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1
VOOR-
WOORD

“For the twenty-first century 
a far bigger goal [than 
economic growth] is needed: 
meeting human rights of 
every person within the 
means of our life-giving 
planet.” 

– Kate Raworth, 
Doughnut Economics
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Tegenwoordig zijn we geconfronteerd 
met steeds meer ecologische en sociale 
uitdagingen. In de stedelijke context komen 
deze uitdagingen samen. Ze vragen om slimme 
en eerlijke ruimtelijke keuzes. In Nederlandse 
steden is de ruimte schaars. Alle groepen in 
onze samenleving, inclusief planten en dieren, 
hebben recht op deze beperkte ruimte, en 
moeten hiervoor met elkaar onderhandelen. 
We moeten nieuwe manieren van samenleven 
ontdekken, waar we met natuur en met elkaar in 
balans kunnen leven. Het is daarom relevant om 
een studie te doen naar de definitie en betekenis 
van de rechtvaardige stad en hoe de ruimtelijke 
professionals aan de verwezenlijking van dit idee 
bij kunnen dragen. 

We definiëren de rechtvaardige stad als de 
stad waarin alle sociale groepen en leefvormen 
samen kunnen bestaan, leven en gedijen. 
Wij- een team van stedenbouwkundige en 
landschapsarchitect- benaderen ruimtelijke 
rechtvaardigheid vanuit sociaal-maatschappelijk 
en ecologisch perspectief, en deze benadering 
wordt het vertrekpunt van onze studie. De 
ambitie van dit ontwerpend onderzoek is om 
de theorie van ruimtelijke rechtvaardigheid te 
vertalen naar plaatsgerichte ontwerpprincipes 
en concrete ruimtelijke interventies die 
zorgen voor een gezondere en inclusievere 
leefomgeving. De transformatie van 
Dordwijkzone in Dordrecht naar een stadspark 
wordt de casus van deze zoektocht naar de 
rechtvaardige stad. 

Links:
1. Eef Janssen (@EFM Janssen op Twitter). 20 December 2019
2. Rufus de Vries. Sloop, www.rufusdevries.nl
3. Groen Links (@groenlinks op Instagram). 24 Juni 2021 



76

2
DORDRECHT 
NU

“Deindustrialisation and 
globalisation have dramatically 
changed the fortunes of cities in 
Western Europe. Increasingly, 
urban regimes have focused 
narrowly on economic growth 
as their objective.  [...] Even the 
provision of amenities such as 
parks is rationalized by their 
potential to raise property 
values and attract businesses 
and tourists.”

– Susan Fainstein, 
The Just City
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1850

Reguliering en creatie 
van het typische 
landschap van polders 
en dijken die Dordrecht 
beschermde tegen 
dynamische krachten 
van de rivieren.

1950

Verdere reguliering 
van water & land en 
groei van de steden.

15e eeuw 
Groote Waard

Bloeiend 
landbouwgebied 
op het dynamische 
terrein gevormd door 
Dubbel en Oude 
Maas die stroomde 
door laagveenpolder.

DORDRECHT NU

Het Eiland van Dordrecht ligt in het uniek 
zoetwatergetijdenlandschap. De schoonheid 
van het water en haar oevers, en de nabijheid 
van natuur van wereldklasse zijn één van de 
belangrijkste vestigingskwaliteiten voor wonen 
en werken. Met een dagelijks getijdeverschil 
manifesteert het getijdenlandschap zich aan 
de rijke randen van het eiland. Het breidt 
zich bovendien uit naar het Nationaal Park de 
Biesbosch. Een uniek natuurgebied waarin 
dynamische ecologische processen plaatsvinden 
en waar bijzondere leefgebieden voor veel 
planten en dieren voorkomen. Dordrecht 
als de oudste stad van Nederland was altijd 
met water verbonden. De stad groeide in het 
bloeiendelandbouwgebied Groot Waard tot 
een sterk economisch centrum dat profiteerde 
van het uitgraven en de verkoop van veen. Na 
de Sint Elisabethsvloed begon het herstel van 
dijken en polders, en creëerde men het typische 
Dordtse landschap dat we nu kennen.

Dordrecht was ooit een belangrijke handelsstad, 
maar is tegenwoordig de vijfde grootste 
gemeente van de provincie Zuid-Holland. 
De stad staat 48e (van de 50 steden) op de 
sociaal-maatschappelijke ranglijst van Atlas van 
Gemeenten 2020. Vanuit de sociaal-economisch 
oogpunt heeft Dordrecht dus ruimte voor 
verbetering. In vergelijking met andere grote 
gemeenten, is het percentage voortijdig 
schoolverlaters en het aandeel personen met 
lage opleiding hoger. De participatiegraad van 
vrouwen is lager dan gemiddeld in Nederland 
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Leefbarometer (2020) 

Gemiddeld NL: ruim voldoende

bron: atlasleefomgeving.nl

Leefbaarheid Dordrecht (2018)
Afwijking totaalscore t.o.v. de rest van NL

HET 
REELAND

NIEUW-
KRISPIJN

BINNENSTAD

CRABBEHOF/
ZUIDHOVEN

DUBBELDAM

STADSPOLDERS

STERRENBURG

en de werkloosheid is relatief hoog, ondanks 
de harder groeiende werkgelegenheid.1 In het 
algemeen sporten Dordtenaren minder dan 
Nederlandse gemiddelde en er zijn meer mensen 
met obesitas dan gemiddeld.2 Tot 2030 wil de 
stad met 25.000 inwoners groeien en daarbij 
een sociaaleconomische sprong maken. De 
stad zet in op het bouwen van 10.000 nieuwe 
woningen, vooral in het middensegment en het 
hogere segment.3  Het hoofddoel van Agenda 
Dordrecht is dat Dordrecht in 2030 een sociaal 
en economisch sterke centrumstad wordt in de 
metropoolregio Rotterdam.

