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Inleiding

Aanleiding

De gemeente Dordrecht heeft al geruime tijd het voornemen om parkeercapaciteit aan de
oostzijde van het centrum toe te voegen. In 2001 heeft de gemeenteraad haar voorkeur
uitgesproken voor de locatie Steegoversloot.
Sinds 2003 is daarnaast ook aan het Kromhout een locatie aan de orde, waar een complex
met woningen ontwikkeld zou kunnen worden. Op beide locaties is het mogelijk om extra
parkeergelegenheid te realiseren voor bezoekers van het centrum.
De gemeente staat nu voor de keuze om voor elk van beide locaties vast te stellen of er
naast de benodigde capaciteit voor het programma op de locatie zelf ook nog ruimte
gemaakt moet worden voor bezoekersparkeren.
Om deze keuze op een verantwoorde wijze te kunnen maken zullen de mogelijkheden op
een groot aantal aspecten beoordeeld moeten worden.
De gemeente Dordrecht heeft aan Goudappel Coffeng gevraagd om in een vergelijkende
studie de verkeersaspecten (inclusief geluid en luchtkwaliteit) van een drietal varianten in
beeld te brengen en te beoordelen.

Figuur 1-1: Locaties 2 parkeergarages

1.2

Leeswijzer

In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de te onderzoeken
varianten. Hoofdstuk 3 geeft de uitgangspunten en brengt de opgave in kaart. In
hoofdstuk 4 wordt per aspect een beoordeling van de varianten gegeven. In hoofdstuk 5
worden hieruit conclusies getrokken.
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Uitgangspunten

Beschrijving locaties garages

Er zijn in deze studie geen ontwerpen gemaakt voor de parkeergarages. Er is uitgegaan
van de ideeën die er op dit moment bestaan voor deze garages.
Dat wil zeggen dat is uitgegaan van de verkennende studie van Arcadis voor de garage
aan de Steegoversloot en van beeldmateriaal van een artist impression van de nieuwe
ontwikkeling aan het Kromhout.

Figuur 2-1: locatie en bereikbaarheid garages

2.2

Te onderzoeken varianten

Dit onderzoek maakt een afweging tussen drie verschillende varianten voor de verdeling
van het aantal parkeerplaatsen over de parkeergarages en de doelgroepen.
De varianten gaan allen uit van het realiseren van parkeergelegenheid op zowel
Steegoversloot als Kromhout. Dit is nodig voor het ter plaatse te bouwen programma
(woningen). De variatie zit in de vraag of en hoeveel parkeerruimte er beschikbaar komt
voor parkeren van bezoekers van de (binnen)stad. Daarbij is de basisvariant (1) de
situatie waarbij bezoekersparkeren aan de Steegoversloot wordt gerealiseerd. In de
tweede variant wordt er bovendien bezoekersparkeren aan het Kromhout gerealiseerd. In
de derde variant wordt de totale hoeveelheid bezoekersparkeren aan het Kromhout
gerealiseerd, en is de garage aan de Steegoversloot slechts voor het lokale programma.
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De gehanteerde aantallen parkeerplaatsen in de varianten staan in tabel 2-1.
Variant 1
Steegoversloot
Kromhout

Variant 2
Steegoversloot
Kromhout

Variant 3
Steegoversloot
Kromhout

Eigen programma
bewoners

Publiek
bezoekers

totaal

130 p.p.
130 p.p.

250 p.p.
nvt

380 p.p.
130 p.p.
510 p.p.

Eigen programma
bewoners

Publiek
bezoekers

totaal

130 p.p.
130 p.p.

250 p.p.
520 p.p.

380 p.p.
650 p.p.
1040 p.p.

Eigen programma
bewoners

Publiek
bezoekers

totaal

130 p.p.
130 p.p.

nvt
520 p.p

130 p.p.
650p.p.
790 p.p.

Tabel 2-2: Aanname aantallen en functie parkeerplaatsen per garage
De vraag is dus niet wáár een garage gerealiseerd moet worden, maar hoe groot elk van
de voorziene garages zou moeten worden.
In de garages is gedeeltelijk dubbelgebruik van parkeerplaatsen mogelijk. Door de ligging
in de binnenstad is herverdeling tussen bewoners en bezoekers tijdens een koopavond en
op zaterdag slechts beperkt mogelijk. En dat zijn juist de momenten dat de
parkeerbehoefte het grootst is. Het aantal parkeerplaatsen dat voor het Gerechtsgebouw
nodig is kan wel voor dubbelgebruik meegeteld worden. Het totaal aantal plaatsen moet
bepaald worden op basis van de parkeerbehoefte van bewoners en bezoekers en het type
garage dat uiteindelijk wordt gebouwd.

2.3

Ontwikkeling discussie, voorgeschiedenis

Deze paragraaf geeft een korte samenvatting van de voorgeschiedenis van dit onderzoek
in de periode 1998 tot en met begin 2008. Dit omdat deze voorgeschiedenis mede
richting geeft aan de vraagstelling van dit onderzoek.
Bij de algemene beschouwingen in 1998 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen
om te onderzoeken of het mogelijk is om in het noordoostelijk deel van de binnenstad
een parkeergarage te realiseren.
In eerste instantie zijn de locaties Vest/Stek/Torenstraat en Steegoversloot onderzocht.
Voor de eerste locatie bleek inpassing in de lopende plannen voor herstructurering niet
haalbaar omdat dit tot te veel vertraging in het proces zou leiden en nieuwe
onzekerheden voor de buurtbewoners met zich mee zou brengen. Om die reden is op 13
juli 1999 door het college besloten de locatie Vest/Stek/Torenstraat te schrappen.
In september 2000 is naar aanleiding van een notitie verzocht een afweging te maken
tussen een drietal locaties te weten: Steegoversloot (Da Vinci), Kromhout (Van Damme) en
Kromhout (Warmoezenierspad).
In december 2001 (SO/01/8277) heeft het college de locatie Steegoversloot aangewezen
als voorkeurslocatie. Dit advies is gebaseerd op een vergelijking van de genoemde
locaties.
In februari 2002 (SO/02/1126) is de voorkeur voor de locatie Steegoversloot nogmaals
vastgesteld (naar aanleiding van inspraakreacties op het verkeersplan binnenstad).
Begin 2003 heeft het college opdracht gegeven te onderzoeken op welke wijze de
realisatie van de parkeergarage Steegoversloot op zo kort mogelijke termijn plaats kan
vinden. Op 25 november 2003 heeft het college de startnotitie Steegoversloot
Eindrapport
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(SO/03/6793) definitief vastgesteld. Vervolgens is de startnotitie voorgelegd aan de raad
op 1 januari 2004 (SO/03/7846). De raad heeft ingestemd met het voorstel met de
aantekening dat de fracties van ECO-Dordt, Groenlinks en AOV/OuderenUnie worden
geacht tegen te hebben gestemd.
Op 9 november 2004 heeft het college de beleidsuitgangspunten voor het Verkeersplan
19e eeuwse Schil vastgesteld. Om het aantal parkeerplaatsen in het noordoosten aan te
kunnen vullen zijn Binnenterrein Blekersdijk, Oranjepark, Spuihaven bij Vriesebrug en
Spuihaven bij Sint Jorisbrug als reservelocaties aangewezen.
In februari 2005 heeft Grontmij de locatie Kromhout bekeken in een vergelijkend
onderzoek ten opzichte van Steegoversloot, dit blijkt een geschikte locatie. De grond was
echter moeilijk te verwerven, waardoor deze locatie naar de achtergrond verdwijnt.
Op 31 mei 2005 heeft het college ingestemd met het haalbaarheidsonderzoek naar de
parkeergarage Steegoversloot (PM/05/847). Op 28 juni 2005 heeft de raad ingestemd
met het voorstel van het college, met de aantekening dat de fracties van Groenlinks, ECODordt, BETER VOOR DORDT en AOV/OuderenUnie en Katif geacht willen worden te hebben
tegengestemd.
Na dit raadsbesluit heeft het project parkeergarage Steegoversloot enige tijd stilgelegen,
vanwege de problematiek met betrekking tot de luchtkwaliteit. Inmiddels is een nieuw
rekenmodel voor bepaling van de luchtkwaliteit vastgesteld. Hieruit blijkt dat de
parkeergarage naar verwachting binnen de geldende regelgeving kan worden
gerealiseerd.
Op 4 oktober 2005 (PM/05/1615) heeft het college ingestemd met het advies met
betrekking tot de residuele grondwaarde en heeft zij zich voorgenomen over te gaan tot
aankoop van de locatie Steegoversloot onder nader te bepalen voorwaarden.
Begin 2007 heeft de PvdA fractie vragen gesteld over de juistheid van het onderzoek van
Grontmij inzake de parkeergarage Steegoversloot (d.d. 24 februari 2005). Er bleek een
optelfout te zijn in de beoordeling en de onderbouwing was niet helder. Er is niet
gebleken dat deze wijzigingen aanleiding zijn de eindconclusie en de genoemde
voorkeursroute aan te passen. Wel is het vertrouwen in het onderzoek opgezegd en is om
een second opinion gevraagd,
Begin 2008 is grond rondom Kromhout beschikbaar gekomen, waarmee deze locatie een
realistisch alternatief is geworden.
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Inventarisatie opgave

Om een goed beeld te krijgen van de opgave worden eerst een aantal
aspecten in beeld gebracht. Deze vormen het kader om de verschillende
oplossingen aan te kunnen toetsen. Het gaat dan met name om:
1. Welke verkeersproductie heeft een parkeergarage, wat is de turnover van de
garages?
2. Wat zijn de mogelijke routes om de parkeergarages te benaderen?
3. Waar komen de in- en uitgangen van de parkeergarages?
4. Hoe is het gesteld met de verkeersveiligheid op de routes naar de garages toe
en rondom de garages?

