Concept- Stedenbouwkundige visie geluidschermen A16/N3/spoor (MJPG)

Geluidsscherm Wielwijk – Hans van Heeswijk architecten

Gemeente Dordrecht – februari 2018
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AANLEIDING
De Drechtsteden maken deel uit van belangrijke Europese corridors: de verstedelijkte zone tussen
Amsterdam en Antwerpen en de industriële zone tussen de mainports Rotterdam, Antwerpen en het
achterland. De ligging van Dordrecht en Papendrecht aan de transportcorridors (A15, A16, N3, spoor
en water) is een belangrijke vestigingskwaliteit. Het toenemende autogebruik legt echter ook een
grote druk op de fysieke- en de milieucapaciteit van het verkeersnetwerk. Dit levert problemen op
ten aanzien van de luchtkwaliteit en geluid.

Contourenkaart wegen cumulatief, rail en industrielawaai
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Drechtsteden langs transportassen –
Structuurvisie Dordrecht 2040

De komende jaren worden in opdracht van ProRail en Rijkswaterstaat geluidsaneringsplannen voor
hoofdspoorwegen en rijkswegen opgesteld. Dit gebeurt in het kader van het Meer Jaren Programma
Geluidsanering (MJPG) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor Dordrecht en
Papendrecht wordt gestudeerd op schermen langs de A16 en het spoor in Dordrecht en langs de N3
in Dordrecht en Papendrecht. Aan beide gemeente is gevraagd om te komen met een
stedenbouwkundige/landschappelijke visie waarin, met kennis van de lokale omstandigheden,
wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden van eventuele schermen en de beeldkenmerken.

Stedelijk landschap en groenblauwe structuur – Visiekaart Provincie Zuid-Holland
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INLEIDING – beschrijving van de huidige situatie
De A16 is de belangrijkste infrastructuur die Dordrecht verbindt met de overige steden uit de
Randstad en de Brabantse steden. De route is gelegen aan de westzijde van het eiland van Dordrecht
en vormt de scheiding tussen de woonwijken en de bedrijfsterreinen langs de Oude Maas en
Dordtsche Kil. Vanwege de goede verbinding met de andere delen van het land en de vele passanten
is het voor veel bedrijven aantrekkelijk om zich direct te presenteren langs de A16 (o.a. Amstelwijck).
De bedrijfsbebouwing staat mede om deze reden op relatief korte afstand tot de weg. Een drietal
schermen zorgen voor een geluidswering naar de woonwijken, een hoog voornamelijk transparant
scherm nabij Krispijn, een relatief laag scherm nabij de woonwijk Dordtse Hout en een hoog
gebogen, grotendeels transparant scherm langs Wielwijk. Dit laatste scherm is voor veel passanten
een zeer markant element en wordt nadrukkelijk geassocieerd met Dordrecht.

Geluidscherm A16 nabij Wielwijk

De N3 door Dordrecht/Papendrecht is een belangrijke verbindingsroute tussen de A15 en de A16 en
valt grotendeels samen met de ecologische/groenstructuur van beide steden. Het groene karakter is
nadrukkelijk aanwezig in het gebied dat wordt aangeduid als de Dordwijkzone in Dordrecht en het
aangrenzende park in de Oostpolder in Papendrecht. De Dordwijkzone geleidt de Biesbosch de stad
in en vormt de ecologische en recreatieve verbinding naar het buitengebied. (Structuurvisie 2040)

Ligging N3 in de Dordwijkzone

Vanwege het verloop van de N3 met hogere/lagere delen en de bruggen heeft de automobilist een
goed zicht op het omliggende stedelijk gebied. Naast de groene beleving zijn opvallende elementen
het zicht over het water op de historische binnenstad van Dordrecht en het rivierfront van
Papendrecht, de karakteristieke bebouwing van Leerpark/Gezondheidspark/Dubbeldam (Dordrecht)
en de hogere bebouwing in de Papendrecht. Het meest karakteristieke deel van de Dordwijkzone
bevindt zich nabij het Landgoed Dordwijk/Dubbelmondepark waar de groene geledingszone aan
weerszijden van de N3 is gelegen.
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Langs de N3 ligt één van de snelfietsroutes in de regio. Het fietspad zorgt voor een snelle verbinding
tussen Papendrecht-Dordrecht en een aantal belangrijke voorzieningenconcentraties in de regio.
Door de ligging in het groen, aan de randen van de woonwijken vormt een belangrijk zorgpunt de
sociale veiligheid van deze snelle fietsverbinding. Naast overzicht op de route is het voor de fietser
van belang contact te houden met andere verkeersdeelnemers (o.a. automobilisten op de N3) en
met omliggende woningen.

