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Inleiding
1.1

Aanleiding

Sinds enige tijd is de gemeente Dordrecht bezig met het opzetten van het Verkeersplan 19e
eeuwse Schil. 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 Verkeersplan 19e eeuwse Schil.
In juni 2004 is de interim rapportage Wijkverkeersplan 19e eeuwse Schil door B&W vrijgegeven voor discussie. Er is een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarbij bewoners hebben
kunnen reageren op het plan. Ook is de rapportage ter kennisname verzonden aan de commissie Ruimte & Economie. De binnengekomen reacties en aanvullend onderzoek hebben geleid
tot de voorliggende rapportage waarin de uitgangspunten en basismaatregelen van het Verkeersplan 19e eeuwse Schil zijn weergegeven.

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
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1.2

Doel Verkeersplan 19e eeuwse Schil

Het Verkeersplan 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
en verkeersveilige 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 (zie figuur 1) plaatsvindt.

1.3

Werkwijze en proces

Inloopbijeenkomst
Op 27 januari 2004 heeft in Schouwburg Kunstmin een inloopavond plaatsgevonden om alle
betrokkenen te informeren over het Verkeersplan 19e eeuwse Schil. Deze avond is door ongeveer 500 mensen bezocht, waarbij ongeveer 150 belanghebbenden een reactieformulier hebben ingeleverd, waarop vragen en opmerkingen waren genoteerd. Op 15 juni 2004 is opnieuw
een inloopbijeenkomst georganiseerd om betrokkenen op de hoogte te brengen van de stand
van zaken rondom het verkeersplan. Ruim 100 belanghebbenden hebben deze bijeenkomst
bezocht; er zijn 19 reactieformulieren binnengekomen. Tijdens deze bijeenkomst is de informatie uit de interim rapportage op hoofdlijnen gepresenteerd. In bijlage 1 en 2 zijn de reacties
van de belanghebbenden naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten samengevat.
Vervolgproces
Met deze rapportage wordt het college van B&W op 9 november 2004 o.a. gevraagd de basismaatregelen vrij te geven voor inspraak. De inspraakperiode loopt van vrijdag 12 november
2004 tot en met donderdag 9 december 2004. De inspraakperiode zal ook worden aangekondigd in de Stem van Dordt. In de 19e eeuwse Schil zal huis-aan-huis een brief met samenvatting van de rapportage worden verspreid. De volledige rapportage ligt ter inzage op het Stadskantoor en is beschikbaar via het internet.
De commissie Ruimte & Economie wordt geadviseerd deze rapportage in de vergadering van
donderdag 9 december 2004 ter kennisname aan te nemen, aangezien de inspraakreacties dan
nog niet verwerkt zijn.
In februari 2005 wordt de rapportage samen met de resultaten van de inspraak ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W. Na behandeling in de commissie Ruimte & Economie in maart 2005 inclusief een eventuele hoorzitting (georganiseerd door de commissie)
kan de rapportage in mei 2005 definitief worden vastgesteld door de gemeenteraad.
Ondertussen kan de sector Stadsontwikkeling beginnen aan het definitieve Verkeersplan 19e
eeuwse Schil, als laatste onderdeel voor de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen.
Concreet betekent dit een maatregelenkaart, waarop per straat staat aangegeven welke ingreep waar komt. Overigens worden deze maatregelen eerst weer voorgelegd aan het college
van B&W en de gemeenteraad en besproken met bewoners en belanghebbenden, voordat tot
uitvoering wordt overgegaan.
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1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie (peiljaar 2003) beschreven voor wat betreft verkeersintensiteiten, de milieukwaliteit en de verkeersveiligheid. Voorts zijn alle locaties met meer dan
6 ongevallen met letsel of dodelijke afloop tussen 1999-2003 onder de loep genomen. Deze
locaties vallen onder de zogeheten "blackspots". In hoofdstuk 3 wordt een doorkijk gegeven
naar 2015 voor de verkeersintensiteiten en de milieukwaliteit indien er geen ingrepen in de
verkeersstructuur worden gedaan. Vervolgens worden de consequenties van de maatregelen
uit het basisscenario beschreven met als peiljaar 2015. In hoofdstuk 4 worden de uitgangspunten en de basismaatregelen voor het Verkeersplan 19e eeuwse Schil uiteengezet. Daarnaast wordt ingegaan op het monitoringstraject voor het Verkeerplan 19e eeuwse Schil. Tot
slot wordt een indicatie gegeven van de kosten van de basismaatregelen van het Verkeersplan
19e eeuwse Schil.
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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 19" 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.
In de Binnenstad van Dordrecht is een verkeersplan uitgevoerd dat uitgaat van het beperken
van doorgaand verkeer door de binnenstad. Hiertoe is de binnenstad opgedeeld in een tweetal
lobben, die voor autoverkeer 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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f^SeFiguur 2 Netwerk auto, intensiteiten etmaal 2003
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.
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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 twee keer twee rijbanen. 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 Historische 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 is vooral aanwezig in een viertal parkeergarages met in totaal 1800 parkeerplaatsen die door middel van een parkeerverwijssysteem
met elkaar verbonden zijn. Visstraat en Drievriendenhof in de Historische Binnenstad, Spuihaven en Veemarkt in het westelijk deel van de Schil. De Spuiboulevard dient als hoofdontsluiting voor deze garages. De ligging van deze garages sluit aan bij de huidige ruimtelijke ligging
van de winkelvoorzieningen. 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, terwijl zowel het bezoek aan de Binnenstad als de
verblijfsduur toegenomen zijn. Het gebruik van de parkeergarages laat de laatste jaren dan
ook een sterke stijging zien.
In het oostelijk deel van de 19e eeuwse Schil is, op het terrein van het Energiehuis aan de
Noordendijk, een tijdelijke parkeerlocatie met 270 parkeerplaatsen 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. Ook zijn er plannen voor een parkeerlocatie aan
de Weeskinderendijk. In eerste instantie zullen 270 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Bij
succes zullen daar 210 parkeerplaatsen aan worden toegevoegd.
Openbaar vervoer
Aan de rand van de 19e eeuwse Schil liggen het station en het busstation. Tevens ligt de binnenstadshalte (op de J. de Wittstraat) in de Schil. Het busverkeer van, naar en in Dordrecht
rijdt dus 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.

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 de afwezigheid van dubbele stops bij het linksaf slaan op een
kruising.
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Locatie

Manoeuvre

Botspartners

Oorzaken

J. de WittstraatSpuiboulevard

Afslaande auto's (naar de binnenstad)
rijden rechtdoorgaande fietsers aan op
de Spuiboulevard
Verkeer rijdt elkaar haaks in de wielen.
Afslaand verkeer rijdt rechtdoor gaand
verkeer aan.

Fiets/auto 1 2x Bromfiets-Auto 2x

Rechtdoor gaande fietser krijgt
geen voorrang van afslaand
verkeer.
Roodlichtnegatie, voorrangsregels worden niet in acht genomen. Rechtdoorgaand verkeer
krijgt geen voorrang van afslaand verkeer.
Roodlichtnegatie, voorrangsregels worden niet in acht genomen. Rechtdoorgaand verkeer
krijgt geen voorrang van afslaand verkeer. Voorplein is druk
en onoverzichtelijk.
Voorrangsregels worden niet in
acht genomen. Rechtdoorgaand
verkeer krijgt geen voorrang van
afslaand verkeer.

BankastraatOranjelaan

Auto/auto 2x
Auto/fiets 6x
Vrachtauto/fiets 1x
Auto/voetganger 1x

Stationsplein

Verkeer rijdt elkaar haaks in de wielen.
Afslaand verkeer rijdt rechtdoor gaand
verkeer aan. Op stationsplein zelf ook
ongelukken tijdens speciale verrichtingen (bijv. inparkeren)

Auto/fiets 3x
Vrachtauto/fiets 2x
Auto/voetganger 1x
Vrachtauto/voet 1x
Fiets/voet 2x
Motor/voet 1x
Auto/auto 1x
Auto/Vrachtauto 1x
Auto/fiets 2x
Auto/voetganger 1 x
Auto/bromfiets 1x
Bromfiets/voet 1x
Auto/fiets 1x
Auto/voetganger 1x
Auto/bromfiets 4x

SpuiboulevardAchterom

Verkeer rijdt elkaar haaks in de wielen.
Afslaand verkeer rijdt rechtdoor gaand
verkeer aan.