3.1

Omvang/Doelgroepen parkeervoorzieningen

De potentiële doelgroepen van de garages bestaan uit bewoners en bezoekers.
Automobilisten zien 100m loopafstand acceptabel tussen een parkeervoorziening en hun
woning. Bezoekers van een binnenstad accepteren een grotere afstand, namelijk 200 tot
600m, dus gemiddeld 400m. Wanneer we op beide garages een cirkel leggen met straal
100m en 400m dan blijkt het volgende (zie figuur 3-1) :
Variant 1
Steegoversloot
Kromhout

Variant 2
Steegoversloot
Kromhout

Variant 3
Steegoversloot
Kromhout

Eigen programma

Publiek/bezoekers

130 p.p.
130 p.p.
260 p.p.

250 p.p.
nvt
250 p.p

Eigen programma

Publiek/bezoekers

130 p.p.
130 p.p.
260 p.p.

250 p.p.
520 p.p.
870 p.p

Eigen programma

Publiek/bezoekers

130 p.p.
130 p.p.
260 p.p.

nvt
520 p.p
620 p.p

Tabel 3-1: aanname totalen en typen parkeerplaatsen
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1. Binnen 100m vanaf garage Steegoversloot wordt een deel woningen en een
deel van het Hofkwartier bereikt. Binnen 400m wordt ook het winkelgebied
bereikt.
2. Binnen 100m vanaf garage Kromhout worden alleen woningen bereikt.
Binnen 400m worden voornamelijk woningen bereikt en een deel van het
Hofkwartier en het Kunstmin.
Op basis van deze gegevens zijn
beide garages zowel voor
bewoners als voor bezoekers
geschikt.
De gemeente streeft naar een
verkeersluwe binnenstad. Door
het historische karakter van de
straten is er slechts beperkte
ruimte voor het verkeer. Om het
aantal verkeersbewegingen te
minimaliseren zouden (de
auto’s van) bezoekers zoveel
mogelijk buiten het historisch
centrum worden gehouden.
Figuur 3-2: cirkels met loopafstanden (100m en 400m)
Uit de parkeerdrukmeting op
straat (2007) blijkt dat de grootste druk in de omgeving van beide locaties vanaf 20 uur
ontstaat. Dit betekent dat een groot gedeelte van de druk door bewoners wordt
veroorzaakt. Voorgaande pleit ervoor bezoekers zoveel mogelijk in locatie Kromhout op te
vangen. Omdat rond beide locaties de druk op straat vooral na 20u groot is, kunnen beide
garages plekken voor bewoners aanbieden.
Uit de vervolgstappen van dit onderzoek zal nader blijken welke garage voor welke
doelgroep geschikt is.

3.2

Turnover

Voor het maken van verkeersberekeningen en met name voor het bepalen van effecten
voor geluid en luchtkwaliteit, is het nodig om het aantal bezoekers van de parkeergarage
op een werkdag te bepalen. Dit gebeurt op basis van de turnover.
De turnover is het aantal maal dat een parkeerplek gedurende een dag wordt gebruikt
Grontmij heeft in haar onderzoeken d.d. februari 2005 aangenomen dat de turnover 2 is.
Omdat in dat rapport geen bronverwijzing is aangegeven hebben wij op basis van
beschikbare gegevens in Dordrecht een nieuwe berekening gemaakt.
Voor allerlei doeleinden is er vrij veel informatie bekend over het gebruik van de
bestaande garages op de (maatgevende) zaterdag. Over de dagperiode door de week heen
is de hoeveelheid informatie beperkt. Toch is deze informatie voor de berekeningen
essentieel. Omdat we het van belang vinden om de situatie op Dordrechtse gegevens te
baseren, hebben wij op basis van de beschikbare gegevens aannames gemaakt over het
gebruik op een werkdag. De berekening is gebaseerd op gegevens uit de ‘Thermometer
Binnenstad t/m augustus 2006’ d.d. december 2006, het ‘Klanttevredenheidsonderzoek
parkeren 2006’ d.d. juni 2006 en bezettingsgraden van parkeergarages Spuihaven en
Veemarkt. Een beschrijving van deze berekening staat in bijlage 2.
Eindrapport
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Op basis van deze uitgangspunten rekenen wij met een turnover van 3,2. Deze is in
verdere berekeningen toegepast op plaatsen voor zowel bezoekers als bewoners. In de
praktijk is het aantal ritten dat een parkeerplaats voor bewoners veroorzaakt lager.
Daarmee zal in de praktijk het aantal ritten lager uit kunnen vallen dan de berekende
resultaten.

3.3

Mogelijke aan- en afrijdroutes

In het mobiliteitsplan wordt het volgende gesteld m.b.t. parkeerroutes: ‘De bereikbaarheid
van parkeerlocaties is uiteraard wel van groot belang. Om de parkeerlocaties vanaf de
radialen vlot te bereiken, is een goede parkeerroutering noodzakelijk. De inzet is dan ook
het verknopen van aanrijdroutes met de parkeerlocaties, door middel van twee
parkeerroutes. In hoeverre in Schil Oost, net als nu in Schil West, een onderlinge relatie
tussen de (verschillende) parkeervoorzieningen nodig en mogelijk is en in hoeverre sprake
is van een lus of van een
redelijk rechte
ontsluitingsroute is aangegeven
in het Mobiliteitsplan (dat
wordt nog uitgewerkt,
afhankelijk van de gekozen
ligging van de garage). De
route aan de oostzijde
verknoopt de Oranjelaan met
de nieuwe parkeerlocatie in de
schil oost. De precieze ligging
van de route is daarbij
afhankelijk van de precieze
locatie van de nieuwe
parkeervoorziening.’
Figuur 3-3: routes naar de parkeergarages
Via de Noordendijk kunnen beide locaties met de Oranjelaan en met elkaar worden
verknoopt, daarnaast kan parkeerterrein Energiehuis ook via de Noordendijk worden
verknoopt. De Noordendijk is een goed ingerichte ontsluitende weg, waar verkeer soepel
op kan worden afgewikkeld. Vanaf de Oranjelaan tot aan Kromhout heeft de weg een
maximum snelheid van 50km/h. Onderstaande routes worden in deze studie bekeken;
1. Noordendijk – Kromhout – Noordendijk; om de parkeergarage snel bereikbaar
te maken wordt een deel van het Kromhout tot de entree/uitgang van de
garage tweerichtingverkeer. Om geen ongewenste bewegingen in het centrum
te krijgen blijft het eenrichtingsverkeer op het eerste deel van de St. Jorisweg
behouden.
2. Noordendijk – Torenstraat – Vranckenstraat – Stek – Veststraat – Noordendijk.
3. Mogelijke extra verbinding tussen Steegoversloot en Kromhout via: Veststraat
– St. Jorisbrug – Kromhout.

3.4

Wegcategorisering

In de categorisering1 van de gemeente Dordrecht wordt onderscheid gemaakt naar:
1. Doorstroomweg bovengemeentelijk (A16, N3)
2. Doorstroomweg gemeentelijke (Laan van de Verenigde Naties)
3. Stadsweg (Oranjelaan)

1

Mobiliteitsplan gemeente Dordrecht, 2005
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In en rond het centrum zijn de belangrijkste aanvoerroutes van verkeer de Oranjelaan, en
Spuiboulevard. Vanaf deze wegen rijdt men via de Noordendijk, St. Jorisweg en de Johan
de Witstraat de binnenstad in. Vanaf de Veststraat, St. Jorisbrug en aansluiting Kromhout
op de Noordendijk is het centrum een 30km/uur-zone. Tussen Steegoversloot en de
Visstraat bevindt zich grofweg het winkelgebied die nagenoeg autovrij is.

Figuur 3-4: wegcategorieën
De meeste wegen in de binnenstad hebben smal profiel met een rijbaan van maximaal
4m. Alleen de huidige hoofdwegen hebben een breder profiel. Rondom de locaties van de
mogelijke garages zijn de wegen grotendeels van een eenrichtingscircuit voorzien.
De binnenstad onderscheid zich van de toevoerwegen door de materialisering van de
wegen. De toevoerwegen zijn in asfalt uitgevoerd, de overige wegen hebben een
bestrating.

