkmanagement 
is erop gericht om de stakeholders verbonden te houden met elkaar 
en de gemeente. Samen hebben we een belang bij wat er in het 
Schollebos gebeurt en gepland wordt. Zo geven we samen sturing aan 
gebruik, beheer, programma en toezicht in het park. Wanneer deze 
wens niet wordt uitgevoerd komt er veel van de potentie voor sociale 
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opbrengst in het gedrang. Door het Schollebos als voorziening goed 
te managen en te programmeren draagt het significant bij aan de 
leefbaarheid, levendigheid en de sociale cohesie. Je kan stellen 
dat het geld dat geïnvesteerd wordt in het inrichten en beheren van 
het park zich terugbetaalt in de vorm van sociale opbrengsten. Het 
organiseren van gezamenlijke, vrijwillige onderhoudswerkzaamheden 
in de werkagenda komt hiermee samen. Het draagt direct bij aan 
de natuur- en beheerkwaliteit en zorgt voor een groter gevoel 
van eigenaarschap onder de Capellenaren. Het biedt mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt ruimte om een bijdrage te leveren in de 
samenleving. Ook kan het Schollebos gebruikt worden voor educatie 
en voorlichting, ontwikkeling van creativiteit, inspiratie voor sport en 
beweging en het delen van culturele waarden. Een goed afgestemde 
programmering zorgt er ook voor dat het aantal en de omvang van 
evenementen past bij het karakter van het Schollebos.

Plukgroen 
De beleving van het park is ontzettend belangrijk om bezoekers te 
trekken. Door de zintuigen op verschillende manieren te prikkelen is 
het mogelijk om natuurvriendelijk te recreëren en de mensen de 
waarde van natuur en groen te laten beleven. Met plukgroen zoals fruit- 
en notenbomen laten we de toepassing van groen voor consumptie 
beleven. Het doet niet alleen iets met de uitstraling, het zorgt er ook 
voor dat de seizoenen écht worden beleefd in het park. Dit is ook een 
plek die goed benut kan worden om educatie te verzorgen. Het brengt 
voor jong en oud een leuke activiteit om gebruik te maken van het 
plukgroen. 

Educatie en voorlichting 
Kinderen spelen steeds minder buiten en juist daarom is het belangrijk 
dat wij ze leren wat de waarde van groen is. Het aanschaffen van 
nieuwe natuur- en ontdekpakketjes die te lenen zijn bij verschillende 
plaatsen is hierbij gewenst. Met de ontdekpakketjes kunnen kinderen 

zelf op ontdekkingstocht. Het biedt ze een leuke activiteit én vergroot 
hun kennis over de natuur. Daarnaast zijn ze lekker buiten aan het 
ravotten en dat is ook heel goed voor de lichamelijke motoriek. 
Juist voor de kinderen van nu, welke veel eenzijdig bewegen en meer 
overgewicht hebben dan voorgaande generaties. Door educatie aan te 
bieden in het Schollebos kan er ook een link worden gelegd met wat 
er geleerd wordt op school en wat de buitenruimte te bieden heeft. De 
recreatieve waarde voor kinderen vergroten we door ze te leren ook 
andere dingen in het Schollebos te zien en te gebruiken dan alleen 
voorzieningen zoals speeltuinen.

Voorzieningen
Voorzieningen trekken mensen aan en maken dat een plek bezocht 
wordt. In het Schollebos willen we een aantal kleinschalige 
voorzieningen creëren, uitbreiden of aanpassen, juist zodat iedereen 
zich welkom voelt en er fijn kan recreëren. We willen nadrukkelijk 
geen nieuwe grote voorzieningen toevoegen. We willen vooral ook 
de aanleidingen voor recreatie aanbieden die passen in het gebied. 
Hierbij houden we te alle tijden de natuur en ruimte voor rust in het oog. 

Voorzieningen voor iedereen 
Hieronder wordt het creëren van vuurvaste barbecueplaatsen, 
de analyse en aanschaf van grote afvalbakken voor het 
evenemententerrein, een buitenlokaal en een jaarrond toilet. Een 
toiletvoorziening is een onmisbare voorziening. Er zijn veel mensen 
die dit juist belangrijk vinden aan een plek. Hierdoor kan ook de 
verblijfsduur van mensen in het park worden verhoogd. Er zijn veel 
ouders met kinderen in het park. Zeker voor kinderen is dit een 
onmisbare voorziening, maar denk ook maar eens aan ouderen. Er 
zijn genoeg oudere mensen die willen recreëren in het gebied mits er 
toilet beschikbaar is. De barbecues zorgen ervoor dat mensen kunnen 
ontmoeten en samenkomen bij het Schollebos.  
De huidige barbecues blijven vaak vuil achter en zijn ook niet geschikt 

10.

