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Nieuwe stedelijke ontwikkelingen ontstaan op 
plaatsen waar kansen liggen. Vaak is dat bij 
rivieren, wegen of langs het spoor. De Spoorzone 
Dordrecht-Zwijndrecht is zo’n locatie. Het vormt 
de poort tot de Randstad en het schakelpunt 
naar het zuiden. Daarnaast biedt de Spoorzone 
toegang tot één van de grootste natuurgebieden 
van Nederland; NLDelta. De gemeente Dordrecht, 
Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland hebben 
de ambitie om, in nauwe samenwerking, gezamen-
lijk de kansen in de Spoorzone te benutten.

Dwars door Dordrecht en Zwijndrecht loopt als 
ruggengraat voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen 
het spoor van de Oude Lijn: van de Develpoort en 
het stationsgebied in Zwijndrecht tot het Leerpark, 
Gezondheidspark en Amstelwijck in Dordrecht. 
Deze spoorzone biedt kansen om een vijftal  
ambities te verwezenlijken: 

 -    Bijdragen aan de woonopgave in  
de Drechtsteden én Zuid-Holland.

 -    Groei van banen en het versterken van  
de economische positie.

 -
van ruimtelijke barrières.

 -    Benutten van het openbaar vervoer (OV) als 
drager van de verstedelijking en de economie.

 -    Een duurzame, gezonde en klimaat bestendige 
stad.

Een goede samenwerking is een voorwaarde voor 
een geslaagde ontwikkeling van de Spoorzone. Dit 
ambitieuze project past in de grote bouwopgave 
voor Zuid-Holland en de regionale groeiagenda 
2030 voor de Drechtsteden. Het project Spoorzone 
sluit ook aan bij de Verstedelijkingsalliantie. Met 
de herontwikkeling van de Spoorzone geven de 
gemeenten en de provincie gezamenlijk invulling 
aan de woningbouwopgave, het versterken van 
economische toplocaties en het verbeteren van  
de bereikbaarheid. 

Spoorzone:  
7,5 kilometer aan 
kansen langs  
de Oude Lijn!
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Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.
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Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.

Ambitie 5
EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1        BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Ambitie 4        BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE
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Ambitie 2        GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Ambitie 3        MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.

Ambitie 5
EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1        BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Ambitie 4        BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE
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Ambitie 2        GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Ambitie 3        MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES



Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.

Ambitie 5
EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD
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Ambitie 2        GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Ambitie 3        MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.

Ambitie 5
EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1        BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Ambitie 4        BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE
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Ambitie 2        GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Ambitie 3        MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.
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Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.
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Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.
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Ambitie 2        GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Ambitie 3        MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES



Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.
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Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.
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Ambitie 4        BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

N
ieuw

e stedelijke ontw
ikkelingen ontstaan op 

plaatsen w
aar kansen liggen. Vaak is dat bij 

rivieren, w
egen of langs het spoor. D

e Spoorzone 
D

ordrecht-Zw
ijndrecht is zo’n locatie. H

et vorm
t 

de poort tot de Randstad en het schakelpunt 
naar het zuiden. D

aarnaast biedt de Spoorzone 
toegang tot één van de grootste natuurgebieden 
van N

ederland; N
LD

elta. D
e gem

eente D
ordrecht, 

Zw
ijndrecht en de provincie Zuid-H

olland hebben 
de am

bitie om
, in nauw

e sam
enw

erking, gezam
en-

lijk de kansen in de Spoorzone te benutten.

D
w

ars door D
ordrecht en Zw

ijndrecht loopt als 
ruggengraat voor nieuw

e stedelijke ontw
ikkelingen 

het spoor van de O
ude Lijn: van de D

evelpoort en 
het stationsgebied in Zw

ijndrecht tot het Leerpark, 
G

ezondheidspark en Am
stelw

ijck in D
ordrecht. 

D
eze spoorzone biedt kansen om

 een vijftal  
am

bities te verw
ezenlijken: 

 
-    Bijdragen aan de w

oonopgave in  
de D

rechtsteden én Zuid-H
olland.

 
-    G

roei van banen en het versterken van  
de econom

ische positie.
 

-
van ruim

telijke barrières.
 

-    Benutten van het openbaar vervoer (O
V) als 

drager van de verstedelijking en de econom
ie.

 
-    Een duurzam

e, gezonde en klim
aat bestendige 

stad.

Een goede sam
enw

erking is een voorw
aarde voor 

een geslaagde ontw
ikkeling van de Spoorzone. D

it 
am

bitieuze project past in de grote bouw
opgave 

voor Zuid-H
olland en de regionale groeiagenda 

2030 voor de D
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Ambitie 2        GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Ambitie 3        MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.

Ambitie 5
EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD
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Ambitie 2        GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Ambitie 3        MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.

Ambitie 5
EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD
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Ambitie 4        BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE
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Ambitie 2        GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Ambitie 3        MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.

Ambitie 5
EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD
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Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.

Ambitie 5
EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1        BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Ambitie 4        BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE
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Ambitie 2        GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE
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Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.

Ambitie 5
EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD
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Ambitie 2        GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Ambitie 3        MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.

