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Verkeerstructuurplan Centrum
Doel Verkeersstructuurplan Centrum
Het doel van het Verkeersstructuurplan Centrum is om integraal en op netwerkniveau een set aan verkeersmaatregelen te ontwikkelen
voor het verkeersnetwerk voor de (historische) binnenstad en de 19e-eeuwse Schil. Met het Mobilitieitsplan Dordrecht (2004) als basis.
Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de
interactie tussen (historische) binnenstad en de
19e-eeuwse Schil omdat beide gebieden op
netwerkniveau onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. Tevens wordt met het
Verkeerstructuurplan Centrum het proces van
Verkeerplan 19e-eeuwse Schil na een impasse
van jaren voltooid.
Randvoorwaarden zijn: bestaande bebouwing
handhaven en geen extra weginfrastructuur over
water. Uitgangspunten zijn: bereikbaarheid
verbeteren en leefbaarheid handhaven.
Van belang is dat enkele majeure keuzes
gemaakt worden over het verkeersysteem met de
binnenstadslobben:
A. Lobbensysteem behouden en eventueel
aanpassen/verbeteren;
B. Lobbensysteem verlaten.

binnenstad

19e eeuwse schil

Deze keuze is ook van belang voor het verder
structureren van de 19e-eeuwse Schil, door een
duidelijk onderscheid aan te brengen tussen
straten met een regiem 30 km/h en 50 km/h.

Ruimtelijke afbakening

Doel atlas
Het doel van deze atlas is om binnen het kader van het verkeersstructuurplan Centrum inzicht te krijgen in:
- hoe het huidige verkeerssysteem ontstaan is en functioneert;
- welke problemen en kansen er liggen op het gebied van verkeer;
- welke verbeteringen er mogelijk zijn.

Gemeente Dordrecht – Stadsontwikkeling – Verkeer
Projectleider: Juul Buitink
Vakgroep verkeer: Bart Winkel, Vanessa Verveer
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Ruimtelijk - functioneel
Parkeren
Verkeersintensiteiten
Verkeerstructuur: verdere ontwikkeling
Bevoorradingsverkeer
Openbaar vervoer
Nood- en hulpdiensten
Fiets
Toekomst: Parkeren
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Hoofdstuk 1
Beschouwing verkeersysteem
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Ruimtelijk - functioneel
1.1 Barrières
Water: rivieren en havens

Het centrum Dordrecht is voor een groot deel omgeven door water: in het noordwesten door de Oude Maas
en in het noordoosten door de Beneden Merwede en het Wantij. Het (historische) centrum is van de 19eeeuwse Schil gescheiden door de Spuihaven. Er zijn over de Spuihaven maar 6 verbindingen voor alle
verkeer en 2 voor het fietsverkeer:
- de primaire verbindingen:
- Prinsenbrug;
- Johan de Wittbrug;
- Noorderbrug;
- de secundaire verbindingen:
- Spuibrug;
- Soetgensbrug (Achterom);
- Sint Jorisbrug;
- de fietsverbindingen:
- Vriesebrug;
- Brug over Riedijkshaven.

Legenda
Barrière
Primaire verbinding
(bij barrière)

Secundaire verbinding
(bij barrière)

Fiets verbinding
(bij barrière)

Spoorwegen

De 19e-eeuwse Schil is deels gescheiden van de rest van de stad door de spoorwegen (Rotterdam –
Breda/Roosendaal en Dordrecht – Gorinchem/Geldermalsen) in het zuiden. In het oosten vormt de
Toulonselaan en de Oranjelaan de grens van de 19e-eeuwse Schil. In het noorden het Wantij.
Het spoor is te kruisen bij:
- Doklaan;
- Krispijntunnel (Spuiweg);
en verder bij:
- Krommedijk (Transvaalstraat);
- Halmaheiraplein (Reeweg Oost);
en voor de fiets:
- Tunnel Dubbeldamseweg Zuid (rotonde Toulonselaan).
Duidelijk is dat de barrièrewerking van water en spoor van grote invloed is op het verkeersysteem in het
centrum van Dordrecht.

Bestaande
parkeervoorzieningen
‘Scheiding’ lobben
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Ruimtelijk - functioneel
1.1 Barrières
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Ruimtelijk - functioneel
1.2 Attractieve binnenstad
Kernwinkelgebied

Het kernwinkelgebied bestaat uit een lang lint (Voorstraat en omgeving) ten zuidoosten van het water dat het
centrum in tweeën deelt (Voorstraathaven). Tevens is er een concentratie winkels rond Statenplein,
Sarisgang en Vriesestraat. Het kernwinkelgebied is aangrenzend aan Visstraat en Bagijnhof verder aan het
uitbreiden naar zuidelijke richting naar Achterom en Johan de Wittstraat.

Legenda
Historisch
centrum/havengebied
Kernwinkelgebied

Historische binnenstad

Een trekpleister op zich is het stadsgezicht van de historische binnenstad en de havens/kades.
Dit is grofweg het gebied ten noordwesten van de Voorstraathaven en reikt van Grote Kerk tot Groothoofd.

Sociaal culturele
functies

Sociaal cultureel

De sociaal culturele concentraties bevinden zich in het Hofkwartier (Het Hof, Dordrechts Museum, The
Movies), Het museum Huis van Gijn en Museum ‘40 – ’45, de Schouwburg Kunstmin (grote en kleine zaal
aan de locatie Sint Jorisweg en middenzaal in het Energiehuis), Het Energiehuis en in de toekomst het
Onderwijsmuseum in gebouw De Holland.

Horeca concentraties
Toekomstige sociaal
culturele functies

Horeca

De horeca is verspreid over het centrum maar concentraties bevinden zich rondom het Scheffersplein, het
Statenplein en Groothoofd. Ook rondom Blauwpoortsplein en Houttuinen, maar ook in de Prinsenstraat en
aan de Korte Kalkhaven bevindt zich horeca.

Bestaande
parkeervoorzieningen
‘Scheiding’ lobben
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Ruimtelijk - functioneel
1.2 Attractieve binnenstad
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Ruimtelijk - functioneel
1.3 Centrumgebied met wonen en werken
Wonen

In nagenoeg het gehele centrum is de woonfunctie aanwezig. Uitgezonderd de (oude) industrielocatie’s en de
parken.
Werken

De werklocaties concentreren zich in het westelijk deel van de 19e-eeuwse Schil, dit zijn voornamelijk
kantoorlocaties. Ook zijn er werk- en kantoor locaties in de binnenstad. Dit aantal is in verhouding tot de 19e
eeuwse schil beperkt.
Ook winkels, horeca en sociaal-culturele functies worden tot de werklocaties gerekend.

Legenda
Werklocaties
Kernwinkelgebied
Sociaal culturele
functies
Horeca concentraties
Toekomstige sociaal
culturele functies
Woongebied

Bestaande
parkeervoorzieningen
‘Scheiding’ lobben
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Ruimtelijk - functioneel
1.3 Centrumgebied met wonen – werken
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Ruimtelijk - functioneel
1.4 Onderwijs- en kinderdagverblijf locaties in centrum
Hoger en middelbaar beroeps onderwijs

Het hoger en middelbaar beroeps onderwijs is geconcentreerd op de locatie Leerpark. Een hogeschool is
echter gevestigd in de binnenstad, aan de rand van de 19e-eeuwse Schil. Een dependance van een school
op het niveau van middelbaar beroepsonderwijs is (tijdelijk) gevestigd in de noordwest flank van de
binnenstad.

Legenda
Hoger onderwijs
Middelbaar
beroepsonderwijs

Voorgezet onderwijs

De twee locaties waar voortgezet onderwijs gegeven wordt zijn gesitueerd in de 19e-eeuwse Schil op locaties
met goed openbaar vervoer.
Basisonderwijs

Er zijn diverse locaties in de binnenstad en de 19e-eeuwse Schil waar basisonderwijs gegeven wordt. Vaak
zijn deze locaties gesitueerd langs (historische) verkeersroutes. Ook in het voetgangersgebied is een
basisschool gevestigd.
Zeker bij de lagere groepen worden veel kinderen gehaald en gebracht met de auto. Ook fietst een deel van
de kinderen naar school.

Voortgezet onderwijs
Basis onderwijs
Speciaal onderwijs
Kinderdagverblijven

Speciaal onderwijs

Er is een locatie van speciaal onderwijs in het centrum. Ook deze school is gesitueerd langs een (historische)
verkeersroute in de 19e-eeuwse Schil . Veel kinderen komen per busje naar school. Van ver maar ook van
relatief kleine afstanden.
Kinderdagverblijven

Er zijn diverse kinderdagverblijven gesitueerd in de binnenstad en de 19e-eeuwse Schil. Tussen de
basisscholen en de kinderdagverblijven zijn voetgangersroutes voor kinderen met hun begeleiders.
Veel kinderen worden gehaald en gebracht met de auto. Wanneer buitenschoolse opvang (BSO) aanwezig
is, fietsen ook oudere kinderen vanaf deze locaties zelfstandig naar huis.

Basis onderwijs (buiten
het centrum, maar wel met een
relatie)
Speciaal onderwijs
(buiten het centrum, maar wel met
een relatie)

Bestaande
parkeervoorzieningen
‘Scheiding’ lobben
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Ruimtelijk - functioneel
1.4 Onderwijs en kinderdagverblijflocaties in centrum
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Ruimtelijk - functioneel
1.3a Verkeerstructuur

Legenda

Hoofdstructuur

De twee primaire invalswegen, Dokweg (vanuit het westen/A16) en Merwedestraat (vanuit het oosten/N3)
leiden naar twee parkeerroutes:
 de westelijke parkeerroute, gevormd door Wilgenbos – Achterhakkers – Spuiboulevard – Johan de Wittstraat
– Stationsweg – Burgemeester de Raadtsingel – Havenstraat – Korte Parallelweg;
 de oostelijke parkeerroute, gevormd door de Noordendijk.
De oost-west as (Burgemeester de Raadtsingel – Oranjepark/Transvaalstraat – Oranjelaan) vormt de
verbinding tussen beide parkeerroutes. Secundaire invalswegen zijn de Spuiweg, Transvaalstraat/Krommedijk
en Noordendijk.
West

De Wilgenbos – Achterhakkers – Spuiboulevard – Johan de Wittstraat – Stationsweg zorgen voor de aan- en
afvoer van de parkeergarages die gericht zijn op het westelijk deel van de (historische) binnenstad. Dit betreft
de garages Spuihaven, Veemarkt, Achterom, Visstraat en Drievriendenhof. Dit zijn tevens de belangrijkste
parkeervoorzieningen van het centrum.
Naast de parkeerfunctie is de westelijke parkeerroute ook de toegang voor de westelijke binnenstadslob. De
toegangen voor het gemotoriseerde verkeer tot dit deel van de binnenstad (middels bruggen over de
Spuihaven) zijn Prinsenstraat, Spuiplein, Achterom en Johan de Wittstraat/Vest.
Oost

De oostelijke parkeerroute (omgeving Noordendijk) is nog in ontwikkeling en heeft nog een beperkte
parkeerfunctie voor de (historische) binnenstad. Hier ligt de parkeergarage Riedijkshaven en parkeerterrein
Energiehuis. In ontwikkeling is een parkeergarage op Stadswerven zuid ten behoeve van de nieuwe Bioscoop
en het verbouwde Energiehuis. Er zijn toekomstplannen voor parkeergelegenheden op het Kromhout en nabij
Steegoversloot. De oostelijke parkeerroute is oorspronkelijk in het Mobiliteitsplan (2004) als een circuit
beschouwd waarbij Sint Jorisweg – Hallincqlaan – Stooplaan ook een functie hadden in de parkeerroute van
dit deel van het centrum. Naast de functie in de oostelijke parkeerroute is de Noordendijk ook de belangrijkste
toegang voor de oostelijke binnenstadslob. De toegangen voor het gemotoriseerde verkeer tot dit deel van de
binnenstad (middels bruggen over de Spuihaven) zijn Torenstraat en Steegoversloot.
Binnnstadslobben

Het autoluwe kernwinkelgebied en afsluitingen hebben geleid tot een tweedeling van het (historisch) centrum
in een westelijke en een oostelijke binnenstadslob. Deze scheiding is gesitueerd van Groothoofd (in het
noorden) via Grote Markt en Statenplein naar de Vest en verder via Cornelis de Wittstraat naar Koningin
Wilhelminastraat (in het zuiden). Gemotoriseerd verkeer tussen oostelijke en westelijke binnenstadslob is
mogelijk via de Nicolaas Maessingel en de Burgemeester de Raadtsingel. De Singelroute is echter primair
bedoeld voor het herkomst/bestemmingsverkeer in de 19e-eeuwse Schil. Binnenstadsbewoners kunnen een
knippas ontheffing krijgen en kunnen gebruik maken van de knippollers op de Grote Markt en de Vest.

Primaire invalsweg
Secundaire invalsweg
Parkeerroute
Onvoltooide
parkeerroute
Oost – west as
Ontsluiting 19e-eeuwse
Schil (herkomst/bestemming
schil)

Primaire toegang
binnenstad
Secundaire toegang
binnenstad
Westelijke
binnenstadslob
Oostelijke
binnenstadslob
‘Scheiding’ lobben
Knippoller (beperkte toegang
tot andere binnenstadslob)

Autoluw/autovrij
centrum
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Ruimtelijk - functioneel
1.3a Verkeerstructuur
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Ruimtelijk - functioneel
1.3b Hoofdwegen verkeer
Gebiedsontsluitingswegen

De gebiedsontsluitingswegen zijn wegen met hoofdzakelijk een verkeersfunctie. Deze wegen zijn ingericht
voor hoge verkeersintensiteiten, voor snelheden tot 50 km/h en hebben een eigen fietsinfrastructuur
(fietsstroken of fietspaden). Dit zijn de routes waar vrachtverkeer gewenst is. Kruispunten zijn met
verkeerlichten geregeld, of middels rotondes of met voorrangskruisingen.
Wenselijke gebiedsontsluitingswegen

Alle primaire en secundaire invalwegen (en retourroutes), de oost-west as en de parkeerroutes zijn
gebiedsontsluitingswegen. Dus Wilgenbos, Achterhakkers, Spuiboulevard, Johan de Wittstraat, Stationsweg,
Burgemeester de Raadtsingel, Korte Parallelweg, Havenstraat, Oranjepark, Transvaalstraat, Oranjelaan,
Noordendijk, Hellingen, Papeterspad, Van Strijsingel, Aert de Gelderstraat, Kilwijkstraat, Spuiweg.