Spuiboulevardhellingen

Afslaand verkeer rijdt rechtdoor gaand
verkeer aan.

SpuiboulevardSpuiweg

Verkeer rijdt elkaar haaks in de wielen.
Afslaand verkeer rijdt rechtdoor gaand
verkeer aan. Eenmaal ongeval waarbij
automobilist achterop de voorganger
reed.

Auto/Auto 1x
Auto/fiets 3x
Auto/voet 1x
Fiets/bromfiets 1x

Spuiweg-Singel

Verkeer rijdt elkaar haaks in de wielen.
Afslaand verkeer rijdt rechtdoor gaand
verkeer aan. Eenmaal ongeval waarbij
automobilist achterop de voorganger
reed.

Auto/Auto lx
Auto/fiets 3x
Auto/voet 1x
Fiets/Bromfiets 1x

GroenedijkStooplaan

Verkeer rijdt elkaar haaks in de wielen.
Afslaand verkeer rijdt rechtdoor gaand
verkeer aan. Eenmaal ongeval waarbij
automobilist achterop een fietser reed.

Auto/Auto 1x
Auto/fiets 3x
Auto/Bromfiets1 x
Fiets/Bromfiets 1x

Rechtdoorgaand verkeer krijgt
geen voorrang van afslaand
verkeer. Auto reed in de verkeerde richting op de Hellingen.
Roodlichtnegatie, voorrangsregels worden niet in acht genomen. Rechtdoorgaand verkeer
krijgt geen voorrang van afslaand verkeer. Onvoldoende
afstand houden op voorganger.
Roodlichtnegatie, voorrangsregels worden niet in acht genomen. Rechtdoorgaand verkeer
krijgt geen voorrang van afslaand verkeer. Onvoldoende
afstand houden op voorganger.
Voorrangsregels worden niet in
acht genomen. Rechtdoorgaand
verkeer krijgt geen voorrang van
afslaand verkeer.

Tabel 2: Analyse ongevallen blackspots

Milieu
Geluid
De Wet geluidhinder gaat uit van een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) aan de gevel van
een woning, en kent daarnaast diverse maximale ontheffingswaarden. Momenteel gelden er
juridisch gezien geen grenswaarden voor bestaande bebouwing langs een bestaande weg. Er
is wel regelgeving op het gebied van omgevingslawaai in voorbereiding op europees niveau.
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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Milieumodel regio Drechtsteden
[Schil 2003] Leq geluidsniveau maatgevend

Figuur 10 Geluidbelasting op de hoofdverbindingen in de Schil 2003
Toelichting legenda: groen (50-55 dBA), lichtblauw (55-60 dBA), donkerblauw (60-65 dBA),
rood (65-70 dBA) en roze (70 dbA en hoger)
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 2003. De
voorkeursgrenswaarde van 50 dBA wordt op alle verbindingen overschreden.
In de 19e eeuwse Schil wordt in 2003 de waarde van 70 dB(A) geluidsbelasting (maximale
ontheffingswaarde voor vervangende nieuwbouw in stedelijk gebied) door het wegverkeer op
twee plaatsen overschreden. Het gaat om de volgende verbindingen in roze:
• Vrieseweg (tussen Singel en Vrieseplein)
• Kromhout (ter hoogte van aansluiting met Blekersdijk)
De volgende (delen van) verbindingen zitten heel dicht tegen de 70 dB(A) aan
(vanaf 68 dB(A), in rood):
• Achterhakkers
• St Jorisweg
• Toulonselaan
• F. Bolsingel
Luchtkwaliteit
Op 19 juli 2001 is het nieuwe besluit luchtkwaliteit in werking getreden. Op Europees niveau
zijn afspraken gemaakt over nieuwe waarden voor o.a. stikstofdioxide (NO2), benzeen en fijn
stof (PM 10). Daarbij zijn grenswaarden (gebaseerd op jaargemiddelden) afgesproken voor nu
en in de toekomst en er zijn afspraken gemaakt hoe vaak een grenswaarde mag worden overschreden.
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Wat betreft NO2 waarden zijn er momenteel in de Schil geen problemen. Alle waarden liggen
beneden de plandrempel voor 2003 van 54/yg/m 3 (jaargemiddelde). Ook blijft het aantal overschrijdingen van de plandrempel op jaarbasis binnen de norm.
Ook wat betreft benzeengehalten zijn er geen problemen in de schil. De maximale waarde in
de Schil ligt op 3 //g/m3 (jaargemiddelde), terwijl de plandrempel voor 2003 op 10//g/m3 (jaargemiddelde) is gesteld. Op het gebied van uitstoot fijn stof (PM10) doen zich wel een aantal
problemen voor. De plandrempel van 43 //g/m3 (jaargemiddelde) wordt op de Burgemeester de
Raadtsingel gehaald, en is daarmee aandachtsgebied. Het aantal overschrijdingen van de
grenswaarde op jaarbasis is een groter probleem (maximaal 50 overschrijdingen van de plandrempel van 60//g/m 3 (24- uursgemiddelde) op jaarbasis). Alle verbindingen in de Schil gaan
hier fors overheen. De overschrijdingen liggen tussen de 60 en de 95 ( op de Achterhakkers).
Dit is een landelijk probleem, de oorzaken van het probleem liggen niet alleen aan de hoeveelheid autoverkeer maar ook aan de industrie. Het is niet mogelijk om op gemeentelijk niveau
maatregelen te treffen die deze overschrijdingen van fijn stof tegengaan.
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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%)
In dit hoofdstuk worden de resultaten van modelmatige studies (Regionale Verkeers- en Milieukaart Drechtsteden, in het vervolg kortweg verkeersmodel genoemd) naar de spreiding van
de verkeersdruk in de Schil en naar de milieukwaliteit uiteengezet voor 2015, indien er geen
ingrepen in de verkeersstructuur worden gepleegd. Een verkeersmodel kan verschillende berekeningen uitvoeren, uitgaande van de snelste route van a naar b, al dan niet rekening houdend
met de capaciteit van wegen. De routes voor de Schil worden bepaald aan de hand van het
wegennet, waarbij rekening is gehouden met afgesloten straten en éénrichtingsverkeer. Het is
dus een theoretische benadering van wat er in werkelijkheid kan gebeuren. De modelresultaten zijn goed te gebruiken voor het vergelijken van effecten van bepaalde maatregelen, maar
de kwantiteiten die daar uitkomen (bijvoorbeeld aantallen voertuigen per etmaal, of een geluidniveau in dBA) moeten niet letterlijk genomen worden. In de praktijk blijkt dat daar afwijkingen voor kunnen komen. De automobilist is immers een mens die zijn rijroutes kiest op
basis van verschillende factoren. De kortste route is niet altijd de snelste, en bovendien speelt
beleving bij het kiezen van een route ook een belangrijke rol. Bij de spreiding van de verkeersdruk is gekeken naar de verkeersintensiteit van een etmaal. Bij de milieukwaliteit is gekeken
naar de grenswaarden voor 2015 voor stikstofdioxide (N02), fijn stof (PM10) en Benzeen.
Daarbij is gekeken naar de jaargemiddelden, eventuele piekmomenten zijn opgenomen in dit
gemiddelde en de mate van overschrijding van grenswaarden. De grenswaarden zijn vastgesteld door middel van Europese wetgeving.
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Figuur 11 Groei autoverkeer avondspitsuur in % in de 19e eeuwse Schil 2002- 2015 ongewijzigd beleid
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Toinarn^afnarfije'aütoverkeer in % per etmaal