Ambitie 5
EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1        BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Ambitie 4        BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

N
ieuw

e stedelijke ontw
ikkelingen ontstaan op 

plaatsen w
aar kansen liggen. Vaak is dat bij 

rivieren, w
egen of langs het spoor. D

e Spoorzone 
D

ordrecht-Zw
ijndrecht is zo’n locatie. H

et vorm
t 

de poort tot de Randstad en het schakelpunt 
naar het zuiden. D

aarnaast biedt de Spoorzone 
toegang tot één van de grootste natuurgebieden 
van N

ederland; N
LD

elta. D
e gem

eente D
ordrecht, 

Zw
ijndrecht en de provincie Zuid-H

olland hebben 
de am

bitie om
, in nauw

e sam
enw

erking, gezam
en-

lijk de kansen in de Spoorzone te benutten.

D
w

ars door D
ordrecht en Zw

ijndrecht loopt als 
ruggengraat voor nieuw

e stedelijke ontw
ikkelingen 

het spoor van de O
ude Lijn: van de D

evelpoort en 
het stationsgebied in Zw

ijndrecht tot het Leerpark, 
G

ezondheidspark en Am
stelw

ijck in D
ordrecht. 

D
eze spoorzone biedt kansen om

 een vijftal  
am

bities te verw
ezenlijken: 

 
-    Bijdragen aan de w

oonopgave in  
de D

rechtsteden én Zuid-H
olland.

 
-    G

roei van banen en het versterken van  
de econom

ische positie.
 

-
van ruim

telijke barrières.
 

-    Benutten van het openbaar vervoer (O
V) als 

drager van de verstedelijking en de econom
ie.

 
-    Een duurzam

e, gezonde en klim
aat bestendige 

stad.

Een goede sam
enw

erking is een voorw
aarde voor 

een geslaagde ontw
ikkeling van de Spoorzone. D

it 
am

bitieuze project past in de grote bouw
opgave 

voor Zuid-H
olland en de regionale groeiagenda 

2030 voor de D
rechtsteden. H

et project Spoorzone 
sluit ook aan bij de Verstedelijkingsalliantie. M

et 
de herontw

ikkeling van de Spoorzone geven de 
gem

eenten en de provincie gezam
enlijk invulling 

aan de w
oningbouw

opgave, het versterken van 
econom

ische toplocaties en het verbeteren van  
de bereikbaarheid. 

S
poorzone:  

7,5
 kilom

eter aan 
kansen langs  
de O

ude Lijn!

Ambitie 2        GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Ambitie 3        MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.

Ambitie 5
EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD
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Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.

Ambitie 5
EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1        BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Ambitie 4        BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE
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Ambitie 2        GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Ambitie 3        MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES



Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.

Ambitie 5
EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD
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Ambitie 2        GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Ambitie 3        MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.

Ambitie 5
EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1        BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Ambitie 4        BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE
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Ambitie 2        GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Ambitie 3        MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.

Ambitie 5
EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1        BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Ambitie 4        BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE
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Ambitie 2        GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Ambitie 3        MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.

Ambitie 5
EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1        BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Ambitie 4        BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE
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Ambitie 2        GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Ambitie 3        MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.

Ambitie 5
EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1        BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Ambitie 4        BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE
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Ambitie 2        GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE
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Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.

Ambitie 5
EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1        BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Ambitie 4        BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE
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Ambitie 2        GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Ambitie 3        MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.

Ambitie 5
EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1        BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Ambitie 4        BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

N
ieuw

e stedelijke ontw
ikkelingen ontstaan op 

plaatsen w
aar kansen liggen. Vaak is dat bij 

rivieren, w
egen of langs het spoor. D

e Spoorzone 
D

ordrecht-Zw
ijndrecht is zo’n locatie. H

et vorm
t 

de poort tot de Randstad en het schakelpunt 
naar het zuiden. D

aarnaast biedt de Spoorzone 
toegang tot één van de grootste natuurgebieden 
van N

ederland; N
LD

elta. D
e gem

eente D
ordrecht, 

Zw
ijndrecht en de provincie Zuid-H

olland hebben 
de am

bitie om
, in nauw

e sam
enw

erking, gezam
en-

lijk de kansen in de Spoorzone te benutten.

D
w

ars door D
ordrecht en Zw

ijndrecht loopt als 
ruggengraat voor nieuw

e stedelijke ontw
ikkelingen 

het spoor van de O
ude Lijn: van de D

evelpoort en 
het stationsgebied in Zw

ijndrecht tot het Leerpark, 
G

ezondheidspark en Am
stelw

ijck in D
ordrecht. 

D
eze spoorzone biedt kansen om

 een vijftal  
am

bities te verw
ezenlijken: 

 
-    Bijdragen aan de w

oonopgave in  
de D

rechtsteden én Zuid-H
olland.

 
-    G

roei van banen en het versterken van  
de econom

ische positie.
 

-
van ruim

telijke barrières.
 

-    Benutten van het openbaar vervoer (O
V) als 

drager van de verstedelijking en de econom
ie.

 
-    Een duurzam

e, gezonde en klim
aat bestendige 

stad.

Een goede sam
enw

erking is een voorw
aarde voor 

een geslaagde ontw
ikkeling van de Spoorzone. D

it 
am

bitieuze project past in de grote bouw
opgave 

voor Zuid-H
olland en de regionale groeiagenda 

2030 voor de D
rechtsteden. H

et project Spoorzone 
sluit ook aan bij de Verstedelijkingsalliantie. M

et 
de herontw

ikkeling van de Spoorzone geven de 
gem

eenten en de provincie gezam
enlijk invulling 

aan de w
oningbouw

opgave, het versterken van 
econom

ische toplocaties en het verbeteren van  
de bereikbaarheid. 

