Dordtse Mijl, schetsontwerpboekje
26 september 2018
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Waarom Dordtse Mijl?
Het gebied tussen de zeehaven en binnenstad is
de belangrijkste stadsentree van Dordrecht. Hier
rijden iedere dag tienduizenden mensen per auto,
fiets of trein de stad in. Deze laatste mijl naar het
centrum is nu bepaald geen visitekaartje voor de
stad. De verharding en het groen zijn rommelig,
de oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers
is slecht en de naastgelegen rivier Oude Maas is
nauwelijks zichtbaar en beleefbaar. Het project
Dordtse Mijl behelst een grootschalige kwaliteitslag van de openbare ruimte als eerste stap in het
toewerken naar een aantrekkelijk stadsdeel en een
Dordrecht waardige stadsentree.

Uitspraak van Martin Luther King jr.

Dit deel van de stad is sinds decennia onderdeel
geweest van grootschalige projecten die niet door
zijn gegaan. In afwachting van ontwikkeling is
alleen het hoogstnoodzakelijke beheer uitgevoerd.
Het gebied is zowel bovengronds als ondergronds
zeer verrommeld.

Aanpak ontwikkeling gebied vanaf jaren ‘80:
Grootschalige masterplanning. Tot nu toe is niets gerealiseerd
van de plannen en is het gebied - in afwachting van toekomstige ontwikkeling - eerder verwaarloosd.
beeld: Lola Landschapsarchitecten
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Nieuwe aanpak:
Eerste stappen zetten om imago gebied te verbeteren en geloof
in transformatie te versterken.

360-graden beeld van het ontwerp ter hoogte van de Dokweg. Belangrijke doelstelling van het ontwerp is het zichtbaar maken van bestaande
kwaliteiten - zoals het zicht op de rivier - en het toevoegen van nieuwe kwaliteit, met name door het vergroenen van het gebied, het toevoegen
van een nieuwe bomenstructuur en het verbeteren van voetgangers- en fietsersverbindingen.
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Eerste stap in uitvoering: verplaatsing tankstation
De verplaatsing van het tankstation aan de Dokweg is inmiddels in uitvoering en vormt een
belangrijke stap in de kwaliteitsverbetering van het
gebied. Door het verdwijnen van het tankstation
op de Dokweg wordt het zicht op de rivier hersteld
en de openbare oever langs de rivier vergroot. Ook
verbetert de veiligheidssituatie (het tankstation
is een LPG-verkooppunt) wat van belang is voor
toekomstige vastgoedontwikkeling in het gebied.
De ontwikkeling van het nieuwe tankstation is
gebruikt als een kans om de verwaarloosde omgeving van de nieuwe locatie bij de Mijlsehaven en
Van der Weesloods op te knappen. Het tankstation
wordt gezien als een pleisterplaats, waar niet alleen
getankt wordt, maar waar mensen ook een kop
koffie of lunchbroodje kunnen halen. Er is gewerkt
aan een hoogwaardige vormgeving: alle opstallen
zijn gebundeld onder de luifel en de vormgeving
van het tankstation is verbijzonderd door toepassing van schanskorven en een terughoudende
toepassing van de huisstijl.

Impressie van het nieuwe tankstation bij de Mijlsehaven / Van der Weesloods.
(beeld: Meijer en van Eerden Ingenieursbureau)
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Verstedelijkingsopgave
Groei van de stad – binnenstedelijk - is een belangrijk leidend principe in het coalitieakkoord
2018-2022. De spoorzone en specifiek daarbinnen
het gebied rondom station Dordrecht biedt ruimte
om op grote schaal nieuwe woonmilieus te maken.
Een groot deel van de potentieel te ontwikkelen ruimte ligt in of naast het projectgebied van
Dordtse Mijl.
1