Legenda
Gebiedsontsluitingsweg (50 km/h)
Calamiteitenroute
Rotonde
Eenrichtingsverkeer

Wenselijke verblijfsgebieden

Alle overige wegen zijn niet geschikt voor hoge intensiteiten en/of hoge snelheden en kennen naast de
verkeersfunctie ook een belangrijke verblijfsfunctie. Hier zijn de kruispunten in principe ongeregeld
(bestuurders van rechts hebben voorrang) en geldt een maximumsnelheid van 30 km/h. De gehele
binnenstad is 30 km/h en voor de 19e-eeuwse Schil geldt dat het wenselijk is dat naast de genoemde
gebiedsontsluitingswegen voor de overige wegen een maximumsnelheid van 30 km/h gaat gelden. Een
bijzonder situatie geldt voor de zogenoemde calamiteitenroute.
Calamiteitenroute

De Nicolaas Maessingel, Ferdinand Bolsingel, Samuel van Hoogstratensingel, Hallincqlaan, Stooplaan en
Groenedijk (tussen Stooplaan en Noordendijk) wordt aangemerkt als calamiteiten route. Het aanwijzen van
deze calamiteitenroute houdt verband met de scheiding tussen de binnenstadslobben van Groothoofd tot en
met Koningin Wilhelminastraat. Ter hoogte van deze scheiding is maar één gebiedontsluitingsweg: de oost –
west as (Burgemeester de Raadtsingel) en dit geldt ook voor het oostelijk deel van het centrum
(Oranjepark/Transvaalstraat – Oranjelaan). Bij calamiteiten op het spoor, bij werkzaamheden of calamiteiten
op de oost-west as is het noodzakelijk een alternatieve route te hebben. Ook nood- en hulpdiensten moeten
gebruik kunnen maken van deze alternatieve oost-west verbinding. De aanmerking als calamiteitenroute en
de buurtontsluitingsfunctie voor het herkomst/bestemmingsverkeer in de 19e eeuwse Schil heeft gevolgen
voor de inrichting van deze wegen.

Primaire toegang
binnenstad
Secundaire toegang
binnenstad
Westelijke
binnenstadslob
Oostelijke
binnenstadslob
‘Scheiding’ lobben
Knippoller (beperkte toegang
tot andere binnenstadslob)

Autoluw/autovrij
centrum
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Ruimtelijk - functioneel
1.3b Hoofdwegen verkeer
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Ruimtelijk - functioneel
1.4a Poller systeem (oostelijke en westelijke lob)
Pollergebied: wandelgebied voor winkelend publiek

Het kernwinkelgebied in het centrum is autoluw. Dat betekent dat gemotoriseerd verkeer niet welkom is
tijdens winkeltijden: van 11 uur tot winkelsluitingstijd (door de week tot 17 uur, op zaterdag tot 18 uur en op
koopavond tot 21 uur). Het autoluwe gebied is fysiek afgesloten met paaltjes en beweegbare zuilen (pollers).
Ontheffinghouders kunnen hier naar binnen tijdens winkeluren. Buiten de winkeltijden zijn de beweegbare
zuilen verzonken in de grond en kan een ieder het gebied in rijden. Het betreft hier de Visstraat – Grote
Kerksbuurt – Groenmarkt – Wijnstraat (westelijk deel). Bepaalde straten (o.a. Voorstraat, Statenplein,
Sarisgang, Vriesestraat zijn aangeduid als voetgangersgebied en kunnen buiten de winkeltijden door een
ieder gebruikt worden om te laden en lossen. Ontheffinghouders kunnen ook tijdens winkeluren laden en
lossen.
De hoofdtoegangen zijn Visstraat en Kolfstraat. De secundaire toegangen bij Grotekerksbuurt, Wijnstraat en
Nieuwstraat. Eenmaal in het gebied kan uitrijden op elke locatie en altijd; ook als de pollers (ondertussen)
omhoog staan.

Pollergebied
(autoluw/autovrij)
Hoofd ingang en
uitgang (pollergebied)
Secundaire uitgang
(pollergebied)

Secundaire ingang
(pollergebied)

Centrumroute buiten
winkeltijden (pollergebied)

Knipppollers: beperkte toegang tot andere binnenstadslob

Het autoluwe gebied vormt het hart van de scheiding tussen de oostelijke en westelijke binnenstadslob. Deze
scheiding wordt gevormd door vaste palen en in een enkel geval door een klappaal.
Tevens zijn er twee knippollers, waarbij binnenstadsbewoners met behulp van een knip-pas ontheffing met
hun motorvoertuigen van de oostelijke naar de westelijke binnenstadslob kunnen rijden en vice versa. Deze
knippollers zijn gesitueerd op de Grote Markt en de Vest. Ook als de knippollers niet werken en verzonken
zijn (in storing) geldt nog steeds de gesloten verklaring voor gemotoriseerd verkeer.

Knip

(beperkte toegang
tot andere binnenstadslob)

Geen doorgang

Achterom – Raamstraat

Een apart gebied vormt Achterom en Raamstraat. Dit gebied is permanent gesloten voor gemotoriseerd
verkeer; fietsers mogen er altijd rijden. Deze gesloten verklaring voor gemotoriseerd verkeer wordt met
borden aangegeven, maar ook fysiek afgedwongen: de Raamstraat is afgesloten middels palen en op het
Achterom is een knippoller gesitueerd. Deze knippoller is uitsluitend te bedienen door de
bewoners/ondernemers op het Achterom en Raamstraat met een ontheffing (vanuit noordelijke richting).
Johan de Wittstraat - Bagijnhof - Visstraat

Het noordelijk van de Johan de Wittstraat , Bagijnhof en een deel van de Visstraat zal vanaf 2013 meer en
meer het domein voor het winkelend publiek worden. Deze wegen vormen de aan- en afvoerroute van de
Visstraat garage en van de hoofdingang van het pollergebied.
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Ruimtelijk - functioneel
1.4a Poller systeem (oostelijke en westelijke lob)
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Ruimtelijk - functioneel
1.4b Pollersysteem zorgt voor aantrekkelijk kernwinkelgebied
(winkel/wandelgebied)
Aantrekkelijk kernwinkelgebied

Het pollergebied beslaat nagenoeg het gehele kernwinkelgebied en een deel van het Hofkwartier. Door het
pollersysteem wordt overdag, op winkeltijden, prioriteit gegeven aan de voetgangers die het kernwinkelgebied
bezoeken. Automobilisten en fietsers parkeren aan de rand van dit voetgangersgebied en wandelen door het
gebied. Hierdoor wordt de verblijfsduur in het kernwinkelgebied vergroot en wordt de bezoeker door een
aangename omgeving verleid om langer te blijven en/of andere winkels te bezoeken dan oorspronkelijk het
doel was.
Reizigers met de trein kunnen via een aantrekkelijke route (Stationsweg – Johan de Wittstraat, ook wel ‘rode
loper genoemd’) naar het kernwinkelgebied lopen. Ook kunnen ze overstappen op de bus.
Busreizigers kunnen uitstappen op de centrumhalte Spuiboulevard/Johan de Wittstraat, aan de rand van het
kernwinkelgebied.
Het zwaartepunt van het kernwinkelgebied is in de loop der jaren aan het verschuiven naar zuidelijke richting
(richting Spuiboulevard). Het herontwikkelen en herinrichten van het gebied
Achterom/Visstraat/Bagijnhof/Johan de Wittstraat draagt hieraan bij.

Legenda
Historisch
centrum/havengebied
Kernwinkelgebied
Sociaal culturele
functies
Horeca concentraties
Autoluw/autovrij
centrum
‘Scheiding’ lobben

Aantrekkelijke historische binnenstad

Het systeem van de binnenstadslobben en het pollergebied zorgen voor een aantrekkelijker historische
binnenstad en historisch havengebied. Dit omdat het aantal verkeersbewegingen in het historisch deel van de
binnenstad sterk is afgenomen. Hierdoor is het aantrekkelijker om de historische binnenstad te voet te
verkennen. De oversteekbaarheid is sterk toegenomen als gevolg van het terugdringen van de
verkeersintensiteiten.

Primaire invalsweg
Secundaire invalsweg
Parkeerroute
Onvoltooide
parkeerroute
Oost – west as
Primaire en secundaire
toegang binnenstad
Knippoller (beperkte toegang
tot andere binnenstadslob)
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Ruimtelijk - functioneel
1.4b Poller systeem zorgt voor aantrekkelijk kernwinkelgebied (winkel/wandelgebied)
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Ruimtelijk - functioneel
1.5a Neveneffecten van lobben systeem
Neveneffecten lobbensysteem

Het systeem met de oostelijk en de westelijke binnenstadslobben kennen ook nevenaffecten in de
(historische binnenstad en de 19e-eeuwse Schil).
Poorten

Legenda
Locaties met
neveneffecten van
lobben systeem

De poorten van de oostelijke en westelijke binnenstadslobben worden extra belast met verkeer. Met name
wordt er overlast ervaren bij de Prinsenstraat en de Wijnstraat (primaire toegang) en bij de Sint Jorisweg –
Steegoversloot (secundaire toegang).

Primaire invalsweg
Knippollers

Verder wordt de scheiding tussen de lobben ervaren bij de knippollers op de Grote Markt en de Vest. Hier
rijden onbekenden (niet bewust van het lobbensysteem) zich soms klem. Als de pollers in storing zijn wordt
de geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer genegeerd, wat direct leidt tot klachten van omwonenden
over de oost-west verkeerstromen in het (historische) centrum .
Oost –west verkeer over Singelroute

De Singelroute (Nicolaas Maessingel) is de eerste mogelijkheid in zuidelijke richting waar gemotoriseerd
verkeer van de oostelijke naar de westelijke lob (en vice versa) kan rijden. Deze overlast wordt ervaren op de
Albert Cuypsingel,Nicolaas Maessingel, Ferdinand Bolsingel, Samuel van Hoogstratensingel, Hallincqlaan,
Stooplaan en Groenedijk (tussen Stooplaan en Noordendijk). Deze overlast is het sterkst op de Nicolaas
Maessingel.

Secundaire invalsweg
Parkeerroute
Onvoltooide P-route
Oost – west as
Ontsluiting 19e-eeuwse
Schil (herkomst/
bestemming schil)

Primaire en secundaire
toegang binnenstad
Westelijke/oostelijke
binnenstadslob
‘Scheiding’ lobben
Knippoller (beperkte toegang
tot andere binnenstadslob)

Autoluw/autovrij
centrum
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Ruimtelijk - functioneel
1.5a Neveneffecten van lobben systeem: locaties binnenstad en schil
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Ruimtelijk - functioneel
1.5b Neveneffecten van lobben systeem: doorstromingsproblemen oost – west as

Legenda

Neveneffecten lobbensysteem

Het systeem met de oostelijk en de westelijke binnenstadslobben kennen ook nevenaffecten voor de oost
west as, aan de rand van de 19e-eeuwse Schil.
Doorstroming

Verbeterpunten
doorstroming
oost – west as

De meeste kruispunten van enige importantie op de oost-west as zijn geregeld met verkeerslichten. Een
‘groene golf‘ is niet aanwezig. Hierdoor moet het verkeer dat de oost-west as volgt, regelmatig wachten voor
een verkeerslicht. Dit maakt de oost-west subjectief gezien al snel onaantrekkelijk, waardoor een deel van het
verkeer de neiging heeft om uit te wijken (bijvoorbeeld naar de Singelroute).

Primaire invalsweg

Verkeerlichten

Secundaire invalsweg

De kruispunten zijn niet voor niets met verkeerslichten geregeld. Dit omdat de oost-west as:
- een vormgeving van 2x 2 rijstroken kent
- veel kruisend verkeer kent (gemotoriseerd maar in het bijzonder veel fietsverkeer);
- veel afslag bewegingen kent;
- een openbaar vervoer route is;
- ook door hulpdiensten gebruikt wordt.

Parkeerroute
Onvoltooide P-route
Oost – west as
Ontsluiting 19e-eeuwse
Schil (herkomst/
bestemming schil)

Primaire en secundaire
toegang binnenstad
Westelijke/oostelijke
binnenstadslob
‘Scheiding’ lobben
Knippoller (beperkte toegang
tot andere binnenstadslob)

Autoluw/autovrij
centrum
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Ruimtelijk - functioneel
1.5b Neveneffecten van lobben systeem: doorstromingsproblemen oost – west as
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Ruimtelijk - functioneel
1.5b Neveneffecten van lobben systeem: herkenbaarheidproblemen oost – west as

Legenda

Neveneffecten lobbensysteem

Het systeem met de oostelijk en de westelijke binnenstadslobben kennen ook nevenaffecten voor de oost
west as, aan de rand van de 19e-eeuwse Schil.
Herkenbaarheid aantakking westelijke primaire invalsweg

Verbeterpunten
herkenbaarheid
oost – west as

Bij de westelijke primaire invalroute is de herkenbaarheid van de oost-west as niet optimaal. De westelijke
parkeerroute (rechtdoorgaande beweging) is prominenter in het wegbeeld aanwezig.
Herkenbaarheid Oranjepark/Vrieseweg-Toulonselaan

De gehele oost-west route is tweerichtingsverkeer. Bij het Oranjepark/Vrieseweg en Toulonselaan is de oostwest gesitueerd via wegen met eenrichtingsverkeer en is de herkenbaarheid van de route minimaal. Door de
draaiende bewegingen is ook het comfort op deze route minimaal.
Ook op de volgende kruispunten is de herkenbaarheid van de oost-west as ondermaats:
- rotonde Toulonselaan (vanuit de richting Burgemeester de Raadtsingel);
- kruispunten Oranjelaan – Vrieseweg - Toulonselaan (vanuit de richting Oranjelaan).
Het onderscheid tussen de oost-west as en de meer rechtdoorgaande wegen zoals respectievelijk
Transvaalstraat of Krommedijk kan verbeterd worden.

Primaire invalsweg
Secundaire invalsweg
Parkeerroute
Onvoltooide P-route
Oost – west as
Ontsluiting 19e-eeuwse
Schil (herkomst/
bestemming schil)

Primaire en secundaire
toegang binnenstad
Westelijke/oostelijke
binnenstadslob
‘Scheiding’ lobben
Knippoller (beperkte toegang
tot andere binnenstadslob)

Autoluw/autovrij
centrum
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Ruimtelijk - functioneel
1.5c Neveneffecten van lobben systeem: herkenbaarheidproblemen oost – west as
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Parkeren
2.1a Huidige parkeerstructuur
Betaald parkeren

Legenda

De gehele (historische) binnenstad en nagenoeg de gehele 19e-eeuwse Schil kent een betaald
parkeerregiem. Betaal parkeren is maandag t/m zaterdag 9.00 – 22.00 uur. Gratis parkeerterreinen (na 24h
betalen) zijn er naast de primaire invalwegen: in het westen bij de Weeskinderendijk en in het oosten op het
Energieterrein.

