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Algemene projectinformatie:
De Dordwijkzone loopt van noord naar zuid door de stad; van het Wantij tot aan de Nieuwe 
Dordtse Biesbosch. Door Mecanoo is een ontwikkelvisie Dordwijkzone opgesteld om het gebied te
transformeren tot een toegankelijk centraal gelegen park, dat ook bijdraagt aan de woonopgave 
in Dordrecht. De Dordwijkzone fungeert daarmee als drager van de Dordtse verstedelijking maar 
is vooral ook interessant vanuit het perspectief van gezondheid en klimaat.

De ontwikkelvisie bevat een scala aan ingrepen. In het eindbeeld is de Dordwijkzone een 
Stadspark XXL. De belangrijkste kostenposten zijn de ingrepen in de infrastructuur in en rondom 
de Dordwijkzone. Door de ingrepen ontstaat een klimaatbuffer met groenvoorzieningen, 
watergangen en ecologische verbindingen. Betere bereikbaarheid vraagt om infrastructuur in de 
vorm van fiets- en wandelpaden. Ook komen er recreatieve en sportvoorzieningen. Sportparken 
worden beter bereikbaar door slimmere infrastructuur rondom de parken en de parken zelf 
worden beter toegankelijk.
Een toegankelijk stadspark zet aan tot bewegen en spelen, elkaar ontmoeten en de natuur 
beleven en maakt dit bereikbaar en aantrekkelijk voor alle inwoners. Groenblauwe structuren 
helpen hierbij door het aanbieden van attractieve en koele routes voor voetgangers en vooral 
fietsers. Daarvoor is het van belang dat deze routes fijnmazig (maaswijdte niet meer dan 400 
meter), comfortabel en veilig zijn en dat barrières worden geslecht (N3, het spoor). Ook wordt 
gezorgd voor voorzieningen die aan de routes gelegen zijn, zoals OV-haltes, scholen, sport- en 
spelvoorzieningen en een scala aan recreatieve punten.
Het bestaande netwerk mag hiervoor worden uitgebreid met extra routes, een betere connectie 
met OV-haltes (zoals de hub bij het Leerpark) en duidelijke recreatieknooppunten naar het 
buitengebied. Het openbaar maken van de sportparken en het sportiever maken van de 
openbare ruimte verdient hierbij extra aandacht.

Reservering:
 € 55.000.000

Te behalen resultaten: 
(Toelichting: het gaat hier om output indicatoren die laten zien wat de investeringen moeten 
opleveren in directe acties en resultaten (denk aan aantallen woningen, gerealiseerde stations, 
aantal parkeerplekken, aangelegde groenblauwe voorzieningen, wandel en fietspaden, 
aangepakte bedrijfsterreinen, aantal extra lesuren of extra leerkrachten).

1.  Klimaatbuffer -as
2.  Actieve -as: fiets en wandelpaden
3.  Watergangen, ecologische verbindingen
4.  Groenvoorzieningen en ecologie
5.  Open en efficiënter ingerichte sportparken in de Dordwijkzone
6.  Recreatiemogelijkheden en voorzieningen
7.  Verbeteren van de luchtkwaliteit
8.  CO2 opslag (bomen), jaarlijkse hoeveelheid CO2 die wordt afgevangen van 250 ton
9.  Zonneweide, speelplekken, sportplekken
10.Ruimte voor groene initiatieven (voedselbos, stadslandbouw etc.)
11.Park events programma
12.Woon- en economisch programma
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Te behalen maatschappelijke effecten (outcome indicatoren):
Deze worden op het niveau van de brede Agenda 2030 inzichtelijk gemaakt en in de 4 jaarlijkse 
analyse.

Planning (geplande start- en realisatiedatum zo mogelijk per output onderdeel):
Toelichting: het gaat hier om een planning van concrete output van het project. Deze volgen uit 
het uitvoeringsplan van de programma's. In dit format kan worden volstaan met de hoofdpunten.
De ontwikkeling van de Dordwijkzone is een langjarige gebiedsontwikkeling. Grote en langjarige 
gebiedsontwikkelingen zijn onvermijdelijk met diverse onzekerheden en risico's
omgeven. In de aanpak is de Dordwijkzone onderverdeeld in deelgebieden en worden deze 
gefaseerd aangepakt. Het gaat om de volgende deelgebieden:

 Wantijzone/Jeugddorp;
 Sportparken Stadspolders/Reeweg;
 Krommedijk incl. sportpark;
 Parkendriehoek (Landgoed Dordwijk, Dubbelmondepark, Overkamppark;
 Stevensweg/Sportpark Schenkeldijk.