De ligging aan de rivier, nabij de binnenstad en de
goede bereikbaarheid bieden veel potentie voor
de ontwikkeling van een nieuw hoogstedelijk
stadsdeel tussen de binnenstad en zeehaven van
Dordrecht. Tegelijkertijd weten we door projecten uit het verleden dat gebiedsontwikkeling in
dit gebied complex is en een lange adem vraagt.
Door te investeren in de openbare ruimte willen
we een proces van jarenlange verwaarlozing en
achteruitgang omkeren, als eerste stap. En hiermee
ook andere partijen verleiden om te investeren in
transformatie van het gebied.
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Ontwikkelgebieden
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Projectgebied
Het projectgebied omvat de wegvakken en kruispunten van de Laan der VN, Dokweg en Wilgenbos tussen het kruispunt met de A16/Mijlweg aan
de ene kant en het kruispunt met de Draai/ Twintighuizen aan de andere kant. Dit tracé staat op de
meerjarenonderhoudsplanning van de gemeente.
Het vormt het sluitstuk van de zogenaamde Parkweg, waarvan de overige delen de afgelopen jaren
al zijn aangepakt. Daarnaast vallen binnen het
projectgebied ook een aantal locaties die langs de
weg liggen, namelijk het gebied rond de Mijlsehaven, de oeverzone langs de Oude Maas ter hoogte
van de Dokweg en het gebied onder en rond de
brugviaducten.

Draai / Twintighuizen

Kruising A16-Mijlweg

Dordtse Mijl als sluitstuk van de zogenaamde Parkweg.

SO-boekje Dordtse Mijl 7

Participatie
Gedurende de totstandkoming van dit schetsontwerp is op verschillende momenten uitgebreid
gesproken met diverse betrokkenen in het gebied, zowel bewoners als ondernemers, als ook
andere overheden zoals het waterschap, Prorail
en Rijkswaterstaat. Eisen en wensen van deze
partijen zijn vaak pas in de loop van het proces
duidelijk geworden, waardoor het schetsontwerp
verschillende keren is aangepast. Het voorliggende
schetsontwerp is op 2 maart 2018 gepresenteerd
aan een grote groep ondernemers en bewoners uit
het gebied. Tijdens deze bijeenkomst bleek vanuit
zowel bewoners als ondernemers veel draagvlak
voor het plan.
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Het schetsontwerp

Dordtse Mijl-SO-2M-Hkade-28-05-18.dgn 30-5-2018 12:59:50

De tekening is als pdf of uitgeprint schaal 1:1000.
Onderdelen en uitgangspunten uit het ontwerp worden op de pagina’s hierna toegelicht.
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Wegprofiel: een laan met bomen

De rijstroken worden versmald van 3,6 m breed in
de huidige situatie naar 3,1 m breed in de toekomstige situatie. Het versmallen van de rijstroken
levert ruimte op en heeft als bijkomend voordeel
dat het werkt als snelheidsbeperkende maatregel.

boomkeuze nog nader te bepalen

4.5

Dit inrichtingsprincipe voor de weg heeft als groot
voordeel dat de hoeveelheid verharding/asfalt ten
opzichte van de huidige situatie fors wordt teruggebracht en er ruimte ontstaat om in beide zijbermen van de weg een bomenstructuur te realiseren.
+4.60
profiel van vrije ruimte
1.5

0.86
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profiel waterkering (legger)
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De basisinrichting van de weg bestaat uit 2x2 rijbanen met een smalle middenberm. Bij de T-kruisingen is er steeds één extra baan opstelruimte aan
beide zijdes van de kruising.
Dit betekent dat de zijkanten van de weg vast ligt,
maar dat de belijning en de middenberm enigszins
slingert.
Enige uitzondering vormt het kruispunt met de
Handelskade/Amperestraat waar na uitgebreid
overleg met de ondernemers van de Handelskade
is gekozen om geen T-splitsing te realiseren. Hierdoor is bij dit kruispunt een extra opstelvak nodig.
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Een groot deel van het tracé valt samen met de
primaire waterkering. Het profiel met bomen
in de zijberm is mede n.a.v. gesprekken met het
waterschap tot stand gekomen. De bomen in de
zijberm blijven met hun wortels uit het zogenaamde profiel van vrije ruimte van de waterkering. Dit
is het profiel van de waterkering met een overmaat
i.v.m. de toekomst. Daarnaast is er sprake van een
robuust dijkprofiel, o.a. door de aanwezigheid van
opgehoogd buitendijks land. Formele goedkeuring
van het waterschap moet nog verkregen worden.
Parallel aan de weg loopt een stamlijn (spoorlijn)
naar de Zeehaven. Het nieuwe wegprofiel is opgebouwd op een afstand van 5 m uit de rand van
de stamlijn . De berm ertussen biedt naast ruimte
voor bomen, ook opstelruimte voor fietsers tussen
de stamlijn en de weg. Bij de positionering van de
bomen is rekening gehouden met het profiel van
vrije ruimte voor de stamlijn.
Hierdoor ontstaat een rustiger beeld van het wegtracé.

