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Reizigersgroei
Twee aspecten voor treinreizigersgroei.
1. Voor de toename van het aantal OV-ritten als gevolg van nieuw ontwikkeld
programma in het directe invloedsgebied van de knoop, hebben we de volgende
factoren gehanteerd (OV ritten per extra inwoner/arbeidsplaats/leerlingplaats):

Informatie over FSI/MXI, aantal woningen, bewoners en
arbeidsplekken is berekend binnen een radius van 1000m rondom
m
het station 1(00015 min lopen).

Stedelijkheidsgraad
Centrum stedelijk
Stedelijk

Programma

Inwoners
0,27
0,12

Arbeidsplaatsen
0,70
0,33

Leerlingplaatsen
0,31
0,19

station Leiden
Centraal

Bron: CBS en OViN
2.

Prognose op basis van 1%/3%/5% reizigersgroei om bandbreedte van groei te laten
zien (conform werkwijze AOS/werkplaats MOVV)

* Uitgangspunten: een woning heeft ca. 2 bewoners.
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Geluidscontour
RIVM geluidkwaliteit index: 61-65 slecht, 56-60 matig, 55-51 redelijk.
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Als basis gebruiken we de gemiddelde parkeernorm zoals die is afgestemd met
de gemeente. Wanneer er nog geen parkeernorm is vastgesteld dan nemen we de
parkeernorm voor koopwoningen (appartementen) van gemiddeld 70m2.
woongebied

Catchment area

1000m radius - 15 min lopen
Reistijdpolychonen per modaliteit: 10 min lopen en 10 min fietsen.

GSI: Ground Space Index
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Leiden Centraal

gem. Teylingen

positie en context

Belangrijke gebiedsontwikkelingen

gem. Oegstgeest

Leiden Centraal is met dagelijks ruim 80.000 in- en uitstappers
het zesde station van Nederland en het derde als het gaat om
de fietsparkeeropgave van 19.000 plekken. Ook het regionaal
busverkeer is gericht op Leiden Centraal met dagelijks circa
28.000 busreizigers De OV-knoop van Leiden is de poort
tot het nationale OV netwerk en verbindt Leiden met MRDH,
MRA en regio Utrecht. Het is hét treinstation voor de stad
en de omliggende regio. Het bereik voor fietsers is groot en
R-Netlijnen vormen belangrijke HOV feeders vanuit Zoetermeer,
Katwijk/Noordwijk en Leiderdorp naar Leiden Centraal en vice
versa.
Betekenis van het station

gem. Leiderdorp
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Leiden Centraal
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De OV-knoop is van groot belang voor het Bio Science Park:
het grootste kennis- en bedrijvencluster van West-Europa
op het gebied van Life Science en Health. Het Bio Science
Park ontwikkelt zich door tot Innovation District waar kennis,
economie, wonen en ontmoeten in een topmilieu in elkaar
overlopen. Het aantal banen groeit al jaren met 1000 banen
per jaar. Investeringen in de OV-knoop zijn nodig om de groei
van het Bio Science Park bij te houden, het topmilieu te
kunnen bieden dat nodig is en de modal shift ten faveure van
het OV en de fiets te wijzigen. De unieke ligging van het Bio
Science Park aan een IC station kan verder benut worden.
De connectie tussen het Bio Science Park en de historische
centrum wordt steeds belangrijker. De uitwisseling tussen de
twee gebieden neemt toe. 50.000 studenten en meer dan een
miljoen museumbezoekers per jaar zorgen voor toenemende
bewegingen in het stationsgebied. Dit stelt eisen aan de De OVKnoop en de kwaliteit van de openbare ruimte.

Bio Science Park

Binnenstad

Een deel van de woningbouw afspraken van de zuidelijke
randstad landt in Leiden en omgeving. Een belangrijk deel van
de regionale woningbouwopgave van 30.000 woningen wordt
gerealiseerd binnen 2 kilometer van de OV-knoop, in lijn met
de afspraken om OV knooppunten maximaal te benutten. In
Leiden zelf worden tot 2030 8.000 woningen en ruim 2.000
studentenwoningen gerealiseerd. Het stationsgebied is ook
aangewezen als een van de weinige locaties in Zuid-Holland
waar nieuwe kantoorontwikkelingen plaats kunnen vinden.
Leiden is een compacte stad in een verstedelijkt gebied
van meerdere gemeenten. De woningbouw zal leiden tot
verder verdichting, zeker rondom het station. Dit stelt eisen
aan de kwaliteit van de inpassingen en investeringen in OV
bereikbaarheid.

gem.Voorschoten

Legenda
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Reistijd isochronen per modaliteit
lopen 10 min/ 600 meter
fietsen 10 min / 2 kilometer
Ontwikkelgebieden
Gemeentegrenzen

spoorlijn
treinstation

500

1000

Bron
Vesstedelijkingsalliantie monitor 2019, concept 17.03.2020
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Leiden Centraal

belemmeringen / knelpunten
•

Ontwikkelen van een hoogwaardige OV-knoop met
voldoende capaciteit en verblijfs- en overstapkwaliteit voor
reizigers, binnen een aantrekkelijke stationsbuurt.

•

Sterk opwaarderen ruimtelijke kwaliteit van openbare
ruimte, passen bij het gevraagde vestigingsklimaat van het
van het Bio Science park.

•

Verbinden van de kerngebieden Bio Science Park –
Stationsgebied - Historische Binnenstad voor langzaam
verkeer.

•

Transfercapaciteit centrale hal en entrees Leiden Centraal
vergroten en integreren met omgeving en nieuw busstation.

•

Capaciteit en kwaliteit van fietsparkeren vergroten,
passend bij OV knoopgedachte.

•

Busstation efficiënter inrichten en inpassen in
stationsomgeving.

•

Verminderen van het grote aantal verkeerconflicten,
vergroten verkeersveiligheid.

•

Last mile verbinding met Bio Science Park verbeteren.

Verbindingen Bio Science Park –
Binnenstad onvoldoende

Capaciteit en kwaliteit
fietsparkeren onvoldoende

Kwaliteit openbare ruimte

Verkeersconflicten bus/fiets/voetganger
Overstap fiets/bus op trein matig

Legenda
spoor 60 decibel
Veiligheid:
tankstation
gebiedsgrenzen
plaatsgebonden risico (10-6 contour )
andere gevaarlijke stoffen

Bron
Atlas Leefomgeving, theme veiligheid
RIVM, Geluid treinverkeer (Lden), 2019
RIVM, Geluid wegverkeer (Lden), 2019
Verstedelijkingsalliantie monitor 2019, concept 17.03.2020
Beleidsregels parkeernorm Leiden, 2015
Reizigersgedrag 2018, nsjaarversaag.nl
Overzichtskaart Verstedelijkingsalliantie Leiden
presentatie Ontwikkeling OV knooppunt Leiden Centraal, 11 feb 2020
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Leiden Centraal

Bestaande situatie 3D, 500m radius
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m
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Legenda

3 Capaciteit fietsparkeren

4 Overstapkwaliteit

5 Verstedelijkingsopgave
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Zoekgebied/verkenning
2040

KNELPUNTEN / OPGAVEN STATIONSOMGEVING
2 Verblijfskwaliteit

2040

zachte plans
harde plans
2020

1 Interwijkverbinding
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+
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mobiliteit
spoorlijn
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openbare ruimte/plein
hoofdroute naar het station
water
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Leiden Centraal

Toekomst 3D, 500m radius
Last Mile Bio Science Park, 2022 e.v.
€20 mln
Verbeteren voor- natransport Bio Science
Park – Leiden Centraal voor OV, fiets,
deelconcepten

Fietscorridor Bio Science Park Zuid Binnenstad
3a) Verbetering functionaliteit
Plesmanlaantunnel, 2022, €10 mln
3b) Upgraden fietstroute LUMC zuidoost,
2026, €5 mln

Herinrichting Bargelaan, 2023
€6 mln
Herinrichting als ov route, landschapszone
en uitwisselbaarheid met Bio Science Park

Fiets- en voetgangerscorridor
Bio Science Park – Binnenstad
1a) Capaciteitsvergroting en
kwaliteitsverbetering Walenkamptunnel,
2025, €35 mln
1b) Morssingelblok passage t.b.v.
doorgaande fietsroute, 2028, €10 mln
1c) Verbeteren interwijkfunctie
stationshalpassage, 2026-2030

Fietsparkeren
5a) Uitbreiding stalling Bio Science
Parkzijde, 2023, €23 mln
5b) Nieuwe stalling onder busterminal
2025, €40 mln
Stationshal en entrees,
2026-2030, €75-100 mln
Capaciteitsmaatregelen stationspassage,
aanpassing entrees, integratie treinstation/
busstation dmv entreehal

Busterminal, 2025
€20 mln
Hoogwaardige busterminal met
bovenliggend programma
Transformatie Stationsplein/ Stationsweg
2025, €7 mln
Herinrichting als hoogwaardige stadsentree
met langzaam verkeer

Fietscorridor Oegstgeest – Binnenstad
2026, €5 mln
Capaciteitsvergroting en
kwaliteitsverbetering Rijnsburgerwegtunnel

Legenda
Infrastructuur / stationsplannen
Plannen tot 2030
fietsroute
busterminal
fietsstalling
last mile

Bron:
Woningen / gemengd
Plannen tot 2030
Zoekgebied/verkenning 2030-2040
Bedrijventerrein / kantoorterrein
Plannen tot 2030
Zoekgebied/verkenning 2030-2040

Stedenbouwkundig plan Leiden Stationsgebied, 2012, gem Leiden, Maxwan
Gebiedsagenda Stationsgebied Leiden, nov 2019, gem Leiden
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Leiden Centraal

Investeringsagenda

Hoofdmaatregelen / investeringen (omschrijving van
maatregel)
A. DE STAD VERBINDEN
1

Fiets- en voetgangerscorridor
Bio Science Park – Binnenstad

2

Fietscorridor Oegstgeest – Binnenstad

3

Fietscorridor Bio Science Park Zuid - Binnenstad

Beschrijving: aantallen
(woningen/werkprogramma etc), kwaliteit,
fasering

Capaciteitsvergroting en
kwaliteitsverbetering Rijnsburgerwegtunnel
3a) Verbetering functionaliteit
Plesmanlaantunnel

Last Mile Bio Science Park

5

Fietsparkeren

6
7

8
9

Verbeteren voor- en natransport Bio Science
Park – Leiden Centraal voor OV, fiets,
deelconcepten
B. DE OVERSTAPMACHINE VERBETEREN [FIETS – BUS – TREIN]
5a) Uitbreiding stalling Bio Science Parkzijde

5b) Nieuwe stalling onder busterminal
Hoogwaardige busterminal met
Busterminal
bovenliggend programma
Capaciteitsmaatregelen stationspassage,
Stationshal en entrees
aanpassing entrees, integratie
treinstation/busstation dmv entreehal
C. DE STATIONSOMGEVING OP NIVEAU BRENGEN
Herinrichting als hoogwaardige stadsentree
Transformatie Stationsplein/Stationsweg
met langzaam verkeer
Herinrichting als ov route, landschapszone
Herinrichting Bargelaan
en uitwisselbaarheid met Bio Science Park

positief effect op
jaar realisatie*
catchment area

2025

X

X

X

X

2028

X

X

X

X

2026-2030

X

X

X

5

2026

X

X

X

X

10

2022

X

X

X

X

5

2026

X

X

x

X

20

2022 e.v.

X

X

23

2023

X

X

40

2025

X

X

20

2025

X

X

X

X

75 -100

2026-2030

X

X

X

X

X

7

2025

X

X

X

X

6

2023

X

X

X

X

aantal reizigers

openbare ruimte
duurzaamheid
kwaliteit
(mobiliteitstransitie)

bereikbaarheid

[BIOSCIENCE – STATIONSGEBIED – BINNENSTAD]
1a) Capaciteitsvergroting en
35
kwaliteitsverbetering Walenkamptunnel
1b) Morssingelblok passage t.b.v.
10
doorgaande fietsroute
1c) Verbeteren interwijkfunctie
zie bij 7
stationshalpassage

3b) Upgraden fietstroute LUMC zuidoost
4

indicatieve
investeringen /
€

X

X

X

*indicatieve fasering nader uit te werken in adaptieve strategie MIRT verkenning

Conclusies
Het gebied rondom Leiden Centraal is volop in
ontwikkeling. Het internationale, economische krachtige
Bio Science Park transformeert tot Innovation District.
Afspraken over verregaande stedelijke en regionale
verstedelijking in de invloedssfeer van de OV-knoop zorgen
voor verdere groei van reizigersstromen via OV en fiets. De
ontwikkeling van de historische binnenstad met kennisen cultuurclusters vraagt om een stationsgebied dat de
verbinding tussen de kerngebieden versterkt en logisch
maakt. Het vraag om een OV-knoop die in kwaliteit en
capaciteit recht doet aan deze opgave.
Leiden Centraal is het zesde treinstation van Nederland.
Een dynamische plek die dagelijks wordt gebruikt door

ruim 115.000 reizigers en vele tienduizenden die het
stationsgebied gebruiken als passant of bezoeker. De
huidige ruimtelijke kwaliteit van de stationsomgeving is
bijzonder matig, er is een tekort aan fietsparkeerplekken
en de capaciteit van trein- en busstation begint te
knellen. De overstapkwaliteit, informatievoorziening en
verblijfskwaliteit zijn ondermaats.
Het noodzaakt tot een brede, integrale aanpak om het
OV-knooppunt Leiden Centraal door te ontwikkelen tot
een toekomstbestendige en hoogwaardige OV-terminal
met kwaliteit en capaciteit voor reizigers die een logische
verbinding vormt tussen Bio Science Park en binnenstad.
De, in het kader van de Verstedelijkingsalliantie,

uitgevoerde MKBA toon de grote potentie van deze
aanpak.
De tijd van knippen en plakken met losse maatregelen
is voorbij. Vernieuwing van het busstation, realisatie
van nieuwe fietsparkeervoorzieningen, uitbreiding van
de stationshal en -entrees en het verbeteren van de
verbindingen tussen de stadsdelen zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden en moeten een logisch geheel
gaan vormen. Deze opgave kan niet door een partij alleen
volbracht worden. Het kan alleen succesvol zijn als het
een gezamenlijke missie is van de betrokken partijen,
gebaseerd op langdurige samenwerking.
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Den Haag
Laan van NOI
12

Den Haag Laan van NOI
positie en context

Belangrijke gebiedsontwikkelingen
Het gebied rondom Laan van NOI maakt deel uit van het
Central Innovation District in Den Haag. De ontwikkeling
hiervan is een meerjarig samenhangend programma, door de
samenkomst van een enorme hoeveelheid aan investeringen in
de komende twintig jaar. Er komen ongeveer 20.500 woningen
bij voor 40.000 nieuwe inwoners en er wordt gerekend op een
toevoeging van ongeveer 640.000 m2 kantoren en 260.000
m2 aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen
waardoor het verwachte aantal forensbewegingen verdubbelt
naar meer dan 400.000 per dag. Het gebied ontwikkelt zich tot
een duurzaam, economisch, innovatief, leefbaar en inclusief
onderdeel van de stad, met een uitstekende bereikbaarheid
en internationale aantrekkingskracht. De gemeente Den Haag
wil de ruimtelijke condities creëren en de mobiliteitstransitie
gebruiken voor het realiseren van deze economische motor.
Het CID vormt een economisch knooppunt in de stad door haar
ligging tussen en rondom de drie intercity stations Den Haag
Hollands Spoor, Den Haag Centraal en Den Haag Laan van NOI.