11.

14.
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voor iedereen door hun geloofsovertuigingen. We willen daarom 
vuurvaste barbecueplaatsen maken waarop een zelf meegebrachte 
barbecue kan staan. Uiteraard is het belangrijk dat mensen ervoor 
zorgdragen dat ze de gebruikte plaats schoon achterlaten. We gaan 
bekijken of de afvalbakken vaker geleegd of vergroot moeten worden 
om al het afval goed weg te kunnen gooien. De afvalbakken zijn 
belangrijk om het park schoon te houden. Dit blijkt ook onder veel 
mensen een irritatiepunt te zijn op dit moment.  

Voorzieningen voor kinderen, jongeren en mindervalide 
We willen voorzieningen voor kinderen en jongeren wat meer 
van elkaar scheiden. Hierbij is de verplaatsing van de skatebaan 
en uitbreiding van de Watervallei gewenst. Daarnaast wordt er 
uit reeds beschikbare middelen nabij de Watervallei een aantal 
speelvoorzieningen toegevoegd, zodat kinderen direct bij de Watervallei 
ook andere speelaanleidingen hebben. Hierdoor vergroten we 
speelplezier en de capaciteit van de plek. Dat vergemakkelijkt ook het 
toezicht houden voor de ouders en maakt de plek in de zomer geschikt 
voor de hoeveelheid bezoekers die het nu al aantrekt.
De Watervallei wordt veel gebruikt door gezinnen én is ook erg goed 
toegankelijk voor mindervaliden. Met het verplaatsen van de skatebaan 
kunnen we ervoor zorgen dat het gebruik door jongeren meer op 
afstand is van de kleinere kinderen. Op deze manier voorkomen we dat  
rondslingerend afval rondom de voorzieningen voor jongeren in het 
bereik van kleine kinderen komt. En jongeren hebben alsnog een fijne 
plek om samen te komen. Uiteraard geldt ook voor hun dat ze het afval 
op moeten ruimen. Hierbij kijken we ook naar het eerder benoemde 
punt voldoende afvalbakken te faciliteren. 

Voorzieningen voor honden 
Het Schollebos wordt veelal gebruikt voor het uitlaten van honden. En 
hoewel hondenbezitters graag met hun hond het park bezoeken, zien 
andere mensen de honden juist als overlast. Door in te zetten op de 
zonering willen we ervoor zorgen dat er duidelijk onderscheid is in het 

gebied waar honden mogen loslopen en waar dat niet mag. Hierbij is 
het aanpassen van het hondenstrand en aanleg van een haag tussen 
strand en paden gewenst. Op deze wijze worden de verschillende 
functies ook fysiek gescheiden van elkaar. Deze wens is belangrijk 
voor het park om de gebruikerskwaliteit te versterken en draagt bij aan 
het gevoel en de fysieke veiligheid. Mensen kunnen zelf een keuze 
maken in welke zone ze willen verblijven. Hierdoor is het Schollebos 
aantrekkelijk voor een grotere groep én is de drempel om het park 
te bezoeken kleiner. Daarbij zijn de regels rondom honden zo heel 
duidelijk voor iedereen en kan er ook beter op gehandhaafd worden.

Veiligheid
Veiligheid binnen het Schollebos is erg belangrijk, hierdoor voelen 
mensen zich prettig in een omgeving en zullen ze deze vaker 
bezoeken. Er is een aantal wensenprojecten die de fysieke veiligheid of 
het gevoel van veiligheid versterken. 

Parkregels, handhaving en preventie
Het opstellen van de parkregels en de handhaving hiervan zorgt voor 
preventie van ongewenste situaties. Daarbij maken de parkregels 
voor iedereen duidelijk welk gedrag wel of niet gewenst is in het 
park. Hierdoor wordt de gebruikskwaliteit voor iedereen verbeterd. 
De handhaving zorgt niet alleen voor het nakomen van deze regels, 
maar draagt ook op positieve wijze bij aan het gevoel van veiligheid. 
Diegene heeft eveneens een sociale functie. Bijvoorbeeld een praatje 
maken met bijvoorbeeld oudere mensen of kinderen iets leren over de 
natuur. 
De elementen parkregels, handhaving en preventie zijn van groot 
belang om het park naar het gewenste niveau te tillen.

12.

13.

18.

