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Spreuk aangetroffen in het gebied Stadslab Spuikwartier           
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5. Bouwstenen [deel 2] > Stedelijk weefsel en programma 

13. Bouwstenen [deel 3] > Openbare ruimte en duurzaamheid 

19. Bouwstenen [deel 4] > Huis van de Stad 

23. Samenvatting [deel 5] > Samenvatting bouwstenen Stadslab

27. Colofon / organisatie / deelnemers

>  Het Stadslab Spuikwartier kwam mede tot stand door de vrijwillige inzet van bewo-
ners, ondernemers en deskundige ontwerpers uit Dordrecht met een groot hart voor 
de stad. Waarvoor grote dank!
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Het onderzoeksgebied tussen Singel en Spuiboulevard Stadslab Spuikwartier           



 Transformatie tot Stationskwartier

• Inleiding
In het Stadslab Spuikwartier is in de periode van april tot en met  juni 2018 
door circa zestig mensen keihard gewerkt aan een ontwerpend onderzoek, 
met als doel bouwstenen te produceren die de gemeente Dordrecht kan inzet-
ten voor nieuwe beleidsontwikkeling in het gebied tussen de Singel en de 
Spuiboulevard. Een participatie nieuwe stĳl, vanwege het invlechten van ken-
nis en kunde en betrokkenheid van de gemeente in dit traject. Het Stadslab is 
een vervolg op de door de gemeente in januari 2018 georganiseerde Spuisafa-
ri - het is een verdieping door middel van ontwerpend onderzoek. We zĳn trots 
op de resultaten, die in een buitengewoon positieve en creatieve sfeer tot 
stand kwamen.  We zĳn zeer erkentelĳk voor de loyaliteit, motivatie en in-
breng van eenieder en voor de unieke samenwerking met de gemeente. We 
hopen een waardevolle bĳdrage te hebben geleverd aan een nieuwe toekomst 
van dit deel van Dordrecht.

• Van Spuikwartier naar Stationskwartier
Het Spuikwartier in Dordrecht is een gebied dat schreeuwt om aandacht . Het 
heeft een enorme potentie gezien de ligging tussen het spoor en de histori-
sche binnenstad. Op dit moment is het eerder een soort no go zone, met een 
verspreid liggende mengelmoes aan soorten woningen en kantoren. Bĳ hefti-
ge regen is er grote wateroverlast. Een ambitieuze transformatie zou ook ge-
diend zĳn met een andere naamgeving. De naam 'Spuikwartier' is een door 
Stichting DE STAD bedachte werktitel. De naam ‘Stationskwartier’ is een beter 
keuze, zo bleek tĳdens het Stadslab. Hĳ geeft direct weer wat het is: een bĳ-
zondere wĳk in het centrum van de stad dicht bĳ het OV-station en met de 
historische binnenstad op loopafstand.

• Betrokkenheid Stichting DE STAD
In het najaar van 2016 heeft Stichting DE STAD de eerste keer aandacht be-
steed aan het gebied. De gemeente had toen al veel eigendommen o.a. langs 
de Spuiboulevard in het bezit. Tĳdens de debat avond van Spui tot Spoor werd 
gepleit voor een integrale benadering. Toen in de zomer van 2017 de scenario’s 
voor de gebiedsontwikkeling werden gepresenteerd hebben wĳ als Stichting 
DE STAD de gemeente aangeboden om een rol te spelen in de verdere ontwik-
kelingen. Zo deden een aantal bestuursleden mee als groepsleiders tĳdens de 
Spuisafari, waarbĳ circa honderd mensen uit de stad zich hebben kunnen uit-
spreken over goede en slechte punten van het gebied. Deze resultaten hebben 
gediend als uitgangspunt voor ons Stadslab Spuikwartier, gestart in april en 
afgerond in juni 2018.

• Het Stadslab
Het Stadslab Spuikwartier heeft bestaan uit vier (mooie zomer)werkavonden, 
een busexcursie, een tussentĳdse publieksconsultatie in het Onderwĳsmuse-
um en de eindoplevering aan het College van Burgemeester en Wethouders. 
Na de zomer zullen de resultaten aan de raad en de bewoners worden gepre-
senteerd.

Veertig personen hebben deelgenomen aan de werksessies, waarvan een deel 
specifiek geschoolde ontwerpers uit de stad en een deel niet specifiek ge-
schoolde bewoners uit het gebied of betrokken bĳ de ontwikkelingen. Daar-
naast waren er tien sprekers (waaronder medewerkers van de gemeente die 
ook hebben deelgenomen aan de gesprekken). De avonden onder leiding van 
Anneke van Veen starten met een korte filmimpressie van de vorige ate-
lieravond samengesteld door Evelyn Jansen. Elke avond had een thema en 
werd ingeleid door sprekers: vertegenwoordigers van de gemeente en een 
expert van buiten de stad. De inleidingen werden gevolgd door werksessies 
met discussies, het maken van schetsen en maquettes, onderleiding van Mo-
niek Klaren, Bertus de Kock en Hendrik Jan Groeneweg. 
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Resultaten van de Spuisafari, georganiseerd door de gemeente Dordecht Stadslab Spuikwartier           



De resultaten werden plenair gedeeld en becommentarieerd door de verte-
genwoordigers van de gemeente en de expert. De thema’s waren:

• Stadslab 1
Stadslab over het onderwerp 'verkeer en parkeren', met als externe deskundi-
ge Marc Verheĳen, verkeerskundige en architect van de gemeente Rotterdam. 
Inleidingen namens de gemeente: Ciska Meĳer, projectleider Spuiboulevard, 
Jelger de Haas, verkeersdeskundige en Peter Vissers parkeerdeskundige.

