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Betreft: tekst, antwoorden en commentaar inspreker Vincent Gasseling/locatie Zeskamppark, 
Raadscommissie gecombineerd, agenda 3: Bijgestelde kaders project flexwonen, d.d. 28 november 
2022 

Geachte college van burgemeester en wethouders en gemeeenteraad, 

op 9 augustus 2022 hebben wij, als aanwonenden van het Zeskamppark, u een bezwaarschrift tegen 
de realisatie van flexwoningen in het Zeskamppark in Ulft gestuurd (Ingekomen stukken 22-186). 
In dit bezwaarschrift ontbrak nog onze visie over de historische status van het Zeskamppark. Een 
verslag van een archiefonderzoek hiernaar, “Over de historische status van het Zeskamppark”, heeft 
ondergetekende u gestuurd op 29 september 2022 (Ingekomen stukken 22-213).  
Op 28 november is er door ons voor de tweede keer gebruik gemaakt van het recht tot inspreken 
tijdens een raadscommissievergadering (Raadscommissie gecombineerd, agenda 3: Bijgestelde 
kaders project flexwonen). Hierin werd een naar onze mening aanwezig zoneringsconflict tussen 
industrie en gekozen bouwlocatie onderbouwd, werd de tijdelijkheid van de tijdelijke periode van 
15 jaar betwist, en werd er nog wat verder ingegaan op de bijzondere ontstaansgeschiedenis van het 
Zeskamppark. Hoofdstuk I bevat deze uitgesproken tekst. Ook voegt de inspreker hier antwoorden, 
geredigeerd en becommentarieerd, toe op vragen van de raad aan hem, en daarnaast nog wat 
commentaar op de beraadslaging op zich. Tot slot wijdt hij zich nog aan het tragische lot dat het 
Zeskamppark beschoren lijkt te zijn. 

Inhoud: 
I. Tekst inspreker Zeskamppark Raadscommissie gecombineerd, agenda 3: Bijgestelde kaders 

project flexwonen, d.d. 28 november 2022.   
II. Beantwoording van de vragen van de raad aan de inspreker.  
III. Aanvullend commentaar op de beraadslaging van de raad met de wethouder over de bijgestelde 

kaders project flexwonen, daar waar het de locatie Zeskamppark betrof. 
IV. Hoe het Zeskamppark terecht kwam op de lijst van locaties voor flexwoningen. 
V. Conversatie over het belang van een open plek binnen een park. 

Bijlage 1: Zoneringskaartje, uitgedeeld tijdens de inspreekbeurt. 
Bijlage 2: Klachtenbrief  aan het Gemeentebestuur van de bewoners van de Zeskamp d.d. 25 

februari 2009. 
Bijlage 3: Oorspronkelijke ontwerptekening Zeskamppark, april 1975, en illustratie huidige 

bestemmingsdiscrepantie Zeskamppark. 
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I. Tekst inspreker Zeskamppark Raadscommissie gecombineerd, agenda 3: Bijgestelde 
kaders project flexwonen, d.d. 28 november 2022.  1

Hartelijk dank voorzitter voor de geboden mogelijkheid om in te spreken Mijn naam is Vincent 
Gasseling en ik woon aan de Zeskamp. Ik heb een drietal punten voor u aan de orde, en dan met 
name toegespitst op de locatie in het Zeskamppark. 

1. De zoneringsproblematiek.  2

 
Volgens de heer Leijssen voldoet de locatie aan de richtlijnen van de VNG, zonder dat verder 
te onderbouwen . 3

Volgens ons is het in de huidige situatie zo dat bouwbedrijf Gert Jansen een bouwbedrijf is 
dat met een bestemmingsoppervlakte van meer dan 2000 m2 in de milieucategorie 3.2 zou 
moeten vallen. Volgens de richtlijnen van de VNG geldt daar wat betreft geluidsoverlast een 
afstand van minimaal 100 meter vanaf de perceelgrens. Zetten we die afstand dan uit op de 
kaart, dan blijkt een substantieel deel van de bouwlocatie daaronder te vallen. [De zonne-
energieopbrengst echter zal vanwege de bomenrij rondom hoger zijn als de woningen op de 
locatie meer naar het noorden worden geplaatst, dichter bij de industrie dus, waarmee alle 
geplande woningen ruim binnen de 100 meter komen te staan.] 
Maar het gaat niet alleen om ons, de bewoners, we moeten ook oog hebben voor de industrie 
daar aan ‘t Goor in de buurt van de voorgestelde locatie. Die wordt mogelijk beknot in hun 
toekomstige bedrijfsvoering. 
Het park trekt zo een grens tussen bewoonde bebouwing en industrie. Het zou verstandig 
beleid zijn om die grens intact te laten. 