Verlichting fietsroute Hermelijnpad
Uit het enquête-onderzoek is gebleken dat meer dan 40% van de 
deelnemers aan de enquête zich soms of regelmatig onveilig voelt in 
het Schollebos. Hierbij benoemt meer dan 60% dat het plaatsen van 
meer verlichting een oplossing zou zijn. Het Schollebos wordt door veel 
fietsers gebruikt om van het ene deel van Capelle, naar het andere te 
fietsen. Daardoor is deze fietsroute belangrijk in het mobiliteitsnetwerk. 
Het aanbrengen van verlichting aan deze route bevordert het gevoel 
van veiligheid voor de gebruikers. Uiteraard onderzoeken we wat voor 
verlichting het beste past met het oog op de natuurwaarden.

Wifi in het Schollebos
Voor de Wifi in het park is de aanschaf en installatie van Wifi-
voorzieningen nodig. Wifi is niet meer weg te denken in deze wereld. 
Mensen willen 24/7 bereikbaar zijn. We gebruiken onze telefoon ook 
steeds meer om bijvoorbeeld te sporten in de openbare ruimte, 
hierbij is een goede Wifi-verbinding ook gewenst. Daarnaast geeft 
het hebben van Wifi een veiligheidsgevoel (vooral bij jongeren) 
wanneer ze in de avond door het park, in het donker, naar huis fietsen. 
Nieuwe generaties groeien écht op met de mobiele telefoon en zijn 
daar helemaal aan gewend. Voor hen wordt het hebben van Wifi in 
de openbare ruimte juist ‘normaal’ en wanneer het er niet is, is dit een 
groot gemis. Met het oog op de toekomst zal het aanleggen van Wifi de 
gebruikskwaliteit verbeteren. Kanttekening bij deze wens is wel dat de 
techniek zich snel ontwikkelt en daardoor ook snel achterhaald is. Dit 
is dus een belangrijke afweging om te maken bij deze wens. Ook leeft 
er de angst dat het aanbieden van Wifi zorgt voor een toename van 
overlast door hangjongeren.

19.

21.
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6.3 DE FINANCIËLE INDICATIE
De financiële gevolgen van de projecten die de visie tot leven laten 
komen, hebben wij gevormd uit een tweetal componenten. Enerzijds 
de investeringen die nodig zijn om een nieuwe situatie of vervanging 
te realiseren. Anderzijds de structurele kosten voor het reguliere 
onderhoud en de aanvullende personele lasten.

De financiële indicatie hebben we in een aantal stappen opgebouwd. 
De nu bestaande nul-situatie en de situatie als alle projecten van de 
visie gerealiseerd worden.

De kosten aan het Schollebos van nu
Het Schollebos is in de begroting als kostenpost onder vele posten 
verdeeld. Daarom hebben we de huidige kosten samengesteld uit 
alle beheerbudgetten die in het Schollebos besteed worden vanuit 
verschillende contracten. Zo hebben we een eerlijk beeld gevormd 
van de totale huidige kosten die passen bij de grondslag, markt en 
contracten waar we in onze gemeente mee te maken hebben. We 
hebben onderzocht wat er op dit moment wordt uitgegeven aan het 
Schollebos. Dit vormt de theoretische nul-situatie. Deze is vergelijkbaar 
met wat er in de gemeentelijke begroting besteed wordt op dit 
moment aan het onderhoud van de eigendommen in het Schollebos. 
Calamiteitenonderhoud is hierbij niet meegenomen.

’’Het is bekend dat het groen in het park een 
impuls nodig heeft om te zorgen dat het veilig 

blijft en duurzaam in stand gehouden kan 
worden.’’

Het huidige onderhoud en dus ook de huidige beheerbudgetten blijken 
onvoldoende. Er zijn onjuiste keuzes gemaakt bij de aanleg van het 
park die nu tot extra structurele kosten leiden. Ook is er in het beheer 
te weinig besteed en niet duurzaam onderhouden. Dit heeft op lange 
termijn grotere investeringen tot gevolg. Een voorbeeld daarvan hebben 
we nu als uitdaging voor ons met de bossen van het Schollebos. Daar 
willen we nu investeren in een goede uitgangspositie en vervolgens een 
duurzaam onderhoud, want bossen vervang je normaalgesproken niet!

Op dit moment wordt er per jaar € 194.000 besteed aan het beheer van 
het Schollebos. Dit gemiddelde is een financiële indicatie op basis van 
heel globale eenheidsprijzen en hoeveelheden en gebaseerd op het 
huidige onderhoud van het park. Kosten voor personeel ten behoeve 
van handhaving, toezicht, werkvoorbereiding, enzovoorts zijn hierin niet 
meegenomen. 

Project Structurele kosten Investering

Wensprojecten €   88.000 €    528.000

Basisprojecten €   80.000 € 1.341.000

Totaal basis- en 
wens projecten

€ 362.000 
(+ huidig beheer en 
onderhoud)

€ 1.869.000

Project Totale kosten

Huidig beheer en 
onderhoud

€ 194.000
HUIDIGE  

SITUATIE

NIEUWE  

SITUATIE

Verhoging van 

€ 168.000 t.o.v. 

huidige 

beheerbudget. 

