
Van: Marcel van den Berg   

Subject: Zaaknummer 2535348 - ontwikkelingen grote evenementen 

To:  

Geachte mevrouw ter Linde, 

Afgelopen week hebben wij een brief ontvangen betreffende “ontwikkelingen grote 

evenementen” (zaaknummer 2535348).  Wij hebben deze brief met grote verbazing 
gelezen.  

Niet zo zeer over het organiseren van grote evenementen, want dat hoort bij een stad als 
Dordrecht, maar meer over het feit dat de gemeente overweegt dit te doen naar een 
locatie zoals Sportpark Schenkeldijk, wat een sport, stilte, reactie en natuurgebied is. 

Ten eerste ligt dit terrein ver weg van openbaar vervoer en dat betekent een grote 

verkeersstroom naar dit terrein. De toegangswegen naar dit terrein zijn voornamelijk 
smalle dijken (30km zones) en drukke wegen (zoals de Stevensweg)  waar al veel 
verkeer (auto's en kinderen op de fiets) overheen gaat. De Zuidendijk en het lastige 
kruispunt Schenkeldijk–Zuidendijk geeft nu al problemen. Het groot aantal bezoekers dat 
deze evenementen aantrekt gaat zeker een verkeerschaos veroorzaken en  daarnaast ook 
parkeerproblemen. Zeker in combinatie van de normale bezoekers die in diezelfde tijd 
willen sporten, fietsen en/of wandelen in de Biesbosch.   

Wij wonen op de Zuidendijk en ons land en die van onze buren, grenst direct of indirect 
aan het parkeerterrein aan de Schenkeldijk. Op deze terreinen lopen diverse dieren rond 
(paarden, schapen e.d.). Met name paarden zijn zeer gevoelige dieren en reageren op 
veel hard en wisselend geluid en kunnen hier flink van slag raken.  

Daarnaast zal het gebied om het parkeerterrein dan belast worden met afval dat 
bezoekers gedurende de dag en avond weggooien (blikjes, plastic flesjes, zakjes etc.). 

We moeten nu al wekelijks de heg langs de dijk schoonmaken van allerlei afval, welke 
ook nog eens gevaarlijk is voor de dieren.  

Een 10-daagse kermis of een Dance tour kan voor ons betekenen dat we tijdelijk 
onderdak moeten vinden voor de paarden. Mocht de gemeente kiezen voor deze tijdelijke 
locatie en wij eventueel genoodzaakt zijn om dieren tijdelijk ergens anders onder te 
brengen dan zullen wij de kosten doorbelasten aan de gemeente. 

Daarnaast begint vanaf de dijk de nieuwe Biesbosch waar sinds de aanpassingen het 

aantal en de variatie van dieren enorm is toegenomen. Evenementen zullen hier ook een 
grote impact hebben. Wij vragen ons af of dit wel afgestemd is met Staatsbosbeheer. 

Wij willen u met klem vragen of er geen andere mogelijkheden zijn om deze grote 
evenementen tijdelijk ergens anders onder te brengen. 

We staan open om bovenstaande telefonisch aan u toe te l ichten.   

Graag willen wij op de hoogte gehouden worden van de verdere discussie over deze 

tijdelijke verplaatsing van grote evenementen richting Sportpark Schenkeldijk. 

Met vriendelijke groet, 

Marcel en Sanne van den Berg 