2. De tijdelijke termijn van 15 jaar.  
 
De wethouder gebruikt nu steeds het argument dat alles over 15 jaar weer in oude staat zal 
worden hersteld. Dat betekent dus dat over 15 jaar de bewoners hun huis worden uitgezet en 
dat de boel moet worden verkast naar elders, dat de toegangsweg en openbare verlichting 
worden opgeruimd en dat het park dan weer opnieuw moet worden omgeploegd om riool en 
overige  nutsvoorzieningen eruit te halen. Wat een ongelooflijke verspilling van tijd, geld en 
moeite! Tijd, geld en moeite die eerlijk gezegd veel beter ingezet kan worden voor het al 
jaren achterstallig onderhoud van het park.  
Maar die tijdelijke termijn kan de wethouder nu ook helemaal niet toezeggen, dat weet hij 
zelf maar al te goed. Als te zijner tijd de bewoners er volledig gelukkig wonen en alles nog 
in goede staat is en iedereen tevree, zal hij er in zijn functie niet meer bij zijn, en dan zal 

 Tijdens het inspreken uit tijdnood weggelaten tekst is hier tussen [ ] ingevoegd.1

 Zie ter illustratie Bijlage 1: Zoneringskaartje. Deze bijlage is uitgedeeld aan het college en de raadslieden voorafgaand aan het inspreken.2

 Veel beantwoordingen aan ons werden nauwelijks onderbouwd. De heer Leijssen had ons ook veel explicieter kunnen zeggen: “milieucategordie is 3

x, afstand tot industrie y is z, dus volgens de richtlijnen zou er een probleem zijn. Maar gemotiveerd kunnen wij als gemeente daar echter van 
afwijken, en dat gaan we dan ook doen.”  Dan hoeven wij, de omwonenden, dat verder niet uit te zoeken. 
Zo ook het Kivadaterrein: ‘neen, dat kan niet niet,’ was het steeds informeel. Na afloop van de vergadering vraag ik de wethouder erna. Hij zegt dat er 
meerdere claims op het terrein zijn en noemt de belangrijkste. Die lijkt mij heel redelijk. Als ik dat van tevoren had geweten, zou ik hier met een 
ander voorbeeld zijn gekomen.
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blijken dat het voor al die flexlocoties eigenlijk verstandiger beleid is om niet te verkassen 
en de situatie gewoon opnieuw met 15 jaar te verlengen. Maar dát zou dan funest zijn voor 
het Zeskamppark. Dus is het nu veel slimmer om deze flexlocaties tot grotere eenheden te 
bundelen en te zoeken naar plekken die veel minder weerstand oproepen onder de bevolking, 
bijvoorbeeld dat gedeelte van een geplande uitleglocatie dat direct aansluit op een bestaande 
woonwijk, zodat riool en nutsvoorzieningen dichtbij zijn. Of, zoals buurtgenoot Bennie 
Kapelle u al schreef, wat is er eigenlijk mis met het Kivada-terrein als flexlocatie? Dat ligt in 
alle opzichten ideaal. Een sluitend argument daar tegen hebben wij nog nooit vernomen.   4

En de Kivada zelf? Die is dan natuurlijk altijd welkom op het Trapveld in ons parkje. 