3.5

Huidige situatie t.a.v. verkeersveiligheid

Figuren 3.3 en 3.4 laten de ontwikkeling van de verkeersveiligheid op de wegen in de
omgeving van beide garages zien in de periode 1996-2006. Uit de figuren blijkt dat er
geen black-spots zijn.
Een black-spot is een locatie waar in een periode van 3 jaar 6 of meer
ongevallen gebeuren

Het totaal aantal ongevallen is wisselend, de trend is een afname in het totaal aantal
ongevallen. In dit deel van het centrum is geen sprake van een grote hoeveelheid
ongevallen. In de periode 1996-2006 hebben er wel relatief veel ongelukken op
Steegoversloot plaatsgevonden. Bij inpassing van een garage aan de Steegoversloot en de
bijbehorende aan- en afrijdroutes is enige extra aandacht voor de veiligheid gewenst.
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Figuur 3-6: Ontwikkeling Verkeersveiligheid omgeving garages

Figuur 3-6: Ontwikkeling Verkeersveiligheid 1996-2006
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Beoordeling

Om een gedegen keuze te kunnen maken tussen de varianten, is het
belangrijk om per aspect deze varianten te beoordelen. Dat gebeurt in
de paragrafen 4.2 tot en met 4.6. De hoeveelheid parkeerplaatsen per
variant verschilt nogal. Dit brengt een bepaalde mate van
onvergelijkbaarheid met zich mee. Daarover gaat paragraaf 4.1.
4.1

Absolute en relatieve beoordeling

De drie varianten bieden allen een verschillend aantal parkeerplaatsen. Wel zal in alle
varianten op beide locaties een parkeervoorziening worden gebouwd. Het verschil zit in
de omvang en de doelgroep.
Omdat er uitgegaan wordt van een vergelijkbaar programma, bieden de drie varianten
dus ook een verschillende bijdrage aan het oplossen van de parkeerproblematiek in de
binnenstad van Dordrecht. De maximale variant (2) biedt 620 parkeerplaatsen meer dan
de kleinste in omvang (1) en dus ook een grotere bijdrage aan het benodigde
parkeerareaal in het centrum van Dordrecht.
Het is daarbij op voorhand duidelijk dat een oplossing met ruim 1000 parkeerplaatsen ook
meer verkeer zal genereren dan één met 500 parkeerplaatsen.
Daarom is ervoor gekozen om niet alleen aan te geven welke variant op een aspect het
beste scoort, maar ook om de kwaliteit van iedere variant in absolute zin te laten zien.
Worden er normen overschreden? Ontstaat er een onveilige situatie? Etcetera.

4.2

Bereikbaarheid (afwikkelingskwaliteit)

Bij het bepalen van de opzet en locatie van een nieuwe parkeergarage zijn o.a. van
belang:
• Kunnen bestuurders snel en veilig bij de garage komen?
• Kunnen voetgangers snel en veilig hun doel bereiken vanaf de garage?
• Kunnen de wegen op de aan- en afrijdroute de extra hoeveelheid verkeer
afwikkelen?
De mate waarin verkeersdeelnemers hun doel kunnen bereiken. Hierbij speelt de
directheid van routes een rol, zijn er lange omrijdroutes en veel oponthoud om de garage
te bereiken, dan wel te verlaten? Kunnen mensen snel vanaf de garage bij woningen of
voorzieningen komen?
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Doorstroming wegvakken

In het model zijn de drie basisvarianten doorgerekend, ook is de autonome situatie zonder
parkeergarages doorgerekend. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de te
verwachten intensiteiten in de verschillende situaties.
Weg
Noordendijk (50)
Noordendijk (30)
Kromhout noord
Kromhout zuid
Torenstraat
Vranckenstraat
Stek
Veststraat
Steegoversloot
St. Jorisbrug
St. Jorisweg
Hallinqlaan

Basisjaar_2006 Autonoom 2021
mvt
%
mvt
%
7000
58
12000
100
5500
79
7000
100
1000
67
1500
100
500
83
600
100
4000
80
5000
100
nvt
100
nvt
100
500 100
500
100
3500
78
4500
100
6000
80
7500
100
6000
80
7500
100
6000
75
8000
100

Variant 1
mvt
13500
8500
2500
1000
6000
+1200
+2400
1000
4000
8000
8000
8000

2021
%
113
121
167
167
120
nvt
nvt
200
89
107
104
100

Variant 2
mvt
15000
10500
4500
2000
6000
+1200
+2400
1000
4000
8000
9000
8500

2021
%
125
150
300
333
120
nvt
nvt
200
89
107
120
106

Variant 3
mvt
14500
10000
4500
2000
5500
+400
+800
700
4000
7500
8500
8500

2021
%
121
143
300
333
110
nvt
nvt
140
89
100
113
106

Tabel 4-1: Verkeersintensiteiten in de varianten
Niet iedere weg kan even veel verkeer aan. Op basis van de kenmerken van de weg kan
een maximum aangegeven worden. Dit is geen absoluut getal, maar wel een goede
indicatie of een weg als “vol” moet worden beschouwd.
De hoofdroute naar het centrum toe, de Noordendijk, kan met zijn huidige inrichting bij
50km/h maximaal 15.000 tot 20.000 motorvoertuigen per etmaal afwikkelen. De wegen in
de omgeving van Steegoversloot en Kromhout (Vranckenstraat, Stek, Vest, Steegoversloot,
St. Jorisbrug) zijn erftoegangswegen waar een maximum van 4.000-6.000
motorvoertuigen aanvaardbaar is, waarbij de doorstroming niet beperkt wordt. Op de
overige wegen zijn tot 8.000 motorvoertuigen per etmaal aanvaardbaar.
Op de Noordendijk neemt het verkeer toe. Deze weg is in principe geschikt voor de
berekende intensiteiten. Bij varianten 2 en 3 worden intensiteiten in de orde van 15.000
motorvoertuigen bereikt, waarmee de weg behoorlijk vol raakt. Dan zijn er weinig
mogelijkheden om de doorstroming bij nog verdere groei van het verkeer te garanderen.
Wanneer in de toekomst parkeerterrein Energiehuis ook via de Noordendijk wordt
ontsloten is een uitbreiding van de capaciteit van de weg noodzakelijk.
Om de hoeveelheid verkeer in de varianten te beperken moet zoekverkeer zoveel mogelijk
voorkomen worden door een duidelijk parkeerverwijssysteem. Hierdoor wordt zo veel
mogelijk voorkomen dat overbodig verkeer gebruik maakt van de Noordendijk. Variant 1
veroorzaakt de laagste intensiteiten en heeft daarmee de beste doorstroming van de drie
varianten.
Op Kromhout groeit de hoeveelheid verkeer ten opzichte van de huidige situatie sterk.
Dat is in alle varianten het geval, ook als er alleen een garage komt voor de bewoners van
de nieuwe woningen. Dit komt doordat alle verkeer voor de garage door deze straat komt.
Daarbij komt dat het verkeer op het noordelijke deel in twee richtingen kan gaan rijden.
De intensiteit blijft binnen het aanvaardbare maximum, ook in de varianten met extra
parkeergelegenheid (2 en 3), en doorstroming is daarmee geen probleem. Alle drie de
varianten zijn vanuit wegcapaciteit gezien goed mogelijk..
Op de Vranckenstraat, Vest en Stek neemt de hoeveelheid verkeer relatief sterk toe.
Vooral omdat het nu geen drukke straten zijn. Binnen alle varianten is de doorstroming
geen probleem. Echter, een technisch haalbare verkeersbelasting kan voor dergelijke
binnenstadsstraten toch als te druk gevoeld worden.
Bij variant 1 en 2 neemt de hoeveelheid verkeer het sterkst toe. Deze komt echter niet
boven de aanvaardbare grenzen van een woonstraat (ca. 2.500mvt/etm) uit, al wordt voor
de Stek in varianten 1 en 2 de grens wel benaderd. De inrichting van deze wegen kan in
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principe meer verkeer verwerken, ongeveer 4.000mvt/etm. In variant 3 is de garage aan
de Steegoversloot en daarmee de verkeersbelasting het kleinst van omvang. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat de doorstroming op de Vranckenstraat kan worden verbeterd
door het verkleinen van het aantal drempels op deze weg.
Omdat er bij deze vergelijking vanuit is gegaan dat een deel van het straatparkeren kan
worden opgeheven als er een publieksgarage komt, is er een afname te zien van het
verkeer op Steegoversloot ten opzichte van de autonome situatie. Deze weg wordt
rustiger doordat mensen die eerst op straat parkeerden en via Steegoversloot wegreden,
nu gebruik maken van de garages en daarmee een andere route nemen. De intensiteiten
voor de verschillende varianten zijn gelijk.
St. Jorisbrug, St. Jorisweg en de Hallinqlaan hebben reeds in het basisjaar een hoge
intensiteit. De ontwikkeling van de parkeergarages heeft op deze wegen nauwelijks
invloed op de doorstroming. Wel vormen deze wegen een aandachtspunt i.v.m. de
verkeersveiligheid en afwikkeling van het verkeer. De intensiteiten voor de verschillende
varianten zijn nagenoeg gelijk.