Betaald parkeren

Parkeerroutes

Bestaande
parkeervoorzieningen
(PRIS)

Er zijn twee parkeerroutes:
 de westelijke parkeerroute, gevormd door Wilgenbos – Achterhakkers – Spuiboulevard – Johan de
Wittstraat – Stationsweg – Burgemeester de Raadtsingel – Havenstraat – Korte Parallelweg;
 de oostelijke parkeerroute, gevormd door de Noordendijk.
De oostelijke parkeerroute (omgeving Noordendijk) is nog in ontwikkeling en heeft in de huidige situatie nog
maar een beperkte parkeerfunctie voor de (historische) binnenstad. Vanuit de primaire invalsweg
Mewedestraat wordt met het PRIS (Parkeer Reis Informatie Systeem) verwezen naar de westelijke
parkeerroute via de oost-west as (Oranjelaan – Oranjepark/Transvaalstraat – Burgemeester de Raadtsingel).
Ook vanuit de Crayensteynstraat (secundaire invalsweg) wordt verwezen naar de westelijke parkeerroute via
de oost-west as (Oranjelaan – Oranjepark/Transvaalstraat – Burgemeester de Raadtsingel).
West

De Wilgenbos – Achterhakkers – Spuiboulevard – Johan de Wittstraat - Stationsweg zorgen voor de aan- en
afvoer van de parkeergarages die gericht zijn op het westelijk deel van de (historische) binnenstad. Dit betreft
de garages Spuihaven, Veemarkt, Achterom, Visstraat en Drievriendenhof. Dit zijn tevens de belangrijkste
parkeervoorzieningen van het centrum.
Oost

De oostelijke parkeerroute (omgeving Noordendijk) is nog in ontwikkeling en heeft nog een beperkte
parkeerfunctie voor de (historische) binnenstad. Hier ligt de parkeergarage Riedijkshaven en
parkeergelegenheid ‘Energieterrein’. In ontwikkeling zijn een parkeergarage op Stadswerven zuid ten
behoeve van Bioscoop en Energiehuis. Er zijn toekomstplannen voor parkeergelegenheden op het Kromhout
en nabij Steegoversloot. De oostelijke parkeerroute is oorspronkelijk in het mobiliteitsplan (2004) als een
circuit beschouwd waarbij Sint Jorisweg – Hallincqlaan – Stooplaan ook een functie hadden voor het
parkeren in dit deel van het centrum.

Gratis parkeren

(24h)

Primaire invalsweg
Secundaire invalsweg
Parkeerroute
Mogelijke toekomstige
parkeerontwikkelingen
Onvoltooide
parkeerroute
Oost – west as
(verwijzing via PRIS)

‘Scheiding’ lobben
Autoluw/autovrij
centrum
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Parkeren
2.1a Huidige parkeerstructuur
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Parkeren
2.1b Parkeerroutes (volgens parkeer verwijssysteem)
Aanrijroutes parkeergarages

Vanuit de primaire en secundaire invalroutes worden de parkeergarages aangegeven middels het PRIS
(Parkeer Reis Informatie Systeem). Alle routes tezamen vormen het volgende PRIS-netwerk.

Legenda
Aanrijroute
parkeergarage
Aanrijroute
parkeerterrein

(niet

aangegeven op PRIS)

Bestaande
parkeergarage (PRIS)
Bestaand parkeerveld
(PRIS)
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Parkeren
2.1b Parkeerroutes (volgens parkeer verwijssysteem)
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Parkeren
2.1c Retourroutes parkeren
Afrijroute parkeergarages

Vanuit de parkeergarages worden de volgende afrijroutes gebruikt (indicatief). De afrijroutes worden niet
specifiek aangegeven middels bewegwijzering. Alle afrijroutes tezamen vormen het volgende netwerk.

Legenda
Afrijroute
parkeergarage (indicatief)

Bestaande
parkeergarage (PRIS)
Bestaand parkeerveld
(PRIS)
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Parkeren
2.1c Retourroutes parkeren
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Parkeren
2.1d Parkeerverwijs- en retourroutes
Aan- en afrijroutes parkeergarages

Vanuit de primaire en secundaire invalroutes worden de parkeergarages aangegeven middels het PRIS
(Parkeer Reis Informatie Systeem). Vanuit de parkeergarages worden de volgende afrijroutes gebruikt
(indicatief). De afrijroutes worden niet specifiek aangegeven middels bewegwijzering.
De aan- en afrijroutes zijn zoveel mogelijk gebundeld.

Legenda
Aanrijroute
parkeergarage
Aanrijroute
parkeerterrein

(niet

aangegeven op PRIS)

Alle aan en afrijroutes tezamen vormen het volgende parkeernetwerk.

Afrijroute
parkeergarage (indicatief)

Aanvullend
parkeerverwijssysteem
(PRIS)

Bestaande
parkeergarage (PRIS)
Bestaand parkeerveld
(PRIS)
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Parkeren
2.1d Parkeerverwijs- en retourroutes
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Parkeren
2.2a Parkeerlocaties en 200m invloedsgebied (parkeergarages en Grote Markt)
Invloedsgebied is variabel

Elke parkeerlocatie heeft een invloedsgebied. Dit invloedsgebied is groter als de prijs lager is (bijv. bij gratis
parkeren). Ook van invloed zijn de concurrerende parkeervoorzieningen en de aantrekkelijkheid van de
looproute.
Loopafstanden

In het algemeen zijn de acceptabele loopafstanden voor winkelen 200 – 600 meter. Voor wonen en
ontspanning wordt 100 meter aangehouden en voor werken 200 – 800 meter.

Legenda
Invloedsgebied
parkeervoorziening
PRIS (200m)
Invloedsgebied
parkeren op de Grote
Markt (200m)

Bij deze marges dient opgemerkt te worden dat maar een deel van de mensen bereid is om ver(der) te lopen.
Indicatie van standaard invloedsgebied parkeerlocatie

Op de afbeelding is een standaard 200 meter invloedsgebied (hemelsbreed) weergegeven van de huidige
parkeergarages en het maaiveldparkeren op de Grote Markt.

Parkeren op afstand in
Drechtsteden

Parkeerders in de regio

Er zijn bezoekers aan de binnenstad die met de auto naar een opstappunt van de Waterbus rijden in het
Drechtstedengebied en vervolgens met het Waterbussysteem naar Dordrecht varen. Vervolgens lopen deze
bezoekers te voet naar hun bestemming in het centrum.

Bestaande
parkeergarage (PRIS)
Bestaand parkeerveld
(PRIS)
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Parkeren
2.2a Parkeerlocaties en 200m invloedsgebied (parkeergarages en Grote Markt)
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Parkeren
2.2b Attractieve binnenstad in relatie tot 200m invloedsgebied parkeerlocaties
Dekking parkeergarages attractieve binnenstad

In de afbeelding is weergegeven hoe de attractieve binnenstad gedekt wordt door de parkeervoorzieningen
bij een invloedsgebied van standaard 200 meter (hemelsbreed). Het betreft de huidige parkeergarages en het
maaiveldparkeren op de Grote Markt.

Legenda
Invloedsgebied
parkeervoorziening
PRIS (200m)
Invloedsgebied
parkeren op de Grote
Markt (200m)
Parkeren op afstand in
Drechtsteden

Bestaande
parkeergarage (PRIS)
Bestaand parkeerveld
(PRIS)
Historisch
centrum/havengebied
Kernwinkelgebied
Sociaal culturele
functies
Horeca concentraties
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Parkeren
2.2b Attractieve binnenstad in relatie tot 200m invloedsgebied parkeerlocaties
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Parkeren
2.3a Parkeerlocaties en 400m invloedsgebied (parkeergarages en grote markt)
Invloedsgebied is variabel

Elke parkeerlocatie heeft een invloedgebied. Dit invloedsgebied is groter als de prijs lager is (bijv. bij gratis
parkeren). Ook van invloed zijn de concurrerende parkeervoorzieningen en de aantrekkelijkheid van de
looproute.
Loopafstanden

In het algemeen zijn de acceptabele loopafstanden voor winkelen 200 – 600 meter. Voor wonen en
ontspanning wordt 100 meter aangehouden en voor werken 200 – 800 meter.

Legenda
Invloedsgebied
parkeervoorziening
PRIS (400m)
Invloedsgebied
parkeren op de Grote
Markt (400m)

Bij deze marges dient opgemerkt te worden dat maar een deel van de mensen bereid is om ver(der) te lopen.
Indicatie van standaard invloedsgebied parkeerlocatie

In de afbeelding is een standaard 400 meter invloedsgebied (hemelsbreed) weergegeven van de huidige
parkeergarages en het maaiveldparkeren op de Grote Markt .

Parkeren op afstand in
Drechtsteden

Bestaande
parkeergarage (PRIS)
Bestaand parkeerveld
(PRIS)
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Parkeren
2.3a Parkeerlocaties en 400m invloedsgebied (parkeergarages en grote markt)
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Parkeren
2.3b Attractieve binnenstad in reflatie tot 400m invloedsgebied parkeerlocaties
Dekking parkeergarages attractieve binnenstad

In de afbeelding is weergegeven hoe de attractieve binnenstad gedekt wordt door de parkeervoorzieningen
bij een invloedsgebied van standaard 400 meter (hemelsbreed). Het betreft de huidige parkeergarages en het
maaiveldparkeren op de Grote Markt.

Legenda
Invloedsgebied
parkeervoorziening
PRIS (400m)
Invloedsgebied
parkeren op de Grote
Markt (400m)
Parkeren op afstand in
Drechtsteden

Bestaande
parkeergarage (PRIS)
Bestaand parkeerveld
(PRIS)
Historisch
centrum/havengebied
Kernwinkelgebied
Sociaal culturele
functies
Horeca concentraties
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Parkeren
2.3b Attractieve binnenstad in reflatie tot 400m invloedsgebied parkeerlocaties
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Parkeren
2.4a Parkeren voor bezoek binnenstad (bestemming westelijke lob)
Aanrijroute parkeerders met bestemming in westelijk deel binnenstad

Legenda

Parkeerders met een bestemming in de westelijke binnenstadslob, zullen grotendeels via de westelijke
parkeerroute een parkeergelegenheid zoeken. Dat kan in de westelijke binnenstadslob zelf, maar ook in de
19e-eeuwse Schil (of zelfs daarbuiten, ten zuiden van het spoor).

Invloedsgebied
parkeervoorziening
PRIS (200m)

Parkeerders van buiten Dordrecht zullen veelal via de primaire invalwegen (uit de richting A16 of N3)
aanrijden. Verkeer uit de richting N3 zal via de oost-west as naar de westelijke parkeerroute rijden.

Westelijke parkeerroute

Verkeer uit de overige stadsdelen van Dordrecht zal direct naar de westelijke parkeerroute rijden of ook
gebruik maken van de oost-west as.

Primaire invalsweg
Secundaire invalsweg
Oost – west as
Parkeren op afstand in
Drechtsteden

Historisch
centrum/havengebied
Kernwinkelgebied
Sociaal culturele
functies
Horeca concentraties
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Parkeren
2.4a Parkeren voor bezoek binnenstad (bestemming westelijke lob)
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Parkeren
2.4b Nadelen parkeren met bestemming westelijke lob)
Congestie

Legenda

Parkeerders met een bestemming in de westelijke binnenstadslob kunnen op en rondom de westelijke
parkeerroute met congestie geconfronteerd worden, zowel bij het aanrijden als bij het verlaten van de
parkeergelegenheid.

Invloedsgebied
parkeervoorziening
PRIS (200m)

Per ongeluk in oostelijk deel van het centrum

Westelijke parkeerroute
19e-eeuwse

Parkeerders die per ongeluk door het oostelijke deel van de
Schil rijden op weg naar de
binnenstad (bijvoorbeeld Vrieseweg, Sint Jorisweg of Noordendijk) kunnen niet naar de westelijke
binnenstadslob. Uitgezonderd ontheffinghouders. Parkeerders die per ongeluk in het oostelijk deel van het
centrum terecht zijn gekomen, kunnen bij het Station via de Burgemeester de Raadtsingel pas richting het
westen rijden over de oost-west as. Via de Singel is het ook mogelijk om richting het westen te rijden maar dit
is niet gewenst.

Primaire invalsweg
Secundaire invalsweg
Oost – west as
Verkeerstromen met
‘problemen’
Wegvakken met
‘problemen’

Historisch
centrum/havengebied
Kernwinkelgebied
Sociaal culturele
functies
Horeca concentraties
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Parkeren
2.4b Nadelen parkeren met bestemming westelijke lob)
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Parkeren
2.5a Parkeren voor bezoek binnenstad (bestemming oostelijke lob)
Aanrijroute parkeerders met bestemming in westelijk deel binnenstad

Parkeerders met een bestemming in de oostelijke binnenstadslob, zullen grotendeels via de oostelijke
parkeerroute een parkeergelegenheid zoeken. In veel gevallen zal dat in de 19e eeuwse schil zijn, maar het
kan ook in de oostelijke binnenstadslob zelf.

Legenda
Invloedsgebied
parkeervoorziening
PRIS (200m)

Deze parkeerders moeten echt hun uitgezochte route volgen want als ze het Parkeer Reis Informatie
systeem volgen worden ze automatisch naar de westelijke parkeerroute geleid.

Invloedsgebied
parkeren op de Grote
Markt (200m)

Parkeerders vanbuiten Dordrecht zullen veelal via de primaire invalwegen (uit de richting A16 of N3)
aanrijden. Verkeer uit de richting A16 zal via de oost-west as naar de oostelijke parkeerroute rijden.

Oostelijke parkeerroute

Verwijzing PRIS naar westelijke parkeerroute

Verkeer uit de overige stadsdelen van Dordrecht zal direct naar de oostelijke parkeerroute rijden of ook
gebruik maken van de oost-west as.

Primaire invalsweg
Secundaire invalsweg
Oost – west as

Historisch
centrum/havengebied
Kernwinkelgebied
Sociaal culturele
functies
Horeca concentraties
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Parkeren
2.5a Parkeren voor bezoek binnenstad (bestemming oostelijke lob)
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Parkeren
2.5b Nadelen parkeren met bestemming oostelijke lob)
Congestie bij station

Parkeerders met een bestemming in de oostelijke binnenstadslob kunnen hoogstens op de oost-west as bij
het Station met congestie geconfronteerd worden. Dit zowel bij het aanrijden als bij het verlaten van de
parkeergelegenheid.
Per ongeluk in westelijk deel van het centrum

Parkeerders die per ongeluk door het westelijke deel van de 19e-eeuwse Schil rijden op weg naar de
binnenstad (bijvoorbeeld Prinsenstraat/Nieuwe Haven of op de Vest) kunnen niet naar de oostelijke
binnenstadslob. Uitgezonderd ontheffinghouders.
Parkeerders die per ongeluk op de westelijke parkeerroute (op de Spuiboulevard/Johan de Wittstraat) terecht
zijn gekomen, kunnen bij het Station via de Burgemeester de Raadtsingel pas richting het oosten rijden over
de oost-west as.

Legenda
Invloedsgebied
parkeervoorziening
PRIS (200m)
Invloedsgebied
parkeren op de Grote
Markt (200m)
Oostelijke parkeerroute
Primaire invalsweg
Secundaire invalsweg
Oost – west as
Verkeerstromen met
‘problemen’
Wegvakken met
‘problemen’
Historisch
centrum/havengebied
Kernwinkelgebied
Sociaal culturele
functies
Horeca concentraties
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Parkeren
2.5b Nadelen parkeren met bestemming oostelijke lob)
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Verkeersintensiteiten
3.1 Verkeerstromen 2012: Etmaal werkdag (verkeerssysteem met pollers)

Legenda

Verkeersbelasting centrum netwerk 2012

Hoofdroute

De huidige verkeersbelasting op de hoofdwegen is op kaart weergegeven. Hierbij is gebruik gemaakt van het
basisjaar 2012 van het huidige verkeersmodel. Dit verkeersmodel is gekalibreerd (bijgesteld) aan de hand
van een fijnmazig stelsel van (tijdelijke) telpunten.

Secundaire route

Weergegeven zijn die locaties, die overeenkomen met de beschikbare gegevens uit 1988 zodat een zo goed
mogelijke vergelijking mogelijk zou kunnen zijn.