In de menukaart is een totaaloverzicht te zien, 
waardoor je ook kan zien wat de financiële gevolgen 
zijn van het wel of niet uitvoeren van wensprojecten.

De benoemde financiële cijfers 
op deze pagina zijn afgeronde 

getallen. 

De kosten voor de uitvoering van deze visie
De projecten die in deze visie genoemd worden zijn een samenspel 
tussen praktische acties buiten en het organiseren van het gebruik, 
handhaving, programmering, communicatie en het beheer. Juist de 
combinatie van de projecten maakt deze visie tot een succes.

Alle projecten samen vragen om een investering van € 1.869.000. Dit 
budget bestaat uit uitgaven aan investeringen om nieuwe situaties te 
vormen en het Schollebos ook te organiseren op een passende wijze. 
Als we kijken naar wat fysiek noodzakelijk is om te doen, spreken we 
van basisprojecten. Voor de basisprojecten is van de voorgenoemde 
investering € 1.341.000 nodig. De niet fysiek noodzakelijke projecten, 
wensprojecten, vragen samen om een investering van € 528.000.

De nieuwe situatie die ontstaat bij realisatie van alle projecten en het 
hanteren van een effect van deze visie vraagt om een structureel 
budget van € 362.000. Dat is een verhoging van € 168.000 ten 
opzichte van het huidige beheerbudget. De structurele kosten 
voor de basisprojecten zijn € 80.000. De structurele kosten van de 
wensprojecten zijn € 88.000.

Hierbij moet in ogenschouw genomen worden dat deze verhoging 
bestaat uit enerzijds € 95.000 voor beheer en onderhoud en € 73.000 
voor alle extra behoefte in de vorm van bijvoorbeeld handhaving en 
communicatie. 

Meer details van de financiële indicatie zijn terug te vinden in bijlage vijf 
van de bijlagebundel.

De kosten voor de verplaatsing van kinderboerderij ‘Klaverweide’
In de menukaart is voor het onderzoeken van de verplaatsing van de 
kinderboerderij een bedrag van € 70.000 geraamd. De verplaatsing van 
de kinderboerderij met alle mogelijke toekomstige scenario’s worden in 
het onderzoek bekeken en doorgerekend. De unit Vastgoed heeft een 
quickscan uitgevoerd die in elk geval een positieve indicatie afgeeft 
voor het uitvoeren van het nader onderzoek. 

Om de kinderboerderij te hervestigen bij het Schollebos is verwerving 
van een perceel met panden nodig of moet er een deel van het park 
opgeofferd worden. Daar tegenover staat dat bij het verlaten van de 
huidige locatie, deze beschikbaar zou kunnen komen voor verkoop 
en/of planontwikkeling. Het nader onderzoek moet uitwijzen wat de 
uiteindelijke financiële gevolgen zijn van de verschillende scenario’s. 
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6.4 DEKKING VAN DE KOSTEN
Voor de realisatie van deze visie zijn al investeringsbudgetten 
beschikbaar voor een bedrag van €1.022.000. Het gaat hierbij 
om budget uit kwaliteitsimpuls openbare ruimte en het separate 
gehonoreerde krediet voor het project Schollebos.

Daarnaast verwachten we dat in de huidige middelen vanuit 
beheerbudgetten, handhavingsuren en ambtelijke uren ook een 
bijdrage geleverd kan worden door prioriteit te geven en aandacht te 
schenken aan het Schollebos.

Werven middelen 
We streven ernaar dat de budgetten voor het Schollebos 
beschikbaar komen en blijven in de toekomst. Omdat veel mensen 
het positieve effect van het park kunnen voelen, is het daarom ook 
mogelijk te zoeken naar fondsen van buiten de gemeentelijke 
begroting.

Voor het ecologisch maairegime hebben we inmiddels voor de 
komende vier jaar vanuit de provincie Zuid-Holland een subsidie 
toegekend gekregen met als doel het vergroten van biodiversiteit. 
De komende vier jaar wordt hier jaarlijks €10.500 aan bijgedragen.

We hebben inmiddels gezien dat er vanuit de gemeente, maar ook de 
nog op te richten Vrienden van het Schollebos aanspraak gemaakt kan 
worden op andere fondsen. Enkele aspirant leden van de Vrienden van 
het Schollebos zijn al begonnen met het opzetten van aanvragen van 
subsidie vanuit het Denk en Doe Mee Fonds en bij bijvoorbeeld de Van 
Capellen Stichting en vanuit de gemeente hebben we inmiddels al wat 
interessante subsidies op het oog die passen bij de visie. 