• Stadslab 2
Stadslab over het onderwerp 'het stedelĳk weefsel', met als externe deskundi-
ge Steven Delva van Delva Landscape Architects. Inleiding namens de gemeen-
te: Valerie Koppelle, architect/stedenbouwkundige.

• Stadslab 3
Stadslab over het onderwerp 'openbare ruimte en duurzaamheid', met als ex-
terne deskundige Sylvia Karres, Karres + Brands landscape and urban plan-
ning. Inleidingen namens de gemeente: Ellen Kelder, programma manager 
Water en Naoual Loiazizi, beleidsadviseur Duurzame Stad.

• Stadslab 4
Stadslab over het onderwerp 'het Huis van de stad', met als externe deskundi-
ge Michiel Riedĳk, Neutelings Riedĳk Architects. Inleiding namens de gemeen-
te: Frank Sieuwerts, projectdirecteur Huis van de stad. Inleiding namens de 
‘Bibliotheek aan zet’: Ankie Kesseler, directeur bestuurder.

• Filmopnames
Door Evelyn Jansen zĳn filmopnames gemaakt van de inleidingen en de work-
shops. Onderzocht wordt of ze kunnen worden aangeboden aan de gemeente 
en kunnen worden gedeeld op de website van Stichting DE STAD.

• Organisatie en samenwerking 
De organisatie van het Stadslab Spuikwartier was in handen van Stichting DE 
STAD. Voortdurend heeft afstemming plaatsgevonden met de gemeente. 
Er werd overlegd over de agenda, actuele vragen en komende bĳeenkomsten 
en de organisatie van de excursie in het kader van de Dag van de Architectuur. 
Het Stadslab is mede gefinancierd door de gemeente Dordrecht.

• Publieksavond
De publieksavond AAN JOU HET WOORD in het Onderwĳsmuseum vond 
plaats op 30 mei 2018 onderleiding van Rinald van der Wal. Tĳdens een druk-
bezochte presentatie van de resultaten van de eerste drie stadslabs in het On-
derwĳsmuseum konden de aanwezigen (vĳfenzestig personen) reageren op 
de voorgestelde bouwstenen. Algemeen werden de voorgestelde bouwstenen 
omarmd. Een aantal aanvullingen is meegenomen in de presentatie in dit do-
cument.

• Excursie stadskantoren
De excursie naar de stadskantoren in Rotterdam, Deventer en Nĳverdal vond 
plaats op 1 juni 2018. Deze excursie naar een aantal toonaangevende stads-
kantoren in het land, organiseerde Stichting DE STAD samen met de gemeente 
Dordrecht in het kader van de Dag van de Architectuur 2018. Naast een aantal 
vertegenwoordigers van de bibliotheek en de gemeente hadden zich ook geïn-
teresseerde bewoners opgegeven. Anneke van Veen interviewde alle deelne-
mers over hun ervaringen bĳ de bezochte gebouwen en vroeg naar hun ver-
wachtingen van een nieuw stadskantoor. Algemeen werd uitgesproken dat 
het een Huis van de Stad moet zĳn (en dus geen Stadskantoor).

• Uitgave
Stichting DE STAD • Dordrecht • juni 2018 • www.stichtingdestad.com
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Tĳdens lezing Marc Verheĳen [1e Stadslab] Stadslab Spuikwartier           



1  Bouwstenen [deel 1]

>  De relatie met de stad
>  De parkeeropgave
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De auto is nog altijd de heilige koe, terwijl de fietser de 

melkkoe is. De economische betekenis van fietsers en 

voetgangers voor de stad wordt in heel Europa onder-

schat, blijkt uit onderzoek van ingenieursadviesbu-

reau Sweco. Europese steden, ook die in het fietsvriende-

lijke Nederland, hebben de snelle opkomst van de e-bike 

onderschat en de infrastructuur voor de groeiende 

stroom fietsers en voetgangers verwaarloosd, constateren 

de onderzoekers. Stoepen, pleinen, wegen en paden zijn 

eenvoudigweg niet meer ingericht op deze groeiende 

groep weggebruikers én consumenten.

"Want fietsers besteden veel bij winkels en bedrijven", 

zegt Jeroen Quee, specialist mobiliteit bij Sweco Neder-

land en een van de auteurs van het rapport. "Voetgangers 

en fietsers besteden eenvoudiger en vaker hun geld bij 

lokale winkels, cafés en restaurants dan automobilisten 

omdat ze geen parkeerproblemen kennen. Ze winkelen 

bovendien gerichter omdat ze hun fiets vaak direct voor 

de deur kwijt kunnen."

Auto eerst

Voor zolang als het duurt dan, want veel Europese steden 

hebben tot in lengte van dagen de prioriteit gegeven aan 

de auto, juist de winkeliers die zo van de fietsers en voet-

gangers profiteren. Quee: "Nog altijd maken winkels en 

bedrijven zich vaak vooral sterk voor parkeerplaatsen en 

een goede bereikbaarheid voor auto's, maar uiteindelijk is 

iedereen hartstikke blij als een gebied fietsvriendelijker is 

gemaakt."