3. Bouwen in een officieel historisch park. 
 
Uit alles blijkt dat de wethouder tot vrij recent niet wist dat de voorgestelde bouwlocatie deel 
is van een officieel in de vorige eeuw aangelegd park, en niet, zoals hij dacht, een 
braakliggend gemeenteveldje. Eind september heb ik u daarover voorgelicht via een verslag 
van een onderzoek naar de historische status van het Zeskamppark. Ik zou daar nu nog het 
volgende aan willen toevoegen.  
Kijk, in die tijd, zo halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw, was er nog nauwelijks 
openbaar groen binnen de kernen van de gemeente Gendringen, en zo ook niet in Ulft. In de 
jaren voordat het park er kwam, werd de vogelbuurt in Ulft-noord haast letterlijk uit de 
grond gestampt. Om de leefomgeving van de bewoners daar aantrekkelijker te maken en 
wellicht ook om zo potentiële bewoners naar die buurt te lokken, ontstond toen bij het 
vooruitstrevende gemeentebestuur het idee om een park aan te leggen. [Nu was het niet zo 
dat toen de plantsoenendienst de opdracht kreeg om daar maar wat bomen en struiken te 
poten, neen,] een gerenomeerd bureau als de Heidemij werd ingeschakeld om een plan te 
ontwerpen en uit te voeren, en dat is toen ook precies zo gebeurd. 
En nu is het naast ‘t oudste, ook nog steeds het enige officiële park van Ulft. 
Met de ontwikkeling van het industrieterrein aan de noordzijde kwam daar dan veel later de 
functie van ‘groene buffer’ bij.  
Zo zou je het park onderhand eigenlijk ook wel als gemeentelijk cultureel erfgoed kunnen 
beschouwen. 
De huidige wethouder heeft daar helaas weinig oog voor. Maar recentelijk maakte hij het 
nog veel bonter. En nu wordt het politiek interessant. 
In de notitie over flexwonen die hier op 14 september aan de orde was, stond dat de 
bestemming van het Zeskamppark ‘groen’ was. En die status ‘groen’ zal natuurlijk iedereen 
kunnen beamen. In de herziene versie van die notitie die nu vandaag aan de orde is, staat 
echter in bijlage 6 voor de bestemming: ‘agrarisch zonder bebouwing’. Die verandering 
binnen twee maanden, van ‘groen’ naar ‘agrarisch’, is natuurlijk verbluffend. Hoe is dat nu 
mogelijk?  
Een plausibele verklaring zou kunnen zijn dat de wethouder pas onlangs eens echt heeft 
gecontroleerd wat nu de formele bestemmingsstatus van het park is, en die blijkt dan nu, raar 
maar waar, ‘agrarisch zonder bebouwing’ te zijn. En dat is natuurlijk te zot voor woorden, 

 Zie voetnoot 3, tweede alinea.4
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dat moet u mij toch nageven. Dus rest opnieuw de vraag, hoe kan dat nu? 
Het enig mogelijke antwoord daarop is volgens mij de volgende: ooit, voordat het park werd 
aangelegd, was de bestemming daar waarschijnlijk ‘agrarisch’, want dat was namelijk dat 
wat daar toen lag, zijnde landbouwgrond. De gemeente zal destijds gewoon vergeten zijn om 
die bestemming na realisatie van het park om te zetten in ‘groen’, een betreurenswaardige 
omissie die nu nog echte gevolgen zou kunnen hebben.  
Wat mij in deze echter nu vooral steekt, is het feit dat de wethouder voor deze 
bestemmingsverandering in de notitie van vandaag géén verklaring geeft, zélfs niet in een 
voetnoot. Hij moet toch ook opgemerkt hebben dat die formele bestemming, ‘agrarisch 
zonder bebouwing’, voor het park geen enkel hout snijdt.  
En daarmee laadt hij toch ook de verdenking op zich, dat het hem wellicht wel goed uitkomt. 
Kijk, bij locaties met een bestemming ‘groen’ heeft u als raad in dit project mogelijk nog wat 
invloed, maar met een bestemming ‘agrarisch’ kunt u het wel schudden, dan is de wethouder 
in deze almachtig en kan hij doen en laten wat hij wil. Als ik de raad was, zou ik hem 
daarover eens duchtig aan de tand voelen. 

Resumé.  

Het geeft volgens ons sowieso geen pas om te bouwen in een officieel historisch park en wij 
geloven daarnaast ook niet dat na 15 jaar alles weer in oude staat hersteld zal worden. Zo 
dreigt dit park door landjepik maar liefst een kwart kleiner te worden, en dat enkel en alleen 
voor het oplossen van een korte-termijn-bouwwens van zes flexwoningen. 
Het zou de wethouder dan ook sieren te erkennen dat het gegeven dat het om een officieel 
park gaat hem tot voor kort onbekend was, en als hij dat wél had geweten, dat hij dan het 
Zeskamppark nooit op de lijst van potentiële flexlocaties zou hebben gezet.  
Maar, zou ik zeggen, het is ook voor hem nooit te laat om terug te keren op zijn schreden. 

