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Over deze koersnota
Deze koersnota is het resultaat van een serie van drie werkateliers over de
kwaliteitsverbetering van het stationsgebied van Dordrecht. Deze ateliers zijn
georganiseerd in het kader van het zogenoemde ‘Alliantiegesprek’ waarin de
samenwerking tussen overheden, private partijen, instellingen en particuliere
organisaties wordt gestimuleerd in stationsgebieden in de Zuidvleugel. Het
Alliantiegesprek stationsgebied Dordrecht wordt georganiseerd door bureau Het
Noordzuiden in opdracht van Stedenbaan Zuidvleugel.

Aan de werkateliers namen de volgende organisaties deel:
-

ProRail
NS Stations
Gemeente Dordrecht
Fietsersbond
Natuur en milieucentrum Weizigt
Provincie Zuid-Holland
Trivire
Livable
Studentenvereniging Ebrii Oves
Vereniging Deltametropool
Ondernemersvereniging Oud / Nieuw Krispijn
Woonbron
Het Spectrum
Van der Vorm Vastgoed
Q-Park
Groeneweg Van der Meijden Architecten
Stedenbaan / Het Noordzuiden

Colofon
Tekst: Edwin van Uum – Het Noordzuiden
Kaartbeelden: Het Noordzuiden, mits anders vermeld
Referentiebeelden: Judit Bax – Gemeente Dordrecht
Schetsen: Hendrik Jan Groeneweg – Groeneweg Van der Meijden Architecten
Foto’s: Het Noordzuiden, mits anders vermeld
Layout: Jana van Hummel – Het Noordzuiden
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Werkatelier: individueel oordelen over diverse modellen

Diverse groepen schetsen hun eerste ideeën

Groter stationsplein zuidzijde en een doorgaande fietsroute naar de Biesbosch

1 alliantievorming
Alliantiegesprekken
In opdracht van Stedenbaan Zuidvleugel is
in januari 2015 een begin gemaakt met het
proces van alliantievorming tussen overheden,
instellingen, private partijen en groepen
particulieren voor het stationsgebied van
Dordrecht.
Hiervoor is het eerste ‘Alliantiegesprek’
georganiseerd, waarin alle stakeholders
van het stationsgebied zo veel mogelijk zijn
samengebracht. In het eerste alliantiegesprek
zijn de centrale kwesties benoemd en zes
acties geformuleerd om de kwesties aan te
pakken. Een van de acties was een werkatelier
zuidzijde station gericht op maatregelen op
(middel)lange termijn om de kwaliteit van de
stationsomgeving te verbeteren. Deze actie is
uiteindelijk uitgemond in drie bijeenkomsten:
Werkatelier 1: scenarioatelier (april 2015)

Randvoorwaarden benoemen en drie
schetsmodellen.
Werkatelier 2: keuzeatelier (juli 2015)

Vier ontwikkelmodellen en integratie naar
voorkeursmodel.
Werkatelier 3: strategieatelier (september 2015)

Aanscherping voorkeursmodel en
maatregelen.
De resultaten van deze werkateliers zijn
vastgelegd in deze Koersnota voor het
stationsgebied Dordrecht. De resultaten
worden ingebracht in het volgende, tweede
Alliantiegesprek, dat in maart 2016 zal
plaatsvinden.
2e Alliantiegesprek: brede dialoog (maart 2016)

Resultaten delen en verankeren.
Eerste schets voor een noord-zuidverbinding via het station
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Deelnemers presenteren elkaar hun ideeën in het werkatelier

Groene omranding en zonering in het park

Deelnemers onderzoeken diverse mogelijkheden in de modellen

Indicatie van een brede ondergang onder het stationsgebied

alliantievorming

7

Nieuwe werkwijze, andere
rollen
Alliantievorming vraagt om governance

De urgente kwesties in het stationsgebied
vragen om een nieuwe wijze van
samenwerken met andere partijen uit markt
en samenleving: ondernemers, markt,
bewoners, instellingen, eigenaren, etc. De
gemeente, en ook andere overheden, kunnen
het niet alleen. De inzet en creativiteit van
andere partijen in en buiten het stationsgebied
is nodig om tot innovatieve oplossingen te
komen.
Alliantievorming vergt co-productie

