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1 Van intro naar entree
De gemeente Dordrecht is voornemens om de openbare ruimte van het gebied tussen de Zeehaven, binnenstad en Oude Maas te vernieuwen. Belangrijke aanleiding vormen het noodzakelijk groot wegonderhoud in het
gebied en een rijkssubsidie (BIRK) om hier de ruimtelijke kwaliteit te versterken.
We kennen het gebied vanuit het voormalig project Maasterras, een grootschalige gebiedsontwikkeling. In 2013
is een andere – in de huidige actualiteiten meer haalbare – koers ingezet. Echter ook zonder grote gebiedsontwikkelingen is het van belang de openbare ruimte in dit gebied te verbeteren. Het is namelijk de belangrijkste
toegang tot de binnenstad en het zeehavengebied. De gemeente heeft de ambitie om de kwaliteit van deze
westelijke entree aanzienlijk te verbeteren.
Deze ambitie sluit aan op het hoofdthema uit de structuurvisie om Dordrecht meer als deltastad te profileren.
De Laan der VN – Dokweg is in het Verkeerstructuurplan Centrum benoemd als één van de twee primaire invalswegen naar de binnenstad. Tevens is het de belangrijkste entree tot het zeehavengebied, waar het Havenbedrijf
Rotterdam voor een revitaliseringsopgave staat en waarvoor een beeldkwaliteitsplan is gemaakt. Ook vanuit het
Havenbedrijf Rotterdam en het project Westelijke Dordtse Oever bestaat dus de wens om de kwaliteit van deze
entree te verbeteren.
Deze visie “de Dordtse Mijl – entree tot de binnenstad en de zeehaven van Dordrecht” beschrijft op hoofdlijnen
de uitgangspunten voor de vernieuwing van de openbare ruimte.
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Plangebied Dordtse Mijl
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2 In 2020 viert Dordrecht…
…. 800 jaar stadsrechten, maar ook de opening van de
vernieuwde Dordtse Mijl.
De Dordtse Mijl kenmerkt zich in 2020 door een prettige en heldere toegangsweg, waarin op een overzichtelijke en veilige manier ruimte is gegeven aan de
verschillende gebruikers. Voor auto, fiets en voetganger is het gebied goed toegankelijk waarbij reeds bij
binnenkomst de Dordtse identiteit ervaren wordt. Je
hebt prachtige uitzichten op onder andere de druk
bevaren Oude Maas, de spoorbrug en de Grote Kerk.
Oude havenrelicten steken af tegen het hedendaagse
beeld van het zeehavengebied, zichtbaar vanaf het
mooie uitkijkpunt aan de Mijlsehaven.
Rijdend naar de binnenstad zijn het niet alleen de
maritieme en historische elementen die aandacht
krijgen. Het gebied heeft een rivierpark met aantrekkelijke plekken om te verblijven. De openbare oevers
en kades zijn op mooie dagen drukbezocht. Doorgaande routes vanuit de binnenstad en Krispijn maken het
gebied toegankelijk voor fietsers en voetgangers.
Jongeren chillen bij het water, sporters maken hun
hardlooprondje en bezoekers wandelen langs de rivier
naar de binnenstad.

Boven: fotomontage met
mogelijk toekomstbeeld
Onder: huidige situatie
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De laatste mijl naar de binnenstad
De eerder genoemde Mijlsehaven, gelegen aan de
westzijde van de Handelskade, is een oud haventje.
De naam verwijst naar De Mijl, een heerlijkheid1 waar
het gebied vroeger toe behoorde. Een mijl, 1.6 km, is
de afstand die een automobilist vanaf de afrit centrum
aflegt tot de Achterhakkers, de kade waarlangs het
historische stadsbeeld van Dordrecht zich ontvouwt.
Een boot van het havenbedrijf legt vanaf zijn aanlegplaats in de Zeehaven precies een zeemijl af tot de
Kalkhaven, de oude zeehaven van Dordrecht, waar nu
de binnenstad begint.