Daarnaast zijn overkoepelde thema's die als geheel worden opgepakt zoals de klimaatbuffer-as, 
de actieve as, wonen en werken in de Dordwijkzone, ecologisch programma, recreatie, sport en 
spelen, voedsel dichtbij en kwaliteit en veiligheid openbare ruimte.
In 2022 zal worden gestart met de volgende zaken:

Sportpark Reeweg
Ontwikkeling Reewegpark, start uitvoering 2022
Aanpak openbare ruimte Sportpark Reeweg, start uitvoering 2023
Fietsstructuur Sportpark Reeweg, start uitvoering 2023
Ecologische maatregelen, start uitvoering 2023

Klimaatbuffer-as en actieve as
Start ontwerpfase 2022

Ecologisch programma 
Start uitvoering 2022

Krommedijk incl. sportpark
Start ontwerpfase 2022

Parkendriehoek
Start ontwerp Overkamppark 2022
Uitvoering Overkamppark 2023-2025

Stevensweg/Schenkeldijk
Start gebiedsontwikkeling 2022
Uitvoering fiets en wandelpaden Schenkeldijk 2022/2023

In het uitvoeringsprogramma zal er een fasering en prioritering worden aangebracht. Tevens zal 
er in het uitvoeringsprogramma worden aangegeven welke fasering in deze collegeperiode tot 
uitvoering wordt gebracht en welke onderdelen een langere doorlooptijd hebben.

Financiële paragraaf : Totale kosten: 
Gemeentelijke Reservering € 55.000.000 
(indien relevant gesplitst naar dekkingsbron, en splitsen in 
reservering en krediet)
Voor de realisatie ligt er een opdracht om extra 
middelen te vinden voor de uitvoering.
Totaal begroot: € 62,6 miljoen. (Schetsontwerp 
Mecanoo was begroot op €108 miljoen)

Beschikbaar € 51 miljoen.*
Voor de programmaorganisatie ligt een opdracht om het 
verschil tussen € 62,6 en € 51 mln. op te lossen door:
1. Goede fasering en prioritering aan te brengen.
2. Opdracht voor het binnenhalen van subsidies (in 2022 
reeds € 200.000)
3. Voor de infrastructuur aanhaken bij groot onderhoud 
indien mogelijk
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4. Mogelijke opening van een GREX
5. Versobering
Cofinanciering per partij: € 5.000.000 

* Onttrekking € 4.000.000 t.b.v. Opgave Groen blauw
   n.a.v. Politiek Akkoord. Dit wordt voorgelegd bij de 
   begroting 2023.
Vanuit deze opgave wordt verwacht een bijdrage te leveren 
aan de realisatie Dordwijkzone. In de afstemming wordt 
nader bekeken welke middelen van deze € 4 miljoen in de 
komende periode ten goede komen aan de Dordwijkzone.

Planning uitgaven 2021 2022 2023
Voorbereidingskrediet 6.250 668.750
Reewegpark 436.978
Schenkeldijk 364.086 1.000.000

Cumulatieve uitgaven 
Bedrag excl. 
BTW

Jaar 2021 6.250
Jaar 2022
Jaar 2023
Jaar 2024

Stand van zaken:
(Toelichting: hieronder een kwalitatieve weging van/oordeel over de voortgang van het 
programma op basis van de kwantitatieve informatie in het format. Dit kan in tekst  en daarnaast
te illustreren met een symbool).

Voorbereidingskrediet is verleend om het ontwikkelperspectief Dordwijkzone 
Stadspark XXL verder uit te werken naar concrete plannen en 
investeringsvoorstellen voor de verschillende deelgebieden.
In het uitvoeringsprogramma Dordwijkzone Stadspark XXL, waarover de raad 
in het derde kwartaal van 2022 geïnformeerd wordt, zal worden toegelicht 
welke stappen reeds gezet zijn met behulp van deze middelen en worden de 
vervolgstappen vormgegeven.
Vanwege de looptijd van toegekende subsidies is reeds tussentijds 
uitvoeringskrediet aangevraagd voor deelgebieden Schenkeldijk en 
Reewegpark, waar ''no-regret'' maatregelen genomen worden.

Legenda symbolen:

 = inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting  
                  gerealiseerd binnen planperiode (Totale looptijd van de opgave) 

 = inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden
                  gerealiseerd binnen planperiode

 = activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie binnen planperiode.
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