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Sportpark op de A4 krijgt vorm
Voetballers verhuizen al na zomer van 2016
Het lijkt nog ver weg, maar als het een beetje meezit kunnen de voetballers van Kethel Spaland na de
zomer van 2016 al spelen op Sportpark A4, op het tunneldak van de nieuwe rijksweg.
Annemarie Nix, projectleider van Sportpark A4, heeft in de afgelopen jaren al heel wat ontwerpen
voorbij zien komen. Maar het definitieve plan bestaat eigenlijk niet, want het proces rond het nieuwe
sportpark op het tunneldak van de A4, is continu in beweging. ,,Al staan de grote lijnen nu wel vast,''
vertelt ze trots.
Die grote lijnen laten zien dat het 1,5 kilometer lange park vijf voetbalvelden krijgt, waarop Kethel
Spaland gaat spelen. Vier velden op het tunneldak, het hoofdveld komt ernaast. De sporthal annex
clubhuis komt ook naast de landtunnel. De twee handbalvelden voor Ventura zijn getekend op de A4,
de drie van korfbalclub Nexus komen ernaast, in verband met de wind. Tenniscentrum Kethelhaghe
blijft zitten waar het zit en completeert het sportpark.
,,De atletiekbaan is niet meer aan de orde. Wel is er ruimte voor losse atletieknummers,'' weet Nix.
,,Ook zijn we in gesprek met een balletschool die interesse heeft.''
Daarnaast hebben omwonenden geopperd een speelwildernis aan te leggen. ,,Daar doen we nu
onderzoek naar. Een natuurspeeltuin zou mooi passen in de omgeving, die sowieso heel groen
wordt, want we leggen ook een groot recreatiegebied aan. Ook komt er aan de rand van het park
een groene omzoming, zodat omwonenden zoveel mogelijk een natuurlijk uitzicht houden.''
Hoewel de aanloop stroef was, Schiedam en omliggende gemeenten zijn altijd tegen de komst van de
verlengde A4 geweest, heeft Schiedam het nieuws in 2010 dat de weg er na veertig jaar tóch zou
komen, goed opgepakt. Omdat er niet gebouwd mag worden, bleken sportvelden al snel de enige
optie. Die ideeën hebben geleid tot het project 'Schiedam in Beweging', dat niet alleen sportclubs
laat verhuizen, maar de hele stad doet bewegen.
Nix: ,,Straks hebben we nog maar drie sportparken: Thurlede, Harga, waar een nieuw hockeyonderkomen wordt gebouwd voor Asvion en Spirit die gaan fuseren, en Sportpark A4.
Sportpark Kethel krijgt woningen, net als een deel van Harga. Met de opbrengsten van de
grondverkoop worden alle verhuizingen en nieuwe investeringen mogelijk gemaakt. De sportclubs
stonden aanvankelijk in de wachtstand, maar nu zijn ze zo enthousiast dan men sneller wil dan onze
planning.''