Nieuwe oplossingsrichtingen komen niet
vanzelf: niet alleen praten, maar ook
samen doen. Gebiedsgericht samenwerken
tussen partijen vergt ook nieuwe manieren
van co-productie, waaraan alle partijen
naar vermogen bijdragen in tijd, energie,
eigendom, inzet en middelen. Er zijn
verschillende urgente kwesties die partijen
samen delen, hetgeen de basis legt voor
verdere acties om samen tot oplossingen te
komen.
Alliantievorming vereist andere rollen

De overheid, en de gemeente in het bijzonder,
heeft het niet (meer alleen) voor het zeggen.
De gemeente heeft in het proces van
alliantievorming vooral een faciliterende rol,
om te komen tot een ‘ondernemende’ groep
van partijen die samen de herontwikkeling van
het stationsgebied ter harte wil nemen. Hierbij
past geen klassieke opdrachtgevende rol wat
beleidsmatig wel of niet past. De gemeente
maakt juist deel uit van de alliantie, en
stimuleert het partnerschap.

Werkatelier: Wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de grote verschillen?
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Rommelige stationstoegang

Verrommelde en donkere stationstoegang aan
de zuidzijde, met wild geparkeerde fietsen en
onduidelijke overgang tussen park en station.

2 urgente kwesties

Overvolle fietsenstallingen

Gebrek aan voldoende fietsstallingen aan de
zuidzijde en slechte toegang door wild
fietsparkeren en gebrek aan handhaving.
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Fietsverbinding is hard nodig

Groeiende behoefte aan een doorgaande
fietsverbinding naar het stadscentrum via het
stationsgebied, mede door de groei van het
fietsverkeer.

urgente kwesties

Publieke toegang waarborgen

Informele wandel- en fietsverbinding via de
huidige stationstunnel is niet langer openbaar als
toegang alleen via de NS-poortjes mogelijk is.
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Gebrekkige kwaliteit van het park

Aantrekkelijkheid van het park vergroten door
meer gebruiksmogelijkheden, recreatieve functies
en verblijfsplekken waar iets te beleven valt.

urgente kwesties

Routes veilig en aantrekkelijk maken
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Druk fietsverkeer en wandelaars zitten elkaar in
de weg op smalle paden door het park van en naar
het station.
(Foto: Judit Bax)
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Water biedt weinig meerwaarde

Waterlopen aan de randen van het park bieden
weinig belevingswaarde en weinig recreatieve
mogelijkheden, en ook de natuurwaarden kunnen
worden versterkt.

urgente kwesties

Sociale veiligheid vergroten

Oriëntatie op en aantrekkelijkheid van
stationstoegang (achter mast) verbeteren en
sociale veiligheid vergroten op luwe en donkere
plekken, vooral ook ‘s winters.

15
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Ruimtelijk perspectief op lange termijn voor de herontwikkeling van station en stationsgebied 2025

3 perspectief
In de werkateliers is een vernieuwend
ruimtelijk perspectief ontwikkeld op de
herontwikkeling van het stationsgebied.
Een perspectief voor de lange termijn, die
tegemoet komt aan de urgente kwesties die
eerder in het Alliantiegesprek zijn benoemd.
Het lange termijn perspectief is de volgende
stap, en het logische vervolg op de
historische ontwikkeling van spoor en stad. In
verschillende stadia zien we die relatie tussen
spoor en stad zich verder ontwikkelen.