STADSPARK XXL

In het kader van de investeringsagenda 
Dordrecht 2030 is de Dordwijkzone aangewezen 
als een gebied om te transformeren naar 
een toegankelijk, aantrekkelijk en centraal 
gelegen stadspark, die alle omliggende wijken 
verbindt en alle Dordtenaren verwelkomt. 
De ontwikkeling van Stadspark XXL 
speelt een belangrijke rol in het realiseren 
van sociaaleconomische ambities van 
Gemeente Dordrecht. Dit nieuwe park zal de 
aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad 
verhogen voor bestaande en nieuwe inwoners 
terwijl het ook bijdraagt aan gezonde en 
klimaatbestendige doorontwikkeling van de 
stad. 

Om de ambities voor het park te kunnen 
realiseren zijn in 2021 de Visie Stadspark 
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XXL (door Mecanoo) en Maatschappelijke 
businesscase Dordwijkzone (door Decisio) 
voorbereid. De visie komt over als een 
ruimtelijk en ecologisch verbeteringsplan 
waar een sociaal-maatschappelijke narratief 
nog ontbreekt. Toegankelijkheid, verbinding 
met de wijken en inclusiviteit zijn benoemd 
maar een duidelijke visie om deze doelen te 
bereiken is ver te zoeken. De maatschappelijke 
businesscase noemt de toegevoegde WOZ-
waarde van woningen rondom het park vooral 
als de grootste winst van deze ontwikkeling, 
naast kleinere gezondheidsbaten voor anderen 
Dordtenaren. Dus, de investeringen zullen vooral 
de meer welgestelden baten, die al een woning 
in hun bezit hebben, maar niet de kwetsbare 
groepen in de stad.

Als we streven naar meer rechtvaardigheid in 
de stad, dan moeten we ervoor zorgen dat een 
publieke investering van deze omvang- €55 
miljoen- ook belangrijke en socio-economische 
baten oplevert voor de niet- welgestelde 
Dordtenaren. Hoe kunnen we Stadspark XXL 
ontwikkelen en beheren op een rechtvaardige 
manier voor alle Dordtenaren, inclusief de 
planten en dieren? Kan het nieuwe park de 
barrières tussen wijken en mensen doorbreken 
en daarmee bijdragen aan de sociale cohesie, 
gelijkwaardigheid en veiligheid in de stad? Kan 
de vernieuwde landschappelijke inrichting de 
kwaliteit en gezondheid van het bestaande 
landschap verbeteren en daarmee ook meer 
beweging en gezond stedelijk leven stimuleren?

1. Onderzoekcentrum Drechtsteden. “Trends en ontwikkelingen in Dordrecht in beeld”,
1 Juli 2021
2. www.volksgezondheidenzorg.info
3. Gemeente Dordrecht. “Goed wonen in Dordrecht: 2019-2031”
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“Social justice is a fair 
distribution of resources 
among all social groups. 
Environmental justice 
expands this concept 
across all species and all 
generations.” 

– Susan Fainstein, 
The Just City

3
DE RECHT-
VAARDIGE 
STAD
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In de afgelopen decennia hebben de-
industrialisatie en globalisering de steden in 
West-Europa drastisch veranderd. Stedelijke 
besturen hebben zich in toenemende mate 
gericht op economische groei. Deze benadering 
is gebaseerd op de grotere economische 
gedachten die onze wereld domineren, 
namelijk het geloof dat groeibevorderend 
beleid leidt tot het grootste goed voor het 
grootste aantal mensen. Het discours van 
stadsplanning gaat vaak over het verbeteren 
van het concurrentievermogen van een stad. 
Zelfs het creëren van publieke voorzieningen 
wordt gerationaliseerd door het potentieel 
om de waarde van vastgoed te verhogen, 
en bedrijven en toeristen aan te trekken. We 
moeten toewerken naar een professionele 
praktijk en een politiek systeem waarin 
rechtvaardigheid de belangrijkste overweging 
en het eerste evaluatiecriterium wordt bij het 
maken van stedelijk beleid, in plaats van groei of 
economische winst.

We definiëren de rechtvaardige stad als 
de stad waarin alle sociale groepen en 
leefvormen samen kunnen bestaan, leven 
en gedijen. We benaderen het thema van 
ruimtelijke rechtvaardigheid zowel vanuit een 
ecologisch als een sociaal-maatschappelijke 
perspectief. Volgens ons kunnen ecologisch 

en sociale rechtvaardigheid niet ontstaan 
zonder elkaar. Als de basisbehoeftes van 
mensen zijn niet vervuld, dan wordt het veel 
moeilijker voor hen om voor het milieu te 
zorgen. En andersom dragen ongezonde 
leefomgevingen bij aan sociale en economische 
problemen. We kunnen geen veerkrachtige 
samenlevingen creëren in een kwetsbaar 
milieu. Om ecologische rechtvaardigheid te 
bereiken, is het volgende belangrijk: gezondheid 
van het abiotisch milieu - de basiskwaliteit 
natuur -, een landschapsinrichting die de 
biodiversiteit versterkt, en respect voor de 
natuur. Complementair hieraan, gaat sociale 
rechtvaardigheid om gelijke kansen voor 
iedereen. Het draait om respect en erkenning 
van alle groepen in de samenleving, en eerlijke 
participatie in stedelijke processen waar 
iedereen is vertegenwoordigd. 