’’Wat een feit is, is dat eenmalige kosten soms 
met externe fondsen gedekt kunnen worden, 

maar structurele lasten haast nooit.’’ 
We willen investeringen zo doen dat ze een zo laag mogelijke impact 
hebben op de structurele kosten, kosten verminderen en opbrengst 
vergroten. Met beheer bewust ontwerpen (de keuze voor een net 
duurder materiaal of een slimmere vormgeving), kunnen we ervoor 
zorgen dat er structureel minder onderhoudskosten zijn. 

We gaan slim om met de vrijkomende materialen uit de bossen. 
Dat betekent niet alleen dat we het verkopen, maar ook dat we het 
willen gebruiken. Samen met vrijwilligers willen we van het hout extra 
fietsparkeerplaatsen en bankjes maken. Ook willen we afgesnoeide 
takken een nieuwe bestemming geven in het huttenbouwbos en op 
stapels neerleggen in de bossen als schuilplaats voor dieren.

Toch is de belangrijkste dekking van de kosten niet direct weer te 
geven. Het rendement uit de investeringen betaalt zich terug. De 
opbrengsten voor biodiversiteit en klimaat zijn de investering al waard 
en passen ook binnen het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein 
en sport en beweging. Gezondere mensen, minder zorgkosten en een 
gewilde leefomgeving en hogere waarde van huizen zorgen uiteindelijk 
ook voor meer geld in de kas bij de gemeente.
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EN DAN VERDER... 
HOOFDSTUK 7 



Foto door Bart van de Waal

Zijn jullie ook zo enthousiast?

Nu kunnen we aan de slag met het 

beheer- en actieplan!

7.2  GEDRAGEN DOOR DE CAPELLENAREN 
Mede doordat de Capellenaren zo vroeg en intensief betrokken zijn bij 
het proces voelt het écht als een project van hun samen. Zij hebben 
meebepaald wat er in de visie hoort te komen en hoe het park er 
in de toekomst uit gaat zien en gebruikt gaat worden. Er zijn veel 
verschillende stakeholders intensief betrokken geweest bij het proces. 
Deze dragen nu met liefde hun steentje bij aan het nieuwe Schollebos. 
Zo bijvoorbeeld Nut en Genoegen, zij stellen hun route naar de 
volkstuinen overdag weer open. Zo hebben we zomaar een heel 
waardevol stukje Schollebos kunnen toevoegen. Er is een heel aantal 
bewoners die heeft aangegeven graag vrijwilligerswerk in het park te 
willen verrichten. Hoe mooi is dat? 

’’Zo creëren we samen ons eigen park.’’

7.1  VAN VISIE NAAR BEHEER- EN ACTIEPLAN
Na hard werken hebben we een mooie visie die onze gezamenlijke stip 
op de horizon bepaalt. Aan de hand hiervan kunnen we strategische 
keuzes maken die ervoor zorgen dat we in stappen toewerken naar het 
Schollebos van de toekomst. 

Met deze visie in ons hoofd stellen we een beheer- en actieplan op. Om 
hier de juiste keuzes in te maken zijn de acties, zoals eerder benoemd, 
onderverdeeld in korte, midden en lange termijn. Hierdoor kunnen we 
zien met welke acties we een snelle (kwaliteit)winst in het Schollebos 
kunnen maken en welke acties kansen zijn voor de lange termijn. In dit 
beheerplan omschrijven we duidelijk de wensen die we stellen. Zoals 
het borgen van de continuïteit in onderhoud, de diversiteit aan groen 
en de noodzaak om te anticiperen op klimaatadaptatie. Wanneer het 
beheer- en onderhoudsplan gereed is kunnen we écht aan de slag. Dan 
zullen we een start maken met fysieke veranderingen in het Schollebos. 
Uiteraard allemaal in lijn met de visie. 
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Natuur in het Schollebos. 
Foto door Bart van de Waal Het Schollebos kent een rijke biodiversiteit. 

Foto door Bart van de Waal

Genoeg leuks te zien! Foto door VTV Nut en Genoegen 

Kom er heerlijk tot rust... 
Foto door VTV Nut en Genoegen 

Of je kunt er heerlijk creatief bezig zijn... Foto door Paul van Gink

Er zijn veel leuke kleinschalige en grootschalige 

evenementen
Foto door Leo Schoonmade

De kleinste dingen die je verassen 
Foto door Bart van de Waal

De kleintjes kunnen er heerlijk ravotten!
Foto door Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel e.o. 

Ook voor de oudere jeugd is er genoeg te beleven.
Foto door Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel e.o. 

