
Uitkomsten en conclusies onderzoek verplaatsing KCR naar het Reijerpark. 
 
Inleiding: 
Naar aanleiding van de behandeling van de notitie “Toekomst sportpark Ridderkerk” op 27 
februari 2014, heeft de gemeenteraad van Ridderkerk besloten een onderzoek uit te laten 
voeren naar de mogelijkheden om korfbalvereniging KCR te verplaatsen naar sportpark 
Ridderkerk. Een voorwaarde was dat KCR dan ook gebruik zou kunnen maken van de 
Reijerparkhal. 
 
Uitvoering: 
Er is gesproken met: 

 de afzonderlijke eigenaren van de Reijerpark sporthal, namelijk: het Farelcollege, 
handbalvereniging Saturnus ’74 en korfbalvereniging Ten Donck. 

 het bestuur van de stichting Reijerparkhal als geheel. 

 Korfbalvereniging KCR 

 Sport en Welzijn 
 
Eigenaren Reijerparkhal 
De eigenaren van de Reijerparkhal zijn zeker samenwerkingsgericht en hebben geen 
bezwaar tegen de komst van KCR naar het Reijerpark. Het kan in hun ogen alleen niet zo 
zijn dat ze door de komst van KCR zelf onvoldoende speelruimte overhouden. Ook niet als 
de hal eventueel overgedragen zou worden aan bijvoorbeeld de gemeente. 
Vooral Saturnus en Ten Donck zijn trots op hun eigen hal. Het Farelcollege hecht het minst 
aan eigendom van de hal, maar ook voor de 2 verenigingen is overdracht zeker niet 
onbespreekbaar.  
 
Wel is duidelijk geworden dat er eigenlijk geen overschot aan capaciteit beschikbaar is in de 
Reijerparkhal. Dat zou hooguit over enkele uren per week gaan. 
 
Het bijbouwen van een sporthal in het Reijerpark zien zij als ideaal. Het Farelcollege kan dan 
alle gymlessen dicht bij de school geven. Door de beschikbaarheid van 2 hallen naast elkaar, 
kan gezamenlijk gebruik van beide hallen plaatsvinden. Ook de velden buiten kunnen dan 
gezamenlijk gebruikt worden.  
 
KCR 
KCR gebruikt in de winter op zaterdag voor hun wedstrijden 2 volledige sporthallen. 
Door de week hebben ze 8 sporthalavonden nodig. Ze huren nu op verschillende momenten 
op 3 a 4 verschillende plaatsen sporthallen of gymlokalen. 
 
Verhuizing naar het Reijerpark, zonder dat daar sporthalruimte beschikbaar is, is in hun ogen 
geen optie. Zij willen met hun accommodatie liefst aan of anders heel dicht bij een sporthal 
zitten.  
 
Als alternatief voor verhuizing naar het Reijerpark, blijft voor hen het bouwen van een 
accommodatie bij of aan de Fakkel ook nog steeds een optie. Deze optie was ook onderdeel 
van ons eerdere onderzoek, maar viel toen af omdat deze heel duur was. Daarnaast was 
deze optie ook ruimtelijk niet mogelijk, omdat deze wat betreft oppervlakte en ligging (net) 
niet paste op het sportpark. Door nieuwe spelregels zijn de afmetingen van korfbalvelden 
inmiddels wel kleiner geworden. Dat geeft misschien wat ruimte betreft nog mogelijkheden. 
 
S en W 
Sport en Welzijn zijn zoals zij ook in het voorgaande onderzoek al hebben aangegeven vóór 
concentratie van sport op het Reijerpark, dus ook voor verplaatsing van KCR daarheen.  
Zij geven echter aan, zoals ook eerder aangegeven in de notitie “Toekomst sportpark 
Ridderkerk”, te begrijpen dat dat financieel niet haalbaar is. Zij geven ook aan, dat er in alle 



binnensportaccommodaties in Ridderkerk bij elkaar, in de gemeente op dit moment 
capaciteit genoeg is. De totale bezetting ligt tussen de 70% en 80%. Dit wordt vooral 
veroorzaakt doordat er weinig belangstelling is voor de uren tussen 17.00 en 19.00 uur en 
voor de vrijdagavond. Uitbreiding van capaciteit, door bijvoorbeeld het bouwen van een 
nieuwe sporthal, vinden zij daarom niet logisch. 
 
Conclusies  

 KCR wil alleen verhuizen als hun accommodatie aan of bij een sporthal kan worden 
gebouwd. 

 In de huidige Reijerparkhal is vrijwel geen speelcapaciteit beschikbaar voor KCR. 

 Alleen door uitbreiding van capaciteit kan extra speelruimte gevonden worden op het 
Reijerpark. 

 Uitbreiding van binnensportcapaciteit is cijfermatig niet nodig. 
 
Advies 
Gelet op het bovenstaande en de scoop van het onderzoek zijn er op korte termijn geen 
haalbare mogelijkheden om KCR te verplaatsen naar sportpark Reijerpark.  
Er wordt binnenkort wel gestart met een breed onderzoek naar het gebruik van alle sport- en 
onderwijsaccommodaties in Ridderkerk. In een breed onderzoek kunnen mogelijkheden 
meegenomen worden die verder reiken dan de scoop van dit onderzoek.  
 
Het advies is daarom om de huisvestingsproblemen in dít integrale onderzoek mee te 
nemen. KCR en Sport en Welzijn zijn het daar mee eens. 
 
 


