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Dit echte stadspark is in 1937 ont
worpen en aangelegd door de 
 tuinarchitect D.F. Tersteeg. Daarvoor 
bestond dit terrein uit grienden, 
moerassen en wilgen. Het diende 
ook als oefenterrein voor militairen, 
die hier schietoefeningen hielden. 
Het monumentale hek bij de hoofd
ingang is ontworpen door de Dordtse 
 glazenier Wim Korteweg.
Dit park is bij uitstek aantrek
kelijk voor evenementen met grote 
 bezoekersaantallen omdat het 
 beschikt over meerdere velden, 
waarvan het hoofdveld in 2021 
 volledig is gerenoveerd. 

Wantijpark

BIJZONDERHEDEN

• Inzet locatie uitsluitend na afstemming met Dordrecht Marketing & Partners,  

Evenementenbureau.

• Vroegtijdig afstemmen met Wantijpaviljoen en overige gebruikers park 

gewenst.

• Groen beschermende maatregelen verplicht.

• Voor en naschouw noodzakelijk.

• Inrijden zwaar transport over rijplaten verplicht.

• Plaatsen toiletvoorzieningen verplicht.

• Risico op eikenprocessierups.

• Versterkte ondergrond hoofdveld, slaan van grondpinnen niet toegestaan.
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RUIMTELIJKE ASPECTEN 

BRUIKBARE OPPERVLAKTE TERREIN
• De locatie bestaat uit een verhard deel en een onverhard deel 

(gras).
• De bruto oppervlakte van het evenemententerrein is 41.366 m2.
• De netto oppervlakte van het evenemententerrein is 41.325 m2.
• Het totaal bruikbare netto oppervlak van het 

evenemententerrein is afhankelijk van podia, bars, objecten, etc.

AANTAL EVENEMENTEN PER JAAR 
OP BASIS VAN GELUIDSNORMERING
Hoeveel geluid er tijdens een evenement geproduceerd mag 
worden hangt af van de categorie van het evenement. Het college 
van burgemeester en wethouders verdeelt evenementen in vier 
categorieën:
• een evenement met lage geluidbelasting (categorie 1). Van 

categorie 1 evenementen wordt gesproken indien geen 
geluidsoverlast te verwachten is. Hierbij kan worden gedacht 
aan onversterkte muziek, lopende fanfare orkesten en 
dergelijke;

• een evenement, met een middelgrote geluidbelasting 
(categorie 2). Van categorie 2 evenementen wordt gesproken 
indien er sprake is van versterkt geluid. Het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (LAr, LT) bedraagt dan 71 tot en met 80 
dB(A) op de dichtstbijzijnde gevel;

• een evenement met een grote geluidbelasting (categorie 
3). Van categorie 3 evenementen wordt gesproken indien 
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr, LT) op de 
dichtstbijzijnde gevel 81 tot en met 85 dB(A) bedraagt. Het gaat 
hierbij om bijvoorbeeld een muziekfestival of popconcerten;

• een evenement met een zeer grote geluidbelasting (categorie 
4). Van categorie 4 evenementen wordt gesproken indien 
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr, LT) op de 
dichtstbijzijnde gevel meer dan 85 dB(A) bedraagt. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om grote popconcerten of danceevents.

FACILITEITEN
• Water: Geen standaard voorziening aanwezig.
• Stroom: Geen standaard voorziening aanwezig.
• Verlichting: Straatverlichting aanwezig, in of uitschakelen 

eventueel mogelijk in afstemming met Evenementenbureau. 
Let op voldoende verlichting bij de eventuele nachtelijke 
sluiting/afbouw.

• Riolering: Niet aanwezig.
• Toiletvoorzieningen: Geen standaard voorzieningen 

aanwezig. Toiletvoorzieningen op het terrein moeten worden 
gefaciliteerd door de organisator. Om wildplassen buiten het 
evenemententerrein te voorkomen dienen organisatoren 
voor toiletvoorzieningen op verschillende locaties rondom de 
toegangswegen te zorgen.

HOUD REKENING MET
Andere aanwezige objecten:
  Wantijpaviljoen
  Speeltuin
  Kinderboerderij
  Boom (centrum hoofdveld)
  Toegangshek met beperkte ontsluiting
  Inrijbeveiliging in park (bolders)
  Fietshekken
  Verschillende kunstwerken

MOBILITEIT/BEREIKBAARHEID
• Toegangswegen: Via BadenPowelllaan (let op: toegangshek 

slechts deels beschikbaar).
• Aan- en afvoer materiaal (zwaar vervoer): Via de Badweg. 
• Bereikbaarheid OV: Locatie is per bus te bereiken. Raadpleeg 

voor informatie over openbaar vervoer de website www.9292.nl 
• Parkeren: Advies tot gebruik van parkeergarage Energiehuis. 

Parkeren voor bezoekers en crew in de wijk niet wenselijk. 
• Mindervalide parkeerplaatsen: Niet aanwezig.
• Artsenparkeerplaatsen: Niet aanwezig.