10

1000m

In de omgeving van station Laan van NOI is het totale
programma ca 3.000 woningen en 150.000 m2 economisch/
maatschappelijk programma.

mi

n

Den Haag Laan van NOI

CID

Vervoerkundige functie Den Haag Laan van NOI
Den Haag Laan van Nieuw Oost Indië is als derde station van
Den Haag niet alleen een belangrijke bestemming, maar speelt
ook een belangrijke rol als knooppunt van lokale en regionale/
landelijke lijnen.

10

n

mi

In het kader van PHS gaan de frequenties op de Oude Lijn van
4 naar 6 ritten per uur. Ook op Randstad Rail wordt vanwege
de sterke groei gewerkt aan verhoging van de frequenties en de
capaciteit.

Binckhorst

Ongeveer 1/4 van de treinreizigers stapt over van trein op metro/
tram/bus.
De belangrijkste overstap is die van (IC)trein van en naar lijnen
E, 3 en 4.

Legenda

0

500

1000

Reistijd isochronen per modaliteit
lopen 10 min/ 600 meter
fietsen 10 min / 2 kilometer
Ontwikkelgebieden
Gemeentegrenzen

spoorlijn
treinstation
metrolijn
metrostations

Vesstedelijkingsalliantie monitor 2019, concept 17.03.2020
Structuurvisie CID Den Haag, Ontwerp, gem. Den Haag, 21 april 2020
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Den Haag Laan van NOI
belemmeringen / knelpunten
•

Oplossen infrastructurele barrières (zoals.
spooremplacement, spoor Goudse Lijn, spoorbogen,
Schenkviaduct, Prins Bernardviaduct, Utrechtse Baan) en
bekostiging daarvan.

•

Verbeteren inbedding in metropolitanefietsnetwerk.

•

Vormgeven mobiliteitstransitie.

•

Realisatie collectieve voorzieningen (inclusief parkeren).

•

Complexe samenwerking tussen overheid en markt i.v.m.
versnipperd bezit.

•

Te beperkte investeringscapaciteit woningcorporaties.

•

Uitbreiding capaciteit Randstad Rail.

•

Verplaatsen van de tramkeervoorziening als gevolg
daarvan.

•

Groei van de stad wordt rond de drie Haagse stations
geconcentreerd, met hoge ambities:

Spoor

geluid, fijnstof, gevaarlijke
stoffenroute en barrière

Infrastructuur

verwijderen/verplaatsen van de
tramkeervoorziening

Lage kwaliteit van
voetgangersgebied

Spoor

Uitbreiding capaciteit RandstadRail

– Verenigen van de groei opgave met de schaarse
beschikbare ruimte zonder verlies van (verblijfs)
kwaliteit van de openbare ruimte (de druk op de
ruimte is groot!),

Station

Opwaarderen station,
entree en ontvangstdomein

– Vormgeven mobiliteitstransitie; een integrale
mobiliteitsvisie voor het gehele gebied.
•

Opwaarderen station-, -entree en ontvangstdomein:
– Upgrade station en verbeteren stationsomgeving,
– Vergroten fietsenstalllingsvoorzieningen,
– Verbeteren overstap tussen de verschillende
vervoersmodaliteiten,
– Verzwakken barrierewerking spoor door betere
verbindingen.

•

Verbeteren Buitenruimte:
– Meer samenhang en vergroening,
– Verbinding met de stad en omgeving,
– Versterken van plekken voor verblijven en ontmoeting
– Primaat bij voetgangers en fietsers,
– Aantrekkelijk verblijfsmilieu in samenhang
met programmering van plinten van de
vastgoedontwikkelingen (nu primair zakelijke reizigers
en daardoor alleen levendigheid doordeweeks
overdag).

Legenda
spoor 60 decibel
snelweg 60 decibel
Veiligheid:
tankstation

Atlas Leefomgeving, theme veiligheid
RIVM, Geluid treinverkeer (Lden), 2019
RIVM, Geluid wegverkeer (Lden), 2019
Verstedelijkingsalliantie monitor 2019, concept 17.03.2020
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FSI: Floor Space Index
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vloeroppervlak
terreinoppervlak

=

toekomst 2030
/ 2040
inwoners

Mid-rise super blocks
Mid-rise closed building

Midstedelijk

werkgebied
kantorenpark
bedrijventerrein
(lucht)haven
winkelcentrum

mixed use
stedelijk centrum
hoogstedelijk

Hoogstedelijk

Hoogstedelijk

GSI = 0,25

GSI = 0,3

GSI: Ground Space Index

onderdoorgang
vloeroppervlakte
totaal
fietsenstalling
MXI = 0,5
mobiliteitshub
HUB

mixed use
stedelijk centrum

=

werkgebied
kantorenpark
bedrijventerrein
(lucht)haven
winkelcentrum

MXI = 0,4 MXI = 0
werkgebied
kantorenpark
bedrijventerrein
werkgebied
(lucht)haven
woongebied
kantorenpark
winkelcentrum

MXI = 0,5

MXI = 0,4

Woningen / gemengd
Plannen tot 2030
Zoekgebied/verkenning 2030-2040

woningen
gemengd
kantoren
MXI = 0,5mixed use
MXI = 0,4
woongebied
bedrijven
Bedrijfsterrein
/ kantoorterrein
stedelijk centrum
hoogstedelijk
voorzieningen
MXI2030
= 0,5
MXI = 0,4
Plannen tot
Zoekgebied/verkenning 2030-2040

footprint van gebouw
terreinoppervlak
MXI = 0,5

mixed use
stedelijk centrum
hoogstedelijk
mixed use
stedelijk centrum

MXI = 0,4

woongebied
woongebied

gemeente Den Haag
raadsvoorstel parkeernormen CID en Binckhorst 2020
CRA (Loket knooppuntenstudie)
Presentatie Gebiedsagenda Beatrixkwartier Startbijeenkomst, april 2020
Gebiedsagenda Den Haag Laan van NOI, december 2018, gem. Den Haag
excel
‘Indicatief programma
initiatieven
binnen de straal van
1000 metercompact
Low-rise
spacious
strip blocks
Low-rise
van het station, 22 arp 2020’

Mid-rise open blocks

GSIHigh-rise
= 0,25developments
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strip b
Mid-rise spacious blocks
= 0,3
Mid-rise GSI
compact
buildin

Den Haag Laan van NOI

Bestaande situatie 3D, 500m radius

2

500m

1

4 5

6

6

7
2

4

projecten

3

1

zachte plans
harde plans
2020

00

10

3 Creëren van een gemengd
stedelijk milieu

!
2 Betere verbindingen
met de
omgeving voor voetgangers en
fietsers

4 Verbeteren openbare
ruimte en meer levendigheid
en verblijfskwaliteit

5 Betere voorzieningen bij
het station voor reizigers aan
weerzijden van het station
6 Verbeteren toegankelijkheid
en zichtbaarheid van het
station.

2030

2040

m

KNELPUNTEN / OPGAVEN STATIONSOMGEVING
1 Verkleinen barrièrewerking
door betere verbindingen

2

Zoekgebied/verkenning 2040

7 Betere overstap tussen
vervoersmodaliteiten

Bron

Legenda
mobilitiet
treinststation
metrostation
tramlijn
tramhalte
bushalte
metrostation

ruimte
openbare ruimte/plein
hoofdroute naar het station
water
gebouwen
sloop/trasnformatie

gemeente Den Haag
Gebiedsagenda Den Haag Laan van
NOI, december 2018, gem. Den Haag
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Den Haag Laan van NOI

Toekomst 3D, 500m radius

Ecologische inrichting Schenkzone
2021
ca. €100.000

Schenkkade, 2023
ca. €3,5 mln
Herinrichting openbare Ruimte
Korte termijn aanpak openbare ruimte,
2020
ca. €500.000
- verbeteren spooronderdoorgang Laan
van NOI en stationsplein Haagse zijde

Upgrade station
> €25 mln
Integrale studie met alle stakeholders

Stationsplein Haagse zijde
2023-2025
ca. €4 mln
Herinrichting openbare Ruimte

Fietsenstalling, 2023
€4,1 - 6,5 mln
- UItbreiden capaciteit fietsenstalling
1000-2500 extra plekken

Mobiliteitshub
ca. €10 mln
Gebouwde openbare parkeervoorziening
icm mobiliteitshub voor 200-400 plekken

Spooronderdoorgang , 2025
ca. €5,6 mln
Nieuwe spooronderdoorgang verlengde
Wilhelmina van Pruisenweg

Korte termijn aanpak fietsparkeren,
2020
ca. €500.000
- 400 plekken extra Voorburgse zijde
Velostrada, 2024
ca. €7,6 mln
Realisatie Velostrada (fietsstraat) in de
Van Alphenstraat

Legenda

HUB

Infrastructuur / stationsplannen
Plannen tot 2030
openbare ruimte
fietsroute
herinrichten straat
onderdoorgang
fietsenstalling
mobiliteitshub

Bron:
Woningen / gemengd
Plannen tot 2030

gemeente Den Haag
Gebiedsagenda Den Haag Laan van NOI, december 2018, gem. Den Haag
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Den Haag Laan van NOI
Hoofdmaatregelen / investeringen
(omschrijving van maatregel)

1

2
3
4
5
6
7

Beschrijving: aantallen
(woningen/werkprogramma etc),
kwaliteit, fasering

UItbreiden capaciteit fietsenstalling

1000 -2500 plekken extra (totaal
2500-4000 plekken)

Upgrade station

Integrale studie met alle
stakeholders

Gebouwde openbare parkeervoorziening
200-400 plekken, studie fase
icm mobiliteitshub
Herinrichting Openbare Ruimte:
S.O.
Stationsplein Haagse zijde
Realisatie Velostrada (fietsstraat) in de
studie fase
Van Alphenstraat

indicatieve
investeringen / €
4,1 - 6,5 mln
> 25 mln

positief effect op
jaar realisatie

2023

extra
catchment area

aantal reizigers

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

No Regret

omvang afhankelijk van Uitbreiding
spoorcapaciteit Randstad Rail,
investeringsvoorstel via OV-Next ingebracht

10,0 mln
4,0 mln

2023-2025 (gefaseerd)

7,6 mln

2024

openbare ruimte
duurzaamheid
kwaliteit
(mobiliteitstransitie)

bereikbaarheid

No Regret

X
X

X

X
X

Ecologische inrichting Schenkzone

V.O.

100.000

2021

Herinrichting openbare Ruimte:
Schenkkade

V.O.

3,5 mln

2023

X

X

X

X

Korte termijn aanpak openbare ruimte

verbeteren spooronderdoorgang
Laan van NOI en stationsplein
Haagse zijde

500.000

2020

X

X

X

X

Korte termijn aanpak fietsparkeren

400 plekken extra Voorburgse
zijde

500.000

2020

X

X

X

X

5,6 mln

2025

X

X

8
9

Investeringsagenda

Nieuwe spooronderdoorgang verlengde
10 Wilhelmina van Pruisenweg

Verkenning

X

X

X

Conclusies
De investeringen in en rondom station Laan van NOI zijn
erop gericht om van een wat nu een krappe logistieke
knoop is, te gaan naar een volwaardige OV-knoop
met een aantrekkelijk verblijfsgebied. De inrichting en
organisatie ervan past bij betekenis van de knoop in de
regionale context. Het station wordt een volwaardige
toegangspoort voor zowel Leidschendam-Voorburg als
het CID in Den Haag, wat tot uitdrukking komt in twee
zichtbare voorkanten. De upgrade van het station zet in
op een heldere ordening van de ontvangstdomeinen (die
zich richten op alle modaliteiten), de omgevingsdomeinen
en de loopverbindingsroute die beide zijden van de
spoordijk en de perrons met elkaar verbinden. Dit alles
van voldoende maat voor een aangename, logische en
overzichtelijke transfer binnen deze OV-knoop en ook
overtuigend aansluitend op de loop- en fietsroutes.
Een mix van functies en voorzieningen in en rondom
de ontvangstdomeinen draagt bij aan het stedelijke
karakter en levendigheid op straat. De openbare ruimte
nodigt zowel bewoners als passanten uit tot verblijven.
Verbeterde bestaande onderdoorgangen en mogelijk

nieuwe verbindingen voor langzaam verkeer zorgen voor
een betere verbinding ter weerszijden van het spoor.
De overstap tussen de verschillende modaliteiten
wordt verbeterd. Met de mogelijke uitbreiding van
infrastructuuruitbreiding voor RandstadRail is de noodzaak
hiervoor nog meer aanwezig.
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Rijswijk Buiten
20

Rijswijk Buiten
positie en context

Plaspoelpolder
Belangrijke gebiedsontwikkelingen
RijswijkBuiten is een nieuwe duurzame woonwijk, gelegen tussen
het centrum van Rijswijk en Delft. Het voorheen kenmerkende
glastuinbouwgebied Sion en deels ’t Haantje is getransformeerd
tot een nieuw Stadsdeel van Rijswijk. In 2013 is de eerste paal
geslagen en gestart met de ontwikkeling van de wijk. Verdeeld
over de deelgebieden Sion, Parkrijk en Pasgeld worden tot
2026 ruim 3500 nieuwe duurzame woningen gerealiseerd. Alle
woningen worden zonder gasaansluiting gebouwd en hebben
een hoge energieprestatie.

10

Ontwikkelgebieden:
•

Stadsas. Het Havengebied ,het winkelcentrum In de
Bogaard (ca. 2000 woningen) en omgeving en de Shell
locatie worden (deels) herontwikkeld (ca. 2930 woningen);

•

Rijswijk Buiten.

mi

n

Stadsas
1000m

Rijswijk Buiten

10

n

mi

Potentieel nieuw station Rijswijk Buiten
Trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit komen
in een stroomversnelling en bieden kansen om het duurzame
karakter een nieuwe impuls te geven. Bovendien vraagt de
groei van onze stad en regio, en de mobiliteit, ook om een
mobiliteitstransitie. Dat betekent dat we het gebruik van fiets,
openbaar vervoer en andere vormen van mobiliteit moeten
bevorderen om de stad niet volledig dicht te laten slibben. Er
zijn maatregelen nodig om de stad bereikbaar, verkeersveilig en
leefbaar te houden en om ervoor te zorgen dat inwoners mobiel
blijven.

