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Inleiding

1.1

Aanleiding
In april 1997 is door de gemeente Dordrecht een verkeersveiligheidsplan opgesteld. Het bestaande curatieve verkeersveiligheidsbeleid teneinde verkeersslachtoffers te voorkomen is
daarin omgevormd tot een preventief beleid, landelijk bekend onder de naam "duurzaam veilig".
Ook is in 1997 de Beleidsvisie Verkeer en Vervoer opgesteld. Dit plan vormt een globaal kader
voor de uitwerking van de verkeers- en vervoersvraagstukken in Dordrecht. Verkeersveiligheid
is een belangrijk onderdeel, vooral de functies van de wegen en de inrichting van de verblijfsgebieden.
Een belangrijke pijler onder "Duurzaam Veilig" is het toekennen van categorieën aan alle wegen van het wegennet. Begin 1998 is, voortkomend uit de wens om te komen tot een "Duurzaam Veilig" verkeers- en vervoerssysteem, een wegcategoriseringsplan (figuur 1) voor Dordrecht opgesteld. De basisgedachte hierachter is dat, door middel van het beschrijven van de
functie van wegen, sturing wordt gegeven aan het gewenste gebruik, afgedwongen door de
vormgeving en inrichting van de verkeersomgeving. Voor de verschillende wijken van Dordrecht moest de wegenstructuur gedetailleerder uitgewerkt worden.
Het voorgaande heeft er in geresulteerd, dat is besloten om voor iedere wijk een verkeersplan
op te stellen. Gekozen is voor een brede aanpak waarin niet alleen het wegennet is gecategoriseerd, maar waarbij tevens een analyse van de objectieve en de subjectieve verkeersonveiligheid is gemaakt. Inmiddels zijn voor Wielwijk/Crabbehof/Zuidhoven, Sterrenburg, Stadspolders, Krispijn, de Staart, Historische Binnenstad en Dubbeldam wijkverkeersplannen vastgesteld en in uitvoering of uitgevoerd.
Gelet op de nauwe samenhang tussen de 19e eeuwse Schil en de binnenstad is er - in afwachting van de realisering van het verkeersplan voor de binnenstad - nog geen verkeersplan
voor de Schil vastgesteld. Aansluitend aan de uitvoering van het verkeersplan voor de historische binnenstad, is gewerkt aan de ontwikkeling van het wijkverkeersplan 19e eeuwse schil.
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Wegcategorisering Gemeente Dordrecht

Stroomweg
Gebiedsontsluitingsweg 1
Gebiedsontsluitingsweg 2
Erftoegangsweg binnen beb.kom
Gebiedsontsluitingsweg buiten beb.kom
Erftoegangsweg buiten beb.kom

Figuur 1 Wegcategorisering gemeente Dordrecht

1.2

Doel wijkverkeersplan
Het wijkverkeersplan 19e eeuwse Schil heeft als doel om de binnenstad en de verschillende
functies in de 19e eeuwse Schil een passende bereikbaarheid te geven en daarnaast een leefbare woonomgeving voor de bewoners te creëren. Hierbij past het vaststellen van de hoofdroutes voor auto, fiets en openbaar vervoer in de wijk, waarbij nadere uitwerking van het categoriseringsvoorstel uit 1998 plaatsvindt.

1.3

Werkwijze / proces
in/oopbi/eenkomst
Op 27 januari 2004 heeft in Schouwburg Kunstmin een inloopavond plaatsgevonden om alle
betrokkenen te informeren over het Verkeersplan Schil. Deze avond is door ongeveer 500
mensen bezocht.
Tijdens deze bijeenkomst zijn twee scenario's (bijlagen 1 en 2) gepresenteerd waarin de
hoofdroutes voor verkeer (hoofdwegenstructuur) zijn ingetekend. Het grootste verschil tussen
beide scenario's is de spreiding van parkeergarages. In scenario 1 liggen de parkeergarages
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voornamelijk in het westen van de 19e eeuwse Schil. Om die garages dan bereikbaar te houden is het noodzakelijk om voldoende capaciteit op de oost-westverbindingen te garanderen.
Om te voorkomen dat het verkeer dan vastloopt op de Burgemeester de Raadtsingel, is het
nodig de Singel een hogere verkeersintensiteit te laten verwerken. In scenario 2 is sprake van
een meer evenwichtige spreiding van garages in zowel het westelijke als in het oostelijke gedeelte van de 19e eeuwse Schil. Hierdoor is het voor bezoekers vanuit (noord)oostelijke richting niet langer meer noodzakelijk om naar het westen van de Schil door te rijden. Dit doet
tevens recht aan de verdeling van de herkomsten van binnenstadsbezoekers. Vanwege de
spreiding van de parkeercapaciteit over Schil Oost en West zal de verkeersdruk op de oostwestverbindingen minder zijn dan in scenario 1, waardoor de mogelijkheid bestaat om de Singel verkeersluwer te houden zonder dat het op de Burgemeester de Raadtsingel vastloopt. Wel
zijn in het oostelijk deel van de Schil inprikkers noodzakelijk om de nieuwe parkeergarages te
ontsluiten.
Tijdens de bijeenkomst zijn er heel veel vragen gesteld. Ook hebben veel mensen gereageerd
door het invullen van een reactieformulier. In bijlage 3 is een samenvatting opgenomen met de
reacties die de gemeente heeft ontvangen. De reacties betroffen op hoofdlijnen de volgende
punten:
1. Zoveel mogelijk parkeren op afstand (= buiten de Schil) voor bezoekers aan de binnenstad van Dordrecht.
2. Zoveel mogelijk beperken van sluipverkeer door de 19e eeuwse Schil.
3. De gevolgen van de scenario's voor de verkeersdruk en het milieu nader onderzoeken
en beter beschrijven aan de hand van cijfers.
4. Meer aandacht voor de 19e eeuwse Schil als woonomgeving
Vervolgproces
Naar aanleiding van de inloopbijeenkomst en nieuwe inzichten zijn een aantal zaken verder
onderzocht, waarvan de resultaten in het vervolg van deze notitie worden beschreven. Het
gaat hierbij om de volgende onderwerpen:
1. onderzoek naar parkeren op afstand in andere steden.
2. betere kwantitatieve onderbouwing parkeren.
3. verkeersgegevens op basis van nieuw verkeersmodel.
4. beter in beeld brengen van milieueffecten.
Het nadere onderzoek heeft geleid tot aanpassing van het verhaal rondom verkeersplan Schil,
alsmede een opzet met oplossingsrichtingen in plaats van scenario's. Indien het college van
B&W ermee instemt, zullen de nieuwe resultaten in een bijeenkomst op 15 juni aan de bewoners gepresenteerd worden. Tevens zal dezelfde informatie aan de commissie R&E ter kennis
worden gebracht. Na de zomer zal B&W, rekening houdend met de inspraakreacties, gevraagd
worden in te stemmen met de oplossingsrichting en daarmee de beleidsuitgangspunten voor
de verdere uitwerking van het Verkeersplan Schil vastleggen. Na behandeling in de commissie
R&E zal de gemeenteraad definitief de beleidsuitgangspunten vaststellen. Dit zal gebeuren
door middel van een "plan van aanpak Verkeersplan Schil", waarmee tevens een krediet voor
het vervolgproces zal worden aangevraagd.

Interim Rapportage Wijkverkeersplan 19° eeuwse schil

1.4

Leeswijzer
Vanwege het feit dat ontwikkelingen ten aanzien van verkeer en vervoer in de 19e eeuwse
Schil sterk worden beïnvloed door ontwikkelingen in de Binnenstad, maar tevens vanwege het
feit dat de verkeersstructuur in de Schil van grote invloed is op de bereikbaarheid van de Binnenstad, heeft het opstellen van het wijkverkeersplan 19e eeuwse Schil een bredere aanpak
gevergd dan al vastgestelde wijkverkeersplannen. Deze bredere aanpak vindt zijn weerslag in
deze interim rapportage. De term interim rapportage wordt gebruikt omdat deze rapportage
een, weliswaar zeer belangrijke, tussenstap is naar het daadwerkelijk opstellen van het wijkverkeersplan 19e eeuwse schil.
Na de inleiding volgt in deze rapportage een beschrijving van de huidige verkeerssituatie,
waarna in hoofdstuk 3 toekomstige ontwikkelingen in beeld worden gebracht. Tevens wordt
daar een analyse gemaakt van te verwachten verkeersproblemen. Hoofdstuk 3 beschrijft de
mogelijke oplossingsrichtingen, waarna in hoofdstuk 4 wordt afgesloten met een voorstel voor
te hanteren beleidsuitgangspunten.
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Huidige situatie

