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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
het station ( 15 min lopen).

Stedelijkheidsgraad
Centrum stedelijk
Stedelijk

Programma

Inwoners
0,27
0,12

Arbeidsplaatsen
0,70
0,33

Leerlingplaatsen
0,31
0,19

Bron: CBS en OViN
2.

station Dordrecht
Leerpark

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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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.
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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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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

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