Laan der VN

Mijlsehaven

Handelskade

Dokweg

Wilgenbos

Achterhakkers

Op deze laatste mijl naar de binnenstad - te noemen
Dordtse Mijl - krijgen bewoners en bezoekers hun
eerste indruk van Dordrecht. De maritieme identiteit
van de stad is hier volop aanwezig: de skyline van de
zeehaven, de rivier, schepen, bruggen, dijken, kades
en oude havens. In 2020 zijn deze maritieme elementen beleefbaar en toegankelijk gemaakt.

1
Een heerlijkheid is een bestuursvorm voortkomend uit
een feodale onderverdeling van het overheidsgezag in de middeleeuwen.
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Parkweg
In de afgelopen tien jaar hebben meerdere grote
investeringen plaatsgevonden op de stadsroute Overkampweg-Laan der VN-Dokweg-Wilgenbos. Bij deze
investeringen heeft ruimtelijke kwaliteit een grote rol
gespeeld en is integraliteit bereikt door onder andere
de aanleg van waterberging, verbetering van de doorstroming, verbetering van de oversteekbaarheid, het
versterken en toegankelijk maken van de groenstructuur en het terugbrengen van beheerkosten.
Deze stadsroute – de Parkweg - slingert door een
parklandschap de Dordtse binnenstad in. Dit park
landschap kent vier onderdelen die een verhaal
vertellen over Dordrecht als mensenstad, bomenstad,
Biesboschstad en rivierenstad.
Op het laatste deel van deze route – vanaf de Glazen
Tunnel tot de binnenstad - resulteert de kwaliteitsslag
in een helder wegprofiel en herkenbare route, het
herstellen van het zicht op de rivier en het vergroten
van de gebruikswaarde van de rivieroever. De Parkweg
wordt hiermee met de Dordtse Mijl – als laatste schakel – in 2020 tot een goed einde gebracht.
Echter 2020 is niet het eindpunt van het gebied. De
Dordtse Mijl is een knooppuntlocatie die dan juist
volop tot leven komt. Het opwaarderen van de openbare ruimte is een eerste stap waarmee de gemeente
andere partijen uitnodigt om te investeren in de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Het gebied is nog niet
klaar in 2020, het feest begint dan pas…

BINNENSTAD DORDRECHT

OUDE MAAS

fase 4
DORDTSE MIJL
2017-2020

ZEEHAVEN DORDRECHT

A16

Tracé Parkweg met huidige wegprofiel

fase 2
TUNNEL ONDER HET SPOOR
2007-2009

fase 3
GROOT ONDERHOUD LAAN DER VN
2011-2012

fase 1
GEZONDHEIDSPARK
2005 -2010
N3
SPOOR

250 M
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Voor het groot onderhoud in 2011 en 2012 is een ontwerpvisie gemaakt die is gehonoreerd met een bijdrage
uit de rijksinnovatieregeling Mooi Nederland. In deze
visie is de route opgevat als een ‘Parkweg‘, een weg
die geflankeerd wordt door een groene en waterrijke
omgeving.
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Alhoewel de infrastructuur domineert, is in
het gebied veel openbaar groen aanwezig.
Dit groen is echter weinig samenhangend.
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3 Dordrecht deltastad
Dordrecht is van oudsher een havenstad waar zeeen rivierschepen elkaar ontmoeten. Dat is niet zo
gek; de stad ontleent een belangrijk deel van haar
aantrekkingskracht en identiteit aan de ligging in de
Hollandse Delta. Heden ten dage passeren er zo’n
150.000 schepen per jaar en is daarmee het drukst
bevaren knooppunt van Europa.

Stad en eiland
in de delta.
Schets uit het
Masterplan
Drechtoevers,
1991 van Teun
Koolhaas.
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Kort de historie
Vanaf de 17e eeuw hebben vanuit het Middeleeuwse
deel van de stad havenuitbreidingen zowel richting
het oosten (de rivieren) als het westen (de zee) plaatsgevonden. Dit begon met de Wolwevershaven, het
Maartensgat, de Kalkhaven, het Wilgenbosch en het
Papegat.
De Kalkhaven was lange tijd de zeehaven van de stad
totdat deze - in de 17e eeuw - door de spoorbrug
over de Oude Maas niet meer toegankelijk was voor
zeeschepen.