LEGENDA

Fietstunnel
Route auto
Route bus

K

Bedrijvigheid
Bushalte
Voetgangers
Parkeren
Speeltuin
Fietsenstalling
Park and Ride
Kiss and Ride
Bushalte
Fietsenmaker
Horeca
Paviljoen
Wandelroute
VVV

Onze inzet is gericht op het station verder te
ontwikkelen als verbindende schakel in de
stad. Het stationsgebied biedt volop kansen
om zich tweezijdig, volwaardig te ontwikkelen,
zowel aan de noord- als aan de zuidzijde. In
de navolgende hoofdstukken schetsen we die
kansen voor het ontwikkelen van routes, voor
de vernieuwing van het park, een verbeterde
stadsentree en de manier waarop de
omringende gebouwen, en het stationsgebouw
in het bijzonder, kunnen profiteren van een
samenhangende gebiedsontwikkeling.
De betekenis van deze ontwikkeling gaat
verder dan het stationsgebied alleen. Het
station tezamen het park verbinden de
historische binnenstad met de zuidelijke
wijken en met de Biesbosch. Het
stationsgebied wordt de schakel tussen
het noordelijk en het zuidelijk deel, en is
hiermee van strategische betekenis voor de
ontwikkeling van de stad als geheel.

18
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Het perspectief is een logische stap in de historische ontwikkeling van stad en station:

1872: opening station Dordrecht

1948: aanleg Weizigtpark

Het nieuwe station wordt gebouwd aan de
rand van de (binnen)stad, op de overgang
van stad en landschap. Het station is éénzijdig
georiënteerd op de stad.

Na de Tweede Wereldoorlog begint Dordrecht
verder uit te breiden met de wijken Oud- en
Nieuw Krispijn, en wordt het Weizigtpark
aangelegd als wijkpark. Het park staat ‘met
de rug’ naar het station, en wordt door groen
afgeschermd.

perspectief

K

2015: stationsgebied is barrière in de stad

Met de aanleg van de spoortunnel voor
reizigers is een tweede toegang aan de
zuidzijde ontstaan, maar de omgeving is
hierop nog niet georiënteerd. Het spoor vormt
een barrière in de stad vanwege beperkte
noord-zuidverbindingen.
bron: Falkplankaart www.plattegrond.nl

2025: verbindende schakel in de stad

Nieuwe perspectieven door de ontwikkeling
van een nieuwe noord-zuidverbinding tussen
centrum en zuidelijke wijken via een nieuwe
fiets- en wandelroute door het stationsgebied.
Het station krijgt een volwaardige, tweezijdige
oriëntatie op de stad. Het stationsgebied
vormt een belangrijke schakel in de stad.

19

20

koersnota stationsgebied dordrecht

Heroriëntatie van wandel- en fietsroutes

Heroriëntatie van wandel- en fietsroutes, gericht op het station en fietsenstallingen, met een nieuwe noord-zuidroute via de bestaande spoortunnel

3.1 routes
Wandel- en fietsroutes
verbeteren
Fietsroute door tunnel en traverse voor reizigers

Essentieel in het lange termijn perspectief is
het verbeteren van de routes van en naar het
station en naar de binnenstad.
Door aanleg van een nieuwe traverse aan
het bestaande stationsgebouw, kan het
gebouw zijn reizigersfunctie weer terug
krijgen. Stationsgebouw en traverse,
inclusief NS-poortjes, zijn dan het domein
van treinreizigers. In het bestaande
stationsgebouw kunnen reizigers- en
commerciële functies gebundeld worden.
De huidige spoortunnel kan worden
verbeterd om te kunnen dienen als openbaar
toegankelijke wandel- en fietsroute van en
naar de Dordtse binnenstad. Met de nieuwe
fietsroute zijn er kansen om het fietsparkeren
beter op te lossen. Aan de zuidzijde dient
de capaciteit voor fietsparkeren te worden
uitgebreid. Dat zou tijdelijk in de kelder van
Thurenborg kunnen plaatsvinden. Op termijn
kan een nieuwe structurele oplossing worden
gevonden met de nieuwe traverse en de
stationsentree aan de zuidzijde.
Ook de P+R kan compacter, met korte
loopafstanden, nabij het station worden
ingericht.

