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Project Description
The Estuary Park Renovation and Expansion Project is
an exciting opportunity for the community to reshape a
portion of Oakland’s Waterfront into a great destination
for residents, pedestrians, bicyclists, boaters, tourists,
and others throughout the region.
The project originated as part of the Estuary Policy Plan and is
part of a larger regional effort by the City of Oakland to create
a distinctive waterfront that improves and sustains the quality
of city life socially and ecologically. The project is aligned with
other regional improvements included in the Lake Merritt
Master Plan and the Central Estuary Plan with funding provided
by the Oakland Trust for Clean Water and Safe Parks (Measure
DD).
Estuary Park is adjacent to the Oakland Estuary and the opening
to the Lake Merritt Channel. Currently, the park incorporates
the Jack London Aquatic Center that provides youth and adult
rowing programs, a multi-use field for soccer and team sports,
a public boat launching ramp, a group picnic area, and the old
Cash and Carry building site that is currently fenced off.

Elements / Goals
• Community-engaged design process
• Enhanced access for all types of users
• Programming for a lively, year-round park
• Resilient waterfront and improved public access
• Habitat restoration and storm water treatment

Timeline
AUGUST 2018 - Stakeholder Outreach & Site Walk
OCTOBER 2018 - Community Workshop #1
DECEMBER 2018 - Community Workshop #2
JANUARY 2019 - Community Workshop #3

More Information
For more information, please visit

www.oaklandca.gov/projects/estuary-park
or Contact Ali Schwarz at

aschwarz@oaklandca.gov
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改造和擴建項目
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項目說明
河口公園改造和擴建項目 (Estuary Park Renovation
and Expansion Project) 為社區帶來改變的希望。此項
目旨在將屋崙 (奧克蘭) 部分濱海地區改造成適合居民、
行人、騎自行車者、划船者、遊客和區域內其他人的最
佳去處。
本項目原屬河口政策計劃 (Estuary Policy Plan) 的一環，
並且是屋崙 (奧克蘭) 市政府為海濱區創造不同面貌以及擴
大區域的一部份工作，希望透過社會生態的改善來維持城市
生活品質。本項目完全符合美麗湖總體規劃 (Lake Merritt
Master Plan) 和中央河口計劃 (Central Estuary Plan) 的其
他區域改善工程的目標，並且是由屋崙 (奧克蘭) 潔淨水域和
安全公園信托基金 (DD 議案) 提供資金。
河口公園緊鄰屋崙 (奧克蘭) 市河口區，並通往美麗湖河道
(Lake Merritt Channel)。目前，該公園包括傑克倫敦水上
運動中心 (Jack London Aquatic Center)；中心有為兒童、
青少年和成人提供的划船課程、一座供英式足球和團體運動
使用的多用途球場、一個公共船舶下水滑道、一處團體野餐
區，以及目前有圍欄隔離的 Cash and Carry 舊樓。

元素 / 目標
• 社區參與的設計流程
• 適合不同使用者的各類型活動和服務
• 年中無休，朝氣勃勃，具標誌性的公園
• 充滿活力的濱海地區以及更提升的公共服務
• 生態復育及暴風雨水處理

時間表
8 月 - 利益相關者拓展和實地考察
10 月 - 社區研習會 #1
12 月 - 社區研習會 #2
1 月 - 社區研習會 #3

更多資訊
欲知詳情，請瀏覽

www.oaklandca.gov/projects/estuary-park
或聯絡 Ali Schwarz

aschwarz@oaklandca.gov

DD
Measure

Parque del Estuario

Descripción del proyecto
El Proyecto de Renovación y Expansión del Parque del
Estuario representa una magnífica oportunidad para que
la comunidad le dé una nueva forma a una porción de la
Costa de Oakland convirtiéndola en un gran destino para
residentes, peatones, ciclistas, marinos, turistas y otras
personas de toda la región.
El proyecto tuvo su origen como parte del Plan de Políticas del Estuario y
forma parte de un esfuerzo regional más amplio de la Ciudad de Oakland
destinado a crear una distintiva zona costera que mejore y sustente la calidad
de la vida urbana tanto social como ecológicamente. El proyecto está alineado

proyecto de renovación y expansión

Elementos / Objetivos
• Proceso de diseño con participación de la comunidad
• Acceso mejorado para todo tipo de usuarios
• Programación para un Parque dinámico, icónico y alegre
durante todo el año
• Zona costera adaptable y acceso público mejorado
• Restauración del hábitat y tratamiento de aguas pluviales