4.2.2

Doorstroming kruispunten

Op de wegen met een maximum snelheid van 50km/h zijn alle kruispunten
voorrangskruispunten, de overige kruispunten zijn gelijkwaardig. Alleen de aansluiting
Noordendijk - Oranjelaan wordt geregeld met een VRI. Onderstaande tabel geeft per
kruispunt de mogelijke wachtrijen. Deze wachtrijen zijn een beperking in de doorstroming
wanneer ze daadwerkelijk ontstaan.
Kruispunt
Noordendijk - Kromhout

Wachtrij
1. Op Noordendijk richting
Kromhout
2. Op Kromhout richting
Noordendijk

Torenstraat — Vranckenstraat

Op Torenstraat richting
Vranckenstraat

Veststraat — Noorderbrug

Op de Veststraat richting
Noorderbrug

St. Jorisweg — Kromhout

Op St. Jorisweg richting Kromhout

Oorzaak
1. verkeer kan niet direct linksafslaan
door doorgaand verkeer, daarnaast moet
verkeer afremmen omdat voorliggend
verkeer niet in één keer over kan steken.
2. Noordendijk is de voorrangsweg,
verkeer vanaf Kromhout kan in drukke
periodes problemen hebben om de
Noordendijk op te rijden.
verkeer kan niet direct linksafslaan door
doorgaand verkeer, daarnaast moet
verkeer afremmen omdat voorliggend
verkeer niet in één keer over kan steken.
In drukke periodes moet verkeer op elkaar
wachten om op de Noorderbrug te komen,
de kans op deze wachtrij is klein
Verkeer vanaf garage Steegoversloot
moet linksaf richting kromhout.
Linksafslaand verkeer moet voorrang
geven.

Tabel 4-2: Doorstroming op kruispunten
De grootste kans op wachtrijen ontstaan op de Noordendijk, Kromhout en St. Jorisweg.
Deze wegen worden in alle drie de varianten gebruikt, hierdoor is er geen onderscheid
tussen de drie varianten.

4.2.3

Lengte en directheid van de route

De lengte en directheid van de routes die het verkeer gebruikt om de garages te bereiken
en verlaten bepaalt mede de verkeerseffecten van de garages. Ook is van belang of de
gewenste route ook de meest directe route is. De Noordendijk is als belangrijkste
invalsroute genomen.
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Om zoekverkeer zo veel mogelijk te beperken is het van belang dat bezoekers via een
snelle, heldere route hun bestemming kunnen bereiken en verlaten. Bewoners zijn bekend
in het gebied en rijden de route naar een garage regelmatig, voor hen kan een
ingewikkelder route worden toegepast. De route van en naar Kromhout takt in een korte
rechte lijn aan op de Noordendijk. De route naar Steegoversloot maakt een slinger door
een woonwijk met verschillende woonmilieus van en naar de Noordendijk.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de lengte van de verschillende routes, en de
mate van directheid
Route naar
Garage Kromhout
Garage Steegoversloot

Lengte (m)
1500
2100

Directheid
Zeer direct, kortste route

Logica
Goed vindbaar

Met slinger,
Moeilijker te vinden,
Afrijden via andere route Afrijden anders dan aanrijden
korter: 1850m via Hallinqlaan,

Tabel 4-3: Directheid en vindbaarheid routes naar parkeergarages
De route naar Kromhout (rood) en de route naar garage Steegoversloot via Noordendijk
en Torenstraat (groen) zijn de meest gewenste aanrijdroutes. De afrijdroute vanaf de
garage Steegoversloot kan ingekort worden door niet de Noordendijk te gebruiken, maar
de route St. Jorisweg, Hallinqlaan, Stooplaan (paars gestippeld)

Figuur 4-1: routes van en naar parkeergarages
Uit voorgaande kan geconcludeerd worden dat de route naar Kromhout de kortste en
meest directe route is. De Steegoversloot is goed bereikbaar maar ligt wat verder, en
levert dus iets meer rijtijd en —afstand op voor de parkeerders. Ook is de garage aan de
Steegoversloot iets minder vindbaar. Met heldere bewegwijzering is dit echter goed op te
lossen.

4.2.4

Looproutes en afstanden naar voorzieningen

Zowel bezoekers als bewoners leggen bij voorkeur een zo kort mogelijke route af van de
garage naar hun bestemming. Ook is het van belang dat bezoekers de entree van de
garage eenvoudig terug kunnen vinden in een onbekende omgeving.
Om de lengte van looproutes te bepalen zijn voor bezoekers twee hoofdbestemmingen
gekozen als bestemming van de looproutes:
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1. Entree voetgangerszone Voorstraat ter hoogte van Steegoversloot
2. Augustijnenkamp ter hoogte van de entree van de Kloostertuin
Voor bewoners is gekeken in welke straal de woningen ten opzichte van de garages zijn
gelegen.

SteegoSteegoversloot
KromhKromhout

Voorstraat
135m
370m

Augustijnenkamp
125m
310m

Woningen
0-50m
0-50m

Tabel 4-4: afstanden t.o.v. omgeving
Beide garages liggen op korte afstand van woningen en voldoen dus beide goed. Ook
liggen beide garages binnen de acceptabele afstand van 600m tot voorzieningen. Vanaf
Steegoversloot is de afstand voor bezoekers tot voorzieningen iets korter dan vanaf
Kromhout, maar dit verschil is verwaarloosbaar.

Figuur 4-2: loopafstanden naar parkeergarages
Wanneer de entree van Steegoversloot aan Steegoversloot of de Schoolstraat wordt
gesitueerd is de ingang snel zichtbaar vanuit de voorzieningen. Een ingang aan Stek is
voor onbekenden moeilijk te achterhalen. Voor bewoners is dit juist een zeer geschikte
entree dichtbij de woningen. De entree van de garage Kromhout is vanaf de St. Jorisweg
goed zichtbaar, wel moeten bezoekers hiertoe eerst op deze weg uitkomen. Ook hier
bestaat de mogelijkheid de voetgangersuitgang dicht bij de St.Joris brug te leggen, terwijl
het autoverkeer vanaf de andere kant komt.

4.2.5

Conclusie:

De wegen rondom de beide garages krijgen te maken met een toename van het verkeer
bij de verschillende varianten. De intensiteiten blijven overal binnen de acceptabele
grenzen per wegtype, dit betekent dat de doorstroming niet wordt beperkt.
De intensiteit op de Noordendijk bereikt bij variant 2 en 3 de bovengrens; de weg raakt
vol. Toekomstige verkeersgenererende ontwikkelingen maken het dan nodig de huidige
vormgeving van de Noordendijk aan te passen. Op Kromhout zijn de intensiteiten binnen
de varianten acceptabel. Omdat op een deel tweerichtingen verkeer wordt ingesteld, moet
de inrichting van de weg worden aangepast. De garage Steegoversloot geeft een
zwaardere verkeersbelasting op enkele kleine binnenstadsstraatjes.
Beide garages zijn goed bereikbaar via de voorgestelde directe parkeerroutes vanaf de
Noordendijk. De route naar de garage aan de Steegoversloot is langer en vergt wat meer
bewegwijzering. Het is mogelijk een extra verbinding tussen Steegoversloot en Kromhout
te maken via de St. Jorisbrug, hierdoor wordt de parkeerroute van en naar Steegoversloot
korter, maar neemt wel de hoeveelheid verkeer en het aantal kruisende bewegingen toe.
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De looproutes vanaf beide garages naar woningen zijn zeer kort, daarvoor zijn beide
garages geschikt. Naar winkel- en culturele voorzieningen zijn de routes langer, maar
beide vallen binnen de richtlijn van maximaal 400-600m.

4.3

Barrièrewerking en oversteekbaarheid

Voetgangers hebben behoefte aan voldoende ruimte liefst gescheiden van het overige
verkeer om zich veilig te voelen. Routes moeten zo kort en direct mogelijk met een goede
omgevingskwaliteit zijn. Hoe direct is de looproute naar het centrum, moeten drukke
wegen worden overgestoken? Kunnen voetgangers de garage veilig verlaten en bereiken?
Oversteekvoorzieningen nabij kruispunten
Zijn er op de looproute naar woningen en winkels oversteekvoorzieningen noodzakelijk en
zijn ze er? Liggen ze op een logische plek?
Gewenste locatie
St. Jorisweg t.h.v. Kromhout
Steegoversloot t.h.v. Veststraat
Steegoversloot t.h.v. Schoolstraat

Steegoversloot t.h.v. Doelenstraat

Steegoversloot t.h.v. Voorstraat

Oversteekvoorziening
Noodzakelijk
Ja
Nee
Afhankelijk van locatie
voetgangersuitgang
garage
Afhankelijk van locatie
voetgangersuitgang
garage
nee

Oversteekvoorziening
Aanwezig
Kanalisatiestrepen en
blokmarkering
Kanalisatiestrepen met
attentiebord
Kanalisatiestrepen met
attentiebord