Fietspad langs de N3/Randweg

Grenzend aan de woonwijken zijn langs de N3 al een aantal taluds of geluidschermen geplaatst. De
schermen staan kort op de N3, zijn beperkt in hoogte (ca. 3.50/4.00m) en grotendeels begroeid. Op
strategische plekken (zicht op de hoofdwegenstructuur van de stad) zijn glazen schermen toegepast.
Grenzend aan de wijken Stadspolders, Sterrenburg en Wilgenwende staat een laag begroeid scherm
(soms in combinatie met talud), op enkele delen is het scherm transparant.
De ligging van het spoor valt in het zuiden voor een groot deel samen met de A16 en de N3. Ter
hoogte van het Gezondheidspark/Leerpark buigt het spoor af richting westen en ligt de route binnen
sterk verstedelijkt gebied. De lijn richting oosten (de Merwede Linge Lijn), door de wijken Reeland en
Stadspolder, kruist de Dorwijkzone. Langs beide lijnen staan, vrij kort op de aangrenzende
bebouwing al een aantal schermen. Ter hoogte van Wilgenwende is gekozen voor een meer
landschappelijke inpassing door middel van een aantal taluds. De wijk ligt direct tegen het nationaal
park de Biesbosch waardoor het geluid van spoor wordt geweerd door middel van een parkzone. Het
talud zorgt voor een groener zachter ruimtelijker beeld. Door de hoge ligging van de bruggen heeft
de reiziger een uniek zicht op het landschap van de Biesbosch van/naar het zuiden en op het silhouet
van de historische binnenstad bij het kruisen van de Oude Maas.

Geluidswal langs spoor nabij Wilgenwende

Geluidscherm langs spoor nabij Reeland
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Visiekaart Dordwijkzone 1999 - belangrijke ecologische verbindingszone door de stad
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VISIE – op hoofdlijnen
De grote infrastructurele werken als de A16, N3 en spoor zijn, naast de rivieren, de belangrijkste
verbindingen van/naar Dordrecht en van groot economisch belang. De verbinding met het hoofdnet
zorgt voor gunstige vestigingsvoorwaarden voor bedrijven, snelle verbindingen voor bezoekers en
biedt de stad de mogelijkheid om zich aan de passant te presenteren. Voor automobilisten is de
ervaring van continuïteit van een hoofdweg en van de omgeving van belang. Bij dit laatste gaat het
om het zicht op oriëntatiepunten, op kruisingen en op- en afritten. Langs deze hoofdwegen is de
beleving van de continuïteit van de gehele traject over het eiland van Dordrecht belangrijk, voor alle
gebruikers Grote variatie in schermen is daarom niet gewenst. Aansluiting moet zoveel mogelijk
worden gezocht bij bestaande schermen.
Vanwege de continuïteit van de lange lijnen in de stad vervullen de taluds/bermen van spoor en N3
een ecologische functie. Het is gewenst deze functie te behouden en daar waar nieuwe
ontwikkelingen plaatsvinden te versterken. Groen begroeide geluidschermen kunnen bijdragen aan
de versterking van biodiversiteit. Door de ligging, schaal en maat vormen de routes in de stad echter
op veel plekken ook een barrière voor bewegingen in de stad. De combinatie van spoor en N3 zorgt
voor een deling in "oostelijke en westelijke" stadsdelen. Het vele verkeer zorgt daarnaast voor een
bedreiging van de leefkwaliteit van aangrenzende woongebieden. Het is niet wenselijk dat nieuwe
ingrepen aan/rond de grote infrastructurele werken de barrière in de stad vergroten. Juist de
continuïteit van groenzones en/of visuele verbindingen tussen de wijken zorgen voor een sterkere
binding met de stad en directe woonomgeving.