Vooral in Duitsland en Engeland is volgens Sweco nogal 

wat achterstallig onderhoud te plegen. Steden als Düssel-

dorf en Frankfurt zijn gebouwd voor auto's, terwijl Duits-

land inmiddels, in absolute aantallen, de meeste fietsen 

van de Europese landen telt.

En in Londen groeide het fietsverkeer tussen 2005 en 2015 

met liefst 61 procent. Quee: "Dan is het frappant dat ze 

fietsen in Engeland nog als een vorm van sport zien."

Te weinig stalruimte

Om zich klaar te maken voor de toekomst, zo adviseert 

Sweco in het rapport, moeten steden de ontwikkeling van 

infrastructuur voor deze groep weggebruikers versnellen, 

bijvoorbeeld door autostroken om te zetten naar ruimte 

voor fietsers en voetgangers, door het aanleggen van 

snelfietspaden en door kruispunten opnieuw te ontwer-

pen zodat fietsers en voetgangers zich veilig kunnen ver-

plaatsen. Daarnaast hebben steden volgens de onderzoe-

kers veel te weinig stalruimte voor tweewielers en bak-

fietsen.

Ook steden als Amsterdam en Kopenhagen, die van ouds-

her de rode loper voor fietsers en wandelaars uitleggen, 

zullen snel moeten inspelen op met name de enorme 

toestroom aan e-bikers. “In Nederland worden we inge-

haald door de werkelijkheid." 

Wijnand Veeneman, onderzoeker openbaar vervoer aan 

de TU Delft, stelt dat het nog verder aanpassen van Neder-

landse binnensteden aan langzaam verkeer niet zo een-

twee-drie van de grond komt: “We denken in Nederland 

sterk nationaal want daar zit het meeste belastinggeld en 

de politieke aandacht. Daardoor gaat het meer over files 

op snelwegen en gedoe op het spoor, dan over fietsen en 

lopen." Voor een snelle aanpak van meer fietsvriendelijke-

re infrastructuur helpt dat niet, vindt Veeneman, die erop 

wijst dat het nu eenmaal even duurt om steden van au-

tovriendelijk naar autoluw om te bouwen. "Dat zijn heel 

langzame processen. Gelukkig hebben lokale wethouders 

allang in de gaten wat de meerwaarde van fietsers en 

voetgangers is." 

Artikel van Joost van Velzen uit Trouw - 16 mei 2018 Stadslab Spuikwartier



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Analyse door Rein Geurtsen met de radialen en bajonetten [presentatie gemeente]

17 / 42

BAJONETTEN

voorbeeld van een 'bajonet-hoek' in de binnenstad

analyse van de stadsvorm (Rein Geurtsen) Stadslab Spuikwartier           



Parkeergarage onder de Spuiboulevard en relatie met binnenstad [1e Stadslab - groep Moniek Klaren] Stadslab Spuikwartier           



1a Ambities
• Het transformeren van het gebied tot een toplocatie: het Stationskwartier. Een ge-

bied optimaal bereikbaar per OV, gesitueerd tegen de historische binnenstad aan.

• Het versterken van de relatie van het gebied met de historische binnenstad, het sta-
tion en Krispijn (en andere omliggende wijken).

• Het creëren van aantrekkelijke voet- en fietsverbindingen tussen de stadsdelen door 
het gebied.

• Het gebied omvormen tot een autoluw woon- en werkgebied met als uitgangspun-
ten: 'de auto is hier te gast' en 'zo min mogelijk blik op straat’. 
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Betere verbindende routes en aansluitingen op het historische centrum [2e Stadslab - Groep Moniek Klaren] Stadslab Spuikwartier           



1b De relatie met de stad
• De binnenstad moet goed bereikbaar zijn, per OV, te voet, per fiets en met de auto.

• Het plangebied kan een bijdrage leveren door aantrekkelijke doorgaande lang-
zaamverkeer routes te bieden, die aansluiten op de bestaande routes in de histori-
sche binnenstad. Routes die een verbinding maken tussen de verschillende pu-
blieksfuncties.

• Bij de herontwikkeling van het gebied moet tegelijkertijd gewerkt worden aan de 
kwaliteit van deze routes (inrichting straat, gebruik begane grond).

• De Singel kan worden opgewaardeerd als een bijzondere oost-west route voor voet-
gangers en fietsers, een groene ruggegraat.

• De Spuiweg autovrij en aantrekkelijk. Dit kan een verbindende route worden voor 
fietsers en voetgangers tussen Krispijn, Crabbehof en Sterrenburg en het centrum.
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Ontsluitingsroutes parkeergarages middels 2 lussen [2e Stadslab] Stadslab Spuikwartier           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Presentatie groep Moniek Klaren [2e Stadslab] Stadslab Spuikwartier           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
'Welkom in Dordrecht' [uit de presentatie van Sylvia Karres]

Spui-kwartier nu

Stadslab Spuikwartier           



1c De parkeeropgave
• De huidige locaties van de parkeergarages in het gebied kunnen worden gehand-

haafd. 

• Deze parkeergarages moeten goed worden ingepast bij de herontwikkeling van het 
gebied. Integreer ze bijvoorbeeld in een nieuw woonblok.

• De algehele kwaliteit, de entree en het gevelbeeld moeten in ieder geval veel beter 
(ze moeten een visitekaartje voor de stad worden).