Rondom het Papegat ontwikkelde zich vanaf de 17e
eeuw een pré-industrieel gebied, vooral gericht op
houtindustrie met veel (zaag)molens.
In diezelfde periode vindt bedijking van de Zuidpolder
plaats waar de grond van de Mijl deel vanuit maakt.
De nu nog bestaande Mijlsehaven bevond zich in de
nabijheid van de heerlijkheid De Mijl.
Dwars door de gorzen van De Mijl wordt halverwege
de 17e eeuw het tegenwoordige Mallegat gegraven
om het (huidige) zeehavengebied aldaar goed te ontsluiten met de Oude Maas.

Mijlsehaven rond 1850.

In 1871 verliest Dordrecht haar geïsoleerde positie als
eiland door de aanleg van de spoorbaan. Tussen het
spoor en het Papegat wordt een spoorweghaven aangelegd voor het overladen van goederen van schepen
naar treinwagons en omgekeerd.
Na de spoorbaan volgt in 1936 ook een vaste oeververbinding voor de auto met het zuiden door de Rijksweg 16 en starten de werkzaamheden voor de aanleg
van de Drechttunnel begin jaren zeventig. Met al deze
verschillende vervoersmodaliteiten wordt het gebied
gekenmerkt door een grote druk op de verkeersinfrastructuur.

Papegat in 1938 met rechts de Dokbrug en een deel van het Spoordok.
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Plattegrond van Dordrecht uit circa 1898. De Mijl vormde de westelijke tegenhanger van
het industriegebied aan de Lijnbaan dat tot halverwege de twintigste eeuw een vergelijkbare ontwikkeling heeft ondergaan, met uitzondering van de verkeersinfrastructuur.
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Beneluxplein 1971
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Terug naar het heden
Het historisch waterfront van Dordrecht behoort tot
de mooiste van Europa. Door groei van de stad en de
havens is het waterfront van Dordrecht tegenwoordig
veel groter dan alleen de binnenstad. De laatste decennia wordt veel geïnvesteerd in een nieuwe oriëntatie van de stad op het water en een herontdekking
van haar maritieme identiteit.

De Stadswerven (wonen en cultuur) en de Westelijke
Dordtse Oever (ontwikkeling zeehaven en maritieme
economie) zijn twee belangrijke gebiedsontwikkelingen in de stad. De Dordtse Mijl, zoals we ons plangebied noemen, is het gebied tussen de binnenstad
en de zeehaven en vormt daarmee een belangrijke
schakel in dit nieuwe waterfront van Dordrecht.

De Dordtse Mijl is veruit de belangrijkste entree tot de
binnenstad en tevens tot de zeehaven. De aanwezigheid van de rivier en de grotendeels openbare oevers
en kades maken het mogelijk om het gebied betekenis
te geven als maritiem visitekaartje van de stad.

Het oude waterfront van Dordrecht
gezien vanaf het drierivierenpunt
richting het westen.
De spoorbrug markeert het gebied
Dordtse Mijl.
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Vogelvluchttekening met gebiedsontwikkelingen langs
waterfront Dordrecht

Stadswerven - Historische binnenstad

Dordtse Mijl
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Zeehaven / Westelijke Dordtse Oever

4 De aanpak van de openbare ruimte
als eerste stap in geleidelijke verandering
De potentie van het gebied heeft nooit ter discussie gestaan. Al sinds de jaren tachtig zijn masterplannen gemaakt voor een allesomvattende hoogwaardige transformatie van het gebied. Van de uitvoering van die plannen is echter tot nu toe weinig terecht gekomen.
De aanpak van de openbare ruimte is ook zonder vastgoedontwikkeling relevant vanwege de publieke betekenis
van het gebied voor de stad. De vernieuwing van de openbare ruimte beoogt de randvoorwaarden voor stedelijk gebruik (toegankelijkheid voor langzaam verkeer, verblijfskwaliteit langs het water) te verbeteren. Tegelijkertijd is het ook een uitnodiging van de gemeente aan andere partijen om te investeren in het gebied. Het
opwaarderen van de ruimtelijke kwaliteit is namelijk niet alleen een kwestie van kwaliteitsverbeteringen in de
openbare ruimte, maar vergt gezamenlijke inspanningen.

Uitspraak van Martin Luther King jr.