Hergebruik van de huidige spoortunnel voor doorgaand wandel- en fietsverkeer en aanleg van een nieuwe traverse aan
het bestaande stationsgebouw
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Nieuwe noord-zuidroute past in het netwerk van
snelfietsroutes

Een doorgaande fietsroute via het station past naadloos in het nieuwe netwerk van snelfietsroutes op de schaal van Dordrecht als geheel

routes
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Station als verbindende
schakel
Het benutten van de huidige spoortunnel biedt
de kans om een nieuwe doorgaande wandelen fietsverbinding te maken. Deze nieuwe
verbinding kan publiek toegankelijk blijven
omdat NS-poortjes gekoppeld zijn aan de
nieuwe traverse.
De nieuwe fietsverbinding via de verbrede
spoortunnel is niet alleen een lokale
architectonische ingreep, maar zal effecten
hebben op de schaal van Dordrecht als geheel.
Het verbindt de binnenstad en het station
met het Leer- en gezondheidspark en met de
Biesbosch. En met andere wijken ten zuiden
van het spoor. Dordrecht heeft zich immers
vooral in zuidelijke richting uitgebreid.
De nieuwe noord-zuidroute via het station
past naadloos in het netwerk van nieuwe
snelfietsroutes. Nu al komt bijna 50% van alle
treinreizigers met de fiets naar het station.
Met het succes van de elektrische fiets groeit
de bereidheid om langere afstanden af te
leggen, waardoor het fietsgebruik in Dordrecht
verder kan toenemen. Dit draagt bij aan een
duurzame, klimaatvriendelijke stad.

De nieuwe noord-zuidroute verbindt de binnenstad via het station met de andere stadswijken en met de Biesbosch
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Referentie station Apeldoorn

Herinrichting van stationsplein met naaldbomen en verharding die verwijzen naar
de Veluwe. In de Dordtse situatie verwijzen naar de Biesbosch?

Doorgaande wandel- en fietsverbinding naar de binnenstad onder het station door,
overzichtelijk en sociaal veilig

Verlichting op de tunnelwand, die verwijst naar de stuifduinen op de Veluwe,
draagt bij aan de sociale veiligheid ’s avonds

routes

Referentie station Den Bosch

Nieuwe traverse over het spoor tussen de binnenstad van Den Bosch en het
Paleiskwartier

Heldere en overzichtelijke toegang tot de spoortraverse, zoals ook voorstelbaar is
voor zuidzijde van station Dordrecht

Aantrekkelijke inrichting met groen, meubilair en verlichting zorgt voor
verblijfskwaliteit op de traverse

25
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Een aantrekkelijk en duurzaam stadspark

Weizigtpark herontwikkelen als aantrekkelijk stadspark, met een gezicht naar het station, met recreatieve functies, waterberging en nieuwe natuurwaarden

3.2 park
Nieuwe kansen voor het
Weizigtpark
De herontwikkeling van het stationsgebied
aan de zuidzijde biedt nieuwe kansen voor het
Weizigtpark. In plaats van ‘met de rug’ naar
het station, kan het park een eigen gezicht
krijgen naar het station.
Gekoppeld aan de stationstoegang kan een
relatief klein en luw stationsplein ontwikkeld
worden op de overgang tussen park en
station. Een kleinschalig paviljoen met horeca
biedt kwaliteiten voor het plein, als ook voor
het park. Dit paviljoen zorgt met een brede,
licht dalende tunnel voor een overzichtelijke
en sociaal veilige situatie. Passerende fietsers
en wandelaars vormen een soort schouwspel
voor de bezoekers van het paviljoen, buiten
en binnen.
De noordzijde van het park biedt kansen voor
recreatieve mogelijkheden in combinatie met
het nieuwe paviljoen. Duurzaamheidscentrum
Weizigt, de kinderboerderij en speeltuin
kunnen beter ontsloten worden en meer van
elkaar profiteren door de combinatie met
sport en spel. Hier zijn goede mogelijkheden
voor bijvoorbeeld kleine steigers met kano’s,
diverse bruggetjes, speeltoestellen met water,
zelfbouw in speelbos e.d. Station, park en
stad kunnen elkaar meer benutten.