• Elektrische laadpalen: Niet aanwezig.
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FLORA & FAUNA 
• Groen beschermende maatregelen verplicht.
• Check op processierups of andere 

natuurverschijnselen noodzakelijk.
• Aanvragen informatie over actuele status via 

Evenementenbureau.

SCHOONMAAK
• Schoonmaak en eindcontrole: De organisator is 

verantwoordelijk voor het schoon en schadevrij opleveren van 
het evenemententerrein en de directe omgeving. 

 Wanneer het terrein niet schoon en/of schadevrij wordt 
opgeleverd, zal de gemeente dit herstellen en worden de 
kosten hiervan verhaald op de organisator. De organisator 
dient rekening te houden met de aanwezige afvalbakken, het 
bijplaatsen van afval (glas)bakken is vereist.

INFORMATIEPLICHT
• De organisator informeert de omgeving met betrekking tot 

de programmering van het evenement door middel van een 
bewonersbrief, bij voorkeur voorzien van klachtennummer van 
de organisatie.

• Dordrecht Marketing & Partners, Evenementenbureau voorziet 
in een brief aan de bewoners in de directe omgeving met 
informatie over onder meer verkeer, geluid, en tijden van op en 
afbouw.

• Verspreidingsgebied bewonersbrief in overleg met Dordrecht 
Marketing & Partners, Evenementenbureau.

• Naast de voorgeschreven geluidsnormen dient rekening 
gehouden te worden met de belangen van bewoners en 
bedrijven in de directe omgeving.

Dit document is gebaseerd op bestaand beleid en ervaring met de locatie. 
Begrippen als ‘wenselijk’ zijn toegevoegd op basis van de gebruikservaring en 
niet geborgd in beleid, vergunningen of verplichtingen. Doel is de gebruiker 
bewust te maken van deze wensen.

Contact via: 
Dordrecht Marketing & Partners, Evenementenbureau
Telefoon: 078 7708 777
Email: evenementen@dordrecht.nl

BEHEERSASPECTEN 

VEILIGHEID/VLUCHTWEGEN
• Mogelijke aanrijroutes hulpdiensten:
 Oranjelaan, Parklaan, Badweg.
• Vluchtwegen: 
 • 2x ontsluiting naar BadenPowelllaan (via Noordoost & via 

Zuidoost (let op: opening in hek slechts deels beschikbaar)
 • 2x ontsluiting naar de Badweg (via Noord en via Noordoost, 

totaal ±14m)
 • Ontsluiting via Wantijweg via Noordoost (via Paviljoen)
 • Ontsluiting via wandelbrug aan Oostzijde in park (beperkte 

vluchtroute ±3,5m)
 • Ontsluiting via wandelbrug aan Zuidzijde in park (beperkte 

vluchtroute ±3,5m)
 • De vluchtwegen dienen vrij te worden gehouden van 

obstakels. Bij alle evenementen de vluchtroute duidelijk 
kenbaar maken.

• Vluchtwegen bezoekers: Vluchtwegen voor het publiek zoveel 
mogelijk gescheiden houden van de aanrijroutes van de nood 
en hulpdiensten.

• Crowd control plan: De locatie is een groot park met ontslui
tingswegen. Bij grootschalige publieksevenementen is een 
crowd control plan noodzakelijk.

• Calamiteitenroute nood- en hulpdiensten: 
 Zowel de BadenPowelllaan als de Oranjelaan, de Parklaan en 

de Badweg geheel bereikbaar houden (minimaal 3,5 meter 
doorgang) voor nood en hulpdiensten.

OMGAAN MET LOCATIE
• Soort ondergrond: Hoofdveld: grasoppervlak met een ver

harde onderlaag en drainage leidingen. Het is hier niet toege
staan om verankeringen aan te brengen in grond of bestrating 
in verband met aanwezige drainage systemen.

 Overige velden: alleen grasoppervlak.
 Het gras op de locatie is zeer fragiel. Hierdoor dient er rekening 

te worden gehouden met de inzet van maatregelen ter voorko
ming van schade aan de ondergrond. 

• Voor zware transporten rijplaten langs asfaltpaden bijplaatsen.
• Vroegtijdig afstemmen met Wantijpaviljoen en overige gebrui

kers park gewenst.
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Begrenzing
Begrenzing-Netto
Beschikbaar gebied
Calamiteitenroute
Ondergrondse container
Afvalbak
Bloembak

? Informatiebord
¿ Bushalte

Paal
Verkeersbord
Vlaggenmast
Brandkraan
Inspectieput

Kolk
Boom

# Walstroomkast
d Stroompunt
G Waterpunt
B Paal te verwijderen

Rioolaansluiting
lichtmast
Algemeen object
Fietsenrek
Mindervaliden
Kunstwerk
Terras
Zitbank

Schaal: 1:1.350
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