Rijswijk Buiten

Legenda

0

Reistijd isochronen per modaliteit
lopen 10 min/ 600 meter
fietsen 10 min / 2 kilometer
Ontwikkelgebieden
Gemeentegrenzen

spoorlijn
treinstation

500

1000

Bron
Vesstedelijkingsalliantie monitor 2019, concept 17.03.2020
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FSI: Floor Space Index FSI: Floor Space Index

Rijswijk Buiten
bestaandeinwoners
situatie

inwoners

dichtheid

PROGRAMMA
0,2 FSI

0,25 MXI

FSI: Floor
M

M
dichtheid
inwoners

Rijswijk

15 / ha
dichtheid

2.030

dichtheid
woningen

inwoners
39%

woningen dichtheid

=
aarbeidsplaatsen
M
woningen
vloeroppervlak
terreinoppervlak

2019

M

FSI = 0,5

2019
Den Haag CS

E

Slinge

woningen

MOBILITEITTram

DH Kraayenstein
DH Loosduinen

2
3
4

P+R

Rotterdam

woningen
arbeidsplaatsen

2.460

Leidschendam

Rotterdam blaak

inwoners

footprint van gebouw
FSI: Floor
terreinoppervlak

x%

dichtheid
25 %

=

MXI = 0

werkgebied
kantorenpark
bedrijventerrein
(lucht)haven
winkelcentrum

M

x%

x%

GSI = 0,25

=

x 2,0
% per
woning

x%
x%

22 %

GSI = 0,3

x%

MXI = 0
werkgebied
kantorenpark
bedrijventerrein
(lucht)haven MXI
winkelcentrum

P+R

=0
werkgebied
kantorenpark
bedrijventerrein
(lucht)haven
winkelcentrum

GSI = 0,75

FSI = 2,5

Low-rise compact strip blocks
Mid-rise spacious blocks
Mid-rise
compact building
Laagstedelijk

FSI = 5,0

66 %

Mid-rise super blocks
Mid-rise closed building

werkgebied
kantorenpark
bedrijventerrein
(lucht)haven
winkelcentrum

GSI: Ground Space IndexGSI: Ground Space Index
6%

Midstedelijk

Hoogstedelijk

MXI = 0

=

mixed use
stedelijk
centrum
werkgebied
hoogstedelijk
kantorenpa
MXIbedrijvente
= 0,5
(lucht)have
winkelcentr

mixed use
stedelijk centrum
hoogstedelijk

footprintIndex
van gebouw
GSI: Ground Space

=
GSI: Ground Space

mobilitiet
spoorlijn
tramlijn
indicatieve locatie station
werkgebied
Rijswijk Buiten
kantorenpark

bedrijventerrein
(lucht)haven
winkelcentrum

x%

K+R

=

Parkeernorm

x%

natransport

FSI = 0,5

vloeroppervlakte wonen
vloeroppervlakte
Legenda totaal

MXI = 0,5

woongebied

Type
x %station (nieuw)
footprint van gebouw
. sprinter station
MXI:. m
Mixed
Use
Index
 ogelijkheid/ optie van S-bahn concept terreinoppervlak

x%

MXI: Mixed Use Index

vloeroppervlakte wonen
vloeroppervlakte totaal

=

x%

P+R

Midstedelijk

MXI = 0,4

mixed use
stedelijk centrum
hoogstedelijk

Space Index

39 %

36%

MXI = 0,5

Low-rise spacious strip blocks
Mid-rise open blocks
High-rise developments

x%

Laagstedelijk

vloeroppervlakte wonen
P+R =
vloeroppervlakte
wonen
MXI: Mixed Use
Index
vloeroppervlakte totaal =
vloeroppervlakte totaal
MXI = 0
vloeroppervlakte wonen
MXI: Mixed Use
Index
32 %=
vloeroppervlakte totaal

vloeroppervlak
terreinoppervlak

x%

woningen

P+R

Hoogstedelijk

6% 1%

aarbeidsplaatsen
x%

x%

Laagstedelijk

31 %

Sion is vrijwel geheel ontwikkeld (met een gem. parkeernorm
van 2,3), Parkrijk deels (ambitie parkeernorm 1,34) en
Pasgeld
nog niet. Met name in Pasgeld is het mogelijk het
x%
mobiliteitsmilieu verder te verduurzamen.
E
x%
Den Haag CS
Slinge
GSI: Ground Space Index

x%

FSI = 2,5

Basiskleuren

34 %

vloeroppervlakte wonen

x%

Midstedelijk

FSI = 0,5

MXI: Mixed
Use Index
P+R

Uithof
Zoetermeer Lansingerland =
Huidige situatie: autoDHgedomineerd,
Sion
en Parkrijk` voor
de
vloeroppervlakte
totaal
auto direct ontsloten op de snelweg (A4) via de Beatrixlaan.
Daarnaast vwb ontwikkelde gebied realisatie van fijnmazige
fietsstructuur.
P+R

=

Laagstedelijk

2% 1%

MXI: Mixed Use Index

x%

FSI = 0,5

FSI = 5,0

Midstedelijk

P+R

Zoetermeer centrum

FSI = 2,5

terreinoppervlak
vloeroppervlak
Space=Indexterreinoppervlak

K+R

woningen
aarbeidsplaatsen

aarbeidsplaatsen
Eengezinswoning

=

Den Haag
voortransport

FSI = 2,5

Laagstedelijk

Floor Spacevloeroppervlak
Index
FSI = 0,5

vloeroppervlak
terreinoppervlak

dichtheid
M
aarbeidsplaatsen
=
aarbeidsplaatsen
inwoners
FSI: Floor Space Index
4.830
inwoners

Meergezinswoning

x%

vloeroppervlak
FSI:
terreinoppervlak

=

MXI = 0,5

=

terreinoppervlak
GSI = 0,25
footprint van gebouw
Index
terreinoppervlak

GSI = 0,3

MXI = 0,4

ruimte / functies
bedrijventerrein
kantoorterrein
gebouwen met niet-wonen functies
mixed use
woongebied
voorzieningen
stedelijk centrum
hoogstedelijk
groen (park,
singel)
openbare ruimte / pleinen
hoofdrouten voor voetgangers naar het station
oversteekpunten spoor / autosnelweg voor langzaam
verkeer (tunnel)

footprint van gebouw
terreinoppervlak

RUDIFUN, Brutoblok, 2019
CBS, 2019
in-en uitstappers 2019, NS
BAG 2019
GTFS NS February 18

Low-rise spacious strip blocks
Mid-rise open blocks

GSIHigh-rise
= 0,25developments

GSI = 0,25
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Low-rise compact strip b
Mid-rise spacious blocks
= 0,3
Mid-rise GSI
compact
buildin

Rijswijk Buiten

Spoor
geluid, fijnstof en gevaarlijke

belemmeringen / knelpunten

Industrie / TNO

stoffenroute

•

DSM (geluid, geur en externe veiligheid),

•

BPRC (geur),

•

TNO (externe veiligheid, milieucontour verdwijnt begin
2021),

•

Eventuele verdichtingsopgave,

•

Overbruggen van periode zonder station,

•

Herontwikkeling terrein TNO,

•

Doorlooptijd gebiedsontwikkeling: al af voordat station
realisatie mogelijk is, waardoor bijsturen of anticiperen
niet meer mogelijk is.

•

Politiek bestuurlijke context: groei moet volgens
Stadsvisie Rijswijk tot aan 2030 vooral opgevangen
worden in gebieden die al bebouwd of in ontwikkeling
zijn, dat wil zeggen het faciliteren van bevolkingsgroei
met behoud van parken en groene zones. Daarbij
heeft RijswijkBuiten vanuit ‘centrum-dorps’ denken
geen centrale ligging, Een gehoord lokaal politiek
geluid is dat de gemeente al veel bouwt voor de regio
(anderzijds positioneert RijswijkBuiten zich regionaal
juist als centrale (woon)locatie die kan bijdragen aan de
agglomeratiekracht van de regio).

externe veiligheid

Industrie / BPRC
geur

Spoor

spoor als barrier

Industrie / DSM

geluid, geur en externe veiligheid

Legenda
spoor 60 decibel
snelweg 60 decibel
milieucontour
Atlas Leefomgeving, theme veiligheid
RIVM, Geluid treinverkeer (Lden), 2019
RIVM, Geluid wegverkeer (Lden), 2019
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en

en

FSI: Floor Space Index

Rijswijk Buiten
dichtheid

PROGRAMMA
0,8 - 1,3 FSI

vloeroppervlak
Herprofilering Lange Kleiweg Delft
terreinoppervlak

=

toekomst 2030
/ 2040
inwoners

0,3-0,5MXI

aarbeidsplaatsen
inwoners
FSI: Floor Space Index
2.030 + max 4.750

dichtheid
woningen

woningen dichtheid
inwoners

M

vloeroppervlak
terreinoppervlak

=

M

dichtheid
aarbeidsplaatsen

vloeroppervlak
FSI:
= Floor Space Index

aarbeidsplaatsen

aarbeidsplaatsen
woningen
arbeidsplaatsen

FSI = 2,5

FSI = 5,0

FSI = 0,5

FSI = 2,5

FSI = 5,0

2.460
+ ca. 1.350
M

woningen

woningen

MXI: Mixed Use Index

P+R

vloeroppervlakte wonen
MXI:
= Mixed Use Index

P+R

MOBILITEIT VISIE

=

GSI = 0,25

x%
M
M

x%

x P+R
%

FSI = 0,5

M

FSI = 0,5

=

vloeroppervlak
FSI = 2,5
terreinoppervlak

Laagstedelijk

Laagstedelijk

P+R

Low-rise spacious strip blocks
Mid-rise open blocks
High-rise developments

Low-rise spacious strip blocks
FSI = 5,0
Mid-rise open blocks
High-rise developments

MXI: Mixed Use Index
Midstedelijk

vloeroppervlakte wonen
vloeroppervlakte totaal

mixed use
stedelijk centrum
hoogstedelijk

FSI = 0,5
GSI = 0,3

FSI = 2,5
GSI = 0,75

Low-rise compact strip blocks
Mid-rise spacious blocks
Mid-rise
compact building
Laagstedelijk

Hoogstedelijk

Low-rise
compact strip blocks
FSI
= 0,5

Midstedelijk

Laagstedelijk

n.t.b.

=
x%

vloeroppervlakte wonen
vloeroppervlakte totaal

x%

x%

=
Parkeernorm visie
MXI = 0 1,3
1,0
woning
MXI = 0

werkgebied
kantorenpark

vloeroppervlakte
wonen
MXI = 0,5
tunnel
tramhalte
vloeroppervlakte
totaal
bushalte
MXI = 0,5
per
mixed use
stedelijk centrum

FSI = 5,0

Hoogstedelijk

footprint van gebouw
terreinoppervlak
Midstedelijk

Midstedelijk

werkgebied
kantorenpark
bedrijventerrein
(lucht)haven MXI
winkelcentrum

mixed use
stedelijk centrum
hoogstedelijk

=0

MXI = 0,5

werkgebied
kantorenpark
bedrijventerrein
(lucht)haven
winkelcentrum

mixed use
stedelijk centrum
hoogstedelijk

Hoogstedelijk

Hoogstedelijk

GSI = 0,25

GSI = 0,3

GSI: Ground Space Index

MXI: Mixed Use Index
MXI = 0
P+R
MXI: MixedInfrastructuur
Use Index / stationsplannen
MXI: Mixed Use Index Parkeernorm
Plannen
vloeroppervlakte
wonentot 2030
= vloeroppervlakte
2040
2,0 perMXI:
totaal
MXI:
Mixed Use Index
Mixed
Use Zoekgebied/verkenning
Index
vloeroppervlakte
vloeroppervlakte
wonenP+R
fietsroutewonen
= vloeroppervlakte
= vloeroppervlakte totaal
MXI = 0
woning
totaal
brug

n.t.b.

FSI = 5,0

Mid-rise closed building

FSI = 2,5

=

FSI = 5,0 Hoogstedelijk

FSI =Mid-rise
2,5 super blocks

Mid-rise spacious blocks
Mid-rise compact building

Laagstedelijk

vloeroppervlakte wonen
vloeroppervlakte
Legenda totaal

Mid-rise super blocks
Mid-rise closed building

FSI = 2,5Midstedelijk

Tunnel onder spoor auto + fiets

Fietsbrug over de Kerstanje

FSI = 5,0

GSI: Ground Space Index

Laagstedelijk

Hoogstedelijk

woongebied

GSI = 0,75

FSI = 5,0 FSI = 0,5

MXI = 0,5

woongebied

GSI = 0,3

FSI = 0,5

Midstedelijk

=

x %P+R

woningen
P+R

vloeroppervlak

=
terreinoppervlak
FSI: Floor
Space
Index
vloeroppervlak
=
FSI = 2,5
terreinoppervlak

MXI = 0

MXI = 0,4

mixed use
stedelijk centrum
hoogstedelijk

footprint
Momenteel heeft de Lange Kleiweg een belangrijke functie
als van gebouwvloeroppervlak
=
terreinoppervlak
autoverbinding,
waarin de fiets een prominentere
plek =
x % x % varianteninwoners
terreinoppervlak
FSI: Floor Space Index GSI = 0,25
krijgt worden onderzocht.
dichtheid
M
FSI: Floor Space Index
FSI: Floor Space Index

x%
inwoners
FSI:
Floor
Space Index
vloeroppervlak
= aarbeidsplaatsen
inwoners
terreinoppervlak
dichtheid
M
vloeroppervlak
= woningen
inwoners
dichtheid
terreinoppervlak
aarbeidsplaatsen
dichtheid
M
aarbeidsplaatsen
woningen
aarbeidsplaatsen
x %woningen

MXI = 0,4

MXI = 0,5

werkgebied
kantorenpark
bedrijventerrein
(lucht)haven
winkelcentrum

terreinoppervlak

Midstedelijk

Bushaltes Lange Kleiweg (2 stuks)

MXI: Mixed Use Index

MXI = 0
werkgebied
kantorenpark
bedrijventerrein
(lucht)haven
winkelcentrum

x%

Laagstedelijk

Hoogstedelijk

MXI = 0,5

Fietsbrug over Beatrixlaan
De locatie Pasgeld leent zich om ruim baan te maken voor een
x%
fietsinfrastructuur
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gemeente Rijswijk, Rijswijk Buiten
excel Ontwikkelvelden RijswijkBuiten_Knooppuntenonderzoek