Figuur 12 Groei autoverkeer in % per etmaal in de 19e eeuwse Schil 2003 - 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
39% tot 44%(zie figuur 12). Samen met de groei op de toeleidende wegen (zoals Noordendijk
( + 69 %), Vrieseweg ( + 35%) en Krommedijk ( + 153%)), zal dit tot forse problemen leiden op
het Sumatraplein en de kruising met de Noordendijk. Ook de kruisende radiale fietsroutes zullen hierdoor belemmerd worden. Voor de groei van het autoverkeer kan zowel gekeken worden naar de groei per etmaal als de groei in de spits. Bovenstaande figuren 11 en 12 laten
verschillen zien. In figuur 12 gaat het om de groei van autoverkeer per etmaal in 2015 t.o.v.
het peiljaar 2003, wanneer er geen maatregelen worden getroffen. Het model heeft een berekening gemaakt uitgaande van de kortste routes voor autoverkeer, waarbij rekening is gehouden met de wegcapaciteiten. In figuur 11 is uitgegaan van de groei in het avondspitsuur (tussen 17:00 uur en 18:00 uur) in 2015 t.o.v. het peiljaar 2002, wanneer er geen maatregelen
worden getroffen. Bij de berekeningen in figuur 11 is uitgegaan van de kortste routes, maar is
geen rekening gehouden met de capaciteit van het wegennet. Het belangrijkste verschil met
de groei per etmaal (figuur 12) is de momentopname van een spitsuur (figuur 11), waarbij
geen rekening is gehouden met de wegcapaciteiten. Het resultaat van figuur 11 is vooral nuttig om te kijken naar de aantrekkelijkheid van bepaalde routes.
Grote groei is ook zichtbaar op een aantal onderliggende structuren:
• Transvaalstraat: 59%
• Singel tussen de 10% en 40%
• Zeer grote groei (+153%) op de 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).
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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 (10.000 m2 vloeroppervlak herontwikkeling commerciële functies
en 2000 m2 nieuw: op basis actuele norm 360 parkeerplaatsen, waarvan op zaterdagmiddag
nog maar een beperkt deel (140) in parkeergarage Spuihaven past), de ontwikkeling van het
Hof kwartier (200.000 bezoekers per jaar, 145 benodigde extra parkeerplaatsen) en een autonome groei van 0,5% tot 1 % per jaar (bij 0,75% groei 450.000 bezoekers per jaar extra in
2010 = 325 benodigde extra parkeerplaatsen op zaterdagmiddag)1. In totaal is er sprake van
een toenemende parkeerbehoefte voor bezoekers van ongeveer 700 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 een groei van de behoefte aan ongeveer 100 extra parkeerplaatsen.
Geconcludeerd kan worden dat er ten gevolge van de ontwikkeling van de binnenstad ongeveer 1000 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 100 plaatsen alleen al ten gevolge van opheffen kortparkeer- en vergunninghoudersplaatsen bij de herontwikkeling Bagijnhof/Achterom).
Dat betekent dat in totaal ongeveer 1200 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 580 parkeerplaatsen. In dat geval zal het autobezit in beide gebieden nog steeds achterlopen bij het gemiddelde autobezit in Dordrecht. Indien
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 19e eeuwse Schil rekening te houden met een laag groeiscenario (580), maar monitoring moet uitwijzen in hoeverre deze groei ook feitelijk 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 120 auto's. In totaal wordt
dan ook een toename van circa 700 auto's verwacht.

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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Extra parkeerbehoefte

Ontwikkeling
Ontwikkeling Achterom - Bagijnhof
Hofkwartier
Groei bezoek binnenstad
Toename verblijfsduur binnenstad
Toename werkgelegenheid binnenstad
Vermindering straatparkeren
Subtotaal bezoekers-werknemers
Toename autobezit bewoners
Toename aantal binnenstadsbewoners
Subtotaal bewoners
Totaal

220
145
325
200
100
200
1200
580
120
700
1900

Tabel 3 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 Verkeersplan 19e eeuwse Schil.

C'

F/guur 13 HO V Drechtsteden en regiolijn
Busstation
Voor het busstation en 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.
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3.4

Analyse toekomstige situatie

Verkeersdruk
De hiervoor beschreven groei van het verkeer levert in de toekomst een toename op van de
problemen in de verkeersafwikkeling.
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Figuur 14 Knelpunten in de verkeersafwikkeling in de 19e eeuwse Schil 2015
Hierbij is gekeken naar de verhouding tussen de intensiteit op piekmomenten als de avondspits
en de capaciteit van het wegennet. 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 1900 plaatsen geraamd, 1200 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 bezet-
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ting in de bestaande parkeergarages mag duidelijk zijn dat 1200 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 op weekdagen en afhankelijk van het aantal bewonersvergunningen op
zaterdagmiddag oplopend tot 300). Vooropgesteld dat niet wordt gestreefd naar het opvangen
van het resterende deel door straatparkeren, betekent dit dat er een tekort ontstaat van circa
500 parkeerplaatsen voor bezoekers en werknemers.
Ook voor bewoners ligt er een berekende extra behoefte van 700 plaatsen. Naar verwachting
kunnen door een betere benutting van bestaande plaatsen (45), een betere sectorindeling (ca.
120), beleidswijzigingen (100 ) en uitbreiding van terrein Blekersdijk (35) nog circa 300 plaatsen gevonden worden. Er resteert dan dus nog een opgave van 400 parkeerplaatsen voor
bewoners. Kleinschalige bewonersgarages of bewonersvergunningen in de parkeergarage(s)
aanbieden, kunnen daarvoor wellicht een oplossing bieden.

Geluidso verlast
Op basis van de huidige Regionale Verkeer- en Milieukaart (RVMK) is de overlast voor 2015
berekend.
Evenals in 2003 wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) nergens in de Schil gehaald,
alle verbindingen hebben met hogere geluidniveaus te maken. Een positieve ontwikkeling is
dat ondanks de groei van autoverkeer, een behoorlijke afname van het geluidsniveau wordt
verwacht, in verband met het stiller worden van motorvoertuigen. Dit neemt niet weg dat een
aantal verbindingen wat betreft geluidniveau onder druk (blijven) staan (zie figuur 15):
• Vrieseweg (65 dB(A))
•
St Jorisweg (64 dB(A))
• Achterhakkers (64 dB(A))
• Toulonselaan (64 dB(A))
•
Kromhout ter hoogte van de aansluiting met de Blekersdijk (63 dB(A))
•
Deel van de Noordendijk (63 dB(A))
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Milieumodel regio Drechtsteden
[Schil 2015] Leq geluidsniveau maatgevend

Figuur 15: Verwachte geluidniveaus in 2015 op de hoofdverbindingen in de Schil
Toelichting legenda: groen (50-55 dBA), lichtblauw (55-60 dBA),donkerblauw (60-65 dBA),
rood (65-70 dBA) en roze (70 dbA en hoger)
Ook ligt het geluidniveau op een aantal verbindingen rond de 60 dB(A) . 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:
• Stationsweg - Johan de Wittstraat
• Singel
• Oranjelaan
Luchtkwaliteit

Ten aanzien van de aantasting van luchtkwaliteit door het wegverkeer wordt gekeken naar
drie graadmeters, nameHjk Benzeen, Stikstofdioxide (NO2) en fijn stof ( PM 10).
Stikstofdioxide (NO2)
Deze berekening is op basis van de geactualiseerde RVMK Drechtsteden 2015.
In 2015 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 N02 (40 //g/m3) meer wat betreft jaargemiddelden en aantallen overschrijdingen.
Benzeen

De verwachting is dat alle verbindingen in de schil geen problemen zullen hebben wat betreft
benzeengehalten; deze blijven ruim onder de gestelde grenswaarde van 10//g/m3.
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Fijn stof (PM10)
Wat betreft jaargemiddelden zullen de hoeveelheden fijn stof naar verwachting beneden de
gestelde grenswaarde van 40//g/m 3 blijven. Echter wat betreft de norm voor het aantal toegestane overschrijdingen op jaarbasis is er wel een groot probleem; deze wordt evenals in
2003 op alle verbindingen in de Schil overschreden. Het grootste aantal overschrijdingen is te
zien op de volgende (delen van) verbindingen:
• Achterhakkers
• Burgemeester de Raadtsingel
•
Stationsweg
Zoals al eerder is aangegeven is, zijn deze overschrijdingen van fijn stof op gemeentelijk niveau niet op te lossen.
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4

4.1

Uitgangspunten en hoofdmaatregelen Verkeersplan
19e eeuwse Schil
Uitgangspunten/doelstellingen

Om de hoofdmaatregelen voor het Verkeersplan 19e eeuwse Schil goed te kunnen definiëren,
is het van belang om eerst de uitgangspunten goed vast te leggen. Na bestuurlijke vaststelling, zullen ze vervolgens als uitgangspunten voor het definitieve Verkeersplan 19e eeuwse
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 eigen terrein. Als
daar geen mogelijkheid voor is, dan is parkeren op straat het uitgangspunt. 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
(Energiehuis en Weeskinderendijk), waarbij moet worden gezorgd voor voor- en natransport
richting de Binnenstad. 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 voor geluid (65 dB(A) en de grenswaarden uit het besluit luchtkwaliteit niet
overschreden worden. Tevens zal het doorgaande verkeer, wat geen relatie heeft met de Schil
en/of de Binnenstad, geconcentreerd worden op de hoofdroutes (zie autostructuur).
Verkeersveiligheid
Eén van de hoofddoelstellingen van het Verkeersplan 19e eeuwse Schil is het verbeteren van
de verkeersveiligheid. In de Schil zijn 8 blackspots aan te wijzen. De verkeersveiligheid op
deze punten zal verbeterd moeten worden. In de wegenstructuur zal onderscheid moeten
worden gemaakt tussen hoofdwegen 50 km/uur en 30 km/uur in verblijfsgebieden.
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 19* eeuwse 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
•
•
•
•

•

4.2

Het functioneren van de Oranjelaan van Prins Hendrikbrug tot Sumatraplein (doorstroming)
Knelpunten spoorwegovergang en Sumatraplein in relatie tot de groei van het verkeer
op de Krommedijk en Transvaalstraat
Inpassing HOV-D
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.
Onderzoeken of er alternatieven op stedelijk niveau zijn om eventueel de route Krispijntunnel/Singel te ontlasten.

