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Aanbevelingen
Gericht snoeien van belemmerend groen

Om meer openheid en een veiligere situatie te creëren zal het belemmerend groen gesnoeid
moeten worden. Met name in de zomer is er sprake van explosieve begroeiing.

Aanpakken fietsparkeren en P+R zuidzijde station

Opruimen van foutgeparkeerde fietsen en verwijderen van fietswrakken biedt kansen. De P+R
compacter maken en de capaciteit van de fietsenrekken juist vergroten.

Route station – centrum als ‘rode loper’

Om een ‘rode loper’ te creëren is er meer ruimte voor voetgangers nodig. Om meer ruimte te
creëren kunnen de overbodige parkeerplekken en de Kiss & Ride langs de rijbaan verwijderd
worden. Daarnaast de route aantrekkelijker maken door het verfraaien van gevels en plinten en
het gebruik van eenduidige bestrating.

Verbeteren verblijfskwaliteit station en stationsplein

Momenteel is er weinig te doen in de stationshal en het toevoegen van reizigersfuncties biedt
kansen. Daarnaast wordt de verblijfskwaliteit aangetast door zwerversoverlast, ook hier moet
wat aan gedaan worden.

Verbeteren waterhuishouding en drainage van het Weizigtpark

Met name de westzijde van het Weizigtpark is erg nat en drassig. Er zijn veel ondergelopen en
kapotgereden grasvelden en paden. Om de aantrekkelijkheid en belevingswaarde van het park
te vergroten zal de waterhuishouding en drainage aangepakt moeten worden.
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Brede Schouw

Op 25 januari 2016 heeft de Brede Schouw van stationsgebied
Dordrecht plaatsgevonden. Het doel van de Brede Schouw
was het gezamenlijk verkennen van quick wins: korte termijn
maatregelen om de ruimtelijke kwaliteit van het stationsgebied
te verbeteren. Met een breed gezelschap, 19 personen van 9
verschillende organisaties, zijn zaken rond beheer, onderhoud en
handhaving onder de loep genomen.
Na een korte introductie van Edwin van Uum en uitleg over de
Brede Schouw is de groep opgedeeld in drie deelgroepen. Het
stationsgebied van Dordecht is opgedeeld in 4 deelgebieden en
elke deelgroep heeft 2 gebieden geschouwd. Met behulp van
schouwformulieren hebben de deelnemers aan de hand van

beeldmeetlatten scores toegekend aan bepaalde onderdelen
in het gebied (zie bijlage). Daarnaast hebben de deelnemers
foto’s gemaakt van situaties die hen opvielen. De scores van de
schouwformulieren zijn verwerkt in Exceltabellen en de foto’s
dienen ter ondersteuning en illustratie van het probleem.
Tijdens de plenaire nabespreking zijn de resultaten en opvallende
waarnemingen besproken. Samen is gekeken wat we kunnen
doen om de beleving en kwaliteit van het stationsgebied
Dordrecht te verbeteren.

Kansen voor het gebied:
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Contrast speeltuin en paden

Kapot gereden paden

Ongewenste begroeiing

Vuilnisbak die niet sluit

Wateroverlast

Graffiti en bekladding

Brede Schouw
Dordrecht

Weizigtpark
westzijde
route

In de grafiek valt op dat vooral de onderdelen ongewenste
begroeiing, verharding, verlichting en zichtbaarheid/sociaal
toezicht slecht scoren:
1.

2.

Ongewenste begroeiing bevindt zich met name aan de
westzijde van de fonteinvijver. Daarbij is er vooral in de
zomer sprake van explosieve begroeiing in het park. De
weinige bezoekers in het park en het weinige onderhoud
lijken elkaar te versterken.
De verharding scoort slecht doordat er veel kapotgereden
randen en zijkanten van paden zijn. Daarnaast is het vaak
drassig in het park, met veel blubber en ondergelopen paden
als gevolg.

3.

4.

De reden dat verlichting slecht scoort is dat alleen de
doorgaande route door het park naar het station verlicht is.
De doorgaande, verlichte routes matchen echter niet met de
meest directe routes vanuit de wijken naar de zuidzijde van
het station.
Zichtbaarheid/sociaal toezicht scoort minder goed doordat
er veel bosranden en bosjes slecht onderhouden zijn en het
zicht belemmeren. Ook hier geldt dat er vooral in de zomer
onvoldoende zichtbaarheid is. Daarnaast zijn er veel ‘shady’
achteraf bosjes en daardoor veel hangplekken.

