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Hoofdstuk 1 Beleidsuitgangspunten 
 
De vier sportparken in de Dordwijkzone (Stadspark XXL) ontwikkelen zich tot vitale sportparken door 
inzet op: 

1. Goede en verscheidenheid in sportvoorzieningen, sterke verenigingen en veilige 
bereikbaarheid; 

2. Optimaliseren ruimtegebruik en functiemenging op de sportparken; 
3. Vergroening van de sportparken: meer groen, klimaat adaptief en hogere biodiversiteit; 
4. Meer samenwerking op de sportparken tussen de verschillende gebruikers; 
5. Meer mogelijkheden voor de recreatieve sporters op en tussen de sportparken. 

 
De vijf wijksportparken ontwikkelen zich tot vitale sportparken door inzet op: 

1. Goede sportvoorzieningen, sterke verenigingen en veilige bereikbaarheid; 
2. Sportparken als ontmoetingsplek voor de hele buurt; 
3. Vergroening van de sportparken: meer groen, klimaat adaptief en hogere biodiversiteit. 

 
Sportparken in stadspark XXL Wijksportparken 
1. Schenkeldijk 
2. Krommedijk 
3. Reeweg 
4. Stadspolders 

1. Patersweg 
2. Zeehavenlaan 
3. Crabbehof 
4. Smitsweg 
5. Gravensingel 

 
Per sportpark zetten we de belangrijkste ontwikkelingen en keuzes op een rij. 
 
Algemene afspraken voor ieder sportpark/sportvereniging: 

 Per sportpark wordt jaarlijks het meerjarenonderhoudsplan met de desbetreffende 
sportverenigingen gedeeld   

o In het eerste kwartaal van 2023 wordt een nieuw MJOP opgeleverd. Dit wordt 
besproken met de sportverenigingen; 

o In het tweede kwartaal van 2023 wordt een brede schouw met de sportverenigingen 
op het sportpark georganiseerd. Hierna wordt een planning gemaakt welke 
werkzaamheden aan tegelpaden, omheining van velden e.d. kan gerealiseerd. 

 De subsidieregeling nieuwbouw/renovatie sportaccommodaties wordt in 2023 opengesteld; 
 Er wordt in 2023 gestart met het vervroegd vervangen van de gemeentelijke conventionele 

veldverlichting voor ledverlichting. Er wordt hierbij gekeken naar afstemming binnen andere 
onderhoudswerkzaamheden; 

 Het fietsen naar de sportparken wordt gestimuleerd. In 2023 wordt een fietsverkeersscan 
per sportpark uitgevoerd. Ook maken we met de verenigingen plannen over de 
fietsenstallingen. Op verzoek van de sportverenigingen neemt de gemeente hierin initiatief; 

 Op basis van het vastgestelde sportbeleid en de schouw wordt een definitieve 
uitvoeringsagenda opgesteld. De sportregisseurs van de gemeente sturen dit aan. 
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Hoofdstuk 2 Sportparken in stadspark XXL 
 
De ontwikkelingen op deze sportparken hangen nauw samen met gebiedsontwikkeling Dordwijkzone 
(Stadspark XXL). Logischerwijs kan niet elk deel in het gebied tegelijk aangepakt worden. Voor wat 
betreft de sportparken zien we dat er op sportpark Reeweg al veel is ontwikkeld. Ook op sportpark 
Schenkeldijk hebben de afgelopen maanden veel ontwikkelingen plaatsgevonden wat de komende 
periode nog zal worden voortgezet. In 2023 hebben de sportparken Schenkeldijk en Krommedijk 
prioriteit. 
 

Sportpark Schenkeldijk 
Sport -en beweegaanbieders: v.v. Dubbeldam, v.v. EBOH, Next Volley, DMHC, Tennis- en 
padelvereniging C.C., Dordtsche Rugbyclub, LR & PC Dubbeldam, Gymforce One, 
Boxer club, Drechtstad muziekvereniging. 
Focus op verhuizing v.v. Dubbeldam. Verwachting dat in 2023 wordt gestart met bouwen en 
verhuizing begin 2024 kan plaatsvinden. 
Samen met Programma Dordwijkzone wordt gekeken naar ontwikkeling van het centrumdeel en 
westzijde van het sportpark voor de (voetbal)sport.  
Het noordelijk deel (huidig vv Dubbeldam) komt beschikbaar, evenals ruimte in het centrum 
deel/oostzijde. In de planvorming Dordwijkzone kan dit mogelijk een recreatieve, sportieve 
bestemming krijgen, ook afhankelijk van ontwikkelingen op andere sportparken. 
In het zuidelijk deel ligt de focus in 2023 op de renovatie van twee hockeyvelden. 
Uitwerken ambities verbeteren routing en kwaliteit openbare ruimte op het sportpark. 
Uiterlijk in 2026 ontwikkelen scenario’s voor manage bij zuidelijke entree gezien de overeenkomst 
die eind 2029 afloopt. 
Met de clubs op sportpark Schenkeldijk wordt in de eerste helft van 2023 samenwerking binnen 
programmalijn “een leven lang sportplezier voor iedere Dordtenaar” besproken op thema’s zoals 
veelzijdig bewegen, behouden jongeren voor de sport en sociaal veilige sport. Mogelijkheden voor 
een gecombineerd lidmaatschap op het sportpark worden daarbij verkend; 
Mogelijkheid om (gezamenlijk) een subsidie aan te vragen voor een sportparkmanager voor twee 
seizoenen 2023/2024. 