Nieuwe kansen voor het park komen voort uit de wateroverlast van (regen)water en vergroten van het bergend
vermogen van het park

De zuidzijde van het park biedt juist kansen
voor rust, luwte en natuur. De basis hiervoor
biedt het vergroten van de waterberging
en het tegengaan van de periodieke
wateroverlast in het park. Het vasthouden en
bergen van water biedt kansen voor nieuwe
natuurwaarden in park, bijvoorbeeld door
natuurvriendelijke oevers, waterbeplanting
en rietkragen en andere watermaatregelen.
Dit biedt kansen voor een rijkere variatie aan
flora en fauna in het park.
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Referenties Park Valkenberg, Breda

Het nieuwe paviljoen (ontworpen door kunstenaar John Körmeling) in Park
Valkenberg: inspiratie voor het Weizigtpark?

Een brede, doorgaand fiets- en wandelroute tussen station en binnenstad, door
Park Valkenberg heen, na herinrichting van de bestaande padenstructuur

park
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Park Valkenberg als inspiratie
Voor de herinrichting van het Weizigtpark
biedt Park Valkenberg in Breda inspiratie.
Park Valkenberg ligt tussen het station en
de binnenstad van Breda en verkeerde
begin jaren ’90 in eenzelfde situatie als het
Weizigtpark nu.
Essentieel in de reconstructie van Park
Valkenberg was de herinrichting van de
padenstructuur. Het park was een op zichzelf
staand gebied in de stad en de structuur van
gelijkwaardige paden versterkte dat. Basis
van de reconstructie is het ontwikkelen van
een doorgaande hoofdroute tussen station
en centrum, met heldere ‘wandellussen’
hieraan verbonden. Hierdoor zit recreatieve
wandelaars en snelle en doorgaande fietsers
en voetgangers elkaar minder in de weg.
In het park is tevens een nieuw theehuis
gebouwd, zijn sommige delen ‘open’ gemaakt
door groen te saneren en zijn diverse
kunstobjecten, traditioneel en vernieuwend, in
het park geïntroduceerd.

Structuur van gelijkwaardige paden vòòr herinrichting

Nieuwe padenstructuur met hoofdroute na herinrichting

30

koersnota stationsgebied dordrecht

Zicht op een verbeterde stadsentree

De herontwikkeling van het gebied heeft niet alleen betekenis voor de zuidzijde, maar ook voor de noordzijde van het station: een nieuwe stadsentree

3.3 stadsentree
Stadsboulevard tussen
station en centrum
Niet alleen de zuidzijde, maar ook de
noordzijde van het stationsgebied profiteert
van het benutten van de spoortunnel
als fietsroute en het hergebruik van het
bestaande stationsgebouw met nieuwe
traverse. Deze ingrepen leiden tot wezenlijk
andere stromen van fietsers en voetgangers
richting het stadscentrum.
Door het herstel van de reizigersfunctie van
het stationsgebouw komen alle reizigers,
en daarmee bezoekers aan de stad, primair
via de voorzijde van het stationsgebouw
naar buiten. In tegenstelling tot de huidige
situatie, waarbij reizigers bijna uitsluitend
via de oostzijde via de spoortunnel naar de
stad komen. In de nieuwe situatie wordt
de spoortunnel gebruikt door doorgaand
fiets- en wandelverkeer die ruim voor het
stationsgebouw naar boven komt.
Dit biedt kansen om alle langzaam verkeer
van voetgangers en fietsers van en naar het
centrum te bundelen aan de westzijde van
de Stationsweg. Hierdoor kan een bredere
stadsboulevard voor langzaam verkeer
worden ontwikkeld. Dit biedt kansen om
de ‘ontvangst’ van bezoekers aan de stad
sterk te verbeteren, door combinaties met
kunst, cultuur en andere identiteitsdragers
van de stad. Ook kunnen een tijdelijke expo,
verwijzingen naar culturele evenementen
of kleinschalige publieksmanifestaties op de
boulevard een plek krijgen.
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Huidige situatie centrumroute