        ❖ 

II. Beantwoording van de vragen van de raad aan de inspreker.   5

1. VVD: Er is een ingekomen brief van een bewoner van de Zeskamp, die nogal stevig van 
toonzetting is. In hoeverre is deze met bewoners gedeeld en in hoeverre deelt u zijn mening? 

Ik vraag toch om het betrachten van enige mildheid in uw oordeel over hem: 

• Hij, zoals velen onder ons, voelt zich overvallen door het feit dat de locaties voor 
flexwoningen vaststaan, en daarmee ook het Trapveld in het Zeskamppark. Inspraak 
daarover was niet, en is niet meer mogelijk; 

• Hij, zoals meerderen hier, voelt zich bekocht dat die toezegging uit het verleden van de 
gemeente over het blijvend karakter van groen aan de noordzijde van de Zeskamp nu niet 
wordt nagekomen. Hij heeft bewust voor deze plek gekozen, en voor die ligging aan het 
groen heeft hij destijds natuurlijk ook een meerprijs betaald. Toevallig  staan er nu twee 6

 Voor een ongeoefende is het moeilijk om spontaan compleet te zijn in de beantwoording tijdens de vergadering zelf. De antwoorden zijn daarom 5

hier geredigeerd en van verder commentaar voorzien.

 Zij verlaten al het zinkend schip.6
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woningen aan de Zeskamp te koop. Op Funda vind je bij die woningen wervende teksten 
als “SCHITTEREND GELEGEN […] op een van de mooiste plekjes van Ulft […] in 
bosrijke [sic!] omgeving” en “Op een fantastische plek, met aan de voorzijde uitzicht op 
het groen.” Een aantal hier meent echt dat de waarde van hun woning met de komst van 
flexwoningen omlaag zal gaan; 

• Juist hij, de schrijver van de brief, woont aan de Zeskamp recht tegenover de ingang naar 
het Trapveld. Juist hij is in de huidige toestand van het park, waar alles door achterstallig 
onderhoud van de gemeente volledig is dichtgegroeid, de enige van de Zeskampbewoners 
die vrij zicht zal hebben op de geplande flexwoningen.  7

Of de brief met allen gedeeld is, weet ik niet, in ieder geval met meerderen, waaronder ik, 
met het  verzoek van zijn kant om commentaar. Dezelfde avond ben ik naar hem 
toegewandeld, van 24 naar 2—verder kan haast niet op de Zeskamp—, met het verzoek aan 
hem om een aantal punten weg te laten. Verder is het een brief op persoonlijke titel, waarin 
ook vele punten aan de orde komen waar ik wel mee kan instemmen, maar zelf niet zo zou 
hebben verwoord. 

2. DePB: Hoe is de inspraakavond verlopen? 
 
Het was een informatieavond, en geen inspraakavond, gehouden op 20 september 2022, 
opgedeeld in blokken per locatie van circa anderhalf uur. Nu de locaties volgens de 
gemeente definitief vasstonden was de avond vanuit de gemeente gezien bedoeld om 
betrokken aanwonenden en geïnteresseerde toekomstige bewoners te informeren over het 
verdere verloop en invulling van het flexwoningbouwplan, mede vanuit de wettelijke plicht 
dat bij een nieuwbouwplan nu eenmaal participatie moet plaatsvinden met betrokken 
omwonenden over de invulling ervan. De bijeenkomst voor de locatie Zeskamp 
Zeskamppark werd echter in zekere zin al heel snel gekaapt door betrokken aanwonenden 
die hun kans grepen, omdat zij de mogelijkheid nog niet eerder hadden gehad om hun 
twijfels en ongenoegen te uitten over het bouwen van flexwoningen op die locatie. En er was 
veel ongenoegen zeker ook over het feit dat over de samenstelling van de locatielijst zelf 
geen enkele inspraak meer mogelijk was geweest. Dus ging het heel veel over allerlei, al dan 
niet, gemeentelijke procedurele dwalingen, over zonering, over zeldzame dier- en 
plantensoorten e.d. , dit alles voor de aanwonenden natuurlijk in de stille hoop nog enige 8

invloed te kunnen uitoefenen. Illusoire hoop natuurlijk, de wethouder en de raad zijn in deze 
helaas niet te vermurven. 
Zelf had ik kort daarvoor in het oude gemeentearchief van de voormalige gemeente 
Gendringen hard bewijs gevonden voor iets dat ik zelf altijd al wel wist, maar tot dan toe 
nog niet met stukken kon staven, dat de bewuste locatie een deel van een 45 jaar geleden 