Rotonde

Etmaal werkdag op doorsnede

Eenrichtingsverkeer

De weergegeven aantallen op de kaart betreffen etmaal werkdag motorvoertuigen intensiteiten per
doorsnede (dus eenrichtingsverkeer of tweerichtingsverkeer).
2250

Intensiteiten 2012
gemiddelde werkdag

2250

Intensiteiten 2012
gemiddelde werkdag
(extra t.o.v. vergelijkingsjaar 1988)

‘Scheiding’ lobben
Autoluw/autovrij
centrum
bron: gekalibreerd verkeersmodel 2012
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Verkeersintensiteiten
3.1 Verkeerstromen 2012: Etmaal werkdag (verkeerssysteem met pollers)
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Verkeersintensiteiten
3.2a Verkeersysteem 1988 (zonder pollers)
Ontwikkeling verkeer in 25 jaar

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het verkeer in de afgelopen 25 jaar is gebruik gemaakt van de
gegevens die beschikbaar waren van het gehele wegenstelsel van het centrum: binnenstad en 19e-eeuwse
Schil. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens van de nota Aanzet verkeerscirculatieplan binnenstad uit
1988.
Situatie centrum met vrijelijk auto gebruik

In 1988 kon men nog vrijelijk met de auto en bus door de (historische) binnenstad rijden. Zo kon er
bijvoorbeeld geparkeerd worden op het Statenplein en op de Sarisgang reden auto’s. Parkeergarage
Drievriendenhof was er nog niet, maar hier kon wel op maaiveldniveau geparkeerd worden.

Legenda
Hoofdroute
Secundaire route
Eenrichtingsverkeer

Er was dus geen voetgangersgebied (behalve enkele winkelstraten zoals de Voorstraat) en er waren ook
geen pollers. De auto werd in het centrum nauwelijks een strobreed in de weg gelegd

‘Scheiding’ lobben
Autoluw/autovrij
centrum
bron: aanzet verkeerscirculatieplan binnenstad 1988
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bron: aanzet verkeerscirculatieplan binnenstad 1988

Verkeersintensiteiten
3.2a Verkeersysteem 1988 (zonder pollers)

55

Verkeersintensiteiten
3.2b Verkeerstromen 1988: Etmaal werkdag (verkeerssysteem zonder pollers)

Legenda

Verkeersbelasting centrum netwerk 1988

Hoofdroute

De intensiteiten zijn verkregen uit de nota Aanzet verkeerscirculatieplan binnenstad uit 1988.
De gegevens zijn uit directe tellingen verkregen.

Secundaire route

De weergegeven aantallen op de kaart betreffen etmaal werkdag motorvoertuigen intensiteiten per
doorsnede (dus eenrichtingsverkeer of tweerichtingsverkeer).

Eenrichtingsverkeer
2250

Om de verkeersituatie in 1988 in het juiste perspectief te plaatsen.

Intensiteiten 1988
gemiddelde werkdag

Parkeren
In het centrum was nog geen parkeerregulering. De parkeergarages en slechts enkele locaties met maaiveld
parkeren zoals Grote Markt, Statenplein en Drievriendenhof kenden een betaald parkeren regiem.
N3
In 1988 was de randweg Dordrecht nog onvoltooid. Deze weg was gesitueerd als weg met 2x 2 rijstroken tussen de
Burgemeester de Keijzerweg in Papendrecht en de Laan der Verenigde Naties in Dordrecht. Vanaf deze locatie
was er nog een locale verbindingsweg naar de Copernicusweg.
OV
Centrumhalte was op Achterom.
Ontwikkelingen inwoners en arbeidsplaatsen
Er waren in 1988 minder bewoners in de historische binnenstad en meer arbeidsplaatsen, in relatie tot de huidige
situatie. In de 19e-eeuwse Schil zijn inwoners en arbeidsplaatsen de afgelopen decennia licht gestegen. Zie tabel.

‘Scheiding’ lobben
Autoluw/autovrij
centrum
bron: Aanzet verkeerscirculatieplan binnenstad 1988
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Verkeersintensiteiten
3.2b Verkeerstromen 1988: Etmaal werkdag (verkeerssysteem zonder pollers)
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Verkeersintensiteiten
3.2c Toe/afname verkeer 1988 – 2012 (24 jaar)

Legenda

Minder verkeer door binnenstad

Kijkend naar het verschil tussen 1988 en 2012 dan is opvallend dat er geen grote verschillen op te merken
zijn in de verkeerintensiteiten in de 19e-eeuwse Schil. Het is duidelijke dat er minder verkeer door de
(historische) binnenstad rijdt; dit als gevolg van het pollersysteem en het systeem van de binnenstadslobben.
Hoofdwegen: na groei weer afname

Opvallend is dat op de hoofdwegen in de 19e-eeuwse Schil slechts beperkte veranderingen hebben plaats
gevonden in de afgelopen 25 jaar. Het verkeer heeft wel een sterke groei gekend in de jaren ‘90 maar een
gestage afname in de 21e eeuw heeft geresulteerd dat de verkeerbelasting op de hoofdwegen in 2012 niet
veel verschilt met die van 1988.

-1500

+1500

Afname intensiteiten
(2012 t.o.v. 1988)

Toename intensiteiten
(2012 t.o. v. 1988)

Het in de afbeelding weergegeven netwerk is het netwerk van 2012.

Hoofdroute
Secundaire route
Rotonde
Eenrichtingsverkeer
‘Scheiding’ lobben
Autoluw/autovrij
centrum
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Verkeersintensiteiten
3.2d Ingeschatte verminderde verkeerstromen door centrum
door pollersysteem/afsluitingen (projectie situatie 1988)

Legenda

Verminderde verkeerstromen in binnenstad door lobben en pollersysteem

Getracht is een inschatting te maken van de verkeerstromen die verminderd zijn als gevolg van het
pollersysteem en het systeem van de binnenstadslobben.

± 1000

Inschatting vermindering aantal verkeersrelaties door centrum

Een aantal van oudsher belangrijke verkeersrelaties in het centrum zijn weergegeven. De ingeschatte
intensiteiten op de relaties betreffen de verminderde intensiteiten tussen 1988 en 2012.

Verminderde
verkeerstoom als
gevolg van lobben/
pollersysteem
(ten opzichte van 1988)

Het weergegeven netwerk in de afbeelding is het netwerk van 2012; de weergegeven intensiteiten op de
wegvakken betreffen de gegevens uit 1988; dit is ter informatie weergegeven.

Hoofdroute 2012
Secundaire route 2012
Eenrichtingsverkeer
2012
2250

Intensiteiten 1988
gemiddelde werkdag
‘Scheiding’ lobben 2012
Autoluw/autovrij
centrum 2012
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Verkeersintensiteiten
3.2d Ingeschatte verminderde verkeerstromen door centrum door pollersysteem/afsluitingen (projectie situatie 1988)

Bevoorradingsverkeer
4 Lengte beperking

Legenda

Lengtebeperking vrachtverkeer binnenstad

In de binnenstad geldt sinds 2010 een lengtebeperking voor het grootste deel van dit gebied. Vrachtwagens
tot 7,5 meter mogen vrijelijk de binnenstad in. Voor langere vrachtwagens moet een vergunning aangevraagd
worden. Voor enkele wegen en expeditiehoven geldt een lengte beperking van 13 meter.
Aanrijroutes vrachtverkeer

De aanrijroutes van bevoorradingsverkeer zijn indicatief aangegeven; dit betreft de hoofdverkeerstructuur van
het centrum van Dordrecht wat normaliter ook de voorkeursroutes zijn voor vrachtwagenchauffeurs.

Lengte beperking 13
meter
Lengte beperking 7,5
meter

Primaire invalsweg
Secundaire invalsweg
Parkeerroute
Oost – west as
Primaire toegang
binnenstad
Secundaire toegang
binnenstad
‘Scheiding’ lobben
Autoluw/autovrij
centrum
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routes
bevoorradingsverkeer
indicatief

Bevoorradingsverkeer
4 Lengte beperking
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Openbaar vervoer
5.1a bus – trein – waterbus 2012
OV netwerk 2012

Weergegeven zijn de busroutes voor 2012 en de waterbusroutes. Tevens is het spoor weergegeven met
Station Dordrecht. Waar de bussen in éénrichting rijden is dit ook weergegeven.

Legenda
Buslijn (bundel)

Reizigersaantallen via Spoor en Waterbus

Enkele buslijnen

Op het Station Dordrecht stappen op werkdagen dagelijks circa 22.000 reizigers in- en uit. Hierbij zijn de
overstappende reizigers niet meegeteld.

Buslijn

Via de Waterbus reizen ongeveer 1 miljoen mensen per jaar van of naar Dordrecht, verdeeld over de lijnen:
- Merwekade – Papendracht vice versa ca. 475.000 reizigers;
- Hooikade – Zwijndrecht vice versa ca. 275.000 reizigers;
- Merwekade – Rotterdam vice versa ca. 150.000 reizigers;
- Merwekade – Sliedrecht vice versa ca. 75.000 reizigers;
- Merwekade – Zwijndrecht vice versa ca. 50.000 reizigers.

Buslijn in één richting
Spoor (met station)
Waterbus (met steiger)

‘Scheiding’ lobben
Autoluw/autovrij
centrum

64

Openbaar vervoer
5.1a bus – trein – waterbus 2012
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Openbaar vervoer
5.1b bushaltes lijn 10 (tot en met 2012)
Lijn 10

Weergegeven zijn de haltes van lijn 10 in de (historische) binnenstad tot en met 2012.

Legenda
Bushalte
Haltepaar
Tijdhalte

Buslijn (bundel)
Enkele buslijnen
Buslijn
Buslijn in één richting
Spoor (met station)
Waterbus (met steiger)
‘Scheiding’ lobben
Autoluw/autovrij
centrum
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Openbaar vervoer
5.1b bushaltes lijn 10 (tot en met 2012)
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Openbaar vervoer
5.2a bus – trein – waterbus 2013
OV netwerk 2013

Weergegeven zijn de busroutes voor 2013 (aangevuld met de waterbusroutes en het spoor). Waar de bussen
in éénrichting rijden is dit ook weergegeven.

Legenda
Buslijn (bundel)

Nieuwe route lijn 10 via Kunstmin en rechtbank

Enkele buslijnen

In 2013 rijdt lijn 10 een ronde (met de klok mee) door de Noordflank en Schil. Hierbij wordt na het
Energieterrein ook Kunstmin en de Rechtbank aangedaan.

Buslijn

Ook rond het Energiehuis op Stadswerven Zuid rijdt lijn 10 anders (met de klok mee).

Buslijn in één richting

Reizigersaantallen via Spoor en Waterbus

Op het Station Dordrecht stappen op werkdagen dagelijks circa 22.000 reizigers in- en uit. Hierbij zijn de
overstappende reizigers niet meegeteld.
Via de Waterbus reizen ongeveer 1 miljoen mensen per jaar van of naar Dordrecht, verdeeld over de lijnen:
- Merwekade – Papendracht vice versa ca. 475.000 reizigers;
- Hooikade – Zwijndrecht vice versa ca. 275.000 reizigers;
- Merwekade – Rotterdam vice versa ca. 150.000 reizigers;
- Merwekade – Sliedrecht vice versa ca. 75.000 reizigers;
- Merwekade – Zwijndrecht vice versa ca. 50.000 reizigers.

Spoor (met station)
Waterbus (met steiger)

‘Scheiding’ lobben
Autoluw/autovrij
centrum
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Openbaar vervoer
5.2a bus – trein – waterbus 2013
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Openbaar vervoer
5.2b bushaltes lijn 10 (vanaf 2013)
Lijn 10

Legenda

Weergegeven zijn de haltes van lijn 10 in de (historische) binnenstad vanaf 2013.

Bushalte

Nieuwe route en haltes lijn 10 via Kunstmin en rechtbank

Haltepaar

In 2013 rijdt lijn 10 een ronde (met de klok mee) door de Noordflank en Schil. Hierbij wordt na het
Energieterrein ook Kunstmin en de Rechtbank aangedaan. De halteparen worden haltes.

Tijdelijke haltelocatie

Ook rond het Energiehuis op Stadswerven Zuid rijdt lijn 10 anders (met de klok mee). In de omgeving van het
Energiehuis wordt het aantal haltes beperkt. In het gebied tussen Bioscoop en Energiehuis wordt een
centrale halte voor hert gebied gerealiseerd.

Nieuwe haltelocatie
Tijdhalte

Buslijn (bundel)
Enkele buslijnen
Buslijn
Buslijn in één richting
Spoor (met station)
Waterbus (met steiger)
‘Scheiding’ lobben
Autoluw/autovrij
centrum
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Openbaar vervoer
5.2b bushaltes lijn 10 (vanaf 2013)
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Nood- en hulpdiensten
6 Brandweer (en ambulance) uitrukroutes
Brandweer uitrukroute

Met de ingebruikname van de nieuwe brandweerpost op het Leerpark, is de brandweerpost aan het
Oranjepark gehandhaafd. Vanuit hier rijdt het eerste voertuig naar meldingen in het centrum.
Een tweede voertuig rijdt vanuit de brandweerpost Leerpark naar het centrum via de spoorwegovergang
Krommedijk of via de Laan der Verenigde Naties en Dokweg.
De ambulance heeft uitsluitend een post op het Leerpark en rijdt via dezelfde routes aan als de
brandweerwagens uit het Leerpark.

Legenda
Aanrijroute brandweer
in centrum vanuit post
Oranjepark
Alternatieve aanrijroute
brandweer in centrum
vanuit post Oranjepark
Locatie brandweerpost
Oranjepark
Aanrijroute
brandweer/ambulance
in centrum vanuit post
leerpark
Wenselijke route voor
brandweer/ambulance
in centrum vanuit post
Leerpark

Bestaande
parkeergarage
Bestaand parkeerveld
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Nood- en hulpdiensten
6 Brandweer (en ambulance) uitrukroutes
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Fiets
7. Fietsnetwerk
Fietsnetwerk

Het hoofdnetwerk van de fiets bestaat uit een webvorming netwerk rondom de binnenstad. De belangrijkste
routes worden ook ‘s nachts tot een bepaald niveau verlicht: het Nachtnetwerk fiets.
Recreatieve fietsroutes

Naast de primaire en secundaire routes worden ook recreatieve routes onderscheiden. In de toekomst zal het
hart van het ontwikkelingsgebied Stadswerven – Noord uit een fietsroute bestaan. Hierdoor wordt de Staart
rechtsreeks met de (historische) binnenstad verbonden, via een brug voor langzaam verkeer. Deze nieuwe
fietsroute is ook onderdeel van het recreatieve netwerk van fietsroutes in Dordrecht.

Legenda
Primaire fietsroute
Secundaire fietsroute
Recreatieve fietsroute
Nachtnetwerk fiets

Fietsen buiten winkeltijden door voetgangersgebied

Een groot deel van het kernwinkelgebied is gedurende de winkeltijden een voetgangersgebied. Buiten
winkeltijden is fietsen daar wel toegestaan.
Fietsnetwerk over water

Het waterbussysteem maakt deel uit van de primaire fietsroutes naar andere Drechtsteden.