De basismaatregelen

In het verlengde van bovenstaande uitgangspunten is bekeken welke maatregelen minimaal
genomen moeten worden om de doelstellingen te kunnen realiseren. Het betreft de volgende
maatregelen:

Totaalpakket van maatregelen op hoofdlijnen voorgesteld voor het Verkeersplan 19e
eeuwse Schil:
1. (Alvast) zoeken naar een geschikte parkeerlocatie
2. Parkeeroverlast voor bewoners in de Schil tegengaan
3. Hoofdwegen 50 km/uur, overige wegen onder 30 km/uur regime laten vallen
4. Blackspots aanpakken
5. Stil asfalt aanbrengen op de Achterhakkers
6. Bekijken of de verkeerslichtenregeling van kruispunten op met name het hoofdwegennet efficiënter kan worden afgesteld
7. Afsluiten C. de Wittstraat en Wilhelminastraat
8. Afsluiten Groenedijk

Zie ook figuur 16. De maatregelen worden verderop in deze paragraaf toegelicht.
De brandweer bekijkt momenteel of de hoofdstructuur voldoende uitgebreid is. Het is mogelijk
dat in Schil-Oost een extra 'inprikker' (verbinding tussen Oranjelaan en Kromhout) nodig is om
in geval van calamiteiten op tijd ter plaatse te zijn. Deze "inprikker' zal dan ook deel moeten
uitmaken van de hoofdstructuur en dus een maximale rijsnelheid van 50 km/uur hebben.
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Basismaatregelen Verkeersplan Schil
Legenda
— 50 krn/uuf ',
• Verkeersveiligheid blaokspots verbeteren
•»• Stil a^'H aanbrengen
® Vedpirslichtenregeling onderde loep neme/i
l Afsluiting

Figuur 16 Basismaatregelen Verkeersplan 19* eeuwse Schil
(Alvast) zoeken naar een geschikte parkeerlocatie
Voor bezoekers en werknemers zijn, op basis van de eerder geschetste ontwikkelingen, ongeveer 1200 extra parkeerplaatsen nodig. Op dit moment wordt gewerkt aan de realisatie van
ongeveer 600 a 700 extra parkeerplaatsen in de projecten Achterom/Bagijnhof (400 parkeerplaatsen) en Steegoversloot (200-300 openbare parkeerplaatsen). Met een goed flankerend
beleid moet het mogelijk zijn om de resterende parkeerbehoefte van 500 parkeerplaatsen op
de terreinen Energiehuis (270 plaatsen) en Weeskinderendijk (450 plaatsen) op te vangen. De
situatie is dan vergelijkbaar met de situatie zoals die nu is: het past allemaal net. Gezien de
(lange) termijn van planvoorbereiding is het verstandig op voorhand te zoeken naar een geschikte locatie voor een volgende parkeergarage. Omdat de verhouding vraag-aanbod in de
toekomst vooral in het oostelijk deel van de binnenstad in onbalans raakt, wordt voorgesteld
een (ondergrondse) locatie te zoeken in het oostelijk deel van de Schil in het gebied tussen
Vrieseweg/Oranjepark, Oranjelaan, Noordendijk en Spuihaven.
Voorgesteld wordt een viertal mogelijke locaties nader te onderzoeken op haalbaarheid:
1.
locatie binnenterrein Blekersdijk
2.
locatie onder Oranjepark
3.
locatie onder Spuihaven t.h.v. Vriesebrug
4.
locatie onder Spuihaven t.h.v. St. Jorisbrug.
Zie onderstaande figuur 17.
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Zoekgebied parkeergarage Schil-Oost/ 4 mogelijke locaties

Figuur 17 Mogelijke locaties voor extra parkeergarage
In de afweging voor deze locaties is in eerste instantie gekeken naar de consequenties voor de
verkeersafwikkeling, de spreiding van aanbod van parkeervoorzieningen en de mogelijk beschikbare ruimte in het zoekgebied. De verkeersafwikkeling via Vrieseweg en Noordendijk is
goed mogelijk, na enkele ingrepen in de verkeersstructuur zoals die verderop in dit hoofdstuk
aan de orde komen. Dat leidt er toe dat er ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van een extra
parkeerlocatie rond de Vrieseweg (locaties 1, 2 en 3 ). De capaciteit van de Noordendijk is
zodanig, dat deze de ontsluiting van een nieuw te ontwikkelen parkeergarage kan opvangen
(locatie 4), waarbij het laatste gedeelte van de ontsluitingsroute tot de garage dan via het
Kromhout moet lopen. De route Stooplaan/Hallincqlaan/St. Jorisweg heeft in de toekomst
naar verwachting geen capaciteit meer voor een dergelijke uitbreiding.
Belangrijke voorwaarden om het flankparkeren maar ook het parkeren in parkeergarages te
stimuleren zijn (zie bijlage 4 voor achtergrondinformatie uit andere steden):
• Tariefbeleid: de te betalen prijs voor parkeren en vervoer vanaf deze terreinen mag
maximaal hetzelfde zijn - maar bij voorkeur minder - 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.
•
Het aansluitende vervoer vanaf de terreinen op afstand moet geregeld zijn: dit geldt
zowel voor de frequentie als de reistijd en de overstap moet "naadloos"zijn. 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.
•
Om het gebruik van de parkeergarages te stimuleren, moet het garagetarief minimaal
20% lager zijn dan op straat, maar bij voorkeur 30% of meer. Evenals bij de tarieven
op straat moet ook voor garages gelden hoe verder van het kernwinkelgebied des te
lager het tarief.
» 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 en in garages op de gemeentelijke website (www.dordrecht.nl) zou daarbij al een grote verbe-
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tering zijn. Ook moet het parkeren op afstand worden opgenomen in het dynamisch
parkeerverwijssysteem, waarbij ook tariefinformatie moet worden gegeven.

Bewonersparkeren
Door het beter benutten van de beschikbare parkeerruimte, een betere afstemming van vraag
en aanbod en uitbreiding en betere benutting van het parkeerterrein Blekersdijk kan op korte
en middellange termijn de parkeerdruk in de sectoren 10 en 11 worden verlaagd. Op wat langere termijn kan door aanpassen c.q. aanscherpen van de beleidsregels en een mogelijke herindeling van het vergunninggebied in sector 1 en eventueel ook de vergunningsectoren in de
Schil de parkeerdruk verder omlaag worden gebracht. Door herindeling kunnen sectordelen
met een hoge en lage parkeerdruk beter worden gecombineerd en kan beter rekening worden
gehouden met een voor de klant acceptabele loopafstand van parkeerplaats tot de eigen woning. Met deze maatregelen, die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd, wordt bereikt dat
de bestaande overloop vanuit de Historische Binnenstad naar de 19e eeuwse Schil kan worden
beperkt, waardoor er in de Schil nog enige ruimte voor toename van bewonersparkeren is.