 Na afloop van de raadscommissievergadering gecombineerd van 28 november 2022 heb ik de wethouder nog enkele vragen gesteld. Daarin vertelde 7

hij mij ongevraagd dat hij langs de Zeskamp was gereden en dat het park aan die zijde en ook om de locatie zelf helemaal was dichtgegroeid. Dat op 
één woning na verder niemand iets van die flexwoningen zou zien. Díe ene bewoner is dus de bewuste schrijver van de brief. 

 “Dit gaan we allemaal nog uitzoeken,” is een gevleugelde uitspraak van de heer Leijssen geworden. Het definieve karakter van de locatielijst staat 8

in sterk contrast met deze uitspraak.
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officieel aangelegd park betrof, het Trapveld in het Zeskamppark. Uitspraken  van de 9

wethouder bij monde van de heer Leijssen hadden mij duidelijk gemaakt, dat de wethouder 
daarvan niet op de hoogte was. Toen de microfoon dan eindelijk  mijn kant op ging, besloot 10

ik de wethouder —voor wat het waard is—over die informatie te verwittigen. Daarna heb ik 
die informatie op papier gezet en dat verslag vervolgens naar het college en de raad 
gestuurd.  11

De aanwezige groep geïnteresseerde, mogelijk toekomstige bewoners heeft nauwelijks kans 
gehad om hun vragen te stellen. 
Kortom, het was een in allerlei opzicht frustrerende bijeenkomst. 

3. CDA: Over de verandering van de bestemming groen naar agrarisch: hebt u daarover 
contact opgenomen met de de gemeente? En zo ja, hoe is dat gegaan? 
 
Het is een intrigerende vraag omdat deze er van uit lijkt te gaan dat ik inderdaad contact zou 
hebben opgenomen met de gemeente. Maar neen dus. Als inspreker, opkomend voor het 
belang van het Zeskamppark en zijn aangrenzende bewoners, ben ik hier juist om ú 
informatie en overwegingen mee te geven waarmee u de wethouder zou kunnen bevragen. Ik 
mag toch aannemen dat de gemeente juiste informatie verstrekt en dat u dat controleert. Het 
gaat mij eigenlijk ook helemaal niet om de vraag, wat nu die daadwerkelijke bestemming is. 
Of die  nu ‘groen’ of ‘agrarisch zonder bebouwing’ is, het is mij eerlijk gezegd om het even. 
Neen, ik bemerk een discrepantie in de nota van september vergeleken met de herziene van 
vandaag , en verwonder mij dat niemand dat is opgevallen, niet de wethouder en ook niet de 12

gemeenteraad. Het is voor mij indicatief voor de zorgvuldigheid van werken van de 
wethouder en zijn team in dit project.  

        ❖ 

III. Aanvullend commentaar op de beraadslaging van de raad met de wethouder over de 
bijgestelde kaders project flexwonen. 

 
Op een vraag van D’66, als enige partij, over hoe dat zit met de status van het historisch park, 
antwoordt de wethouder als volgt: 

“Ik moet zeggen, [wethouder houdt de ontwerptekening in de lucht] ik had dit 
plaatje  niet gezien, maar dat het een park was, dat wist ik wel. En dat het een 13

‘groen’ park is, dat weet ik ook.”  

 Tijdens de raadscommissievergadering F&L van 14 september 2022.9

 De microfoon bleef tergend lang hangen op één plek in de zaal.10

 “Over de historische status van het Zeskamppark”,  d.d. 29 september 2022 (Ingekomen stukken 22-213).11

 Zie bijlage 3.12

 Zie bijlage 3. Deze bijlage is uitgedeeld onder het college en de raadsleden voorafgaand aan het het inspreken.13
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Het stelt me teleur dat dat de wethouder het ‘plaatje’, een afbeelding van het 
oorspronkelijke technisch- en beplantingsplan van het park, niet eerder gezien heeft. 
Toen ik in september het dossier over de aanleg van het Zeskamppark in het oude 
gemeentearchief van de voormalige gemeente Gendringen aantrof, vormde voor mij dit 
plan de ziel van het dosssier. Als eerbetoon aan de voormalige gemeente had ik het 
daarom bovenaan de eerste bladzijde van mijn verslag geplaatst, en daarnaast nog apart 
als bijlage toegevoegd. 