Onze visie is gebaseerd op het werk van 
denkers zoals Bruno Latour, Sarah Fainstein en 
Kate Raworth die binnen hun eigen disciplines 
schrijven over rechtvaardigheid -Latour 
over een vernieuwde relatie tussen mens en 
natuur, Fainstein over de bouwstenen van 
een rechtvaardige stad, en Raworth over het 
realiseren van een sociaal fundament zonder het 
overschrijden van ecologische plafonds.
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Parameters van 
rechtvaardig stadspark

RECHTVA
A

RD
IG

E STADRECHTVA
A

RD
IG

E S
TAD

ec
ol

og
is

ch
e 

re
ch

tv
aa

rd
ig

he
id sociale rechtvaardigheid

respect
bi

od
iv

er
si

te
it

gezondheid democratie

diversiteit

gelijkwaardigheid

va
ri

at
ie

 &
 v

er
bi

nd
in

g

bewusth
eid & ondersteuning

va
ria

tie
 in

 m
aa

t

vo
ed

se
l e

n 

pore
us

 en

waterberging

bijdragen inclusief

vrije ruimtes

participatie

variatie in

poreuse grenzen

diverse publieke

werkgelegenheid

voorzieningen

beter enbewustwording

rekening
ui

tg
aa

n v
an

la
nd

sc
ha

ps
-

ve
ili

gh
ei

d

lev
en

di
g

en hergebruik

aan schone gebruik en 

voor

en co-creatie in

activiteiten

 en verbinding

ruim
tes voor

voor laag

met gratis

betaalbareover natuur

houden met

be
st

aa
nd

e

st
ru

ct
ur

en

en
 s

ch
aa

l, 

vo
or

 d
ie

re
n

bodem

mogelijk

lucht beheer van

toe-eigening

ontwikkel- 

voorzieningen

tussen

diverse 

opgeleide en

toegang en

(OV)stimuleren

seizoenen
na

tu
ur

waa
rd

en

ve
rs

te
rk

en

so
or

te
n 

en

en
 p

la
nt

en

maken

publieke

processen

en vervoer

publieke

sociale

laag

vrij gebruik

verbindingen

en tijd
en

 -s
oo

rte
n

en
 v

er
bi

nd
en

on
de

rh
ou

d

ruimte

ruim
tes

groepen

inkom
ens

herstellen & bescherm
en

co-creatie & toe-eigening

inclusiviteit &
 identiteit

toegankelijkheid & bereikbaarheid

€0,-

RECHTVA
A

RD
IG

E STADRECHTVA
A

RD
IG

E S
TAD

ec
ol

og
is

ch
e 

re
ch

tv
aa

rd
ig

he
id sociale rechtvaardigheid

respect

bi
od

iv
er

si
te

it

gezondheid democratie

diversiteit
gelijkwaardigheid

va
ri

at
ie

 &
 v

er
bi

nd
in

g

bewusth
eid & ondersteuning

va
ria

tie
 in

 m
aa

t

vo
ed

se
l e

n 

pore
us

 en

waterberging

bijdragen inclusief

vrije ruimtes

participatie

variatie in

poreuse grenzen

diverse publieke

werkgelegenheid

voorzieningen

beter enbewustwording

rekening

ui
tg

aa
n v

an

la
nd

sc
ha

ps
-

ve
ili

gh
ei

d

lev
en

di
g

en hergebruik

aan schone gebruik en 

voor

en co-creatie in

activiteiten

 en verbinding

ruim
tes voor

voor laag

met gratis

betaalbareover natuur

houden met

be
st

aa
nd

e

st
ru

ct
ur

en

en
 s

ch
aa

l, 

vo
or

 d
ie

re
n

bodem

mogelijk

lucht beheer van

toe-eigening

ontwikkel- 

voorzieningen

tussen

diverse 

opgeleide en

toegang en

(OV)stimuleren

seizoenen

na
tu

ur
waa

rd
en

ve
rs

te
rk

en

so
or

te
n 

en

en
 p

la
nt

en

maken

publieke

processen

en vervoer

publieke

sociale

laag

vrij gebruik

verbindingen

en tijd

en
 -s

oo
rte

n

en
 v

er
bi

nd
en

on
de

rh
ou

d

ruimte

ruim
tes

groepen

inkom
ens

herstellen & bescherm
en

co-creatie & toe-eigening

inclusiviteit &
 identiteit

toegankelijkheid & bereikbaarheid

€0,-



2322

“We can no longer maintain 
the distorted dichotomy 
between culture and nature. 
Also, cities should not be  
centred around man, but 
around life.”

– Bruno Latour, 
Down to Earth

4
VOORBIJ 
HET 
SPORTVELD
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DORDWIJKZONE -
STADSPARK VOOR IEDEREEN

Dordwijkzone heeft de potentie om de 
Dordtse Biesbosch met Wantij te verbinden 
en daarbij de belangrijkste ecologische 
structuur te worden binnen het verstedelijkte 
gebied op het Eiland van Dordrecht. Ooit was 
dit een stadsrand en een bufferzone tussen 
twee gemeenten. Nu is de Dordwijkzone 
een centrale plek in de uitgebreide 
stad van Dordrecht. De plek is rijk aan 
cultuurhistorie. Het landgoed Dordwijk ligt 
hier. Meerdere pittoreske dijklinten zorgen 
voor waterveiligheid. Aan de andere kant 
vertoont de Dordwijkzone nog kenmerken 
van een stadsrand. De snelweg N3, het 
spoor, lokale wegen en dijken snijden door 
het natuurlijke gebied, verdelen de zone in 
Oost en West, en creëren harde barrières. 
De infrastructuur is een bedreiging niet 
alleen voor toegankelijkheid maar ook voor 
de leefomgeving van verschillende dier- en 
plantsoorten. Het autoverkeer stoot stikstof en 
fijnstof uit. Het beïnvloedt daarmee de balans 
van nutriënten in de bodem en lucht. Het is 
ook schadelijk voor menselijke gezondheid.
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1960
stadsrand