S
poorzone:  

7,5
 kilom

eter aan 
kansen langs  
de O

ude Lijn!

Ambitie 2        GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Ambitie 3        MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES
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Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.
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Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.
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Ambitie 5        EEN DUURZAME, GEZONDE EN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Ambitie 1
BIJDRAGEN AAN DE WOONOPGAVE IN DE DRECHTSTEDEN ÉN ZUID-HOLLAND

Het is onze ambitie om tot 2030 binnen de 
Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen te bou-
wen en ook na deze periode het woningaan-
bod te vergroten. Dankzij de transformatie en 
herontwikkeling van de stationsomgevingen 
kunnen we dit realiseren. Het nieuwe aanbod 
in de Spoorzone is kwalitatief hoogwaardig 
en bovenregionaal aantrekkelijk, waardoor 
we nieuwe bewoners kunnen aantrekken en 
bestaande bewoners kansen bieden om hun 
wooncarrière hier voort te zetten. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het creëren van onderscheidende  

en verschillende woonmilieus per  

stationsgebied en daarmee een  
interessant woningaanbod.

 2.   Het bouwen van aantrekkelijke en  
goed bereikbare wijken voor gezinnen, 
starters, werkenden, ‘empty nesters’  
en senioren.

 3.  Het werken aan een gemengde stad en 
het voorkomen van ruimtelijke segregatie 
van inkomens- en opleidingsniveaus.

 4.  Promotie van het imago van de  
Drechtsteden, het gebied is een  
toeristische trekpleister door de unieke 
combinatie van stad en natuur waarbij 
water centraal staat.

De Spoorzone heeft een groot aantal troe-
ven in handen om nieuwe inwoners aan zich 
te binden: een divers woningaanbod, goede 
bereikbaarheid, de nabijheid van de histo-
rische binnenstad van de oudste stad van 
Holland, moderne stedelijke voorzieningen 

natuur en landschappen zoals de Biesbosch, 
de Zwijndrechtse Waard en IJsselmonde. 

Ambitie 2
GROEI VAN BANEN EN VERSTERKEN ECONOMISCHE POSITIE

Onze ambitie is om beter gebruik te  
maken van het potentieel van de  
Spoorzone als moderne stedelijke 
vestigings locatie voor kantoren, innova-
tieve co-werklocaties, commerciële  
voorzieningen en horeca. Een groei in 
werkgelegenheid met minimaal 2.400 
banen is mogelijk dankzij de unieke 
condities die een gemengd stedelijk 
werkmilieu nabij een hoogwaardig 
OV-knooppunt biedt aan nieuwe  
bedrijvigheid en talent.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.  Het realiseren van stations-

omgevingen als aantrekkelijke en unieke 
vestigingslocatie voor kantoren, bedrijvig-
heid en voorzieningen.

 2.  Het behouden en versterken van de 
positie van de binnenstad van Dordrecht 
als centrum van de Drechtsteden.

 3.  Het zoveel mogelijk behouden van ruimte 
voor de maritieme en logistieke sector.

 4.  Het bevorderen van kennisuitwisseling en 
innovatie door het creëren van plekken 
voor ontmoeting en uitwisseling. 

 5.  Het stimuleren van toerisme en recreatie 
in de regio door het creëren van nieuwe 
waterverbindingen en de ontwikkeling 
van hotels met congresruimte. 

Samen bouwen we aan het imago van de 

Drechtsteden als topregio voor innovatie, 
samen bouwen we aan het imago van de 
maakindustrie, zorgsector en maritieme en  
logistieke industrie. Via de verstedelijkings-
opgave richten we ons tegelijkertijd op het  
creëren van draagvlak voor onze commerciële 
en culturele voorzieningen, in combinatie met 
het benutten van de aanwezige toeristische en 

recreatieve potentie. Om dit mogelijk te ma-
ken spelen we in op nieuwe vestigingsfacto-
ren, zoals leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
bereikbaarheid en menselijke interactie. De 
regio haakt daarbij deels aan op de mondiale 
veranderende economie: de innovatie-eco-
nomie waarbij kenniswerkers, start-ups en 
innovatieve en creatieve ‘broedplaatsen’ een 

belangrijke rol spelen. Binnen het ‘nieuwe 

en samenwerking voorop.

Ambitie 3
MAXIMAAL VERBINDEN VAN WIJKEN EN HET OPHEFFEN VAN RUIMTELIJKE BARRIÈRES

Een derde ambitie is om de bestaande stations 
en de omgeving van de Spoorzone op te  
waarderen tot inclusieve, toegankelijke en 
voetgangersvriendelijke plek en bestemming. 
Het doel is het beter verbinden van mensen, 

van ruimtelijke en sociale barrières.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 1.    Het beter benutten van de stations 

Zwijndrecht en Dordrecht, uitbreiden 
en versterken van de zuidelijke haltes 
in Dordrecht en het verbeteren van de 

knooppuntfunctie met alle andere  
vervoersmodaliteiten.

 2.    Het verschuiven in vervoersmodaliteiten 
naar 70 tot 80% OV en langzaam verkeer 
binnen, naar en van het gebied.

 3.    Het stimuleren van langzaam verkeer 
door het creëren van veilige en exclusie-
ve routes en ruimtes voor voetgangers 

 4.    Het ontmoedigen van autogebruik en 
stimuleren van alternatieven door het 
autoluw en autovrij maken van  
stationsomgevingen.