Verkeersveiligheid
Onder de hoofdstructuur vallen de volgende wegen:
• Achterhakkers/Spuiboulevard
•
Spuiweg/Hellingen
• Stationsweg/J, de Wittstraat
• Korte Parallelweg/Havenstraat/Burg, de Raadtsingel
• Oranjepark/Toulonselaan
• Oranjelaan
• Noordendijk
Deze wegen zullen onder de 50 km/uur structuur vallen, de overige verbindingen in de Schil
vallen onder de 30 km/uur structuur. Zo zal de singel ook onder een 30 km/uur structuur vallen. Vanwege de breedte van de weg en de hoeveelheid verkeer die deze weg ook in de toekomst nog te verwerken krijgt, vergt dit extra maatregelen om de automobilist zover te krijgen
het gaspedaal wat minder diep in te trappen.
Uit de ongevallenanalyse is gebleken dat de Schil 8 blackspots telt. Het verbeteren van de
verkeersveiligheid is één van de hoofddoelstellingen van het verkeersplan. De veiligheid op alle
blackspots zal daarom verbeterd moeten worden. Het kruispunt Oranjelaan-Bankastraat is
naar aanleiding van een ongeval medio 2004 aangepast. De volgende blackspots zullen worden aangepakt:
• J. de Wittstraat-Spuiboulevard
•
Stationsplein
• Spuiboulevard-Achterom
•
Spuiboulevard-Hellingen
• Spuiboulevard-Spuiweg
• Spuiweg-Singel
• Groenedijk-Stooplaan
Het belangrijkste punt is de kruising Spuiboulevard-J. de Wittstraat. Daar gebeuren niet alleen
de meeste ongevallen, ook ontvangt de gemeente heel veel signalen van Dordtenaren die dit
een gevaarlijk kruispunt vinden. Het afsluiten van de Groenedijk zal mogelijkheden geven om
het kruispunt Groenedijk-Stooplaan aan te pakken. Het kruispunt Achterom-Spuiboulevard zal
met de komst van een parkeergarage aan het Achterom moeten worden aangepast om het
extra verkeersaanbod van en naar de garage te kunnen verwerken. Daarbij zal de verbetering
van de verkeersveiligheid als extra opgave worden meegenomen. Het Stationsplein wordt in
het kader van de herstructurering stationsomgeving opgepakt. Ook hier zal de verkeersveiligheid als extra opgave worden meegenomen. Per kruispunt zal nader bekeken moeten worden
welke ingrepen nodig zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op de kruising Blekersdijk/
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Singel /Dubbeldamseweg-IMoord zullen in het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid maatregelen worden getroffen. De gemeente heeft zeer veel oproepen gekregen van
Dordtenaren om iets aan dit kruispunt te doen. Het kruispunt wordt als onoverzichtelijk ervaren. In 2004 heeft op dit kruispunt een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Voor het einde van
dit jaar zullen enige aanpassingen aan het kruispunt worden uitgevoerd, om de attentiewaarde
ter plekke te vergroten.
Stil asfalt Achterhakkers
Uit de analyse blijkt dat op de Achterhakkers nu en in de toekomst het geluidniveau fors is.
Vervolgens is in het verkeersmodel doorgerekend wat het effect is van 30 km/uur op de Achterhakkers zou zijn. Het levert ongeveer 1 dB(A) minder geluid op. Gebleken is dat het verkeer
dan een andere route kiest naar de binnenstad, voornamelijk via de Burgemeester de Raadtsingel en de Stationsweg. Deze route is al bijna verzadigd; vandaar dat de Achterhakkers als
hoofdroute naar de Historische Binnenstad een belangrijke schakel in het netwerk is en niet
geschikt is als 30 km/uur weg (zoals bij de Sint Jorisweg -waar het geluidniveau ook hoog isbijvoorbeeld wel zal gebeuren). Een oplossing om de leefbaarheid langs deze weg te verbeteren is het aanbrengen van stil asfalt, waarbij de huidige klinkers van het fietspad in asfalt kunnen worden vervangen, of het fietspad vrijliggend langs de kade kan worden aangelegd. Naast
een reductie van de geluidsoverlast wordt het comfort en/of de veiligheid voor de fietser verbeterd. Verder 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.
Doorstroming op de hoofdautostructuur
Een adviesbureau wordt gevraagd de verkeerlichtenregeling op het Sumatraplein en het Stationsplein te beoordelen. In het verlengde van de analyse van het Stationsplein zal ook gekeken
worden naar de voor- en nadelen van een linksafbeweging voor autoverkeer vanaf de J. de
Wittstraat (richting stad uit) naar de N. Maessingel. De resultaten zijn begin 2005 beschikbaar. In het kader van het Verkeersplan Schil zullen de volgende verkeerlichtenregeling bekeken moeten worden op efficiëntie (waarbij de verkeersveiligheid niet mag worden vergeten):
•
•
•

Spuiweg-Spuiboulevard
Spuiweg-Singel
Vrieseweg-Singel

Leefbaarheidsmaatregelen
Maatregelen nemen die ervoor zorgen dat de leefbaarheidproblemen ten gevolge van het verkeer beheersbaar blijven. Hierbij wordt onder andere gedacht aan:
• Corne/is de Wittstraat afsluiten
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, waarbij het verkeer wordt opgevangen op de
hoofdroutes in de Schil.
• Singel 30 km/uur
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 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)
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•

•

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).
Groenedijk afsluiten
Aan de hand van modelberekeningen wordt verwacht dat er een forse toename van verkeer op de Groenedijk ontstaat wanneer het programma van de Stadswerven gerealiseerd
is. Om te voorkomen dat de Groenedijk als sluiproute genomen wordt, voor verkeer dat
eigenlijk via de Oranjelaan en Noordendijk kan rijden, is het nodig maatregelen te treffen in
deze straat.
WHhe/minastraat afsluiten
Uit de analyse van de maatregelen aan de hand van het verkeersmodel blijkt dat de Wilhelminastraat onevenredig veel verkeer krijgt als gevolg van de afsluiting op de C. de
Wittstraat. Vandaar dat wordt voorgesteld om deze straat ook af te sluiten.

In de bijlage 6 zijn de consequenties van deze maatregelen uiteengezet. Hierbij is gekeken naar
de spreiding van verkeersdruk in de Schil en de milieunormen op gebied van luchtkwaliteit en
geluid.
Opmerking: In het basisscenario zoals dat in juni 2004 gepresenteerd is, werd gesproken over
het verkeersluwer maken van de singel. In het verkeersmodel is dat vertaald door op de Singel
een lagere toegestane rijsnelheid in te voeren.

4.3

Monitoring

Het is modelmatig redelijk goed in te schatten wat de effecten van de basismaatregelen in de
huidige situatie zullen zijn. Voor het bepalen van de effecten op de langere termijn zijn er echter nog een aantal onzekerheden:
1.
2.
3.
4.

Mate van succes van het flankparkeren.
Daadwerkelijke groei van het autobezit.
De parkeerbezetting op straat.
De mate waarin het lukt om aanvullende parkeervoorzieningen voor bewoners te realiseren.
5. Oplossingen van het Mobiliteitsplan Dordrecht voor de hoofdstructuur en het oplossend vermogen daarvan voor de Schil.
6. 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 als het autobezit van wijkbewoners minder stijgt dan ingeschat) en de maatregelen op (delen) van de Singel voldoende opleveren, dan kan volstaan worden met de basismaatregelen. 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 voorjaar meer duidelijkheid zijn).
Om te bepalen of het pakket van basismaatregelen daadwerkelijk blijkt te volstaan, dienen die
aspecten die bepalend zijn voor de effectiviteit van de basismaatregelen gemonitord te worden. Op basis van een gedegen monitoring kan bepaald worden of het pakket basismaatregelen (nog) volstaat en indien dit onverhoopt niet zo is, welke aanvullende maatregelen er genomen dienen te worden teneinde de doelstellingen van dit verkeersplan te kunnen halen.
Aanvullende maatregelen
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
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Schil-west (bv milieuhinder Achterhakkers), gecombineerd met de extra druk door de komst
van de parkeergarage Achterom, zal een extra bezoekersgarage in de Schil-oost moeten worden gerealiseerd.
Locatie extra parkeergarage
In figuur 15 is het zoekgebied aangegeven voor een extra parkeergarage. De reden dat nu
alvast gekeken wordt naar een mogelijke locatie, is dat de beschikbare ruimte voor een parkeergarage in de Schil beperkt is. Als er een locatie in de Schil vrijkomt, zal moeten worden
beoordeeld of dit qua ligging en omvang een geschikte locatie is voor een parkeergarage,
mocht deze in de toekomst nodig blijken.
Mobiliteitsplan en Schil
In het Mobiliteitsplan Dordrecht zullen de basismaatregelen van dit Verkeersplan 19e eeuwse
Schil als uitgangspunt genomen worden. Het feit dat doorgaand verkeer uit grote delen van de
Schil zal worden geweerd en dat binnenstadgericht verkeer zo snel mogelijk naar de hoofdstructuur wordt geleid, impliceert dat de hoofdstructuur een grotere verkeersdruk te verwerken krijgt, dan wanneer dit verkeer (deels) via de wijk blijft rijden. De hoofdstructuur zal dit
echter wel moeten kunnen verwerken. Indien het verkeer op de hoofdstructuur te maken gaat
krijgen met een sterk verslechterende doorstroming, dan zal bijvoorbeeld de Singel als sluiproute weer interessant gaan worden. Dit betekent dat niet alleen bij de totstandkoming van
het Mobiliteitsplan Dordrecht veel aandacht naar voldoende verkeersafwikkeling op de hoofdstructuur moet worden geschonken, maar tevens dat er monitoring plaats dient te vinden van
de verkeersdruk in en rondom de Schil, zodat vroegtijdig passende maatregelen genomen zullen kunnen worden.