2.1

Beschrijving verkeersstructuur
Autoverkeer
Het centrum van Dordrecht ligt excentrisch in de stad en de noordelijke helft van de binnenstad grenst aan de rivier. Via het zuidelijk deel, de 19e eeuwse Schil, moet het verkeer van en
naar de binnenstad ontsloten worden. De 19e eeuwse Schil wordt bereikt via 2 hoofdwegen,
één aan de noordoost zijde van de stad (de Merwedestraat / Oranjelaan) en één aan de zuidwest zijde (de Dokweg). Naast deze twee hoofdwegen is er nog een aantal kleinschaligere
verbindingen. Al het verkeer van en naar de binnenstad maakt dus gebruik van deze wegen.
Voor de binnenstad van Dordrecht is een verkeersplan ingevoerd dat uitgaat van het beperken
van doorgaand verkeer door de binnenstad. Hiertoe is de binnenstad opgedeeld in een tweetal
lobben, die verkeerskundig niet met elkaar verbonden zijn. Autoverkeer tussen de twee lobben
dient dan ook via de 19e eeuwse Schil te rijden.
Het netwerk voor het autoverkeer in de 19e eeuwse Schil zelf heeft op dit moment geen herkenbare hiërarchische opbouw. De weginrichting kent weinig onderscheid. Het verkeer vindt
zijn weg via diverse verbindingen, die niet allemaal even geschikt zijn om een grote hoeveelheid verkeer af te wikkelen. In het gebruik van het netwerk is wel een zekere hiërarchie te
ontdekken, zowel wat betreft verkeersintensiteiten als wat betreft het schaalniveau van het
verkeer. In figuur 2 is het netwerk van de belangrijkste verbindingen in de Schil afgebeeld.
Hierin is tevens aangegeven hoe deze wegen momenteel worden gebruikt.
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figuur 2 Netwerk auto, intensiteiten avondspitsuur 2002
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Bestemmingsverkeer voor de binnenstad en de Schil is voor een groot deel gericht op de garages bij de Spuiboulevard. De belangrijkste wegverbinding hier is de Dokweg en Achterhakkers.
Ook vanaf de Stationsweg en het oosten van de stad trekt de Spuiboulevard een aanzienlijke
hoeveelheid verkeer. Dit wordt voor het grootste deel afgewikkeld via de Burgemeester De
Raadtsingel - Stationsweg en voor een deel via routes als Vrieseweg - Nicolaas Maessingel
en Singel - C. de Wittstraat. Door het oostelijk deel van de 19e eeuwse Schil vinden veel kriskras verkeersstromen plaats met bestemmingen in dit deel van de Schil en de binnenstad.
Voor de oostlob van de Historische Binnenstad fungeert de Noordendijk als belangrijkste ontsluitingsroute.
De groei van het autoverkeer is in de 19e eeuwse Schil, net als in veel vergelijkbare stedelijke
gebieden in Nederland, de afgelopen decennia gefaciliteerd door de capaciteit van de wegen
ad hoc uit te breiden met extra rijstroken, opstelvakken en verkeersregelinstallaties. Daarbij is
een groot aantal voorzieningen getroffen, zonder dat de visie op de verkeersafwikkeling is
geactualiseerd. De verkeersfunctie botst daardoor vaak met zijn omgeving.
Veel andere verbindingen, zoals de Stationsweg, Burgemeester De Raadtsingel en Oranjelaan,
worden gekenmerkt door een grote hoeveelheid asfalt. Een groot deel van deze wegen is ingericht met een 2x2 profiel. Weliswaar is daarmee de wegcapaciteit (ruim) voldoende, maar de
verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en ruimtelijke kwaliteit zijn hiermee niet altijd gediend.
Tevens blijkt op dergelijke wegen de capaciteit op kruispunten meer bepalend te zijn voor de
kwaliteit van de verkeersafwikkeling, dan de capaciteit van de weg.
Vrachtverkeer concentreert zich in de 19e eeuwse Schil met name op de Burgemeester De
Raadtsingel, de Oranjelaan en de Transvaalstraat. Daarnaast is er sprake van bevoorrading van
winkels en horeca in de Schil en de binnenstad. Een deel van dit verkeer maakt gebruik van de
woonbuurten in het midden van de 19e eeuwse Schil.
Parkeren
Bestaande parkeervoorzieningen
De mogelijkheid om te parkeren voor de binnenstad ligt vooral in het westelijke deel van de
19e eeuwse Schil. In dit deel ligt een viertal parkeergarages (in totaal 1800 parkeerplaatsen)
die door middel van een parkeerverwijssysteem met elkaar verbonden zijn. Deze ligging sluit
aan bij de huidige ruimtelijke ligging van de winkelvoorzieningen van de binnenstad. Na de
invoering van het verkeersplan binnenstad in december 2002 is het bereiken van de parkeervoorzieningen op straat in de binnenstad voor winkelbezoekers minder aantrekkelijk geworden.
Bezoekers van de binnenstad parkeren dan ook vooral in de parkeergarages die liggen in de
19e eeuwse Schil. In het oostelijk deel van de 19e eeuwse Schil is, op het terrein van het
Energiehuis aan de Noordendijk, een tijdelijke parkeerlocatie ingericht waar gratis geparkeerd
kan worden. Vanaf dit parkeerterrein worden de bezoekers van de binnenstad met de Citybus
naar de binnenstad gebracht.
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Bereikbaarheid
Centrum Dordrecht

Figuur 3 Bestaande parkeervoorzieningen
Reeds geplande parkeervoorzieningen
Omdat de voorzieningen in de binnenstad zich nu naar het oosten toe uitbreiden, groeit de
vraag naar parkeervoorzieningen aan deze kant van de stad. Het gemeentebestuur heeft besloten dat aan de Steegoversloot een parkeergarage gerealiseerd wordt ter plaatse van het huidige Da Vinci College.
Daarnaast wordt aan het Achterom een nieuwe parkeergarage gebouwd, die wordt ontsloten
door middel van de parkeerroute in Schil west.
Openbaar vervoer
Aan de rand van de 19e eeuwse Schil liggen het station en het busstation. Tevens ligt de binnenstadshalte in de Schil, dus al het busverkeer van, naar en in Dordrecht rijdt over de
hoofdwegen van de 19e eeuwse Schil. De streekbussen rijden over de routes Korte Parallelweg - Havenstraat/Achterhakkers - Spuiboulevard/Burgemeester de Raadtsingel - Toulonselaan/Oranjepark - Oranjelaan. De stadsbussen maken ook gebruik van de Stationsweg, Johan
de Wittstraat, Spuiboulevard, Spuiweg en Hellingen/Papeterspad.
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Figuur 4 Huidige routes openbaar vervoer
Fietsverkeer
De fietsstructuur in Dordrecht is een radiaalstructuur, bijna alle hoofdfietsroutes gaan naar de
binnenstad. Door de 19e eeuwse Schil lopen zes hoofdfietsroutes namelijk over:
•

Wilgenbos en Achterhakkers

•
•

Spuiweg
Dubbeldamseweg Noord en Blekersdijk

•

Vrieseweg

•

Noordendijk

•

Transvaalstraat en

•

een gedeelte van de Burgemeester de Raadtsingel, namelijk tussen de Dubbeldamseweg Noord en de Stationsweg.

-.>^-.v ,..\ ;^;-» •>\,

Figuur 5 Fietsroutes door de 19e eeuwse Schil
De fiets heeft na het openbaar vervoer de hoogste prioriteit bij verkeersregelingen. Dit komt
tot uiting in korte wachttijden en het geen dubbele stops bij het linksaf slaan op een kruising.

Interim Rapportage Wijkverkeersplan 19e eeuwse schil

2.2

Analyse huidige situatie
In de huidige situatie doen zich voor wat betreft de verkeersafwikkeling nauwelijks echt grote
problemen voor in het gebied.
Een knelpunt dat zich wel regelmatig manifesteert (zie figuur 6) is de kruising Stationsweg /
Burg. De Raadtsingel. Met name in de avondspits vindt voor dit kruispunt filevorming plaats
ten gevolge van vooral de beperkte afstroom richting Burgemeester de Raadtsingel West in
combinatie met de grote aanvoer vanuit de binnenstad. Daarnaast is de verkeersstroom vanaf
de Cuypsingel dusdanig groot dat voor dit kruispunt dan regelmatig wachtrijen staan. Dit
wordt vooral veroorzaakt door verkeer dat vanuit de Krispijntunnel in het oostelijk deel van de
Schil en de Binnenstad moet zijn. Vanuit de Krispijntunnel bestaat hiervoor namelijk geen andere route.
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Figuur 6 Knelpunten verkeersafwikkeling in de 19° eeuwse Schil 2002
Op wegvakniveau zijn er kansen op congestie op:
•
•

Johan de Wittstraat/Stationsweg
Burgemeester de Raadtsingel West en Oost

•
•

Spuiboulevard
Toulonselaan.

Gebruik parkeerruimte
Bij het bepalen hoe omgegaan moet worden met het parkeren in Verkeersplan Schil moet,
vanwege de sterke interactie, zowel het parkeren in de binnenstad als in de Schil zelf bekeken
worden. Op basis van de meest recente inzichten is een nieuwe parkeerbalans voor de binnenstad en Schil gemaakt, waarin vraag en aanbod tegen elkaar zijn afgezet. In bijlage 4 is de
gedetailleerde parkeerbalans te vinden. Hier zal volstaan worden met een korte opsomming
van de uitgangspunten en de belangrijkste conclusies.
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Uitgangspunt is het huidige programma in de binnenstad met de bijbehorende parkeerbehoefte
voor bewoners, bezoekers en werknemers. Voor de huidige situatie kan gesteld worden dat
voor bezoekers en werknemers de capaciteit met name op de zaterdagen volledig benut
wordt, gezien de bezettingsgegevens van de parkeergarages, parkeerwaarnemingen op straat
en de parkeerbalans. Bij de parkeerbalans (bijlage 4) blijkt er een verschil van 700 parkeerplaatsen te bestaan tussen de berekende behoefte en het aanbod. Dit verschil kan worden
verklaard uit het niet bekende aantal parkeerplaatsen op eigen terrein.
Uit een analyse van de bezettingscijfers (zie tabel 1) blijkt vooral de langere parkeerduur (en
dus een langere verblijfsduur in de stad) hier de oorzaak van te zijn, hoewel met de invoering
van het verkeersplan Binnenstad ook het aantal inrijders gestegen lijkt te zijn.
periode
2e halfjaar 1998
1e halfjaar 1999
2e halfjaar 1999
1e halfjaar 2000
2e halfjaar 2000
1e halfjaar 2001
2e halfjaar 2001
1e halfjaar 2002
2e halfjaar 2002
1e halfjaar 2003
2e halfjaar 2003