Onderbenutte en ongedefinieerde plekken in de openbare ruimte: kansen om
kunst- of cultuurelementen toe te voegen?

Standaard straatmeubilair en scheiding van functies leidt tot verrommeling:
waarom geen balustrade, zitbank en informatiebord ineen?

Donkere, kille plekken in de openbare ruimte vragen om sociaal vriendelijke
objecten of toevoegingen aan gevels van panden

Scherpe ruimtelijke scheiding van functies en van openbaar vs. privaat: meer
kwaliteit te realiseren door ‘shared space’?

stadsentree
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Referenties vernieuwing
centrumroute

Stadsboulevard door shared space: integratie van voetgangers en fietsers in een
hoogwaardige openbare ruimte zorgt voor levendigheid

Kleine markante tekens in de verharding kunnen al zorgen voor verwijzingen naar
de binnenstad

Pop-up park in de boulevard: tijdelijke of verrijdbare groenelementen kunnen
nieuwe verblijfskwaliteit geven aan de centrumroute

Kleine lichtelementen kunnen al helpen om routes te verhelderen, richting te geven
en de sociale veiligheid te vergroten
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Woonbron

Duurzaamheidscentrum
Weizigt

UWV
Speeltuin Paviljoen
Studentenhuisvesting
Livable

Heroriëntatie van bestaande gebouwen op de vernieuwde zuidzijde van het station

Mauritshof Ouderen Woningen

3.4 gebouwen
Ensemble van gebouwen in
het groen
De directe nabijheid van station en stadspark
is een combinatie die in ons land maar
weinig voorkomt. Dit biedt een bijzonder
vestigingsklimaat voor woon- en werkfuncties
die zowel profiteren van een goede OVbereikbaarheid als van een aantrekkelijke
groene omgeving.
Verschillende gebouwen in de omgeving
van de station zouden de bereikbaarheid
via de trein en via de fietsroutes en tunnel
kunnen benutten. De combinatie van een
aantrekkelijk stationspleintje met paviljoen
en horeca biedt nieuwe kansen. Bijvoorbeeld
door kinderboerderij en speeltuin hierop direct
aan te sluiten. Door meer bezoekers naar
het Duurzaamheidscentrum te trekken. Voor
Woonbron en UWV door meer bezoekers en
medewerkers via het OV te laten komen. Of
voor studenten om hun eigen fietsenstalling of
pop-up store te exploiteren. En voor eigenaar
Liveable om een duurzame transformatie
in gang te zetten van het voormalige
verzorgingshuis Thurenborg.
De verschillende gebouwen kunnen hierbij
ook de groene omgeving goed benutten, zoals
Duurzaamheidscentrum Weizigt dat al doet.
Hier ligt een opgave om de omgeving van de
bestaande gebouwen verder te vergroenen, de
verharding voor parkeren te verminderen, en
met beplanting en wandelroutes de omgeving
aantrekkelijker te maken. Hierdoor ontstaat
op termijn een ensemble van gebouwen in een
groene campus, op steenworp afstand van het
station.