Huidige situatie Laan der VN

Visualisatie van nieuwe wegprofiel
met bomenrijen.
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Huidige situatie Laan der VN

Visualisatie van nieuwe wegprofiel
met bomenrijen.
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Huidige situatie Laan der VN

Visualisatie van nieuwe wegprofiel
met bomenrijen.
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Duurzame mobiliteit: beter benutten wat er al is
De gewenste groei en het verdichten van de stad
loopt samen op met de ambitie om het draagvlak
voor duurzame mobiliteit zoals openbaar vervoer
en fiets te vergroten.
Echter, in het perspectief van de groei van de
stad en met name het binnenstedelijk gebied zal
de Laan der VN-Dokweg als invalsweg naar de
binnenstad een belangrijke rol blijven spelen in de
bereikbaarheid van de stad voor auto’s. Het beter
benutten wat er is, staat in dit ontwerp centraal.
Het behoud van het 2x2 profiel biedt flexibiliteit voor andere bereikbaarheidsfilosofieën in de
toekomst. Uitgangspunt in het ontwerp is om
de verkeerslichten slimmer met elkaar te laten
samenwerken waardoor de doorstroming geoptimaliseerd wordt. Het fietspad langs de Dokweg
- Laan der VN is een snelfietsroute en wordt in het
ontwerp geoptimaliseerd. Ook de oversteken bij de
kruispunten worden verbeterd.
Ontwerpuitgangspunten voor de wegstructuur
zijn:
a) h
 et verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door
een compacter wegprofiel met meer ruimte
voor groen/bomen,
b) h
 et verbeteren van de toegankelijkheid van de
deelgebieden die aan de weg liggen door het
aanpassen en toevoegen van kruispunten en
c) behoud van de capaciteit van de weg door het
in stand houden van de 2x2 rijbanen stad in en
stad uit.

De belangrijkste wijzigingen op de kruispunten:
1. N
 ieuwe T-splitsing om het verplaatste tankstation
te ontsluiten. Deze ontsluiting wordt ook gebruikt
als nieuwe uitgang van de Handelskade. De
Handelskade krijgt een eenrichtingstructuur (met
uitzondering van het noordelijke doodlopende
stuk) waardoor de verkeerssituatie en sociale
veiligheid verbetert.
2. A
 angepaste kruising met Handelskade en Ampèrestraat. Handelskade wordt vanaf deze kruising
alleen voor inkomend verkeer toegankelijk.
3. T
 -splitsing met Weeskinderendijk/-Beneden. De
toegang naar Rijkswaterstaat wordt enigszins van
het kruispunt losgeknipt en is alleen nog vanuit
en richting stad-uit bereikbaar.
4. T
 -splitsing Laan der VN - Dokweg - Weeskinderendijk. Deze wordt net als andere kruispunten
geregeld met een verkeerslichteninstallatie waardoor oversteek met name voor langzaam verkeer
veel veiliger wordt.
5. T-splitsing Dokweg - Wilgenbos - Korte Parallelweg. Dit kruispunt blijft in de basis hetzelfde.
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Beplantingsplan: 100 extra bomen
In het project Dordtse Mijl is de beleving van de
route naar de binnenstad een belangrijk thema.
Beplanting speelt hierbij een grote rol. Van de open afrit A16 tot de Achterhakkers onderscheiden
we voor het beplantingsconcept drie deelgebieden:
het bos, de laan en de tuin.