Low-rise spacious strip blocks
Mid-rise open blocks

GSIHigh-rise
= 0,25developments

24

Low-rise compact strip b
Mid-rise spacious blocks
= 0,3
Mid-rise GSI
compact
buildin

Rijswijk Buiten

projecten

Bestaande situatie 3D, 500m radius

1

zachte plans
harde plans
2020

Zoekgebied/verkenning 2040
2030

2040

2
4

3
00

zachte plans
harde plans
2020

00

10

projecten

projecten

10

zachte plans
Zoekgebied/verkenning 2040

2030

harde plans

2020

2040

Zoekgebied/verkenning 2040
2030

2040

1

m

00

10

m

KNELPUNTEN / OPGAVEN STATIONSOMGEVING
1. Interwijkverbinding

m

2 Aantrekkelijke fiets
en wandelrouten

Bron

Legenda
3 Sociale veiligheid

4 Planning van de
woningbouwontwikkeling
i.r.t. stationsontwikkeling

mobilitiet
spoorlijn
metrolijn
tramlijn
tramhalte station
busstation
P+R locatie

ruimte
openbare ruimte/plein
hoofdroute naar het station
spoorterrein
water

gemeente Rijswijk, Rijswijk Buiten
excel Ontwikkelvelden RijswijkBuiten_Knooppuntenonderzoek
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Rijswijk Buiten

Toekomst 3D, 500m radius

Herprofilering Lange Kleiweg Delft
2025-2030, €9,0 - 13,5 mln

Fietsbrug Rijn-Schiekanaal
2025-2030, €7,5 - 10,0 mln
Tramhalte bij fietsbrug over kanaal
2025-2030, €0,5 mln

Bushaltes Lange Kleiweg (2 stuks)
2020-2025, €0,5mln

Fietstunnel onder spoor
2025-2030
a. Fietstunnel onder spoor, €2,5 mln
b. Extra brede tunnel tbv toekomstig
station, €6,5 - 10 mln
Fietspad door Wilhelminapark
(naar Rijswijk)
2020-2025, €0,5 - 1,5 mln

Station metrokwaliteit (gem.
investeringen)
2035-2040, €15 - 40 mln

Tunnel onder spoor auto + fiets
2020-2025, €15 - 25 mln

Fietsbrug over Beatrixlaan
2020-2025, €1,3 mln

Fietsbrug over de Kerstanje
2020-2025, €0,3 mln

Legenda
Infrastructuur / stationsplannen
Plannen tot 2030
Zoekgebied/verkenning 2040
fietsroute
brug
tunnel
tramhalte
bushalte

Woningen / gemengd
Plannen tot 2030
Zoekgebied/verkenning 2030-2040
Bedrijventerrein / kantoorterrein
Plannen tot 2030
Zoekgebied/verkenning 2030-2040

Bron
gemeente Rijswijk, Rijswijk Buiten
excel Ontwikkelvelden RijswijkBuiten_Knooppuntenonderzoek
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Rijswijk Buiten
Hoofdmaatregelen / investeringen
(omschrijving van maatregel)

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Investeringsagenda

Beschrijving: aantallen
(woningen/werkprogramma etc),
kwaliteit, fasering

Fietsbrug over de Kerstanje

indicatieve
investeringen / €

positief effect op
jaar realisatie
bereikbaarheid

catchment area

kwaliteit
aantal reizigers openbare ruimte

Toegankelijkheid
fietser

€ 0,3 mln

2020 -2025

X

X

X

X

€ 1,3 mln

2020 -2025

X

X

X

X

€ 0,5 –1,5 mln

2020 -2025

X

Rijswijk*: € 1,0 mln

2020 -2025

X

X

a. Reguliere fietstunnel onder spoor

Rijswijk*: € 2,5 mln

2025 -2030

X

b. Extra brede tunnel tbv toekomstig
station

€6,5 –10 mln

2025 -2030

X

Herprofilering Lange Kleiweg Delft

€9,0-13,5 mln

2025-2030

X

Bushaltes Lange Kleiweg (2 stuks)

€ 0,5 mln

2020 -2025

X

X

X

€ 7,5 -10,0 mln

2025 -2030

X

X

X

X

€ 0,5 mln

2025 -2030

X

X

X

X

€ 15 –40 mln

2035 -2040

X

Fietsbrug over Beatrixlaan
Fietspad door Wilhelminapark (naar
Rijswijk)
Tunnel onder spoor auto + fiets (€ 15-25
mln)

1450 woningen
1250 woningen
200 woningen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fietstunnel onder spoor

Fietsbrug Rijn-Schiekanaal
Tramhalte bij fietsbrug over kanaal
Opties
Station metrokwaliteit
Rijswijk*: reeds opgenomen deel in investeringsplan (subsidie MRDH 2,5 mln)

Conclusies
Om in toekomstige ontwikkelvelden een lagere
parkeernorm te kunnen hanteren is het nodig dat er met
name in fiets- en ov verbindingen wordt geïnvesteerd. Een
mobiliteitstransitie maakt eventuele verdichting mogelijk,
is nodig om te voorkomen dat de stad in de (nabije)
toekomst dichtslibt en speelt in op landelijke vraagstukken
voor wat betreft CO2-reductie/ verduurzaming mobiliteit.
Potentiële realisatie van een station draagt zeker ook
bij aan het verwezenlijken van deze ambities. Met
name het gebied Pasgeld/ gebied rondom potentieel
station biedt ruimte hierop te anticiperen. Zie mogelijke
investeringsagenda op basis van mobiliteitsvisie Rebel (zie
apart meegestuurd Word-document). Deze investeringen
geven een indicatie van de integrale opgaven en zijn nog
niet bestuurlijk vastgesteld.
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Schiedam Centrum
28

Den Haag Laan
Schiedam
Centrum
van NOI
positie en context

Belangrijke gebiedsontwikkelingen
•
Schieveste
•
Spaanse polder
•
M4H / Van Nelle
•
Parkweg Midden
•
Nieuw Mathenesse

‘s-Gravelandsepolder
en Spaanse Polder

De gebiedsontwikkeling SchieDistrict omvat:
•
een grote, regionaal afgestemde woonopgave (meer 3000
woningen; onderdeel Woondeal Zuidelijke Randstad);
•
een grootscheepse herstructurering van bedrijventerrein
Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder (ruim 24.000
arbeidsplaatsen) tot een innovatief en duurzaam
bedrijventerrein met hoogwaardige maakindustrie;
•
een regionale OV-knoop Schiedam Centrum waar (IC)
trein, metro, tram en bus samenkomen en tevens een P+R
voorziening ligt voor auto’s vanaf de A20.

Parkweg Midden

Schieveste

Het is in deze samenhang een voorbeeld bij uitstek van de
beleidsinzet van rijk en regio om de woningbouwopgave (ook) via
binnenstedelijke verdichting op OV-knooppunten te realiseren.
Via de Boerhaavelaan (de Corridor Oost) sluiten de
woonontwikkelingen op Nieuw Mathenesse en M4H ook
optimaal aan op station Schiedam Centrum.
Twee woonontwikkelingen aan het stationsplein (AMAC; Kop
van de Singel; samen ca 250 woningen en plintvoorzieningen)
zorgen in de komende 3 jaar voor een versterking van de loopen fietsroutes naar de historische binnenstad.
Vervoerkundige functie Schiedam
Station Schiedam Centrum is een belangrijk herkomststation
voor de woonbuurten Schiedam en Rotterdam West, deels met
overstap vanaf bus, metro en tram. Via tram en vooral de metro
kunnen reizigers uit de regiogemeenten (langs Hoekse lijn en
vanuit R’dam Hoogvliet, Nissewaard en Voorne Putten) van het
station gebruik maken voor reizen richting Den Haag e.v. of
via Rotterdam Centraal richting Amsterdam, Zuid-en OostNederland.
Voor de scholen en bedrijven in de omgeving van Schiedam is
het tevens een bestemmingsstation.Daarnaast biedt de metro
op Schiedam de mogelijkheid voor treinreizigers uit de richting
Den Haag om Rotterdamse bestemmingen als hogescholen en
EMC in Rotterdam West te bereiken. Het station is dan ook een
duidelijke overstapmachine voor vervoerrelaties tussen:
•
Rotterdam West en Delft/Den Haag/Leiden
•
Schiedam lokaal (De Gorzen, Woudhoek) en metro
Rotterdam Centrum/Oost
•
Vlaardingen/Maassluis en Delft/Den Haag/Leiden
•
Vlaardingen/Maassluis en Utrecht/Breda/Amsterdam e.v.
via Rotterdam Centraal
•
Hoogvliet/Spijkenisse/Voorne-Putten en Delft/Den Haag/
Leiden

Schiedam Centrum

1000m
10

10

Van Nelle

n

mi

in

m

Nieuw Mathenesse
M4H

Legenda

0

500

1000

Reistijd isochronen per modaliteit
lopen 10 min/ 600 meter
fietsen 10 min / 2 kilometer
Ontwikkelgebieden
Gemeentegrenzen

spoorlijn
treinstation
metrolijn
metrostations

Bron
Vesstedelijkingsalliantie monitor 2019, concept 17.03.2020
Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility, Metrlopool region Amsterdam, vervoerregio
Amsterdam & Rebel, januari 2019 (Tabel 1. Reistijdpolychonen per modaliteit)
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Low-rise compact strip b
Mid-rise spacious blocks
= 0,3
Mid-rise GSI
compact
buildin

Schiedam Centrum

belemmeringen / knelpunten
Spoor
geluid, fijnstof en gevaarlijke

De woonontwikkeling op Schieveste en met name de
benodigde kwaliteit van het woonmilieu op deze locatie
tussen twee grote infrabundels, vergt een adequate oplossing
voor:
•

Hinder van geluid (A20, spoor), fijnstof en gevaarlijke
stoffenroute/ externe veiligheid.

•

Station(-somgeving) beter laten aansluiten op
de hoofdroutes naar de stad en de geplande
ontwikkellocaties.

•

OV-hub beter laten functioneren door snelle, logische en
aangename overstap tussen alle modaliteiten.

•

Financiële haalbaarheid in relatie tot complexiteit
omgeving (tussen spoor en snelweg).

•

Vernieuwing station (S-trein-concept ).

•

Infrastructuur onderdeel maken van de stad en ook
goede ontsluiting richting noord.

•

Creëren interactiemilieu wonen – werken
(functiemenging en upgrade hoogwaardige bedrijvigheid
‘s Gravenlande).

•

Slim ruimtegebruik (tussen spoor en snelweg).

stoffenroute

Tussen spoor en snelweg

Slim ruimtegebruik

Snelweg A20
geluid, fijnstof en gevaarlijke
Station

stoffenroute

integrale OV-terminal

Spoor

barrier tussen wijken

Legenda
spoor 60 decibel
snelweg 60 decibel
Veiligheid:
tankstation
gebiedsgrenzen
plaatsgebonden risico (10-6 contour )
transport gevaarlijke stoffen Buisleidingen

Beschermde gebieden:
beschermde stadsgezicht
rijksmonument

Bron
info
Atlas Leefomgeving, theme veiligheid
RIVM, Geluid treinverkeer (Lden), 2019
RIVM, Geluid wegverkeer (Lden), 2019
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Stads- en dorpsgezichten
Vesstedelijkingsalliantie monitor 2019, concept 17.03.2020
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FSI: Floor Space Index
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Masterplan Schieveste, OCS, nov 2019
Hèt bedrijventerrein van de toekomst, ontwikkelperspectief, gemeente Schiedam, oct 2019
Businesscase stationsgebied Schiedam S’dam, de Zwarte Hond
De Nieuwe kaart van Nederland
Adaptieve Ontwikkelstrategie MOVV,concept-eindrapport, sept 2019
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Bestaande situatie 3D, 500m radius

Schiedam Centrum
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KNELPUNTEN / OPGAVEN STATIONSOMGEVING
1 Interwijkverbinding

2 Verblijfskwaliteit

4 Koppelen voor- en
natransport (bus, tram)
+ 2030/40

Q-TEAM

Bron

Legenda
3 Sociale veiligheid

5 Externe veiligheid

mobiliteit
spoorlijn
metrolijn
tramlijn
tramhalte
busstation
metrostation

ruimte
openbare ruimte/plein
hoofdroute naar het station
spoorterrein
water

Station Schiedam, Quickscan Concept,
juli 2019, De Zwarte Hond
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Toekomst 3D, 500m radius

Schiedam Centrum

Interwijksverbinding ter hoogte
van/naar Corridor Oost
€ 16 mln
- Tunnel onder de spoorbundel,
- Doorgang onder Lentiz-college (op
maaiveld),
- Opknappen van de bestaande tunnel
onder de A20 naar het bedrijventerrein.
Renovatie station tot integrale OV terminal
v.a. €30 mln
- Aanpakken hoogteverschillen en
onoverzichtelijke looproutes,
- Nieuwe entreegebouw Noordzijde,
- Verbeteren stationshal Schiezijde,
- Betere integratie van bus en tramhalte.