Dordwijkzone toen en nu

2021
centraliteit

Dubbeldam

Stadspolders

Sterrenburg

Crabbenhof-
Zuidhoven

Nieuw-Krispijn

Het Reeland

Staart

Noordflank

Binnenstad
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 GEZONDHEIDSPARK

 LEERPARK

 HET REELAND

BINNENSTAD

 LANDGOED
 DORDWIJK

 DUBBELDAM

 STADSPOLDERS

 WANTIJ

 STERRENBURG

 DORDTSE BIESBOSCH

 ZUIDHOVEN

Dordwijkzone is ongeveer 3,5 km2 groot 
en herbergt veel sportvelden en ook het 
stadion van FC Dordrecht. Lokale en 
regionale sporters kunnen kiezen uit ruim 
dertien sporten in het gebied. Maar niet 
allesportvelden zijn toegankelijk voor alle 
inwoners. Om van meeste faciliteiten gebruik 
te kunnen maken, moeten buurtbewoners lid 
worden van een sportvereniging of betalen 
voor toegang. Sportverenigingen hebben 
exclusief gebruiksrecht op deze sportvelden 
en nemen groot ruimte in beslag. Ook zijn 
meerdere grote omliggende gebieden privé-
eigendom. Ongeveer zestig procent van het 
park is niet publiek toegankelijk en de helft 
daarvan zijn sportcomplexen. 

Uit de analyse van de ecologische en 
sociale drukfactoren in de Dordwijkzone, 
blijkt dat de sportvelden grote druk leggen 
op de gezondheid en inclusiviteit van het 
toekomstige stadspark. In andere woorden, 
naast de infrastructuur vormen de sportvelden 
de grootste bedreiging op de ruimtelijke 
rechtvaardigheid. Op dit moment bezetten de 
sportvelden 30% van de totale oppervlakte 
van de Dordwijkzone en daarmee hebben 
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ze een grote impact op de toekomst van 
het gebied.  Zo heeft de monocultuur van 
sportvelden een negatief effect op de 
ontwikkeling van natuur. Ook al rekent 
de nieuwe visie van Mecanoo met minder 
oppervlakte voor sportvelden, het kunstgras 
die hiervoor gebruikt zullen worden, is heel 
schadelijk voor het milieu. Voor het onderhoud 
van kunstgras worden veel chemische 
bestrijdingsmiddelen gebruikt; elke 10 jaar 
moet het kunstgras, dat petrochemische 
vezels bevat, vervangen worden. Sportvelden 
met kunstgras vergroten het voedselgebied 
voor dieren; zijn 40% warmer dan sportvelden 
met natuurlijk gras en dragen daarom bij aan 
het stedelijke hitte-eilandeffect. 

De sportvelden moeten op een radicale 
manier aangepakt worden om de ambitie 
van het Stadspark XXL waar te maken. Een 
rechtvaardig stadspark voor iedereen- alle 
mensen, planten en dieren van Dordrecht. 
Alleen dan kan Dordwijkzone transformeren 
naar de belangrijkste ecologische structuur 
in de stad Dordrecht; en het centrale park 
dat de buurten verbindt en alle Dordtenaren 
verwelkomt. 

ecologisch waardeloos
& sociaal exclusief

kunstmatig & 
gecomodificeerd

anoniem &
monocultureel

enorm ruimtebeslag & 
exclusief gebruik verenigingen
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Belangrijkste ecologische structuur 
binnen het verstedelijkte gebied op 

het Eiland van Dordrecht

Dordtse Biesbosch

Biesbosch

Getijdenpark Wantij

Zwijndrecht

Dordrecht

Papendrecht
Sliedrecht

3.5 km2

Ambitie voor de toekomst
Een rechtvaardige stadspark 
voor mensen, planten en dieren

Een centrale park met identiteit die alle 
buurten verbindt en alle Dordtenaren 

verwelkomt. 

Dubbeldam

Stadspolders

Sterrenburg

Crabbenhof-
Zuidhoven

Nieuw-Krispijn

Het Reeland

Staart

Noordflank

Binnenstad
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Bedreigingen op rechtvaardigheid

op ecologisch 
rechtvaardigheid

infrastructuur
sportvelden
nieuwbouw
landbouw

ca. 60% van Dordwijkzone is 

niet publiek toegankelijk;

ca. 50% daarvan zijn 

sportparken.

op sociaal-maatschappelijk 
rechtvaardigheid

v s.

infrastructuur
sportvelden
land gebruik 
eigendom
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SPORT - 
EEN VERNIEUWD NARRATIEF

