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Onderwerp  herontwikkeling Merwehoofd

Locatie  Papendrecht

Ontwerp  rein Geurtsen & partners, stadsontwerp

en regie (rein Geurtsen) 

Ontwerp openbare ruimte  Jacqueline Verhees

Architectuur  Jo Crepain (Crepain Binst Architecture),

Heren 5, köther & Salman (kSk-architecten), Marx &

Steketee, MH1, rijnvos & Voorwinde, roelf

Steenhuis (Steenhuis-Bukman) en rudy Uytenhaak

Ontwerp verlichtingsplan  ellen de Vries (Luxlab)

Ontwerp inrichting privéstoep  Ginette Blom (Blom &

Moors)

Opdrachtgevers  Vorm Ontwikkeling & rabo

Vastgoed (bouwprojecten en openbare ruimte) en

gemeente Papendrecht (structuurplan,

beeldkwaliteitplan en supervisie)

Grootte 4,8 ha plangebied, 449 woningen 

(342 appartementen en 107 eengezinswoningen),

500 m2 commercieel programma, parkeergarage

met 1,25 plaatsen per woning

Studie 1999 – 2009

Uitvoering  2002 – 2014

Strakke regie voor
Hollands rivierfront
in Papendrecht

Promenade langs de rivier.

Historische situatie: het terrein ligt buitendijks en

is in gebruik door Fokker.
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Stedenbouwkundig plan.

Verankering aan Papendrecht. Openbare ruimtes en doorzichten naar de omgeving.

Water het plangebied binnengeleid. Bebouwing.



Waar de rivieren de Oude Maas, de Merwede en de

Noord samenkomen ligt het hart van de Drechtste-

den. Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht vor-

men de decors van dit weidse waterplein, het Drie -

rivierenpunt. Van oudsher was aan deze rivieroevers

veel industrie en bedrijvigheid gehuisvest, maar aan

het eind van de vorige eeuw trokken veel bedrijven

weg. Met het masterplan Drechtsteden wilden de

gemeenten de vrijgekomen oevers tot stedelijk

gebied herontwikkelen en de verschillende steden

en dorpen aan elkaar koppelen.

In Papendrecht domineerde de Fokkerfabriek de

oeverzone, met daarnaast een groot sportvelden-

complex op een schor, het Slobbengors, in 1955 ont-

worpen door landschapsarchitect Hein Otto. Dit

gebied lag enigszins los van de vaste wal. In de jaren

negentig legde Rijkswaterstaat een dijk om de gehe-

le oeverzone, en sindsdien waren het Fokkerterrein

en het Slobbengors onderdeel van het vaste land.

De locatie Merwehoofd, het voormalige Fokkerter-

rein, was in het masterplan Drechtsteden niet als

ontwikkelingsgebied aangemerkt. Door het faillisse-

ment van Fokker in 1996 kwam de locatie echter

onverwacht op de markt. Van der Vorm en Rabo

Vastgoed kochten het op basis van de geschatte

opbrengsten van een schetsplan aan. Het schetsplan

werd ingebracht in het kwaliteitsteam Drechtste-

den. Dit ging niet akkoord met het plan maar stelde

voor een meervoudige opdracht uit te schrijven. Het

team bepaalde mede de keuze voor de ontwerper,

het bureau Rein Geurtsen en partners. Ook tijdens

het daaropvolgende ontwerpproces hield het kwali-

teitsteam een sturende rol.

Het plan is opgebouwd uit een reeks gesloten

bouwblokken aan de rivier rondom een centrale

binnenruimte. De bebouwing langs de oever vormt

een vrijwel dichte wand, met op enkele plekken een

snede die de blokken definieert. Door de sneden

heen is vanuit het binnengebied zicht op de molen,

de haven en de binnenstad van Dordrecht. De bui-

tenrand is overwegend zes tot zeven bouwlagen

hoog. Zo is een stevig gebouwd front aan de rivier

gecreëerd. De oude boezemsloot die voorheen het

Slobbengors afsloot van het vaste land is via een
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Zicht op de molen en de binnenstad van Dordrecht vanaf het binnengebied via de snedes tussen de bouwblokken door.

Vijverpartij in het binnengebied.



reeks cascades het binnengebied van het Merwe-

hoofd in geleid. Hierdoor kon een centrale vijver-

partij gecreëerd worden waarop bijna alle woningen

in het binnengebied georiënteerd zijn. Bovendien

kreeg het Slobbengors zo een directe verbinding

met de woonwijk. Op de plek waar het Merwehoofd

en het Slobbengors elkaar raken wordt een restau-

rant met terras aan de rivier gebouwd. In het bin-

nengebied is de bouwhoogte lager, gemiddeld drie

bouwlagen. De Veerdam verbindt het Merwehoofd

met de rest van Papendrecht. Deze historische ver-

binding tussen het dorp en de rivier is een karakte-

ristieke laan met forse bomen. De woningen langs

de Veerdam hebben commerciële ruimtes op de

begane grond. In het plan zijn twee losse torens
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ingepast, een aan de vijver in het binnengebied en

een aan de noordwestgrens van het plan, op de plek

waar het boezemwater vanuit het Slobbengors het

Merwehoofd inprikt.