Nut en Genoegen zorgt goed voor de beestjes
Foto door Nut en Genoegen

Heerlijk werken in de tuintjes! 
Foto door Nut en Genoegen

Ruig crossen of rustig fietsen.. voor ieder wat wils
Foto door Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel e.o. 

In het Schollebos kun je het water écht beleven.Foto door Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel e.o. 

DIVERSITEIT VAN HET SCHOLLEBOS

Ik ben trots op het 

toekomstige Schollebos!



 
 

Beheer- en actieplan 

Aanpak bospercelen en realisatie ontwerp 

Actieplan en realisatie paden en routes

Bereikbaarheid en vindbaarheid

Entreegebied opwaarderen en informatieborden bij ingangen 

Groene verbinding Schollebos

Flexibel waterpeil 

Verbreding fietspad NZ

Ef ectgericht beheer, natuurvolgend,  

Tien jaarlijkse peiling

f

ontwerpbewust, veilig, inheemse soorten, bodem besparen
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BEGRIPPENLIJST 

ABIOTISCHE FACTOREN
Dit zijn externe milieufactoren die geen biologische oorsprong hebben en dus niet afhankelijk zijn 
van invloeden van een levend organisme. Voorbeelden van abiotische factoren zijn bijvoorbeeld 
waterhuishouding, grondgesteldheid en klimaat. 

ADAPTIEF PARK 
Een park welke gemakkelijk aangepast kan worden op veranderende gebieds- en 
klimaatomstandigheden of de wensen van de gebruikers.

BASISVOORZIENING
Een voorziening welke noodzakelijk en beschikbaar is voor iedereen. In dit geval praten  
we over het Schollebos welke als basisvoorziening geldt zodat alle bewoners in hun  
basisbehoefte rondom ontspannen in de natuur en recreëren kunnen voldoen. 

BIODIVERSITEIT
De graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem (organismen in 
de omgeving en de wisselwerking hiervan). Denk hierbij aan verschillende soorten planten die ook 
weer verschillende soorten dieren aantrekken. Een grote biodiversiteit bestaat uit een grote variatie 
in soorten levensvormen die samen een ecosysteem kunnen vormen.

BIOTOPEN
Een natuurlijke leefruimte welke gelijk is aan het landschapstype waar bepaalde dieren en planten 
zich in voortplanten. 

BLOEMRIJKE GRASLANDEN/ KRUIDENRIJK GRAS
Deze bevat naast grassen ook veel meerjarige bloemen van kruidachtige planten. De bodem wordt 
hier niet of nauwelijks verstoord en wordt jaarlijks één tot twee keer gemaaid. Het maaisel wordt 
verzameld en afgevoerd om er voor te zorgen dat de bodem zo verschraald (voedselarmer wordt). 

BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE (BVC)
Deze omschreven veiligheidsaspecten maken aan boomeigenaren duidelijk wat ze minimaal moeten 
registreren om aan hun ‘zorgplicht’ te voldoen. De beschrijving van de werkwijze en de lijst met 
definities die hier onderdeel van zijn, zorgen voor helderheid in de toepassing tijdens de inspecties 
en bij interpretatie van de geregistreerde gegevens. Vroeger werd dit ook wel de VTA (Visual Tree 
Assesment) genoemd.

BROEKBOSSEN
In dit is een waterrijk stuk bos dat we in deze visie laten vallen onder de natuurbossen.  
Hier ontwikkelt vooral de natte natuur zich en zijn de seizoenen goed te waarnemen. 

CROW 
Een kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, werk en veiligheid. 
Dit kennisinstituut is een stichting zonder winstoogmerk dat in de inrichting en het beheer van de 
buitenruimte toonaangevend is.

ECOLOGISCHE MEERWAARDE
Wanneer iets een positieve impact heeft op de ecologie (samenhang levende wezens).  
Denk hierbij aan de waarde van het Schollebos voor planten en dieren maar ook de  
positieve effecten op het leefomgeving voor de bewoners.

ECONOMISCHE MEERWAARDE
Wanneer iets een positieve impact heeft op de economie. Bijvoorbeeld direct doordat het Schollebos 
een trekpleister is voor dagrecreanten van binnen en buiten de gemeente. De recreanten dragen bij 
aan de lokale economie door hun aankopen bij lokale ondernemers in- en nabij het Schollebos. Indirect 
kan er ook economische meerwaarde ontstaan door de positieve invloed op de woningwaarde in de 
omgeving. 

EFFECT GERICHT BEHEER
Een type beheer waarbij het gebied en haar kenmerken met de gebruiksfunctie centraal staat. 
Hierbij draagt het beheer en onderhoud bij aan leefomgeving en is het geen doel op zich. Hierbij is 
consequente aandacht en maatwerk voor de lange termijn noodzakelijk. Het helpt om met het  
beheer te kiezen voor de handelingen die nodig zijn om de gemeentelijke doelen te behalen.  
Het gaat daarbij niet (alleen) meer om beeldkwaliteitsniveaus.