Timeline
AGOSTO 2018 - Difusión entre interesados y recorrido del sitio
NOVIEMBRE 2018 - Taller comunitario # 1

con otras mejoras regionales incluidas en el Plan Maestro de Lake Merritt y

DICIEMBRE 2018 - Taller comunitario # 2

el Plan del Estuario Central con financiamiento suministrado por el Oakland

ENERO 2019 - Taller comunitario # 3

Trust for Clean Water and Safe Parks (Fideicomiso de Oakland para Agua
Limpia y Parques Seguros) (Medida DD).
El Parque del Estuario se encuentra junto al Estuario de Oakland y la bocana
hacia el Canal de Lake Merritt. Actualmente, el parque incorpora el Centro
Acuático Jack London que ofrece programas de remo para jóvenes y adultos,
una cancha multi-usos para fútbol y deportes en equipo, una rampa pública
para botar embarcaciones, un área para picnics y el sitio del antiguo edificio
Cash and Carry, el cual actualmente se encuentra cercado.

More Information
Para obtener más información, visite

www.oaklandca.gov/projects/estuary-park
o comuníquese con Ali Schwartz en

aschwarz@oaklandca.gov
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Mô Tả về Dự Án
Dự Án Tu Bổ và Mở Rộng Estuary Park là cơ hội tuyệt vời
để cộng đồng tái định hình một phần khu vực bờ sông
của Oakland thành một điểm đến hấp dẫn cho các cư
dân, người đi bộ, người đi xe đạp, người đi thuyền, du
khách, và những người khác trên khắp khu vực này.

Các Yếu Tố/Mục Tiêu
• Quy trình thiết kế có sự tham gia của cộng đồng
• Tăng cường cơ hội tiếp cận cho mọi dạng đối tượng sử
dụng
• Lập trình cho một sinh động quanh năm Công Viên kết nối
• Khu bờ sông bền vững và công chúng tiếp cận dễ dàng và
hiệu quả hơn

Dự án khởi nguồn trong khuôn khổ Kế Hoạch Chính Sách Phát
Triển Khu Vực Cửa Sông và là một phần nỗ lực trên toàn khu vực
của Thành Phố Oakland nhằm tạo một khu bờ sông đặc biệt, góp
phần cải thiện và duy trì phẩm chất đời sống của thành phố về mặt
sinh thái và xã hội. Dự án phù hợp với các công trình cải tiến khác
của khu vực trong Kế Hoạch Chủ Đạo Lake Merritt và Kế Hoạch Phát
Triển Khu Trung Tâm Cửa Sông với nguồn ngân quỹ đài thọ từ Quỹ
Nước Sạch và Công Viên An Toàn của Oakland (Dự Luật DD).

• Khôi phục môi trường sống và xử lý nước mưa

Estuary Park nằm kế bên Oakland Estuary và cửa vào kênh đào
Lake Merritt Channel. Hiện tại, công viên này bao gồm trung tâm
Jack London Aquatic Center, là nơi cung cấp các chương trình chèo
thuyền cho thanh thiếu niên và người lớn, một sân bóng đa năng
cho môn túc cầu và các môn thể thao đồng đội, một lối dẫn thuyền
công cộng, khu vực picnic theo nhóm, và tòa nhà Cash and Carry cũ
hiện đang quây hàng rào.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập

Khung thời gian thực hiện
THÁNG TÁM - Tiếp cận các bên hữu quan và tham quan địa điểm
THÁNG MƯỜI MỘT - Hội thảo cộng đồng #1
THÁNG MƯỜI HAI - Hội thảo cộng đồng #2
THÁNG GIÊNG - Hội thảo cộng đồng #3

Thông Tin Thêm
www.oaklandca.gov/projects/estuary-park
hoặc liên lạc với cô Ali Schwarz tại số

aschwarz@oaklandca.gov