 5.  Het gezamenlijk transformeren van  
de Zwijndrechtse brug tot een  

 
en iconische stadsbrug tussen de  
beide oevers.

De samenhang tussen de verschillende wij-
ken en buurten vormen nu veelal ‘autonome 
eilanden’ in de ruimtelijke structuur binnen 
de Zwijndrechtse Waard en het eiland van 
Dordrecht. Dit kunnen we sterk verbeteren 
door het autogebruik voor korte afstanden 
terug te dringen, de netwerken voor OV, 

versterken en door nieuwe woongebieden 
met de stationsomgeving te verbinden. Voor 
de Spoorzone betekent dit het vergroten 

netwerk, door meer en betere verbindingen 
onder en over het spoor en een oriëntatie 
van woongebieden op het spoor.

Ambitie 4
BENUTTEN VAN HET OV ALS DRAGER VAN DE VERSTEDELIJKING EN DE ECONOMIE

Binnen deze ambitie zetten we in op duurzame mobiliteit als voorwaarde voor de groei in 
woningen, banen en de economie. Hierdoor voorkomen we dat deze groei een belasting 

terug. In de Spoorzone ontwikkelen we een naadloos systeem met een vervoersaanbod 
van langzaam verkeer, OV en deelsystemen, van deur tot deur. Hiermee dringen we het 
autogebruik terug. 

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 - Het verbeteren van de kwaliteit en het aantal reizigers over het water.
 -  Het bouwen van nieuwe spoorhaltes en het verhogen van de frequentie van  

de verbinding met Breda en Rotterdam.
 -  Het doorontwikkelen van het netwerk Hoogwaardig OV Drechtsteden.

Investeringen moeten eraan bijdragen dat de positie van Dordrecht en Zwijndrecht als 
schakel in het ‘daily-urban system’ tussen de Zuidelijke Randstad en Noord-Brabant  
verbetert. Hiermee verhoogt de onderlinge bereikbaarheid van de werkgelegenheid in 
deze regio’s. Dit draagt bij aan onze ambities op het gebied van wonen, economie  
en duurzaamheid. 

Ambitie 5
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN KLIMAATBESTENDIG

De ontwikkelingen in de Spoorzone vormen 
een vliegwiel om ambities rond een klimaat-
neutrale, circulaire en gezonde stad concreet te 
maken en te verwezenlijken. De toename van 
dichtheid en functiemenging rond de stations, 
inzetten op duurzame mobiliteit en ‘placema-
king’ resulteert in een gelijktijdige verbetering 
van meerdere duurzaamheidsaspecten. 
Daarbij hebben we aandacht voor de kwaliteit 
van de groene en (natuur)inclusieve openbare 
ruimte.

De pijlers bij deze ambitie zijn:
 -  Het realiseren van collectieve energie-

maatregelen met ‘state-of-the-art’  
technieken in verdichtingsgebieden.

 -  Het stimuleren van het hergebruik van 

 -  Rekening houden met de externe  
veiligheid en milieubeperkingen.

 -  Verhogen van water- en klimaat-
bestendigheid.

Gezien de lange planhorizon is het van  
belang om bij het realiseren van de ambities 

-
programma te houden. Terwijl we  vasthouden 
aan de hoofdprincipes rond dichtheid,  

functiemenging en ‘placemaking’, zullen 
we ruimte bieden aan tijdelijke functies 
en spontane ontwikkelingen. Dit doen 
we alleen zolang deze aan de gestelde  
ambities voldoen. Hierdoor kunnen  
we in het gebied inspelen op de  
economische cyclus en verschillende  
ontwikkelingsmodellen.
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Colofon
Deze folder is een samenvatting van 
het ambitiedocument Spoorzone 
Dordrecht-Zwijndrecht.

Concept, ontwerp en tekstredactie: 
AmaiAmai, Dordrecht

Gemeente Dordrecht, 
Gemeente Zwijndrecht 
Royal Haskoning DHV

ONTWIKKELGEBIEDEN IN 
DE SPOORZONE

De vijf ambities voor de Spoorzone 
zijn toegespitst per gebied:

-  Zwijndrecht stationszone: 
Stationskwartier, Noord, Walburg 

-  Stationsgebied Dordrecht: 
Centraal, Zuid/Leerpark/
Gezondheidspark, 
Amstelwijck/Wilgenwende

Voor de regio zijn dit dé plekken 
in Dordrecht en Zwijndrecht waar 
kansen liggen om de verstedelijkings-
opgave van Zuid-Holland 
te realiseren.

LEGENDA

ZWIJNDRECHT 
STATIONSZONE

        Wonen voor bredere 
doelgroep

        Woon-werkfuncties en 
voorzieningen

      
voetgangers

DORDRECHT 
CENTRAAL

       Grotere functie-
menging, levendig-
heid, verdichting

        Gevoel barrière 
spoor noord- en 

        Multimodaal knoop-
punt en bruisend 
centrum

STATION DORDRECHT 
ZUID/LEERPARK/
GEZONDHEIDSPARK

       Volwaardige en levendige 
campusontwikkeling

        Strategische locatie 
voor innovatie en 
kenniseconomie

        Katalysator duurzaamheid 
en klimaatadaptatie

AMSTELWIJCK+
WILGENWENDE

       Hogere woondichtheid

          Economische groei 
zakelijke dienstverlening

        Dordwijkpark 
als centraal 
verbindend park

Binnenstedelijke ontwikkeling 
leidt tot hogere concentraties 
van bewoners, bezoekers en 
economische activiteiten. Het 
spoor vormt in de huidige 
plannen meestal een barrière. 
Het spoor, als belangrijke drager 
van het OV, staat centraal in 
onze visie. Voor een ‘mobiliteit 
georiënteerde ruimtelijke ont-
wikkeling’ zoals we dit voor ogen 
hebben, maken we gebruik van 
de principes van ‘Transit 
Oriented Development’ (TOD). 