Wij mensen houden van spelen. Sport is een 
spelvorm diep verankerd in de menselijke natuur 
en cultuur. De ontwikkeling van moderne en 
georganiseerde sporten hebben een grote 
invloed gehad op hoe we het landschap 
begrijpen en ontwerpen. We hebben unieke 
en gezonde sportlandschappen grotendeels 
achtergelaten in premoderne tijden en nu 
sporten we vooral in gestandaardiseerde, 
controleerbare en exclusieve omgevingen die 
weinig vrijheid bieden voor individuele toe-
eigening of alternatief gebruik. Deze moderne 
sportvelden en -complexen zeggen veel over 
de relatie tussen huidige bewegingscultuur en 
het landschap. Sportcomplexen van vandaag 
liggen buiten de stad. Ze zijn te vergelijken met 
een ‘bedrijventerrein’, een productielandschap 
waar we naartoe gaan om te sporten en om onze 
gezondheid te verbeteren. Dit zijn anonieme 
en steriele plekken waarmee mensen- behalve 
degene die hier sporten- moeilijk een verbinding 
kunnen maken. Ze zijn vaak kunstmatig en 
niet geïntegreerd in het landschap. Het type 
sport die ze accommoderen is eenzijdig en 
gemodificeerd. Sportvelden nemen veel ruimte 
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in beslag, maar bedienen slechts een beperkt 
groep mensen, en zijn vaak kort in gebruik. 
Sportvelden zijn in hun huidige vorm ecologisch 
waardeloos en sociaal exclusief. Ze zijn 
onrechtvaardig.

Voor het creëren van ecologisch gezonde en 
sociaal inclusieve plekken voor sport, spel en 
bewegen in het park, hebben we een breder 
perspectief op sport nodig, een vernieuwd 
narratief. We zien alle lichamelijke activiteiten, 
bewegingen en rituelen als sport, maar 
ook het spel en plezier die de gezondheid 
verbetert en de gemeenschap versterkt. 
We moeten streven naar het creëren van 
verschillende landschappelijke omgevingen 
die de verbinding tussen ons lichaam en de 
natuur koesteren. Verschillende sporten zullen 
uit de karakteristieken van het landschap en de 
seizoenen moeten ontstaan en dragen bij aan 
plekken met identiteit en betekenis. Tot slot, 
moeten de lokale en alledaagse beweegruimtes 
die we creëren rekening houden met alle 
lichamen, culturen en leeftijden van onze 
bevolking.

spel & plezier

gezondheid

gemeenschap

beweging & rituelen

Rechts:
1. Hendrick Avercamp. Kolfspelers op het ijs, ca. 1625
2. Max Liebermann. Allee im Tiergarten mit Reitern und Spaziergängern, 1923
3. Max Liebermann. Tennisspieler am Meer , 1901
4. Georges Seurat. Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte, 1884–1886
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5
DE TUINEN
VAN
DORDWIJK

“The life on this planet 
is based on variation. 
Variation in species of 
living creatures and  
variation in functions 
within an ecosystem.” 

– Louise Vet
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‘TUIN’ ALS METAFOOR

De fysieke kenmerken van een plek - de 
natuur, het landschap of de stad - zijn altijd de 
sleutel geweest voor het ontstaan van diverse 
sportactiviteiten. Maar mettertijd is sport 
veranderd en werd het, met name in de stad, 
een voorziening die druk legt op het landschap 
en de natuur. Hoe kunnen we, met mensen, 
planten en dieren in gedachte, een rechtvaardig 
stadspark creëren waar sportlandschappen 
geen bedreiging zijn maar juist een gezond en 
inclusief onderdeel van het park? Hoe kan dit 
in de context van Dordrecht en Dordwijkzone 
worden gerealiseerd?

Om hierop een theoretisch en ruimtelijk 
antwoord te geven, gebruiken we het concept 
van de ‘tuin’ als een metafoor voor het 
herinrichten, beheren en integreren van sport in 
het nieuwe Stadspark XXL. De tuin is een plek 
voor verzorging en plezier met respect voor 
plant en dier. De tuin is een symbool van zowel 
gezondheid en welvaart als gemeenschap. Het 
is een plek voor spelen en bewegen, en om 
vrienden te ontmoeten; een plek om tot rust te 
komen of rituelen uit te oefenen; een plek voor 
cultivatie- letterlijk en figuurlijk. Het is een plek 
waar een mens zich thuis voelt en waarmee die 
een emotionele band opbouwt. 
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ONTWERP

Het belangrijkste kenmerk van Stadspark 
XXL is dat het een ononderbroken, grote 
ecologische structuur is. Toch ondersteunt 
de schaalverkleining het opbouwen van een 
maatschappelijke en emotionele betekenis van 
het park voor de Dordtenaren. In ons ontwerp 
stellen we voor dat we verschillende delen 
van het park aanpakken als tuinen met elk een 
onderscheidend karakter die met naastliggende 
wijken verbinden. We beschouwen landschap 
als de ultieme drager van identiteit. Het 
karakter van de drie tuinen, die ook de nieuwe 
sportlandschappen zijn, wordt door zijn 
landschappelijke context bepaald. Door het 
bouwen op onderscheidende kenmerken, 
definiëren we niet alleen de identiteiten maar 
ook de prioriteiten. We proberen een antwoord 
te geven op de vraag: wie heeft voorrang en in 
welke mate?  Wie heeft recht op welke ruimte? 
In ons voorstel krijgt de natuur - planten en 
dieren - prioriteit in de noordelijke en zuidelijke 
tuinen, en de mens in de centrale tuin die ook 
direct met het stedelijk gebied aansluit. In elke 
tuin worden bestaande landschappen versterkt.
Daarmee stimuleert dit plan verschillende typen 
sport- en bewegingsactiviteiten. Vervolgens zijn 
nieuwe kleinschalige spel- en beweegruimtes 
toegevoegd wat de variatie verder verhoogt. 
Zo verwelkomt het park Dordtenaren van alle 
leeftijden, culturen en inkomsten. De variatie 
in het landschap en zijn gebruik creëert een 
aantrekkelijk milieu, niet alleen voor meerdere 
groepen mensen, maar ook meerdere dier- en 
plantsoorten.
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schaalverkleining
creëren van betekenis