bezetting
74
68
77
65
71
66
73
77
83
88
89

inrijders
2.327
2.297
2.508
2.281
2.431
2.373
2.286
2.319
2.328
2.602
2.472

türnover
1,74
1,88
1,76
1,96
1,90
1,99
1,77
1,67
1,54
1,64
1,54

parkeerduur
2,29
2,13
2,27
2,05
2,11
2,01
2,26
2,40
2,59
2,43
2,59

Tabel 1 Ontwikkeling gebruik bestaande parkeergarages
Een kleine winst in het optimaliseren van het gebruik van de bestaande parkeergarages kan
nog worden bereikt door bij de Spuihavengarage op zaterdag flexibeler om te gaan met het
gebruiken van een deel van de voor bewoners gereserveerd plaatsen. Ervaringen in andere
steden geven aan dat hier enige mogelijkheden voor zijn.
Ten aanzien van het bewonersparkeren is er op een aantal locaties sprake van een redelijk
grote parkeerdruk, terwijl op andere locaties parkeerplaatsen leeg staan. De eerste resultaten
van onderzoeken rondom de wachtlijstproblematiek van bewonersvergunningen voor de binnenstad wijzen uit dat er met enige herschikking van de parkeersectoren in de binnenstad (het
beter combineren van sectordelen met hoge en lage parkeerdruk) een betere benutting van de
parkeercapaciteit in de binnenstad zelf te bereiken is. Met deze maatregelen, die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd, wordt bereikt dat de bestaande overloop vanuit de binnenstad naar de 19e eeuwse Schil kan worden beperkt, waardoor er in de Schil nog enige ruimte
voor toename van bewonersparkeren is.
Verkeersveiligheid
In de periode tussen 1998 tot en met 2002 hebben 1658 ongevallen plaatsgevonden in de
19e eeuwse Schil. Van deze ongevallen waren 192 ongevallen met slachtoffers. Bij deze ongevallen met slachtoffers vielen in totaal 5 doden en 187 slachtoffers. In 1998 ligt het totale
aantal op zo'n 370 ongevallen, in 1999 tot en met 2001 ligt het aantal op ongeveer 330 ongevallen (afname van 11 %) en in 2002 neemt het aantal ongevallen nog verder af tot zo'n
300 ongevallen (totale afname van 20%).
Het aantal slachtoffers dat in 1998 valt is 49, in 1999 is dat met 12% afgenomen naar 43
slachtoffers. In 2000 en 2001 halveert het aantal verkeersslachtoffers ten opzichte van 1998:
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26 slachtoffers in 2000 en 27 in 2001. In 2002 ligt het aantal weer op hetzelfde niveau als in
1999 met 42 slachtofferongevallen.
In de 19e eeuwse Schil zijn een aantal ongevallenconcentratie, dat wil zeggen 6 of meer letselongevallen in 3 jaar, te vinden:
• Oranjelaan - Bankastraat (7 ongevallen in 2000 - 2002)
• Stationsplein (7 ongevallen in 2000 - 2002)
• Johan de Wittstraat -Spuiboulevard (11 ongevallen in 2000 - 2002)

Figuur 7 Letselongevallen in de 19e eeuwse Schil 1998 - 2002
Milieu
Geluid
Op de definitieve A-lijst (lijst met woningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting van meer
dan 65 dB(A) hadden) staan 184 woningen, waarvan voor het verkeersplan Schil de volgende,
nog niet gesaneerde woningen, relevant zijn:
• 5 woningen Achterhakkers;
• 2 woningen Dokweg;
• 3 woningen Cornelis de Wittstraat;
• 23 woningen Spuiweg;
• 9 woningen Noordendijk;
• 34 woningen Vrieseweg;
• 2 woningen Weeskinderendijk.
De genoemde woningen die niet in de Schil liggen, liggen wel op doorgaande wegen die ten
gevolge van Schil-gerelateerde maatregelen aan verandering in intensiteiten onderhevig zullen
zijn.
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Op basis van de Regionale Verkeer- en Milieukaart (RVMK) is ook de milieuoverlast op en
langs de wegen in de Drechtsteden berekend. De actuele RVMK kent een basisjaar 1997.
In de 19e eeuwse Schil wordt in 1997 de norm van 65 dB(A) geluidsbelasting door het wegverkeer op vier plaatsen overschreden. Het gaat om (delen van) de volgende verbindingen:
•

Wilgenbos, Achterhakkers en Spuiboulevard;

•
•

Havenstraat;
Uitgang Krispijntunnel;

•

Noordendijk.

Luchtkwaliteit
De rapportage van de luchtkwaliteit 2001 gaf aan dat er op een flink aantal plaatsen in Dordrecht zowel niet aan de plandrempel als aan de grenswaarden (het kwaliteitsniveau van de
buitenlucht dat zoveel mogelijk moet worden bereikt en waar die kwaliteit al aanwezig is in
stand gehouden moet worden) kon worden voldaan. De oorzaak van die overschrijdingen was
in alle gevallen het verkeer op de desbetreffende wegen. De rapportage 2001 ging echter uit
van de waarden op het trottoir, terwijl een onderzoek van de Milieudienst Zuid -Holland Zuid
heeft aangetoond, dat berekeningen aan de gevel tot geen enkele overschrijding aanleiding
geven. De binnenstedelijke locaties die in de rapportage 2001 worden genoemd geven echter
wel een beeld welke locaties, ondanks het feit dat ze geen overschrijding aan de gevel kennen, bij een verdere toename van het verkeer snel tot overschrijding kunnen komen. Het betreft hier de volgende, in relatie tot verkeersplan Schil van belang zijnde, locaties: Wilgenbos,
Burgemeester de Raadtsingel en Achterhakkers.
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3

Toekomstige situatie

3.1

Ontwikkeling verkeer
Het verkeer in de Schil neemt tot 2015 toe als gevolg van een aantal oorzaken:
• Programmatoevoeging ten gevolge van ruimtelijke ontwikkelingen (zie bijlage 5).
• Duurzaam Veilig maatregelen aanliggende gebieden (o.a. Bankastraat)
• Autonome groei als gevolg van maatschappelijke trends (10 a 15%)
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Figuur 8 Groei autoverkeer avondspitsuur in de 19e eeuwse Schil 2002 - 2015 ongewijzigd
beleid
De toename vindt vooral plaats in het oosten van de Schil, wat ook logisch is gezien de ruimtelijke ontwikkelingen (Hofkwartier, Stadswerven). De groei op de Oranjelaan varieert van 48
tot 58%. Samen met de groei op de toeleidende wegen (zoals Reeweg Oost ( + 95 %), Noordendijk ( + 67 %), Vrieseweg ( + 102%) en Krommedijk ( + 140%)), zal dit tot forse problemen
leiden op het Sumatraplein en de kruising met de Noordendijk. Ook de kruisende radiale fietsroutes zullen hierdoor grotere barrièrewerking ondervinden.
Grote groei is ook zichtbaar op een aantal onderliggende structuren:
• Singel: groei tot grote groei (26 - 65 %)
• Zeer grote groei (+ 140%) op Krommedijk en daarmee een knelpunt op de spoorwegovergang/Transvaalstraat (dit wordt met name veroorzaakt door de autonome groei,
door 30 km/uur op de Bankastraat en door de uitvoering van het project VOS).

Interim Rapportage Wijkverkeersplan 19e eeuwse schil

13

<•• In de spits is te zien dat de effecten van Duurzaam Veilig weer teniet worden gedaan, omdat
verkeer vanuit de binnenstad bijvoorbeeld weer de Groenedijk gaat gebruiken. Ook op een
aantal andere wegen in de Schil is dit zoekverkeer te zien (zie figuur 8).
De groei op de Burg. De Raadtsingel blijft redelijk beperkt tot ongeveer 20-25%.
3.2

Ontwikkeling parkeren

De afgelopen jaren heeft het bezoek aan de binnenstad zich snel ontwikkeld, mede als gevolg
van de herinrichting van het Statenplein en de gunstige economische en toeristische ontwikkeling. De komende jaren zal de groei van het bezoek aan de binnenstad zich waarschijnlijk minder spectaculair ontwikkelen. De economische groei is minder, de omliggende gemeenten investeren ook in hun eigen winkelcentra en de makkelijkste doelgroepen zijn de afgelopen periode al aangetrokken. Niettemin zal het bezoek aan de binnenstad ook tot 2010 naar verwachting nog verder toenemen. Voor het bepalen van de parkeerbehoefte is uitgegaan van de ontwikkeling van het Achterom (230 benodigde extra parkeerplaatsen ten gevolge van ca. 4000
m2 aan toevoeging vloeroppervlak), de ontwikkeling van het Hofkwartier (200.000 bezoekers
per jaar, 140 benodigde extra parkeerplaatsen) en een autonome groei van 0,5% tot 1 % per
jaar (groei tot 300.000 bezoekers per jaar extra in 2010, 130 benodigde extra parkeerplaatsen)1. In totaal is er sprake van een toenemende parkeerbehoefte voor bezoekers van ongeveer 500 parkeerplaatsen.
Als gevolg van de toenemende aantrekkelijkheid van de binnenstad zal ook de verblijfsduur en
daarmee de parkeerduur van de huidige bezoekers toenemen. Hierdoor zullen de beschikbare
parkeerplaatsen langer bezet blijven, waardoor de vraag naar beschikbare plaatsen zal toenemen. Bij het doorzetten van de huidige trend in de toename van de verblijfsduur leidt dit tot
een groei in de parkeerbehoefte van ongeveer 200 parkeerplaatsen.
Ook heeft het toenemende binnenstadsbezoek groei van de werkgelegenheid tot gevolg dat
leidt tot ongeveer 100 extra parkeerplaatsen.
Geconcludeerd kan worden dat er ten gevolge van de ontwikkeling van de binnenstad ongeveer 800 extra parkeerplaatsen noodzakelijk zijn. Daarnaast zullen als gevolg van ontwikkeling
van bouwplannen en kwaliteitsverbeteringen in de buitenruimte naar schatting nog eens ongeveer 200 plaatsen verdwijnen (waarvan circa 70 plaatsen alleen al ten gevolge van opheffen
kortparkeer- en vergunninghoudersplaatsen bij de herontwikkeling Bagijnhof/Achterom), wat
betekent dat ongeveer 1000 extra plaatsen noodzakelijk zijn.
Het autobezit van de bewoners in de binnenstad en de Schil is relatief laag ten opzichte van
het gemiddelde autobezit in Dordrecht. De afgelopen jaren is te zien geweest dat het autobezit
in het gebied groter is geworden, waardoor dit verschil al kleiner is geworden. De verwachting
is dat het autobezit in de binnenstad en de Schil nog verder zal toenemen. Bij een groei van
het autobezit met ongeveer 10% tot 2010 conform landelijk verwachte trends zal dit leiden
tot een toenemende behoefte van ongeveer 560 parkeerplaatsen. In dat geval zal het autobezit in beide gebieden nog steeds achterlopen bij het gemiddelde autobezit in Dordrecht. Indien
1