Ik kan me goed voorstellen dat de wethouder niet alles zelf leest wat over dit project 
binnenkomt , maar een medewerker van hem had hem dit toch kunnen aanreiken, of 14

in ieder geval hem erover kunnen informeren. Het lijkt me van wezenlijk belang om tot 
een correcte, afgewogen beslissing te komen of het Trapveld wel of niet op de 
locatielijst thuis hoort. 

De term ‘park’ kwam in het vocabulair van de wethouder in mijn waarneming—en ik 
ben erop gespitst!—als het om de locatie in het Zeskamppark gaat tot voor kort niet 
voor. De locatienaam was en is nog steeds ‘Zeskamp’; de heer Leijssen repte er niet 
over in zijn powerpointpresentatie tijdens de raadscommissievergadering van 14 
september; aan het eind van de informatiebijeenkomst van 20 september gebruikt de 
wethouder de term—wellicht voor het eerst—, maar pas nadat die daarvoor indringend 
was gevallen. Ik heb toch moeite te geloven dat hij de ontstaansgeschiedenis van het 
Zeskamppark al kende toen hij met zijn team aan het project flexwonen begon. 

De gebezigde term ‘groen’ van de wethouder hierboven interpreteer ik zo, dat volgens 
hem de bestemming van het perceel ‘groen’ is. Maar in de herziene kadernotitie over 
flexwonen zoals die werd aangenomen tijdens de raadscommissievergadering 
gecombineerd van 28 november j.l., en die ook bij de komende raadsvergadering van 
15 december a.s. als vergaderstuk op de agenda staat, is de locatie Zeskamp 
Zeskamppark nog steeds ‘agrarisch zonder bebouwing’! 
Dus wat is het nou?   Merkwaardig dat niemand van de raad daarover om opheldering 15

vroeg. 

        *  

Nadat de omwonenden geen enkele inbreng mochten hebben over de locatielijst, is 
participatie over de verdere invulling nu de zoethouder van de gemeente. Maar als het 
om de locatie Zeskamppark gaat: waarom zou ik meedenken over de invulling van een 
plek waar ik niet meer kan komen? Een plek met flexwoningen die ik nauwelijks zal 
zien en die alleen maar meer aan mijn oog onttrokken zullen worden door de 
toenemende verbossing? Waarom zou ik meepraten over het model lantaarnpaal? 

        ❖ 

 Na afloop heb ik hem daarover bevraagd. Hij zei mij dat hij het verslag wel had gelezen.  14

Ik zou me overigens bij de wethouder willen verontschuldigen voor het gebruik van de term ‘treiteren’. Ik zocht naar het woord ‘prikkelen’, maar dat 
borrelde eenvoudig niet op. En neen, het was niet een Freudiaanse verspreking.

 In de wandelgangen hoorde je wel, dat het om een vergissing ging, maar dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Daarvoor is de toevoeging ‘zonder 15

bebouwing’ veel te specifiek. Als we ervan uitgaan dat de huidige bestemming formeel daadwerkelijk ‘agrarisch zonder bebouwing’ is, dan is dat des 
te meer grappig, aangezien er volgens het kadaster wel degelijk een woonhuis op het perceel staat: Zeskamp 3! Eigenlijk zou die woning als postadres 
moeten hebben: Zeskamppark 1. Heel chic!
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IV. Hoe het Zeskamppark terecht kwam op de lijst van locaties voor flexwoningen. 
 
Het Zeskamppark is al vele jaren in verval door onvoldoende gemeentelijk onderhoud, maar het 
is niet zo dat de aanwonenden van de Zeskamp dit maar lieten gebeuren! Na een eerste 
gedachte om een klachtenbrief te schrijven, en daarna nog jaren van gemopper, werd dan op 25 
februari 2009 eindelijk toch één door alle aanwonenden ondertekende brief verstuurd aan het 
gemeentebestuur met als onderwerp “1. De desolate toestand van het park aan de Zeskamp.” , 16