Monitoring
Zoals genoemd dient, om vroegtijdig aanvullende maatregelen in gang te zetten, de ontwikkeling van verkeer en parkeren in de Schil gemonitord te worden. Aangezien een deel van deze
ontwikkelingen kunnen worden veroorzaakt door ontwikkelingen elders, is een bredere monitoropzet van belang. Ten behoeve van het Verkeersplan 19e eeuwse Schil is in ieder geval
monitoring nodig op de volgende aspecten:
•
Autobezit
het gaat hierbij om het autobezit van bewoners van zowel Historische Binnenstad als
19e eeuwse Schil. In deze rapportage is eerder beschreven dat er een sterke relatie is
tussen het parkeren van bewoners van de binnenstad en de parkeerdruk in de Schil. In
de berekeningen voor de toekomstige parkeerdruk is rekening gehouden met een stijging van het autobezit per huishouden met 10 % tussen 2003 en 2010. Tevens is rekening gehouden met een toename van het aantal huishoudens. Beide aspecten dienen
dan ook jaarlijks te worden gemonitord:
o autobezit per huishouden: CBS-statistiek voor de postcodes 3311 en 3312;
o aantal huishoudens per wijk: SGB-statistiek voor de postcodes 3311 en 331 2.
• Gebruik parkeervoorzieningen bezoekers
Er wordt ingezet op het opvangen van het toenemend aantal bezoekers binnen bestaande en geplande parkeervoorzieningen. Dit betekent dat niet alleen de gebruikscijfers van de parkeergarages van belang zijn, maar ook het gebruik van de parkeerplaatsen bij Energiehuis en Weeskinderendijk. Indien de bezettingsgraad van de parkeergarages hoog blijft (of te hoog wordt) en het gebruik van de flankparkeervoorzieningen
tevens hoog is, dan kan investeren in een gebouwde voorziening in de Schil-Oost
noodzakelijk blijken. Mocht het flankparkeren minder succesvol blijken, dan zal gekeken worden of er aanvullende maatregelen te nemen zijn, om het alsnog succesvol te
maken. Zie ook bijlage 4. Voor de monitoring dienen de volgende aspecten jaarlijks
bepaald te worden:
o Bezettingsgraad parkeergarages (zaterdagmiddag)
o Bezettingsgraad parkeervoorzieningen Energiehuis en Weeskinderendijk
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Parkeerdruk bewoners
Omdat naast het autobezit (vraag) tevens het aantal parkeerplaatsen (aanbod) bepalend is voor de parkeerdruk door bewoners, dient het aantal parkeerplaatsen in de Historische Binnenstad en Schil te worden bijgehouden:
o Aantal parkeerplaatsen dat door bewoners gebruikt kan worden om te parkeren
(dus exclusief alleen-betaald-parkeerplaatsen).
o De bezettingsgraad van deze parkeerplaatsen.
Intensiteiten
Om te kunnen bepalen of de basismaatregelen voldoende effect hebben, dienen op de
belangrijkste wegen de intensiteiten van het autoverkeer te worden gemonitord. Vergelijking met de ontwikkeling van het autoverkeer voor geheel Dordrecht kan vervolgens een beeld leveren of het basisscenario effect heeft of niet:
o Intensiteiten van autoverkeer in de 19e eeuwse Schil
o Intensiteiten van autoverkeer in geheel Dordrecht
Milieudruk
Op basis van de gemeten intensiteiten zal jaarlijks een doorrekening van het milieumodel worden gemaakt om te kunnen bepalen of de milieudruk nog steeds binnen de geldende normen valt:
o Verkeersmilieukaart 19e eeuwse Schil tav luchtkwaliteit en geluid.
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4.4

Kosten

In deze paragraaf zijn de indicatieve kosten van de basismaatregelen Verkeersplan 19e eeuwse
Schil uiteengezet.
Basismaatregel
1 . Alvast zoeken naar een
geschikte parkeerlocatie
2. Parkeeroverlast voor
bewoners in de Schil tegengaan
3. Hoofdwegen 50 km/uur,
overige wegen onder het
30 km/uur regime laten
vallen.

4. Blackspots aanpakken
5. Stil asfalt aanbrengen
Achterhakkers
6. efficiëntere afstelling
verkeerslichten

7. Afsluiten C. de Witt
straat en Wilhelminastraat
8. Groenedijk afsluiten

Opmerkingen
De sector Stadsontwikkeling zal de vrijkomende
locatie in de Schil beoordelen op beschikbaarheid.
Beter benutten van de beschikbare parkeerruimte
op korte termijn en op de langere termijn herindeling parkeersectoren. Dit wordt gecoördineerd
door de Sector Stadsontwikkeling.
Verkeersremmende maatregelen Singel
Rode fietsstroken over Singel
Inrichting 30 km/uur gebieden
Aanpassen kruising F.Bolsinge/Dubbeldamseweg/
Blekersdijk
Aanpassen kruising Hoogstratensingel/Vrieseweg
Aanpassen kruising Hoogstratensingel/St. Jorisweg

ZSA op de Achterhakkers
Verhoogd fietspad zijde Kalkhaven
Het Sumatraplein en het Stationsplein worden in
het kader van door een adviesbureau onder de
loep genomen. De overige kruispunten zal de
sector Stadsontwikkeling zelf onderzoeken.
Afsluiten C. de Wittstraat en Wilhelminastraat
Herinrichtingsmaatregelen
Afsluiten Groenedijk
Subtotaal
Risicoreservering, ambtelijke kosten en externe
advisering, communicatie, drukwerk
Totaal

Kosten in €
n. v. t.

n.v.t.

110.000
160.000
400.000
20.000
20.000
20.000

100.000
160.000
35.000
10.000

20.000
50.000
10.000
1.115.000
375.000
1.500.000

De monitoring van de 19e eeuwse Schil zal worden meegenomen in het Mobiliteitsplan Dordrecht. Hiertoe zal jaarlijks een bedrag van € 10.000 gereserveerd moeten worden.
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Bijlagen
1. Samenvattingingloopbijeenkomst 27 januari 2004
2. Samenvattinginloopbijeenkomst15 juni 2004
3. Parkeerbalans
4. Achtergrondinformatie parkeren op afstand
5. Geplande ruimtelijke ontwikkelingen 2002 - 2015
6. Consequenties leefbaarheidsmaatregelen

Samenvatting reacties inloopavond 27 januari 2004

bijlage 1

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 stoffen.
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.

Samenvatting Reacties informatiebijeenkomst Verkeersplan Schil
Kunstmin 15 juni 2004

Bijlage2

De reacties uit de zaal na afloop van de presentaties en de ontvangen reactieformulieren zijn
samengevat in de onderstaande 3 onderwerpen. Ruim 100 belanghebbenden hebben de informatiebijeenkomst bezocht. De gemeente heeft in totaal 19 reactieformulieren ontvangen.