Score

Blokmarkering

0

nee

0

0
0
0

Tabel 4-5: Oversteekbaarheid
Steegoversloot en St. Jorisbrug hebben een te breed profiel voor een erftoegangsweg,
waardoor er in de praktijk te hard wordt gereden. In principe zijn er op een
erftoegangsweg geen oversteekvoorzieningen nodig. De momenteel aangebrachte
kanalisatiestrepen geven een schijnveiligheid aan voetgangers, doordat het voor
automobilisten nauwelijks opvalt. Door het profiel smaller te maken wordt de oversteek
kleiner en ligt de snelheid van automobilisten lager, waardoor de oversteek veiliger wordt
dan nu. Ook kan ervoor worden gekozen een zebra aan te leggen ter hoogte van de
grootste voetgangersstroom, dit heeft een grotere oversteekveiligheid dan de huidige
kanalisatiestrepen.
Op Steegoversloot is de intensiteit in 2020 naar verwachting niet hoger dan
4.000mvt/etm, dit betekent dat op deze weg geen middengeleider noodzakelijk is. Op de
St. Jorisweg ligt de intensiteit rond de 6.000mvt/etm, dit betekent dat hier een
middengeleider kan worden toegepast. Deze is aanwezig, dus oversteken kan gefaseerd.
Conflictpunten
Op Steegoversloot tussen Doelstraat en Voorstraat hebben in de periode 2000-2006 3
slachtofferongevallen plaatsgevonden waarbij 1 persoon is overleden. Tussen de
Doelstraat en Augustijnenkamp zijn 2 slachtofferongevallen gebeurd in deze periode.
Alle genoemde ongevallen zijn ongevallen tussen gemotoriseerd en langzaam verkeer. Dit
zijn mogelijke conflictpunten op de looproutes. Het conflictpunt tussen de Doelstraat en
Augustijnenkampstraat kan worden beperkt door een oversteekvoorziening, deze
voorziening heeft daarbij ook een functie voor de parkeergarage en het gerechtsgebouw.
Trottoir
Langs de eerder gedefinieerde looproutes zijn trottoirs aanwezig, alle trottoirs hebben
een minimale breedte van 1,20m. De kwaliteit van de routes kan verbeterd worden
waardoor het comfort voor voetgangers wordt vergroot.
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Conclusie:

Op basis van het aantal ongevallen in de periode 2000-2006 zijn een tweetal mogelijke
conflictlocaties op Steegoversloot aan te wijzen. Beide locaties liggen in de nabijheid van
oversteekvoorzieningen (kanalisatiestrepen). Door het brede profiel en de slechte
zichtbaarheid van kanalisatiestrepen treedt er hier een schijnveiligheid op die op
meerdere manieren kan worden opgelost. In de huidige situatie is dit niet veilig, maar met
een kleine aanpassing is de situatie veilig te maken. Op de overige locaties zijn de
oversteekvoorzieningen voldoende voor het type weg. De beoordeling op dit kenmerk
heeft nauwelijks invloed op de keuze tussen de locaties van de garages of de doelgroep.

4.4

Verkeersveiligheid (Duurzaam Veilig)

Dit geeft de mate van veiligheid aan in het verkeer. Een van de uitgangspunten van
Duurzaam Veilig is het voorkomen van grote verschillen in richting, massa en snelheid.
Wanneer deze verschillen worden voorkomen is de verkeersveiligheid grotendeels
gewaarborgd. In een overzichtelijke, logische en heldere situatie en bij een lagere snelheid
worden medeweggebruikers eerder opgemerkt en kan erop geanticipeerd worden. De
inrichting van de weg moet passen bij het gewenst gebruik. Er wordt alleen naar de
objectieve verkeersveiligheid gekeken, in de vorm van het aantal verkeersongevallen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de weginrichting, intensiteit, snelheid en
ongevallen op de betrokken wegen.
Weginrichting
Aanwezig Gewenst Autonoom
Route 1.
Noordendijk
(50)
Noordendijk
(30)
Kromhout noord
Kromhout zuid
Route 2.
Torenstraat
Vranckenstraat
Stek
Veststraat
Extra
Steegoversloot

St. Jorisbrug

St. Jorisweg
Hallinqlaan

Intensiteit
Snelheid
Ongevallen
Variant 1. Variant 2 Variant 3 Maximaal Aanwezig Maximaal Blackspot Ontwikkeling

GOW

GOW

12000

13500

15000

14500

15000

50

50

ETW

ETW

7000

8500

10500

10000

8000

50

30

ETW
ETW

ETW
ETW

1500
600

2500
1000

4500
2000

4500
2000

6000
2500

30
30

30
30

ETW
ETW
ETW
ETW

ETW
ETW
ETW
ETW

5000
500

6000
+1200
+2400
1000

6000
+1200
+2400
1000

5500
+400
+800
700

8000
4000
4000
3000

50
30
30
30

30
30
30
30

Nvt In het
algemeen
Nvt neemt het
aantal
Nvt ongevallen af,
Nvt op de
specifieke
Nvt locaties is
Nvt geen
Nvt duidelijke lijn
Nvt te herkennen.

ETW,
maar te
breed
ETW,
maar te
breed
GOW
GOW

ETW

4500

4000

4000

4000

6000

40

30

Nvt

ETW

7500

8000

8000

7500

6000

40

30

Nvt

GOW
GOW

7500
8000

8000
8000

9000
8500

8500
8500

8000
8000

50
50

50
50

Nvt
Nvt

Tabel 4-6: Weginrichting, verkeersintensiteiten en veiligheid
Weginrichting
Binnen Duurzaam veilig verkeer worden drie hoofdtype wegen gehanteerd, dit zijn
erftoegangswegen (ETW), gebiedontsluitingswegen (GOW) en stroomwegen (SW). Per
wegtype zijn basisprofielen gedefinieerd, die het gewenst gedrag oproepen..
De basisinrichting van de verschillende wegen voldoet aan de basisinrichtingseisen.
Steegoversloot en St. Jorisbrug vormen het begin van het centrum. De huidige inrichting
van deze wegen is van een te hoge orde. De wegen zijn te breed waardoor gewenst
gedrag niet voldoende wordt afgedwongen. Op Steegoversloot hebben in de periode
1996-2006 relatief veel ongevallen plaatsgevonden.
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Op de Vranckestraat is een groot aantal drempels aangebracht om de snelheid te
verlagen. Wanneer deze weg als aanrijdroute voor de garage wordt gebruikt is het
omwille van de doorstroming en trillingshinder van belang dat dit aantal wordt
verminderd, hierbij blijft de verkeersveiligheid voldoende.
Intensiteit
Een weg functioneert goed wanneer de inrichting past bij de intensiteit. Per wegtype is
een bepaalde range aan intensiteiten gedefinieerd, afhankelijk van de situatie op straat is
een bepaalde intensiteit aangegeven in bovenstaande tabel.
Wegtype
Intensiteit
Erftoegangsweg
3.000-6.000 mvt/etm,
(ETW)
bij een ruim profiel met fiets(suggestie)stroken max 8.000mvt/etm
Gebiedsontsluitingsweg 10.000-20.000 mvt/etm
(GOW)

Tabel 4-7: Afwikkelingscapaciteit per wegtype
Zoals ook al in paragraaf 3.2 aangegeven blijven de intensiteiten binnen de maximale
grenzen die passen bij het type weg. Door de drie varianten neemt de intensiteit op 2
wegen dusdanig toe dat de inrichting aangepast moet worden om de verkeersveiligheid te
garanderen.
Op het 30 km/uur-deel van de Noordendijk neemt de intensiteit bij varianten 2 en 3
dusdanig toe dat de inrichting helderder moet worden, door onder andere het
aanbrengen van fietsstroken. Op Kromhout wordt op een deel van de straat
tweerichtingsverkeer ingesteld, en zal er een toename zijn van de verkeersintensiteit. Dit
vraagt om een ruimer profiel, dan de huidige situatie. Deze herinrichting moet een
verkeersveilige omgeving realiseren.

4.4.1

Conclusie:

De ontwikkeling van de parkeergarages heeft een toename van de verkeersintensiteit tot
gevolg op een aantal routes. Op basis van de duurzaam veilig kenmerken van de wegen in
de omgeving van Steegoversloot is slechts een beperkte toename van verkeer gewenst.
Dit pleit voor een kleine uitbreiding, in dit geval dus alleen een bewonersgarage. De
varianten wijzen uit dat ook de bewonersgarage gecombineerd kan worden met een
bezoekersgarage. Steegoversloot heeft momenteel een te breed profiel, waarmee een te
hoge snelheid en een relatief groot aantal ongevallen samenhangt. Hier is een betere
inrichting nodig voor een veilige afwikkeling van het verkeer.
Op Kromhout is een grotere uitbreiding mogelijk door het toestaan van
tweerichtingsverkeer op het noordelijke deel van Kromhout. Bij de herinrichting van deze
weg moet rekening worden gehouden met de verkeersveiligheid.
Voor de Noordendijk (gedeelte 50km/h) is er geen probleem te verwachten in de
afwikkeling van het verkeer binnen de verschillende varianten. Keuze voor variant 2 of 3
betekent echter wel dat bij toekomstige uitbreidingen de inrichting moet worden
aangepast voor een verkeersveilige afwikkeling van het verkeer. Voor het gedeelte 30km/h
stijgt binnen de varianten 2 en 3 de intensiteit dusdanig dat een herinrichting
noodzakelijk is om de verkeersveiligheid te garanderen.
Op de overige wegen zijn in principe geen extra maatregelen noodzakelijk om de
verkeersveiligheid te garanderen.