• Zo min mogelijk investeren in nieuwe gebouwde parkeervoorzieningen. Als er toch 
nieuwe gebouwde openbare parkeervoorzieningen nodig blijken dan zodanig ont-
werpen dat een functiewijziging mogelijk is, bijvoorbeeld tot woongebouw.

• Voor bezoekers en toeristen is het parkeren aan de Weeskinderendijk belangrijk. De 
parkeerplaats en verbinding naar de binnenstad moeten aantrekkelijker worden. 
Door een OV verbinding (elektrisch vervoer) en een betere looproute naar het cen-
trum (passerelle over het spoor/door tunnel). NB: Het spoor onder de grond brengen 
heeft in alle opzichten veel voordelen.
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Als je parkeergarages maakt, zorg dan ze multifunctioneel en herbruikbaar zĳn [presentatie Marc Verheĳen] Stadslab Spuikwartier           



2  Bouwstenen [deel 2]

>  Stedelijk weefsel en programma
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Ontwerp Cityplot Buiksloterham [uit presentatie Steven Delva]

Cityplot Buiksloterham

Stadslab Spuikwartier           



2a Ambities
• Een samenhangende, aantrekkelijke wijk met een eigen karakter.  Een plek waar je 

graag wilt zijn, door heen wilt lopen en waar iedereen graag wil wonen.

• Een gebied met een stedelijke uitstraling. Met een mix van functies, bewoners en 
levendigheid (overdag en ‘s avonds) en een mix van bouwmassa’s waarbij de huidi-
ge diversiteit in tact blijft.

• Het gebied moet zich op een vanzelfsprekende wijze voegen in haar omgeving.

• Door het bouwen van nieuwe woningen (verdichting met een gemengd program-
ma) moet het stratenpatroon en de openbare ruimte worden verbeterd.
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Variatie in bouwhoogtes, mix van functies, als bebouwing binnenstad [2e Stadslab - groep Bertus de Kock] Stadslab Spuikwartier           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Pleidooi voor mixed blocks [uit de presentatie van Sylvia Karres]

Mixed blocks
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Referentie 'Mehr als Wohnen' in Zürich - hoge dichtheid met groene hoven - met alleen maar hoekwoningen Stadslab Spuikwartier           



2b Een samenhangend gebied,
  passend in omgeving
• Versterken van het rechthoekige stratenpatroon, in aansluiting op het gebied ten 

zuiden van de Singel. Dit zorgt voor samenhang binnen het totale wijk en geeft het 
gebied een menselijke maat.

• Het gewenste stratenpatroon vormt de basis voor de inpassing van het bouwpro-
gramma, groen- en waterstructuren.

• Het invoegen van nieuwbouw in de bestaande bebouwing: het maken van een mix 
van laag en hoogbouw waarbij rekening wordt gehouden met de bezonning.
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Slechte voorbeelden, als het gaat om levendige plinten [uit de presentatie van Sylvia Karres]

Levendige plinten…….
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2c Een gebied met een stedelijke  
  uitstraling, een mix van 
  functies en levendigheid
• Toevoegen van hoog- en laagbouw aan de bestaande bebouwing, waardoor de ge-

varieerde opbouw wordt versterkt en de stedenbouwkundige structuur wordt ver-
beterd. Hoge bebouwingsdichtheid, fijnmazig verkaveld.

• Het woonvolume wordt vergroot. 

• Geen front met hoogbouw aan Spuiboulevard.

• Bouwhoogte, 3-5 bouwlagen met hoogteaccenten van slanke bouwvolumes.

• 'Levendige plinten' zijn van groot belang voor de uitstraling/beleving en levendig-
heid op straat. Overweeg het oprichten van een plintenfonds.
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Uit 'Handboek voor plinten' - gemeente Utrecht [uit de presentatie van Sylvia Karres] Stadslab Spuikwartier           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Goede en slechte plinten [uit de presentatie van Sylvia Karres - 3e Stadslab] Stadslab Spuikwartier           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ontwerp Coberco-terrein Arnhem [uit de presentatie van Steven Delva]

ARNHEM COBERCO
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2d Gebied met eigen karakter
• Het is een gebied dat wordt gekenmerkt door rafelige kanten en grote schaalver-

schillen, dat is ook de charme en moeten we niet kwijt raken. Karakteristiek in het 
gebied zijn de kleine straatjes. 

• Een stad ontstaat niet in een keer, gebruik het bestaande. Maak een start! Als kata-
lysator en inspiratie voor de verder ontwikkeling. Wees daarbij ambitieus!

• Onderzoek het mogelijke hergebruik van gebouwen met kenmerkende architectuur, 
voor zover die passen binnen de structuur.  Denk aan woningbouw, hotel, restau-
rant (vergelijk Post). 

• Benut de verspreid liggende groenplekken. Verbind ze, breid het aantal groenzones 
uit, werk aan groenblauwe structuren en maak een koppeling met de klimaatadap-
tatieopgaven.

• Een mix van bewoners is belangrijk, een voorbeeld is: ruimte beschikbaar stellen 
voor bijvoorbeeld coöperatief bouwen voor specifieke doelgroepen - bijvoorbeeld 
voor jongeren.
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Discussie met Sylvia Karres bĳ de maquette [3e puilab] Stadslab Spuikwartier           



3  Bouwstenen [deel 3]

>  Openbare ruimte
>  Duurzaamheid
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Plan Coberco, uit de presentatie van Steven Delva [2e Stadslab]

BUURTGROEN

HITTESTRESS VERMINDEREN

BIODIVERSITEIT VERGROTEN

DIVERSITEIT AAN RUIMTES 

VERBETERDE LUCHTKWALITEIT 

AUTOLUWE ZONES  

GEZONDE STAD  

WATERINFILTRATIE

DAKGROEN

SOCIALE COHESIE

NATUUR INCLUSIEF BOUWEN
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3a Ambities
• Een openbare ruimte, als interieur van de stad, waar je prettig en veilig voelt.