De TOD-benadering zorgt voor 
maximale waardecreatie in 
economische, sociale, en ruim-

Uit deze benadering is een aan-
tal leidende principes voor een 
succesvolle verdere ontwikkeling 
van de Spoorzone geformuleerd:

1.  Het verhogen van de dicht-
heid en functiemenging 
rond bestaande stations 

eenzijdige oriëntatie.

2.  Het transformeren van 
het spoor, OV en overige 
mobiliteitmodaliteiten in 
schaalbare, naadloos op 
elkaar aansluitende 
mobiliteitssystemen (deur-
tot-deur reiservaring).

3.  Het stimuleren van de 
verbinding van mensen en 
bedrijven door in gebieds-
transformaties rond het 
station de functies van 
wonen, werken en 
voorzieningen te mengen.

4.  Het elimineren van de 
dominante positie en 
auto-afhankelijkheid rond 
de stations.

 5.  Een geïntegreerde aanpak 
voor alle belanghebbenden 
van het station en 
de omgeving.

6.  Gebruikmaken van de 
kansen om het imago 
en de identiteit van de 
stationsgebieden binnen 
de Drechtsteden te verster-
ken en te vernieuwen. 

“  We stellen het spoor, 
als belangrijke 
drager, centraal in 
de ontwikkeling ” 

Visie Spoorzone Facts

De vijf ambities voor de Spoorzone zijn toegespitst 
per stationsgebied, namelijk Zwijndrecht stationszone, 
stationsgebied Dordrecht, station Dordrecht Zuid/ 
Leerpark/ Gezondheidspark en Amstelwijck/ 
Wilgenwende.

ZWIJNDRECHT STATIONSZONE
Het station en omliggende omgeving vormen het 
functionele hart van Zwijndrecht. Met excellente 
bereikbaarheid en in de se� ing van de Tuinstad 
transformeert het Stationskwartier in een levendig 
stadsdeel. De kwaliteitssprong wordt gecompleteerd 
met integrale opwaardering van Noord en een 
toekomstbestendige ontwikkellijn voor winkelcentrum 
Walburg. Bevorderen van groen, duurzaamheid en 
vermindering van verkeersruimte zijn hierin essentieel. 
Evenals toevoeging van woningen en werkvoorzienin-
gen voor diverse doelgroepen in een groen-stedelijke 
se� ing. We maken van het gebied een levendig stuk 
stad dat zich kenmerkt door goede bereikbaarheid en 
stedelijke dichtheid.

DORDRECHT CENTRAAL
Het stationsgebied Dordrecht vormt het hart van de 
Spoorzone vanwege de centrale ligging in de stad en 
het groeiend aantal reizigers. Het gebied biedt een 
unieke kans voor de doorgroei en transformatie naar 
een multimodaal knooppunt en bruisend stedelijk ge-
mengd woon-werkmilieu. Er liggen kansen in drie grote 
deelgebieden: Spuiboulevard en omgeving, zuidzijde 
station en Maasboulevard. Belangrijk is dat we de 
gevoelsmatige en fysieke barrière tussen de noord- en 

zuidzijde van het spoor ophe� en. 
Dit betekent dat het station twee 
volwaardige voorkanten dient te 
krijgen. Het stationsgebouw zelf kan 
daarbij transformeren tot multi-
functionele ontmoetingsruimte.

STATION DORDRECHT ZUID/ 
LEERPARK/ GEZONDHEIDSPARK
Dit is een veelzijdig suburbaan 
stedelijk gebied. Een concentratie 
van stedelijke functies op gebied 
van onderwijs, zorg, sport en een 
campusmilieu is te vinden op het 
Leerpark en Gezondheidspark. 
Het spoor vormt een centrale 
noord-zuid as door de wijken. Door 
huidige en toekomstige gebieds-
ontwikkelingen langs het spoor 
neemt de bevolkings dichtheid hier 
toe en is een herijking van de huidige 
spoorlijn en station nodig.

AMSTELWIJCK/WILGENWENDE
Dit gebied verschilt sterk in identi-
teit van de andere drie deelgbieden. 
Dit komt onder andere door de 
ligging aan de rand van de stad in de 
directe nabijheid van het nationaal 
park de Biesbosch.  Een betere OV - 
ontsluiting biedt kansen om in hoge-
re woningdichtheden te ontwikkelen.

Perspectieven 
stationsgebieden
“  Lokaal aan de 

slag vanuit een 
gezamenlijk belang ” 

+2.000
woningen

+700
arbeidsplaatsen

AMSTELWIJCK/ 
WILGENWENDE

STATION DORDRECHT 
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+1.100
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-  Stationsgebied Dordrecht: 
Centraal, Zuid/Leerpark/
Gezondheidspark, 
Amstelwijck/Wilgenwende

Voor de regio zijn dit dé plekken 
in Dordrecht en Zwijndrecht waar 
kansen liggen om de verstedelijkings-
opgave van Zuid-Holland 
te realiseren.