Eindrapport

Goudappel Coffeng | adviseurs verkeer en vervoer

4.5

Vergelijking verkeerseffecten parkeergarages Steegoversloot en Kromhout

24

Sociale veiligheid

De mate waarin de omgeving een beschermd gevoel geeft aan de gebruiker. Een situatie
die bedreigend aanvoelt wordt vaak gemeden door mensen. Is er voldoende verlichting,
geen nauwe doorgangen en maken meer mensen gebruik van de route.
Locatie
De hoofdentree van Steegoversloot wordt voorgesteld in de omgeving van Stek en de
Schoolstraat. In de huidige situatie zijn hier vooral achterkanten van panden gesitueerd,
en ontstaan onoverzichtelijke hoeken door de ligging van panden. Dit betekent dat er
geen sociale controle op dit gebied is, dit is momenteel te zien aan de graffiti op muren.
Achterkanten en graffiti geven mensen een onveilig gevoel. Bij de ontwikkeling van de
garage zijn er voldoende mogelijkheden om de sociale veiligheid middels een goede
situering van de entree, inrichting van de omgeving en aanbrengen van verlichting in een
woonwijk te garanderen. Een entree aan de Steegoversloot of de Schoolstraat levert al
een veel gunstiger situatie op.
De omgeving van garage Kromhout is momenteel troosteloos, door een aantal
dichtgetimmerde panden en hier en daar graffiti. Door de ontwikkeling van de garage en
de woningen in de directe omgeving zijn er mogelijkheden om de omgeving weer
levendig te maken, waardoor mensen zich er prettig voelen.
Route
Op de routes naar woningen en voorzieningen is de wegbreedte minimaal 5m, dit
betekent dat er geen steegjes zijn waar mensen zich niet prettig voelen. Alle wegen zijn
voorzien van voldoende verlichting, waardoor mensen goed zicht hebben in de avond.

4.5.1

Conclusie

De huidige plekken rondom de locaties en routes die momenteel een onveilig gevoel
geven, moeten bij de ontwikkeling van de locaties worden aangepakt. Sociale veiligheid is
daardoor een speciaal aandachtspunt tijdens het ontwikkelingsproces. Bij Steegoversloot
moet een extra investering worden gedaan om de situatie te verbeteren, doordat er
vooral achterkanten op de entrees zijn georiënteerd. Als de voetgangersentree van de
garage aan de Schoolstraat of Steegoversloot kan komen is dat veel gunstiger vanuit het
oogpunt van sociale veiligheid. Dit speelt niet bij Kromhout, waar de ontwikkeling tevens
de hele noordzijde van Kromhout omvat. Op basis van sociale veiligheid is Steegoversloot
in deze vorm minder geschikt voor bezoekers en heeft een bewonersgarage de voorkeur.
Een bewoner kent de omgeving en voelt zich sneller veilig dan een bezoeker. Kromhout is
voor zowel bewoners- als bezoekers veilig.

4.6

Milieuaspecten

Introductie
Om de varianten met elkaar te vergelijken op basis van hun milieuaspecten is een analyse
gemaakt van de luchtkwaliteit en geluid. Deze analyse heeft voor zowel luchtkwaliteit als
geluid de Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK) Drechtsteden gehanteerd. De
gehanteerde verkeersintensiteiten beschrijven een gemiddelde weekdag. In bijlage 3 staat
een uitgebreide beschrijving van deze analyse; deze paragraaf geeft de belangrijkste
resultaten.
Resultaten luchtkwaliteit
Voor luchtkwaliteit kan gekeken worden naar zowel emissies als immissies. Emissie is het
uitstoten van uitlaatgassen door de motoren van voertuigen, schoorstenen van fabrieken,
huishoudens, enz. Bij immissie gaat het om de blootstelling van mensen aan de
uitlaatgassen van voertuigen. Er is hierbij gekeken naar de concentraties NO2 en PM10 en
naar het aantal dagoverschrijdingen PM10.
Eindrapport
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Immissies
De NO2 -concentraties voor de verschillende varianten zijn afgezet tegen de
referentiesituatie. Er is dus per wegvak gekeken of de NO2-concentraties toe- of afnemen
in het betreffende scenario. Hieruit blijkt dat variant 1 voor de NO2 -concentraties licht de
voorkeur krijgt. De concentraties nemen in deze variant minder toe op minder wegvakken.
Daarnaast is er ten opzichte van de andere twee varianten sprake van meer wegvakken
met een afname van de concentraties. De verschillen zijn echter dermate klein dat er in
geen van de varianten knelpunten worden toegevoegd of opgelost. Op basis van deze
wetenschap is te stellen dat variant 1 licht de voorkeur verdient, maar dat ook de overige
varianten milieutechnisch gezien niet zorgen voor onoverkomelijke problemen (zie ook
tabel 3.1).

Aantal ritten
Maximale toename
concentratie NO2 (klasse)
Maximale toename Lden

Variant 1
3520
0,1 tot 1,0 (µg/m 3 )

Variant 2
6400
1,0 tot 2,0 (µg/m 3)

Variant 3
5120
1,0 tot 2,0 (µg/m 3)

3 tot 10 (dB)

3 tot 10 (dB)

2 tot 3 (dB)

Tabel 4-8: Resultaten milieutechnische beoordeling
Overigens dient in een later stadium nog formeel gekeken te worden naar concentraties
nabij de (toegangen van de) parkeergarages. Op basis van ervaringen van Goudappel
Coffeng worden hier geen problemen verwacht. De resultaten van de vergelijkingen zijn
weergegeven in figuur B2.1 t/m B2.3 in de bijlage.
Emissies
De voertuigkilometers geven een eerste indicatie voor de totale emissies. Op basis van
tabel 1.1 is vast te stellen dat de totale hoeveelheid voertuigkilometers in variant 2 het
grootste zal zijn. Het totale aantal ritten is in deze variant immers het grootst. Hiermee
zijn ook de emissies in deze variant het grootst.
Resultaten geluid
Er is voor geluid gekeken naar de gevolgen die de drie varianten hebben voor Lden . Onder
Lden wordt de gemiddelde geluidsbelasting over avond, nacht en dag verstaan. Voor deze
grootheid is wederom per variant gekeken naar de afname of toename per wegvak (zie
figuur B3.1 t/m B3.3).
Op basis hiervan levert variant 1 de gunstigste situatie. Weliswaar is er één wegvak in
variant 1 (de Veststraat), waar sprake is van een hoge toename van het geluidsniveau (3
of meer dB(A), zie tabel 3.1), maar het geluidsniveau neemt hier over het geheel genomen
op het minste aantal wegvakken toe.

4.6.1

Conclusie

Het bovenstaande overwegende heeft variant 1 de minste milieueffecten vanuit de
aspecten geluid en lucht. De verschillen tussen de varianten zijn echter zeer klein.
Hierdoor is vanuit milieu-oogpunt geen sterke voorkeur voor één van de varianten uit te
spreken.

Eindrapport
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Conclusies

In voorgaande hoofdstukken zijn diverse conclusies getrokken. Die zijn
nog eens samengebracht in het volgende overzicht.
5.1

Vergelijkbaarheid
•

5.2

De verschillende varianten bieden een verschillend aantal parkeerplaatsen, en
daarmee een verschillende oplossing voor de parkeervraag aan de noordzijde van
het centrum van Dordrecht. Dat variant 2 het meeste verkeersbewegingen zal
genereren staat op voorhand vast

Bereikbaarheid
•
•
•

•

•
•
•

•

5.3

De wegen rondom de beide garages krijgen te maken met een toename van het
verkeer bij de verschillende varianten.
De intensiteiten blijven overal binnen de acceptabele grenzen per wegtype, dit
betekent dat de doorstroming niet wordt beperkt.
De verkeersintensiteit op de Noordendijk bereikt bij variant 2 en 3 de bovengrens
van de capaciteit. Bij toekomstige verkeersgenererende ontwikkelingen moet de
huidige vormgeving van de Noordendijk worden aangepast.
Op Kromhout zijn de intensiteiten binnen de varianten acceptabel. Hier wordt op
een deel tweerichtingen verkeer ingesteld, en moet de inrichting van de weg
hierop worden aangepast
De garage Kromhout is direct te bereiken vanaf de Noordendijk.
De garag Steegoversloot ligt iets verder weg en vergt voor bezoekers enige extra
bewegwijzering.
Het is mogelijk een extra verbinding tussen Steegoversloot en Kromhout te
maken via de St. Jorisbrug, hierdoor wordt de parkeerroute van en naar
Steegoversloot korter, maar neemt wel de hoeveelheid verkeer en het aantal
kruisende bewegingen toe.
De looproutes vanaf beide garages naar woningen zijn zeer kort. Naar winkel- en
culturele voorzieningen zijn de routes langer, maar beide vallen binnen de
richtlijn van maximaal 400-600m. Daarvoor zijn beide garages geschikt voor
zowel een bewoners- als een bezoekersgarage.

Barrièrewerking en oversteekbaarheid
•

Op basis van het aantal ongevallen in de periode 2000-2006 zijn een tweetal
mogelijke conflictlocaties bij oversteken van de Steegoversloot aan te wijzen.
Beide locaties liggen in de nabijheid van oversteekvoorzieningen
(kanalisatiestrepen). Met een kleine aanpassing is de situatie veilig te maken. Op
de overige locaties zijn de oversteekvoorzieningen voldoende voor het type weg.
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De beoordeling op dit kenmerk heeft nauwelijks invloed op de keuze tussen de
locaties van de garages of de doelgroep.