FLUCTUEREN
Het waterpeil mag fluctueren ofwel schommelen binnen een bepaalde vastgelegde bandbreedte. 

FYSIEKE VEILIGHEID
Dit is de daadwerkelijke en objectieve veiligheid. Hierbij speelt het aantal ongevallen een rol en 
geeft weer hoe veilig de betreffende plek is wanneer er gekeken wordt naar de cijfers (het aantal 
geregistreerde ongevallen). 

GEBRUIKSKWALITEIT
De kwaliteit rondom het gebruik van het Schollebos. Dus de manier waarop mensen er kunnen 
ontspannen, spelen, leren en recreëren. 

GEVOEL VAN VEILIGHEID
Dat iemand zich veilig voelt. Hierbij draait het alleen om het gevoel van veiligheid, een subjectief 
oordeel en niet om meetbare effecten. 

GROENE NETWERK
De groene parels en de verbindingen daartussen. Door de groene parels, de belangrijke grotere 
groene gebiedjes, met elkaar te verbinden ontstaat er een heus groen netwerk door de gemeente. 
Over die verbinding kunnen planten en dieren zich vervolgens makkelijk verspreiden en is het voor 
langzaam verkeer erg prettig om via die verbindingen zich te verplaatsen.

GRONDVORMEN VAN BEWEGEN 
Motorische vaardigheden welke kinderen in een vroeg stadium ontwikkelen en die mensen gedurende 
hun leven helpen om lang gezond en zelfstandig te blijven. De tien grondvormen van het ASM-
model zijn: klimmen, rollen, duikelen, zwaaien, schommelen, gooien, springen, vangen, rennen en 
balanceren. 

INVASIEVE EXOTEN 
Een plant of dier welke zich buiten haar oorspronkelijke verspreidingsgebied heeft gevestigd  
en door de aanwezigheid of door groei van de populatie een bedreiging vormt voor de  
inheemse (oorspronkelijke) soorten.

KNUPPELPAD
Een houten pad dat is aangelegd door een moerasachtig gebied of kwetsbare natuur.  
Zo kan er worden overgestoken zonder dat dit problemen veroorzaakt voor de natuur, 
is de beleving van de natuur groot en houdt de voetganger toch droge voeten.

MANTEL 
Het deel van de overgang tussen bos en grasland waar het struweel staat.  
Vooral bestaande uit struiksoorten of hakhout dat lager is dan de bomen in het bos. 

MIDDENGEBIED, HET LANDSCHAPSPARK 
Dit is het hart van het Schollbos. Hier is natuur te waarnemen via verharde paden. Daarbij is  
er ruimte voor verschillende vormen van recreatie en zijn er kleinschalige voorzieningen 
gevestigd. 

MONOTONE VEGETATIE
Veel van dezelfde soorten planten. Een monotone vegetatie kenmerkt zich door weinig afwisseling 
en daardoor ook een lagere biodiversiteit.  

NATUURBELEVING
Het ervaren van de natuur door gebruik te maken van al je zintuigen: horen, voelen, ruiken, zien 
en proeven. 

NATUURBOSSEN 
Een stuk bos waar voornamelijk aandacht is voor de natuur. Hier is alleen ruimte voor 
natuurvriendelijke recreatie zoals bijvoorbeeld wandelen. 

NATUURLIJKE FIETSNIETJES
Een aanleunhek van natuurlijke materialen om je fiets te parkeren of met een slot aan vast te 
zetten.

NATUURVOLGEND (BOS)BEHEER
Bosbeheer waarbij behoud en ontwikkeling van de natuur en bijbehorende ecologie centraal staat. 
Hierbij krijgt de natuur ruimte om zich te voeden, vestigen en voortplanten. In het Schollebos is 
natuurvolgend beheer van toepassing op  natuurbossen op de plaatsen buiten het valbereik van 
bomen ten opzichte van paden.

OUTCOME
Het effect van beheer gericht op het gebied en de gebruiksdoelen. De outcome geeft richting aan 
het doel van beheer van de buitenruimte en oefent een positieve impact uit op de leefbaarheid.

OUTPUT 
Het meetbare beeld dat tot stand komt door het onderhoud volgens de richtlijnen van CROW.

POLDERLANDSCHAP
Dit landschap bestaat uit bloemrijke graslanden mat karakteristieke  
landschappelijke elementen zoals polderweiden, knotwilgen lage struwelen en sloten. 