Monumentale kwaliteit van het stationsgebouw

36
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Indicatieve plattegronden van verbouwing stationsgebouw, met aanbouw van traverse met liften en roltrappen en nieuwe
commerciële ruimten

Aanzicht binnen in de hal: vide, roltrappen en liften in het stationsgebouw
(Bron: Hendrik Jan Groeneweg)

gebouwen
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Stationsgebouw ontvangt
weer reizigers
Door de aanbouw van een nieuwe traverse
kan het stationsgebouw weer het domein
van de reiziger worden. Nu komen reizigers
overwegend via de tunnel de stad binnen,
maar straks komen reizigers via de traverse
uit het bestaande stationsgebouw stromen.
Lopend over de traverse heeft de reiziger al
zicht op de centrumroute naar de binnenstad
door de vide en ramen.

Met de aanleg van de spoorlijn in 1871 kwam er een nieuwe barriere in de stad. Vanwege het lange wachten voor het
spoor besloot men tot de bouw van een traverse. In de Dordtse volksmond werd dit ‘de Brug der Zuchten’ genoemd.

De huidige constructie van het stationsgebouw
biedt binnen voldoende bouwtechnische
mogelijkheden om met liften en roltrappen
van en naar de traverse te gaan. In het
gebouw zijn nieuwe commerciële ruimten
te maken voor kleinschalige winkels en
horeca, hetgeen beheer en exploitatie van het
stationsgebouw ten goede komt. Hiernaast
zijn ook nog kleinschalige, publieksgerichte
kantoorruimte te realiseren.
Het stationsgebouw heeft een monumentaal
karakter dus verbouwingen binnen en aan het
gebouw moeten met zorg en respect voor de
geschiedenis worden uitgevoerd. Met name
de aansluiting tussen nieuwe traverse en het
bestaande gebouw vraagt nadrukkelijk om
aandacht.

Oude doorsnede en gevelaanzicht van het bestaande stationsgebouw uit 1872; er
zijn bouwtechnische mogelijkheden binnen de bestaande constructie
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Nu een spoortunnel voor
treinreizigers…

gebouwen

…straks een verbrede fiets- en
wandeltunnel?

39
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Lange termijn visie

Lange termijn visie op de herontwikkeling van het stationsgebied

4 STrATEGIE
Lange termijn acties
Samenwerking verzilveren:
-

Co-productie met vastgoedeigenaren in het gebied
Mobiliseren van ondernemers en bewoners
Samenwerking met NS Stations – toekomst van het station
Partnerschap met Rijk en provincie smeden (lobby)
Bestuurlijk draagvlak binnen de gemeente organiseren

Slimme ontwikkelstrategie:
-

Geen masterplan, maar ‘robuuste dragers’ regelen
Ontwikkelen van gerichte uitwerkingsplannen
Ruimte voor kleinschalige experimenten
Investeren in kwaliteit van de openbare ruimte

Als uitvloeisel van het Alliantiegesprek
is in drie werkateliers een lange termijn
visie ontwikkeld voor de toekomst van het
stationsgebied. Deze visie vraagt om een
heldere strategie voor de lange én korte
termijn.

Lange termijn: smeden van
deelallianties
In de kern richt de strategie op lange termijn
zich op het opbouwen en smeden van
partnerschappen tussen overheden, private
partijen, instellingen, eigenaren en (groepen)
particulieren. Dat zijn grote en juist ook
kleinere Allianties die gericht samenwerken
aan een bepaalde opgave en deelproject. Niet
iedereen wil en hoeft immers op alles met
elkaar samen te werken.
De alliantievorming voor het stationsgebied
vraagt om een open en flexibele
ontwikkelingsstrategie. Dat begint niet
met een langdurige planontwikkeling in
vorm van een alomvattend Masterplan.
De alliantievorming is juist gebaat bij
kleinschalige initiatieven en experimenten
die zichtbare verbeteringen laten zien in
het stationsgebied. Als uitkomst van de
samenwerking tussen institutionele partijen en
lokale ondernemers, eigenaren en bewoners in
het gebied.
De gemeente heeft in deze ontwikkelstrategie
een belangrijke stimulerende en faciliterende
rol. Ze kan partijen tussentijds bij elkaar
blijven brengen en tot samenwerkingen
aanzetten, waarvan de gemeente ook zelf
onderdeel uitmaakt.
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Impressie van stationsplein en –toegang aan de zuidzijde van het station, met
paviljoen en een glooiende ingang van de fiets- en wandeltunnel