• Het moet een groene wijk worden. Het groen is van dermate kwaliteit dat ook de 
binnenstadbewoners het zullen willen benutten.

• De Spuiboulevard moet meer parkachtige verblijfskwaliteit krijgen.

• Het plangebied moet een voorbeeld zijn voor Dordrecht en Nederland op het gebied 
van duurzaamheid, circulaire economie, gezondheid en klimaatadaptatie.

• De klimaatadaptatieopgaven zijn mede bepalend voor de stedenbouwkundige aan-
pak (straatprofiel- groenblauwe netwerken/groenzones).
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Hittestress: deze geeft aan dat een sterk verhoogde gevoelstemperatuur optreedt [Klimaatatlas] Stadslab Spuikwartier           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Stresstest waterdiepte: Korte, hevige buien zullen naar verwachting steeds vaker voorkomen [Klimaatatlas] Stadslab Spuikwartier           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Groene hoven / groene ruimten [2e Stadslab - groep Moniek Klaren] Stadslab Spuikwartier           



3b Groenstructuur
• Minder openbare ruimte door aanpak van de straatprofielen (verdichting). Maar 

meer hoogwaardig ingericht. Het bestrate oppervlakte zo beperkt mogelijk houden.

• Een krachtig netwerk van water en groen realiseren, gebaseerd op bestaande en 
nieuw te maken groenzones, boomstructuren en waterlopen. De klimaatadaptatie-
opgaven optimaal aanpakken.

• Het groenblauwe netwerk is de basis van de kwaliteit van de langzaamverkeerrou-
tes.

• Benut de wateropgave rondom het Beverwijksplein met het vergroenen, waarmee 
een aantrekkelijke route richting het Huis van de Stad en de binnenstad kan worden 
vormgegeven vanaf het station.

• De parkeergarages en het Springergebouw met groen inpakken. Inzetten op groene 
daken en groene gevels.
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Huidige situatie Muys van Holystraat [2e Stadslab - groep Hendrik Jan Groeneweg] Stadslab Spuikwartier           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Voorstel verbeterde routing en beeldkwaliteit Muys van Holystraat [2e Stadslab - groep Hendrik Jan] Stadslab Spuikwartier           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Verbeterde routing en beeldkwaliteit Muys van Holystraat [2e Stadslab - Groep Hendrik Jan Groeneweg] Stadslab Spuikwartier           

Muys van Holystraat

Beverwĳcksplein



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Referentie voor het Springer-gebouw: Musée du Quai Branly in Parĳs Stadslab Spuikwartier           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Groene & blauwe verbindingen: voorstel t.b.v. klimaatadaptatie in de wĳk [Stadslab 4 - Groep Moniek] Stadslab Spuikwartier           



3c Water
• De overlast bij heftige regenval en hittestress opvangen door vergroening, o.a. van 

de Spuiboulevard . Met een specifieke (technische) inrichting op de laagste punten 
van de wijk. 

• Nieuwe waterlopen maken zoals van het Spui tot de spoorsloot of wellicht oude wa-
terlopen, zoals bij de Singel, terugbrengen.

• Het contrast van de harde en zachte oever van het Spui handhaven en de zachte 
flauwe oever verbreden (waterberging) en beleefbaar maken. 

• Ontwerp specifiek op de wateroverlastsituaties, zoals bijvoorbeeld nabij de Hellin-
gen/Papeterspad. Overweeg daar de aanleg van een park met waterberging. 

• Stel t.b.v. potentiële ontwikkelaars heldere randvoorwaarden op (onderanderen 
voor de huidige locatie van het Stadskantoor).
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Ideeën waterberging [groep Moniek Klaren] Stadslab Spuikwartier           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Verlaagde groenzone aan het water - verkeer naar de schaduwzĳde [2e Stadslab - groep Bertus de Kock] Stadslab Spuikwartier           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Maak een duurzame wĳk! [uit de presentatie van Sylvia Karres]

duurzaamheid als kans en sociaal maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 

Stadslab Spuikwartier           



3d Spuiboulevard
• De auto is te gast.

• Maak pleinen en plekken in de zon, dus de weg opschuiven naar het zuiden in de 
schaduw. Creëer zo ook ruimte voor het groen.

• De groenkwaliteit versterken (beleving, gebruik en biodiversiteit) en de beleefbaar-
heid van de groene oevers en het water versterken.

• Opvoeren van de verblijfskwaliteit: ontmoeten, zitten, wandelen, fietsen, spelen, 
sporten, beeldenroute … 

• Onderzoek de mogelijkheden van een verspringende rooilijn.
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Verkenning van profielen voor de Spuiboulevard [uit de presentatie van Sylvia Karres]

HERINRICHTING SPUIBOULEVARD

Stadslab Spuikwartier           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Studie Karres+Brands naar denkbare profielen voor de Spuiboulevard [uit de presentatie van Sylvia Karres]

Stadsstraat met fiets- suggestiestroken

A A’ B B’

Stadslab Spuikwartier           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Staalkaart samenhangende maatregelen [uit de presentatie van Steven Delva] Stadslab Spuikwartier           



3e Duurzaamheid, circulaire  
  bouw en klimaatadaptatie
• Ontwikkel een integraal duurzaamheidsconcept voor de wijk, met een hoog ambi-

tieniveau: dit gaat verder dan alleen energieneutrale gebouwen. 

