
Voorgeschiedenis Rodeborg (Herontwikkeling Evenemententerrein)  
in vogelvlucht: 
 

• 14 december 2006: Startdocument ‘Evenemententerrein Klundert’ vastgesteld door 

gemeenteraad. 

• December 2006 t/m oktober 2007: Haalbaarheidsstudie verricht, inclusief intensief 

overlegtraject met betrokken (sport)verenigingen en klankbordgroep. Verkenning van 

verplaatsingsmogelijkheden. 

• 13 december 2007: Raadsbesluit over verplaatsing sportverenigingen naar het sportpark aan 

de Molenvliet in Klundert. 

• 17 april 2008: Ook drumband Oranje Garde verhuist mee naar het sportpark. 

• September 2008: Voetbalvereniging VVK neemt het nieuwe kunstgrasveld in gebruik op 

sportpark Molenvliet. Hierdoor ontstaat de ruimte om de andere verenigingen in te passen. 

• 11 december 2008: Openbare inspraakavond voorontwerp bestemmingsplan. 

• 27 april 2009: Overeenstemming tussen gemeente en corporaties SWZ en Brabants 

Westhoek over woningbouwontwikkeling. 

• Mei 2009: Om de nagedachtenis te eren van de hulp die Noorwegen gaf aan Klundert na de 

Watersnoodramp én omdat voor de beeldkwaliteit van de wijk wordt gerefereerd aan de 

geschonken houten woningen aan het Noorse Plein, stelt het college straatnamen vast met 

Noorse stedennamen, zoals Trondheim, Oslo en Stavanger. 

• 6 juni 2009: Feestelijke opening nieuwe accommodatie Oranje Garde op sportpark Molenvliet. 

• 16 juli 2009: Bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. 

• 5 november 2009: Bestemmingsplan is onherroepelijk. 

• 14 november 2009: Feestelijke opening accommodatie tennisvereniging Van Polanen op 

sportpark Molenvliet. 

• 1 maart 2010: Startsein herontwikkeling voormalige sportvelden tot eindelijk het herrijzen van 

de nieuwbouwwijk in Klundert door middel van het lanceren van de website www.rodeborg.nl  

• Vanaf maart 2010: Start bouwrijp maken voormalig evenemententerrein, bestaande uit 

opschonen van het terrein, het slopen van de sportkantines en het graven van watergangen. 

• 27 maart 2010: Feestelijke opening nieuwe accommodatie korfbalvereniging DSO op 

sportpark Molenvliet. 

• 17 april 2010: Drukbezochte woonmarkt in de Niervaert, als start van het verkooptraject van 

de woningen. 

• Juli 2010: Er is ruime belangstelling voor de 7 bouwkavels die de gemeente uitgeeft. Op 1 juli 

worden alle kavels verkocht. 

• Juli tot september 2010: Riolering en bouwwegen worden aangelegd. De watergangen 

rondom de wijk krijgen hun definitieve profiel en worden voorzien van beschoeiing. In de 

Ambachtsherenweg worden extra parkeervakken aangelegd en er komt een verkeersplateau 

op het kruispunt met het Gezellenpad. 

• 6 september 2010: Start bouw 60 woningen fase 1. 

 

 

http://www.rodeborg.nl/