Kansen voor het gebied:
• De meeste routes functioneren als shared space
(fiets + voetganger) maar zijn hiervoor nu niet
breed genoeg

• Veel meer open ruimtes creëren
• Toevoegen van een kiosk of een koffietent
• Een brede avenue maken vanaf de Mauritsweg om
zo een open karakter te creëren

als welkom

• De zendmast met het hek er omheen anders
inpakken

• Verbeteren van de waterhuishouding
• Verbeteren van de vindbaarheid van het station

door onder andere hoge beplanting te verwijderen
om het station zichtbaar te maken

• De zuidzijde van het station aantrekkelijker maken
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Ongebruikte Thureborgh ‘tunnel’ - blokkade

Vieze schermen / beperkte kwaliteit van de begroeiing

Begroeiing van matige kwaliteit met daartussen zwerfvuil

Overbodige taxistandplaatsen, te smal om te parkeren, smal trottoir

Onaantrekkelijke route naar station

Kenmerkend voor het hele gebied

Brede Schouw
Dordrecht

Weizigtpark
oostzijde
route

In de grafiek valt op dat vooral ongewenste begroeiing,
straatmeubilair, levendigheid/bedrijvigheid, aantrekkelijkheid en
menselijke maat slecht scoren:
1.

2.
3.

Ongewenste en slecht onderhouden begroeiing bevindt
zich vooral bij de P+R, de schermen langs het spoor en
in de rommelige perkjes. Daarnaast is er sprake van veel
mosvorming en is er geen gewenste sfeervolle begroeiing.
Het straatmeubilair mist over het algemeen kwaliteit, met
name de parkzitjes.
De reden dat levendigheid/bedrijvigheid slecht scoort is dat
het hele gebied een ‘achterkant’ gevoel heeft. Het station is
onduidelijk aangegeven, het is niet levendig en het gebied is

4.

5.

een soort uitloopput van het station.
Het gebied mist aantrekkelijkheid doordat het gebied slecht
onderhouden is en niet meer van deze tijd is. Het gebied mist
uitstraling. Daarnaast geven de foutgeparkeerde en volle
fietsenstallingen een erg rommelig gezicht.
De menselijke maat mist in het gebied. Het is duister en
donker en alles is afgeschermd. Zo onttrekt de ‘tunnel’
tussen de Thureborghflats de wandelaar van het gazon en
blokkeert het zicht.

Kansen voor het gebied:
• Water benutten om de belevingswaarde van het
park te vergroten

• Weghalen van de taxistandplaatsen om meer
ruimte te creëren voor het trottoir

• Opfrissen en schoonmaken van de schermen langs

• Capaciteit van de fietsenstallingen vergroten
• Toevoegen van een pop-up store/horeca
• Meer eenheid maken

het spoor

• Zichtlijnen meer openen
• Drainage van het park aanpakken
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Graffiti

Ruim en open voorplein, maar geen verblijfskwaliteit

Viezigheid op perron

Veel en snel verkeer langs voorplein

Gevaarlijke hoogteverschillen

Hoek bij de lift wordt gebruikt als plasplaats

Brede Schouw
Dordrecht

Stationsgebouw
en -plein
route

In de grafiek valt op dat vooral parkeren, aantrekkelijkheid en
menselijke maat slechter scoren:
1.
2.

3.

De parkeermogelijkheden liggen ver van de stations ingang,
hieronder vallen ook de taxistandplaatsen en de Kiss & Ride.
Aantrekkelijkheid scoort minder doordat het gebied voor het
station niet uitnodigend is. Er is weinig te beleven en er is te
veel en te snel verkeer. Dit zorgt er mede voor dat de route
naar het centrum klantonvriendelijk is.
Een juiste menselijke maat van het stationsgebouw en plein
ontbreekt. Het stationsgebouw wordt als krap ervaren terwijl
het voorplein juist erg ruim en open is. Een juiste balans mist.

Kansen voor het gebied:
• Aanpakken van de overlast door daklozen en
zwervers in het stationsgebouw

• Meer toiletten toevoegen in de omgeving van het
station

• Verduidelijken van het fietspad
• Verbeteren van de openbare langzame
verkeersverbinding tussen noord-zuid

door voorzieningen dicht bij de entree te plaatsen

• Aanpakken van de gedateerde en sombere
uitstraling van de stationshal

• Alleen langzaam verkeer langs het plein, eventueel
een Kiss & Ride

• Zitgelegenheid bieden op het plein

• Verbeteren gebruikswaarde van het voorplein
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Andere bestrating dan overkant, rommelig beeld

Mooie bestrating en goed onderhoud

Onaanatrekkelijk pand ABN-AMRO

Onaantrekkelijke plint

Levendige oostzijde

Mooie middenberm

Brede Schouw
Dordrecht

Route station centrum
route

In de grafiek valt op dat vooral parkeren en levendigheid/
bedrijvigheid slechter scoren:
1.

2.