LEGENDA

ZWIJNDRECHT 
STATIONSZONE

        Wonen voor bredere 
doelgroep

        Woon-werkfuncties en 
voorzieningen

      
voetgangers

DORDRECHT 
CENTRAAL

       Grotere functie-
menging, levendig-
heid, verdichting

        Gevoel barrière 
spoor noord- en 

        Multimodaal knoop-
punt en bruisend 
centrum

STATION DORDRECHT 
ZUID/LEERPARK/
GEZONDHEIDSPARK

       Volwaardige en levendige 
campusontwikkeling

        Strategische locatie 
voor innovatie en 
kenniseconomie

        Katalysator duurzaamheid 
en klimaatadaptatie

AMSTELWIJCK+
WILGENWENDE

       Hogere woondichtheid

          Economische groei 
zakelijke dienstverlening

        Dordwijkpark 
als centraal 
verbindend park

Binnenstedelijke ontwikkeling 
leidt tot hogere concentraties 
van bewoners, bezoekers en 
economische activiteiten. Het 
spoor vormt in de huidige 
plannen meestal een barrière. 
Het spoor, als belangrijke drager 
van het OV, staat centraal in 
onze visie. Voor een ‘mobiliteit 
georiënteerde ruimtelijke ont-
wikkeling’ zoals we dit voor ogen 
hebben, maken we gebruik van 
de principes van ‘Transit 
Oriented Development’ (TOD). 

De TOD-benadering zorgt voor 
maximale waardecreatie in 
economische, sociale, en ruim-

Uit deze benadering is een aan-
tal leidende principes voor een 
succesvolle verdere ontwikkeling 
van de Spoorzone geformuleerd:

1.  Het verhogen van de dicht-
heid en functiemenging 
rond bestaande stations 

eenzijdige oriëntatie.

2.  Het transformeren van 
het spoor, OV en overige 
mobiliteitmodaliteiten in 
schaalbare, naadloos op 
elkaar aansluitende 
mobiliteitssystemen (deur-
tot-deur reiservaring).

3.  Het stimuleren van de 
verbinding van mensen en 
bedrijven door in gebieds-
transformaties rond het 
station de functies van 
wonen, werken en 
voorzieningen te mengen.

4.  Het elimineren van de 
dominante positie en 
auto-afhankelijkheid rond 
de stations.

 5.  Een geïntegreerde aanpak 
voor alle belanghebbenden 
van het station en 
de omgeving.

6.  Gebruikmaken van de 
kansen om het imago 
en de identiteit van de 
stationsgebieden binnen 
de Drechtsteden te verster-
ken en te vernieuwen. 

“  We stellen het spoor, 
als belangrijke 
drager, centraal in 
de ontwikkeling ” 

Visie Spoorzone Facts

De vijf ambities voor de Spoorzone zijn toegespitst 
per stationsgebied, namelijk Zwijndrecht stationszone, 
stationsgebied Dordrecht, station Dordrecht Zuid/ 
Leerpark/ Gezondheidspark en Amstelwijck/ 
Wilgenwende.

ZWIJNDRECHT STATIONSZONE
Het station en omliggende omgeving vormen het 
functionele hart van Zwijndrecht. Met excellente 
bereikbaarheid en in de se� ing van de Tuinstad 
transformeert het Stationskwartier in een levendig 
stadsdeel. De kwaliteitssprong wordt gecompleteerd 
met integrale opwaardering van Noord en een 
toekomstbestendige ontwikkellijn voor winkelcentrum 
Walburg. Bevorderen van groen, duurzaamheid en 
vermindering van verkeersruimte zijn hierin essentieel. 
Evenals toevoeging van woningen en werkvoorzienin-
gen voor diverse doelgroepen in een groen-stedelijke 
se� ing. We maken van het gebied een levendig stuk 
stad dat zich kenmerkt door goede bereikbaarheid en 
stedelijke dichtheid.

DORDRECHT CENTRAAL
Het stationsgebied Dordrecht vormt het hart van de 
Spoorzone vanwege de centrale ligging in de stad en 
het groeiend aantal reizigers. Het gebied biedt een 
unieke kans voor de doorgroei en transformatie naar 
een multimodaal knooppunt en bruisend stedelijk ge-
mengd woon-werkmilieu. Er liggen kansen in drie grote 
deelgebieden: Spuiboulevard en omgeving, zuidzijde 
station en Maasboulevard. Belangrijk is dat we de 
gevoelsmatige en fysieke barrière tussen de noord- en 

zuidzijde van het spoor ophe� en. 
Dit betekent dat het station twee 
volwaardige voorkanten dient te 
krijgen. Het stationsgebouw zelf kan 
daarbij transformeren tot multi-
functionele ontmoetingsruimte.

STATION DORDRECHT ZUID/ 
LEERPARK/ GEZONDHEIDSPARK
Dit is een veelzijdig suburbaan 
stedelijk gebied. Een concentratie 
van stedelijke functies op gebied 
van onderwijs, zorg, sport en een 
campusmilieu is te vinden op het 
Leerpark en Gezondheidspark. 
Het spoor vormt een centrale 
noord-zuid as door de wijken. Door 
huidige en toekomstige gebieds-
ontwikkelingen langs het spoor 
neemt de bevolkings dichtheid hier 
toe en is een herijking van de huidige 
spoorlijn en station nodig.