‘Het bos’ is het gebied rond het kruispunt met de
Mijlweg en A16. Losstaande bomengroepen en
bosplantsoenen domineren hier het beeld. Wie
zijn weg vervolgt richting de binnenstad rijdt
omhoog en de bocht door ‘de laan’ op. Op deze
rechte as van ongeveer 500 m begeleidt een strakke bomenlaan de weg. Bij de Dokweg wordt het
beeld meer open. Hier begint ‘de tuin’, een gebied
dat qua beplanting ook nadrukkelijk op voetgangers en verblijfskwaliteit is ingericht. Naast een
verfijning van de bomen door toepassing van
meerstammige bomen liggen hier groenvakken
met gazon, grassen en bloemen.

3

2

1

Voor de beleving van de route tussen snelweg en binnenstad
is de opzet van een landgoed als metafoor gebruikt. Je komt
aanrijden door het bos, rijdt de oprijlaan op en net voor het
landhuis rijdt je onder de bomen vandaan door de siertuin
naar de ingang.

1 het bos
2 de laan
3 de tuin
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Huidige situatie Dokweg

Visualisatie van nieuwe inrichting
met o.a. meerstammige bomen
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Huidige situatie toegang parkeerterrein Weeskinderendijk

Visualisatie van nieuwe inrichting
met nieuwe voetgangers- en fietspaden en beplanting.
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Omgeving Mijlsehaven
Het tankstation aan de Dokweg wordt verplaatst
naar een nieuwe locatie verder de stad uit tussen
de Laan der VN en de loods van Van der Wees
(Zeehaven).
De verplaatsing is een belangrijke eerste stap in
de transformatie van het gebied. Bij de Dokweg
verbeteren de randvoorwaarden voor toekomstige
woningbouw en ontstaat een grotere en toegankelijkere openbare oever waarop een rivierpark
gerealiseerd wordt.
De nieuwe locatie voor het tankstation is een
verwaarloosde zone langs de Laan der VN, maar
mooi gelegen vlakbij een oud haventje langs de
rivier. De gemeente ziet de komst van het tankstation als kans om van deze locatie een goede plek
te maken, waarbij het tankstation als pleisterplaats
functioneert.

Tussen het haventje en het toekomstige tankstation ligt een hevel van het waterschap (installatie
die water over de naastgelegen dijk /waterkering
pompt). De installaties zijn verborgen onder een
terp. In de nieuwe situatie ligt deze terp ongeveer
1,5 m hoger dan de directe omgeving. Dat is minder hoog dan nu, omdat het terrein voor het nieuwe tankstation wordt opgehoogd. Uitgangspunt
is verbijzondering van de hevel door het voetpad
via twee korte trappen over de terp heen te leiden
en op de terp zelf een zitelement te maken. Hier
kunnen passanten of werknemers van bedrijven
uit de omgeving een hapje eten en genieten van
het uitzicht over de rivier.

terp met hevel (links) en uitzicht op haventje/rivier

verwaarloosd groen

Het nieuwe beplantingsplan voor de omgeving
rond het tankstation houdt rekening met zichtlijnen op het haventje en sociale veiligheid van het
fietspad dat achterlangs het tankstation loopt. Tussen het fietspad en de loods komt een bosplantsoen met dichte beplanting, tussen het fietspad
en de autoweg komen bomengroepen met veel
openheid op ooghoogte.
LOCATIE DOKWEG

LOCATIE
VAN DER WEES

1
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Referentiebeelden omgeving tankstation/ Mijlsehaven: verbijzondering hevel en groenplan

hevel Prinsenstraat: verbijzonderd nutsgebouw

hevel Nieuwe Dordtse Biesbosch: architectonisch uitzichtpunt

hevel Mijlsehaven: landschappelijk uitzichtpunt / verblijfsplek

De Stoopbank: terp als uitzichtspunt in buitengebied

trap in grastalud

zitelement op terp

bosplantsoen / ruigte

boomgroepen

SO-boekje Dordtse Mijl 20

meidoornhaag

Rivierpark
De oude locatie van het tankstation wordt samen
met het naastgelegen groengebied heringericht tot
rivierpark.
Dit rivierpark speelt een belangrijke rol in het versterken van de recreatieve waarde van het gebied.
Door het verdwijnen van het tankstation wordt
het zicht op de rivier verbeterd. Ook ontstaat de
kans om de gebruikswaarde van dit deel van de
rivieroever te vergroten, voor passanten, maar ook
bewoners uit de binnenstad en Krispijn.
In het ontwerp voor het rivierpark worden vooral
de randvoorwaarden geschapen voor een beter
gebruik van de oever, door verschillende doelgroepen. Een verdere programmatische invulling
van de plek, bijvoorbeeld met een (al dan niet
seizoensgebonden) horecavoorziening is wenselijk, maar daar moet door andere partijen brood in
worden gezien.