waarin zij pleiten voor een grondige opknapbeurt van het park. Het park heeft daarna inderdaad 
een beurt gehad, maar met het verdwijnen van de Wedeo als onderhoudsploeg ging het weer 
snel de verkeerde kant op en was er sprake van een exponentieel toenemende verbossing van 
het park. We zien hier de hele stikstofproblematiek in een notedop. Groen groeit als kool, 
waarbij saaie snelgroeiers de trageren onder het groen uiteindelijk overwoekeren en verdringen.  
Nu zou het heel illustratief zijn om de toestand van het park van nu eens te vergelijken met die 
van een tijd geleden. En dat kunnen we gelukkig ook door Google Maps’ street view-optie 
(https://www.google.com/maps ). De opnames die daar te zien zijn van het park vanaf de 
Zeskamp zijn namelijk van september 2010! Anderhalf jaar na de klachtenbrief. Iedere 
geïnteresseerde kan hier een glimp opvangen van hoe het ooit bedoeld was. Het verschil met de 
toestand van nu is enorm. Je kon er toen vanaf de weg nog gewoon doorheen kijken, nog maar 
twaalf jaar geleden! Ofschoon de originele opzet van het park nog veel transparanter was, zou 
ik persoonlijk hiermee nu al dik tevreden zijn. Onderstaand ziet u drie fotoparen, genomen 
vanaf de lange zijde van de Zeskamp langs het park, waarbij de toestand van september 2010 
(links) vergeleken wordt met die van nu, begin december 2022 (rechts) . 17

 Zie bijlage 2.16

 September met december, de vergelijking gaat enigszins mank. Met meer blad aan de struiken is de situatie nog veel ondoorzichtiger.17
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Een argeloze passant nu ziet echt geen park meer achter die doorgetrokken groene muur Zelfs 
tijdens de eerste samenkomst van de aanpalende bewoners van de Zeskamp en Hogeweg in juli 
j.l. twijfelden meerdere bewoners eraan, of het gebied officieel wel een park was.  18

Jarenlange verslonzing van het park door structureel te weinig onderhoud van de gemeente 
heeft ertoe geleid dat het park er niet meer als park uitziet en zo wordt ervaren. 

En zo kom ik tot de kern van het antwoord op de vraag, hoe het park toch op die lijst kon 
komen. 

Op zoek naar potentiële locaties voor het bouwen van flexwoningen selecteert de wethouders 
natuurlijk eerst uit op percelen die voldoen aan de gestelde kaders (gemeentegrond, nabijheid 
nutsvoorzieningen, winkelafstand etc.) om dan bij de uiteindelijk schifting voor de definitieve 
lijst zich de vraag te stellen, hoe acceptabel is het voor eenieder dat de huidige functie van het 
perceel wordt opgegeven voor die van een bouwlocatie. Dat lijkt mij de volgorde. Tijdens de 
beraadslaging van de raadscommissievergadering van 28 november stelt de wethouder over dit 
selectieproces: “dat hij voor het algemeen belang gaat, en dat ook rekening houdend met het 
privébelang de locaties gekozen zijn zoals zij zijn gekozen, omdat daar betrekkelijk weinig 
mensen echt rechtstreeks zicht of last van hebben.” 
Dit is mijns inziens een curieuze inperking van wat allemaal tot het algemeen belang behoort, 
zelfs als het enkel gaat om het algemeen belang in relatie tot het flexwonen-project. 
Tijdens de raadscommissievergadering op 15 september j.l. laat de wethouder bij monde van de 
heer Leijssen weten: je hebt die ‘groenstrook’ en je hebt het ‘veldje’. De wethouder weet niet 
dat het samen één entiteit vormt, dat het een 45 jaar geleden in opdracht van de oorspronkelijke 
gemeente Gendringen aangelegd park is, het eerste park van Ulft. Tja, als je dat niet weet, 
waarom zou je dan eigenlijk niet op een simpel grasveldje mogen bouwen? Dan is het 
acceptabel vanuit zijn visie van algemeen belang om dat ‘veldje’als bouwlocatie aan te wijzen.  
Alsof een park geen algemeen belang dient!  
Meer dan twintig jaar lang ernstig te kort te schieten in het onderhouden van het park heeft 
ertoe geleid dat het Trapveld er nu uitziet als slechts een ‘veldje’ en het overige deel van het 
Zeskamppark als een ‘groenstrook’, en samen niet als één park. 
En zo buit de wethouder—wellicht ontwetend, maar toch—een situatie uit, die de gemeente zelf 
heeft gecreëerd. 