• Zet in op circulaire ontwikkelen, zet bijvoorbeeld in op hergebruik van alle materia-
len die uit sloop vrij komen.

• Klimaatadaptie vraagt om meer groen tegen de warmtestress en meer waterbuffers 
(inclusief daken en gevels). 

• Aandacht voor een gezonde leefomgeving en sociale cohesie.

• De voorzieningen (bijvoorbeeld OV) spelen een grote rol bij de keuze voor duurzame 
alternatieven! Bijvoorbeeld: gebruik van deelauto’s.

• Maak, als het gaat om duurzame gebiedsontwikkeling, een voorbeeld wijk voor 
Dordrecht en de rest van Nederland.
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Discussie over het belang van een integrale gebiedsontwikkeling [3e Spuilab - groep Bertus de Kock] Stadslab Spuikwartier           



4  Bouwstenen [deel 4]

>  Huis van de stad
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Dag van de Architectuur: Timmerhuis Rotterdam - Ontwerp OMA / Rem Koolhaas Stadslab Spuikwartier           



4a Ambities
• Dordrecht heeft behoefte aan 'een Huis van de Stad', met een vrij toegankelijk pu-

bliek gedeelte.  Een gebouw als een icoon - een nieuw hedendaags monument - dat  
uiting geeft aan het Dordts DNA*.

• De investering voor een dergelijk gebouw is gelegitimeerd, wanneer er sprake is van 
een serieuze stedenbouwkundige impuls en dito culturele betekenis.

• Voor het gebouw moet een krachtig, kwalitatief hoogwaardig ontwerp worden ge-
maakt: Het gebouw toont ambitie en kracht, is gastvrij en omarmt de bezoeker. 
Voor de medewerkers is het een prettig gebouw.

• Maximaal wordt ingezet op alle duurzaamheidsaspecten. Het pand is energieonaf-
hankelijk en klimaatadaptief. Het is een voorbeeld voor heel Dordrecht en een lei-
draad voor de aanpak van het gehele Spuikwartier.

*  Als Dordts DNA zijn genoemd (stromend ) water eventueel gekoppeld aan klimaat- 
  adaptatie, Dordtse luchten (kunst), schapenkoppen, Brokking gebak, ……

Stadslab Spuikwartier         20



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Huis van de Stad als icoon in het water van de Spuiboulevard (het Spui) [4e Stadslab - groep Moniek Klaren] Stadslab Spuikwartier           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1e Rekenmodellen gemeente, gebaseerd op PvE leveren een megalomaan gebouw en een massieve wand op Stadslab Spuikwartier           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Dag van de Architectuur: Stadhuis Deventer - Ontwerp Neutelings Riedĳk Stadslab Spuikwartier           



4b Het programma
• Het huidige programma van eisen levert een te massaal, megalomaan gebouw/vo-

lume op. Opsplitsen is nodig, waarbij de publieksfuncties op de Spuiboulevard gesi-
tueerd zijn. Andere gemeentelijke gebouwen in het gebied en leegstaande gebou-
wen in de binnenstad kunnen hiervoor worden benut.

• Multifunctioneel zijn (samengaan van publieksfuncties, bibliotheek en VVV) bete-
kent meer levendigheid, maar de schaal en maat is bepalend. Ook moet een flexibe-
le invulling mogelijk zijn.

• Presenteer Dordrecht in de publiekshal van het Huis van de Stad middels een grote 
maquette van het eiland van Dordrecht (schaal 1:1000). Dit is informatief voor be-
zoekers en inwoners en maakt nieuwe ontwikkelingen inzichtelijk.
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Voorbeeld  (Zürich) voor een grote stadsmaquette in de publieks/ontmoetingshal van het Huis van de Stad Stadslab Spuikwartier           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Hergebruik oude belastingkantoor als Huis van de Stad [2e Stadslab - groep Moniek Klaren] Stadslab Spuikwartier           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Spuiboulevard gezien vanaf gebouw Inholland Stadslab Spuikwartier           



4c De locatie
• De Spuiboulevard is een goede locatie. Het gebouw kan bijdragen de herontwikke-

ling van het Spuikwartier, aan de stedenbouwkundige kwaliteit en de levendigheid. 
Het is een aanvulling op het programma van de binnenstad.

• Het Huis van de Stad moet zich op een logische manier voegen in de stedenbouw-
kundige concext/stuctuur (stratenpatroon/massa/openbare ruimte) en moet een 
bijdrage leveren aan de kwaliteit van de openbare ruimte (interactie tussen plein, 
binnen en buiten). 

• De huidige rooilijn mag worden losgelaten wanneer dit meer kwaliteit oplevert voor 
de gehele Spuiboulevard en wanneer hiermee de inpassing van het Huis van de 
Stad nog beter wordt. 

• Rekening moet worden gehouden met bezonning van de Spuiboulevard.