Het aantal parkeerplaatsen ten behoeve van het Hofkwartier is relatief hoog gezien de langere verblijfsduur van de
bezoekers die bij dit type programma hoort.
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het autobezit in Binnenstad en Schil in 2010 gelijk zal liggen met het Dordtse gemiddelde in
2003, dan is zelfs sprake van een toename van ruim 1300 auto's. Voorgesteld wordt bij het
ontwikkelen van het verkeersplan Schil rekening te houden met een laag groeiscenario (560),
maar monitoring moet uitwijzen in hoeverre deze groei zal plaatsvinden.
Naast de groei van het aantal auto's ten gevolge van de groei in autobezit dient nog rekening
gehouden te worden met een beperkte groei ten gevolge van een groei van het aantal inwoners. Dit wordt voor de periode tot 2010 geschat op circa 100 auto's. In totaal wordt dan ook
een toename van circa 660 auto's verwacht.
Ontwikkeling

Extra parkeerbehoefte

Ontwikkeling Achterom - Bagijnhof

230

Hof kwartier

144

Groei bezoek binnenstad

132

Toename verblijfsduur binnenstad
Toename werkgelegenheid binnenstad

200
100

Vermindering straatparkeren
Subtotaal bezoekers-werknemers

200
1000

Toename autobezit bewoners

560

Toename aantal binnenstadsbewoners

100

Subtotaal bewoners
Totaal

660
1660

Tabel 2 Extra parkeerbehoefte ten gevolge van ontwikkelingen

3.3

Ontwikkeling openbaar vervoer
Hoogwaardig Openbaar Vervoer -Drechtsteden (HOV-D)
Het HOV-D concentreert zich op het tracé Spuiboulevard - Station - Transvaalstraat - Krommedijk en verder richting het Leerpark. Daarnaast zal een minder frequent gebruikt tracé liggen
op de Burgemeester de Raadtsingel - Toulonselaan/Oranjepark - Oranjelaan.
Op korte termijn zullen nog geen aanpassingen aan de weg plaatsvinden. Voor de lange termijn zijn ideeën weergegeven in het rapport "Inpassing HOV-D" van de Drechtsteden (september 2002). Voor de Burgemeester de Raadtsingel ligt de wens om het wegprofiel in te
richten met 2x1 rijstrook voor het autoverkeer en vrijliggende busbanen. Voor de Transvaalstraat ligt de wens om deze straat af te sluiten bij de kruising met de Burgemeester de Raadtsingel. De Transvaalstraat is dan vrijwel als vrijliggende busbaan te gebruiken. Dit speelt echter alleen indien hiervan de noodzaak (ten gevolge van slechte doorstroming openbaar vervoer)
wordt aangetoond. Dat zal pas bij het Mobiliteitsplan Dordrecht aan de orde komen. HOV/D
speelt op dit moment dan ook nog geen rol bij het wijkverkeersplan 19e eeuwse schil.
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Figuur 9 HOV Drechtsteden en regiolijn
Busstation
Voor het busstation en zijn omgeving zijn plannen ontwikkeld. Daarin wordt het busstation
efficiënter ingedeeld en de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving verbeterd. Om de plannen
voor het verbeterde busstation te kunnen uitvoeren is extra ruimte nodig van de Burgemeester
de Raadtsingel. Pas wanneer de plannen voor het Verkeersplan 19e eeuwse Schil ontwikkeld
zijn kan bekeken worden of de plannen voor het busstation en omgeving daarin passen. Vooralsnog wordt in de eerste fase van de verbetering van de stationsomgeving uitgegaan van de
huidige verkeerskundige structuur.

3.4

Analyse toekomstige situatie
In de toekomstige situatie levert de hiervoor beschreven groei van het verkeer een toename op
voor wat betreft problemen in de verkeersafwikkeling (zie figuur 10).

Figuur 10 Knelpunten in de verkeersafwikkeling in de 19e eeuwse Schil 2015
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Als belangrijkste potentiële knelpunten zijn dan te noemen de kruisingen:
•
Singel/Stationsweg
• Burg. De Raadtsingel/Stationsweg
• Dokweg/Wilgenbos
• Spuiboulevard/Johan de Wittstraat
•
Spuiboulevard/Spuiweg
• Sumatraplein
• Noordendijk/Oranjelaan
• Singel/Vrieseweg "
• ln-/uitrit Krispijntunnel
Op wegvakniveau zijn er kansen op congestie op:
• Johan de Wittstraat/Stationsweg
• Burgemeester de Raadtsingel/Havenstraat/Korte Parallelweg
•
Achterhakkers/Spuiboulevard/Hellingen
• Toulonselaan/Oranjepark/Oranjelaan.
Congestie heeft, naast verkeerskundige gevolgen, tevens een negatief effect op de luchtkwaliteit.
Parkeerruimte

Zoals hiervoor is aangegeven wordt tot 2010 een toename in de parkeerbehoefte van in totaal
circa 1700 plaatsen geraamd, 1000 voor bezoekers/werknemers en 700 voor bewoners. Deze
behoefte zal zich vooral op de piekmomenten laten gelden. Momenteel is de zaterdagmiddag
maatgevend voor de parkeerdruk voor bezoekers en werknemers. Gegeven de huidige bezetting in de bestaande parkeergarages mag duidelijk zijn dat 1000 extra parkeerplaatsen voor
bezoekers niet meer beschikbaar zijn binnen het bestaande parkeerareaal. Op dit moment
wordt echter gewerkt aan de realisatie van ongeveer 600 extra parkeerplaatsen in de projecten Achterom/Bagijnhof (400 parkeerplaatsen) en Steegoversloot (400 parkeerplaatsen, waarvan 200 openbaar). Vooropgesteld dat niet wordt gestreefd naar het opvangen van het resterende deel door straatparkeren, betekent dit dat er een tekort ontstaat van circa 400 parkeerplaatsen voor bezoekers en werknemers.
Ook voor bewoners ligt er een mogelijke extra behoefte van bijna 700 plaatsen. Naar verwachting kunnen door een betere benutting van bestaande plaatsen, het realiseren van een
overmaat aan parkeerplaatsen bij nieuwbouwprojecten alsmede een betere sectorindeling nog
circa 300 plaatsen gevonden worden. Er resteert dan dus nog een opgave van 400 parkeerplaatsen voor bewoners.
Milieu
Geluidsoverlast
Op basis van de huidige Regionale Verkeer- en Milieukaart (RVMK) 2010 is de overlast voor
2010 berekend.
In de 19e eeuwse Schil wordt in 1997 de norm van 65 dB(A) geluidsbelasting door het wegverkeer op vier plaatsen overschreden. Het gaat om (delen van) de volgende verbindingen:
• Wilgenbos, Achterhakkers en Spuiboulevard;
• Havenstraat;
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•
•

Uitgang Krispijntunnel;
Noordendijk.

Voor de referentiesituatie 2010 komt daar een aantal wegvakken bij:
•

Burgemeester De Raadtsingel;

•
•

Sint Jorisweg;
Toulonselaan;

Ook wordt op een aantal verbindingen de 60 dB(A) overschreden. Dit geeft een indicatie van
wegvakken die qua geluidsbelasting onder druk staan en de norm naderen. De belangrijkste
toevoegingen ten opzichte van bovenstaande verbindingen zijn (referentiesituatie 2010):
•

Hellingen / Spuiweg;

•
•

Stationsweg - Johan de Wittstraat;
Singel;

•
•

Oranjelaan;
Kromhout (tussen Sint Jorisweg en Noordendijk)

Luchtkwaliteit
Ten aanzien van de aantasting van luchtkwaliteit door het wegverkeer wordt gekeken naar
drie graadmeters, namelijk S02, PM 10, en NO2. Voor SOa en PM 10 worden de normen voor
de referentie 2010 niet (meer) overschreden.
De norm van 40 ng/m3 wordt voor N02 in de referentiesituatie 2010 op de volgende locaties
overschreden:
•

Wilgenbos, Achterhakkers, Spuiboulevard;

•
•

Havenstraat;
Burgemeester De Raadtsingel;