Geluidsmaatregelen spoor
ca. € 25 mln
- aanpassen perronkap
- schermen, raildempers

Legenda

HUB

Infrastructuur / stationsplannen
Plannen tot 2030
LV verbinding
verplaatsen bus- en tramhalte
Mobility HUB
tunnel

Woningen / gemengd
Plannen tot 2030
Zoekgebied/verkenning 2030-2040
Bedrijventerrein / kantoorterrein
Plannen tot 2030
Zoekgebied/verkenning 2030-2040

Bron
Masterplan Schieveste, OCS, nov 2019
Hèt bedrijventerrein van de toekomst, ontwikkelperspectief, gem. Schiedam, oct 2019
Businesscase stationsgebied Schiedam S’dam, De zwarte hond
De Nieuwe kaart van Nederland
Adaptieve Ontwikkelstrategie MOVV,concept-eindrapport, sept 2019
Factsheets Rebel
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Investeringsagenda

Schiedam Centrum
Hoofdmaatregelen / investeringen
(omschrijving van maatregel)

1

Renovatie station tot integrale OV
terminal

2

Geluidsmaatregelen spoor

3

Beschrijving: aantallen
(woningen/werkprogramma etc),
kwaliteit, fasering
Aanpakken hoogteverschillen en
onoverzichtelijke looproutes,
nieuwe entreegebouw Noordzijde,
verbeteren stationshal Schiezijde,
betere integratie van bus en
tramhalte
Aanpassen perronkap; schermen,
raildempers

Dit zijn de kosten van de
onderdoorgang bestaande uit:
tunnel onder de spoorbundel,
doorgang onder Lentiz-college (op
Interwijksverbinding ter hoogte van/naar maaiveld) en opknappen van de
bestaande tunnel onder de A20
Corridor Oost
naar het bedrijventerrein. De
Corridor Oost sluit hier in
zuidelijke richting op aan: de
Boerhaavelaan richting Nw
Mathenesse en M4H.

indicatieve
investeringen* /
€

v.a. 30 mln

jaar
realisatie

positief effect op

bereikbaarheid

catchment area

aantal reizigers

X

X

X

X

X

Randvoorwaardelijk voor de gebiedsontwikkelingen

25 mln

16 mln

openbare ruimte
duurzaamheid
kwaliteit
(mobiliteitstransitie)

X

X

X

X

X

* bandbreedte van investeringen: -25%; +40%

Conclusies
De directe omgeving van station Schiedam Centrum biedt
unieke ontwikkelkansen voor een vitale mix van wonen en
bedrijvigheid. Dit is opgepakt in de gebiedsontwikkeling
SchieDistrict met binnen de catchment area locaties voor
wonen en bijbehorende voorzeiningen (Schieveste; Kop
van de Singel; AMEC en Peperklip) en bedrijventerreinen
die volop worden geherstructureerd (Spaanse Polder,
’s-Gravelandsepolder, Nieuw Mathenesse en M4H).
Deze succesvolle impuls en transformatie van deze veelal
laagkwalitatieve gebieden is alleen mogelijk als het station
+ stationsgebied hierin mee (door)ontwikkelt tot:
1. Een prettige en logische verbinding die de barrière
van de spoorbundel slecht, en die van voldoende
maat is voor de verwachte reizigersstromen (toename
reizigers én veranderende loopstromen). Dit biedt tevens
kansen om de huidige hinderlijke hoogteverschillen en
onoverzichtelijke looproutes in de stationsstructuur aan te
pakken.

2. Een station dat zich op overtuigende en volwaardige
wijze richt op zijn omgeving, ook richting de Schie en de
beoogde hoogwaardige wandelboulevard naar het oude
centrum langs de Schie. Dit biedt tevens kansen om de
huidige matige sociale veiligheidsbeleving aan te pakken.

stallingen, P&R en MaaS-faciliteiten nodigt ook uit tot de
vestiging van retailvoorzieningen die voor levendigheid
(sociale veiligheid) en service zorgen.

3. De belangrijkste regionale ov-hub aan de westkant van
Rotterdam. Met zijn trein, tram, metro, bus én een P&R
vlak naast de A20 vormt Schiedam Centrum in potentie
de ideale OV-terminal. Nadrukkelijk ‘in potentie’, want op
dit ogenblik bestaat het station vooral uit een ratjetoe van
naast elkaar opererende en slecht op elkaar aansluitende
OV-eilanden. Het bedieningsgebied van dit station
bestrijkt een groot gebied van Zuid-Holland (van kust tot
havengebied tot Westland en luchthaven) en verbindt
dat via het spoornetwerk met de rest van Nederland. Op
dit ogenblik komt die waardevolle hub-functie zeer matig
uit de verf, waardoor ook andere kansen in de omgeving
van de knoop onbenut blijven. Een nieuwe gezamenlijke
verdeelhal voor trein en metro en betere integratie van
bus- en tramhalten met een duidelijke positionering van
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Rotterdam Blaak
positie en context

Belangrijke gebiedsontwikkelingen:
Afgelopen jaren heeft een forse ruimtelijke verdichting in de
binnenstad van Rotterdam plaatsgevonden, die de komende
jaren verder doorzet. Dit brengt een aantal opgave met zich
mee. Met de verdichting van de Binnenstad is verder vergroenen
noodzakelijk. Zowel het grote gebaar (structurele ingrepen)
als de kleine postzegel. Centraal staat hier (naast ontmoeten
en verblijven) een gezond en adaptief vormgegeven publieke
ruimte. En het realiseren van gezonde Binnenstad. Door
schonere lucht, minder herrie, en meer en beter groen. Klimaat
en gezondheid zijn sturende instrumenten bij alle ingrepen
in de publieke ruimte en gebouwde omgeving. Een verder
verdichtende binnenstad is alleen mogelijk als er gelijktijdig aan
een mobiliteitstransitie wordt gewerkt, waarbij er meer ruimte
komt voor OV, fietsers en voetganger.

10 m

De meervoudige opgave vraagt om een integraal pakket
aan investeringsmaatregelen (buitenruimte, routes,
mobiliteitsvoorzieningen). Deze structuurinvesteringen zijn
randvoorwaardelijk voor een verdere verdichting van de
binnenstad waar tevens de huidige bewoners en gebruikers van
profiteren. Blaak is een belangrijke entree voor de binnenstad en
overstappunt richting andere gebieden binnen de stad.

in

1000m

Rotterdam Blaak

10

m

in

Binnenstad

Knooppunt Blaak heeft een directe relatie met
gebiedsontwikkelingen in de binnenstad (Beurs en Willemsas),
Kop van Feijenoord, Brainpark 1 en Woudestein/EUR-campus als
onderdeel van de ontwikkelzone Alexander-Zuidplein.
Vervoerkundige functie Blaak
Station Blaak is een bestemmingsstation voor het Rotterdamse
centrum, gezien de ligging bij onder andere de Markt op de
Binnenrotte, de winkels langs de Hoogstraat en Centrale
Bibliotheek.

Willemsas
Kralingse Zoom
/ Stadionpark

En een herkomststation voor het oostelijk deel van het
centrum en Waterstad. Ook ontsluit het station Noordereiland,
Feijenoord, Crooswijk en Kralingen. Via de metro kunnen
reizigers uit verder weggelegen wijken en gemeenten (Capelle)
van het station gebruik maken voor lange afstandsreizen richting
Den Haag of Dordrecht.
Daarnaast biedt de transfer tussen trein en metro een goede
verbinding voor treinreizigers uit Zuid Holland (Drechtsteden,
Haaglanden), Brabant en Zeeland voor belangrijke Rotterdamse
bestemmingen als het Erasmus MC, hogescholen, Erasmus
Universiteit, Rivium en Brainpark.

Legenda

0

500

1000

Reistijd isochronen per modaliteit
lopen 10 min/ 600 meter
fietsen 10 min / 2 kilometer
Ontwikkelgebieden
Gemeentegrenzen

spoorlijn
treinstation
metrolijn
metrostations

Vesstedelijkingsalliantie monitor 2019, concept 17.03.2020
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belemmeringen / knelpunten
•

Druk op openbare ruimte: noodzaak voor wonen,
voorzieningen, groen, borgen van een leefbare stad via slim
ruimtegebruik, belang van borging luchtkwaliteit, beperken
geluid.

•

Doorontwikkeling stationsgebied wordt gehinderd door de
invloed van een gevaarlijke stoffenroute (via spoor).

•

Steeds complexere situatie stadsdistributie, afvallogistiek
i.r.t. bereikbaarheid stad; ook tijdens transformatie
(bouwlogistiek).

•

Meer integrale benadering nodig in plaats van optelsom
van projecten.

•

Geen eigen bezit, beperkte mogelijkheden kostenverhaal
(bron. Vesstedelijkingsalliantie monitor 2019, concept
17.03.2020).

•

In de Binnenstad liggen een aantal rijksmonumenten (denk
aan Lijnbaan), een aantal gemeentelijke monumenten.

•

Milieucontouren alleen rond spoor en Maas.

•

Ondegronds infra: warmtenet.

•

Spoor: 200 m zone.

•

Nieuwe Maas: 200 meter zone.

•

A ndere opgaves: Luchtkwaliteit, urban heat, wateropgave
(Stephan).

•

Metrolijn A, B, C Beurs – Kralingse Zoom; metrolijn D, E
Beurs – Slinge; en tramlijnen Erasmusbrug (12, 20, 23 en
25) zijn aangemerkt als (NCMA-)knelpunten (IC tussen 0,9
en 1,1) in zowel lage als hoge groeiscenario’s voor 2030 en
2040.

Spoor

200 meter zone

Aantal rijks- en gemeentelijke
monumenten

Nieuwe Maas

200 meter zone
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Rotterdam Blaak

Bestaande situatie 3D, 500m radius

1

1

3
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5

1
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10%
2018

fietsers per dag

2018

30%

2040
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1 Herkenbare routes

2 Wayfinding /
Microbereikbaarheid

40%

Q-TEAM
+x%

S

5%
10%

M
2040

30%

15%
L

?

+

+ x fietsers per dag

KNELPUNTEN / OPGAVEN STATIONSOMGEVING

OV

2040

m2

3 Iconisch gebouw:
aanrichting van het
station naad de
omgeving.

Bron

Legenda

m2

4 Gemak van de
overstap (metro,
tram, bus)
5 Capaciteit
trappen metrotrein

6 Parkeersituatie fiets

mobilitiet
treinststation
metrostation
tramlijn
tramhalte
bushalte

ruimte
openbare ruimte/plein
hoofdroute naar het station
water

Verbeterpunten, MRDH, Mobycon
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Rotterdam Blaak

Toekomst 3D, 500m radius

Fietsparkeren centrum
€25 mln + 50 mln door derden
Een (deels acuut) tekort aan
fietsparkeerplaatsen in het centrum
aanpakken

Route langs de Rotte
€10 mln
Een groene fiets- en wandelroute langs
de Rotte in de wijken Centrum, Noord en
Crooswijk.
Herinrichting Stadsstraten,
tot 2025, €50 mln
Herinrichting van Stadsstraten volgens de
leidende principes van de RMA, o.a. Meent,
Mariniersweg, Hoogstraat

Herinrichting Stadsboulevards,
tot 2030, €120 mln
Herinrichting van Stadsboulevards volgens
de leidende principes van de RMA, o.a.
‘kennisas’ Westblaak-Oostplein

Metrohaltes
€ n.t.b.
Bestaande knopen uitbreiden en nieuwe
knooppunten ontwikkelen, waaronder
Blaak, Beurs, Maashaven, Rijnhaven
Verlengde Willemsbrug / Willems-as
€62 mln
De realisatie van een nieuwe brug over
de Koningshaven in het verlengde van de
Willemsbrug

Herinrichting Hofplein incl. Groene Long
€20 mln
Met wijziging in de verkeerscirculatie de
vrijgekomen ruimte beter benutten en een
goed stadsplein creëren
P+R Kralingse Zoom en Meijersplein
€23,4 mln
Uitbreiding capaciteit en
invoeringdoelgroepensysteem

Oostplein
€8 mln
Herinrichting van het Oostplein en relatie
Blaak/Bestblaak richting Eendrachtsplein
Legenda
Infrastructuur / stationsplannen
Plannen tot 2030
Zoekgebied/verkenning 2040
fiets- en wandelroute
herinrichten straat
herinrichten stadsboulevard
fietsenstalling
brug

Bron:
Woningen / gemengd
Plannen tot 2030
Zoekgebied/verkenning 2030-2040

gemeente Rotterdam
Groei OV en capaciteitsknelpunten metro
OV-Visie Rotterdam 2018-2040
Strategische verkenning Verstedelijking 2020-2030
Rotterdamse Mobiliteitsaanpak, nov 2019, gem. Rotterdam en PosadMaxwan
gemeente Rotterdam
Zakboekje Binnenstad, gem. Rotterdam en Rotterdam Binnenstad
Rivieroevers Rotterdam, uittvoeringsprogramma 2019-2022, gem. Rotterdam
Rotterdamse Mobiliteits Aanpak, dec. 2019, gem. Rotterdam
Binnenstad als City Lounge, oct. 2008, gem. Rotterdam
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Rotterdam Blaak
Hoofdmaatregelen / investeringen
(omschrijving van maatregel)

Fietsparkeren centrum, dossier RMA
1

2
3

4

Groene fiets- en wandelroute langs de
Rotte tussen Meent en Noorderbrug,
dossier Rivieroevers
Oostplein

Een groene fiets- en wandelroute langs de
Rotte in de wijken Centrum, Noord en
Crooswijk.
Herinrichting van het Oostplein en relatie
Blaak/Bestblaak richting Eendrachtsplein

Herinrichting Stadsstraten, dossier RMA

Herinrichting van Stadsstraten volgens de
leidende principes van de RMA, o.a. Meent,
Mariniersweg, Hoogstraat

Met wijziging in de verkeerscirculatie de
Herinrichting Hofplein incl. Groene Long,
vrijgekomen ruimte beter benutten en een
dossier Big Five
goed stadsplein creëren

7

9

Een (deels acuut) tekort aan
fietsparkeerplaatsen in het centrum
aanpakken.

Herinrichting van Stadsboulevards volgens de
leidende principes van de RMA, o.a. 'kennisas'
Westblaak-Oostplein

Metrohaltes, dossier OV

8

Beschrijving: aantallen
(woningen/werkprogramma etc), kwaliteit,
fasering

Herinrichting Stadsboulevards, dossier
RMA

5

6

Investeringsagenda

Verlengde Willemsbrug / Willems-as,
dossier Verstedelijkingsstrategie
P+R Kralingse Zoom en Meijersplein

Bestaande knopen uitbreiden en nieuwe
knooppunten ontwikkelen, waaronder Blaak,
Beurs, Maashaven, Rijnhaven
De realisatie van een nieuwe brug over de
Koningshaven in het verlengde van de
Willemsbrug
Uitbreiding capaciteit en
invoeringdoelgroepensysteem

indicatieve
investeringen /
€

positief effect op
jaar realisatie

andere info
bereikbaarheid

tot 2025
25 mln

catchment area

aantal reizigers

extra 50 mln door
derden

openbare ruimte
duurzaamheid
kwaliteit
(mobiliteitstransitie)
X

X

X

X

10 mln
X

X

X

X

tot 2030

X

X

X

X

tot 2025

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8 mln

120 mln

50 mln

20 mln
X

X

n.t.b.
X

X

X

X

X

X

62 mln
23,4 mln

Conclusies
De meervoudige opgave vraagt om een integraalpakket
aan investeringsmaatregelen (buitenruimte, routes,
mobiliteitsvoorzieningen) voor de verdere ontwikkeling
van knooppunt Blaak. De genoemde investeringsbedragen
zijn niet alleen aan de verdere groei en verdichting van het
knooppunt Blaak toe te rekenen, maar hebben betrekking
op een breder programma.
Cruciaal voor de verdere groei en verdichting van het
knooppunt Blaak is de herinrichting van de stadsboulevard
en pleinen op de kennisas ‘Westblaak-Oostplein’. Het
is een grote openbare ruimte die nu is ingericht voor
verplaatsing, maar zal in de toekomst ook een plek moeten
bieden aan waterberging, verlaging hittestress, meer groen,
ontmoetingsruimte en plekken voor verblijf. Daarnaast
is de (West)blaak een enorme barrière. Het scheidt de
loopstromen in de binnenstad en maakt de routes naar de
Maas, de route Langs de Rotte en de oude Coolsingellijn
nagenoeg onmogelijk. Een herinrichting zorgt voor minder
autoverkeer en afname van de geluidhinder. Om dit te

kunnen realiseren zijn aanvullende investeringen ten
behoeve van de mobiliteitstransitie noodzakelijk. Het gaat
hierbij om aanpassingen in de routering, toegankelijkheid
en uitstraling van het station Blaak, het toevoegen van
extra fietsparkeren en het versterken van de knoopwaarde
bam Blaak door investeringe in P&R Kralingse Zoom.

investeringspropositie verder uit te werken en te bepalen
voor welke onderdelen additionele dekkingsbronnen
gevonden kunnen worden. Te beginnen bij de uitwerking
van het metrostation Blaak en benodigde aanpassingen.

