
 

 

 

Advies toegankelijkheid Polderpark Oostpolder 

 

Parkeergelegenheid 

Bij de sportvereniging Donk zijn twee gehandicaptenparkeerplaatsen waarvan gebruik 

gemaakt kan worden.  

Om voldoende capaciteit te hebben, wordt overwogen om op het parkeerterrein t.b.v. het 

recreatiegebied, dat een open parkeerterrein wordt, ook twee plaatsen te reserveren d.m.v. 

twee borden E6. 

Vanaf dit parkeerterrein is het fietspad dat ook als wandelpad gebruikt wordt, te bereiken.  

Vanaf het parkeerterrein bij Donk bereikt men het gele steenslagpad (ca. 100 m) .  

Paden 

Rondom het park is een fietspad, dat ook als wandelpad te gebruiken is. Via het gele 

steenslagpad komt men bij het vlonderpad. 

Het gele steenslagpad gaat langs de weg, is 1.m50 breed. Het is nogal onregelmatig en bij 

het sluisje (foto rechts) heeft het een steile helling. Het pad moet nog gewalst worden en  

 



zal beter berijdbaar worden gemaakt. Het pad komt uit op de weg en dan via een ronde brug 

komt men bij het vlonderpad. Ik schat de afstand van het parkeerterrein tot het vlonderpad 

op zeker 800-900 m.  

 

Het vlonderpad is goed begaanbaar, is 1m50 breed en heeft afrijdbeveiliging.  

Het pad gaat dwars door het gebied en komt uit op het fietspad.  Daarvandaan kan men 

linksaf of rechtsaf het fietspad opgaan.  

Tijdens de broedtijd is het vlonderpad gesloten: van maart tot 15 juli. 

Meubilair 

Er komen picknicktafels en banken. De plaats van de tafels en de losse banken wordt 

opnieuw bekeken. Zo komen er banken aan het begin van het vlonderpad en het fietspad. 

Wel komen er picknicktafels in het gras te staan. Het voorstel van ons om een verhard pad er 

naartoe aan te leggen wordt overwogen. Op het vlonderpad komen ook banken. 

Informatiebord 

Er komt een informatiebord bij de parkeerplaats en bij het begin van het vlonderpad. Daarop 

moeten o.a. de verschillende routes worden aangegeven, de afstand en de tijdsduur van de 

routes.  

Vogelscherm 

Het vogelscherm krijgt een laag kijkgat en een plank waarop men met de armen kan rusten. 

Bovendien wordt de weg ernaartoe verhard.  

De plaats van het vogelscherm is aan het eind van het vlonderpad langs het fietspad, zodat 

ook als in de broedtijd het vlonderpad dicht is, het vogelscherm gebruikt kan worden. 

 

 



Visplaatsen 

Visplaatsen komen langs de kade van de Gouwe. De weg wordt daar verbreed en verhard, 

zodat men er met zijn auto kan staan en dan een hengeltje kan uitwerpen. Er komen geen 

vissteigers.  

Overige voorzieningen 

Er komen geen hekken of veeroosters. 

Er wordt navraag gedaan over het toestaan van honden in het algemeen en van hulphonden 

in het bijzonder.  

 

12 november 2012  

Erika van Bommel  

 