Stedelijke ecologische structuur – Structuurvisie Dordrecht 2040
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Maatregelen aan en rondom het hoofdwegennet en spoor moeten gericht zijn op het verbeteren van
de leefbaarheid in de stad, het verminderen en daar waar mogelijk opheffen van de barrièrewerking
en het versterken van de ecologische structuur. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de
bijzondere ruimtelijke kwaliteiten van de stad en de sociale- en verkeersveiligheid op routes langs
en/of kruisend met het hoofdnet. Eén van de maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid, waar
deze notitie zich toe beperkt, is het plaatsen van geluidschermen.
Van groot belang bij het plaatsen van schermen is de kwaliteit van één van de hoofdfietsroutes van
de regio langs de N3. Voor de auto speelt vooral het behouden van overzicht op de kruisingen en opafritten van A16/N3. Belangrijke zorgpunten zijn sociale veiligheid (zichtbaarheid/overzicht) en
aantrekkelijkheid (ruimtelijke beleving/windhinder e.d.) op deze routes. Eén windhinderonderzoek
(effecten omgeving/fietspad) zal daarom vrijwel altijd noodzakelijk zijn.
Bij het evt. plaatsen van schermen zal dan ook moeten worden aangegeven hoe ingespeeld wordt op
het verbeteren van de directe omgeving/kwaliteit van de routes op o.a. de volgende aspecten :
- Overzicht: Het is belangrijk dat je vanaf de fiets-/wandelroute goed zicht hebt op de omgeving.
Gevoel van ruimte en oriëntatie. De fietser/voetganger moet zich kunnen oriënteren en het zicht
moet zo min mogelijk belemmerd worden. Aandacht voor hoogte/type beplanting langs de route.
- Zien en gezien worden: Wanneer menging van verkeerssoorten niet mogelijk is, is het wel belangrijk
dat de automobilist zicht heeft op de fiets-/wandelroute. Daarnaast moet er zoveel mogelijk zicht
vanuit woningen in de omgeving op de fietsroute zijn. Goede gelijkmatige verlichting (personen goed
herkennen).
De werking van geluidsschermen wordt bepaald door de afmetingen en door de
materiaaleigenschappen van een scherm. De hoogte van een scherm staat in verhouding tot de
afstand tot de bron; een scherm dat dicht bij de bron is geplaatst, kan relatief laag blijven. Het
materiaal van een geluidsscherm kan het geluid (deels) absorberen, zoals bijvoorbeeld steenwol of
houtvezelbeton, of reflecteren, zoals glas. Bij reflectie is het belangrijk om een scherm onder een
hoek te plaatsen zodat het geluid in de gewenste richting wordt gereflecteerd.
Het ontwerp van een (deel van een) geluidsscherm moet situatief/contextueel ontworpen worden.
Er is immers een groot verschil tussen een inpassing in een dicht bebouwde wijk, grenzend aan de
Biesbosch of binnen de ecologische hoofdstructuur van de stad. Het ontwerp van een geluidsscherm
dient in te gaan op enerzijds de gewenste uniformiteit en continuïteit van de lange lijn van spoor of
weg en anderzijds subtiel in te spelen op de verschillen erlangs.
Het eiland van Dordrecht is een herkenbare ruimtelijke eenheid (omgeven door rivieren). Het is om
deze reden niet wenselijk dat er een grote variatie in schermen wordt toegepast, maar juist
aansluiting wordt gezocht bij bestaande schermen. Te denken valt aan een specifieke vorm, gebruik
van "Dordtse" materialen/kleuren en/of een herkenbaar onderdeel dat continu terugkomt bij de
verschillende delen van het scherm.

