Sportdorp
De van oudsher sportieve instelling van IJsselmonde wordt weerspiegeld in de naam
van een van de oudste wijken van de deelgemeente en een deel van zijn straatnamen:
Sportdorp.
Wie Sportdorp binnenrijdt, zal het meteen
opvallen: het is hier nog bijna landelijk stil
en er hangt een echt dorpse sfeer. Vooral
in het oostelijke, oudste deel lijkt de tijd te
hebben stilgestaan. In 1918 werd hier
begonnen met de bouw van wat toen
officieel Tuindorp De Kreek werd
genoemd.
Het wijkje ten zuiden van de Dwarsdijk
vormde met zijn 62 woningen een soort
buurtschap midden in de weilanden, met
verderop oostwaarts het dorp
IJsselmonde (nu oud-IJsselmonde) en
aan de noordzijde de oevers van Nieuwe
Maas en Zuiddiepje.
Het deel ten westen van de Sportlaan werd gebouwd na
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog om
Rotterdammers die door het bombardement dakloos
waren geworden op te vangen. Omdat de plannen voor de
bouw er al voor de oorlog lagen - de Van Melle fabriek
wilde bij het bestaande tuindorp een wijk voor zijn
personeel bouwen - waren de woningen kwalitatief
aanzienlijk beter dan die in nooddorpen als Smeetsland.
De bouw was omstreeks 1942 voltooid. Bewoners uit
Rotterdam-West die hun huis tijdens het bombardement
van 31 maart 1943 hadden verloren, konden hier worden
gehuisvest. Er vestigden zich overigens niet alleen
oorlogsdaklozen, maar tal van Rotterdammers. Onder hen
ook een aantal binnenvaartschippers, die de wijk al
kenden omdat hun kinderen er op het schippersinternaat
zaten.
De bebouwing van Sportdorp bestaat uit tussen de acht- en negenhonderd, kleinere huurwoningen.
Plus een aantal grotere koopwoningen die op het oude stratenplan zijn teruggebouwd van een deel
dat gesloopt is.
Toch wordt de verknochtheid van de
bewoners aan hun wijk, velen wonen er
al hun hele leven, niet in de eerste
plaats bepaald door de kwaliteit van
hun woning. Het is het socialekarakter
van de wijk dat hen doet blijven.
De straten in het noordelijke en
westelijke deel van de wijk zijn allemaal
vernoemd naar een sport:
Atletiekstraat, Turnstraat, Floretstraat,
Golfstraat, of een met sport of
vrijetijdsbesteding verbonden term:
Toernooistraat, Arenastraat,
Kampeerstraat.