Impressie van een nieuw paviljoen op de overgang tussen park en station

Impressie van de centrumroute tussen station en binnenstad
(Bron: Hendrik Jan Groeneweg)

Impressie van voorzijde station met verbrede fietstunnel

strategie

korte termijn acties
Waar zit de urgentie?
- fietsparkeren zuidzijde
- sociale onveiligheid: groen saneren, verlichting, etc.
- reconstructie stationsingang – park aan zuidzijde
en de kansen?
-

fietsenstalling in Thurenborg
pop-up paviljoen in het park
expo van de stad in de rode loper
sport en spel in het park

no-regret maatregelen
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Korte termijn: initiatieven
realiseren
Het proces van alliantievorming komt op gang
door het realiseren van concrete initiatieven
in het stationsgebied, klein en groot. Het
gaat om initiatieven die een bijdrage leveren
aan oplossingen voor urgente kwesties
in het gebied. Partijen in en buiten het
gebied kunnen door de gemeente worden
‘uitgenodigd’ om hieraan een bijdrage te
leveren. Gemeente en andere overheden
kunnen met kennis, inzet en middelen helpen
om initiatieven te honoreren en te realiseren.
En dat betekent ook ‘gewoon beginnen’
zonder overigens de publieke doelen en
kaders overboord te gooien. Voor bepaalde
deelopgaven of bijzondere elementen kunnen
private partijen en particulieren worden
gemobiliseerd. Zo wordt nader verkend of een
fietsenstalling voor treinreizigers in de kelder
van het gebouw Thurenborg kan worden
gerealiseerd.
Ook andere elementen uit de lange
termijnvisie bieden kansen voor partijen
op de korte termijn. Zoals bijvoorbeeld het
realiseren van een (tijdelijk) paviljoen in het
park of het etaleren van stadsactiviteiten op
de ‘rode loper’ tussen station en centrum.
Hiermee kunnen partijen op korte termijn
beginnen zonder dat hiermee de plannen
voor de lange termijn worden belemmerd.
Dergelijke ‘no-regret’ maatregelen geven juist
een zichtbare impuls aan het stationsgebied.

44

koersnota stationsgebied dordrecht

Model 1: stationscampus

Model 2: stationsplein

In dit model wordt voorgesteld om het gebied
rond Thurenborg en andere gebouwen te
ontwikkelen als een groene campus. Met
een nieuwe verkeerslus voor bus en auto
(K+R) voor Thurenborg langs, direct leidend
naar het station. Met verdere vergroening
en doortrekken van het park, met beperkt
parkeren.

In dit model wordt aan de zuidzijde een
nieuw, breder stationsplein voorgesteld met
nieuwe publieksfuncties rondom het plein,
zoals kleinschalige horeca, fietsreparatie,
VVV e.d. Dit stelt voor het publieke karakter
centraal met goede openbare routes naar
Weizigt en Thurenborg.

bijlage: discussiemodellen

Model 3: stationstunnel

Model 4: stationstraverse

In dit model wordt een brede, doorgaande
langzaam verkeerstunnel voorgesteld onder
het station door met directe aansluiting op
de binnenstad. Via de brede tunnel is er ook
toegang (via poortjes) tot de perrons. De
tunnel blijft openbaar toegankelijk. Vanuit
bushalte en voor P+R zijn er directe routes
naar het station.

In dit model wordt een nieuwe traverse
aan het stationsgebouw voorgesteld voor
reizigers met een nieuwe zuidelijke toegang.
De bestaande stationstunnel krijgt een
verbindende functie voor langzaam verkeer.
Hierdoor ontstaat een scheiding tussen het
reizigersdomein en het openbare domein in
het stationsgebied.