 
 

Sportpark Krommedijk 
Sport -en beweegaanbieders: DFC, RCD, FC Dordrecht Amateurs, The Hawks, FC Dordrecht  
In samenwerking met ontwikkelingen Dordwijkzone wordt in 2023 gewerkt aan planvorming voor 
de bestaande sportvelden.  
In 2023 zal meer duidelijkheid ontstaan over de plannen van FC Dordrecht voor renovatie van het 
stadion, waarbij de inhuizing van FC Dordrecht Amateurs in de stadionplint onderdeel is. 
Mogelijkheid om (gezamenlijk) een subsidie aan te vragen voor een sportparkmanager voor twee 
seizoenen 2023/2024. 
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Sportpark Stadspolders 
Sport -en beweegaanbieders: GSC/ODS, SV Oranje Wit (voetbal, tennis, padel) en ckv Oranje Wit  
Geen directe concrete plannen op dit moment. Wel een aantal aanknopingspunten voor 
gesprekken/uitwerken scenario’s: 

o Gebiedsontwikkeling Dordwijkzone 
o Potentiële huisvesting Insula College Halmaheiraplein op het sportpark 
o Potentiële ruimte voor ondernemende sport 

Plan vanuit ckv Oranje Wit voor grootschalige renovatie van beide hallen (zie VHP); 
Planvorming over de renovatie van de bestaande korfbalvelden en o.b.v. afwegingskader de 
capaciteitsvraag voor de korfbalsport beoordelen. 
Er wordt een budget gereserveerd voor een 3e kunstgrasveld op het sportpark voor het faciliteren 
van de voetbalsport. In de verdere uitwerking moet gekeken worden naar de exacte locatie en of 
er sprake is van optimalisatie van ruimtegebruik, of uitbreiding van capaciteit qua bespeelbare 
uren; 
In het kader van Dordwijkzone wordt gekeken naar betere verbinding van/over het sportpark van 
het noordelijke Wantij/Jeugddorp gebied richting sportpark Reeweg, waarbij de Noordendijk een 
obstakel is die aandacht vraagt voor het verbeteren van de routing. 

 
Sportpark Reeweg 
Sport -en beweegaanbieders: SC Emma, MOK, Fortius, DZS, Soccer for Life, Kamato Gym, 
Functional Movement, DBC Space Shuttle, Huisartenspraktijk, Wij voor de jeugd, Johan de Witt 
gymnasium, Yuverta en Insula College.  
In het kader van Dordwijkzone wordt gekeken naar een betere verbinding/ van/over het sportpark 
voor fietsers en wandelaars van zuid naar noord en andersom. Aandachtspunt is het toegankelijk 
houden van bestemmingsverkeer (onderhoud, levering van goederen, hulpdiensten). Ontsluiting 
aan Noordendijk zal uitgebreid worden met een nieuwfietspad naast de huidige ontsluiting voor 
auto's; 
In het kader van Dordwijkzone wordt gekeken naar de huidige en alternatieve invulling van de 
parkeerplaatsen in het kader van vergroening en gebiedsfunctie; 
In 2e kwartaal 2023 besluitvorming over eventuele uitbreiding atletiekbaan (naar 8 banen). Wens 
vanuit vereniging vanwege sportmogelijkheden voor leden, bewoners en (top)sportevenementen; 
Gebouw De Schakel zal de komende 3 jaar gebruikt gaan worden als Winteropvang, activiteiten en 
ontmoeting vanuit Wij voor de Jeugd en werklocatie voor ambtenaren in het kader van de 
Dordwijkzone; 
Onderzoeken van een Multifunctioneel gebouw MOK voor sportpark en wijk met functies als 
sport, ontmoeting en gezondheidscentrum. Huidige locatie van gezondheidscentrum biedt dan 
ruimte voor andere ontwikkelingen (bv. groen); 
Recreatiepark zal medio mei 2023 geopend worden welke voor meer verbinding tussen de wijk en 
sportpark zorgt, ruimte biedt voor ontmoeting, recreatie, biodiversiteit en activiteiten, etc; 
Blijven volgen van de ontwikkeling binnen de handbalsport om over te gaan naar beachveld in 
plaats van het huidige asfaltveld. 
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Hoofdstuk 3 Wijksportparken 
In 2022 heeft bureau Sport & Ruimte op verzoek van de gemeente Dordrecht de vijf wijksportparken 
geanalyseerd en een visie opgeleverd over de ontwikkelkansen voor deze sporten. Voor vier van de 
sportparken zien we kansen voor het verder verkennen met de betrokkenen van deze 
ontwikkelkansen. Op deze sporten zit geen directe urgentie, maar worden wel kansen voor de sport, 
de wijken en de inwoners gezien. Deze zijn ook te verbinden met andere ontwikkelingen in de stad 
o.g.v. spelen, leefbaarheid & veiligheid en onderwijs. We gaan op zoek naar kansrijke verbindingen. 
 
