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karakter en functionaliteit



Eiland Dordrecht



- Hoe verbinden we oost en west beter met elkaar? 

- Hoe wordt het stadspark een bestemming, waar je dagelijk komt?

- Hoe maken we een natuurlijke klimaatbuffer van het park?

- hoe versterken natuur en stad elkaar?

- Hoe vergroten we de bereikbaarheid voor iedereen?

- Meerdere identiteiten en 1 park?

- Welke programma en voorzieningen zien we hier?

- Hoe vergroten we de maatschappelijke en sociale betekenis?



Central park, New York - 3.60 km2 Máximapark, Utrecht - 2.38 km2Stadspark XL, Dordrecht - 3.92 km2 Hyde Park, London - 3.50 km2

Stadpark XL?

Westerpark, Zoetermeer - 2.97 km2 Vondelpark, Amsterdam - 0.52 km2Haagse Bos, Den Haag - 1.92 km2Zuiderpark, Rotterdam - 1.72 km2



Central park, New York - 3.60 km2 Máximapark, Utrecht - 2.38 km2Stadspark XL, Dordrecht - 3.92 km2 Hyde Park, London - 3.50 km2

of... XXL?

Westerpark, Zoetermeer - 2.97 km2 Vondelpark, Amsterdam - 0.52 km2Haagse Bos, Den Haag - 1.92 km2Zuiderpark, Rotterdam - 1.72 km2
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1 stadspark, 6 gebieden



een park met vele gezichten

Wantij zone

landgoed / park

polder/natuur

sport/natuur

sport / park



Totaal

20% openbaar

80% besloten of afgesloten





Een open Sportpark Adressen aan het park

+

58

Dordwijk sportpark, impressie gemeente 
Dordrecht

Referentie wonen aan het park (Merrion square, Dublin)

open sportparken adressen aan het park



schetsontwerp 300-400 
woningen

Gezondheidpark middenzone ca 
720 woningen VO Ballast Nedam

Overkampweg 135 Yulius 100 
appartementen orientatiefase
+
Overkampweg 115 Yulius 150 
zorgwoningen Schetsontwerp

Woontorens Overkampweg realisatiefae

Schetsontwerp Overkampweg 

- West8

Stadswerven div. 
ontwikkelingen 200 
woningen

Sloop-nieuwbouw 
corporatie verdunning Verdichtingslocatie

Noordendijk-scholenlocatie 5 
partijen werke ontwerp uit-Tender 
50-70 woningen

Vraagstuk 
"Vrije Tuinder"

Leerpark

Schetsplan 
Stevensweg-West fase II

Huidige ontwikkelingen



Wat maakt een park tot een stadspark?



park

sport

wildernis

ontdekking

sport
onderwijs

retreat

watersport

congres
farming

ontspanning
campus

productiebos

outdoor valley

ligweide

theehuis

parcour

beeldentuin

natuurwonen

outdoorsports



Ecologische verbinding



Klimaatbuffer
natuur-as



Missing links en barrieres

N3

spoor
dijken

wegen

eigendommen



Actieve as



Verbonden structuren



Stadspark XXL



backbone
verbindingen



Deelgebied 1
Stadspark XXL



Deelgebied 1
avontuur en ontspanning



Deelgebied 1 en 2
avontuur en scouting



Deelgebied 2
onderwijs- en sportfaciliteiten



Deelgebied 3
levendig hart ligweide + multi-age sportpark



Deelgebied 4
levendig hart buurtfestivals + cultuurhistorie



Deelgebied 5
polderpark



Deelgebied 6
openbaar en toegankelijk sportgebied: onthekken



wonen aan de randen van het park



wonen aan de randen van het park





parkeren aan of in het park



Onderdoorgangen



gezonde kilometer



paviljoens, clubgebouwen natuurinclusief



cultuur, markt



Stadspark XXL



Totaal