• Auto’s zijn uit beeld, hoewel het pand wel bereikbaar is per auto. 
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Discussie met Jeroen van der Stel bĳ de maquette [3e Spuilab] Stadslab Spuikwartier           



5  Samenvatting bouwstenen Stadslab
Stichting DE STAD draagt met de resultaten van het in het voorjaar van 2018 gehou-
den Stadslab Spuikwartier de bouwstenen aan voor een ambitieuze verbetering van 
het huidige stedenbouwkundig incoherent gebied tussen de oude binnenstad en 
het station. Meer precies: tussen de Singel en het Spui.

Het in bezit zijn van meerdere panden bij de gemeente biedt kansen de kwaliteit 
van het gehele gebied een impuls te geven en tegelijkertijd woningen te bouwen en 
verduurzamingsopgaven te realiseren. Een voorbeeld voor Dordrecht en misschien 
wel voor Nederland.

Het Stadslab heeft, door discussie, inleidingen door experts van buiten de stad en 
door gemeentelijke experts, en ontwerpend onderzoek, verdieping aangebracht en 
nieuwe inzichten gegeven. Hierbij is voortgebouwd op de resultaten van de Spui- 
safari van januari 2018.
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5a De belangrijkste nieuwe inzichten
• Het gebied heeft alleen al vanwege haar ligging een enorme potentie - vandaar de 

nieuwe naam Stationskwartier.

• Door verdichting met wisselende bouwmassa’s (conform huidige opbouw) kan het 
gebied een stedenbouwkundige verbeteringsslag krijgen en tegelijkertijd een deel 
van de bouwopgave realiseren.

• Daarvoor is het van belang een duidelijk stratenpatroon te introduceren met een 
hoogwaardige inrichting en een levendig straatbeeld.

• In dat stratenpatroon worden langzaam verkeersroutes opgenomen en groenblau-
we structuren geïntroduceerd die o.a. wateroverlast door heftige regenval en hitte-
stress helpen voorkomen.

• De bestaande groene zones worden verbonden en uitgebreid en geschakeld aan een 
groene Spuiboulevard, waarmee het groenaanbod voor de binnenstad flink wordt 
opgeschaald. Er kan een groene loper worden aangelegd vanaf het station via het 
Huis van de Stad naar de binnenstad.
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• De auto’s zijn te gast maar zo min mogelijk zichtbaar. Collectieve oplossingen als 
een parkeerfonds kunnen daarbij een goed instrumentarium zijn. De Spuiboule-
vard kan zodanig worden ingericht dat zowel een verkeersfunctie als een verblijfs-
functie langs de oevers van het Spui ontstaan.

• Veel geld investeren voor openbare parkeervoorzieningen moet zoveel mogelijk 
worden voorkomen. De wens uit de Spuisafari om een ondergrondse parkeergarage 
onder de Spuihaven is tijdens de labs geëvolueerd tot een meer geïntegreerde en 
pragmatische aanpak.

• Er is behoefte aan een 'Huis van de Stad', een gastvrij pand, met de publieke func-
ties van de gemeente, de Bibliotheek en de VVV. Het moet vooral géén megalomaan 
gebouw worden, zoals het huidige programma er nu voorstaat, maar een 'eigentijds 
monument' passend bij de wijk en de Dordtse schaal. Het DNA van Dordrecht moet 
erin tot uiting worden gebracht.

• Het Huis van de Stad is een belangrijk onderdeel van de stedenbouwkundige im-
puls. Overwogen kan worden om de rooilijnen aan de Spuiboulevard los te laten en 
de huidige lineaire structuur op te delen in meerdere sferen.
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• Er moet maximaal worden ingezet op duurzaamheid en klimaatadaptatie, als voor-
beeldfunctie voor een ieder. Maak deze duurzaamheidsdoelstellingen concreet, deel 
en borg deze.

• Start een Plintenfonds: een mogelijkheid om collectief het straatbeeld levendig te 
maken en te houden.

• De gemeente moet een masterplan maken (een lange termijnvisie) voor het gehele 
gebied. De regie op het gebied moet worden hernomen. Dit kan o.a. middels het 
nemen van een voorbereidingsbesluit, maar ook door z.s.m. in gesprek te gaan met 
eigenaren/ontwikkelaars met eigendommen in het gebied.

• Schrijf een prijsvraag uit voor het ontwerp/de ontwikkeling van het Huis van de 
Stad.

• Nader onderzoek is nodig naar de beleving en sferen van de Spuiboulevard. Diverse 
scenarios zijn mogelijk: is het een doorgaande ruimte of zijn er meerdere ruimtes te 
onderscheiden die elk een eigen inrichting vragen.
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Schetsen locatie huidige stadskantoor [Hendrik Jan Groenweg] Stadslab Spuikwartier           

- Dwars op de Spuiboulevard geplaatste woningblokjes,
   waardoor bezonning optimaal blĳft
- hoge volume huidige stadskantoor hergebruiken 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Presentatie bĳ de maquette [3e Stadslab - groep Hendrik Jan Groeneweg] Stadslab Spuikwartier           