Op termijn is de realisatie van een nieuwe brug over
de Koningshaven noodzakelijk om toekomstige
gebiedsontwikkeling in de kop van Feijenoord goed te
ontsluiten en de catchmentarea van knooppunt Blaak te
vergroten.
De benodigde investeringen hiervoor bedragen naar
schatting tussen 70-100 miljoen euro (excl. verlengde
Willemsbrug), waarvan een deel reeds wordt uitgewerkt en
reserveringen zijn opgenomen in de investeringsplanning
van de gemeente Rotterdam. Daarna is echter lang niet
alles gedekt. Voor de integrale ontwikkeling van knooppunt
Blaak dienen gemeente, regio en Rijk een gezamenlijke de
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Stadionpark
44

Rotterdam Stadionpark
positie en context

Belangrijke gebiedsontwikkelingen
Het gebied rondom het station zal de komende jaren ingrijpend
veranderen, aangejaagd door de bouw van een nieuw stadion
voor Feyenoord. In de periode tot 2025 zijn 3500 nieuwe
woningen gepland binnen Feyenoord City, verdeeld over het
gebied. Daarnaast worden er 850 woningen gebouwd in de
noordoosthoek van de Sportcampus.

KralingseZoom
Zoom
Kralingse

Voor de periode na 2025 zien we de potentie om het gebied
verder door te ontwikkelen en nog zo’n 8.000 woningen extra
te realiseren. MER FC heeft aangetoond dat meer woningen
alleen mogelijk zijn met meer bereikbaarheid/mobiliteitsopties.
Realisatie van deze woningen is daarom afhankelijk van de
realisatie van de nieuwe stedelijke oeververbinding (inclusief
de realisatie van station Stadionpark als regulier bediend
station) en extra openbaar vervoer en de mogelijkheden om de
barrierewerking van de spoorbundel te verkleinen.

Stadionpark
1000m

Vervoerkundige functie Rotterdam Stadionpark

Stadionpark
Stadionpark

10

mi

n

Station Stadionpark biedt hoogwaardige bereikbaarheid voor
een stadsdeel in ontwikkeling. Circa 4.500 geplande woningen
en talloze voorzieningen liggen op loopafstand van het station.
De bereikbaarheid en daarmee de ontwikkelkansen voor
bestaande wijken als Hillesluis verbeteren sterk. Daarnaast
blijft het station natuurlijk een belangrijke rol spelen in het
supporters- en evenementenvervoer, voor het nieuwe, grotere
Feyenoord Stadion, waar de wens is om een groter aandeel
bezoekers per OV te vervoeren.

10

n

mi

Met de oeververbindende HOV-tangent Kralingse Zoom –
Stadionpark en de HOV-tangent Stadionpark – Zuidplein – EMC
– Rotterdam Centraal ontstaat een nieuwe vervoerknooppunt
op Stadionpark. Met name vanuit het zuiden biedt dit veel
snellere overstapverbindingen naar EUR, Zuidplein en EMC.
Grote delen van Rotterdam Zuid en De Esch krijgen een
snellere aansluiting op het spoornet. Vooruitlopend op
modelberekeningen kan gesteld worden dat de vervoerwaarde
van dergelijke stromen groter zal zijn naarmate de tangent een
hogere snelheid en frequentie biedt (‘metrokwaliteit’), wat verder
versterkt wordt als station Stadionpark IC-bediening krijgt. De
invulling van de HOV-verbinding en de bediening van het station
worden verder uitgewerkt binnen de lopende MIRT-verkenning
oeververbindingen regio Rotterdam

Legenda

0

Reistijd isochronen per modaliteit
lopen 10 min/ 600 meter
fietsen 10 min / 2 kilometer
Ontwikkelgebieden
Gemeentegrenzen

spoorlijn
treinstation

500

1000

Bron
Vesstedelijkingsalliantie monitor 2019, concept 17.03.2020
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Rotterdam Stadionpark

invloedsgebied met oeververbinding
De oeververbinding kent nog meerdere mogelijke locaties.
Daarnaast is een oversteek over het spoor gepland. Deze kaart
toont de verandering binnen het invloedsgebied.

KralingseZoom
Zoom
Kralingse

De bereikbaarheids/mobiliteitsmaatregelen zijn in de volgende
projecten voorzien:
- Upgrade bestaande evenementenhalte Rotterdam Stadion,
door middel van perronoverkappingen en looptraverse
als verbinding tussen Hillesluis, station en Olympiaweg/
Stadionpark; onderdeel gebiedsontwikkeling Stadionpark/
Feyenoord City.
- Nieuwe oeververbinding Feijenoord/IJsselmonde-Kralingen,
HOV-verbinding Zuidplein-Stadionpark-Kralingse Zoom en
regulier bediend treinstation Stadionpark; deze maatregelen
worden uitgewerkt binnen de scope van de lopende MIRTverkenning en kent een raakvlak met de preverkenning
Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking.

Stadionpark
1000m

Stadionpark

10

mi

n

Stadionpark

10

n

mi

Legenda

0

500

1000

Reistijd isochronen per modaliteit
vergroot invloedsgebied voor lopen binnen 10 min/ 600 meter
vergroot invloedsgebied voor fietsen binnen 10 min / 2 kilometer
nieuwe verbindingen

464

FSI: Floor Space Index
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GSI = 0,3

Rotterdam Stadionpark
belemmeringen / knelpunten
•

Geluid: railverkeer spoor.

•

Externe veiligheid: Plasbrandaandachtsgebied 30 meter
aan beide zijden van het spoor, groepsrisico.

•

Evenementenstation Stadion is onderdeel van een groot
spooremplacement. Naast 8 doorgaande sporen voor
Sprinter, IC, HSL en goederen is er ook een opstelterrein
van 8 sporen voor het ‘parkeren’ van goederenterreinen.
Totale bundel is ongeveer 95 meter en vormt een barriere
tussen Bloemhof/Hillesluis en Vreewijk aan de westzijde
en de Veranda/ Feyenoord City en de sportcampus aan
de oostzijde. Met de gebiedsontwikkeling Feyenoord City
zal ruimtelijke kwaliteit aan de oostkant flink verbeteren.
Met een nieuwe oversteek voor langzaam verkeer over het
spoor wordt een nieuwe verbinding tussen Hillesluis en
Feyenoord City toegevoegd. De komst van een permanent
station biedt de kans om de barrierewerking verder te
verminderen en het gebied ook aan de kant van Hillesluis
een impuls te geven. Om de barriere volledig te slechten is
het nodig om het spoor te overkluizen of te overtunnelen.
Het verwijderen van het opstelterrein is daarbij een
noodzakelijke voorwaarde.

•

Spoor

geluid, fijnstof en gevaarlijke stoffenroute

Spoor

spoor als barrier

Waterkering

Ruimtelijke kwaliteit

Het gebied ligt buiten- en binnendijks over en naast de
primaire waterkering van IJsselmonde en Feijenoord. Deze
primaire kering dient ter bescherming van Rotterdam-Zuid
tegen hoogwaterstanden op de Nieuwe Maas. Het biedt
letterlijk de zekerheid van veilig leven voor een kleine
100.000 personen die er wonen of werken en momenteel
nog voor zo’n 50.000 recreanten bij wedstrijden of
concerten in De Kuip. De ontwikkeling van het gebied
Feyenoord City in relatie tot de klimaatverandering, en het
feit dat de ontwikkeling in de keringzone ligt, maakt het tot
een wezenlijke uitdaging. Primaire keringen hebben een
wettelijke kernzone en daaromheen een beschermingszone
waarin in het algemeen geen werkzaamheden mogen
plaatsvinden om de functie waterveiligheid blijvend te
kunnen bieden. Het waterschap heeft voor deze kering een
aanpak uitgezet om hem zoveel mogelijk groen te houden,
zodat het een herkenbare ader is in het landschap, en
opdat toekomstige verzwaringen uitvoerbaar blijven. Bij
het ontwikkelen van plannen in of nabij de waterkering is
het waarborgen van de waterveiligheid de belangrijkste
randvoorwaarde.
Legenda
geluid spoor 60 decibel
tankstation
gebiedsgrenzen
waterkering

Bron
Atlas Leefomgeving, theme veiligheid
RIVM, Geluid treinverkeer (Lden), 2019
Dataset Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen
Feyenoord City Masterplan, october 2019
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Bereikbaarheidspakket Feyenoord City

Hoogstedelijk

MXI = 0,5

P+R
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Rotterdam Stadionpark

Bestaande situatie 3D, 500m radius
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Rotterdam Stadionpark

Toekomst 3D, 500m radius

Realiseren oeververbinding + HOV
Kralingse Zoom - Zuidplein, 2025/30
- HOV-bus, excl. brug €85 mln
- tram, excl. brug, incl. tramopbouw op
brug (incl. aanpassingen bestaande/
nieuwe kunstwerken), €300 mln
- geboorde metro €2.100 mln

Bereikbaarheidspakket Feyenoord City
n.t.b.
- upgrade evenementenhalte,
- interwijktraverse over spoor,
- perronoverkappingen etc.
- fietsenstallingen...

Realiseren station Stadionpark
2025/30
- Sprinter station, €65 mln
- of groeimodel van sprinter naar IC (inclusief
het sluiten van station Rotterdam Zuid), €200
mln
- of nieuw perron voor CitySprinter, €50 mln

Overkluizing inclusief dakpark
tot 6.000 woningen

Mogelijke verdere verdichting
Extra woningbouwprograma
tot 2.000 woningen

Verplaatsen opstelterreinen goederen
€100 mln

Legenda

HOV

Infrastructuur / stationsplannen
Plannen tot 2030
Zoekgebied/verkenning 2040
voetgangersverbinding
fietsenstalling
transferknooppunt
HOV-lijn
indicatieve trace voor HOV-lijn

Bron:
Woningen / gemengd
Plannen tot 2030
Zoekgebied/verkenning 2030-2040
Evenementterrein
Plannen tot 2030
nvesteringen
plannen tot 2030
plannen na 2030 / concepten

Feyenoord City Masterplan, october 2019
Stadionpark Gebiedsvisie, gemeente Rotterdam, november 2017
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Rotterdam Stadionpark
Hoofdmaatregelen / investeringen
(omschrijving van maatregel)
1
Realiseren station Stadionpark (IC of
groeimodel van sprinter naar IC)

2

3

4

Realiseren oeververbinding + HOV
Kralingse Zoom - Zuidplein

Bereikbaarheidspakket Feyenoord City

Investeringsagenda

Beschrijving: aantallen
(woningen/werkprogramma etc), kwaliteit,
fasering

indicatieve
investeringen /
€

Sprinter-station

65 mln

Groeimodel van sprinter naar IC (met het
sluiten van station Rotterdam Zuid)

203 mln

Citysprinter- (S-baan)station. Nieuwe perron
voor CitySprinter

50 mln

HOV-bus, excl. brug

85 mln

tram, excl. brug, incl. tramopbouw op brug
(incl. aanpassingen bestaande/nieuwe
kunstwerken),

300 mln

Geboorde metro

2.200 mln

Upgrade evenementenhalte, interwijktraverse
over spoor, perronoverkappingen,
ntb
fiestenstallingen

Verplaatsen opstelterreinen goederen

100 mln

5

Overkluizing inclusief dakpark

Overkluizing of overtunneling met daar
bovenop nieuwe langzaam verkeer
verbindingen tussen FC en Hillesluis, de
realisatie van een nieuw park / groene loper.
6.000 woningen, 85.000 m2 BVO
voorzieningen en kantoren.

6

Mogelijke verdere verdichting

Extra woningbouwprograma
tot 2.000 woningen

positief effect op
jaar realisatie

andere info
bereikbaarheid
x

2025 / 2030

2025 / 2030

Reservering voor Sprinter in scope
MIRT-Verkenning. Intercity nog niet
gedekt.

Reservering voor HOV-bus in scope
MIRT-Verkenning. Andere opties nog
niet gedekt.

2023 ?

openbare
duurzaamheid
catchment area aantal reizigers ruimte kwaliteit (mobiliteitstransitie)
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vervangende locatie is nog niet
gevonden. Dient goed aan te sluiten
op bereikbaarheid havenspoorlijn en
Oude lijn. Op een plek die geen
nieuwe belemmeringen in de
milieuvergunning introduceert.

0,6 - 1,3 miljard

x

Conclusies
Voor de ontwikkeling van de knoop Stadionpark/
Feyenoord City is een groeimodel voorzien, waarin het
knooppunt gefaseerd kan worden uitgebouwd. Op korte
termijn (tot 2025) vindt een upgrade van de huidige
evenementenhalte plaats, incl. nieuwe verbindingen
tussen de wijken Hillesluis/Bloemhof, het station en
de Olympiaweg/Stadionpark. Voor de fase tot 2030
wordt gestudeerd op de ontwikkeling van een regulier
bediend station (MIRT-Verkenning Oeververbindingen
Regio Rotterdam en preverkenning Schaalsprong MOVV).
Hiervoor zijn nog meerdere (doorgroei)mogelijkheden in
beeld, met Sprinter-, Intercity- en Citysprinter- (S-baan)
bediening. Het station zal direct worden verbonden met
het Rotterdamse HOV-netwerk en met bestaande en
nieuwe woon-, werk- en voorzieningenlocaties op Zuid en
Noord, middels een OV-verbinding tussen Hart van Zuid,
Stadionpark/Feyenoord City en Kralingse Zoom, incl.
nieuwe oeververbinding (2030).

Na 2030 zijn er doorgroeimogelijkheden, zowel op
het spoor (toekomstbeeld OV) als qua verdichting. De
mogelijkheden voor verdere verdichting hangen nauw
samen met verkleinen van barrierewerking en verminderen
milieubeperkingen van het spoor.

10
52

07

Dordrecht
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Dordrecht

Papendrecht

positie en context
Belangrijke gebiedsontwikkelingen
Integrale gebiedsontwikkeling: Spoorzone. Realisatie van 6.000
- 9.000 woningen.