Samenhang in vormgeving/materiaalgebruik – geluidsscherm in Krispijn en Wielwijk – Hans van Heeswijk architecten
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Vanwege de wisselwerking tussen Dordrecht en A16, N3 en spoor; de wens zich te kunnen
presenteren (m.n. bedrijfs-/kantoorlocaties) en de beleving van de ruimtelijke kwaliteit (m.n.
Biesbosch, rivierengebied en historisch centrum) is het in zijn algemeenheid niet wenselijk de stad te
verstoppen achter hoge anonieme schermen. Wanneer sprake is van een onderliggend (kruisend)
water- of wegennet is het wenselijk te kiezen voor een transparant scherm om te zorgen dat de
weggebruiker binding houdt met zijn omgeving. Ook dient te worden gekozen voor transparante
schermen wanneer dit nodig is voor de sociale veiligheid (fietspad langs de N3). Op een aantal
locaties in de stad, waar de bebouwing dicht op spoor of weg is gelegen zijn hogere schermen in veel
gevallen niet toe te passen vanwege de aantasting van het woonmilieu door o.a. beperken uitzicht,
verslechteren bezonning/daglicht en gevoel van ruimte ("insluiting").
Voor de vormgeving van geluidschermen gelden de criteria zoals opgenomen in de herziening van de
welstandsnota van de gemeente Dordrecht.
ZONERING
Vanuit de handreiking voor landschappelijke en stedenbouwkundige visies van het ministerie van
IenM is het wenselijk een zonering in de lange lijnen aan te brengen. In het onderstaande zal
specifiek ingegaan worden op de te onderscheiden gebieden en hun specifieke kenmerken.
A16
De A16 zone is te verdelen in een oost- en een westzijde. Aan de westzijde liggen hoofdzakelijk
bedrijfsterreinen, aan de oostzijde naast een kantorenlocatie voornamelijk woongebieden. De
bedrijven en kantoren zijn gebaat bij een goede ontsluiting en zichtbaarheid vanaf de A16. Een
geluidscherm is in principe niet wenselijk vanuit economische belangen. Mocht een geluidscherm
noodzakelijk zijn, is de gewenste zoekrichting in eerste instantie een oplossing bij het object en in
tweede instantie de plaatsing van een laag scherm. Om het leefklimaat in de woonwijken te
verbeteren zijn geluidschermen aan de oostzijde wenselijk.
In de noord-zuid richting is langs de A16 een driedeling aan te brengen. Vanuit het zuiden bezien een
deel tussen de Moerdijkbrug en de Wieldrechtse Zeedijk (I), een deel tussen de Wieldrechtse Zeedijk
en afslag 21a/Centrum (II) en het deel tot aan de Drechttunnel (III).
In het eerste deel zijn geluidschermen niet wenselijk. Het zicht op de Merwede vanaf de
Moerdijkbrug, de beleving en zichtbaarheid van het Dordtse deel van de Biesbosch toont één van de
belangrijkste kernkwaliteiten van Dordrecht, de ligging aan het nationaal park. Mocht een
geluidscherm noodzakelijk zijn, is de gewenste zoekrichting in eerste instantie een oplossing bij het
object en in tweede instantie de plaatsing van een laag scherm.

Kwaliteiten Biesbosch zichtbaar houden
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Langs de A16 staat langs de wijk Wielwijk een herkenbaar "Dordts scherm", indien nieuwe schermen
noodzakelijk zijn in het deel tussen Wielwijk en Wieldrechtse Zeedijk (II) is het gewenst in
vormgeving (vorm/materiaal/transparantie) aan te sluiten bij dit scherm. Zowel op de locatie van het
oude "Refajaziekenhuis" als op de sportvelden ten noorden van de kantorenlocatie "Amstelwijck"
wordt momenteel gewerkt aan woningbouw. Vanwege de schaal en maat van de A16 en de afstand
tussen scherm en bestaande en toekomstige bebouwing is een hoog scherm goed denkbaar.
Aandachtspunt is daarbij de zichtbaarheid van de kantorenlocatie Amstelwijck. In het derde deel
staat al een bestaand scherm, eventuele nieuwe schermen dienen in de vormgeving aan te sluiten bij
dit bestaande scherm.

Scherm langs de A16 nabij Wielwijk

Opvallende elementen/aandachtspunten zijn het zicht op de Merwede, de Moerdijkbrug, de
Spoorbrug, de fietsbrug over de A16 nabij Amstelwijck, het groene karakter rondom het oude
landgoed "Klein Amstelwijck" en het groene karakter rondom de afslag A16/centrum.
Spoor
Ook voor het spoor is een indeling in gebieden te maken. Voor het zuidelijk deel tussen Moerdijk en
de N3 wordt verwezen naar de uitgangspunten zoals beschreven bij de A16. Verder is te
onderscheiden een deel tussen N3 en Oudendijk (I), rondom Leerpark/Gezondheidspark (II), het deel
tussen Leerpark en Oude Maas (III), deel Land van Valk (IV), deel Dordwijkzone (V), het deel door
Stadspolders (VI) en het deel tussen Stadspolders en de Beneden Merwede (VII).
In het eerste deel ligt ten westen van het spoor het kantorenpark Amstelwijck. Het is wenselijk dat
kantoren zich hier maximaal kunnen presenteren aan passanten op spoor en N3. Een scherm nabij
het kantorenpark is daardoor minder wenselijk. Ten noorden van dit gebied wordt gewerkt aan een
nieuwe woningbouwlocatie. Voor de bouw van woningen is een geluidswerende voorziening
noodzakelijk. Het is niet wenselijk om het contact met de stad kwijt te raken door hoge schermen te
plaatsen. Hoge schermen zouden ook negatieve effecten kunnen hebben op reflectie naar de wijk
Sterrenburg. De bermen van het spoor vormen tevens een belangrijke ecologische verbinding tot
diep in de stad. De gewenste zoekrichting is in eerste instantie een laag begroeibaar scherm met op
strategische punten een transparantie vormgeving. Hierbij moet gedacht worden aan de locatie van
de Kilweg, de Oostkil, de Zuidendijk en de kruising met de Galileïlaan.
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Nabij de kruising met de Zuidendijk speelt met name ook het veiligheidsaspect. De dijk is een
belangrijke fietsverbinding. Fietsers moeten een goed overzicht blijven behouden op de kruising met
het spoor.

