
 

Zeven jaar Vereniging 
Vrienden Park Zegersloot  
Een mooi en rustig park 
 
De VVPZ is opgericht op 28 juli 2014 bij notariële akte.  De aanleiding was tot een meer 
structureel overleg te komen tussen de gemeente Alphen aan den Rijn enerzijds en de 
ondernemers en verenigingen van het Zegerslootgebied anderzijds, waarmee jaarlijks een 
vergadering werd gehouden. 
 
Het doel van de VVPZ is vastgelegd in artikel 2 van de statuten. Kort gezegd: de VVPZ streeft 
naar een mooi volwaardig park, waar met behoud van het unieke karakter van het park en van 
de natuur kan worden genoten, en tevens kan worden gerecreëerd. 
  
Iedereen mag lid worden; van rechtspersonen (bedrijven of verenigingen) tot gewoon de 
omwonenden of bezoekers (particulieren). De gemeente is eigenaar van het park. Daarom is 
regulier overleg met de gemeente juist zo belangrijk. Als officiële gesprekspartner voor het 
park bespreken we elke twee maanden wat er gebeurt, welke nieuwe plannen er op stapel 
staan, signaleren we problemen of kansen etc. De VVPZ heeft er vanaf het begin naar 
gestreefd, dat Park Zegersloot een eigen identiteit zou moet hebben en als zodanig ook 
herkenbaar moet zijn. 
 
Het Zegerslootgebied moest door iedereen Park genoemd worden. Zowel door publiek als 
door de gemeente. Dat is gelukt. Het park kreeg bovendien een eigen herkenbare identiteit 
met een logo en huisstijl. Park Zegersloot wordt behandeld als een Park. Een park staalt rust 
uit en in een park is het fijn om te zijn. 
 

 
Het bestuur van de VVPZ werkt met bijzonder veel plezier samen met de 
Gemeente Alphen aan den Rijn. Op naar een nog mooier Park Zegersloot. 

Alphen aan den Rijn, maart 2021 
www.parkzegersloot.nl 

 
 
 
       
 
     
   

  



Ontwerp bruggen en hekken 

 
 
Een van de eerste grote acties was het ontwerp van de bruggen en hekken. De VVPZ heeft het 
park een landelijke uitstaling willen geven. Dit is gelukt door  een ontwerp met cortenstaal, 
wat refereert aan de hekken in de weiden en boeren land. Bij de voornaamste toegangen tot 
het park is een hek in deze stijl geplaatst en de relingen van de bruggen zijn inmiddels een 
bekend kenmerk voor het park. Voor  de informatieborden in het park zijn borden en toiletten 
ontworpen met hetzelfde cortenstaal als de bruggen en hekken. Ook zijn alle boden voorzien 
van het logo  van Park Zegersloot. Het park heeft -mede- hierdoor een eigen identiteit.  
 
  



Het Slurfje en de zwemplekken 
    

Een punt dat al tijdens de oprichting van de VVPZ  
bovenaan het wensenlijstje stond was de 
verbreding van het pad rond het Slurfje, de inham 
ter hoogte van de waterzuivering. Dit project had 
heel wat voeten in de aarde, onder meer omdat  
het dijkje eigendom en de verantwoordelijkheid is 
van het Hoogheemraadschap. Daardoor was extra 
overleg vereist. Het dijkje moest worden verhoogd 
en op de top van het dijkje kon geen verharding 
voor een pad worden aangebracht, dit i.v.m. 

onderhoud en dijkcontrole. Uiteindelijk is er een plan met voldoende  budget gekomen. In 
2020 heeft de gemeente in samenwerking met het Hoogheemraadschap het Slurje prachtig 
gerenoveerd met verlichting langs het pad met tevens daarbij een uitbreiding van het 
zwemstrandje en renovatie van het zwemgedeelte meegenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
De twee standjes aan het meer zijn drastisch 
vernieuwd, tevens voorzien van een mooie 
wandelsteiger en een spannend speelschip 
voor de kinderen. In de zomer maanden 
worden het zand van de standjes elke week 
schoon gemaakt. 
 



De brug over het Aarkanaal 
 

Ook bij een verdere inrichting denkt de VVPZ 
mee zo is er bij de vernieuwing van de brug 
over de doorgang naar het Aarkaal (natuurlijk 
in de nieuwe huisstijl) voor gezorgd dat het 
middenstuk uitneembaar is zodat ook grotere 
boten de plas op kunnen indien dat nodig is 
voor b.v. werkzaamheden. 

 

 

Het rondje Zegerplas 

 
Elke Alphenaar kent het rondje Zegerplas. 
Wandelaars, al dan niet met hond, joggers, 
gezinnen etc. De vermenging met veel sneller 
verkeer als fiets, brom- en snorfiets zorgde voor 
gevaarlijke en onaangename situaties.  De VVPZ 
wilde hier verandering in brengen. 
 