  Colofon / organisatie

  Organisatie Stadslab Spuikwartier Stichting DE STAD
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  Moniek Klaren, stedenbouwkundige [organisatie/begeleiding labs/opstellen bouwstenen/prestatie schetsen]
  Bertus de Kock, architect [organisatie/begeleiding labs/fotografie/organisatie DvdA/opstellen bouwstenen/layout boekje]
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Eerste discussie/inspiratieavond op 24 november 2016, georganiseerd door Stichting DE STAD

de stad
De Spuiboulevard vraagt om nieuw leven. En het gebied rond het NS-station kan beter benut. De gemeente koopt 
panden op, voor misschien een nieuw stadskantoor. Ze laat verkennende studies uitvoeren. Hoe kan de hele zone 
tussen het oude stadshart en het spoor worden opgewaardeerd?
Stichting de stad en Platform Duurzaam Dordrecht zien grote kansen voor ambitie en duurzaamheid bij de her-
ontwikkeling. Ze willen meedenken, samen met de gemeente en andere betrokkenen. Op 24 november zal het 
Onderwijsmuseum zich vullen met uitdagende vergezichten. Wie durft hardop te dromen?  
programma:
- introductie Hans de Wind | projectleider gemeente
- Willem Hermans | stedenbouwkundige, over de kansen voor het gebied.
- Paul Diederen | architect en hoogleraar Transformational Design aan de TU in Eindhoven. 
 Koppelt architectuur en duurzaam bouwen aan ambitie. 
- Steven Delva | Delva Landscape Architects, over het belang van groen.
De avond staat onder leiding van Bert te Kiefte.

woensdag 24 november | Onderwijsmuseum Burgemeester de Raadtsingel 97 
aanvang 20 uur, café open vanaf 19.30 uur | entree gratis | stichtingdestad.com 

stichting de stad zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van de architectuur en de openbare ruimte in Dordrecht

van spui tot spoor
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Op de publieksavond 30 mei 2018 in het Onderwĳsmuseum waren circa 65 mensen aanwezig

de stad

stichting de stad zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van de architectuur en de openbare ruimte in Dordrecht

Hoe maken we het stadsdeel tussen Singel en Spuiboulevard aantrekkelijk? 
Drie keer wisselden deskundigen en betrokken bewoners hun ideeën in een 
Stadslab. Op 30 mei worden de voorlopige uitkomsten gepresenteerd.

De suggesties richten zich op deelonderwerpen, zoals verkeer en parkeren, 
maar ook op het stedelijk weefsel (straten, woningdichtheid, hoogbouw/
laagbouw). Er is gekeken naar verbetering van de openbare ruimte, gekop-
peld aan klimaateisen en levendigheid. Andere stadsbewoners mogen in 
het Onderwijsmuseum eveneens op de uitkomsten reageren, graag zelfs! 
Met de uitgewerkte ideeën kan de gemeente straks in het Spuikwartier aan 
de slag. 
 
Nationaal Onderwijsmuseum, Burgemeester de Raadtsingel 97 
woe 30 mei 2018 | aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur  
toegang gratis | aanmelden: stadslab@groenewegvdmeijden.nl

stadslab spuikwartier

het woord is aan jou 
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Excursie stadskantoren op 1 juni 2018 in het kader van de Dag van de Architectuur

Naar een nieuw stadskantoor
Dordrecht krijgt een nieuw Stadskantoor. Maar wat is de beste plek, waaraan moet het voldoen en 
hoe komt het eruit te zien? Stichting DE STAD wil ideeën opdoen en organiseert op vrijdag 1 juni 
een excursie. Belangstellenden worden op deze Dag van de Architectuur uitgenodigd om per bus af 
te reizen naar zes inspirerende stadskantoren.
De verkenningstrip komt voort uit het Stadslab Spuikwartier. Deskundigen en betrokken bewoners 
bespreken daar hun ideeën voor een aantrekkelijker gebied tussen Singel en Spuiboulevard, met 
nieuw stadskantoor.
De excursie is verdeeld over twee routes. Bus 1 gaat naar Rotterdam, Den Bosch en Venlo. Bus 2 naar 
Bronckhorst, Deventer en Nijverdal. Inschrijven is gratis. Aanmelden via stadslab@groenewegvdme-
ijden.nl. Vermeld voorkeur bus 1 of 2. Aantal plaatsen is beperkt tot 60.
stichtingdestad.nl en spuiboulevarddordrecht.nl.

de stad
Dordrecht krijgt een nieuw Stadskantoor. Maar wat is de beste plek, waaraan 
moet het voldoen en hoe komt het eruit te zien? 
Stichting de stad wil ideeën opdoen en organiseert op 1 juni een excursie. 
Belangstellenden worden op deze Dag van de Architectuur uitgenodigd om 
per bus af te reizen naar zes inspirerende stadskantoren. De verkenningstrip 
komt voort uit het Stadslab Spuikwartier. Deskundigen en betrokken bewo-
ners bespreken daar hun ideeën voor een aantrekkelijker gebied tussen Singel 
en Spuiboulevard, met nieuw stadskantoor.
De excursie is verdeeld over twee routes:

Bus 1 gaat naar Rotterdam, Den Bosch en Venlo
Bus 2 naar Bronckhorst, Deventer en Nijverdal

inschrijven is gratis | aanmelden via stadslab@groenewegvdmeijden.nl
Vermeld voorkeur bus 1 of 2, het aantal plaatsen is beperkt tot 60.
www.stichtingdestad.nl | www.spuiboulevarddordrecht.nl

dag van de architectuur:
naar een nieuw stadskantoor
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Stadslab Spuikwartier    

Stichting DE STAD is het Architectuurcentrum Dordrecht 
en zet zich in voor de kwaliteit van de architectuur en de 
openbare ruimte in Dordrecht. Zij doet dit door het 
organiseren van discussieavonden, manifestaties, 
lezingen, excursies, films, tentoonstellingen, previews en 
de jaarlijkse Dag van de Architectuur.