Spoorovergang Zuidendijk

Leerpark en Gezondheidspark zijn belangrijke voorzieningen in de regio en liggen in het tweede
deelgebied. Naast woningbouw liggen hier gezondheids-/sportfuncties, onderwijs en bedrijven. Het
is wenselijk deze knooppunten verder te intensiveren met woningbouw naast de bouw van een
lightrailstation. Een evt. scherm nabij het Leerpark moet aan de oostzijde naast het weren van het
geluid rekening houden met de gewenste uitstraling richting spoor van dit hoog stedelijk knooppunt.
De gewenste zoekrichting is dan een scherm met een laag te begroeien gesloten deel en een
transparant bovendeel. Aan de westzijde van het spoor ligt de begraafplaats en in de wijk Zuidhoven
een parkje met wandelpaden. Voor eventueel noodzakelijke schermen is de gewenste zoekrichting is
in eerste instantie een laag te begroeien scherm.
Het derde deel kenmerkt zich door dicht bebouwde wijken met woningen op (zeer) korte afstand tot
het spoor. De ruimte tussen woning en spoor is beperkt. Schermen zijn noodzakelijk om te zorgen
voor een goed woon- en leefklimaat. De inpassing ten opzichte van de omliggende bebouwing is
maatwerk en zal veelal een combinatie moeten zijn van bronmaatregelen, schermen en maatregelen
aan de gevels. Opvallende elementen zijn het Weizigtpark aan de zuidzijde van het station, het
onderwijsmuseum, de Rozenhof, de spoorbrug over de Oude Maas en het zicht op de Grote Kerk
over de Kalkhaven.