Gebiedsontwikkeling ten tijde van Maasterras:
Grootschalige masterplanning.
beeld: Lola Landschapsarchitecten

Nieuwe aanpak:
Geleidelijke, meer organische ontwikkeling van het gebied
Gemeente verleidt vanuit openbare ruimte…
..en faciliteert private initiatieven in het gebied.
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De opgave in de openbare ruimte
De Dordtse Mijl is een knooppuntlocatie met (verborgen) potentie en toekomstwaarde, maar op dit
moment van onvoldoende kwaliteit.
Het is de belangrijkste toegangsroute naar de binnenstad en het zeehavengebied. Per dag passeren zo'n
23.000 motorvoertuigen, 4000 fietsers en 400 schepen. Naast deze genoemde modaliteiten kruist ook
de spoorlijn Amsterdam-Breda en de stamlijn voor de
ontsluiting van het zeehavengebied dit gebied. Voor
bezoekers van Dordrecht wordt bij het binnenrijden
van de binnenstad of de zeehaven een eerste indruk
van de stad afgegeven.

De al genoemde punten met betrekking tot knooppuntfunctie en toegangsroute gelden niet alleen voor
de bovengrond, maar zijn evenzeer van toepassing op
de ondergrondse infrastructuur. Een symptoom van
een gezonde economie is de beweging in de ondergrond om klanten te voorzien en te garanderen van
hun gewenste behoeftes. Deze voelbare en zichtbare
beweging in de ondergrond kan invloed hebben op de
uitstraling van de gewenste kwaliteitsverbetering.
Het gebied heeft niet alleen een doorstroomfunctie.
Jongeren hebben de potentie van het gebied reeds
'ontdekt', getuige de skatebaan onder de spoorbrug
en het gebruik van de rivieroever in de zomer als zonneweide. Dit kan een impuls bieden voor een transformatie van het gebied: van een passanten-gebied naar
een volwaardig gebruik van het gebied.
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Daarom is de opgave de ruimtelijke kwaliteit van de
openbare ruimte aanzienlijk te verbeteren ten behoeve van een aantrekkelijk entree. De opgave is nader te
specificeren in
1.	een goede doorgangsroute met een heldere
en herkenbare profilering van de weg - in lijn
met de Parkweg fase 1, en 3 – en aandacht
voor de oversteekbaarheid en routing voor
met name het langzaam verkeer en de dynamiek van de ondergrondse infrastructuur. De
bovengrondse doorgangsroute kent duidelijke zichtlijnen naar wat Dordrecht Dordrecht
maakt: onder andere de maritieme elementen, de spoorbrug en de Grote Kerk.
2.	een aantrekkelijk verblijfsgebied voor bewoners en bezoekers met uitbreiding van de
(recreatieve) voorzieningen. Onder andere
het gebied langs de rivier – de oever – maar
ook het gebied onder en rond de bruggen
kent een hoge gebruikswaarde, een positieve
belevingswaarde en grote veiligheid.

Het gebied in sterkten en zwakten
Sterkten:
• aanwezigheid van de rivier in combinatie met groen, dit is
een zeldzaamheid in de stad
• havenrelicten zoals de Mijlsehaven en ingang Spoorhaven
• de belangrijkste toegang tot de binnenstad en het zeehavengebied (passanten per motorvoertuig (23.000), fiets
(4000) en schip (400))
• het is een knooppuntlocatie van diverse modaliteiten die
de binnenstad en het zeehavengebied verbindt
• de toegankelijkheid op hoger schaalniveau is goed voor
diverse modaliteiten (openbaar vervoer, auto, zeevaart,
fiets, voetgangers) en biedt daarmee een goede ontsluiting voor diverse verblijfsfuncties

Zwakten:
• de toegankelijkheid in het gebied op lager schaalniveau,
te weten de bereikbaarheid van de diverse deelgebieden (ontsluiting van Weeskinderendijk, De Put, Handelskade, etc) laat te wensen over
• de inrichting van het gebied is onsamenhangend en
verwaarloosd
• verschillende plekken zijn voetgangersonvriendelijk en
onguur (doodlopende schiereilanden)
• het wegprofiel is onregelmatig en verrommeld
• de rivier de Oude Maas, is nu nauwelijks zichtbaar en
beleefbaar
• gebied is met alle vervoersbewegingen zwaar belast
in het kader van milieu (geluid en lucht) zodat er met
beperkende maatregelen rekening dient te worden
houden
• er vinden regelmatig graafwerkzaamheden in dit gebied
plaats voor het aanpassen van de ondergrondse infrastructuur