Parkeren scoort minder doordat er eerder te veel
parkeerplekken zijn dan te weinig en deze overbodig veel
ruimte in beslag nemen. Deze ruimte kan beter benut
worden als ‘rode loper’ voor voetgangers. De parkeerplekken
leveren daarnaast gevaarlijke situaties op met fietsers.
Ondanks dat de stationsweg een drukke weg is, wordt de
potentie voor meer levendigheid/bedrijvigheid nog lang niet
optimaal benut. De voetgangers zijn vooral geconcentreerd
aan één kant van de weg, de oostzijde. Er zijn veel winkels
maar deze hebben gebrekkige etalages en plinten. Het gaat

onder andere om de Bristol en het pand van de ABN-AMRO.
De aanzet tot verlevendiging van de plint is met restaurant
“Post” en de recente opening van restaurant “Kophagen” op
de begane grond van het Tomadohuis gegeven.

Kansen voor het gebied:
• Bestrating west in overeenstemming brengen met
bestrating oost

• Meer ruimte voor de voetgangers creëren

• Verblijfskwaliteit aan de westkant toevoegen door

• Beperken van de minimale uitstraling van de

• Aanpakken van het verouderde straatmeubilair

• Plantenbakken voor nummer 33 weghalen

het parkachtig te maken
aan de westkant

• Reinigen van de gevels
• Verwijderen van de (overbodige) parkeerplaatsen

gevels van o.a. Bristol, Hypotheker, Waltmann

• Meer winkels en horeca voor dagelijks gebruik
• Het gebied een 30 km zone gebied maken
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Conclusies

Het eindoordeel van het stationsgebied van Dordrecht is een
totaalscore van alle eindoordelen per deelgebied. Over het
algemeen scoort het gebied ‘voldoende’. Waarbij de betere scores
van de noordzijde van het station de slechtere scores van de
zuidzijde van het station uitbalanceren.
De problemen van de noordzijde en de zuidzijde zijn verschillend
van aard. De noordzijde van het station scoort over het algemeen
voldoende tot ruimvoldoende. De mindere scores worden
toegekend aan de matige verbinding tussen het station en
centrum het ontbreken van een goede verblijfskwaliteit van het
stationsgebouw en –plein.

De zuidzijde van het station scoort over het algemeen slechter
dan de noordzijde. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden
tussen de westzijde van het Weizigtpark en de oostzijde. De
oostzijde kampt vooral met het gevoel van sociale onveiligheid en
een gebrekkige uitstraling en beleving. Het heeft een ‘achterkant’
karakter . De westzijde van het park kampt vooral met gebrekkig
beheer en onderhoud en hoofdroutes die niet matchen met de
meest directe verbinding vanuit de wijken naar de zuidzijde van
het station.
Met korte termijn maatregelen liggen er goede kansen om de
kwaliteit van het stationsgebied van Dordrecht te verbeteren.

Kansen voor het gebied:

Eindoordeel stationsgebied Dordrecht
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Bijlagen
Locatie:

Naam	
  schouwer:

Onderdeel	
  
Schoon

Toelichting

Afval

Graffiti	
  &	
  bekladding
Ongewenste	
  begroeiing
Heel
Verharding
Straatmeubilair
Parkeren
Veilig
Verlichting
Zichtbaarheid/sociaal	
  toezicht
Vluchtroutes
Algemene	
  uitstraling	
  &	
  beleving
Levendigheid/bedrijvigheid
Aantrekkelijkheid
Menselijke	
  maat
Eindoordeel:

Kansen	
  voor	
  het	
  gebied:

schouwformulier
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beeldmeetlatten
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Kansen voor het gebied:

beeldmeetlatten

17

beeldmeetlatten

18

Brede Schouw
Dordrecht

Kansen voor het gebied:

beeldmeetlatten
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Over deze Brede Schouw
Deze Brede Schouw is deels gebaseerd op de beeldmethodiek
en beeldmeetlatten van ‘Beeldschouwgids stationslocaties
MerwedeLingelijn’ en het CROW. De Brede Schouw
stationsgebied Dordrecht is georganiseerd door bureau het
Noordzuiden in opdracht van Stedenbaan Zuidvleugel.

Aan de Brede Schouw namen de volgende
personen deel:
Bert Bohlander 		
Heri Broekroelofs 		
Frits van Dijk 		
Evelyn Dobbinga 		
Samir de Haan 		
Jessica van der Hout
Peter de Jong 		
Robert Kraak 		
Jos van Kuijen 		
Erik Meijer 		
Henk Peters 		
Marco Philipse 		
Henk Smit 		
Edwin van Son 		
Mark Tukker 		
Edwin van Uum 		
Rob Verheij 		
Peter Verhoeven 		
Henny Willems 		
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Evelyn Dobbinga – Het Noordzuiden
Deelnemers Brede Schouw
Jana van Hummel – Het Noordzuiden