5.4

Verkeersveiligheid
•

•

•

•

•

5.5

De ontwikkeling van de parkeergarages heeft een toename van de intensiteit tot
gevolg. Op basis van de duurzaam veilig kenmerken van de wegen in de
omgeving van Steegoversloot is slechts een beperkte toename van verkeer
gewenst. Dit pleit voor een beperkte omvang voor een garage.
Steegoversloot heeft momenteel een profiel dat breder is dan past bij het
gewenste gebruik. Daarmee hangt een te hoge snelheid en een relatief groot
aantal ongevallen samen. Hier is een meerpassende inrichting nodig voor een
veilige afwikkeling van het verkeer.
Op Kromhout is een grotere uitbreiding mogelijk door het toestaan van
tweerichtingsverkeer op het noordelijke deel van Kromhout. Een verkeersveilige
herinrichting is nodig en mogelijk.
Voor de Noordendijk (het gedeelte 30km/h) stijgt binnen de varianten 2 en 3 de
intensiteit dusdanig dat een herinrichting noodzakelijk is om de
verkeersveiligheid te garanderen.
Op de overige wegen zijn in principe geen extra maatregelen noodzakelijk om de
verkeersveiligheid te garanderen.

Sociale veiligheid
•

•

5.6

De entree van de locatie Steegoversloot kent een matige sociale veiligheid. Bij de
ontwikkeling van de garage kan een deel van deze aspecten worden aangepakt.
Bewoners zijn bekend in de omgeving, bezoekers niet en voelen zich daardoor
sneller onveilig. Op basis van sociale veiligheid heeft een bewonersgarage de
voorkeur. Een entree aan de Schoolstraat of Steegoversloot zou deze situatie
verbeteren.
Rond de entree van Kromhout zijn voorkanten van woningen gesitueerd,
daarnaast wordt een groot gedeelte woningen gebouwd. De sociale veiligheid
rondom de garage is goed. De route richting woningen en centrum loopt via
brede wegen met verschillende functies. De locatie kromhout is zowel voor
bewoners als bezoekers geschikt op basis van sociale veiligheid.

Milieuaspecten
•
•

•

5.7

Geen van de varianten overschrijdt een grenswaarden op het gebied van lucht of
geluid.
Door de kleinere hoeveelheid parkeerplaatsen in variant 1 is het aantal
verkeersbewegingen in deze variant het kleinst. Hierdoor is de totale
geluidsproductie en uitstoot van schadelijke stoffen het kleinst.
De verschillen in beoordeling van de milieuaspecten zijn zo klein dat vanuit
milieu-oogpunt geen sterke voorkeur voor één van de varianten bestaat.

Eindconclusie
•

Aan de Steegoversloot en het Kromhout komt een parkeergarage, om aan de
parkeerbehoefte van het bouwprogramma te kunnen voldoen. Een keuze moet
worden gemaakt over de toevoeging van parkeerplaatsen voor bezoekers bij één
of beide garages. Hiervoor is een drietal varianten onderzocht.

•

Op basis van de vergelijking van de verkeerseffecten van de garages zijn er
verschillen te constateren. Er zijn echter geen doorslaggevende
(verkeers)technische argumenten om één van de varianten te laten afvallen.
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•

Vanwege het autoluwe karakter van de binnenstad is parkeerverkeer van
bezoekers en zoekverkeer ongewenst. Vanwege zijn ligging in het centrum en ten
opzichte van de hoofdroutes is het wenselijk om de omvang van de garage aan
de Steegoversloot te beperken. Een garage aan het Kromhout heeft deze
beperkingen minder; Een goed parkeerverwijssysteem vangt een deel van het
zoekverkeer af.

•

In welke mate de garage aan de Steegoversloot ook ingericht wordt voor
bezoekersverkeer hangt af van de totale parkeerbehoefte en de wens om
straatparkeren te vervangen door parkeren in een garage.
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Bijlage 1: Verkeerscijfers

Plot: 1: referentiesituatie 2021
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Plot: 2 & 3: variant 1, intensiteiten per etmaal, verschil met referentie
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Plot: 3: Variant 2, intensiteiten per etmaal, verschil met variant 1
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Plot: 4: Variant 2, intensiteiten per etmaal, verschil met variant 1
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Bijlage 2 schatting turnover parkeergarages

Turnover als input voor verkeersberekeningen
Voor het maken van verkeersberekeningen, en met name het bepalen van effecten van
geluid en luchtkwaliteit, is het nodig om het aantal bezoekers van de parkeergarage op
een werkdag te bepalen. Voor de drukste bezetting is dit niet maatgevend, maar de
systematiek voor lucht en geluid werkt met gemiddelde waarden.
Voor allerlei doeleinden is er vrij veel informatie bekend over het gebruik van de
bestaande garages op de (maatgevende) zaterdag. Over de dagperiode door de week heen
is de hoeveelheid informatie beperkt. Omdat we het van belang vinden om de situatie op
Dordrechtse gegevens te baseren, is het nodig om op basis van de beschikbare gegevens
aannames te doen over het gebruik op een werkdag.

Beschrijving werkwijze
1. Als basis dient de binnenstadsmonitor
2. Hierin wordt een overzicht gegeven van het gemiddeld aantal inrijders van de
verschillende parkeergarages (onderverdeeld naar alle 4 garages en 3
convenantgarages)
3. Op basis van deze gegevens is per jaar het gemiddelde aantal inrijders bepaald
4. Om de turnover te bepalen is dit aantal gedeeld door het totaal aantal
parkeerplaatsen van de garages (bepaald op basis van de tabellen die op 31/3
door Peter Vissers zijn toegestuurd, hierin wordt niet de maximale capaciteit
gebruikt een deel blijft buiten beschouwing)
5. Deze waarde is de turnover op zaterdag tussen 10 en 15u
4 garages
inrijders gem op zaterdagen (10-15u)

jan-apr
mei-aug
sep-dec
Subtotaal
Gemiddeld aantal inrijders
Turnover

2003 excl 1e en 4e zaterdag
2001 2002 2003 dec

2004 2005

2006

2781
2222
2752
7755
2585
1,9

2928
2646
2870
8444
2815
2,0

2847
2657
2950
8454
2818
2,0

2815
2784
2896
8495
2832
2,0

2746
2538

2003 excl 1e en 4e zaterdag
2003 dec
2362
2362
2167
2167
2268
2241
6797
6770
2266
2257
2,2
2,2

2004
2328
2173
2283
6784
2261
2,2

2005
2317
2274
2276
6867
2289
2,2

2006
2269
2068

3 convenant garages
inrijders gem op zaterdagen (10-15u)

jan-apr
mei-aug
sep-dec
Subtotaal
Gemiddeld aantal inrijders
Turnover

Spuihaven, Visstraat, Drievriendenhof, Veemarkt

2001
2212
1849
2133
6194
2065
2,0

2591
2387
2779
7757
2586
1,9

2928
2646
2894
8468
2823
2,0

5284
2642
1,9

Visstraat, Drievriendenhof, Veemarkt

2002
2089
1944
2158
6191
2064
2,0

4337
2169
2,1
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6. Om te extrapoleren naar een etmaal is gekeken naar de bezettingsgraden
gedurende een etmaal. Voor Spuihaven en Veemarkt zijn gegevens
beschikbaar over de bezetting per uur van een etmaal
7. De bezettingsgraden voor Spuihaven en Veemarkt komen voor de zaterdag
grotendeels overeen met de woensdag en de donderdag. Daarmee is het
gerechtvaardigd om de zaterdagse cijfers te gebruiken voor een weekdag.
(mogelijk dat er op zaterdag bij dezelfde bezetting iets meer
verkeersbewegingen zijn: meer kortparkeerders)
8. Deze bezettingsgraden zijn in een grafiek uitgezet. Hieruit blijkt dat de
toename van de bezetting van de garages vooral plaats heeft tussen 8 en 15
en tussen 18 en 20. De turnover van de periode tussen 10.00 en 15.00 uur is
bekend, en bedraagt 2,2. In deze periode komt 70% van de parkeerders
binnen.
9. De overige 30% parkeerders komen buiten deze periode binnen, en verhogen
de turnover met 1,0 naar een totaal van 3,2.
Op basis van deze berekening stellen wij voor om een turnover van 3,2 te hanteren.
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Gemeente Dordrecht

Effecten geluid en lucht Steegoversloot en
Kromhout
Datum
Kenmerk

27 mei 2008
DRT087/Mdm

1

Inleiding

1.1

Aanleiding

Om een aantal ruimtelijke ontwikkelingen in het centrum van Dordrecht te kunnen
faciliteren heeft de gemeente Dordrecht het voornemen parkeerplaatsen te realiseren.
De ontwikkeling van parkeerplaatsen zal op twee locaties plaatsvinden. Het gaat hierbij om de straten Steegoversloot en Kromhout. Er zijn hiervoor een drietal varianten
opgesteld. Goudappel Coffeng BV is gevraagd een afweging te maken voor de drie
verschillende varianten op het gebied van milieu. Hiervoor is gekeken naar de aspecten geluid en lucht.

1.2

Beschrijving varianten

De ritten die de verschillende varianten genereren zijn weergegeven in tabel 1.1. De
referentiesituatie is dat er geen parkeergarage komt op beide locaties en dat de situatie
dus blijft zoals deze nu is.