Kansen:
• deze entree geeft bewoners en bezoekers die de binnenstad of het zeehavengebied op deze manier binnenkomen
een eerste (goede) indruk van Dordrecht
• het is een gebied dat al volop door jongeren is ontdekt
en wordt gebruikt en daarmee inspireert tot een verdere
opwaardering van het gebied als verblijfplek
• het gebied is eveneens in beeld bij het atelier Drechtsteden als kans locatie tot een regionale kwaliteitsslag
(uitwerking van Zichtbaar Samen Maritiem)
• buitendijks experimenteergebied voor het klimaatbestendig maken van de stad lange termijn
• transformatie naar een trotse waterstad met een goede
openbare ruimte en programma als waterfront
• inspelen op de knooppunt/doorvoerfunctie van de ondergrondse infrastructuur

Bedreigingen:
• de aanwezigheid van het benzinestation met LPG verkoop is een belemmering voor toekomstige ontwikkelingen in verband met veiligheidsrisico’s
• de stamlijn en de weg vormen een fysieke barrière in
het gebied
• eventuele toekomstige ontwikkelingen van het Waterschap in relatie tot de primaire waterkering en andere
waterstaatskundige objecten, waar nu nog niet op
geanticipeerd kan worden en die mogelijk beperkend
kunnen zijn.
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5 De kwaliteitsdragers van het gebied
Voor de gewenste kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte zijn drie kwaliteitsdragers benoemd:
de Parkweg als doorgangsroute, het rivierenpark en het gebied onder en rond de bruggen als verblijfsgebied.
1. De Parkweg
Een vernieuwde toegangsweg met een heldere en
herkenbare profilering van de weg - in lijn met de
andere delen van de Parkweg - met aandacht voor
de oversteekbaarheid en routing voor met name het
langzaam verkeer. De toegankelijkheid van en in het
gebied is goed op zowel hoger als lager schaalniveau
voor de diverse modaliteiten. Bewoners en bezoekers
op dit traject ervaren hier reeds de Dordtse identiteit.
Hiervoor zijn duidelijke zichtlijnen op de rivier, de
schepen, de spoorbrug, de oude havens en de Grote
Kerk nodig.

Aalborg waterfront oud (links) en nieuw

Zicht op zeehavengebied Kopenhagen, vanaf openbare oever
bij de Kleine Zeemeermin
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West Harlem Piers park,
New York.

2. Het Rivierenpark
Een sterke en eenduidige groenstructuur van het
gebied die inspeelt op de hoogteverschillen in het
gebied en de zichtlijnen op de rivier en de spoorbrug.
Langs de rivieroever wordt de verblijfskwaliteit en veiligheid vergroot. Havenrelicten zoals de Mijlsehaven
en de ingang van de Spoorhaven worden zichtbaar
gemaakt. Doodlopende schiereilanden worden opgenomen in doorgaande voetgangersvriendelijke routes
die de veiligheid in het verblijfsgebied vergroten.

‘As a first step in the revitalization of this former industrial area,
this narrow waterfront park will
create a destination that will
begin to change the perceptions
of the place by reconnecting to its
past and linking the water with
the community’
(W-Architecture.com)
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3. Onder en rond de bruggen

Calgary
River Walk.

De ruimte rond de spoorbrug en stadsbrug vormt de
overgang van de Dordtse Mijl naar de binnenstad.
Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op deze
plek is van belang voor een uitnodigende verbinding
tussen de twee gebieden, zijnde de binnenstad en het
projectgebied. Jongeren betrekken bij een verdere
opwaardering van dit gebied als verblijfsgebied. De
skatebaan als uitgangspunt hanteren en het gebied
verder aanvullen en uitbouwen met aanverwante
functies.

Zaanstad, A8erna,
herinrichting gebied
onder en rond viaduct
A8, aan de Zaan.
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