Tulpstraat

Houweningestraat

In het gebied tussen Land van Valk en de Vogelbuurt (deelgebied IV) staan nu reeds een aantal
schermen. Deels begroeid, deels transparant met een beperkte hoogte. Het is wenselijk nieuwe
schermen aan te laten sluiten bij de reeds bestaande schermen. Deze hoogte zorgt ervoor dat het
spoor geen visuele barrière vormt tussen de verschillende woongebieden. Daarnaast zouden hogere
schermen, gezien de korte afstand, hinder opleveren (uitzicht/bezonning) voor de aangrenzende
woningbouw. Het scherm (deels) te laten begroeien sluit aan bij de ecologische waarden van de
spoorbermen. Aandacht wordt gevraagd voor verkeersveiligheid bij de kruisingen met de Reeweg en
de Crayensteynstraat.
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De Dordwijkzone (deelgebied V) is de belangrijkste stedelijke ecologische structuur in de noord-zuid
richting. Indien schermen noodzakelijk zijn is het wenselijk in eerste instantie te zoeken naar lage
begroeibare schermen waarbij de treinreiziger nog een goed beeld blijft houden van de groenzone in
beide richtingen. Dit is eveneens van toepassing in deelgebied VII waar het spoor gelegen is tussen
Spaarbekken en Golfbaan. Hier raakt de lijn het recreatiegebied de Merwelanden en krijgt men via
o.a. het zicht over het Wantij een beeld van de kwaliteit van de Biesbosch.
Het spoor door de wijk Stadspolders (deelgebied VI) wordt gekenmerkt door de hoge ligging op een
dijklichaam. De continuïteit van de bermen hebben ook hier een ecologische betekenis. Door de
hoge ligging is het spoor nadrukkelijk aanwezig in de wijk. Door het vrijwel ontbreken van schermen
bestaat er echter wel een visuele verbinding tussen beide wijkdelen aan weerszijden van het spoor.
Hoge schermen zijn daarom niet wenselijk langs deze route. Indien schermen noodzakelijk zijn is de
eerste zoekrichting lage begroeibare schermen met toepassen van transparante delen op de
kruisingen met de belangrijkste wegenstructuur als de Stadspolderring en de Hastingsweg.
Opvallende elementen zijn het zicht op het winkelcentrum/woontoren de Sequoia, de centrale grote
speelplek in de wijk en de kruising met het Wantij.
N3
De N3 is grofweg te verdelen in een drietal segmenten, van A16 tot Oudendijk (I), van Oudendijk tot
Wantij (II) en van Wantij tot Beneden Merwede (III). Langs alle delen loopt een belangrijke fietsroute.
Het plaatsen van nieuwe schermen mag geen nadelige gevolgen hebben op de kwaliteit van deze
route. Denk daarbij o.a. aan uitzicht, bezonning, verkeersveiligheid, sociale veiligheid. Het is niet
wenselijk dat fietsers het gevoel krijgen "in het donker" en uit het zicht van overige
verkeersdeelnemers te rijden.
Het eerste deel loopt vrijwel gelijk op met het spoor. De uitgangspunten voor N3 zijn daardoor
grotendeels over te nemen van die beschrijving. De kruising N3-A16 vormt een belangrijke toegang
tot de stad en wordt ervaren als beginpunt van de verstedelijking. Zicht op de kantorenlocatie
Amstelwijck is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Door de relatief lagere bestaande schermen langs
Wilgewende, Sterrenburg, Crabbehof/Zuidhoven blijft er een goede visuele verbinding bestaan
tussen de verschillende stadsdelen voor zowel de bewoners van de stad als de passerende
automobilist. De schermen hebben een dusdanige hoogte dat zijn ruim onder de boomkruinen
blijven. Zowel het aanwezige groen als de bebouwing aan weerszijden van de weg blijven goed
beleefbaar. Indien nieuwe schermen noodzakelijk zijn is het wenselijk om aan te sluiten bij de
bestaande schermen. Deze zijn begroeibaar en op strategische plekken transparant. Daarbij moet
gedacht worden aan de kruisingen met de Kilweg, Galileïlaan, de Copernicusweg.

Businesspark Amstelwijck
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In het tweede deel vormen Leerpark en Gezondheidspark belangrijke voorzieningen in de stad. Het is
wenselijk dat deze multifunctionele gebieden zich goed kunnen presenteren richting grote infra.
Tegelijkertijd doorsnijdt de N3 hier de Dordwijkzone. Het beleefbaar houden van de continuïteit van
deze groene geledingszone is een belangrijke kwaliteit van Dordrecht. Het is daarom wenselijk om
eventuele schermen beperkt in hoogte te houden en begroeibaar te maken. In de delen Leerpark en
Gezondheidspark vanwege de gewenste uitstraling met een transparant bovendeel. Langs de wijk
Stadspolders staan reeds schermen. Nieuwe schermen in dit gebied zullen moeten aansluiten bij de
bestaande vormgeving. Het is wenselijk om het zicht op het groen ten westen van Stadspolders
zoveel mogelijk te behouden. Belangrijke kruisingen zijn die met de Laan der Verenigde Naties, de
Dordwijklaan, de Provincialeweg, de Groen Zoom/Noordendijk, Middelweg en Wantij.

Ligging van het Leerpark tussen spoor en N3 (situatie mei 2015)