Primaire fietsroute via
waterbus
Fietsarm centrum
(en autoluw/autovrij)

Toekomstige fietsroute
(door ontwikkellocatie)

Spoor (met station)
Waterbus (met steiger)
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Fiets
7. Fietsnetwerk
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Toekomst: Parkeren
8.1 Mogelijke parkeerontwikkelingen oostelijk deel centrum
(parkeerlocaties en 200m invloedsgebied)

Legenda

Mogelijke toekomstige parkeerontwikkelingen in oostelijk deel centrum

In de toekomst worden parkeerontwikkelingen verwacht in het oostelijk deel van het centrum. Mogelijk betreft
het 3 nieuwe parkeerontwikkelingen, waarvan één bij de bioscoop en het Energiehuis, op Stadswerven zuid.
Twee andere parkeerontwikkelingen zijn dichter bij het kernwinkelgebied en het Hofkwartier gesitueerd. Ook
de rechtbank en Kunstmin liggen in de buurt van deze zoek- en ontwikkellocaties voor parkeerontwikkelingen.
Dit zouden de locaties Kromhout en Steegoversloot kunnen zijn.
Indicatie van standaard invloedsgebied huidige en toekomstige parkeerlocaties

Op de afbeelding is een standaard 200 meter invloedsgebied (hemelsbreed) weergegeven van de huidige
parkeergarages en het maaiveldparkeren op de Grote Markt, aangevuld met de mogelijke 3 nieuwe
parkeerontwikkelingen.

Mogelijke toekomstige
parkeerontwikkelingen
Invloedsgebied nieuwe
parkeervoorziening
opgenomen in PRIS
(200m)

Bestaande
parkeervoorzieningen
(PRIS)
Invloedsgebied
parkeervoorziening
PRIS (200m)
Invloedsgebied
parkeren op de Grote
Markt (200m)
Parkeren op afstand in
Drechtsteden
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Toekomst: Parkeren
8.1 Mogelijke parkeerontwikkelingen oostelijk deel centrum (parkeerlocaties en 200m invloedsgebied)
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Toekomst: Parkeren
8.2 Mogelijke parkeerontwikkelingen oostelijk deel centrum
(parkeerlocaties en 400m invloedsgebied)

Legenda

Mogelijke toekomstige parkeerontwikkelingen in oostelijk deel centrum

In de toekomst worden parkeerontwikkelingen verwacht in het oostelijk deel van het centrum. Mogelijk betreft
het 3 nieuwe parkeerontwikkelingen, waarvan één bij de bioscoop en het Energiehuis, op Stadswerven zuid.
Twee andere parkeerontwikkelingen zijn dichter bij het kernwinkelgebied en het Hofkwartier gesitueerd. Ook
de rechtbank en Kunstmin liggen in de buurt van deze zoek- en ontwikkellocaties voor parkeerontwikkelingen.
Dit zouden de locaties Kromhout en Steegoversloot kunnen zijn.
Indicatie van standaard invloedsgebied huidige en toekomstige parkeerlocaties

Op de afbeelding is een standaard 400 meter invloedsgebied (hemelsbreed) weergegeven van de huidige
parkeergarages en het maaiveldparkeren op de Grote Markt, aangevuld met de mogelijke 3 nieuwe
parkeerontwikkelingen.

Mogelijke toekomstige
parkeerontwikkelingen
Invloedsgebied nieuwe
parkeervoorziening
opgenomen in PRIS
(400m)

Bestaande
parkeervoorzieningen
(PRIS)
Invloedsgebied
parkeervoorziening
PRIS (400m)
Invloedsgebied
parkeren op de Grote
Markt (400m)
Parkeren op afstand in
Drechtsteden
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Toekomst: Parkeren
8.2 Mogelijke parkeerontwikkelingen oostelijk deel centrum (parkeerlocaties en 400m invloedsgebied)

79

Toekomst: Parkeren
8.3 Toekomstige Parkeerverwijs- en retourroutes

Legenda

Groei naar volwaardige oostelijke parkeerroute

Mogelijke toekomstige parkeerontwikkelingen vinden plaats op Stadswerven Zuid (voor bioscoop en
Energieterrein), Kromhout en Steegoversloot.
Met deze ontwikkelingen is de oostelijke parkeerroute volwaardig en heeft een tevens een parkeerfunctie
voor de (historische) binnenstad. Vanuit de primaire invalsweg Mewedestraat wordt met het PRIS (Parkeer
Reis Informatie Systeem) dan wel verwezen naar de oostelijke parkeerroute. Als hier geen capaciteit meer is
wordt nog wel verwezen naar de westelijke parkeerroute, via de oost-west as (Oranjelaan –
Oranjepark/Transvaalstraat – Burgemeester de Raadtsingel).

Mogelijke toekomstige
parkeerontwikkelingen
Toekomstig netwerk
aanrijroutes
parkeergarages

Aan- en afrijroutes parkeergarages

Vanuit de primaire en secundaire invalroutes worden de parkeergarages aangegeven middels het PRIS
(Parkeer Reis Informatie Systeem). Vanuit de parkeergarages worden de volgende afrijroutes gebruikt
(indicatief). De afrijroutes worden niet specifiek aangegeven middels bewegwijzering.
De aan- en afrijroutes zijn zoveel mogelijk gebundeld. Bij de nieuwe parkeerontwikkelingen aan de oostelijke
parkeerroute vind de aanvoer van de locaties Kromhout en Steegoversloot plaats via de Noordendijk en de
afvoer via Sint Jorisweg – Singel –Hallincqlaan – Stooplaan. Dit conform het Mobiliteitsplan (2004).
Alle toekomstige aan- en afrijroutes tezamen vormen het volgende parkeernetwerk

Toekomstig netwerk
retourroutes
parkeergarages (indicatief)

Toekomstig netwerk
aanvullend
parkeerverwijssysteem
(PRIS)

Bestaande
parkeervoorzieningen
(PRIS)
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Toekomst: Parkeren
8.3 Toekomstige Parkeerverwijs- en retourroutes
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Openbaar vervoer
9 Te onderzoeken toekomstige route en bushaltes lijn 10 (vanaf 2014)
Lijn 10

Legenda

Weergegeven is een idee om lijn 10 via het kernwinkelgebied en de (historische) binnenstad te laten rijden in
de toekomst. Bijvoorbeeld vanaf januari 2014. Meerdere mogelijkheden zijn kansrijk om te onderzoeken,
maar één voorstel is uitgewerkt.

Bushalte

Voorstel nieuwe route lijn 10 via Bagijnhof

Nieuwe haltelocatie

Een mogelijke nieuwe route van lijn 10 is dat vanuit het busstation eerst het kernwinkelgebied wordt
aangedaan. Via Johan de Wittstraat en Bagijnhof (met halte nabij Sarisgang) wordt via de Visstraat (poller)
naar de Groenmarkt gereden. Na de ronde (met de klok mee) door de Noordflank en Schil, waarbij na het
Energieterrein ook Kunstmin en de Rechtbank wordt aangedaan rijdt lijn 10 de oude route langs de Grote
Kerk en door de Prinsenstraat. De halteparen op dit deel van de route worden haltes.
Naast voordelen dat ouderen vanuit het Station tot in het kernwinkelgebied gebracht kunnen worden, zal ook
de overlast op de Prinsenstraat verminderen. Tevens blijft de Grote Kerk haar halte behouden. Bij een
voldoende hoge frequentie is overstappen op het Scheffersplein mogelijk bij de tijdhalte aldaar. Dat is ook
een mogelijkheid voor reizigers die in de Schil zijn opgestapt en naar de Waterbushalte op de Merwekade
willen.

Haltepaar

Tijdhalte

Buslijn (bundel)
Enkele buslijnen
Buslijn
Buslijn in één richting
Spoor (met station)
Waterbus (met steiger)
‘Scheiding’ lobben
Autoluw/autovrij
centrum
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Openbaar vervoer
9 Te onderzoeken toekomstige route en bushaltes lijn 10 (vanaf 2014)
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Klachten: autoverkeer
Klachten: voetganger
Klachten: fiets
Klachten: bevoorradingsverkeer
Klachten: parkeren
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Hoofdstuk 2
Klachten verkeersysteem
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Klachten: autoverkeer
1.1 Vermindering congestie/verbetering doorstroming
Hinder verminderde doorstroming omgeving Station en Spuiboulevard

In het centrum zijn klachten over de doorstroming van de Burgemeester de Raadtsingel, de Stationsweg,
Johan de Wittstraat en de Spuiboulevard op piekmomenten. Op het kruispunt Spuiboulevard – Achterom –
Van Godewijckstraat vinden allerlei conflicterende bewegingen plaats, als gevolg van de ligging van de
parkeergarages aan beide zijden van de Spuiboulevard.
Kruispunt Spuiboulevard – Achterom

Daarnaast wordt dit kruispunt (Spuiboulevard – Achterom) extra belast door kerende voertuigen. Dit wordt
voor een deel veroorzaakt door verkeer wat vanuit de Spuiweg gedwongen wordt om rechtsaf te slaan in
oostelijke richting rotonde Spuiboulevard. Een deel van het verkeer keert om vervolgens richting het westen
te rijden. Ook verkeer wat vanuit de richting A16 de spuibrug op wil rijden, moet deze keerbeweging maken.
Deze verkeerstroom is echter veel kleiner als die uit de Spuiweg.

Legenda
Wegvakken met
congestie
Rijrichtingen die
problemen
veroorzaken in
verkeersnetwerk

‘Scheiding’ lobben
Bestaande
parkeervoorzieningen
Mogelijke toekomstige
parkeerontwikkelingen
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Klachten: autoverkeer
1.1 Vermindering congestie/verbetering doorstroming
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Klachten: autoverkeer
1.2 Concentraties klachten verkeer
(hoge intensiteiten/sluipverkeer/negeren verbodsborden)

Legenda

Hinder hoge intensiteiten

Klachten over de hoeveelheid verkeer zijn er met name op de Singelroute door de 19e-eeuwse Schil:
De Albert Cuypsingel, Nicolaas Maessingel, Ferdinand Bolsingel, Samuel van Hoogstratensingel,
Hallincqlaan, Stooplaan en Groenedijk (tussen Stooplaan en Noordendijk).

Concentraties klachten
verkeer (hoge intensiteiten /
sluipverkeer / hoge snelheden)

Tevens zijn er klachten uit de invalsroutes naar de (historische) binnenstad: Prinsenstraat en in minder mate
de Wijnstraat.
Illegaal verkeer wanneer pollers in storing zijn

Primaire invalsweg

Ook komen er klachten over de knippollers. Als deze in storing zijn (en naar benden staan) wordt er veel
misbruik gemaakt. De verbodsborden worden genegeerd en er rijdt verkeer van de oost naar de westelijke
lob en vice versa. Omwonenden merken dit direct en het dit levert veel klachten op.

Secundaire invalsweg
Parkeerroute
Onvoltooide P-route
Oost – west as
Ontsluiting 19e-eeuwse
Schil (herkomst/
bestemming schil)

Primaire en secundaire
toegang binnenstad
Westelijke/oostelijke
binnenstadslob
‘Scheiding’ lobben
Knippoller (beperkte toegang
tot andere binnenstadslob)

Autoluw/autovrij
centrum
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Klachten: autoverkeer
1.2 Concentraties klachten verkeer (hoge intensiteiten/sluipverkeer/negeren verbodsborden)
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Klachten: autoverkeer
1.3 Concentraties klachten hoge snelheden

Legenda

Hinder van snelheidsovertreders

In de afbeelding zijn de locaties weergegeven met klachten over hoge snelheden.
De snelheidsbeleving is over het algemeen erg subjectief en het is moeilijk voor mensen om snelheden van
rijdende auto’s in te schatten.

Concentraties klachten
hoge snelheden

Primaire invalsweg
Secundaire invalsweg
Parkeerroute
Onvoltooide P-route
Oost – west as
Ontsluiting 19e-eeuwse
Schil (herkomst/
bestemming schil)

Primaire en secundaire
toegang binnenstad
Westelijke/oostelijke
binnenstadslob
‘Scheiding’ lobben
Knippoller (beperkte toegang
tot andere binnenstadslob)

Autoluw/autovrij
centrum
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Klachten: autoverkeer
1.3 Concentraties klachten hoge snelheden

91

Klachten: autoverkeer
1.4 Concentraties klachten infrastructuur op locatieniveau
Hinder van onvolkomen infrastructuur

Er zijn klachten over de detailleringen van kruispuntsituaties en over De klachten over locaties zelf,
waaronder het onderdeel uit maken van een route tot wenselijke aanpassingen in de vormgeving, zijn
gezamenlijk weergegeven op de afbeelding.
Hoofdwegen en pollers

Een groot aantal klachten betreffen de oost-west as en de westelijke parkeerroute; de toegangen tot de
binnenstad en enkele toegangen tot de 19e-eeuwse Schil. Tevens wordt er om diverse redenen geklaagd
over de pollers (de hoofd en secundaire in- en uitgangen en de knippollers). Ook de Spuiweg als secundaire
invalsweg kent twee klachtenconcentraties.

Legenda
Concentraties klachten
infrastructuur op
locatieniveau
Klachten
Verkeerslichten
Primaire invalsweg
Secundaire invalsweg

19e-eeuwse Schil

In de 19e-eeuwse Schil zelf is het kruispunt Singel - Blekersdijk - Dubbeldamseweg Noord een
klachtenconcentratie, met name vanuit de bewoners. Ook het kruispunten stelsel Sint Jorisweg – singel –
Hallincqlaan.
(historische) Binnenstad

In de (historische) binnenstad is er een klachtenconcentratie rondom de recent herbestrate Wijnstraat.

Parkeerroute
Onvoltooide P-route
Oost – west as
Ontsluiting 19e-eeuwse
Schil (herkomst/
bestemming schil)

Primaire en secundaire
toegang binnenstad
Westelijke/oostelijke
binnenstadslob
‘Scheiding’ lobben
Knippoller (beperkte toegang
tot andere binnenstadslob)

Autoluw/autovrij
centrum
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Te smal na herinrichting,
eenrichtingsverkeer wenselijk

-Knippollers:
- verwijderen
- minder storing
- tol heffen

Hard rijden op
kruispunt stelsel,
slechte
kruispuntvormgeving,
onduidelijke situatie

Pollers:
- verwijderen
- ruimere openingstijden
- beperken openingstijden

Hard rijden, gevaarlijk,
op verkeerde weghelft

Vormgeving kruising

Afsluiting open
Verkeerslichten,
belemmering doorstroming

Linksaf toestaan
Korte rechtsaf strook
Alle verkeer moet wachten als
bussen het busstation verlaten

Klachten: autoverkeer
1.4 Concentraties klachten infrastructuur op locatieniveau
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Klachten: voetganger
2 Concentraties klachten oversteekbaarheid

Legenda

Barrières gemotoriseerd verkeer voor voetgangers

In de afbeelding zijn de locaties weergegeven waar klachten zijn over de oversteekbaarheid (lang
wachten/gevaarlijk) van voetgangers.

Concentraties klachten
oversteekbaarheid

Vaak wordt gevraagd om een voetgangersoversteekplaats met zebramarkering. Nagenoeg alle klachtlocaties
liggen in de 19e-eeuwse Schil en zijn in de buurt van scholen gesitueerd.
Ook op de westelijke parkeerroute (Johan de Wittstraat – Stationsweg met verkeerlichten) en op de oostelijke
parkeerroute (Noordendijk, ook bij de bestaande voetgangersoversteekplaats) zijn klachtenlocaties.
Op de oost-west as zijn er klachten op de Burgemeester de Raadtsingel tussen Station en de rotonde
Toulonselaan.