1. Verkeersafwikkeling
Weren stuipverkeer
Men is positief over het plan om de Cornelis de Wittstraat af te sluiten, zoals dat in het basisscenario is geformuleerd. Nog niet duidelijk is hoe deze afsluiting eruit gaat zien. Er is verzocht
rekening te houden met de kerkbezoekers.
Verkeersveiligheid
Een aantal aanwezigen heeft opgemerkt dat het linksafverbod op de J. de Wittstraat naar de
N. Maessingel niet logisch is, daar veel automobilisten dit verbod negeren. Hierdoor ontstaan
gevaarlijke situaties, doordat auto's eerst een stukje rechtdoor over de stationsweg rijden en
dan op het laatste moment toch nog scherp linksaf draaien. Wat ook gebeurt, is dat mensen
eerst rechtsaf de Albert Cuypsingel opdraaien en dan vervolgens keren om alsnog de Nicolaas
Maessingel op te rijden.
Ook werd aandacht gevraagd voor verkeersveilige fietsroutes naar scholen.
Ten slotte werd voorgesteld een proef te houden op het Achterhakkers om deze onder een
snelheidsregime van 30 km/uur te laten vallen.
Afstelling verkeerslichten
Menigeen merkte op dat de afstelling van de verkeerslichten Stationsweg - Burg. de Raadtsingel verbeterd kan worden. De rechtsaffer vanaf de Stationsweg naar de Burg. de Raadtsingel
kan best zonder verkeerslicht geregeld worden, wat de doorstroming ten goede zal komen.
Voorts is opgemerkt dat de verkeerslichtenregeling Sumatraplein/Oranjepark hinderend werkt
en beter afgesteld zou moeten worden.

2. Parkeren
Betaald parkeren Groene Dijk
In 2003 is onder de bewoners van de Groenedijk en omgeving een enquête gehouden over het
al dan niet instellen van betaald parkeren. Bewoners hebben hier naderhand niets meer van
vernomen en willen graag op de hoogte worden gebracht van de uitslag van de enquête. Naar
aanleiding van de enquête heeft de gemeente besloten voorlopig geen betaald parkeerregime
in te stellen. Uit de reacties blijkt dat bewoners veel parkeeroverlast ondervinden van forensen
die daar dagelijks hun auto parkeren. "De gemeente zou meer moeten doen aan parkeren op
eigen terrein. Bewoners met een uitwegvergunning zouden verplicht op eigen terrein moeten
parkeren en niet meer in aanmerking moeten komen voor een parkeervergunning op de openbare weg", aldus enkele bewoners.
Alternatieve locaties voor parkeergarages
Er zijn diverse locaties geopperd om de bestaande parkeercapaciteit uit te breiden:
•
Parkeergarage onder het busstation (met name voor parkeren forensen, die momenteel
bijvoorbeeld op de Groenedijk parkeren)
•
De huidige school in het voormalige HTS-gebouw verhuist in de toekomst naar het
leerpark. De huidige locatie van de HTS zou gebruikt kunnen worden als parkeerlocatie.
•
Parkeergarage onder de Spuiboulevard (met een ondergrondse ontsluiting vanaf de
Laan der VN)

•
•

Parkeerschip bij de gevangenis
Parkeergarage in de Cornelis de Wittstraat (in relatie tot eventuele schouwburg aan de
Spuiboulevard). Ontsluiting zou via Vrieseweg/Vriesplein moeten plaatsvinden.

Opgemerkt is dat de gemeente zich veel actiever zou moeten inzetten om het autobezit onaantrekkelijk te maken door parkeertarieven op te schroeven en slechts beperkt parkeerplaatsen aan te bieden in buurten. Daarbij zou de fietser juist beter gefaciliteerd moeten worden.
Verder werd opgemerkt dat het erop lijkt dat de plannen rondom de parkeergarage Steegoversloot reeds bekonkeld zijn, en dat er van inspraak vanuit de bewoners geen sprake is.
Parkeertellingen
Met name bewoners uit het gebied Groendijk en omgeving Kasperspad hebben gereageerd op
de resultaten van het parkeeronderzoek dat de gemeente op een maandagavond heeft verricht. De gepresenteerde cijfers waren gemiddelden en bovendien niet representatief, omdat er
maar één avond is geteld. Uit de praktijk blijkt dat het op de Groene Dijk en in het Kasperspad
veel drukker is, dan uit de kaartjes van de presentatie blijkt.

3. Inhoud Verkeersplan
Opmerkingen naar aanleiding van de gepresenteerde scenario's (basisscenario en plusscenario)
De reacties op het basisscenario waren overwegend positief. In ieder geval waren het proces
en de onderbouwing achter de voorstellen beter dan de bijeenkomst in januari 2004.
Opgemerkt werd dat de hoofdstructuur duidelijk moet zijn. Mensen moeten niet teveel omrijden om thuis te kunnen komen.
In het plusscenario wordt de parkeergarage Drievriendenhof ontsloten via de oostzijde van de
stad. Een aantal aanwezigen heeft aangegeven dat een ontsluiting via de Vrieseweg en Vrieseplein de voorkeur heeft boven een ontsluiting via de Vest.
Bewoners aan de Toulonselaan spreken hun zorg uit over de ontwikkeling van de verkeersdruk
en de geluid- en luchtkwaliteit op deze weg. De Toulonselaan valt weliswaar onder de hoofdstructuur, maar bewoners vinden dat er onvoldoende aandacht is besteed aan de woonkwaliteit langs deze weg.
Er bestond enige onduidelijkheid over het verband tussen het basisscenario en het plusscenario. De gemeente moet dit beter uitleggen.
Verkeersmodel
Er bestond onduidelijkheid of het programma van de Stadswerven (aantallen woningen en
arbeidsplaatsen) in het verkeersmodel voor de Schil verwerkt zijn. Ook is niet duidelijk wat
wordt bedoeld met het beter benutten van de wegcapaciteit.
Inrichting straten
Bewoners maken zich ongerust over de trillingen die drempels kunnen veroorzaken in gebieden
waar de funderingen slecht zijn. Ook is gevraagd of de gemeente rekening zal houden met de
eisen van de brandweer en de zogeheten brandweerroutes.
Voorgesteld is om de G. Schalckensingel in te richten als 30 km/uur weg. Momenteel wordt
daar volgens omwonenden veel te hard gereden. Verder is geopperd om de Vrieseweg anders
in te richten. Door aan twee zijden parkeervakken te realiseren, in combinatie met éénrichtingsverkeer (en een rijsnelheid van 30 km/uur) levert dit naar schatting 30 parkeerplaatsen
op.
Kruispunt Singel-Blekersdijk-Dubbeldamseweg
Voorafgaande aan de presentatie ontving de gemeente een petitie met bijna 1200 handtekeningen om de verkeerssituatie op het kruispunt Singel-Blekersdijk-Dubbeldamseweg aan te
pakken. Het kruispunt is volgens velen onoverzichtelijk en bovendien wordt er erg hard gereden op de Singel. Voorgesteld is om hier een rotonde neer te leggen of het kruispunt te regelen met behulp van verkeerslichten.

Parkeerbalans
bijlage 3
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
mengvormparkeren (=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
520
0
531
66
502
52

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

aantal beschikbare plaatsen
sector 1 (totaal)
sector 8
sector 10
sector 1 1
sector 11 Maasplaza
sector 12
sector 15
sector 16 (Kunstmin)
totaal straat

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 grachtengordel
voor 19e eeuwse schil
totaal straat

7.216
270
7.486

Meter IVP ALG
100
35

2044
2724

14
10

10
3

160

62

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

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

straat sector 1
2257 Visstraat
Drievriendenhof
Drievriendenhof
Blekershof
Spuihaven

Garages Gar. VHP
170
360
80
75
200

garages
170
360
80
75
200

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

Garages
Kort-prk.
VHP
530
355

Totaal Totaal
qaraqes str.+ qar.
3.142
885
580
728
969
390
340
340
995
610
417
45
2225
7.216

Totaal
straat
2257
2734

Garaqes
Kort-prk.
VHP
530
355

4991

locatie

totaal garages

390
340
610

1870

1340
1870

355

0
355

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

Huidige parkeerba b ns historische Binnenstad (huidige situatie)
per huidige
p-nornv
331 lid 1
eenheid kental eenheid behoete
woningen bewoners
woningen bezoek
winkels bezoek
winkels zak ./pers.
kantoren bezoek
kantoren zakJpers.
horeca bezoek
horeca zak.^ers

4.106 huishdns.
4.1 06 huishdns.
66.000 rr/bvo
86.000 m'bvo
73.700 mJbvo
73.700 m'bvo
21.395 n/bvo
21.395 m'bvo

0.80
0.20
2.55
0,45
0.05
0.85
5,10
0,90

huishdn.
huishdn.
1 00 m'bvo
1 00 m'bvo
1 00 m'bvo
1 00 m'bvo
1 00 m^bvo
1 00 m'bvo