RILLEN
Een plek of meerdere plekken in de natuur waar vrijkomende takken en andere natuurlijke 
materialen na onderhoud worden opgehoopt. Het creëren van deze ‘takkenhopen’ is een 
ecologisch verantwoorde manier van het verwerken van vrijgekomen snoeihout en dergelijke en 
biedt tevens een schuilmogelijkheid voor dieren en een groeiplaats voor paddestoelen.

SLAGEN  
Het oorspronkelijke ontginningspatroon van het water. Dit patroon bestaat uit langgerekte kavels, 
omgeven door watergangen, ookwel rabatten genoemd. 

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE DOELEN
Doelen welke betrekking hebben en een positieve bijdrage leveren aan het sociale onderdeel van de 
maatschappij. Dit kan op het gebied van mens, milieu of natuur zijn. 

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE
Wanneer iets een positieve impact heeft op het sociale element van de maatschappij. Denk hierbij aan 
het bieden van een ontmoetingsplek en bevorderen van de gezondheid met sportvoorzieningen.

SOLITAIRE BOMEN
Deze bomen staan geheel vrij en hebben doordoor de ruimte om voluit te groeien.  
Meer dan eens groeien dit soort bomen uit tot monumentale bomen.

STAKEHOLDERS 
Belanghebbende persoon en/of organisatie die invloed ondervindt of wil uitoefenen op, in dit geval, de 
visie van het Schollebos. 

STRUWELEN/STRUWEEL 
Een vegetatie van struiken van 1 tot 5 meter hoog. Struweel heeft een grote waarde voor 
onder andere vogels.

VEGETATIETYPE
Een ruimtelijke massa van een bepaald type plant-individuen.

WATERBERGING
Het tijdelijk of langdurig opbergen van (regen)wateroverschotten uit de directe omgeving. Waterberging 
is belangrijk om de extreme neerslag op te vangen en in sommige gevallen geleidelijk af te vloeien. Dit 
vermindert de kans op overstromingen en verdroging.

WET NATUURBESCHERMING
Een Nederlandse wet die de bescherming van natuurgebieden, soorten en bos regelt.  
Deze wet is sinds 1 januari 2017 van kracht en vervangt de voorgaande drie wetten:  
de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. 

ZAVELGROND
Een grondsoort bestaande uit een mengsel van zand en klei. Redelijk vochtvasthoudend, slecht vocht 
doorlatend en voedselrijk maar verdicht snel.  

ZOOM 
Deze vormt een deel van de overgang tussen bos en grasland. Deze bestaat in het ideale geval uit een 
ruigere grasvegetatie zoals het kruidenrijk gras.

ZOOMSTRUWEEL 
Deze vormt de overgang tussen bos en grasland door middel van struiken van 1 tot 5 meter.
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MET VEEL DANK AAN  
ONZE STAKEHOLDERS
EXTERNE STAKEHOLDERS    NAAM 
Betrokken bewoner     Corrie Scheffer  
Betrokken bewoner     Matheo Mourik  
Betrokken bewoner     Pauline Schellekens
Betrokken bewoner     Rita Geerders 
Bomenstichting Capelle     Edith Stuivenberg 
Capelse Manage     Hélène Nagorka-van Zwienen
Centrum van Milieu en Natuur educatie    Bart van der Waal 
Hoogheemraadschap van Schieland  
 en de Krimpenerwaard     Maarten Hogenkamp en Marit Meier
Kinderboerderij Klaverweide    Jan Dekker  
Petit Restaurant Schollebos    Natasja Hoekman
Sportief Capelle      Marieke Scheepstra
Stichting Natuurvrienden Capelle e.o.   John Renirie
Stichting Natuurvrienden Capelle e.o.   Ruud Sterk   
Volkstuinvereniging Nut & Genoegen   Ron Wolvekamp 
WOP Capelle-West     Jos Mosmans  
WOP Middelwatering     Loes Schilt 
WOP Oostgaarde     Leo Schoonmade
WOP Schenkel      Hanke Boom  
WOP Schollevaar     Paul van Gink  
WOP ‘s-Gravenland     Rik Koenders en Wil Hart    
    

INTERNE STAKEHOLDERS GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

College van B&W  
Gemeenteraad  
Jongerenraad         
Samenleving      
Stadsbeheer  
Stadsontwikkeling           
 
      

En speciaal voor iedereen 

die heeft meegedaan 

met de enquête, 

een hele dikke dankjewel! 

Ik kan niet wachten om jullie

in het park te zien!

KRAGTEN  
Telefoon +31(0)88-3366333 
Email info@kragten.nl 
Website www.kragten.nl

INFO 
Telefoon 14010 
Website www.capelleaandenijssel.nl

VISIE IN SAMENWERKING MET: 

CONTACT  
INFORMATIE
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