Primaire invalsweg
Secundaire invalsweg
Parkeerroute
Onvoltooide P-route
Oost – west as
Ontsluiting 19e-eeuwse
Schil (herkomst/
bestemming schil)

Primaire en secundaire
toegang binnenstad
Westelijke/oostelijke
binnenstadslob
‘Scheiding’ lobben
Knippoller (beperkte toegang
tot andere binnenstadslob)

Autoluw/autovrij
centrum
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Klachten: voetganger
2 Concentraties klachten oversteekbaarheid
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Klachten: fiets
3 Concentraties klachten m.b.t. fiets: fietsinfrastructuur of
ontbreken fietsinfrastructuur
Verbeteringen voor de fiets

In de afbeeldingen zijn de locaties weergegeven waar de fietsinfrastructuur ontbreekt of waar de
fietsinfrastructuur verbeterd kan worden.
Ontbrekende schakels

Schakels die ontbreken:
- een goede verbinding ter hoogte van het Station met Krispijn;
- een goede verbinding tussen de Singel en de Biesboschstraat (en de verknoping met de Noordendijk).
Routes binnenstad benoemen

Tevens zijn er routes die ontstaan door het gebied van Stadswerven-Zuid en in de omgeving Achterom; deze
zijn niet benoemd in de hoofdfietsstructuur. Er wordt in het centrum geklaagd dat de fietsenstalling Kolfstraat
in het voetgangersgebied ligt en niet goed bereikbaar is voor fietsers. Tevens wordt geklaagd dat de fietsers
in het kernwinkelgebied niet welkom zijn. Er zijn veel klachten over het stallen van fietsen in de binnenstad.

Legenda
Concentraties klachten
fietsinfrastructuur
Nieuwe/wenselijke
fietsroutes
(of benoemen in fietsnetwerk)

Primaire fietsroute
Secundaire fietsroute

Ontbrekende fiets infrastructuur

Recreatieve fietsroute

De klachten over ontbrekende fietsinfrastructuur (in de vorm van fietsstroken) concentreren zich voornamelijk
op de Singelroute.

Nachtnetwerk fiets

Verbeteringen kruispunten

Verder zijn er veel klachten/wensen op kruispuntniveau. Belangrijke voorbeelden:
- rotonde Spuiweg (relatie Krispijntunnel – tweerichtingen bereden fietspad Spuiweg verbeteren);
- rotonde Toulonselaan (oversteek Transvaalstraat, oversteek Oranjepark, relaties
Oranjepark/Dubbeldamseweg Noord – Toulonselaan);
- minder wachttijd bij kruisen Johan de Wittstraat/Stationsweg (westelijke parkeerroute) op route Albert
Cuypsingel – Nicolaas Maessingel.

Primaire fietsroute via
waterbus
Fietsarm centrum
(en autoluw/autovrij)

Toekomstige fietsroute
(door ontwikkellocatie)

Spoor (met station)
Waterbus (met steiger)
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Klachten: fiets
3 Concentraties klachten m.b.t. fiets: fietsinfrastructuur of ontbreken fietsinfrastructuur
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Klachten: bevoorradingsverkeer
4 Concentraties klachten trillingen als gevolg van (vracht)verkeer

Legenda

Locaties met trillingshinder

De klachten over trillinghinder bevinden zich allen in het gebied van de (historische) binnenstad.
Vrachtverkeer en de snelheid is van invloed, maar er is geen lineair verband tussen snelheid van de
vrachtwagens en de ernst van de trillingen.

Concentraties klachten
trillingen (als gevolg van
verkeer/vrachtverkeer)

Klachten zijn er op de locaties:
- Prinsenstraat;
- Grote Kerksbuurt;
- Knolhaven/Houttuinen;
- Nieuwe Haven;
- Visstraat;
- Wijnstraat;
- Vest;
- Nieuwstraat.

Onvoltooide P-route

Verbeteringen

Oost – west as

In het project Achterom – Begijnhof hebben in 2012 civieltechnische werkzaamheden op de Vest
plaatsgevonden waarbij de wegfundering is aangepast en het wegdijk vlak is gemaakt. Hiermee zou de
trillingshinder sterk verminderd moeten worden.

Ontsluiting 19e-eeuwse
Schil (herkomst/

Primaire invalsweg
Secundaire invalsweg
Parkeerroute

bestemming schil)

Primaire en secundaire
toegang binnenstad
Westelijke/oostelijke
binnenstadslob
‘Scheiding’ lobben
Knippoller (beperkte toegang
tot andere binnenstadslob)

Autoluw/autovrij
centrum
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Nieuwe Haven

Wijnstraat

Knolhaven/Houttuinen
Nieuwstraat

Prinsenstraat

Grote Kerksbuurt
Visstraat

Vest e.o. (Vriesestraat, Verlengde Bagijnhof)

Klachten: bevoorradingsverkeer
4 Concentraties klachten trillingen als gevolg van (vracht)verkeer
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Klachten: parkeren
5 Situatie runshopplaatsen verbeteren (bijv. langer parkeren tot max. 1 uur,
overdag runshop/’s nachts bewoners)
Runshopplaatsen

Rondom het kernwinkelgebied liggen runshopplaatsen. Ook in de 19e-eeuwse Schil zijn runshopplaatsen
gelegen. Dit zijn parkeerplaatsen waar men maximaal een half uur mag staan. De gebruiker van deze
parkeerplaats kan een korte snelle boodschap doen.

Legenda
Runshopplaatsen

Door een hoge turnover en een ultra korte parkeerduur is de kans relatief groot dat iemand die op zoek is
naar een parkeerplek ook daadwerkelijk een lege plek vind. Wel is de verblijfduur bij dit centrum bezoek in de
tijd gezien zeer beperkt.
Ideeën runshopplaatsen

Door dat een runshopparkeerplaats door binnenstadsbezoekers vaak als onnodig ‘leeg’ ervaren worden zijn
er ideeën om de bezettingsgraad te verhogen. Ideeën zijn:
 langer parkeren toestaan, bijvoorbeeld van een half uur tot maximaal 1 uur;
 overdag runshop parkeerplaats en ‘s avond en ’s nachts voor bewoners.

Bestaande
parkeervoorzieningen
‘Scheiding’ lobben

100

101
Klachten: parkeren
5 Situatie runshopplaatsen verbeteren (bijv. langer parkeren tot max. 1 uur, overdag runshop/’s nachts bewoners)

Uitdagingen
Integrale analyse op hoofdlijnen op netwerkniveau
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Hoofdstuk 3
Analyse verkeersysteem
Formulering uitdagingen
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Uitdagingen
1.1 Doorstroming Burgemeester de Raadtsingel – Stationsweg – J. de Wittstraat –
Spuiboulevard verbeteren
Doorstroming hart verkeersysteem in centrum

De uitdaging is er om de doorstroming van de Burgemeester de Raadtsingel, de Stationsweg, Johan de
Wittstraat en de Spuiboulevard. Dit is van belang voor het goed functioneren van zowel de westelijke
parkeerroute als de oost-west as.
Spuiboulevard – Achterom – Van Godewijckstraat

Een uitdaging is om de conflicterende bewegingen op het kruispunt Spuiboulevard – Achterom – Van
Godewijckstraat in goede banen te leiden. Het verminderen van de rijrichtingen naar de parkeergarages toe
is vanuit het parkeersysteem gezien geen optie. Het kiezen voor een ander kruispunttype is wel een
oplossingsrichting. Een rotonde (kleiner dan de rotonde Spuiboulevard) is een mogelijkheid en vermindert
tevens de hinder van de kerende voertuigen afkomstig uit de Spuiweg.
Spuiweg – Spuiboulevard - Spuibrug

Hiermee verband houdt de uitdaging om te voorkomen dat het verkeer afkomstig van de Spuiweg, moet
keren op het kruispunt Achterom – Van Godewijckstraat. Dit kan ook door te kiezen voor een ander
kruispunttype. Ook hier is een rotonde (kleiner dan de rotonde Spuiboulevard) een mogelijkheid. Tegelijk
kunnen de fietsklachten op dit kruispunt verminderd worden.
Kruispuntenstelsel Johan de Wittstraat - Singel – Station

Een uitdaging is om bij grote verkeersdrukte, als de parkeergarages op de westelijke parkeerroute massaal
verlaten worden, de juiste/gedoseerde prioriteit te vinden voor de verkeerstroom richting rotonde
Toulonselaan, in de verkeersregelingen bij de verkeerlichten op de kruispunten:
- Johan de Wittstraat - Singel – Stationsweg;
- Stationsweg – Burgemeester de Raadtsingel;
- Busstation – Burgemeester de Raadtsingel.
Deze kruispunten worden continue gemonitord ook in relatie tot (mogelijke) veranderingen in de 19e-eeuwse
Schil. Een fysieke koppeling tussen het PRIS en de verkeersregeling zal in 2013 gerealiseerd worden,
waardoor bij de Johan de Wittstraat - Stationsweg een bottleneck voorkomen kan worden voor het verkeer
wat het centrum wil verlaten, bij evenementen en bij einde winkeltijden op koopavonden en
zaterdagmiddagen.
Tevens kunnen de regelingen sterk verbeteren en de hinder afnemen als de rechtsaf-opstelstrook op de
Burgemeester de Raadtsingel naar de Stationsweg verlengd wordt en het busstation in plaats van één
gezamenlijke,een aparte linksaf en rechtsaf rijstrook krijgt (zodat rechtsafslaande bussen richting rotonde
Toulonselaan niet het gehele kruispuntstelsel beïnvloeden).
Het kruispuntenstelsel (van Singel tot Busstation) bij het Station is van groot belang voor zowel de westelijke
parkeerroute als de oost-west as.

Legenda
Wegvakken met
congestie
Rijrichtingen die
problemen
veroorzaken in
verkeersnetwerk
Problemen door
ontbreken van
infrastructuur
Verdere verbeteringen
verkeerslichten en de
verkeersregelingen

‘Scheiding’ lobben
Bestaande
parkeervoorzieningen
Mogelijke toekomstige
parkeerontwikkelingen
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Uitdagingen
1.1 Doorstroming B. de Raadtsingel – Stationsweg – J. de Wittstraat – Spuiboulevard verbeteren
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Uitdagingen
1.2 Slechte bereikbaarheid oostelijk deel van de 19e-eeuwse Schil
voor gemotoriseerd verkeer vanuit westelijke richting
Bereikbaarheid oostelijke schil vanuit westelijke richting

Een uitdaging is de bereikbaarheid van het oostelijk deel van de 19e-eeuwse Schil vanuit westelijke richting,
met name:
- vanuit de westelijke primaire invalsweg (Doklaan);
- vanuit de westelijke parkeerroute (Johan de Wittstraat – Stationsweg);
- vanuit de secundaire invalsweg uit Krispijn (Krispijntunnel/Spuiweg).

Legenda
Linksaf beweging niet
mogelijk is in het
verkeersnetwerk
Rechtsaf beweging
tijdelijk niet mogelijk

Problemen met linksafbewegingen

Het is niet mogelijk om linksaf te slaan (te rijden):
- op de Johan de Wittstraat richting Nicolaas Maessingel;
- op de Burgemeester de Raadtsingel richting Dubbeldamseweg noord (Dubbeldamseweg Noord is alleen te
bereiken door rechtsaf te slaan op het Oranjepark)
- op de Oranjelaan linksaf te slaan richting de Stooplaan.
Tijdelijke en definitieve situatie Vrieseweg - Oranjepark

Visuele aanduiding
‘oostelijke Schil’
Visuele aanduiding
‘uit westelijke richting’

Het is tijdelijk niet mogelijk om o.a. vanuit de richting Toulonselaan, op de Vrieseweg door te rijden op de
Vrieseweg richting de Singel. Hier is in 2011 tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. De definitieve aanpassing
van het kruispunt Vrieseweg – Oranjepark zal naar verwachting in de eerste helft van 2013 uitgevoerd
worden. Dit project is vooruitlopend op het Verkeerstructuurplan Centrum opgepakt.
In de aanpassing is de oost-west as heel herkenbaar; dit komt ook in de voorrangssituatie (met een
uitritconstructie die de toegang tot de Schil markeert) terug. De verkeerlichten zullen verdwijnen. Het
oostelijke deel van de Schil wordt na de herinrichting weer bereikbaar vanuit de Toulonselaan/Vrieseweg. De
uitritconstructie zal ontmoedigend werken voor verkeer zonder bestemming in de Schil.

‘Scheiding’ lobben
Bestaande
parkeervoorzieningen
Mogelijke toekomstige
parkeerontwikkelingen
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e
1.2 Slechte bereikbaarheid oostelijk deel van de 19 eeuwse Schil voor gemotoriseerd verkeer vanuit westelijke richting

Uitdagingen
1.3 Voorkomen oneigenlijke verkeerstromen
(zonder herkomst/bestemming in de schil) op Singel

Legenda

Uitdaging op Singelroute

Een uitdaging is om oneigenlijke verkeerstromen, verkeer zonder herkomst of bestemming in de 19e-eeuwse
Schil, op de singelroute te beperken of te voorkomen. Het gaat hier om de Albert Cuypsingel, de Nicolaas
Maessingel, Ferdinand Bolsingel, Samuel van Hoogstratensingel, Hallincqlaan, Stooplaan en Groenedijk
(tussen Stooplaan en Noordendijk).

Oneigenlijke
verkeerstromen op de
Singel (zonder herkomst/
bestemming in de schil)

uit oostelijke richting

Oneigenlijk verkeer op singelroute uit oostelijke richting

Het betreft hier verkeer uit de richting staart, Stadspolders, Vogelbuurt en Transvaalbuurt. Dit verkeer rijdt
door de de 19e eeuwse Schil om een kortere en snellere route (in ieder geval sneller ervaren) richting de
westelijke parkeerroute te nemen. Het verkeer uit oostelijke richting zou meer verleid moeten worden om
gebruik te maken van de oost-west as en niet door te dringen tot de woongebieden in de 19e-eeuwse Schil.
Voorwaarde is dat de doorstroming (ook in beleving) van de oost-west verbetert en dat de oost-west as ook
herkenbaar is.
Oneigenlijk verkeer op singelroute uit richting Noordflank

19e-eeuwse

Het betreft hier verkeer uit de Noordflank (oostelijke binnenstadslob). Dit verkeer rijdt door de
Schil om een kortere en snellere route (in ieder geval sneller ervaren) richting de westelijke parkeerroute en
de A16 te nemen. Het verkeer uit de Noordflank zou meer verleid moeten worden om gebruik te maken van
de oost-west as. Hiervoor moet men via de Noordendijk naar de Oranjelaan rijden. Voorwaarde is dat de
doorstroming (ook in beleving) van de oost-west as verbetert en dat de oost-west as ook herkenbaar is. Ook
is de vormgeving van het kruispunt Noordendijk – Groenedijk van belang, waarbij het wenselijk is dat de
Groendijk, ook in het wegbeeld, ondergeschikt is.