& verbinding

 3 identiteiten
verbonden aan 

context en landschap

Krommedijk 
    & Reeweg

Schenkeldijk

Stadspolders
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Getijden landschap

Stedelijk landschap

Polder landschap

Stadspolders 
Water tuin

Krommedijk-Reeweg 
Olympische tuin

Schenkeldijk 
Landelijke tuin
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variatie in landschappen 
aantrekkelijk voor 

meerdere groepen en soorten

Krommedijk & Reeweg

Schenkeldijk

Stadspolders

sport in landelijk landschap

sport in water landschap

sport in stedelijk landschap

variatie in sport 
gebaseerd op 

gevarieerd landschap 
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het gaat niet om 
één enkele ruimte 

voor alle groepen...

... maar om
een ruimte voor elke groep,

met poreuze grenzen 
tussen alle ruimtes.
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Water tuin
Stadspolders

Vanwege de cultuurhistorie van het gebied 
en zijn ligging naast het getijdenpark, is 
water de sturende kracht in het ontwerp 
van deze ‘tuin’. De nieuwe ‘watertuin’ ligt in 
het drinkwaterbeschermingsgebied en zijn 
noordelijke deel vormt het waterwingebied. 
Daarom is deze tuin ontworpen om regenwater 
vast te houden waar het valt en extra ruimte te 
bieden voor waterberging. Zo creëren we een 
nat-droog gradiënt, waar natuur en bewegen 
in het natuur centraal staan. De locatie van 
het huidige sportcomplex Stadspolders, wordt 
vervangen door een natuurontwikkelingszone 
waar ontoegankelijke eilandjes de 
foerageer- en nestplekken voor vogels en 
andere dieren voorzien. In de watertuin zijn 
bewegingsactiviteiten vooral gericht op en 
verbonden met het water. Afhankelijk van het 
seizoen en tijd is hier ruimte om te zwemmen 
of te schaatsen, vissen en wandelen, te 
bootcampen of te scouten. Alle activiteiten en 
voorzieningen zijn gratis toegankelijk voor alle 
groepen. 
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Ontoegankelijke eilanden: 
Beschermt nest- en voedsel plaatsen 
voor vogels.

Dynamische delta landschappen zijn een 
kenmerk van Dordrecht.  Deze waarde is 
teruggebracht, een nat-droog ecosysteem 
is gecreerd. Landschap veranderd met tijd 
en seizoenen.

BIODIVERSITEIT:
Voedsel, veiligheid,verbinding 
voor dieren en planten

RESPECT:
stimuleren bewustwording
over natuur

RESPECT:
Uitgaan van bestaande 
natuurwaarden, natuursoorten

RESPECT:
Rekening houden met 
seizoenen en tijd

GEZONDHEID:
Waterberging en hergebruik
mogelijk maken

GELIJKWAARDIGHEID:
Voorzieningen met gratis 
toegang en vrij gebruik

€0
,-

Water activiteiten en voorzieningen zijn 
gratis toegankelijk voor alle groepen. 
Diverse landschappelijke plekken langs het 
water zijn niet geprogrameerd, dus kunnen 
gebruikt worden door iedereen voor eigen 
activiteiten

Meer ruimte is gecreerd voor waterberging. 
Water wordt vastgehouden waar het valt, 
en grondwater wordt aangevuld waar het 
kan.

DIVERSITEIT:
Diverse ruimtes voor 
diverse sociale groepen

DEMOCRATIE:
Vrije ruimtes voor toe-eigening

DEMOCRATIE:
Inclusieve gebruik en beheer 
van publieke ruimtes
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Olympische tuin
Krommedijk-Reeweg

Deze ‘olympische tuin’ is centraal gepositioneerd 
en is het best toegankelijk vanuit de omliggende 
wijken. Het heeft de grootste potentie om een 
vitale plek te worden voor veel sporters - amateur 
of professioneel, alleen of als groep. Hier is het 
sportprogramma intensief en het meest stedelijk. 
Ook de grootste financiële investeringen zouden 
hier plaatsvinden. Georganiseerde sport, zoals 
veldhockey, voetbal, volleybal of honkbal, vindt 
plaats in nieuwe multifunctionele sportgebouwen 
en omliggende sportvelden. De grote sportvelden 
zijn geïntegreerd in de robuuste bosrand langs de 
N3 snelweg, die als geluidsbuffer dient en zorgt 
voor betere luchtkwaliteit. Het nieuwe stadion 
van FC Dordrecht is verhuisd naar de oksel van 
de snelweg en het spoor, om meer parkruimte 
te scheppen voor de bredere bevolking. Langs 
de woonwijken is de bestaande groen-blauw 
structuur versterkt en verbonden. Het vormt een 
ecologisch gezonde parkrand waar kleinschalig 
individueel sport- en bewegingsactiviteiten 
kunnen plaatsvinden. Er zijn publiek toegankelijke 
routes door het hele gebied. Het ontwerp en de 
vormgeving van de olympische tuin is geïnspireerd 
door formele, historische tuinen waar traditionele 
ontwerpprincipes zijn toegepast. Met het ontwerp 
van deze tuin streven we naar het brengen van een 
hoge kwaliteit en het gevoel van luxe van oude 
formele tuinen naar alle lagen van de bevolking.
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GELIJKWAARDIGHEID:
Voorzieningen met gratis 
toegang en vrij gebruik

€0
,-

GELIJKWAARDIGHEID:
Beter en betaalbare (OV) 
verbindingen

Overzichtelijke, duidelijke OV-, loop- en 
fiets verbindingen tussen wijk en park. 