Deze paden zijn daarom aangemerkt als 
wandelgebied, waar de fiets wel is toegestaan  maar geen brom- of 
snorfietsen. Dit wordt nog benadrukt met de borden “fietser te gast”.  
 
Het pad langs het Aarkanaal is een doorgaande fietsroute waar dus ook 
brom- en snorfietsen gebruik van mogen maken. Om zo mogelijk 
ongelijke verkeersstromen te scheiden is  een struinpad aangelegd,  
waardoor met name hondenbezitters daar met hun 4-voeters kunnen 
lopen. 



Meer natuur dan je denkt! 

  

 
 
Het Park Zegersloot is een park waar naast 
recreatie, zowel actief als passief, de natuur een 
belangrijke rol speelt. De VVPZ heeft daarom het 
initiatief genomen de natuurwaarden, in eerste 
instantie in het Heempark, in kaart te brengen. 
Dit heeft geresulteerd in een nieuw aanpak van 
het groenbeheer, (achterstallig) onderhoud, de 
aanleg van het Irenebos, educatieve bosdelen en 
het speelbos.  
 
 

Urban Park 

   
 

 
In het Centrum van Alphen aan den Rijn was 
een Urban Park. Dat moest daar weg in 
verband met de nieuwbouw in het Centrum 
van Alphen aan den Rijn. Het Urban park, het 
grootste Urban Park van Europa, heeft nu 
een dominante plek in het Park. 
 
 
  



 
 

Schoonmaakdagen 

Twee keer per jaar, in het voorjaar en het najaar organiseert de VVPZ schoonmaak dagen, 
waar vrijwilligers een  deel van het park schoonmaken. Dit om het park meer in de 
belangstelling  te brengen en mensen met elkaar in contact te brengen. Vanuit de gemeente 
was de belangstelling voor het gebied voorafgaande aan de oprichting van de VVPZ 
toegenomen, met meer frequent schoonmaken. Het resultaat is een schoner park. 
 

 
Nieuw meubilair 

 
   
 

Met het streven naar een eigen identiteit van Park Zegersloot wordt ook het park meubilair 
stapsgewijs aangepast. Nieuwe banken en picknicktafels zijn inmiddels met name rond het 
meer en de dag camping te zien. 
 

 
Hardlopen & wandelen  
Wandel- en hardlooproutes, 2 – 5 – 10 km, zijn 
samengesteld en aangegeven. Al deze zaken op zich 
vallen niet allemaal wellicht direct op. Bij navraag blijkt 
dat de tevredenheid van bezoekers over het park. 
Hoewel veelal niet direct valt aan te wijzen waarom, 
maar het blijkt dat al de maatregelen tezamen hieraan 
bijdragen. 



Evenementen prima, maar niet teveel 

De VVPZ heeft ook meegedacht over de indeling en samenstelling van het evenementen 
terrein, waar 15.500 mensen kunnen feesten op muziek van Nationale en Internationale 
artiesten. De VVPZ waakt er wel voor dat er niet te veel evenementen worden gehouden, 
waardoor de zeer drukke recreatie op deze plek te veel wordt verdrongen. 

 

Wat (gelukkig) niet doorging 
 
Ook zijn er zaken waaraan de VVPZ heeft 
bijgedragen, welke echter niet zijn doorgegaan. 
Zo heeft de VVPZ bezwaar aangetekend tegen de  
bouw van een restaurant op twee mogelijke 
plaatsen in de Zegerplas. Een aan de oever van het 
Luierpark en een bij de T-steiger. De eerste locatie 
was voor ons niet acceptabel omdat het karakter 
van het park ten zeerste zou worden aangepast, de 
tweede locatie zou onder omstandigheden 
acceptabel zijn omdat het park minst zou worden 
aangetast, maar is economisch niet haalbaar 
omdat in het belangrijke zomerseizoen er geen 
gasten kunnen komen omdat het ruimtebeslag van 
de evenementen dit per evenement twee tot drie 
weken verhindert. 
 
Het bezwaar dat de VVPZ heeft gemaakt tegen de 
komst van het Ashram College op de plek van het jongerencentrum Max en de 
vrachtwagenparkeerplaats heeft er mede toe bijgedragen dat deze bebouwing niet is 
doorgegaan. 
 
Bij  de laatste bouwplannen in het gebied van Park Zegersloot heeft de VVPZ weten te 
voorkomen dat in het park werd gebouwd naast de flats aan de Saffierstraat. Ook is bezwaar 
aangetekend tegen woningbouw op  de plek van het ARC parkeer terrein, waar ook ARC en 
bewoners uit Berendrecht actie tegen hebben gevoerd. 
 
 