Oneigenlijke
verkeerstromen op de
Singel (zonder herkomst/
bestemming in de schil)

Uit richting Noordflank
Oneigenlijke
verkeerstromen op de
Singel (zonder herkomst/
bestemming in de schil)

uit westelijke richting

Oneigenlijk verkeer op singelroute uit westelijke richting

Het betreft hier verkeer uit Krispijn, Zwijndrecht en het westelijk deel van de Schil. Dit verkeer rijdt door de
19e-eeuwse Schil om een kortere en snellere route (in ieder geval sneller ervaren) richting het oostelijke deel
van de 19e-eeuwse Schil of richting de oost-west as te nemen. Het verkeer uit de richting Krispijn zou bij het
verlaten van de Krispijntunnel meer verleid moeten worden om via de rotonde Spuiweg (5/6de rond rijden) en
de Spuiweg langs gebouw De Holland direct richting de oost-west as te rijden.
Ook is de vormgeving van het kruispunt Spuiweg – Albert Cuypsingel de Albert Cuypsingel zelf van belang.

‘Scheiding’ lobben
Bestaande
parkeervoorzieningen
Mogelijke toekomstige
parkeerontwikkelingen
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Uitdagingen
1.3 Voorkomen oneigenlijke verkeerstromen (zonder herkomst/bestemming in de schil) op Singel
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Uitdagingen
1.4 Overlast beperken omrij-verkeer als gevolg van binnenstadslobben

Legenda

Bewoners/ondernemers binnenstad met ontheffing voor knippoller

Alleen bewoners en ondernemers van de binnenstad (uitgezonderd de Boogjes en omgeving) kunnen een
ontheffing krijgen van het verbod om met een motorvoertuig van de oostelijk naar de westelijke
binnenstadslob te rijden en vice versa. Door deze ontheffing kunnen ze gebruik maken van knippoller, de
fysieke ondersteuning van het motorvoertuigen verbod.

Kwetsbare locaties
m.b.t. omrij verkeer (als

Bewoners/ondernemers binnenstad en toeristen/zakelijk verkeer zonder ontheffing voor knippoller

Beweging verkeer
tussen binnenstadslobben (zonder knippoller

Niet elke bewoner en /of ondernemer uit de binnenstad heeft gekozen voor een knip-ontheffing en moeten
omrijden als men met een motorvoertuig naar de andere binnenstadslob wil.
Dit zorgt voor omrij verkeer, net zoals toeristisch verkeer wat per ongeluk de verkeerde binnenstadslob
ingereden is. Daarnaast is er ook zakelijk verkeer wat om dient te rijden.

gevolg van binnenstadslobben)

ontheffing)

Dit omrijverkeer zorgt voor extra verkeer ten zuiden van de scheiding tussen de lobben, bij de Burgemeester
de Raadtsingel en bij de Nicolaas Maessingel.
Toegangen tot binnenstad

Ook zorgt het lobbensysteem voor een concentratie van verkeer op de toegangen tot de binnenstad zoals op
de routes via de Prinsenstraat, de Torenstraat en in mindere mate via de Steegoversloot.

Onvoltooide
parkeerroute
‘Scheiding’ lobben
Bestaande
parkeervoorzieningen
Mogelijke toekomstige
parkeerontwikkelingen
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Uitdagingen
1.5 Duidelijke scheiding tussen gebiedsontsluitingswegen 50 km/h
met fietsinfrastructuur en verblijfsgebieden 30 km/h

Legenda

Duidelijk onderscheid 30 km/h en 50 km/h

In de 19e-eeuwse Schil is het proces van een goed onderscheid aanbrengen van 50 km/h
(gebiedontsluitingswegen) en 30 km/h (verblijfsgebieden) niet afgemaakt.
Hierdoor ontbreekt in de 19e-eeuwse Schil een duidelijke en herkenbare verkeerstructuur. Er is te weinig
onderscheid tussen wegen met 30 km/h en 50 km/h en ook zijn de borden maar op een beperkt aantal
plaatsen opgehangen.
Fijnmazigheid aanpassen aan balans tussen doorstroming en verblijfsfunctie in Schil

Aan de hand van de fijnmazigheid van de verkeerstructuur die in het Verkeerstructuur Plan Centrum gekozen
wordt, kunnen de wegbeelden aangepast worden.
Wegbeelden aanpassen bij voorbeeld concept ‘maximale leefbaarheid’

Op de afbeelding het voorbeeld als gekozen wordt voor een concept van ‘maximale leefbaarheid’ waarbij een
groot deel van de 19e-eeuwse Schil 30 km/h zou worden.
Bij dat concept zou de aandacht primair gericht moeten worden op een juist wegbeeld (30 km/h) op de
Singelroute: Albert Cuypsingel,Nicolaas Maessingel, Ferdinand Bolsingel, Samuel van Hoogstratensingel,
Hallincqlaan, Stooplaan en Groenedijk (tussen Stooplaan en Noordendijk). Ook de Vrieseweg (tussen
Oranjepark en Singel) en de Dubbeldamseweg Noord.
Daarbij hoort ook dat de Aert de Gelderstraat ingericht moet worden met een juist wegbeeld (50 km/h).

Verblijfsgebied 30 km/h
Primaire aandacht voor
juist wegbeeld 30 km/h
Secundaire aandacht
voor correct wegbeeld
30 km/h
Aandacht voor correct
wegbeeld 50 km/h
(realisatie fietsvoorzieningen)

Secundair kan de aandacht zich richten op een juist wegbeeld (30 km/h) op de Blekersdijk, de Vrieseweg
(tussen Singel en Kromhout), de Sint Jorisweg, de Godfried Schalckensingel en de Groenedijk (tussen
Hallincqlaan en Oranjelaan).

‘Scheiding’ lobben
Bestaande
parkeervoorzieningen
Mogelijke toekomstige
parkeerontwikkelingen
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Goede gebiedsontsluitingsweg
50 km/h maken
(fietsinfrastructuur)

Voorbeeld concept: ‘maximale leefbaarheid’
19e eeuwse schil maximaal 30 km/h
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Uitdagingen
1.5 Duidelijke scheiding tussen gebiedsontsluitingswegen 50 km/h met fietsinfrastructuur en verblijfsgebieden 30 km/h

Integrale analyse op hoofdlijnen op netwerkniveau
2.1a Vervolmaken systeem binnenstadslobben centrum +
toegankelijkheid Schil en scheiding 30/50 km/h Schil verbeteren
Gezamenlijke uitdagingen: majeure keuze binnenstadslobben

Bij het aanschouwen van alle uitdagingen tezamen valt op dat:
alle uitdagingen te maken hebben met de majeure keuze over het binnenstadslobben systeem:
a) we houden het systeem met binnenstadslobben en vervolmaken/repareren dit systeem;
b) we verlaten het systeem met binnenstadslobben.

Legenda
Congestie
Rijrichtingen die
problemen veroorzaken

Vervolgkeuze: balans verkeersysteem 19 -eeuwse Schil met 30km/h en 50 km/h straten

Linksaf beweging niet
mogelijk

Deze majeure keuze heeft gevolgen voor de keuze van het verkeersysteem in de 19e-eeuwse Schil:
I. nagenoeg hele schil verblijfsgebied (30 km/h) maken en het wegbeeld hierop aanpassen;
II. vele wegen 50 km/h houden en het wegbeeld aanpassen (enkele woonstraten 30 km/h).

Verbeteringen
verkeerslichtenregeling

Optie 1: keuze vervolmaken lobbensysteem systeem en schil als verblijfsgebied 30 km/h

Oneigenlijke
verkeerstroom

e

In deze optie dient de westelijke parkeerroute en de oost-west as bij het Station en omgeving verbeterd te
worden. Deze routes moeten een aanzuigende werking voor het verkeer hebben.
Tevens dient de schil zelf onaantrekkelijk te worden voor verkeer zonder herkomst of bestemming in de Schil.
Deze uitdaging geld in het bijzonder voor de singelroute, tevens de buurtontsluiting en een calamiteitenroute.
Het aanpassen van de singelroute (wegbeeld) zal er voor zorgen dat het oneigenlijk verkeer verleid wordt om
via de oost-west as te rijden en niet door de 19e-eeuwse Schil zelf. Met het aanpassen van de singelroute
kan tevens de oversteekbaarheid van voetgangers en de positie van de fiets verbeterd worden.

Kwetsbare locaties
m.b.t. omrij verkeer
Tekort aan infrastructuur
(rijstroken)
Verkeer tussen lobben
binnenstad
Verblijfsgebied 30 km/h
Aandacht voor correct
wegbeeld 30 km/h
Aandacht voor correct
wegbeeld 50 km/h
(realisatie fietsvoorzieningen)

‘Scheiding’ lobben
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Integrale analyse op hoofdlijnen op netwerkniveau
2.1a Vervolmaken systeem binnenstadslobben centrum + toegankelijkheid Schil en scheiding 30/50 km/h Schil verbeteren

Integrale analyse op hoofdlijnen op netwerkniveau
2.1b Vervolmaken systeem binnenstadslobben centrum +
toegankelijkheid schil en scheiding 30/50 km/h Schil verbeteren
Zwakke schakel huidig verkeersysteem centrum

In deze afbeelding (zonder ondergrond) is zichtbaar waar de zwakke schakel van het verkeersysteem zit: het
netwerk bij de Nicolaas Maessingel en de Burgemeester de Raadtsingel.

Legenda
Congestie
Rijrichtingen die
problemen veroorzaken
Linksaf beweging niet
mogelijk
Verbeteringen
verkeerslichtenregeling
Oneigenlijke
verkeerstroom
Kwetsbare locaties
m.b.t. omrij verkeer
Tekort aan infrastructuur
(rijstroken)
Verkeer tussen lobben
binnenstad
Verblijfsgebied 30 km/h
Aandacht voor correct
wegbeeld 30 km/h
Aandacht voor correct
wegbeeld 50 km/h
(realisatie fietsvoorzieningen)

‘Scheiding’ lobben
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Integrale analyse op hoofdlijnen op netwerkniveau
2.1b Vervolmaken systeem binnenstadslobben centrum + toegankelijkheid Schil en scheiding 30/50 km/h Schil verbeteren

Integrale analyse op hoofdlijnen op netwerkniveau
2.2a Verlaten systeem binnenstadslobben centrum +
toegankelijkheid Schil verbeteren en beperkt 30 km/h Schil realiseren
Gezamenlijke uitdagingen: majeure keuze binnenstadslobben

Bij het aanschouwen van alle uitdagingen tezamen valt op dat:
alle uitdagingen te maken hebben met de majeure keuze over het binnenstadslobben systeem:
a) we houden het systeem met binnenstadslobben en vervolmaken/repareren dit systeem;
b) we verlaten het systeem met binnenstadslobben.
Vervolgkeuze: balans verkeersysteem 19e-eeuwse Schil met 30km/h en 50 km/h straten

Deze majeure keuze heeft gevolgen voor de keuze van het verkeersysteem in de 19e-eeuwse Schil:
I. nagenoeg hele schil verblijfsgebied (30 km/h) maken en het wegbeeld hierop aanpassen;
II. vele wegen 50 km/h houden en het wegbeeld aanpassen (enkele woonstraten 30 km/h).
Optie 2: keuze verlaten lobbensysteem systeem en belangrijke straten Schil inrichten voor 50 km/h

In deze optie dient ook de westelijke parkeerroute en de oost-west as bij het Station en omgeving verbeterd
te worden, al is het belang minder groot voor de 19e-eeuwse Schil. De Singelroute krijgt een belangrijke
functie in het netwerk van wegen in het centrum. Dan moet de singelroute wel op deze taak ingericht worden:
het wegbeeld moet aangepast worden en er dienen fietsvoorzieningen gerealiseerd te worden. Hierbij moet
rekening gehouden worden dat door ruimtegebrek het parkeren wellicht niet meer mogelijk is op de
Singel(route). Een aandachtspunt is het geluidsniveau bij de Nicolaas Maessingel en de oversteekbaarheid
voor voetgangers.
Terugkeer van oost-west verkeersstromen door het centrum

Als gekozen wordt voor de majeure keuze om het systeem van binnenstadslobben op te heffen, dan ontstaan
allerlei oost – west (vice versa) verkeerstromen. Het verkeersnetwerk in de binnenstad (en de omgeving,
waaronder de historische panden) is hier eigenlijk niet op berekend.

Legenda
Congestie
Rijrichtingen die
problemen veroorzaken
Linksaf beweging niet
mogelijk
Terugkerende oost-west
stromen in centrum
Verblijfsgebied 30 km/h
Aandacht voor correct
wegbeeld 50 km/h
(realisatie fietsvoorzieningen)

Tekort aan
infrastructuur (rijstroken)

Een klein gedeelte van de 19e-eeuwse Schil, waaronder kleine woonstraten en het Lijnbaangebied kan dan
als verblijfsgebied (30 km/h) aangemerkt worden.
Er zal veel aandacht besteedt moeten worden aan de gevolgen van de nieuwe oost - west stromen, en
daarnaast zal ook gekeken moeten worden naar de congestieproblematiek op de westelijke parkeerroute.
Door de extra oost - west verkeersstromen wordt het verkeersysteem rondom de rotonde Spuiboulevard
extra belast.

‘Scheiding’ lobben
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Integrale analyse op hoofdlijnen op netwerkniveau
2.2a Verlaten systeem binnenstadslobben centrum + toegankelijkheid Schil verbeteren en beperkt 30 km/h Schil realiseren

Integrale analyse op hoofdlijnen op netwerkniveau
2.2b Verlaten systeem binnenstadslobben centrum +
toegankelijkheid Schil verbeteren en beperkt 30 km/h Schil realiseren
Zwakke schakel verkeersysteem als gevolg van verlaten concept binnenstadslobben

In deze afbeelding (zonder ondergrond) is te zien dat de zwakke schakels van het verkeersysteem zich
bevinden in de historische binnenstad en rondom de Spuihaven en Singel.
De historische binnenstad is ruimtelijk niet geschikt voor aanzienlijke verkeerstromen. Dit geldt ook voor de
Vest en de Cornelis de Wittstraat/Kromhout. Tevens worden door deze verkeerstromen het verkeersysteem
rondom de rotonde Spuiboulevard extra belast.

Legenda
Congestie
Rijrichtingen die
problemen veroorzaken
Linksaf beweging niet
mogelijk

Mogelijke milieuproblemen

Het faciliteren van verkeer in de 19e-eeuwse Schil zal leiden tot hoge(re) verkeersbelastingen op de
singelroute. Hierbij is met name op de Nicolaas Maessingel en op de Vrieseweg een kans op problemen met
de geluidsbelasting.