AMSTELWIJCK/WILGENWENDE
Dit gebied verschilt sterk in identi-
teit van de andere drie deelgbieden. 
Dit komt onder andere door de 
ligging aan de rand van de stad in de 
directe nabijheid van het nationaal 
park de Biesbosch.  Een betere OV - 
ontsluiting biedt kansen om in hoge-
re woningdichtheden te ontwikkelen.

Perspectieven 
stationsgebieden
“  Lokaal aan de 

slag vanuit een 
gezamenlijk belang ” 
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noord-zuid as door de wijken. Door 
huidige en toekomstige gebieds-
ontwikkelingen langs het spoor 
neemt de bevolkings dichtheid hier 
toe en is een herijking van de huidige 
spoorlijn en station nodig.

AMSTELWIJCK/WILGENWENDE
Dit gebied verschilt sterk in identi-
teit van de andere drie deelgbieden. 
Dit komt onder andere door de 
ligging aan de rand van de stad in de 
directe nabijheid van het nationaal 
park de Biesbosch.  Een betere OV - 
ontsluiting biedt kansen om in hoge-
re woningdichtheden te ontwikkelen.

Perspectieven 
stationsgebieden
“  Lokaal aan de 

slag vanuit een 
gezamenlijk belang ” 
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Deze folder is een samenvatting van 
het ambitiedocument Spoorzone 
Dordrecht-Zwijndrecht.

Concept, ontwerp en tekstredactie: 
AmaiAmai, Dordrecht

Gemeente Dordrecht, 
Gemeente Zwijndrecht 
Royal Haskoning DHV

ONTWIKKELGEBIEDEN IN 
DE SPOORZONE

De vijf ambities voor de Spoorzone 
zijn toegespitst per gebied:

-  Zwijndrecht stationszone: 
Stationskwartier, Noord, Walburg 

-  Stationsgebied Dordrecht: 
Centraal, Zuid/Leerpark/
Gezondheidspark, 
Amstelwijck/Wilgenwende

Voor de regio zijn dit dé plekken 
in Dordrecht en Zwijndrecht waar 
kansen liggen om de verstedelijkings-
opgave van Zuid-Holland 
te realiseren.

LEGENDA

ZWIJNDRECHT 
STATIONSZONE

        Wonen voor bredere 
doelgroep

        Woon-werkfuncties en 
voorzieningen

      
voetgangers

DORDRECHT 
CENTRAAL

       Grotere functie-
menging, levendig-
heid, verdichting

        Gevoel barrière 
spoor noord- en 

        Multimodaal knoop-
punt en bruisend 
centrum

STATION DORDRECHT 
ZUID/LEERPARK/
GEZONDHEIDSPARK

       Volwaardige en levendige 
campusontwikkeling

        Strategische locatie 
voor innovatie en 
kenniseconomie

        Katalysator duurzaamheid 
en klimaatadaptatie

AMSTELWIJCK+
WILGENWENDE

       Hogere woondichtheid

          Economische groei 
zakelijke dienstverlening

        Dordwijkpark 
als centraal 
verbindend park

Binnenstedelijke ontwikkeling 
leidt tot hogere concentraties 
van bewoners, bezoekers en 
economische activiteiten. Het 
spoor vormt in de huidige 
plannen meestal een barrière. 
Het spoor, als belangrijke drager 
van het OV, staat centraal in 
onze visie. Voor een ‘mobiliteit 
georiënteerde ruimtelijke ont-
wikkeling’ zoals we dit voor ogen 
hebben, maken we gebruik van 
de principes van ‘Transit 
Oriented Development’ (TOD). 

De TOD-benadering zorgt voor 
maximale waardecreatie in 
economische, sociale, en ruim-

Uit deze benadering is een aan-
tal leidende principes voor een 
succesvolle verdere ontwikkeling 
van de Spoorzone geformuleerd:

1.  Het verhogen van de dicht-
heid en functiemenging 
rond bestaande stations 

eenzijdige oriëntatie.

2.  Het transformeren van 
het spoor, OV en overige 
mobiliteitmodaliteiten in 
schaalbare, naadloos op 
elkaar aansluitende 
mobiliteitssystemen (deur-
tot-deur reiservaring).

3.  Het stimuleren van de 
verbinding van mensen en 
bedrijven door in gebieds-
transformaties rond het 
station de functies van 
wonen, werken en 
voorzieningen te mengen.

4.  Het elimineren van de 
dominante positie en 
auto-afhankelijkheid rond 
de stations.

 5.  Een geïntegreerde aanpak 
voor alle belanghebbenden 
van het station en 
de omgeving.

6.  Gebruikmaken van de 
kansen om het imago 
en de identiteit van de 
stationsgebieden binnen 
de Drechtsteden te verster-
ken en te vernieuwen. 

“  We stellen het spoor, 
als belangrijke 
drager, centraal in 
de ontwikkeling ” 

Visie Spoorzone Facts

De vijf ambities voor de Spoorzone zijn toegespitst 
per stationsgebied, namelijk Zwijndrecht stationszone, 
stationsgebied Dordrecht, station Dordrecht Zuid/ 
Leerpark/ Gezondheidspark en Amstelwijck/ 
Wilgenwende.