Stationskwartier
Zwijndrecht

De ontwikkelingslocaties in de directe nabijheid van het
station zijn beperkt. Voor het zuidelijke stationsgebied is
een herontwikkeling in gang gezet. Die behelst onder meer
de herinrichting van het Weizigtpark, de bouw van een
nieuwe stationsfietsenstalling en de transformatie van het
voormalige zorgcomplex Thureborg tot appartementencomplex.
Langzaamverkeerroutes worden meer op het station
georiënteerd. In de tweede tranche volgt de wijk Krispijn, een
woonbuurt uit de jaren dertig. Hier staan verbetering van de
woonkwaliteit en verduurzaming op de agenda.

in
Dordrecht

1000m
in

Maasterras

10

Verder naar het westen ligt het Maasterras. Deze zone aan
de Oude Maas, nu nog gedomineerd door infrastructuur
en bedrijvigheid, biedt veel mogelijkheden voor stedelijke
intensivering. Ontwikkelingsplannen, inclusief een
capaciteitsstudie, zijn binnen het programma van de Spoorzone
in voorbereiding. Het is de verwachting dat het reizigersaanbod
aan de zuidzijde van het station hierdoor zal toenemen.

Krispijn

Leerpark
Dordrecht Leerpark

Vervoerkundige functie station Dordrecht

Gezondheidspark

Op het station Dordrecht worden 3 verschillende spoorlijnen
met elkaar verknoopt. Dit is de lijn op Brabant (richting Breda en
Bergen op Zoom), de Merwede Lingelijn en de lijn op Rotterdam.
Kenmerkend is dat er maar 2 treinen per richting per uur
doorrijden bij Dordrecht centraal. De overige lijnen keren op het
station en rijden terug. Dit vraagt veel perronspoorcapaciteit
(lange halteringstijden) en transfercapaciteit (veel
overstappers).
De tweede grote verknoping op dit station is de trein op de
fiets. Deze reizigers wonen, werken of studeren op fietsafstand
van het station en hebben voor circa 80% een relatie met
Rotterdam. De derde verknoping is de bus op het station. Ook
deze reizigers hebben vaak een lokale herkomst of bestemming.
De vierde verknoping is direct lokaal, maar wel belangrijk. Op
loopafstand van het station zijn veel woningen, (toeristische)
voorzieningen, arbeidsplaatsen bereikbaar. De relatie van het
station met de P+R is beperkt.

Spuiboulevard

10 m

m

Een groot deel van het verstedelijkingsprogramma in ZuidHolland moet binnenstedelijk worden gerealiseerd nabij
stations en andere knooppunten van openbaar vervoer. De
provincie en een groot aantal gemeenten, waaronder Dordrecht,
werken daarvoor samen in de Verstedelijkingsalliantie. De
Spoorzone van Dordrecht en Zwijndrecht is een van de
transformatiegebieden in dit programma, en station Dordrecht
is binnen de Spoorzone het enige intercitystation.

Legenda

0

Reistijd isochronen per modaliteit
lopen 10 min/ 600 meter
fietsen 10 min / 2 kilometer
Ontwikkelgebieden
Gemeentegrenzen

spoorlijn
treinstation

500

1000

Bron
Vesstedelijkingsalliantie monitor 2019, concept 17.03.2020
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Dordrecht

belemmeringen / knelpunten
Omgevingskwaliteit:
•

Station Dordrecht kent vier ontvangstdomeinen, drie aan
de voorzijde en één aan de achterzijde. Ze zijn weliswaar
goed herkenbaar, maar ogen weinig gastvrij.

•

Voorlangs het station loopt een doorgaande verkeersweg,
de Burgemeester De Raadtsingel. Mede daardoor oogt het
voorplein van het station als een weidse verkeersruimte. De
verblijfskwaliteit is gering. Duidelijke looplijnen ontbreken.

•

Het spoor is een barrière in de stad, de aanwezige
interwijkverbindingen zijn matig. De sociale veiligheid en
uitstraling is onvoldoende.

Spoor

Externe veiligheid en geluid

Station / transferkwaliteit
•

Reizigersstromen zijn in de loop der tijd hoofdzakelijk
buiten het stationsgebouw omgeleid, waardoor het
monumentale stationsgebouw grotendeels buiten spel is
gezet. Slechts 2% maakt nog gebruik van de stationshal.
De overige stromen gaan links of rechts om het gebouw
heen. Het ontbreekt aan één goed ontvangstdomein met
bijbehorende voorzieningen langs de hoofdloopstroom.
De wachttijdbeleving op het station is gering, een goede,
aantrekkelijke wachtvoorziening ontbreekt. Voor een
mobiliteitsknooppunt met toekomstwaarde moet de
verblijfskwaliteit omhoog, zeker als het station een functie
krijgt in het slechten van de spoorbarrière, een functie als
schakel in de stad.

•

De looproute tussen het busstation en de treinperrons
is kort, maar visueel onderbroken door een clustertje
stationsvoorzieningen. De wandelverbindingen zijn niet
allemaal logisch. Zo landen de trappen en roltrappen vanaf
de traverse in de verkeerde richting op de perrons en sluit
de stationstunnel niet goed aan op de halteplaatsen van de
treinen.

•

Het station kent een meervoudige onderhoudsopgave van
de stations-assets.

Transferkwaliteit

smalle perrons en stijgpunten

Spoor

transport van gevaarlijke stoffen

Station

Omgeving

Meervoudige onderhoudsopgave
stations-assets

voetgangersnetwerk,
verblijfskwaliteit is matig

Veiligheidscontouren (spoor)
•

Maximaal zes keer per uur passeert een goederentrein
het station. Voor een deel gaat dat om het transport van
gevaarlijke stoffen. Dat brengt beperkingen met zich mee
voor stedelijke ontwikkelingen langs de spoorweg.

•

Het station kan de groei van het aantal reizigers niet
verwerken (transfer capaciteit). In de huidige situatie zijn er
al knelpunten op delen van de perrons en trappen.

Legenda
spoor 60 decibel
Veiligheid:
tankstation
gebiedsgrenzen
plaatsgebonden risico (10-6 contour )
andere gevaarlijke stoffen

Beschermde gebieden:
beschermde stadsgezicht
rijksmonument

Bron
Atlas Leefomgeving, theme veiligheid
RIVM, Geluid treinverkeer (Lden), 2019
RIVM, Geluid wegverkeer (Lden), 2019
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Dordrecht

Toekomst 3D, 500m radius

Renovatie en herontwikkeling
stationsgebouw
€ 5 tot 10 mln
- renovatie van het monumentale
stationsgebouw

Nieuwe wandelpromenade Station Binnenstad (Johan de Wittstraat)
€7,21 mln

Verbetering van de transfer
€ n.t.b.
- Verbreden van de perrons naar 11 meters
- Verbeteren stijgpunten

Autoluw stationsplein
€14,09 mln
- Autoluw inrichten van het noordplein
(binnenstadszijde)
- Toegankelijk houden binnenstadgarages
als Stationsweg autovrij wordt, d.w.z.
herinrichten Spuiweg en Bleekersdijk,
- Herinrichten Burg. De Raadtsingel

Zuidelijke Stationsentree
€12,77 mln
Nieuwe inrichting zuidelijke toegang tot het
spoor incl. nieuwe fietsenstalling

Interwijkverbinding
€ntb
- nieuwe passerelle of verbreden tunnel
Interwijkverbinding
€ntb
- verbeteren interwijkverbinding (fiets
en voetgangers) bij Transvaalstraat –
Dubbeldamseweg zuid

Herinrichting van het Weizigtpark
€6,54 mln
Indicatieve kosten aanpassen spoorlay-out voor
CitySprinters
> €100 mln
- vergroten perronspoorcapaciteit (perronverlengingen)
voor de kerende CitySprinters
- aanvullende perronspoorcapaciteit (extra perron?) en
aansluiting op derde spoor in geval van deels doorrijdende
CitySprinters naar Leerpark

Verbeteren fietspaden structuur van en
naar het station
> €1,26 mln

Aanpassing emplacement
€ n.t.b.
Mogelijkheid tot verplaatsen emplacement naar een
locatie nabij Amstelwijck.
Legenda
Infrastructuur / stationsplannen
Plannen tot 2030
openbare ruimte
fietsroute
herinrichten straat
LV verbindingen
fietsenstalling

598

Dordrecht
Hoofdmaatregelen / investeringen
(omschrijving van maatregel)

3
4
5
6

Verbreden van de perrons naar 11 meters,
verbeteren stijgpunten

Renovatie en herontwikkeling
stationsgebouw

Renovatie van het monumentale
stationsgebouw
Nieuwe passerelle of verbreden tunnel (en de
toegang naar de sporen)

Passarelle of tunnel
Zuidelijke Stationsentree

Nieuwe inrichting zuidelijke toegang tot het
spoor incl. nieuwe fietsenstalling

Autoluw stationsplein

stationsplein (noordzijde), herinrichten Burg.
De Raadtsingel

Verbeteren fietspaden structuur

Herinrichting van het Weizigtpark
7
Interwijkverbinding
8
9

Beschrijving: aantallen
(woningen/werkprogramma etc), kwaliteit,
fasering

Verbetering van de transfeer
1
2

Investeringsagenda

Wandelpromenade Station - Binnenstad
(Johan de Wittstraat)

Hierin is ook onderdeel stationsplein verwerkt,
alsmede het verbeteren van de twee
bestaande hoofdfietsroutes die door het park
van en naar het station lopen.
- Nieuwe passerelle of verbreden tunnel
- Verbeteren interwijkverbinding (fiets en
voetgangers) bij Transvaalstraat –
Dubbeldamseweg zuid
Wandelpromenade tussen de binnenstad en
eht stationsplein.

indicatieve
investeringen /
€

positief effect op
jaar realisatie
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2011/2022

x

2021/2022

x
ntb

x
7,21 mln

Conclusies
Het centraal station Dordrecht staat aan de vooravond van
een grootschalige stedelijke transformatie. Het huidige
station kan deze groeiende vervoersstromen niet meer veilig
accommoderen. Ook wat betreft de ruimtelijke kwaliteit en het
perspectief voor ruimtelijk economische ontplooiing, scoort
het huidige station een onvoldoende.

ketenvoorzieningen vice versa.

Dat de ruimtelijk economische druk om in en nabij de knoop
te blijven investeren toch hoog is, zegt veel over de potentie
van deze knoop. Wanneer het station het faciliteren en
verknopen van de vervoersstromen daadwerkelijk mogelijk
maakt en de ruimtelijk kwaliteit sterk verbetert, kunnen
deze kansen voor de Zuidvleugel (Oude Lijn) en de regio
Drechtsteden concreet waar gemaakt worden.

- De landelijk gewenste invoering van de CitySprinter vraagt
om extra (perron)spoorcapaciteit. De huidige lay-out met zijn
wisselcomplexen aan weerszijden van de perrons dwingt tot
een forse ingreep. Deze geeft momentum aan een integrale
oplossing voor sporenlay-out, transfermaatregelen én het
verbeteren van de aansluiting van het station op de omgeving
inclusief het overtuigender met elkaar verbinden van de stadsen parkzijde.

- Het station is reeds een belangrijk overstapstation in de
as Merwede Lingelijn - Brabant – Rotterdam/ Den Haag. De
loopstromen van en naar deze treinen is echter te beperkt in
capaciteit en veiligheid. Dit komt door te smalle perrons en
te smalle passages van sporen. De vitale ‘scharnierfunctie’
in de ov-verkeersstructuur kan alleen functioneren als deze
wordt ondersteund door een soepel en aangenaam in-/uit-/
overstapproces. Dat vereist forse ingrepen in de transfer:
capaciteit perrons, stijgpunten, passage én heldere ordening
domeinen, met een vlotte en logische overstap van trein op

- Het stationsgebouw wordt momenteel niet optimaal benut.
Risico is dat er (nog meer) leegstand ontstaat. Ook staat
de perronkap op het eilandperron scheef en dit vereist
grootschalig onderhoud.

- Het station functioneert traditioneel als een barrière tussen
stadsdelen. Door de interwijk-verbinding te verbeteren
ontstaan mogelijkheden om het gebied verder ruimtelijk
economisch te verdichten. Juist de langzaam verkeer routes
(wandelen en fietsen) profiteren hier sterk van. Er is ligt een
unieke kans om het Weizigtpark tegen het station aan, te
ontwikkelen tot het groenste stationplein (of zelfs groenste
station van het land).

- De gemeente gaat de komen jaren (2020-2030) stevig
investeren in het ruimtelijk economische programma
rond het station. De concentratie ligt hierbij direct naast
het station en in het gebied tussen de het station en de
(historische)binnenstad. Woningbouw, commerciële functies
en een nieuwe Stadskantoor van Stad en Regio, maken
hier deel van uit. Uiteraard met een parkeernorm van nul.
Direct na oplevering komt ook het deelgebied Maasterras in
ontwikkeling. In combinatie met hoogwaardige ruimtelijke
kwaliteit, investeringen in fiets, parkeren en wandelstructuren,
zal het gebied transformeren tot een hoogwaardige knoop in
de Zuidvleugel.
- Dordrecht centraal heeft hierbij een tweetal profielen.
Het is een kloppend hart in de stad (Dordrecht) en regio
(Drechtsteden) waar wonen, verblijven, creëren, werken
en winkelen worden verknoopt. Daarnaast is het station
Dordrecht een grote knoop in de Zuidvleugel aan de “Oude
Lijn”. Door het unieke eigen profiel van het Dordrecht station,
is zij aanvullende op de overige grote knopen aan de Oude Lijn
in de Zuidvleugel. Het resultaat hiervan is dat de Zuidvleugel
als geheel ruimtelijk economisch krachtiger, diverser,
innovatiever en een aantrekkelijker wordt als landsdeel.
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Dordrecht Leerpark
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Dordrecht Leerpark

Spoorzone

positie en context

Belangrijke gebiedsontwikkelingen
Leerpark-Gezondheidspark is een gebied gelegen in het hart
van het bebouwde gebied op het Eiland van Dordrecht. Het
gebied wordt gekenmerkt door een regionale clustering van
onderwijsvoorzieningen in het Leerpark en sport- en zorg
voorzieningen in het gezondheidspark. Ingeklemd tussen het
Leerpark en Gezondheidspark ligt een parkachtige omgeving
(Overkamppark, Landgoed Dordwijk en Dubbelmonde park).
Infrastructuur is nadrukkelijk aanwezig in het gebied. Het gebied
wordt doorsneden door het spoor, de regionale verbindingsweg
N3 en een lokale gebiedsontsluitingsweg.
Het Leerpark en het gezondheidspark zijn twee van de
ontwikkelgebieden in de Dordtse Spoorzone. In het Leerpark
worden woningen (o.a. gericht op studenten), nieuwe
onderwijsfaciliteiten (bouwopleiding en hbo) en werkruimtes
voor startups en innovatie toegevoegd. In het gezondheidspark
wordt een hoogstedelijk woonmilieu gerealiseerd met aandacht
voor gezondheid, beweging en ontspanning.