 

Sportpark Smitsweg 
Sport -en beweegaanbieder: v.v. Wieldrecht, SDK kinderopvang 
Nader uitwerken van ontwikkelkansen: 

o Vervangen grasveld voor kunstgrasveld op basis van capaciteit (geen ruimte voor extra 
veld); 

o Verlichting door v.v. Wieldrecht; 
o Uitbreiding kleedkamers op basis van subsidieregeling. 

Initiatief voor gesprek met de wijk ligt bij de vereniging  
Pilot Smitsweg voor wijkaanpak voor brede talentontwikkeling om maatschappelijke oriëntatie 
verder uit te werken.  

 
 
 

Sportpark Gravensingel 
Sport -en beweegaanbieders: TC Dubbeldam, Sporting Delta, DVO, ijsclub de Winterkoning, Pro 
Patria, SDK Kinderopvang, Zwembad De Dubbel 
Nader uitwerken van ontwikkelkansen: 

o Padelbanen 
o Herschikking korfbalvelden, sportieve linten en freerunning 
o Meervoudig gebruik landijsbaan 

De ontwikkelkansen koppelen aan diverse gebruikersgroepen: 
o Sportverenigingen 
o Inwoners uit de wijk (deel van sportpark openbaar toegankelijk maken met een 

wandelroute) 
Initiatief voor vervolg ligt bij sportregisseur. In het eerste kwartaal van 2023 wordt hierover 
contact opgenomen. 

 
 
 

Sportpark Vorrinklaan 
Sport -en beweegaanbieders: DeetosSnel 
Nader uitwerken van ontwikkelkansen: 

o Herschikking korfbalvelden en Athletic Skills Garden 
o Verbinding met een kleurrijk park en ontmoeting voor de sporthal 

De ontwikkelkansen koppelen aan diverse gebruikersgroepen: 
o Korfbalvereniging 
o Bewegingsonderwijs 
o Inwoners uit de wijk 

Initiatief voor vervolg ligt bij sportregisseur. In het eerste kwartaal van 2023 wordt hierover 
contact opgenomen. 
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Sportpark Patersweg 
Sport -en beweegaanbieders: Sc Movado 
 
Nader uitwerken van ontwikkelkansen: 

o Activering groene zone (landschappelijk ontwerp met sportieve en recreatieve functies en 
ontmoeting) 

o Inzetten op samenwerking met onderwijs en kleine satellietclubs 
De ontwikkelkansen koppelen aan diverse gebruikersgroepen: 

o Kinderen (ruimte voor veelzijdig bewegen) 
o Bewegingsonderwijs 
o Verenigingssport (betere benutting sportpark met ook andere sporten als satellietclub) 
o Senioren (groene omgeving voor ommetje, jeu de boules, schaken, ontmoeting) 

Initiatief voor vervolg ligt bij sportregisseur. In het eerste kwartaal van 2023 wordt hierover 
contact opgenomen. 
Verbinden met School en Omgeving, Dordts Leerprogramma en Programma Leefbaarheid en 
Veiligheid Dordt West 

 
 

Sportpark Zeehavenlaan 
Sport -en beweegaanbieders: SSW 
 
Realisatie accommodatie Petanque Club Dordrecht 
Nader uitwerken van ontwikkelkansen: 

o Verstevigen wijkfunctie 
o Voetbal in een modern jasje (5x5 voetbal) 

De ontwikkelkansen koppelen aan diverse gebruikersgroepen: 
 
Initiatief voor vervolg ligt bij sportregisseur. In 2023 zal er geen specifieke actie zijn. In 2024 wordt 
het verder verkend. Uiteraard wordt hierover in 2023 nog een terugkoppeling gegeven aan de 
betrokken clubs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