• Sint Jorisweg.
Deze berekening is op basis van de huidige RVMK Drechtsteden 2010. In dit model is rekening gehouden met een aantal maatregelen uit het Verkeersplan voor de binnenstad. Wel
speelt hier een rol dat deze berekening uitgaat van de waarden op het trottoir, terwijl een onderzoek van de Milieudienst Zuid -Holland Zuid heeft aangetoond, dat berekeningen aan de
gevel vaak tot geen enkele overschrijding aanleiding geven. Zodra het geactualiseerde RVMK
2015 beschikbaar is, zullen dan ook aanvullende milieu/effect berekeningen plaatsvinden.
In 2010 wordt rekening gehouden met schonere auto's en ontstaat zodoende, ondanks de
toegenomen automobiliteit, een verbetering van de luchtkwaliteit. Er zijn geen overschrijdingen van de norm voor fijne stof (PM 10) meer.
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4

Oplossingsrichtingen

4.1

Uitgangspunten/doelstellingen
Om de oplossingrichtingen goed te kunnen definiëren, is het van belang om eerst de uitgangspunten goed vast te leggen. Deze uitgangspunten dienen ook bestuurlijk vastgesteld te worden en zullen vervolgens als uitgangspunten voor het definitieve Verkeersplan Schil dienen.
Parkeren bewoners
Het parkeren voor bewoners moet goed gefaciliteerd worden om de Schil als woongebied aantrekkelijk te houden. Het bewonersparkeren zal zo veel mogelijk in de buurt van de woning
opgelost moeten worden. Hierbij bestaat een voorkeur voor het parkeren op straat, maar indien noodzakelijk zijn ook kleine hoeveelheden in garages een mogelijke oplossing. Bij nieuwbouw zal het parkeren binnen het project zelf moeten worden opgelost.
Parkeren werknemers/bezoekers
De groei van het bezoekersparkeren wordt zoveel mogelijk opgelost middels het flankparkeren
(Ernergiehuis en Weeskinderendijk). Binnen de Schil en de binnenstad zal het bezoekers- en
werknemersparkeren in garages worden opgelost. Aan de winkelstraten in de Schil moeten
voldoende bezoekersplaatsen blijven bestaan.
Leefbaarheid
De leefkwaliteit staat in de Schil voorop. Uitgangspunt is dat de huidige c.q. de toekomstige
milieunormen (65 dB(A) voor geluid en 40//g/m3 voor luchtkwaliteit) niet overschreden zullen
worden. Tevens zal het doorgaande verkeer, wat geen relatie heeft met de Schil en/of de Binnenstad, geconcentreerd worden op de hoofdroutes (zie autostructuur).
Fietsroutes
De fiets is een van de belangrijkste vervoersmiddelen naar de binnenstad. De hoofdfietsroutes
zullen voldoende kwaliteit moeten hebben met waar nodig aparte fietsvoorzieningen.
Autostructuur
Het doorgaand verkeer (= geen relatie met Schil en/of Binnenstad hebbend) wordt geconcentreerd op de hoofdroutes. Gezien de groei van het verkeer in de Schil wordt verder bekeken in
hoeverre het mogelijk en/of noodzakelijk is om bestemmingsverkeer in oost-westrichting v.v.,
dat nu door de Schil rijdt, via de hoofdstructuur te leiden. Nieuwe doorbraken in de Schil (bijvoorbeeld het doortrekken van de Spuiboulevard) zijn niet aan de orde.
Afbakening Verkeersplan Schil
Door de groei van het verkeer zullen op de hoofdstructuur knelpunten ontstaan die niet alleen
binnen het Verkeersplan Schil op te lossen zijn. Het betreft hier de streng Oranjelaan, Sumatraplein, Oranjepark/Toulonselaan en mogelijk Burg. De Raadtsingel. De doorstroming van het
autoverkeer op deze routes alsmede het openbaar vervoer (HOV-Drechtsteden) zullen in het
Mobiliteitsplan Dordrecht moeten worden geregeld.
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Opgave voor Mobiliteitsplan Dordrecht
•
•

Het functioneren van de Oranjelaan van Prins Hendrikbrug tot Sumatraplein
Knelpunten spoorwegovergang en Sumatraplein in relatie tot de groei van het verkeer

•

op de Krommedijk en Transvaalstraat
In relatie tot voorgaande knelpunten zijn nog geen oplossingen voor HOV-D geschetst

•

Het flankparkeren zal ook op langere termijn gewaarborgd moeten blijven, wat iets betekent voor de planvorming van Stadswerven en spoorzone en de wijze van exploitatie
van de parkeerfaciliteiten.

•

Tevens zal in het MPD gekeken moeten worden of er alternatieven op stedelijk niveau
zijn om eventueel de route Krispijntunnel/Singel te ontlasten.

4.2

Basisscenario
In het verlengde van bovenstaande uitgangspunten is bekeken welke maatregelen minimaal
genomen moeten worden om de doelstellingen te kunnen realiseren. Deze zijn opgenomen in
dit basisscenario. Het betreft de volgende maatregelen:
Parkeren bezoekers/werknemers
Voor bezoekers en werknemers zijn, op basis van de eerder genoemde ontwikkelingen, ongeveer 1000 extra parkeerplaatsen nodig. Op dit moment wordt gewerkt aan de realisatie van
ongeveer 600 extra parkeerplaatsen in de projecten Achterom/Bagijnhof (400 parkeerplaatsen)
en Steegoversloot (200 openbare parkeerplaatsen). Met een goed flankerend beleid moet het
mogelijk zijn om de resterende parkeerbehoefte van 400 parkeerplaatsen op de terreinen Energiehuis (270 plaatsen) en Weeskinderendijk (450 plaatsen) op te vangen. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn (zie bijlage 6 voor achtergrondinformatie uit andere steden):
•

Tariefbeleid: de te betalen prijs voor parkeren en vervoer vanaf deze terreinen mag
maximaal hetzelfde kosten als een uur parkeren in de garages in de binnenstad. Onderdeel van dit beleid dient te zijn, ook voor de helderheid, dat het te kopen kaartje altijd een retourkaartje is en niet alleen vanaf het Scheffersplein.

•

Vanaf beide locaties moet de kwaliteit van het aansluitende vervoer goed zijn: dit
geldt zowel voor de frequentie als de reistijd. Voor het terrein Weeskinderendijk moet
dit nog geheel geregeld worden. Voor het terrein Energiehuis moet nog goed bekeken
worden of de huidige verbinding voldoende kwaliteit kent, ook qua helderheid (één
type bus) en qua halteringsplekken.

•

De bekendheid van het parkeersysteem in Dordrecht en met name het parkeren op afstand moet groter worden. Naast promotiecampagnes (vooral te organiseren op het
moment van verbeteringen) moet dit een constant punt van aandacht zijn in de communicatie van de gemeente. Een prominentere plek voor parkeren op afstand op de
gemeentelijke website (www.dordrecht.nl) zou daarbij al een grote verbetering zijn.

Parkeren bewoners
Voor bewoners zijn ongeveer 700 extra parkeerplaatsen nodig. In het huidige parkeerareaal is
het waarschijnlijk mogelijk om 300 plaatsen op te vangen door een betere sectorindeling en
door beter (dubbel)gebruik te maken van de openbare plaatsen in de parkeergarages. De reste-
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rende 400 plaatsen kunnen worden opgevangen door op diverse plekken nieuwe parkeerplaatsen voor bewoners te creëren middels kleine terreintjes en/of extra parkeerplaatsen in nieuwbouwprojecten. Gezien de beperkte ruimte zal dit veelal in de vorm van gebouwde parkeervoorzieningen moeten geschieden.
Leefbaarheidsmaatregelen
Maatregelen nemen die ervoor zorgen dat de leefbaarheidproblemen ten gevolge van het verkeer beheersbaar blijven. Hierbij wordt onder andere gedacht aan:
• Cornelis de Winstraat
Vanuit oostelijke richting wordt momenteel veelvuldig gebruik gemaakt van de route Hallinqlaan/Singel/Vrieseweg/C. de Wittstraat en verder naar het westelijk deel van de binnenstad. Hier is voor een groot deel eigenlijk sprake van oneigenlijk verkeer, gezien het feit
dat deze straten geen onderdeel uitmaken van de hoofdstructuren. Dit verkeer zal alleen
maar toenemen wat naast de negatieve gevolgen voor de leefbaarheid ook congestie op
de kruising met de Singel en bij de aansluiting op de Johan de Wittstraat tot gevolg heeft.
Gezien de groei van het verkeer zal in de toekomst ook de route Krommedijk/Vrieseweg/
C. de Wittstraat als oneigenlijke route gaan fungeren. Volledig afsluiten van de Cornelis de
Wittstraat zal deze routes fors ontlasten met alle positieve gevolgen van dien.
•
Verkeersluwer maken Singel
Met name op de relatie tussen de Krispijntunnel en het oostelijk deel van de binnenstad
maakt veel verkeer gebruik van de Singel in west-oostrichting. In de toekomst zal de omvang van dit verkeer toenemen. Het afsluiten van de Cornelis de Wittstraat zou daarnaast
mogelijk kunnen leiden tot een ongewenste extra grote toename van verkeer op de route
Singel/Spuiweg in de oost-westrichting. Een deel van het verkeer is moeilijk anders te leiden, maar het verkeersluwer inrichten (of in ieder geval inrichten op het afdwingen van lagere snelheden) van de Singel leidt in ieder geval tot het beheersbaar houden van de impact van het verkeer op de leefomgeving. Ook zal het leiden tot het meer gebruik maken
van de hoofdstructuren in de stad (de streng Burg. De Raadtsingel/Oranjelaan, maar mogelijk leidt dit ook tot andere routekeuzes op stedelijk niveau). Bekeken moet worden of de
gehele Singel 30 km/uur gemaakt moet en kan worden of dat volstaan kan worden met bv
het deel tussen Blekersdijk en St Jorisweg. Naast verkeerskundige argumenten is immers
ook sprake van een sterke relatie met de ruimtelijke kwaliteit van de inrichting van de
openbare ruimte. Het doel van deze maatregel is dus vooral het beheersbaar houden van
de leefbaarheidsaspecten die met verkeer samenhangen.
• Problematiek Achterhakkers
De Achterhakkers kent een behoorlijk groot milieuprobleem. Hiervoor zijn een aantal oplossingsrichtingen mogelijk. Allereerst zullen hier positieve gevolgen van de parkeerstrategie te vinden zijn. Het parkeren op de Weeskinderendijk zal voor een positief effect (1500
ritten op etmaalniveau minder) zorgen op dit wegvak.
Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om de klinkers van het fietspad om te zetten in
asfalt, waardoor de geluidsbelasting zal afnemen. Ook hierbij is een sterke relatie met de
ruimtelijke kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte.
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4.3