Studenten en medewerkers van school 
naast het park krijgt kansen voor directe 
gebruik van sport voorzieningen in het park.

Ruimte voor individuele sport, spelen en 
bewegen. Geen toegangskosten. 
Vrij gebruik. 

DIVERSITEIT:
Diverse ruimtes voor 
diverse sociale groepen

BIODIVERSITEIT:
Landschapsstructuren
versterken en verbinden

Bestaande groen-blauw structuur is 
versterkt en verbonden. Het vormt een 
ecologisch gezond, zichtbaar parkrand.  

GEZONDHEID:
Bijdragen aan schone lucht

DIVERSITEIT:
Poreuse grenzen tussen 
publieke ruimtes

DIVERSITEIT:
Variatie in activiteiten, 
voorzieningen en vervoer

Bodem leven wordt herstelt en beschermt 
waar het kan. Nieuwe sportvelden zijn van 
natuurgras.

Voorzieningen voor jong en oud, groepen 
en individu, voor mensen met verschillende 
culturen en inkomsten. 

Sport, spel en beweegruimtes zijn 
gescheiden met poreuse en toegankelijke 
grenzen.

Bomen zorgen voor betere luchtkwaliteit 
op de sportvelden. 

Natuurinclusieve verbouwing/
verduurzaming van bestaande flat 
gebouwen aan het park

GEZONDHEID:
Poreus en levendig 
bodem

BIODIVERSITEIT:
Voedsel en veiligheid 
voor dieren en planten
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Landelijke tuin
Schenkeldijk

De ‘landelijke tuin’ staat in het open 
polderlandschap. Door de omliggende dijken, 
lijkt de locatie moeilijker bereikbaar te zijn, 
wat kansen biedt voor een geïsoleerde en 
individuele ervaring en beweging in het 
landschap. De bestaande situatie kent een 
sterke vegetatiestructuur langs de poldersloten. 
In ons ontwerp versterken we deze robuuste 
boomlinten. Daardoor worden verschillende 
landschappelijke kamers gecreëerd. Deze niet-
geprogrammeerde vrije ruimten zijn geschikt 
voor toe-eigening door verschillende groepen, 
voor verschillende activiteiten in verschillende 
momenten van het jaar. De kamers met diverse 
maten bieden kansen voor sporten zoals, 
paardrijden, tennissen, hardlopen of wandelen. 
De parkstructuur van Sterrenburgpark wordt 
doorgetrokken in het noordelijke deel, en de 
bestaande kil waterstructuur is teruggebracht. 
Overzichtelijke en duidelijke OV-, loop- en fiets 
verbindingen naar het park zijn nodig om deze 
tuin toegankelijk te maken vanuit de omliggende 
en verliggende wijken ten westen van het park 
en de autoweg N3.
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BIODIVERSITEIT:
Variatie in maat en schaal, 
soorten en onderhoud

De landschappelijke kamers zijn 
niet geprogrammeerd. Daarom 
zijn ze geschikt voor toe-eigening 
door verschillende groepen,voor 
verschillende activiteiten, in 
verschillende momenten van het jaar.

De landschappelijke kamers hebben 
diverse maten en beplanting. Ze 
veranderen met seizoenen en tijd. 
Deze kamers bieden ruimte aan 
verschillende diersoorten.

DEMOCRATIE:
Vrije ruimtes voor toe-eigening

RESPECT:
Rekening houden met 
seizoenen en tijd

DEMOCRATIE:
Inclusieve gebruik en beheer 
van publieke ruimtes

DIVERSITEIT:
Diverse ruimtes voor 
diverse sociale groepen

Historische waterlijnen worden 
versterkt en verbonden. Oevers blijven 
natuurvriendelijk.

Landschappelijke structuur van 
Sterrenburgpark wordt verbonden aan 
groen-blauw landschap langs Schenkeldijk.

RESPECT:
Uitgaan van bestaande 
natuurwaarden en -soorten

BIODIVERSITEIT:
Landschappelijke structuren 
versterken en verbinden 

GELIJKWAARDIGHEID:
Beter en betaalbare 
(OV) verbindingen

Overzichtelijke, duidelijke OV-, loop- en 
fiets verbindingen tussen Sterrenburg, 
Crabbehof en het park.

Sportvelden worden weggehaald en 
bodem leven wordt herstelt met inheemse 
landschappelijke inrichting, en beschermt 
met bewust onderhoud. 

GEZONDHEID:
Poreus en 
levendig bodem



6766

BEHEER

Rechtvaardige ruimtelijke oplossingen 
moeten ook door democratische en inclusieve 
beheerprocessen gesteund worden. Hoe kunnen 
we de ruimtelijke rechtvaardigheid organiseren 
en handhaven? Om de landschappelijke 
en programmatische ambities te kunnen 
bereiken, hebben we een nieuwe gebruik- 
en beheerstrategie nodig. Voor het eerlijk 
ontwikkelen en gebruiken van het Stadspark XXL 
zijn er twee belangrijke stappen.

