
Leerpark Dordrecht: duurzaam en toonaangevend
De nieuwe wijk Leerpark Dordrecht belooft een bijzondere plaats te worden in Dordrecht, de Drechtsteden en zelfs in 
Nederland. Het wordt een nieuw stadsdeel waarin waarin leren, wonen en werken op verrassende en innovatieve wijze 
zijn verbonden. Een gebied waarin (beroeps-) onderwijs en (regionaal) bedrijfsleven samenwerken aan het bieden van 
kansen voor jongen mensen die invulling geven aan een duurzame toekomst van de economie en samenleving. Een 
nieuwe stadswijk waar alles wat spraakmakend, duurzaam en toonaangevend is, bij elkaar komt. Wonen, werken, leren 
en ontspannen. Duurzame relaties en duurzame ontwikkelingen zijn leidraad en ambitie bij het functioneren van 
Leerpark Dordrecht.

Wat maakt Leerpark Dordrecht anders? 
Leerpark Dordrecht ligt in het hart van Dordrecht. De bouw is in volle gang. Het wordt een moderne en levendige stadse 
wijk. Leerpark zet het beroepsonderwijs weer op de kaart en versterkt de verbinding met het (regionale bedrijfsleven). 
Voor beide geldt dat duurzaamheid het perspectief naar de toekomst is.

Toekomstgericht onderwijs in een contextrijke omgeving door verbinding met de samenleving is een vanzelfsprekend 
uitgangspunt in de ontwikkeling geworden. Leerpark Dordrecht stimuleert en faciliteert samenwerkingsverbanden tussen 
ondernemers, onderwijs en particulieren. Geen afzonderlijke instituten waar kennis, ervaring en faciliteiten op zichzelf 
staan, maar dwarsverbanden die onderscheidende prestaties opleveren. Leerpark Dordrecht biedt ruimte aan sociale en 
duurzame innovatie. Het is de motor voor regionale innovatieve kenniseconomie met positieve effecten op de regionale 
arbeidsmarkt.

Leerpark Dordrecht is volop in ontwikkeling
Op het park staan vier schoolgebouwen, een sportgebouw en leerwerkbedrijven. De architectuur van de woningen, 
gebouwen en functies in het gebied zijn kenmerkend. De energievoorziening op het Leerpark wordt opgewekt met een 
installatie voor WarmteKoudeOpslag (WKO). Naast de scholen worden ook de bedrijven en appartementen hierop 
aangesloten. 

Onlangs werd de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van de Brandweerkazerne annex regionale werkplaats. De 
oplevering is in maart 2011. In de gebouwen wordt ook de opleiding veiligheid van het Da Vinci College gehuisvest, 
alsmede het Kenniscentrum Veiligheid. Het brandweerpersoneel wordt ingezet bij het onderwijs. Immers vanaf 42 jaar 
geldt voor brandweerlieden dat zij hun loopbaan elders moeten voortzetten. 

Begin 2010 start de bouw van 200 woningen/appartementen. In de plint van de gebouwen is ruimte voor
publieksgerichte (onderwijsleer) bedrijven/ dienstverlening. Ook zorg aan huis, een kinderdagverblijf en een
studio in samenwerking met de mediaopleiding van het Da Vinci College staan vast. De zorg- en welzijn opleidingen 
hebben praktijkonderwijs bij de nieuwe bewoners. De woningcorporatie verhuurt de woningen met deze “zorgpakketten”. 

Duurzaamheidsfabriek icoon van duurzaamheid
Momenteel zijn vele projecten voor bedrijfsvestiging op het Leerpark in ontwikkeling en voorbereiding (Bedrijven, scholen 
en de gemeente Dordrecht investeren samen twee miljoen euro in het opzetten van de zogenoemde XCalibur op het 
Leerpark: een kalibreer- en meetinstallatie annex opleiding, verbonden met Euroloop in Rotterdam-Botlek. Via deze 
opleiding kunnen bedrijven aan hoogopgeleid personeel komen en wordt op scholen de keuze voor technologie en 
techniek gepromoot. De XCalibur is gereed voorjaar 2011. De Xcalibur wordt gevestigd in de in ontwikkeling zijnde 
‘Duurzaamheidsfabriek”.

Het bedrijfsleven en onderwijs in Dordrecht slaan de handen ineen voor duurzame technologische en
sociale vernieuwing. Gezamenlijk realiseren zij de Duurzaamheidsfabriek, een gebouw waar (startende) ondernemers, 
groene investeerders en jong technisch talent elkaar kunnen ontmoeten. Een inspirerende leerwerkomgeving waar 
duurzame producten en productiemethoden uitgeprobeerd en ontwikkeld kunnen worden. Een plek ook waar leerlingen 
en na-scholende werknemers in de praktijk technologische kennis kunnen opdoen. Daarnaast is de 
Duurzaamheidsfabriek een kenniscentrum voor duurzame ontwikkeling (energie, materiaalontwikkeling, mobiliteit), 
gericht op regionale en landelijke netwerken. Het gebouw komt op een prominente plek van het Leerpark en zal een 
landmark worden voor het nieuwe leren en werken, een icoon voor duurzaamheid.

Het delen van kennis en duurzame innovatieve toepassingen zijn belangrijke waarden voor Leerpark
Dordrecht. Het wil versterkend werken op de innovatiekracht bij ondernemingen, starters en hun
(toekomstige) werknemers. Producten en diensten zullen steeds meer verduurzamen. Duurzaamheid heeft
te maken met zorg voor de omgeving en toekomst. Leerpark Dordrecht is de aangewezen plek voor het bedenken
van duurzame oplossingen. Www.leerpark.nl
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