10

1000m

mi

n

Leerpark
Dordrecht Leerpark
Gezondheidspark

Nieuw station (type)

10

In de bestaande situatie is nog geen station of ov-knoop
aanwezig. De aanwezige attractiepunten en concentratie
van voorzieningen, de knooppuntligging in het toekomstige
fietsnetwerk en knooppuntligging op auto-infrastructuur geeft
potentie voor een multimodale verkeersknoop in dit gebied. De
potentie wordt verhoogd door de geplande bouwontwikkelingen.
Vanwege de uitstekende autobereikbaarheid (via de N3) zullen
deze ontwikkelingen automatisch een hoge autoattractie- en
generatie met zich meebrengen. Investeringen in het verbinden
en ontsluiten met snel en hoogwaardig ov is dan ook een must.
De huidig busverbinding door het Leerpark loopt met 425
busbewegingen per dag tegen de grenzen aan.

n

mi

Spoorzone

Legenda

0

Reistijd isochronen per modaliteit
lopen 10 min/ 600 meter
fietsen 10 min / 2 kilometer
Ontwikkelgebieden
Gemeentegrenzen

spoorlijn
treinstation

500

1000

Bron
Vesstedelijkingsalliantie monitor 2019, concept 17.03.2020
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Mid-rise spacious blocks
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GSI = 0,3

Dordrecht Leerpark
belemmeringen / knelpunten
•

Hinder van geluid (N3, spoor), fijnstof en gevaarlijke
stoffenroute/ externe veiligheid.

Spoor
geluid, fijnstof en gevaarlijke

•

Grote investeringen in spoorinfrastructuur noodzakelijk
(onderzoek ProRail).

stoffenroute

•

Het creëren van aantrekkelijke
langzaamverkeerverbindingen ondanks aanwezigheid van
infrastructurele barrières (spoor, N3, Laan der VN).

•

Uitstekende autobereikbaarheid (via de N3) zorgt voor
hoge autoattractie en -generatie.

Sociale veiligheid

Spoor

spoor als barrier

Snelweg

snelweg als barrier

Snelweg
geluid, fijnstof en gevaarlijke
stoffenroute

Legenda
geluid spoor 60 decibel
geluid snelweg 60 decibel
transport gevaarlijke stoffen Buisleidingen Gasunie

Atlas Leefomgeving, theme veiligheid
RIVM, Geluid treinverkeer (Lden), 2019
RIVM, Geluid wegverkeer (Lden), 2019
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FSI: Floor Space Index

Dordrecht Leerpark
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studioSK Dordrecht Leerpark/Gezondheidspark 2019
Movares Inspiratiedocument v0.5 2018
Parkeeronderzoek Leerpark 2018

GSI = 0,25
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GSI = 0,3

Dordrecht Leerpark

Bestaande situatie 3D, 500m radius
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Gementee

m

Q-TEAM

BKP

Openbare ruimte

KNELPUNTEN / OPGAVEN STATIONSOMGEVING
1 Sociale veiligheid

2 Interwijkverbinding

Legenda
3 Aantrekkelijk fiets en
wandelrouten

4 Overstap kwaliteit

5 Verblijfskwaliteit

mobiliteit
spoorlijn
metrolijn
tramlijn

ruimte
openbare ruimte/plein
hoofdroute naar het station
water

tramhalte station

!
P

! busstation

P+R locatie
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Dordrecht Leerpark

Toekomst 3D, 500m radius

Dordrecht Leerpark Station
(transferfunctie)
€5-15 mln
- perron bouwen
- de nieuwe of aan te passen
onderdoorgang

Extra fietsverbindingen
(van en naar het station)
€10 mln

Hoogwaardig verblijfsgebied
€10 mln

Centrale as Stationsplein Gezondheidspark
€20 mln
- langzaam verkeer

Beperken aanwezigheid
gemotoriseerd verkeer
€10 mln

Legenda
Infrastructuur / stationsplannen
Plannen tot 2030
openbare ruimte
people mover

Bron:
Woningen / gemengd
Plannen tot 2030

West 8 Gezondheidspark Sportboulevard kansen voor ontwikkelingen2019
Woningbouwprogramma Leerpark 2020
Ambitiedocument Spoorzone Station
studioSK Dordrecht Leerpark/Gezondheidspark 2019
Movares Inspiratiedocument v0.5 2018
Parkeeronderzoek Leerpark 2018
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Dordrecht Leerpark
Hoofdmaatregelen / investeringen
(omschrijving van maatregel)

1
2
3
4
5

Hoogwaardig verblijfsgebied
Centrale as Stationsplein Gezondheidspark (langzaam verkeer)
Extra fietsverbindingen (van en naar het
station)
Beperken aanwezigheid gemotoriseerd
verkeer
Station Dordrecht Leerpark
(transferfunctie)

Investeringsagenda

Beschrijving: aantallen
(woningen/werkprogramma etc),
kwaliteit, fasering

indicatieve
investeringen /
€

positief effect op
jaar realisatie
bereikbaarheid

catchment area

X

10 mln
20 mln
10 mln
10 mln
perron bouwen, de nieuwe of aan
te passen onderdoorgang

tot 100 mln

aantal reizigers

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

openbare ruimte
duurzaamheid
kwaliteit
(mobiliteitstransitie)
X

X

X

X

X

Conclusies
Met name het onderwijscluster Leerpark (inclusief
Duurzaamheidsfabriek), de bovenregionale
sportvoorzieningen (Sportboulevard) en het medisch
cluster (inclusief Albert Schweitzer Ziekenhuis),
hebben een bovenregionaal profiel. In het verknopen
van dit voorzieningen cluster in de Zuidvleugel, zal het
station Leerpark een cruciale functie gaan vervullen.
De groei van het cluster met extra leerlingplaatsen,
startups, sportevenementen en het medisch cluster,
wordt opgevangen met het station Leerpark. De
weginfrastructuur is hiervoor te beperkt.
Een hoogfrequente bediening met Metropolitaan OV
is hierbij het uitgangspunt. Lokaal komt het langzaam
verkeer centraal te staan. De huidige deelgebieden
worden geïntegreerd in een hoogwaardig verblijfsgebied.
De verschillende deelclusters vormen samen een Parkcampus. In het gebied staat fietsen en wandelen centraal.
Een Park-campus voor Zuidvleugel waar wordt geleerd,
gesport, gewerkt en gewoond maar ook geïnvesteerd,
geïnspireerd en geëxperimenteerd.

De barrièrewerking van de N3 is nu een duidelijke
beperking. Dit past niet bij de keuze om van het
Gezondheidspark (Ziekenhuis en sport) en het Leerpark
een groot verblijfsgebied te maken. De aanwezigheid
van het gemotoriseerd verkeer wordt beperkt. Voor het
langzaam verkeer wordt een ongelijkvloers verbinding met
de N3 gerealiseerd.
De potentie en haalbaarheid van station Leerpark hangt
nauw samen met de uitwerking benodigde infrastructuur
op de Oude Lijn, waaronder aanpassingen en uitbreidingen
aan emplacement Dordrecht en de boog van Dordrecht
naar Leerpark. Voor potentieel station Leerpark wordt
in de verdiepingsfase Oude Lijn nader gekeken naar de
mogelijkheden van de bediening van een nieuw station.

Dit vraagt om voldoende en hoogwaardige fietsenstallingen
bij de verschillende voorzieningen. In het gebied worden
brede en directe fiets- en wandelstructuren gerealiseerd.
Langs het spoor wordt een nieuw fietspad gerealiseerd van
de zuidelijke woonwijken naar het station Leerpark. Naast
snelle fietspaden worden tevens slenterroutes aangelegd.
Het Landgoed Dordwijk en het Overkamppark worden
onderdeel van het gehele Park-campus.
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Dordrecht Amstelwijck

Dordrecht Leerpark

positie en context

Belangrijke gebiedsontwikkelingen
Integrale gebiedsontwikkeling: Spoorzone. Realisatie van 6.000
- 9.000 woningen.
+ Wilgenwende
Zoekgebied voor locatie keren Metropolitaan OV.
Op dit moment ambitie voor 1800 woningen, eventueel groter
aantal als er zicht is op station, nog geen uitsplitsing tussen
hard/zacht en typologie, woonmilieu groenstedelijk. Met komst
station in ieder geval hogere dichtheid appartementen.
Nieuw station (type)

Amstelwijk

Dordrecht Amstelwijck is een voorstadhalte met
keerfunctionaliteit en bijbehorende opstel- en
reinigingsvoorzieningen. Het is een potentieel eindstation voor
het CitySprinter concept. Station Dordrecht Amstelwijck ligt
op de huidige Spinterlijn richting Brabant. Het station vervangt
in de toekomst samen met het station Dordrecht Leerpark het
huidige station Dordrecht Zuid.

10

Dordtse Kill

mi

n

Sterrenburg

1000m
Dordrecht Amstelwijck

De Infrastructurele bundels A16, N3 en het spoor bieden in
potentie een zeer hoogwaardige bereikbaarheid van het gebied.
De op- en afritten met de A16 maken het gebied aan de noord
zuid as Antwerpen – Brabant – Rotterdam tot een kansrijke
ontwikkellocatie. Het spoor kan, met een station op deze
locatie, als de toegangspoort tot de Zuidvleugel functioneren.

10

De knoop zelf kan dan de verschillende modaliteiten als
gemotoriseerd verkeer, fiets en openbaar vervoer met elkaar
verknopen. De knoop kan hierdoor een bovenregionale
betekenis krijgen in het Zuidvleugel netwerk.

n

mi

Wilgenwende

De infrastructurele bundels vormen ook een barrière in de
ontwikkeling van het gebied. Deze barrière wordt ervaren in de
fysieke vorm (kruisen van infrastructuur), als geluidsbarrière en
vanuit externe veiligheid.
Het resultaat is dat het huidige gebied niet functioneert als een
samenhangend geheel, maar als verschillende deelgebieden.
Deze deelgebieden hebben relatief weinig interactie met elkaar.
Een station Amstelwijck, welke centraal in dit gebied ligt, kan
deze samenhang wel aanbrengen in het gebied.

Legenda

0

Reistijd isochronen per modaliteit
lopen 10 min/ 600 meter
fietsen 10 min / 2 kilometer
Ontwikkelgebieden
Gemeentegrenzen

spoorlijn
treinstation

500

1000

Bron
Vesstedelijkingsalliantie monitor 2019, concept 17.03.2020
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FSI: Floor Space Index
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GSI = 0,3

Dordrecht Amstelwijck
belemmeringen / knelpunten

Spoor en snelweg
•

Geluid A16, N3 en sporen.

•

A16, N3 en sporen als ruimtelijke barrier.

•

Spoor is onderdeel van basisnet Gevaarlijke stoffen,
goederen vanuit Brabant/Zeeland naar Rdam/Kijfhoek
moeten hier over spoor. Met voltooing Boog bij Meteren
gaat aantal gebruikte goederenpaden terug van 7 per uur
per richting naar 3 per uur per richting. (insteek gemeente
is dat dit niet weer opgevuld wordt, in ieder geval niet
met gevaarlijke stoffen, besluitvorming vind nog plaats.
tot 15 juli inzage in tracebesluit, daarna planning rondom
uitvoering, rond 2025 moet de boog af zijn).

•

als barrier

Spoor

transport van gevaarlijke stoffen

Er zijn nu beperkte OV-verbindingen. De vraag rest wat
er eerste moet gebeuren in de planning: eerst vraag naar
openbaar vervoer en vervolgens verbindingen aanleggen of
vice versa.

•

Slechte bereikbaarheid van het industrieterreinen
westzijde Dordrecht.

•

A16 en N3 zijn zuidelijke toegangswegen naar Dordrecht.
Er is potentie om aan deze wegen een P+R/Hub te
ontwikkelen, daarvoor is wel verder onderzoek vereist. Het
is afhankelijk van de grootte van het verzorgingsgebied,
zeker in relatie tot P+R Lage Zwaluwe die een groot deel
van het zuiden afvangt. Twee kruispunten met spoor
verdienen aandacht (Zuidendijk-Corpernicusweg :
gelijkvloerse kruising, gevaarlijk / Tunnel Kilweg : smal en
onaantrekkelijk, doorkruist 2 barriees (spoor+N3) .

•

Als de bebouwing direct rond de stationslocatie louter
gericht is op bedrijvigheid tijdens kantooruren, is sociale
veiligheid een wezenlijk issue. Vraag is of een station op
deze plek dan wel levensvatbaar is. Functiemenging is
daarom een vereiste.

•

De gebiedsontwikkelingen zijn momenteel nog onzeker.
De wens van een station moet niet te ver voorlopen
op de gebiedsontwikkeling. Het probleem van sociale
veiligheid onstaat ook als de bebouwing direct rond de
stationslocatie louter gericht is op bedrijvigheid tijdens
kantooruren. Vraag is of een station op deze plek dan wel
levensvatbaar is. Voldoende draagvlak en functiemenging
zijn daarom een vereiste om voor voldoende activiteit te
zorgen over de dag.

Sociale veiligheid

Snelweg

geluid, fijnstof en gevaarlijke stoffenroute

Legenda
geluid spoor 60 decibel
geluid snelweg 60 decibel
transport gevaarlijke stoffen Buisleidingen Gasunie
tankstation (LPG)

Bron
Atlas Leefomgeving, theme veiligheid
RIVM, Geluid treinverkeer (Lden), 2019
RIVM, Geluid wegverkeer (Lden), 2019
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FSI: Floor Space Index
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Bestaande situatie 3D, 500m radius

Dordrecht Amstelwijck
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Indicatieve kosten station
€30-50 mln

N3

Indicatieve kosten infrastructuur aanpassingen
(CitySprinter)
> €300 mln
projecten

2
zachte plans

2020

Zoekgebied/verkenning 2040
projecten

harde plans
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2030
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KNELPUNTEN / OPGAVEN STATIONSOMGEVING
1 Inpassing nieuw
station en aansluiting
ervan met stedelijk
!
gebied

2040

Legenda
2 ‘First and last mile’
organiseren

3 Aantrekkelijk fiets en
wandelroutes

4 Levendige
en attractieve
stationsomgeving

mobiliteit
spoorlijn
(snel)fietsroutes
indicatieve locatie
station Dordrecht
Amstelwijk

ruimte
openbare ruimte/plein
hoofdroute naar het station
water
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