Voor de bebouwing langs de rivier refereert Geurt-

sen aan het Casa alle Zattere in Venetië uit de jaren

vijftig van architect Ignazio Gardella. Ook de negen-

tiende-eeuwse burgerlijke woonhuizen aan de Hol-

landse kades vormden een inspiratiebron. In het

Merwehoofd vinden we dit beeld terug in de gebou-

wen met hun voordeuren aan de straatzijde en een

gedifferentieerde blokopbouw met allerlei woning-

types en gevelbeelden. De stedenbouwkundige

voerde een strakke regie op de architectenkeuze en

Bebouwingswand langs de rivier, iedere architect ontwierp een gebouw aan de rivier.

Grondgebonden woningen in het binnengebied. Binnenhof van een van de gesloten bouwblokken, met

gemeenschappelijke binnentuin boven de garage.

Foto  Rein Geurtsen & partner



de uitwerking van de architectuur om dit gewenste

beeld in een modern uiterlijk te vertalen. Geurtsen

ontwierp samen met Roelf Steenhuis zelfs de details

van de aansluitingen tussen gebouwen. De gewens-

te variatie werd ook verkregen door te werken met

maar liefst acht architectenbureaus die verspreid

over het gebied aan de slag moesten zodat zo klein

mogelijke eenheden ontstonden. Aan het rivierfront

vinden we van alle architecten minimaal een 

gebouw.

De dichtheid van plan is fors, het woonprogramma

bestaat voor 75 procent uit appartementen, hier en

daar gecombineerd met grondgebonden woningen,

vooral in het binnengebied. De schaarse openbare

ruimte in deze wijk met duurdere woningen, stelde

de ontwerpers voor een flinke parkeeropgave. Zij

hebben dat opgelost met een grote garage die door-

loopt onder vrijwel alle gesloten bouwblokken. Van-

uit sommige woningen is de garage direct binnen-

door bereikbaar. Door de aanwezigheid van de

garage zijn er weinig woningen met een echte tuin.

De meeste hebben een balkon, terras of een

gemeenschappelijke binnentuin.

De parkeerdruk op straat is laag, hoewel de auto bij-

na overal kan komen en er ook parkeerplaatsen op

maaiveld zijn. De openbare ruimte is rigide, maar

luxe en zorgvuldig bestraat met graniet en gebakken

klinkers. Het beeld langs de rivier refereert aan de

oevers van de Hollandse rivierstad met een bastion.

Dit is ook te zien in het profiel: een groene wal met

struinpad en een laag muurtje van graniet met daar-

achter een stedelijke promenade met bomen. Deze

maakt onderdeel uit van een openbare wandelroute

langs de rivieroevers. De promenade sluit aan op de

woningen met een privégebied dat is geïnspireerd

op de voorzones van historische grachtenpanden.

De promenade, waarop niet wordt geparkeerd, is

een prettige verblijfsplek met direct contact tussen

de woningen en het water. 

Het Merwehoofd is een chique en perfecte totaal-

compositie. De woningtypologie heeft daar soms

voor moeten inschikken. Bijvoorbeeld bij de geslo-

ten bouwblokken, waarvan de hoge bouwhoogte

aan de zuidelijke rivierzijde ertoe leidt dat de

bezonning van de noordranden minder is. Dit wordt

niet voldoende gecompenseerd met bijvoorbeeld

dakterrassen. Niets in het plan is aan het toeval

overgelaten, zelfs de voortuinen zijn ontworpen

door bureau Geurtsen. Samen met de strikte, van

opsmuk en grotendeels van auto’s ontdane openba-

re ruimte en het feit dat de appartementen veel

senioren hebben aangetrokken, geeft dat een enigs-

zins verstilde en onwerkelijke indruk. Je kunt je bij-

na niet voorstellen wat er gebeurt als een van de

bewoners zelf een grote wijziging aan zijn pand aan-

brengt, of als besloten zou worden de strakke regie

voor de twee nog te realiseren blokken los te laten.

Dit is opvallend, want het plan refereert juist sterk

aan de differentiatie, drukte en variatie van de

natuurlijk gegroeide Hollandse stad. 

Dat doet echter niets af aan het resultaat, het Mer-

wehoofd is een opvallend en mooi plan, dat de

prachtige plek prima uitbuit. Architecten van naam

hebben zich geschikt in de stedenbouwkundige mal

en hun kwaliteiten eraan toegevoegd. Uitwaaien op

het toekomstige terras aan het water met uitzicht

op de Dordtse binnenstad is zeker een aanrader.

Petra Sala

Foto’s  Rita van Biesbergen
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Historische laan Veerdam legt de verbinding met het dorp. Ontworpen overgang tussen openbaar en privé aan de promenade.

Appartementen aan de centrale waterpartij.
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