        ❖ 

V. Conversatie over het belang van een open plek binnen een park. 
 
Van alle verschijningsvormen van groen binnen een bevolkingskern staat voor mij een park op 
de hoogste sport van de ladder. Er moeten dan ook heel goede argumenten zijn–en die heb ik 
nog niet gehoord–om een wezenlijk deel ervan, de open plek, op te offeren voor een 
bouwlocatie. Het gaat nu tot slot om het beantwoorden van de vraag: wat is dan het belang van 
die open plek voor een park binnen een kern? Zelf denk ik als liefhebber van parken dat een 

 Op vijf van de vijftien percelen van de Zeskamp wonen nu nog bewoners van het eerste uur (1976-1979). De bewoners van drie percelen daarvan 18

zijn om gegronde redenen nu niet actief in deze. Het nieuwe verlengde stukje Hogeweg tegenover de kopse kant van het Zeskamppark dateert pas van 
begin deze eeuw. Er zijn dus relatief veel nieuwe bewoners. Hun referentiemoment waarmee zij de huidige toestand van het park vergelijken, is 
natuurlijk pas het moment dat zij hier kwamen wonen.

9



park in een kern niet zonder kan, maar voor wat meer onderbouwing ging ik onlangs toch te 
rade bij de ‘Almachtige AI’, ChatGPT, een zelflerende chatrobot waarmee je kunt converseren. 
Hieronder volgt een weergave van dit gesprek. 
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Het stemt mij treurig dat ik bij ChatGPT meer empathie voor het belang van het Trapveld in ons 
Zeskamppark meen te bespeuren dan bij een groot deel van de raad en bij de wethouder in het 
bijzonder. 
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Bouwen in een park zou überhaupt toch ontoelaatbaar moeten zijn. Wat denkt u: als een 
wethouder in Amsterdam een voorstel zou doen om flexwoningen te bouwen in bijvoorbeeld 
het Oosterpark, zou die dan niet worden weggehoond? 

Zo kom ik op voor een voormalig gemeentebestuur met visie, uit wiens erfenis het 
Zeskamppark nog steeds bestaat, en voor het bestaansrecht van het park en zijn Trapveld. 

Het klonk dan ook bemoedigend toen de wethouder tijdens de raadscommissie-vergadering van 
28 november op een vraag van de partij DePB over bouwen op groene locaties zei, dat “omdat 
we in een park bouwen, en we in principe niet willen bouwen op groene locaties die in 
eigendom zijn van de gemeente, dat we [daarom] graag willen dat de gemeenteraad daar 
specifiek toestemming voor verleent.”  
Ik zag wat licht … maar die hoop vervloog daarna snel.  19

Nu tijdens de komende raadsvergadering van 15 december de flexlocaties als één bundel ter 
tafel komen, waarover dan gestemd gaat worden, zou ik hier willen pleiten—tegen beter weten 
in, maar toch—voor een stemming juist per locatie, en het liefst voor een hoofdelijke, zodat 
voor eenieder helder wordt hoe de positie per partij, en hopelijk ook per raadslid afzonderlijk in 
deze is. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Vincent Gasseling 

 In mijn gebruikelijke gang door het park loop ik altijd via het geitenpaadje aan het begin van oost naar west naar het licht aan het eind van de 19

tunnel, het Trapveld. 
Weinigen wandelen tegenwoordig nog zo door het park. De meeste hondenbezitters die vanaf de Ettenseweg komen, lopen eerst met hun hond via de 
Zeskamp langs het park om dan pas via de ingang naar het Trapveld het park in te gaan. 
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Bijlage 1: Zoneringskaartje, uitgedeeld tijdens de inspreekbeurt. 
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Bijlage 2: Klachtenbrief  aan het Gemeentebestuur van de bewoners van de Zeskamp d.d. 25 
februari 2009.  20

 De initiatiefnemers waren in eerste instantie de bewoners op nummer 20 t/m 26, bewoners van het eerste uur die zelf gebouwd hadden in de 20

periode 1976-1979. Gasseling op nummer 24 is niet ondergetekende, maar zijn vader!
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Bijlage 3: Oorspronkelijke ontwerptekening Zeskamppark, april 1975, en illustratie huidige 
bestemmingsdiscrepantie Zeskamppark.
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