In het schetsontwerp wordt het volgende voorgesteld:
- het hoogtesverschil tussen de wegzijde en de
kade is meer dan 2m. Op dit moment loopt het
maaiveld langzaam af tot de kade bij de rivier. In
het ontwerp wordt een talud gemaakt met een
helling van respectievelijk 1:10 (om lekker tegenaan te liggen) en 1:3 (steil). Richting de rivier
ontstaat zo een vlak deel en wat meer beslotenheid t.o.v. de verkeersweg.
- De zone direct langs de kade wordt verhard,
zodat een flaneerruimte ontstaat langs de rivier.
Dit voetpad wordt door middel van drie trappen
verbonden met het trottoir van de hoger gelegen Dokweg. In de middelste trap zijn hellingbanen verwerkt, zodat het parkje ook voor
minder-validen toegankelijk is. Deze trap ligt
in het verlengde van de nieuwe voetgangers- en
fietsersoversteek vanaf (parkeerterrein) Weeskinderendijk.
- Langs de kade komen bankjes, gericht op de
rivier.
- De basis voor het groen blijft gras. Bestaande
bomen blijven zoveel mogelijk staan en worden
aangevuld met (meerstammige) bomen.
- In het gebied is ruimte voor het realiseren van
programma gericht op verlevendiging, zoals
een horecavoorziening. Eventueel parkeren van
auto’s dient aan de overzijde, op parkeerterrein
Weeskinderendijk plaats te vinden.
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Voorbeeldproject: West Harlem Piers park (New York)
West Harlem Piers
Park

In New York is vanaf 2008 een driestappen strategie uitgevoerd om West Harlem
te revitaliseren. Ook al is Dordrecht geen
New York, de stapsgewijze aanpak is
interessant voor het gebied rond de Dokweg en Weeskinderendijk. En opvallend
genoeg is het gerealiseerde park ongeveer
even groot en hetzelfde georiënteerd als
het rivierpark Dordtse Mijl.
Fase 1 was het ontwikkelen van een
parkje langs de rivier, om van deze
verwaarloosde plek een bestemming van
te maken;
Fase 2 behelsde het verbeteren van de
verbindingen van de buurt op het hoofnet
en het verfraaiien van het straatbeeld
Fase 3 is economische en institutionele
ontwikkeling van het gebied.

rivierpark
Dordtse Mijl
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Referentiebeelden rivierpark

Boompjeskade, Rotterdam. Een simpele, maar doeltreffende inrichting. Een talud met gras
en bomen, dat het hoogteverschil overbrugt en als ligweide functioneert. En een verharde
zone langs de kade voor voetgangers en fietsers.
Trap Noordendijk met geïntegreerde hellingbanen voor mindervaliden (of fietsers zoals hier).

Horeca paviljoen (Valkenberg Park, Breda)
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Seizoensgebonden horeca, foodtruck

360-graden beeld
van de huidige
situatie rond
tankstation

360-graden
visualisatie van
nieuwe inrichting
rivieroever tot
rivierpark

SO-boekje Dordtse Mijl 24

Onder en rond de bruggen
Het gebied onder en rond de bruggen is een belangrijke schakel tussen de binnenstad van Dordrecht en het Dordtse Mijl gebied. In het schetsontwerp is de aantrekkelijkheid voor voetgangers
vergroot door verbeteren van zichtlijnen en het
verbreden van voetpaden. Daarnaast worden
meerstammige bomen geplaatst die de grote hoeveelheid verharding en beton verzachten.

huidige situatie gezien vanaf binnenstad

Fotomontage met verbeterde zichtlijnen, doorlopende voetgangersroute en bomen.
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Colofon
Het schetsontwerp is opgesteld door de vakteams stedenbouw en verkeer van de gemeente
Dordrecht in nauwe samenwerking met het
Ingenieursbureau Drechtsteden.
september 2018
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