Scenario 1
Totaal
Scenario 2
Totaal
Scenario 3

Parkeergarage
Kromhout
Steegoversloot

In
480
1280

Kromhout
Steegoversloot

1920
1280

Kromhout
Steegoversloot

1920
640

Totaal

Aantal ritten per etmaal
Uit
Totaal
480
960
1280
2560
3520
1920
3840
1280
2560
6400
1920
3840
640
1280
5120

Tabel 1.1: Overzicht varianten
Variant 1 zal tegemoet komen aan het plan wat er ligt. Hier wordt gedacht aan een
grotere parkeergarage aan de Steegoversloot en een kleine aan het Kromhout. De
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tweede variant gaat uit van een grotere parkeergarage aan het Kromhout en een kleinere aan de Steegoversloot. Totaal kan deze variant gezien worden als een maximumvariant.
In de laatste variant heeft de parkeergarage aan het Kromhout dezelfde grootte als in
de tweede variant, maar is de parkeergarage aan de Steegoversloot kleiner dan in zowel de tweede als de eerste variant. De beide straten waaraan de parkeergarages gesitueerd zullen worden zijn weergegeven in figuur 1.1.

Figuur 1.1: Studiegebied

2

Beleidskader

2.1

Wettelijk kader lucht

De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in de Wet
Luchtkwaliteit. Op 15 november 2007 is een nieuw wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen van kracht geworden. De hoofdlijnen van de nieuwe regeling zijn te vinden
in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer. De regelgeving is uitgewerkt in
onderliggende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en Ministeriële Regelingen. Daarmee zijn het Besluit Luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005), de Regeling Saldering
luchtkwaliteit, het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit 2005 en de
Meetregeling luchtkwaliteit vervallen.
Voor een analyse van een ruimtelijke ontwikkeling ten aanzien van de luchtkwaliteitsnormen zijn in de praktijk drie normen van toepassing:
jaargemiddelde concentratie NO2 (stikstofdioxide) (40 µg/m3);
jaargemiddelde concentratie PM10 (fijn stof) (40 µg/m3);
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aantal dagen overschrijding van de grenswaarde van de 24-uursgemiddelde concentratie PM10.
In deze notitie zal dan ook ingegaan worden op de concentraties van bovenstaande
stoffen.

2.2

Wettelijk kader geluid

De Wet geluidhinder schrijft voor dat er in elke nieuwe situatie (een wegreconstructie,
een nieuwe woning of een nieuwe weg) een voorkeursgrenswaarde geldt van 48 dB.
Als uit onderzoek blijkt dat deze voorkeursgrenswaarde zal worden overschreden,
moet er worden gekeken naar de toepassing van geluidsreducerende maatregelen als
een geluidsscherm of geluidsreducerend asfalt. Indien toepassing van dergelijke maatregelen niet mogelijk of wenselijk wordt geacht, kan er ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd. De maximale ontheffing die kan worden verleend,
verschilt per situatie.

3

Resultaten

3.1

Instrumentarium

Deze analyse heeft voor zowel luchtkwaliteit als geluid de Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK) Drechtsteden gehanteerd. De gehanteerde verkeersintensiteiten beschrijven een gemiddelde weekdag.

3.2

Resultaten luchtkwaliteit

Voor luchtkwaliteit kan gekeken worden naar zowel emissies als immissies. Emissie is
het uitstoten van uitlaatgassen door de motoren van voertuigen, schoorstenen van
fabrieken, huishoudens, enz. Bij immissie gaat het om de blootstelling van mensen
aan de uitlaatgassen van voertuigen. Er is hierbij gekeken naar de concentraties NO2
en PM10 en naar het aantal dagoverschrijdingen PM10.
Immissies
Er is eerst voor de referentiesituatie in 2010 gekeken naar hoge concentraties voor
NO2, PM10 en het aantal dagoverschrijdingen PM10 die de grenswaarden overschrijden
of benaderen. Er zijn voor PM10 en het aantal dagoverschrijdingen PM10 geen concentraties gevonden die de grenswaarden benaderen. Daarnaast zijn de drie varianten
voor deze twee eenheden niet onderscheidend.
NO2 kent in 2010 wel enkele locaties die de grenswaarden overschrijden (hierna ‘aandachtslocaties’ genoemd). De aandachtslocaties zijn geclusterd in een viertal gebieden
(zie figuur 3.1). Per gebied is gekeken welke van de varianten de situatie op deze aandachtslocaties het minst verslechterd, of eventueel verbeterd.
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Figuur 3.1: Deelgebieden
Gebied 1
Gebied 1 kent in 2010 geen aandachtslocaties. Als vervolgens gekeken wordt naar de
intensiteiten wordt duidelijk dat variant 1 en 3 voor dit deelgebied de meest gunstige
uitwerking hebben.
Gebied 2
Voor gebied 2 zijn er wel een aantal aandachtslocaties te constateren in 2010. Het
gaat hierbij om de Achterhakkers. Op basis van de intensiteiten (zie figuur B1.1 t/m
B1.3) is vast te stellen dat variant 1 voor deze aandachtlocaties de beste optie is.
Gebied 3
In gebied 3 zijn ook een aantal aandachtslocaties te constateren. Deze locaties bevinden zich vooral bij het station (o.a. Burgemeester de Raadtsingel). Uit figuur B1.1 t/m
B1.3 blijkt dat varianten 2 en 3 voor deze locaties de situatie het meest verbeteren.
Gebied 4
De aandachtlocaties in deelgebied 4 liggen langs de Singel en de Oranjelaan. Voor de
Singel pakt variant 1 het gunstigst uit, terwijl voor de Oranjelaan de varianten 2 en 3
gunstiger zijn ten aanzien van de concentraties NO2.
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Op basis van deze korte analyse is (nog) geen duidelijke voorkeur uit te spreken voor
een variant. Er is daarom in de volgende paragraaf gekeken naar het totale beeld van
de varianten ten opzichte van de referentiesituatie.
Totaalbeeld immissies
De NO2-concentraties voor de verschillende varianten zijn afgezet tegen de referentiesituatie. Er is dus per wegvak gekeken of de NO2-concentraties toe- of afnemen in het
betreffende scenario. Hieruit blijkt dat variant 1 voor de NO2-concentraties licht de
voorkeur krijgt. De concentraties nemen in deze variant minder toe op minder wegvakken. Daarnaast is er ten opzichte van de andere twee varianten sprake van meer
wegvakken met een afname van de concentraties. De verschillen zijn echter dermate
klein dat er in geen van de varianten knelpunten worden toegevoegd of opgelost. Op
basis van deze wetenschap is te stellen dat variant 1 licht de voorkeur verdient, maar
dat ook de overige varianten milieutechnisch gezien niet zorgen voor onoverkomelijke
problemen (zie ook tabel 3.1).

Aantal ritten
Maximale toename concentratie NO2 (klasse)
Maximale toename Lden

Variant 1
3520
0,1 tot 1,0 (µg/m3)

Variant 2
6400
1,0 tot 2,0 (µg/m3)

Variant 3
5120
1,0 tot 2,0 (µg/m3)

3 tot 10 (dB)

3 tot 10 (dB)

2 tot 3 (dB)

Tabel 3.1: Resultaten
Overigens dient in een later stadium nog formeel gekeken te worden naar concentraties nabij de parkeergarages. Op basis van ervaringen van Goudappel Coffeng BV
worden hier geen problemen verwacht. De resultaten van de vergelijkingen zijn weergegeven in figuur B2.1 t/m B2.3..
Emissies
De voertuigkilometers geven een eerste indicatie voor de totale emissies. Op basis van
tabel 1.1 is vast te stellen dat de totale voertuigkilometers in variant 2 het grootste
zullen zijn. Het totale aantal ritten is in deze variant immers het grootst. Hiermee zijn
ook de emissies in deze variant het grootst.

3.3

Resultaten geluid

Er is voor geluid gekeken naar de gevolgen die de drie varianten hebben voor Lden.
Onder Lden wordt de gemiddelde geluidsbelasting over avond, nacht en dag verstaan.
Voor deze grootheid is wederom per variant gekeken naar de afname of toename per
wegvak (zie figuur B3.1 t/m B3.3).
Op basis hiervan komt variant 1 wederom als beste naar voren. De geluidsniveaus
nemen hier over het geheel genomen het minste aantal wegvakken toe. Er moet hier
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echter wel gezegd worden dat voor één wegvak in variant 1 (de Veststraat) sprake is
van een hoge toename van het geluidsniveau (3 of meer dB(A)).

4

Resumé

Het bovenstaande overwegende verdient variant 1 de voorkeur bezien vanuit de aspecten geluid en lucht. De verschillen tussen de varianten zijn echter zeer klein. Hierdoor is vanuit milieu-oogpunt geen sterke voorkeur voor één van de varianten.
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Bijlage 1: Intensiteiten

Figuur B1.1: Intensiteiten scenario 1 t.o.v. de referentiesituatie

Figuur B1.2: Intensiteiten scenario 2 t.o.v. de referentiesituatie
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Figuur B1.3: Intensiteiten scenario 3 t.o.v. de referentiesituatie
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Bijlage 2: NO2-concentraties

Figuur B2.1: Stikstofconcentratie scenario 1 t.o.v. de referentiesituatie

Figuur B2.2: Stikstofconcentratie scenario 2 t.o.v. de referentiesituatie
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Figuur B2.3: Stikstofconcentratie scenario 3 t.o.v. de referentiesituatie
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Bijlage 3: Lden niveaus

Figuur B3.1: Lden niveaus scenario 1 t.o.v. de referentiesituatie

Figuur B3.2: Lden niveaus scenario 2 t.o.v. de referentiesituatie
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Figuur B3.3: Lden niveaus scenario 3 t.o.v. de referentiesituatie