ZWIJNDRECHT STATIONSZONE
Het station en omliggende omgeving vormen het 
functionele hart van Zwijndrecht. Met excellente 
bereikbaarheid en in de se� ing van de Tuinstad 
transformeert het Stationskwartier in een levendig 
stadsdeel. De kwaliteitssprong wordt gecompleteerd 
met integrale opwaardering van Noord en een 
toekomstbestendige ontwikkellijn voor winkelcentrum 
Walburg. Bevorderen van groen, duurzaamheid en 
vermindering van verkeersruimte zijn hierin essentieel. 
Evenals toevoeging van woningen en werkvoorzienin-
gen voor diverse doelgroepen in een groen-stedelijke 
se� ing. We maken van het gebied een levendig stuk 
stad dat zich kenmerkt door goede bereikbaarheid en 
stedelijke dichtheid.

DORDRECHT CENTRAAL
Het stationsgebied Dordrecht vormt het hart van de 
Spoorzone vanwege de centrale ligging in de stad en 
het groeiend aantal reizigers. Het gebied biedt een 
unieke kans voor de doorgroei en transformatie naar 
een multimodaal knooppunt en bruisend stedelijk ge-
mengd woon-werkmilieu. Er liggen kansen in drie grote 
deelgebieden: Spuiboulevard en omgeving, zuidzijde 
station en Maasboulevard. Belangrijk is dat we de 
gevoelsmatige en fysieke barrière tussen de noord- en 

zuidzijde van het spoor ophe� en. 
Dit betekent dat het station twee 
volwaardige voorkanten dient te 
krijgen. Het stationsgebouw zelf kan 
daarbij transformeren tot multi-
functionele ontmoetingsruimte.

STATION DORDRECHT ZUID/ 
LEERPARK/ GEZONDHEIDSPARK
Dit is een veelzijdig suburbaan 
stedelijk gebied. Een concentratie 
van stedelijke functies op gebied 
van onderwijs, zorg, sport en een 
campusmilieu is te vinden op het 
Leerpark en Gezondheidspark. 
Het spoor vormt een centrale 
noord-zuid as door de wijken. Door 
huidige en toekomstige gebieds-
ontwikkelingen langs het spoor 
neemt de bevolkings dichtheid hier 
toe en is een herijking van de huidige 
spoorlijn en station nodig.

AMSTELWIJCK/WILGENWENDE
Dit gebied verschilt sterk in identi-
teit van de andere drie deelgbieden. 
Dit komt onder andere door de 
ligging aan de rand van de stad in de 
directe nabijheid van het nationaal 
park de Biesbosch.  Een betere OV - 
ontsluiting biedt kansen om in hoge-
re woningdichtheden te ontwikkelen.

Perspectieven 
stationsgebieden
“  Lokaal aan de 

slag vanuit een 
gezamenlijk belang ” 

+2.000
woningen

+700
arbeidsplaatsen

AMSTELWIJCK/ 
WILGENWENDE

STATION DORDRECHT 
ZUID/LEERPARK/

GEZONDHEIDSPARK

+2.580
woningen

+600
arbeidsplaatsen

+1.100
arbeidsplaatsen

+3.200 – 
4.300

woningen

+200
arbeidsplaatsen

ZWIJNDRECHT
STATIONSZONE

Spoorz
Dordrecht- 
Zwijndrecht+1.450

woningen
Bereikbare, stedelijke, 
woon-, werk- leef-
omgeving langs het spoor

LEGENDA

Albert Schweitzer ziekenhuis

Treinstation / Potentiële halte

Pin points

Waterbus

Stationsomgeving

Bouwlocatie

Toekomstige 
transformatielocatie

Gebied stedelijke 
transformatie

Water

Spoor

Snelweg/autoweg

10.0

8.3

2.0

9.0

5.0

8.1

15.0

2.1

12.3

16.0

11.2

7.1
7.2

13.0

11.1

4.0

12.1

1.0

8.2

11.3

6.0

3.0

12.2

2.2

7.3

2.3

14.0

10.0.000000011

01 .03.013.013 00

9 09.099 09.

1212 31 312.3312 312 32 31

16.06.06.011

11.211.2111111

11.1111 .1.1

12.112.12.11212.

311111.11 .3.31111

666

Richting 
Biesbosch

OUDE 
MAAS

BENEDEN 
MERWEDE

DORDTSE KIL

Grote Kerk

Merwekade

STERRENBURG

ZUIDHOVEN

CRABBEHOF

OUD-KRISPIJN
NIEUW-KRISPIJN

HISTORISCHE 
BINNENSTAD

BINNENSTAD

CENTRUM

WALBURG

Sterrenburg
park

PAPENDRECHT

WIELWIJK

D
O

R
D

T
S

E
 K

IL

OUDE 
M

AAS

HET 
REELAND

Richting 
Ro�erdam

Richting 
Breda

GROOTE LINDT

Weizigtpark

WILGENWENDE

N3

AMSTELWIJCK

STATION 
DORDRECHT ZUID

LEERPARK

N3

GEZONDHEIDSPARK

CENTRAAL STATION 
DORDRECHT

N217N217

Stadskantoor 
Dordrecht

A16

A16

A16

A16

Stadsbrug

Noordpark

Gemeentehuis
Zwijndrecht

Develpark

Hooikade

Veerplein

Veerdam

STATION
ZWIJNDRECHT

Winkelcentrum
Walburg

Albert Schweitzer ziekenhuis

Treinstation / Potentiële halte

Pin points

Waterbus

Stationsomgeving

Bouwlocatie

Toekomstige 
transformatie locatie

Gebied stedelijke 
transformatie

Water

Spoor

Snelweg/autoweg

   ne
STATIONSGEBIED 

DORDRECHT


