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Dordt: een parel in de Hollandse Delta 



Ambities

1. Woonopgave

2. Werkgelegenheid en economie

3. Goede bereikbaarheid - opheffen barrieres

4. OV als drager van verstedelijking

5. Duurzaam en gezond



De acht stedentocht
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Ontwikkelen langs infrastructuur van het spoor en wegen

Maasterras Stationsomgeving

Leerpark - Gezondheidspark Amstelwijck



Stad aan het water en verbonden met de natuur van het eiland

Maasterras

Stad aan het water

Leerpark en Gezondheidspark

Station Dordrecht 

met het Weizigtpark

Stadsbrug over 

de Oude Maas

Amstelwijck

Entree van de natuur en de randstad



Van Maasterras tot Amstelwijck

Maasterras
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Leerpark
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Zwijndrecht
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De schoonheid van de historische stad en de rauwe kanten van het spoor en de industrie

De Drechttunnel 
in aanbouw 1976



Het Maaspark langs het spoor

Huidige situatie

Toekomstige situatie



De Dordtse Spoorzone



Maaspark: een nieuwe bestemming in Dordt



Huidige situatie Maasterras



Maasterras: wonen aan de Oude Maas



Wonen, werken, cultuur, sport, parken en verblijfsruimte



Infrastructuur als barrière



Wonen aan de Oude Maas in een autoluwe wijk



Stadsbrug



Stadsbrug



Bouwen in hout is zowel traditie als toekomst 

Houtproductiebos op 
het eiland voor de 

nieuwe wijken 



Bouwen in hout is zowel traditie als toekomst 



De gebieden rond het spoor worden groene parken met ruimte voor fietsen en wandelen



Het spoor verbindt met nieuwe doorgangen en de F16



Uitbreiding van het spoor
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4 sporen
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Station als schakel tussen de binnenstad en bestaande en nieuwe buurten



De opgave en kansen van het station



Het Maaspark langs het spoor

Toekomstige situatie

toekomstige situatie



De opgave en kansen van het station



Weizigtpark en binnenstad verbonden door het groenste station van Nederland



Wandelen tussen de bomen naar de historische stad



Weizigtpark en binnenstad verbonden door het groenste station van Nederland



De Dordtse Loper: Van de Hooikade tot de Nieuwe Hollandse Biesbosch

Hooikade

Weizigtpark

Leerpark

Dordwijkzone

Viersprong



Een nieuw station verbindt Leerpark, Gezondheidspark, de wijken en de Dordwijkzone

Station Leerpark
boven Laan der verenigde naties

Dordwijkzone

Gezondheidspark



Amstelwijck: poort van de randstad en van de natuur

Station Amstelwijck

Wieldrechtse Zeedijk
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