Plusscenario
Het is modelmatig redelijk goed in te schatten wat de effecten van het basisscenario in de
huidige situatie zullen zijn. Voor het bepalen van de effecten op de langere termijn zijn er echter nog een aantal onzekerheden:
1. de mate van succes van het flankparkeren;
2. daadwerkelijke groei van het autobezit;
3. de mate waarin het lukt om aanvullende parkeervoorzieningen voor bewoners te
realiseren;
4. de oplossingen van het Mobiliteitsplan Dordrecht voor de hoofdstructuur en het oplossend vermogen daarvan voor de Schil.
5. in het verlengde daarvan de mate waarin het mogelijk blijkt de leefbaarheid op de Singel (met name qua geluid en lucht) beheersbaar te houden.
Indien de inzet op het flankparkeren slaagt, het lukt om voldoende kleine parkeervoorzieningen
te realiseren (of het autobezit minder stijgt dan ingeschat) en de maatregelen op (delen) van
de Singel voldoende opleveren, kan volstaan worden met het basisscenario. Hierbij wordt er
van uit gegaan dat in het Mobiliteitsplan Dordrecht in voldoende mate oplossingen gevonden
worden voor de toekomstige knelpunten op de hoofdstructuur (hierover zal komend najaar
meer duidelijkheid zijn).
Indien uit monitoring blijkt dat bovenstaande zaken zich anders ontwikkelen dan op dit moment gedacht, zijn verdergaande oplossingen noodzakelijk om aan de uitgangspunten te voldoen. Op dat moment zullen namelijk zowel de leefbaarheid in de Schil als de bereikbaarheid
van de binnenstad onder druk komen te staan. Er zal dan gekozen moeten worden voor (een
combinatie van) hierna beschreven, verdergaande, oplossingen.
Eenrichtingsverkeer Stationsweg/Johan de Wittstraat
Indien het niet lukt om de omvang van het verkeer op de Singel binnen de perken te houden
zal een deel van het verkeer via de route Vrieseweg/Singel/Johan de Wittstraat of St. Jorisweg/Singel Johan de Wittstraat gaan rijden. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid en zal leiden tot een verkeersknelpunt op de kruising Singel/Stationsweg en de wens de Singel verkeersluwer te maken is dit niet gewenst. Door de Johan de Wittstraat (en eventueel Stationsweg) eenrichtingverkeer in zuidelijke richting te maken, zal deze route niet meer gevolgd kunnen worden. Tevens betekent deze ingreep dat de kruisingen Burg. De Raadtsingel/Stationsweg en Singel/Stationsweg veel eenvoudiger worden en beter geregeld kunnen
worden, waardoor deze mogelijke knelpunten ontlast zullen worden. Nadeel van de ingreep is
de verslechterde bereikbaarheid van de binnenstad vanuit oostelijk richting. Dit is niet echt
schadelijk op het moment dat bezoekersparkeren aan de oostkant van de binnenstad aanwezig

is.
Oostelijke ontsluiting Drievriendenhof
Door de Parkeergarage Drievriendenhof te ontsluiten via de Vest-oost krijgt deze parkeergarage een andere positie. Deze ingreep is eigenlijk noodzakelijk om de binnenstad ook vanuit oostelijke richting bereikbaar te houden bij het eenrichtingsverkeer op de Stationsweg. De route
St. Jorisweg - Vest-oost zal meer verkeer te verwerken krijgen, maar het aantal woningen
langs deze route is redelijk beperkt (gezien de lengte van het traject) en de Vest-west wordt
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hiermee ontlast. Op grotere schaal heeft dit ook een positief effect op de Achterhakkers, waar
in de huidige situatie al sprake is van een milieuprobleem (geluid).
Parkeren
Indien het flankparkeren niet voldoende oplevert of als het niet mogelijk blijkt om voldoende
aanvullende parkeervoorzieningen voor bewoners te realiseren, wordt het toch noodzakelijk
om een extra bezoekersparkeergarage te realiseren. Gezien de reeds bestaande druk op de
Schil-west (bv milieuhinder Achterhakkers), gecombineerd met het feit dat met de komst van
de parkeergarage Achterom hier nog extra druk aan wordt toegevoegd, zal een extra bezoekersgarage bij voorkeur in de Schil-oost moeten worden gerealiseerd. Bij het realiseren van een
extra bezoekersgarage zijn er verschillende manieren om met bewonersparkeren om te gaan:
a. De Visstraatgarage en een deel van de Steegoverslootgarage omzetten in bewonersparkeren.
b. deel van de mengvormplaatsen omzetten in bewonersplaatsen
Optie a heeft als voordeel dat 2 parkeergarages die dieper in de Schil en de binnenstad liggen
minder door bezoekers gebruikt zullen worden. De nieuwe parkeerfaciliteit kan dan minder
diep richting de binnenstad worden gelegd. Hoewel bewoners hebben aangegeven bij voorkeur
op straat in de buurt van de woning te parkeren, hoeft slechts een zeer klein deel van de bewoners in de genoemde garages te willen parkeren om deze oplossing succesvol te laten zijn.
Vooral voor tweede auto's kan dit een aantrekkelijke optie zijn. Met beide dan "van kleur verschietende" garages wordt zowel de oostkant als de westkant van de binnenstad/Schil bediend.
Bij optie b kunnen de mengvormplaatsen door het hele gebied heen omgezet worden in bewonersplekken, waardoor dit redelijk precies kan plaatsvinden op die plekken waar dit het hardst
nodig is. De verkeersdruk zal overal ongeveer evenveel afnemen en vervolgens op een daarvoor geschikt gemaakte route kunnen worden gefaciliteerd. Dit is ook gelijk het nadeel van
deze optie: de verlichting (van de toenemende parkeerdruk in woonbuurten) zal vrijwel onopgemerkt blijven, terwijl de "pijn" (de extra bezoekersgarage) geconcentreerd wordt.
Beide opties vereisen wel, om onnodig zoekverkeer te voorkomen, een uitbreiding van het
huidige parkeerverwijssysteem. Deze uitbreiding dient zich dan uit te strekken tot de belangrijkste toeleidende wegen van de hoofdstructuur.
Effecten

Bovenstaande maatregelen hebben een behoorlijke impact op de verkeersstromen in de Schiloost. Daarom is grof in beeld gebracht wat de effecten op de verschillende straten zijn, waarbij het totaal resultaat van de verschillende maatregelen in beeld is gebracht, dus de resultante
van minder verkeer door het onmogelijk maken van routes en de toename van verkeer door
nieuwe garages.
Vest:
Er zal sprake zijn van een betere spreiding van verkeer over de Vest, waarmee de overlast op
beide delen beperkt blijft. De Vest-west kan als eenrichtingsstraat worden ingericht.
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Sïooplaan/Hallinqlaan:
Indien ook de nieuwe P-garage via de Stooplaan/Hallinqlaan/st Jorisweg ontsloten zal worden
leidt dit tot een toename van 900 mvt per etmaal ten opzichte van de uitgangssituatie. Daarbij
geldt dat dit bestemmingsverkeer is in plaats van doorgaand verkeer, waardoor het nemen van
verkeersmaatregelen eenvoudiger kan gebeuren.
Vrieseweg:
De druk op de Vrieseweg (met name het noordelijk deel) zal fors afnemen. Dit geldt ook indien
de nieuwe P-garage via de Vrieseweg ontsloten zal worden. De kwaliteit voor de fietser kan
daardoor op deze belangrijke route goed blijven.
Singel
De Singel zal een stuk rustiger worden en op het oostelijk deel goed als 30 km/uur gebied
ingericht kunnen worden.
Conclusie
Als het basisscenario onvoldoende effectief blijkt te zijn, dan kan met dit plusscenario de leefbaarheid in de Schil-oost extra worden verbeterd door het voorkomen van sluipverkeer door
het gebied heen. Dit weegt ruimschoot op tegen de (relatief geringe) extra verkeersdruk die dit
oplevert op de Stooplaan/Hallinqlaan/st Jorisweg. Tevens zal dit scenario leiden tot een evenwichtigere spreiding van het verkeer over de Vest.
Bekeken moet nog worden welke locatie het meest geschikt is voor een nieuwe parkeergarage. Daarnaast geldt dat deze garage nodig is als gevolg van de groei van het autobezit in de
binnenstad en de Schil. Monitoring zal moet aangeven of deze ontwikkeling zich inderdaad
doorzet en of de garage uiteindelijk ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Indien dit niet het
geval is zal de groei van verkeer op de Stooplaan-Hallinqlaan zich niet voordoen.
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Scenario 1, inloopbijeenkomst 27 januari 2004
Legenda
I^H parkeervoorziening
Bil zone parkeervoorziening
•••• doorgaande wég
• • • parkeerroute

bijlage 1

Scenario 2, inloopbijeenkomst 27 januari 2004
Legenda
^^1 parkeervoorziening
1^1 zone parkeervoorziening
••• doorgaande weg
• • • parkeerróute
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Samenvatting reacties inloopavond 27 januari 2004

bijlage 3

De reacties uit de zaal na afloop van de presentatie en de ontvangen reactieformulieren zijn
samengevat in de volgende 3 onderwerpen:

1. Verkeersdruk en kwaliteit woonomgeving
Toename verkeersdruk Schil
Het is voor veel belanghebbenden uit de Schil moeilijk te accepteren dat de gemeente ervan
uitgaat dat er sprake zal zijn van een groei van het autoverkeer in de Schil. De gemeente wil
parkeergarages bijbouwen in de Schil. In scenario 2 worden ongeveer 600 parkeerplaatsen bij
gebouwd, en worden zowel parkeergarage Steegoversloot als parkeergarage Drievriendenhof
(samen goed voor ongeveer 840 parkeerplaatsen) ontsloten via Schil Oost. Belanghebbenden
uit Schil Oost vrezen voor een forse toename van verkeer in dit deel van de Schil. Veel mensen hebben het gevoel dat de gemeente met de Schil als woonomgeving minder rekening
houdt, aangezien de verkeersdruk nu al als hoog ervaren wordt. Daarnaast speelt de funderingsproblematiek.
De gemeente geeft aan de zorgen van bewoners serieus te nemen. Trillingen, geluidsniveau en
milieuoverlast hangen samen met de hoeveelheid verkeer op een weg, en de afstand van de
gevels van woningen en gebouwen tot aan de weg. Door middel van onderzoek en prognoses
kan de gemeente bepaalde grenswaarden bepalen wat betreft geluid en schadelijke stoffen.
Vervolgens kan bekeken worden of herinrichting van een weg nodig is, of dat een weg niet
geschikt is om de hoeveelheid verkeer te verwerken.
Toename verkeer op de Singels
De verkeersdruk op de Singels is meerdere malen aan de orde gekomen. Sinds de invoering
van het verkeersplan Binnenstad (pollers) is het een stuk drukker geworden op de Singel en
het oostelijk deel van de 19e eeuwse Schil volgens omwonenden.
Sluipverkeer weren in woonstraten
Met name in woonstraten heeft men last van sluipverkeer, dat de hoofdwegen verlaat en via
'kruip door sluip door weggetjes' door de Schil rijdt. Men vreest dat dit in de toekomst alleen
maar zal toenemen.
Doorstroming op de hoofdroutes
Verkeer moet zoveel mogelijk geconcentreerd worden op de Burg. de Raadtsingel en de Oranjelaan, deze wegen kunnen veel verkeer aan. Op deze wegen kan een goede doorstroming
worden gerealiseerd. Veel aanwezigen gaven aan dat het Merwesteijnpark niet aangetast mag
worden ten behoeve van uitbreiding van het kruispunt Oranjelaan - Krommedijk.

2. Parkeren
Gratis parkeren op afstand voor bezoekers
Het opvangen van bezoekers door gratis parkeren op afstand van het centrum te bieden is één
van de belangrijkste boodschappen die de gemeente van alle aanwezigen heeft meegekregen.

Grootschalige parkeermogelijkheden buiten de Schil levert minder autoverkeer op dat op zoek
is naar parkeergelegenheid. (Gratis) Comfortabel en frequent rijdend openbaar vervoer brengt
de bezoeker vervolgens naar de binnenstad.
Bewoners parkeren op straat
Uit de reacties blijkt de uitdrukkelijke wens van bewoners om als bewoner op straat te kunnen
parkeren. Veel bewoners zien het niet zitten om hun auto in een parkeergarage te moeten
parkeren, in verband met loopafstanden en sociale veiligheid.
Huidige sectorindeling parkeervergunningen klopt niet
Men is ontevreden over de huidige sectorindeling van parkeervergunningen. Het fors vergroten
van sector 1 na de invoering van het verkeersplan Binnenstad heeft geleid tot een onevenwichtige verdeling van parkeerplaatsen en anderzijds een onbegrijpelijk beleid van de gemeente aangaande de wachtlijsten. *
* Momenteel is de gemeente bezig met een plan van aanpak om alle problemen met wachtlijsten en onevenwichtige verdeling van parkeerplaatsen aan te pakken.
Alternatieve locaties voor garages
Uit beide gepresenteerde scenario's blijkt dat er parkeerplaatsen bijgebouwd moeten worden.
Diverse alternatieve locaties zijn aangereikt door de aanwezigen om de bestaande parkeercapaciteit aan te vullen:
•
•
•
•
•
•

Parkeergarage onder of achter NS Station
Stadswerven/Kop van de Staart
Locaties zoeken langs de Burg. de Raadtsingel en de Oranjelaan (niet te diep de
Schil in)
Parkeerdek Maasplaza staat 's avonds leeg
Dordrecht '90
Onder de Spuiboulevard (ondergrondse garage)

Onduidelijkheid stand van zaken parkeergarage Steegoversloot
Er bestond nogal wat onduidelijkheid over het al dan niet realiseren van een parkeergarage aan
de Steegoversloot. Het is de bedoeling dat deze garage in 2009 gerealiseerd zal zijn. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt u tijdig op de hoogte gebracht. In de planvorming rondom het Verkeersplan Schil zal rekening gehouden worden met de komst van de garage.

3. Inhoud verkeersplan
De onderbouwing van de gepresenteerde scenario's is mager
Het klopt dat dit een eerste aanzet is geweest om enerzijds te horen hoe de scenario's in de
Schil gedragen worden door de bewoners en andere belanghebbenden, en anderzijds om reacties te ontvangen en te komen tot betere en verfijnde voorstellen. Veel mensen maakten de
opmerking dat ze het gepresenteerde plan in januari 2004 geen verkeersplan vinden. Het was
een vaag plan. Ook moeten de scenario's beter onderbouwd worden door middel van cijfers
over verwachte verkeersdruk, geluidsniveau en de hoeveelheid uitstoot van schadelijke stof-

fen.

Inrichting van straten
Uit het gepresenteerde plan is niet af te leiden welke straten onder de 30 km/uur zone vallen
en hoe de uiteindelijke inrichting van straten eruit gaat zien. Veel mensen hadden verwacht
dat dit aspect al uitgewerkt zou zijn. Op dit moment is nog niet duidelijk welk scenario uiteindelijk tot definitief Verkeersplan zal worden uitgewerkt. In het definitieve Verkeersplan zal
onderscheid worden gemaakt tussen wegen die vallen onder de hoofdstructuur (wegen met
een verkeersfunctie) en wegen die meer een verblijfsfunctie (30 km/uur zones) vervullen.
Inspraak
Belanghebbenden hebben aangegeven nauw betrokken te willen worden bij de totstandkoming
van het Verkeersplan Schil. De gemeente zal hier gevolg aan geven.
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Parkeerbalans
Aantal parkeerplaatsen Centrum en Schil
VHP=
MVP=
Automaat=
Meter=
IVP ALG=
IVP KENT=

sector 1
sector 1
sector 1
sector 3.03
sector 4 (Blekershof)
sector 7.01

vergunninghoudersparkeren
mengvomnparkeren (=betaald parkeren en vergunninghouders)
betaald parkeren betaalautomaten
betaald parkeren parkeermeters
invalidenparkeerplaats algemeen
invalidenparkeerplaats op kenteken

VHP
1319

MVP Automaat
680
123

VHP
1319
49
100
17

MVP Automaat
680
123
0
520
531
66
502
52

aantal beschikbare plaatsen
sector 1 (totaal)
sector 8
sector 10
sector 1 1
sector 1 1 Maasplaza
sector 12
sector 15
sector 16 (Kunstmin)
totaal straat

Betaald parkeren
Meter IVP ALG
100
35
8
3
5
26
2
6

totaal P-Centrum
P-Energiehuis
totaal

33
0
45
319

61
180

267
224

1726

2724

VHP
1319
407
1726

MVP Automaat
680
123

aantal beschikbare plaatsen
voor qrachtenqordel
voor 19e eeuwse schil
totaal straat

7.216

270
7.486

Meter IVP ALG
100
35

2044
272"4

14
10

10
3

160

62

Betaald oarkeren
Meter IVP ALG
35
100
27
196
60
62
319
160

capaciteit parkeergarages
440
Drievriendenhof
Spuihaven
590
170
Visstraat
340
Maasplaza
610
Veemarkt
2150
totaal

straat sector 1
2257 Visstraat
Drievriendenhof
Drievriendenhof
Blekershof
Spuihaven

Garages Gar. VHP
170
360
80
75
200

Totaal locatie
straat
2257 zie boven
580
728
579 Spuihaven
Maasplaza
385 Veemarkt
417
45
4991
totaal qaraqes

Garaqes
VHP
Kort-ork.
530
355

Totaal
straat
2257
2734

Garaqes
VHP
Kort-prk.
530
355

4991

locatie

totaal garages

1340
1870

Totaal
qaraqes
885

390
340
610

390
340
610

1870

garages
170
360
80
75
200

355

0
355

2225

Totaal
str.+ qar.
3.142
580
728
969
340
995
417
45
7.216

Totaal Totaal
qaraqes str.+ gar.
3.142
885
4.074
1340
2225
7.216

Huidige parkeerba b ns Hstorische Binnenstad (huidige situatie)
p-nomV
per huidige
eenheid kental eenheid behoete
aantal
woningen bewoners
woningen bezoek
winkels bezoek
winkels zakJpers.
kantoren bezoek
kantoren zak ./pers.
horeca bezoek
horeca zakkers

4.106 huishdns.
4.106 huishdns.
66.000 m' bvo
66.000 m bvo
73.700 m'bvo
73.700 nvbvo
21.395 m bvo
21.395 n/bvo