Terugkerende oost-west
stromen in centrum
Verblijfsgebied 30 km/h
Aandacht voor correct
wegbeeld 50 km/h
(realisatie fietsvoorzieningen)

Tekort aan
infrastructuur (rijstroken)

‘Scheiding’ lobben
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2.2b Verlaten systeem binnenstadslobben centrum + toegankelijkheid Schil verbeteren en beperkt 30 km/h Schil realiseren

Integrale analyse op hoofdlijnen op netwerkniveau
3.1a Kansen binnenstad (vervolmaken systeem met binnenstadslobben centrum)
Kansen centrum

Bij het handhaven van het lobbensysteem is er een aantal specifieke kansen, naast de kansen die er in het
centrum van Dordrecht zijn, onafhankelijk van de keuzes die in het verkeersysteem gemaakt worden.
Kansen bij vervolmaken systeem van binnenstadslobben

Bij het systeem van de binnenstadslobben is de herkenbaarheid van de toegangen naar de (historische)
binnenstad van belang. Deze punten zouden in het wegbeeld versterkt kunnen worden. Deze locaties worden
ook wel de ‘poorten’ naar de binnenstad genoemd. Hoe deze versterking in het stadsbeeld tot uiting zou
moeten komen, moet nader uitgewerkt worden.
Poorten aan de randen van het 30 km/h gebied

Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat bij het handhaven van het lobbensysteem ook gekozen wordt voor
het creëren van een groot verblijfsgebied in de 19e-eeuwse Schil (30 km/h). Als deze keuze gemaakt wordt
kunnen aan de randen ook poorten aangelegd worden: overgangen van 50 km/h naar 30 km/h. In de
verkeerskunde worden deze ook als de poorten van een verblijfsgebied aangeduid. Dit kan in de vorm van
een uitritconstructie.
Knooppunten en herkenbaarheid oost-west as

In het netwerk van de gebiedsontsluitingswegen ligt een aantal knooppunten, dat beter herkenbaar te maken
is in het stadsbeeld.. Dit moet nader worden uitgewerkt. Ook is het wenselijk de herkenbaarheid van de oostwest as te verbeteren tussen Sumatraplein en rotonde Toulonselaan.

Legenda
‘Poort’ binnenstad
‘Poort’ Schil
(verblijfsgebied)

Verblijfsgebied

(30 km/h)

Kansrijke locatie
(stedenbouw en/of verkeer)

Comfort/herkenbaarheid
Historisch
centrum/havengebied
Kernwinkelgebied
Sociaal culturele
functies

Kansrijke locaties in de binnenstad

Er zijn locaties in het stedelijk gebied van het centrum met potentie vanuit de vakgebieden stedenbouw en
verkeer. Het betreft de Grote Markt en het Otto Dickeplein. Mogelijke invulling van deze kansen worden
hieronder beschreven.

Horeca concentraties
‘Scheiding’ lobben

Bij de Grote Markt zou het parkeren een belangrijkere rol kunnen krijgen, bijvoorbeeld door de Grote Markt in
het PRIS (parkeerverwijzing) op te nemen. Ook zou het parkeerveld op de Grote Markt zowel vanuit de
oostelijke als de westelijke binnenstadslob bereikbaar kunnen zijn. Ook gaan er stemmen op om tegen
betaling wel van het oostelijk deel van de binnenstad naar het westelijk deel van de binnenstad te kunnen
rijden en vice versa. Het uitvoeren van deze mogelijkheden is ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt en
zorgen voor forse ingrepen in het straatbeeld.
Het Otto Dickeplein kan een belangrijke knoop worden in het langzaamverkeersnetwerk
(fietsroutes/waterbus). Hiermee kan dit plein herkenbaarder en beter geprofileerd worden.

Bestaande
parkeervoorzieningen
Mogelijke toekomstige
parkeerontwikkelingen
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Knooppunt functie langzaam verkeer
versterken

Pleinfunctie versterken:
a) parkeerveld bereikbaar maken zowel vanuit
oostelijke als westelijke richting
of
b) parkeren geheel verwijderen van plein

Herkenbaarheid poorten
Binnenstad versterken

Poort oostelijke
Parkeerroute versterken

Herkenbaarheid oost-west as versterken
Poort westelijke parkeerroute versterken

Knooppunt oost-west as
verbeteren

Verdeelpunten westelijke parkeerroute verbeteren
Knooppunt oost-west as verbeteren,
Poort westelijke parkeerroute versterken

Herkenbaarheid oost-west as versterken
en comfort verbeteren

Integrale analyse op hoofdlijnen op netwerkniveau
3.1a Kansen binnenstad (vervolmaken systeem met binnenstadslobben centrum)
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Integrale analyse op hoofdlijnen op netwerkniveau
3.1b Bedreigingen binnenstad (vervolmaken systeem
met binnenstadslobben centrum)
Bedreigingen centrum

Bij het handhaven van het lobbensysteem zijn er ook bedreigingen.
Gebruik Singelroute en juiste balans bij inrichting

Voor de Singelroute is het van belang dat sluipverkeer (verkeer zonder herkomst of bestemming in de Schil),
voorkomen wordt. De inrichting van de straat is hierbij van belang, behorend bij een verblijfsgebied. Hoge
snelheden kunnen hierdoor worden voorkomen. De eerste uitdaging bij het wegbeeld van de Singelroute is
dat dit wegenstelsel ook een calamiteitenroute blijft: een alternatief voor als de oost-west as afgesloten is bij
calamiteiten op het spoor en bij werkzaamheden of calamiteiten op de oost-west as. Een tweede uitdaging is
dat ook de retourroute van de mogelijke toekomstige parkeerontwikkelingen in het oostelijk deel van het
centrum deels over de Singelroute is gesitueerd. Ook de nieuwe busroute van lijn 10 ligt op dit deel van de
singelroute.

Legenda
Sluipverkeer/onduidelijk
wegbeeld
Hoge snelheden
Kruispuntaanpassingen
Herkenbaarheid/comfort
Verkeersbelasting
‘Poort’ binnenstad/schil

Situatie poorten blijft gehandhaafd

Verblijfsgebied

Met het handhaven van het lobbensysteem blijft de huidige verkeersdruk op de poorten. Door het opheffen
van het straatparkeren op het Bagijnhof en het aangrenzende deel van de Johan de Wittstraat en door de
autoluwere inrichting is de verwachting dat er minder gemotoriseerd verkeer gebruik zal maken van het
Bagijnhof tijdens winkeltijden.

Historisch
centrum/havengebied

(30 km/h)

Kernwinkelgebied
Belangrijke rol voor oost-west as en kruispunt Stationsplein

Bij het handhaven van het lobbensysteem en het creëren van een groot verblijfsgebied in het oostelijk deel
van de 19e-eeuwse Schil is de rol van de oost-west as van groot belang. Hier moet al het verkeer tussen oost
en west in het centrum afgewikkeld worden.
Prioriteit nummer één is het verbeteren van de infrastructuur op het kruispuntenstelsel bij het Station. De
rechtsaf voorsorteer strook bij de kerk moet verlengd worden. Dit kan ten koste gaan van enkele honingbomen aan de noordzijde van de Burgemeester de Raadtsingel of de bestaande 2 rijstroken worden verdeeld
in een rechtdoor-voorsorteerstrook en een rechtsaf-voorsorteerstrook. Ook dient de afrijroute van de bussen
op het busstation verbeterd te worden met 2 voorsorteerstroken. Hierbij kan het busverkeer wat rechtsaf wil
slaan richting rotonde Toulonselaan in de verkeersregeling gescheiden worden van het busverkeer wat
linksaf wil slaan richting Stationsweg en Aert de Gelderstraat. Deze aanpassingen zijn van belang voor het
functioneren van het kruispuntenstelsel Johan de Wittstraat – Singel – Stationsweg – B. de Raadtsingel –
Busstation.
Secundair van belang is dat de herkenbaarheid en het comfort van de oost-west route tussen Sumatraplein
en rotonde Toulonselaan niet optimaal is. Vanuit de herkenbaarheid zou een bundeling van beide
rijrichtingen, over de Toulonselaan, het beste zijn. Dat is met de huidige bebouwing niet mogelijk. Ook andere
verbeteringen van comfort en herkenbaarheid zijn mogelijk.

Sociaal culturele
functies
Horeca concentraties
‘Scheiding’ lobben
Bestaande
parkeervoorzieningen
Mogelijke toekomstige
parkeerontwikkelingen
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Integrale analyse op hoofdlijnen op netwerkniveau
3.1b Bedreigingen binnenstad (vervolmaken systeem met binnenstadslobben centrum)
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Integrale analyse op hoofdlijnen op netwerkniveau
3.2a Kansen binnenstad (verlaten systeem binnenstadslobben centrum)
Kansen centrum

Bij het verlaten van het lobbensysteem is er een aantal specifieke kansen, naast de kansen die er in het
centrum van Dordrecht zijn, onafhankelijk van de keuzes die in het verkeersysteem worden gemaakt.

Legenda
Toegangsschakels
verkeersysteem
binnenstad

Kansen bij verlaten van het systeem van binnenstadslobben

De toegangen naar de (historische) binnenstad nemen in belang toe, bij het verlaten van het systeem van de
binnenstadslobben. Er kan dan ook gekozen worden om verwijzingen (bebording) naar deze toegangen van
de (historische) binnenstad aan te brengen. Deze bruggen vervullen een cruciale rol in het aangepaste
verkeerssysteem van de binnenstad. Dit zijn de toegangsschakels tot het verkeersysteem van de binnenstad.
Afhankelijk van de te kiezen verkeercirculatie kan parkeergarage Drievriendenhof ook weer (deels)
bereikbaar zijn vanuit oostelijke richting Steegoversloot.

Verblijfsgebied

(30 km/h)

Kansrijke locatie
(stedenbouw en/of verkeer)

Knooppunten en herkenbaarheid oost-west as

Comfort/herkenbaarheid

In het netwerk van de gebiedsontsluitingswegen liggen aan aantal knooppunten, die beter herkenbaar in het
stadsbeeld terug kunnen komen. Hoe deze versterking in het stadsbeeld tot uiting zou moeten komen is
nader te onderzoeken. Ook is het wenselijk de herkenbaarheid van de oost-west as te verbeteren tussen
Sumtraplein en rotonde Toulonselaan. Dit is minder van belang nu de rol van de oost-west as afneemt door
de oost-west relaties die weer mogelijk worden in de binnenstad en de Schil.

Historisch
centrum/havengebied
Kernwinkelgebied

Kansrijke locaties in de binnenstad

Er zijn locaties in het stedelijk gebied van het centrum met potentie vanuit de vakgebieden stedenbouw en
verkeer. Het betreft de Grote Markt en het Otto Dickeplein. Mogelijke invulling van deze kansen worden
hieronder beschreven.
Bij de Grote Markt zou het parkeren een belangrijkere rol kunnen krijgen, bijvoorbeeld door de Grote Markt in
het PRIS (parkeerverwijzing) op te nemen. Zeker nu het parkeerveld op de Grote Markt zowel vanuit de
oostelijke als de westelijke binnenstadslob bereikbaar wordt bij het verlaten van het lobbensysteem.
Het Otto Dickeplein kan een belangrijke knoop worden in het langzaamverkeersnetwerk. Hiermee kan dit
plein herkenbaarder en beter geprofileerd worden.

Sociaal culturele
functies
Horeca concentraties
‘Scheiding’ lobben
Bestaande
parkeervoorzieningen
Mogelijke toekomstige
parkeerontwikkelingen
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Pleinfunctie versterken:
a) parkeerveld opnemen in PRIS zowel
vanuit oostelijke als westelijke richting
of
b) parkeren verwijderen van plein

Knooppunt functie langzaam verkeer
versterken

Poort oostelijke
Parkeerroute versterken

Herkenbaarheid oost-west as versterken
Poort westelijke parkeerroute versterken

Knooppunt oost-west as
verbeteren

Verdeelpunten westelijke parkeerroute verbeteren
Knooppunt oost-west as verbeteren,
Poort westelijke parkeerroute versterken

Integrale analyse op hoofdlijnen op netwerkniveau
3.2a Kansen binnenstad (verlaten systeem binnenstadslobben centrum)

Herkenbaarheid oost-west as versterken
en comfort verbeteren
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Integrale analyse op hoofdlijnen op netwerkniveau
3.2b Bedreigingen binnenstad (verlaten systeem binnenstadslobben centrum)
Bedreigingen centrum

Bij het verlaten van het lobbensysteem kunnen er ook bedreigingen benoemd worden.

Legenda
Herinrichting:
fietsstroken aanleggen
(ten koste van parkeren)

Gebruik nieuwe oost-west in binnenstad en 19e-eeuwse Schil

Afhankelijk van welke oost-west routes weer toegestaan worden, zullen bepaalde verkeerstormen fors
toenemen. Dit zal overlast veroorzaken.
Van belang is dat ook met nieuwe oost-west routes een logisch systeem ontstaat. Deze verkeerscirculatie zal
voor een deel uit eenrichtingswegen (moeten) bestaan, bij gebrek aan ruimte voor tweerichtingsverkeer (en
fietsverkeer).
Inrichten singleroute

Ook bij het verlaten van het lobbensysteem is het wegbeeld op de Singelroute van belang, behorend bij een
gebiedsontsluitingsweg. Dit is een weg, ingericht voor 50 km/h en met fietsstroken of fietspaden. Met name
door de aanleg van deze fietsinfrastructuur zal er op hele delen van de singelroute geen plaats meer zijn voor
de langparkeerplaatsen. Uitgangspunt is dat de aanwezige bomen behouden blijven.
Milieuproblemen

Het faciliteren van verkeer in de 19e-eeuwse Schil zal leiden tot hoge(re) verkeersbelastingen op de
Singelroute. Hierbij is met name op de Nicolaas Maessingel en op de Vrieseweg een kans op problemen met
de geluidsbelasting, maar ook op andere wegvakken.
Uiteraard gaat dit probleem ook op andere wegen spelen. Met name op locaties waar de gevels van de
huizen dicht aan de rijweg gelegen zijn.
Parkeerplaatsen (historische) binnenstad

Bij het weer toestaan van oost-west verkeersstromen is het een aandachtspunt dat er geen extra
parkeerplaatsen op straatniveau aangelegd kunnen worden. Het gevolg zal zijn dat de huidige bestaande
parkeerplaatsen op straat nog frequenter bezet zullen zijn en dat het nog moeilijker zal worden om een vrije
parkeerplaats te bemachtigen. Hierdoor ontstaat allerlei zoekverkeer en misschien zelfs verkeer dat
uiteindelijk toch op zoek gaat naar een parkeergarage. Een deel van het verkeer bestaat uit oneigenlijke
verkeerstromen, verkeer zonder herkomst of bestemming in de (historische) binnenstad.

Toenemende
verkeersbelasting
Onvoldoende straatparkeerplaatsen
Herkenbaarheid/comfort
Kruispuntaanpassingen
Kleine verblijfsgebieden
(30 km/h)

Historisch
centrum/havengebied
Kernwinkelgebied
Sociaal culturele
functies
Horeca concentraties
‘Scheiding’ lobben
Bestaande
parkeervoorzieningen

Ook belangrijke rol voor oost-west as en kruispunt Stationsplein

Ook bij het verlaten van het lobbensysteem is het van belang dat de oost-west as en het kruispuntenstelsel
bij het Station goed functioneert. De rechtsaf voorsorteer strook bij de Antoniuskerk moet verlengd worden,
wat ten koste zal gaan van enkele honingbomen aan de noordzijde van de Burgemeester de Raadtsingel.
Ook dient de afrijroute van de bussen op het busstation verbeterd te worden met 2 voorsorteerstroken. Hierbij
kan het busverkeer wat rechtsaf wil slaan richting rotonde Toulonselaan in de verkeersregeling gescheiden
worden van het busverkeer wat linksaf wil slaan richting Stationsweg en Aert de Gelderstraat.

Mogelijke toekomstige
parkeerontwikkelingen
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