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Een levendig nieuw stuk Barendrecht waar rond 2030 duizenden 

 mensen wonen, werken, leren en recreëren. Dat is de ambitie van  

De Stationstuinen. In dit nieuwe stuk Barendrecht ten oosten van het 

NS station komen circa 3.500 nieuwe woningen, waarvan 30% sociale 

huurwoningen en 30% middeldure koop- en huurwoningen. Ook is  

er volop ruimte voor voorzieningen en een succesvol bedrijfsleven.  

De auto krijgt een bescheiden positie en er zijn goede fiets-

verbindingen met het dorp en het groene buitengebied. Door de 

 ligging naast een hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt ben je 

met tien minuten in Rotterdam.

•  Groen en bewust: bij binnenkomst van het 
gebied valt de aantrekkelijke groene open-
bare ruimte direct op. Een beeld dat ver-
sterkt wordt door de natuur-inclusieve 
gebouwen zoals vernieuwende, groen aan-
geklede woonconcepten gebouwd met 
duurzame materialen.

•  Gezond bereikbaar: Voetgangers en fietsers 
krijgen voorrang en het gebruik van het 
openbaar vervoer wordt geoptimaliseerd. 
Daarnaast wordt er nadrukkelijk ingezet op 
deelmobiliteit. De auto krijgt zo een 
bescheiden rol, wat in hoge mate bijdraagt 
aan de kwaliteit van de leefomgeving

•  Plek voor iedereen: een grote variëteit aan 
doelgroepen: bewoners, bezoekers en wer-
kers zullen zich thuis voelen in De 
Stationstuinen. Het woningaanbod is aan-
trekkelijk voor vele type huishoudens. 
Barendrechters én nieuwkomers worden 
straks verrast door de mix aan voorzienin-
gen en activiteiten waarvan een groot deel 
nieuw is binnen de gemeente. Daarnaast 
blijft veel ruimte beschikbaar voor startend 
en gevestigd ondernemerschap. <<

www.stationstuinenbarendrecht.nl 

leren hand in hand. Het is de wens een agro-
food campus in het hart van De Stationstuinen 
te realiseren. Hier moet ruimte komen om te 
leren, onderzoeken, innoveren en kennis uit te 
wisselen rond thema’s als duurzaamheid en 
gezondheid. Activiteiten die naadloos passen 
bij een wijk van de toekomst. 

Samen bouwen
De grond van De Stationstuinen is voor een 
groot deel in handen van diverse private grond-
eigenaren. De gemeente Barendrecht facili-
teert deze partijen en is verantwoordelijk voor 
het ontwikkelen van de openbare ruimte. De 
gemeente heeft de plannen voor De Stations-
tuinen opgesteld in nauw overleg met grond-
eigenaar Emborion en woningcorporaties 
Patri monium, Wooncompas en Havensteder. 
Embo rion gaat zijn gronden  zelfstandig ont-
wikkelen. Inzet is de realisatie van duurzame, 
vernieuwende woonconcepten voor vele type 
huishoudens. Inmiddels heeft Emborion een 
vergunning ingediend om de eerste 300 wonin-
gen versneld te bouwen. Zij koersen op het 
voorjaar van 2024 voor de start van de bouw.

De groene draad
‘De groene draad’ voor de ontwikkeling van De 
Stationstuinen is vastgelegd in de gebieds visie 
en het ontwikkelkader in drie kernwaarden. 
Een krachtige combinatie die moet zorgen dat 
de belofte van De Stationstuinen wordt waar-
gemaakt. GEMEENTEBARENDRECHT

De Stationstuinen Barendrecht, 
de groene wijk van morgen

Kom voorproeven!
Het plangebied komt al letterlijk in bewe-
ging in en rondom ‘Verse Grond’, het gebied 
dat het hart vormt van De Stationstuinen. 
Steeds meer Barendrechters en andere 
bezoekers weten deze groene, creatieve plek 
direct naast het treinstation al te vinden en 
te waarderen. Verse Grond is gecreëerd in 
en om oude fruitloodsen en biedt diverse 
activiteiten. Je kan er eten en drinken in de 
mooie kas of het terras van Café Clementine, 
werken in de moestuin en sporten bij Padel 
Barendrecht en Rush World. Ook komt hier 

binnenkort de Robin Food Hub, voor start-
ups die ons toekomstig voedselsysteem op 
praktische wijze willen vernieuwen. Dutch 
Fresh Port is de belangrijkste partner in dit 
initiatief. Vooral de druk bezochte zomerse 
activiteiten op deze plek, van buitenbios-
coop tot eetbare plantenwandeling laten 
zien hoe dit gebied een levendige ontmoe-
tingsplek voor alle bewoners (en onderne-
mers) uit Barendrecht en omstreken kan 
worden. 

www.versegrond.nl
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Voortbouwen op de Agrofoodtraditie
De Stationstuinen wordt gerealiseerd aan de 
oostkant van het NS station waar nu nog voor-
namelijk (agrologistieke) bedrijven actief zijn. 
Het aangrenzende Dutch Fresh Port bedrijven-
cluster is het groeiende domein van een groot 
aantal agrofood-bedrijven die koploper zijn op 
de wereldmarkt. De bestaande bedrijvigheid 
in het plangebied verdwijnt slechts deels. In 
De Stationstuinen gaan wonen, werken en 

Wethouder Lennart van der Linden: 
“Deze grote potentie is ook door het Rijk erkend. 
De Stationstuinen is door het Rijk aange-
wezen als een versnellingslocatie binnen de 
Woondeals, de meerjarige samenwerking tus-
sen overheden en maatschappelijke partners. 
Het Rijk heeft dit kracht bijgezet door te inves-
teren in De Stationstuinen met meerdere sub-
sidies. Speciaal voor projecten met veel betaal-
bare woningen.”
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