Door de bruggen over het Wantij en de Beneden Merwede wordt het derde deel gekenmerkt door
de hoge ligging. Vanaf de N3 heeft men een ruim zicht over de aangrenzende gebieden. Het fraaiste
zicht is dat over het water van de het Wantij (ecologische en recreatieve structuur) en vanaf de
Papendrechtse brug op het silhouet van Dordrecht en Papendrecht. Het is gewenst dit uitzicht te
behouden. Het gebied tussen de rivieren is te verdelen in een industrie/bedrijventerrein en een
woongebied. Het spreekt voor zich dat de bedrijvigheid gebaat is bij zichtbaarheid vanaf de N3. Het is
wenselijk dat eventueel noodzakelijk schermen nabij de woningbouw in de hoogte en vormgeving
aansluiten bij de bestaande schermen langs Stadspolders, vanwege de gewenste continuïteit van de
N3. Belangrijke kruising, waar gedacht moet worden aan een transparant deel, is de Baanhoekweg.
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Reactie op de concrete voorstellen A16
Geluidmaatregel D2 GLS-03 Dordrecht (modulair basis scherm begroeid 7.00 meter hoog) langs de
gehele afrit N3 Staart/centrum en een deel van de Merwedebrug.
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het niet wenselijk om een 7.00 meter hoog dicht scherm te
plaatsen op de voorgestelde locatie. Een dergelijk scherm treffen we niet aan langs de N3 en
betekent een verstoring van het gewenste continue beeld op het eiland van Dordrecht. Het scherm
blokkeert het zicht met een belangrijke kruisende weg, namelijk de Baanhoekweg/Merwedestraat
waardoor de leesbaarheid en binding met de stad wordt vermindert. Het scherm betekent een
ernstige aantasting van het woonmilieu van de direct aangrenzende woningen op het gebied van
bezonning, licht/lucht, uitzicht en geeft het gevoel van opgesloten te zitten. Het hoog gesloten
scherm zal daarnaast een negatief effect hebben op de verkeersveiligheid van o.a. kruisende fietsers
op de Merwedestraat (pas laat zicht op). Een alternatief is een lager scherm (vergelijkbaar met
scherm Stadspolders), waarvan het onderste deel begroeibaar is. Dit wordt aangevuld met een
transparant scherm op het kruisende deel met de Baanhoekweg. In de nabijheid van de woningen zal
naar minimalisatie in de hoogte moeten worden gestreefd (maximaal 3.00 meter).
Geluidmaatregel D2 GLS-04 Dordrecht (modulair basis scherm begroeid 7.00 meter hoog) langs het
grootste deel van de oprit N3 Staart/centrum.
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het niet wenselijk om een 7.00 meter hoog dicht scherm te
plaatsen op de voorgestelde locatie. Een dergelijk scherm treffen we niet aan langs de N3 en
betekent een verstoring van het gewenste continue beeld op het eiland van Dordrecht. Het scherm
betekent een ernstige aantasting van het woonmilieu van de direct aangrenzende woningen op het
gebied van bezonning, licht/lucht, uitzicht en geeft het gevoel van opgesloten te zitten. Een
alternatief is een lager scherm (vergelijkbaar met scherm Stadspolders), waarvan het onderste deel
begroeibaar is. In de directe nabijheid van de woningen zal naar minimalisatie in de hoogte moeten
worden gestreefd (maximaal 3.00 meter). Voorgesteld wordt om te onderzoeken of het scherm
dichter naar de weg geplaats kan worden (tussen fietspad en weg). Ook voor dit deel geldt als
aandachtspunt een verkeersveilige (uitzicht) kruising met het (fiets)verkeer over de Merwedestraat.
Geluidmaatregel D1 GLS-05 Dordrecht (modulair basis scherm begroeid 6.00 meter hoog) langs de
A16 vanaf de locatie "Refaja" tot aan de bestaande Luifel langs Wielwijk.
Een hoog geluidsscherm is op deze locatie stedenbouwkundig goed inpasbaar en past binnen de
schaal en maat van de A16. In het deel achter het scherm is sprake van diverse
woningbouwontwikkelingen. Afstemming op deze ontwikkeling is noodzakelijk. Bij de vormgeving
speelt met name de aansluiting op bestaande schermen/continuïteit en de gewenste uitstraling. Een
volledig gesloten scherm tot 6.00 meter past niet in dat beeld en sluit niet aan bij de bestaande
schermen. Het is wenselijk om op een goede wijze aan te sluiten in vormgeving op de bestaande
luifel langs Wielwijk. Dit betekent het toepassen een gebogen vorm en een combinatie met