De eerste is het voorstellen van een alternatief 
voor het huidige exclusieve gebruiksrecht van 
sportverenigingen op eigen sportvelden. Als 
we sportorganisaties kunnen ontkoppelen van 
hun grondbeslag, en dat combineren met een 
efficiënt en transparant time-management, dan 
kunnen we meerdere mogelijkheden omarmen. 
Zoals meervoudig en langer gebruik van 
sportfaciliteiten te stimuleren, gebruikkansen 
te bieden aan meerdere groepen, nieuwe 
beweegruimtes te ontwikkelen of meer ruimte 
aan de natuur te geven. Een eerlijk tijdschema 
en de verdeling van de activiteiten over 
aanwezige sportruimtes kunnen georganiseerd 
worden door het gebruik van onafhankelijke 
technologie en programma’s. 
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Sport verenigingen 
ontkoppelen van 

exclusief grond beslag

+

+

1

2

Sport verenigingen hebben 
exclusief gebruiksrecht op 

hun sportvelden

Slimme en eerlijke  
time-management 

van sport en spel ruimtes
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De tweede stap naar het rechtvaardig 
beheer van het park is het opstellen van 
een non-profit organisatie - zoals ‘Vrienden 
van Dordwijk’. Dit is een bestuurlijke en 
beherende partij waar de stakeholders van de 
Dordwijkzone en het toekomstige Stadspark 
XXL zijn vertegenwoordigd. Denk aan 
betrokken Dordtenaren, sportverenigingen, 
grondeigenaren, sociale wijkteams, Waterschap 
Hollandse Delta, het bestuur van FC 
Dordrecht, met de Gemeente Dordrecht als 
belangrijkste partij en de bewaker van publieke 
belang. ‘De Vrienden van Dordwijk’ zullen 
zorgen voor democratische participatie- en 
beheerprocessen; zullen banen creëren vooral 
voor mensen uit lage inkomengroepen. Het 
plan zal diverse sociale groepen samenbrengen, 
een gevoel van eigenaarschap opwekken en 
natuurbewust onderhoud garanderen. Deze 
organisatie krijgt ook een online platform 
hebben -bijvoorbeeld ‘Platform Dordwijk- voor 
communicatie met en tussen de gebruikers. Via 
dit platform kunnen de mensen zich informeren 
over de activiteiten of landschappelijke 
kenmerken van het park; ze kunnen hun 
favoriete plekken delen met elkaar, en 
feedback geven op de staat van het park of hun 
gebruikspatronen.

Vrienden 
van Dordwijk

non-profit organisation

democratisch beheer
inclusief gebruik

bewust onderhoud

Platform 
Dordwijk

online platform 

verbinden & betrekken 
delen & feedback
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“We should work towards 
a political system and 
professional practice in 
which justice is the principal 
consideration and the first 
evaluation criterion in urban 
policy making, instead of 
growth or economic profit.”

- Susan Fainstein,
 The Just City

6
CONCLUSIES
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Hoe creëren we 
een rechtvaardig 
stadspark voor 
iedereen, waar sport 
landschappen  geen 
bedreiging zijn, maar 
juist een gezond en 
inclusief onderdeel 
van het park?

Sterke verbinding 
tussen Dordtenaren 
en hun park

Vernieuwd narratief 
van sport

Democratisch 
gebruik en beheer

Het maken van een nieuw, rechtvaardig park gaat 
niet alleen over vergroenen en programmeren, 
maar vooral over het creëren van een gezonde 
omgeving waarin iedereen zijn plek kan vinden. 
Het begint bij het opbouwen van een emotionele 
verbinding tussen de mensen en het park. Hiertoe 
is het essentieel om diverse en flexibele plekken 
te creëren in het park met een herkenbare 
identiteit. En deze identiteit is gebaseerd op 
bestaande natuurwaarden en landschappelijke 
structuren. 

In een rechtvaardig park is sport een integraal 
onderdeel van het landschap. Om dat te bereiken 
moeten we naar locatie specifieke oplossingen 
toe. Oplossingen die ruimtelijke diversiteit 
en multifunctioneel gebruik stimuleren en 
tegelijkertijd leefomstandigheden van planten 
en dieren ondersteunen. Vervolgens is het 
belangrijk om een vernieuwd narratief voor sport 
te definiëren, een breder perspectief op onze 
bewegingscultuur in relatie tot het landschap. 
Dit nieuw narratief beschouwd alle lichamelijke 
activiteiten die de gezondheid verbeteren en de 
gemeenschap versterken als sport. Het wordt 
belangrijk om verschillende landschappelijke 
omgevingen creëren die de verbinding tussen ons 
lichaam en de natuur koesteren.  



7574

Een rechtvaardig stadspark moet 
toegankelijke en aantrekkelijke plekken en 
bewegingsmogelijkheden kunnen bieden aan 
Dordtenaren uit meerdere culturen, leeftijden en 
inkomsten. Voor het maken van een rechtvaardig 
park gaat het niet om het creëren van één enkele 
ruimte voor het gebruik van alle groepen. Het 
gaat om aan elke groep een eigen ruimte te 
kunnen bieden. Deze ruimten moeten poreuze 
grenzen hebben en goed verbonden zijn aan 
andere ruimtes voor gewenste interactie 
en ontmoeting. Een park zo divers in zijn 
landschappelijke kenmerken, gebruikers en 
programma – een park voor iedereen- moet 
vanaf het begin ontwikkeld en beheerd worden 
in een inclusieve en democratische manier. 

Sport als 
integrale 
en gezonde 
onderdeel 
van het park 
landschap.

Toegankelijk, 
aantrekkelijk 
voor 
Dordtenaren 
uit alle 
culturen, 
inkomsten en 
leeftijden.

Divers, 
flexibel en 
poreuze 
ruimtes,
met 
herkenbare 
identiteit.
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