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Hierbij ontvangt u de tweede editie van een nieuwsbrief voor alle
bewoners, bedrijven, gebruikers en geïnteresseerden in de projecten
Maasterras en Dordtse Mijl. Deze nieuwsbrief wordt ieder kwartaal
digitaal en/of per post verspreid. Heeft u tips, vragen of bijdragen voor
de volgende editie? Deze krijgen wij graag! Neem contact met ons op
via spoorzone@dordrecht.nl.

PROJECT MAASTERRAS
Ontwikkelgebied aan de Maas
Een groot gebied aan de Maas, waar ruimte is voor ongeveer
2.000 woningen, evenementen, extra groen en natuurlijk
ook voor bedrijven.

MINISTER HUGO DE JONGE
BEZOEKT DORDRECHT
Woensdag 22 juni heeft
minister Hugo de Jonge
een bezoek gebracht aan
Dordrecht om te zien hoe we
de woningbouw aanpakken.
In de stad zijn we volop aan
de slag met de bouw van
duizenden nieuwe woningen.
Omdat er een groot tekort is
aan (betaalbare) woningen
moet dit echt snel. De
overheid stimuleert en

helpt gemeenten hierbij
bijvoorbeeld met subsidie.
De minister is langs het
Maasterras gegaan waar eind
2024 al de eerste woningen
gebouwd gaan worden.
Hiervoor kregen we eerder al
een subsidie van 4 miljoen
euro. Daarna is de minister
langs verschillende plekken
in Dordrecht gereden zoals
het Leerpark, waar de bouw
van studentenwoningen is
begonnen.

RIJK GEEFT DORDRECHT
28 MILJOEN VOOR GROEN
EN BEREIKBAARHEID
MAASTERRAS
Op het Maasterras is een
groot park met daaronder een
parkeergarage bedacht. Dat
gaat veel geld kosten. Daarom
is het Rijk gevraagd hiervoor
een subsidie te geven. We
hebben goed nieuws! Het
ministerie van Binnenlandse
Zaken geeft Dordrecht
28 miljoen euro voor de
bouw van het Maaspark, de
parkeergarage die eronder
komt, een snel fietspad langs
het spoor en een tunnel onder
het spoor door voor fietsers
en voetgangers. De gemeente
wil het liefst in 2026, als
de eerste woningen aan de
Weeskinderendijk klaar zijn,
beginnen met het Maaspark.

STAND VAN ZAKEN
WONINGBOUWONTWIKKELING MAASTERRAS BIJ
WEESKINDERENDIJK
Er komen zo’n 2.000
nieuwe woningen op het
Maasterras. Eind 2024 is de
start gepland van de bouw
van de eerste woningen. De
voorbereidingen daarvoor
zijn volop in gang. Om te
kunnen bouwen heeft de
gemeente het liefst alle grond
in bezit. We zijn daarover in
gesprek met grondeigenaren
en huiseigenaren. Maar
ook met NS en ProRail is de
gemeente in overleg over het
kopen van het parkeerterrein
Weeskinderendijk en over
het verplaatsen van het
rangeerterrein zodat op die
plek het Maaspark gebouwd
kan gaan worden.

OMGEVINGSEFFECTRAPPORTAGE (OER) EN
STEDENBOUWKUNDIG
MASTERPLAN
De ideeën van architectenbureau Mecanoo worden nu
uitgewerkt naar concretere
plannen. Vanaf april dit
jaar is ingenieursbureau
Antea aan de slag met het
maken van een zogenaamde
omgevingseffectrapportage
(OER). Daarin wordt bekeken
en berekend wat de gevolgen
van de plannen op het
Maasterras en de omgeving
zijn voor bijvoorbeeld

het verkeer, het klimaat,
de economie en voor de
gezondheid van bewoners.
Vanaf de zomer starten we
met het stedenbouwkundig
plan. Zo’n plan laat zien waar
de gebouwen en de wegen
komen en hoe de openbare
ruimte wordt ingericht.
Daarvoor selecteert de
gemeente binnenkort een
stedenbouwkundig bureau
dat hiermee aan de slag
gaat. Als de eerste plannen
zijn getekend, komen we
bij u terug. U kunt dan de

tekeningen bekijken en
meedenken. Daarover krijgt
u later meer informatie.
Volgend jaar vragen we de

gemeenteraad de plannen
vast te stellen. Daarna
kunnen we de plannen gaan
uitvoeren.

HET MAASTERRAS IN 3D
Met virtual reality beelden kunt zien hoe het Maasterras
kan worden. Hiermee waant u zich ineens middenin het
Maasterras van de toekomst! Deze beelden zijn te vinden via
www.dordrecht.nl/spoorzone of door de QR-codes te te scannen.

360o
SCAN DE QR-CODES
VOOR 360O IMPRESSIES.

ONDERZOEK NAAR NATUUR IN DE WIJK
Misschien heeft u ze de laatste tijd zien rondlopen op en
rondom de Weeskinderendijk. Mensen in hesjes die voor de
gemeente onderzoek doen naar de natuur bij de woningen en
op de bedrijventerreinen. Dit is nodig voor de voorbereidingen
van de bouwplannen op het Maasterras. De vogel- en plantenspecialisten van onderzoekbureau Tauw zijn overdag op zoek naar
onder andere huismussen en gierzwaluwen, twee beschermde
soorten. Ook kijken ze welke planten en insecten er zijn. Soms
zijn ze ook ’s nachts in de weer om vleermuizen te tellen. Tot en
met september, wordt er nog vaker onderzoek gedaan.
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PROJECT DORDTSE MIJL
PLANNING VOOR
DORDTSE MIJL AANGEPAST
Het werk aan de Dordtse
Mijl lopen vertraging op en
worden later. Eerder hebben
wij u verteld dat we deze
zomer aan de slag gaan met
het vernieuwen van de Laan
der Verenigde Naties. Maar
er is meer voorbereidingstijd
nodig dan vooraf was
gedacht. De planning is dus
wat veranderd. In november
starten we aan de kades bij de
Dokweg. En in februari 2023

start de vernieuwing van de
Laan der Verenigde Naties
vanaf de Handelskade tot
het kruispunt bij Maasplaza.
Er komt een duidelijkere
indeling van de weg, nieuw
asfalt en een nieuw fietspad.
Ook pakken we de weg naast
de Handelskade aan. Dit
duurt tot oktober 2023. In
de zomer van 2023 starten
we ook met het opnieuw
inrichten aan het voorste
deel van parkeerterrein
Weeskinderendijk. Op dit

deel staan nu de
fietsenrekken en de
bushalte. Tot slot
planten we in de winter
2023/voorjaar 2024 de
nieuwe bomen langs
de Laan der Verenigde
Naties.

Deze nieuwsbrief wordt standaard verspreid onder de bewoners en bedrijven
in het projectgebied. Zit u daar niet tussen, maar bent u ook geïnteresseerd?
Of wilt u deze nieuwsbrief ook graag digitaal ontvangen?
Via spoorzone@dordrecht.nl kunt u zich aanmelden.