transparante delen. In het ontwerp kan gezocht te worden naar een vereenvoudigde versie.
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Reactie op de concrete voorstellen Spoor
Cluster Dubbeldamseweg-Zuid (ten zuiden van de spoorlijn) : voorstel 159 meter lang en 5 meter
hoog. Vanwege de aanwezigheid van houten dwarsliggers zijn raildempers niet mogelijk.
Het spoor, nabij de Dubbeldamseweg ligt binnen een verstedelijkt gebied met aan weerzijden
bebouwing. Het gebied kenmerkt zich door dicht bebouwde wijken met woningen op (zeer) korte
afstand tot het spoor. De ruimte tussen woning en spoor is beperkt en veel woningen kijken direct uit
op het scherm. De schermen bepalen daarmee een belangrijk deel van de woonbeleving. Het is
gewenst dat een eenduidig beeld wordt nagestreefd voor het gehele gebied. Nieuwe schermen
zullen moeten aansluiten, voor wat betreft de hoogte (3 meter) en de uitstraling, bij reeds bestaande
schermen. Een scherm van 5.00 meter is niet wenselijk.
Schermen zijn noodzakelijk om te zorgen voor een goed woon- en leefklimaat. De inpassing ten
opzichte van de omliggende bebouwing is maatwerk en zal veelal een combinatie moeten zijn van
bronmaatregelen, schermen en maatregelen aan de gevels. Speciale aandacht wordt gevraagd voor
de inpassing van het kruispunt fietstunnel/Dubbeldamseweg. Deze van oudsher belangrijke route
(Dubbeldamseweg Zuid-Noord) zorgt voor de verbinding tussen twee wijken en de route van
station/centrum naar belangrijke voorzieningen als Leerpark en Gezondheidspark. Gedacht moet
worden aan bijvoorbeeld een combinatie met een transparant scherm.
Nadere afstemming is noodzakelijk met betrekking tot een aantal concrete planontwikkelingen.
Belangrijkste opgave is de ontwikkeling van de stationsomgeving en de aanpak van de zuidzijde van
het station. Daarnaast speelt de herontwikkeling van het terrein van de Aldi-locatie
(Dubbeldamseweg Zuid 72-74).
Rozendwarsstraat: voorstel 125 meter lang en 5 meter hoog.
Het spoor, nabij de Rozendwarsstraat ligt binnen een verstedelijkt gebied met aan weerzijden
bebouwing. Het gebied kenmerkt zich door dicht bebouwde wijken met woningen op (zeer) korte
afstand tot het spoor. De ruimte tussen woning en spoor is beperkt en veel woningen kijken direct uit
op het scherm. De schermen bepalen daarmee een belangrijk deel van de woonbeleving. Het is
gewenst dat een eenduidig beeld wordt nagestreefd voor het gehele gebied. Nieuwe schermen
zullen moeten aansluiten, voor wat betreft de hoogte (3 meter) en de uitstraling, bij reeds bestaande
schermen. Een hoog scherm van 5.00 meter is niet wenselijk.
Cluster Wieldrechtse Zeedijk A+B: voorstel schermen van 1 – 1,5 meter hoog.
Vanuit de visie bestaan geen bezwaren tegen de inpassing van de voorgestelde schermen. Aandacht
wordt gevraagd m.b.t. een zorgvuldige en verkeersveilige inpassing van de schermen rondom de
spoorwegovergang (belemmering zicht en zichtlijnen).
Cluster Zuidendijk: voorstel scherm van 1 meter hoog en 10 meter lang in combinatie met een 67
meter lang scherm van 3 meter hoogte.
Vanuit de visie bestaan geen ernstige bezwaren tegen de inpassing van de voorgestelde schermen.
Aandacht wordt gevraagd m.b.t. een zorgvuldige en verkeersveilige inpassing van de schermen
rondom de spoorwegovergang (belemmering zicht en zichtlijnen). Een drie meter hoog scherm op
een hoger gelegen spoor is visueel nadrukkelijk aanwezig en betekent in een aantal gevallen een
onderbreking in het aanwezig landschap/onderbreking in de relatie tussen twee wijken. Vanwege de
ligging tegen de N3 is dit hier niet aan de orde.
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Cluster Polder Oudendijk: voorstel 95 meter lang en 1,5 meter hoog.
Vanuit de visie is een scherm van 1,5 meter op deze locatie inpasbaar. Wenselijk is dat de uitstraling
van het scherm past bij de context/directe omgeving. Aandachtspunt op deze plek is dat in het
voorstel de schermen rondom twee bestaande kasten zijn getrokken. Beter om die kasten te
verplaatsen en het scherm in een rechte lijn uit te voeren.
Cluster Cosmea: voorstel 190 meter lang en 1 meter hoog.
Akkoord met het voorstel. Geen aandachtspunten.
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