0,80
0,20
2,55
0,45
0,05
0.95
5.10
0.90

Huidige parkeerba b ns Schil (huidige situatie)
p-nomV
aantal
eenheid kental

Totaal

ochtend

3.285 40 .OH. 1.314 400% 1314
luishdn.
822 30.0% 247 300% 247
huishdn.
1 00 m'bvo 1.683 30.011 505 50jO% 842
297 30.0%
90 500% 149
1 00 m'bvo
37 50.0%
19 600%
23
1 00 ir/bvc
700 70,0% 491 100% 700
1 00 rr/bvo
1 00 m'bw 1.091 5.0%
55 400% 437
193 30,0%
58 500%
97
1 00 m"bvo

8.108

Totaal

woningen bewoners
woningen bezoek
winkels bezoek
winkels zakJpers.
kantoren bezoek
kantoren zakjpers.
horeca bezoek
horeca zak.^ers

gebru k (aanuiez igheidsp ercentagesöantal)

2.739 huishdns.
2.739 huishdns.
12.700 m'bvo
12.700 fi/bvo
147.000 m'bvo
147.000 mJbvo
6.435 m'bvo
6.435 m'bvo

werkdag
middag
avond

2.779

3.809

nacht

koopaxond

ochtend

zaterdag
middag

avond

zondag

90% 2J957 100% 3585 80,0% 2.628 900% 2S57 800% 2J628 80.0% 2.628 60.0% 1.971
500% 411 5,0%
42 50,0% 411 100%
83 300% 247 100% 822 70.0% 576
0 60.0% 1.010 300% 505 100% 1J683 0,0%
00%
0 0,0%
0
0 0.0%
20%
6 0.0%
0 70.0% 208 600%
149 100% 297 0,0%
0 0.0%
0
00%
D 0.0%
0 5.0%
2 00%
D 00%
0 0,0%
0 0.0%
D
50%
35 0.0%
D 10.0%
70 50%
35 00%
0 0.0%
0 0.0%
0
500% 546 10.0% 110 60.0% 655 100%
110 60% 655 100% 1.092 60.0% 655
600% 116 10.0%
20 70.0% 135 300%
58 70% 135 100% 193 100% 193

4D71

3.457

5.119

3J897

5J645

4.735

3.395

gebruk (aanwez igheidsp eroentagesèantal)

per huidige
eenheid behoete

ochtend

0.80 luishdn.
2.192 30,0%
0.20 huishdn.
548 20,0%
324 30.0%
2.55 100 m'bvo
0,45 1 00 m'bvo
57 30.0%
0,05 1 00 m'bvo
74 50,0%
0,95 1 00 m'bvo 1.397 70,0%
5,10 1 00 m'bvo
328 5.0%
0,90 1 00 m'bvo
58 30.0%
4.977

werkdag
middag
avond

658
110
98
18
37
978
17
18

400% 877
300% 165
500% 162
500%
29
600%
45
100% 1397
400% 132
500%
29

1.934

2J836

nacht

koopaxond

90% 1373 100% 2.192 80.0% 1.754
28 50.0% 274
500% 274 5.0%
00%
0 0,0%
D 60.0% 195
20%
2 0,0%
D 70.0%
41
00%
0 0,0%
D 5.0%
4
50%
70 0,0%
0 10.0% 140
600% 165 10,0%
33 60.0% 197
600%
35 10,0%
6 70,0%
41
2519

2259

2.643

ochtend

zaterdag
middag

900% 1J973 800% 1.754
100%
55 300% 165
300%
98 100% 324
500%
29 100%
58
00%
0 00%
0
60%
70 00%
D
100%
33 60% 197
300%
18 70%
41
2276

2539

avond

zondag

80.0% 1.754
100% 548
0.0%
D
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
D
100% 329
100%
58

60.0% 1.316
70.0% 384
0.0%
0
0.0%
0

2.689

1.956

o.o%0,0%

60.0%
100%

o
0
197
58

Ruimtelijke ontwikkelingen

bijlage 5

Dordrecht is een stad met ambities, gelegen in een regiO:met ambities. Deze ambities vertalen
zich in diverse ruimtelijke ontwikkelingen op verschillend gebied: er zijn ontwikkelingen voor
zowel wonen, werken, leren als recreëren. Voor Dordrecht gaat het dan vooral om Stadswerven, Gezondheidspark Dordwijk, Leerpark, Oostpoort, Amstelwijck Oost, Dordtse Kil III en IV,
Spoorzone en Hofkwartier.
In het kader van het verkeersplan Schil zijn vooral Binnenstad, Stadswerven en Spoorzone van
belang. Onderstaand is weergegeven met welke toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden dient te worden bij het verkeersplan Schil.
Binnenstad/Schil
Voor de Binnenstad staan er nog een aantal projecten op stapel:
•

Herontwikkeling Achterom/Bagijnhof. Hierbij wordt ingezet op verbetering van de bestaande winkelbebouwing, toevoeging van verkoopvloeroppervlakte, de toevoeging
van wonen en de bouw van een parkeergarage van circa 450 plaatsen. Tevens worden Bagijnhof en Achterom autovrij ingericht.

•

Woningbouw op hoek Spuiweg/Spuiboulevard, hoek Vrieseweg/Kromhout en Riedijkshaven (in 2004 opgeleverd).

•

Verplaatsing Pabo's naar Achterom.

•

Ontwikkeling Hofkwartier. Het Hofkwartier groeit uit tot een ontmoetingsplek voor
heroriëntatie, reflectie en inspiratie. Het Hofkwartier verwacht op basis van de ontwikkelingen 500 - 1000 bezoekers per dag (jaarlijks minimaal 200.000 bezoekers,
verblijfsduur minimaal 2 uur). Omwille van sfeer, beleving en omzet is het belangrijk
om deze bezoekers zo gelijkmatig mogelijk verdeeld over het jaar te verleiden tot een
bezoek. Deze bezoekers komen uit Dordrecht, de regio en de rest van Nederland. De
herkomst van studenten en jonge ondernemers is interregionaal: Nederland.

•

Genoemde ontwikkelingen leiden voor 2015 tot een netto toename van het aantal inwoners met circa 600. Daarnaast tot een netto toename van het aantal arbeidsplaatsen met circa 450.

Stadswerven
Stadswerven is een stadsdeel dat op de Kop van de Staart wordt gerealiseerd. Met Stadswerven wordt een kwalitatief hoogwaardige invulling met een mix van wonen, werken en vermaak beoogd. Dat doel is ook vertaald in getallen. Ingezet wordt op:
•

1600 woningen (ongeveer 3.000 bewoners, waarvan 2.400 in 2015)

•

65.000 m2 voorzieningen en bedrijven (ongeveer 2.000 arbeidsplaatsen, waarvan
1.600 in 2015)

•

1.000 publieke parkeerplaatsen

•

goed openbaar vervoer naar binnenstad, station en regio

•

circa 2.500 bezoekers per dag (750.000 per jaar).

Spoorzone
Het project Spoorzone is in 2000 gestart op initiatief van de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht, De Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland. Kenmerkend voor het gebied is het samenvallen van vervoer over weg (A16), water (Oude Maas) en spoor en de bijbehorende NSstations van Dordrecht en Zwijndrecht. Vanwege de gunstige ligging is de Spoorzone goed

geschikt als kantorenlocatie en betekent een impuls voor de werkgelegenheid in de regio. Dat
betekent overigens niet dat er straks geen plaats meer is voor woningen en groen.
Het masterplan Spoorzone voorziet in de aanleg van circa 630 woningen (gefaseerd aan te
leggen) waardoor een toename van in totaal circa 1000 inwoners (in 2015 circa 400) wordt
gerealiseerd. De kantoren, openbare functies en bedrijven (gefaseerd aan te leggen) leiden tot
in totaal circa 3400 arbeidsplaatsen (in 2015 1374 arbeidsplaatsen) extra.

bijlage 6

Achtergrondinformatie Parkeren op afstand
Opium

In het kader van Europees onderzoek is in Utrecht uitgebreid onderzoek gedaan naar onder
andere het gebruik van de winkelexpress. Hieruit blijkt dat de prijs van het parkeren de belangrijkste afweging is bij het kiezen voor een overstap in plaats van doorrijden naar het centrum.
Op de tweede plaats komt de reistijd (zowel het zoeken naar een vrije plek in de binnenstad
als de reistijd vanaf de parkeerplaats).
87% van de gebruikers van de winkelexpress bepalen voor hun vertrek al dat men de winkelexpress zal gebruiken. Publiciteit en het creëren van bekendheid is dus essentieel voor het
doen slagen van parkeren op afstand. Ongeveer 10% blijkt onderweg als gevolg van informatie op Parkeerverwijsborden voor de winkelexpress te kiezen. Daarbij blijkt het weergeven van
de frequentie van het vervolgvervoer een belangrijk element, dit wordt door 80% van de gebruikers onthouden.
Andere steden
Er is een kort onderzoek gedaan naar de kenmerken van het parkeren op afstand in een aantal
steden in Nederland die bekend staan om het goed functioneren van het parkeren op afstand
van de binnenstad
Tarief parke-

Frequentie

ren + vervoer

aansluitend vervoer

€ 2,20/uur

€3,50

ledere 10 minuten

(2e uur duurder)

(maximaal 5 personen)

Tarief binnenstad
Utrecht
Den Bosch

€ 1 ,50/uur

€ 1,50

ledere 10 minuten

(maximaal 4 personen)

Groningen

€ 1,50/uur

€2,00

ledere 10 minuten

(maximaal 5 personen)

Geconcludeerd kan worden dat het tarief voor parkeren en vervoer voor een groep (gezin) van
minimaal 4 personen ongeveer hetzelfde moet zijn als het tarief voor één uur parkeren in de
binnenstad om een goed gebruik van parkeren op afstand te realiseren. Het nadeel van een
overstap en de wachttijd op aanvullend vervoer wordt dan blijkbaar voldoende gecompenseerd
door het lagere tarief.