Huidige parkeerba b ns Schil (huidige situatie)
p- norm/
33nt3l
eenheid .kental

Totaal

ochtend
45,0% 1.314
30.0% 247
30,0%
505
30,0%
90
50.0%
19
70.0% 491
5.0%
55
30.0%
58
2.779

8.108

Totaal

woningen bewoners
woningen bezoek
winkels bezoek
winkels zakjpers.
kantoren bezoek
kantoren zak ./pers.
horeca bezoek
horeca zakkers

3.285
822
1.683
297
37
700
1.091
193

gebruk (aanuiezigheidspercentages&antal)

2.739
2.739
12.700
12.700
147.000
147.000
6.435
6.435

tuishdns.
•tuishdns.
m'bvo
m'bvo
m v bvo
m'bvo
m'bvo
m'bvo

0.80
0,20
2,55
0.45
0,05
0,95
5,10
0,90

wer <daa
avond
middaa

nacht

koopavond

ochtend

zaterdag
middaa

avond

zondag

400% 1514 90% 2J957 100% 3285 80,0% 2.628 900% 2J957 800% 2J628 80.0% 2.628 60.0% 1.971
411 100%
83 300% 247 100% 822 70.0%
300% 247 500% 411 5.0%
42 50,0%
576
D 0.0%
500% 842 00%
0 60,0% 1.010 300% 505 100% 1J383 0.0%
D 0.0%
0
6 0.0%
208 500% 149 100%
500% 149 20%
0 70.0%
297 0.0%
0 0.0%
0
0 0.0%
2 00%
0 00%
600%
23 00%
0 5,0%
0 0.0%
0 0.0%
0
35 0.0%
70 50%
35 00%
100% 700 50%
0 10.0%
0 0.0%
0 0,0%
0
400% 437 500% 546 10.0%
655 100%
110 60% 655 100% 1.092 60.0%
110 60.0%
655
500%
97 600% 116 10.0%
20 70.0%
135 300%
58 70% 135 100%
193 100%
193
3.809

4071

3.457

5.119

3J897

5J645

4.735

3.395

gebru k (aanwezigheidspercentages&antal)
per huidige
eenheid behoete

tuishdn.
huishdn.
100mJbvo
1 00 m'bvo
1 00 m^vo
1 00 m'tvo
1 00 m'bvo
100 m'bvo

2.192
543
324
57
74
1.397
328
58
4.977

ochtend
30.0%
20.0%
30,0%
30.0%
50.0%
70,0%
5,0%
30,0%

658
110
98
18
37
978
17
18

1.934

wer <dag
avond
middag

nacht

400% 877 90% 1J973 100% 2.192
300% 165 500% 274 5,0%
28
500% 162 00%
0 0,0%
0
2 0,0%
500%
29 20%
0
0 0,0%
600%
45 00%
0
100% 1397 50%
70 0,0%
0
400% 132 500% 165 10.0%
33
500%
29 600%
35 10,0%
6
2J836

2519

2259

koopavond
80.0% 1.754
50.0% 274
60.0%
195
70.0%
41
5,0%
4
10,0% 140
60.0% 197
70.0%
41
2.646

ochtend

zaterdag
middaa

avond

zondag

900% 1J973 800% 1.754 80,0% 1.754 60.0% 1.316
100%
55 300% 165 100%
548 70.0%
384
300%
98 100%
324 0.0%
0 0.0%
0
500%
29 100%
58 0,0%
0 0.0%
0
00%
0 00%
0 0,0%
0 0.0%
0
50%
70 00%
0 0,0%
0 0.0%
D
100%
33 60% 197 100%
329 60.0%
197
300%
18 70%
41 100%
58 100%
68
2.276

2539

2.639

1.955

Achtergrondinformatie Parkeren op afstand

bijlage 4

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 binnenstad
Utrecht
Den Bosch

€ 2,20/uur
(2e uur duurder)
€ 1,50/uur

Tarief parkeren + vervoer
€3,50

Frequentie
aansluitend vervoer
ledere 10 minuten

(maximaal 5 personen)

€ 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.

Geplande ruimtelijke ontwikkelingen 2002-2015

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.

Consequenties van de maatregelen voor de spreiding van verkeersdruk, de luchtkwaliteit en
het geluidsniveau.
Bijlage 6
Hieronder zijn de maatregelen in eerste instantie afzonderlijk doorgerekend in het verkeersmodel, vervolgens is de combinatie van maatregelen doorgerekend. De resultaten voor de spreiding van verkeersdruk, voor luchtkwaliteit en voor het geluidniveau worden hieronder uiteengezet, waarbij een vergelijking is gemaakt met de situatie in 2015 wanneer de maatregel niet
zou zijn doorgevoerd.
Verkeersdruk
Afsluiten C. de Winstraat
Route kromhout en C. de Wittstraat wordt fors rustiger. Ook de Vrieseweg (tussen singel en
vrieseplein) krijgt een stuk minder verkeer te verwerken. In plaats van over de Vrieseweg te
rijden, gaat het verkeer via de Blekersdijk en de J. de Wittstraat richting binnenstad. De Sint
Jorisweg (stad uit) wordt drukker, evenals de Singel in westelijke richting, als alternatief voor
het Kromhout.
Singel 30 km/uur
Singel wordt rustiger, grootste afname op N. Maessingel en F. Bolsingel. Stationsweg wordt
ontlast, Sint Jorisweg en vrieseweg krijgen iets minder verkeer te verwerken. Dubbeldamseweg noord wordt drukker. Verkeer kiest een alternatieve route over Burg. de Raadtsingel,
Toulonselaan en Oranjepark of kiest de ongewenste route via Kromhout en C. de Wittstraat.
Afsluiten C. de Wittstraat en Singel 30 km/uur
De bovengnoemde resultaten van beide maatregelen versterken elkaar, alhoewel het effect op
de singel in westelijke richting iets minder groot is (afname verkeer is kleiner). Vrieseweg krijgt
minder verkeer te verwerken, evenals de Sint Jorisweg. Verkeer wijkt uit naar de hoofdstructuur naar de Burg. de Raadtsingel, Toulonselaan en Oranjepark. Blekersdijk en Dubbeldamseweg noord worden drukker. Ongewenst effect is dat de Wilhelminastraat als sluiproute gebruikt gaat worden en dus fors meer verkeer krijgt te verwerken.
Achterhakkers 30 km/uur
De Achterhakkers en de Spuiboulevard krijgen minder verkeer te verwerken. Het betreft hier
verkeer dat in de binnenstad moet zijn, en nu via routes als Havenstraat-Spuiweg of Burg. de
Raadtsingel via de Stationsweg naar de binnenstad zal gaan. Op de A. Cuypsingel en de Krispijnseweg wordt het ook iets drukker.
Groenedijk 30 km/uur
Dat betekent een halvering van de hoeveelheid verkeer ten opzichte van wanneer op de Groenedijk een maximum snelheid van 50 km/uur geldt. Verkeer neemt niet langer de Groenedijk
als sluiproute (vanuit Stadswerven) en gaat in dit geval via de Noordendijk en Oranjelaan.
Afsluiten Groenedijk
Groenedijk wordt nog rustiger dan wanneer je er 30 km/uur van maakt. Verkeer gaat via de
Oranjelaan rijden en via de Singel. Stooplaan en de Bankastraat krijgen meer verkeer te verwerken. Reeweg Oost wordt rustiger.
Combinatie van afsluiten C. de Wittstraat, afsluiten Wilhelminastraat, afsluiten Groendijk en
Singel 30 km/uur
Uit de bovenstaande analyse blijkt, dat het afsluiten van de C. de Wittstraat een goede maatregel is om de leefbaarheid in de Schil te verbeteren, maar dat dit onevenredig veel verkeer
oplevert voor de Wilhelminastraat. Vandaar dat wordt voorgesteld om de Wilhelminastraat ook
af te sluiten. Het verkeer kiest in meerder mate voor de hoofdstructuur, dan wanneer deze
ingrepen niet plaats zouden vinden. De toename is het grootste op de J. de Wittstraat, de
Burg. de Raadtsingel, Toulonselaan/Oranjepark. Ook op de Blekersdijk is een toename van
verkeer te zien.

Milieukwaliteit
Afsluiten C. de Wittstraat
Er ontstaan geen overschrijdingen op het gebied van jaargemiddelden N02, PM 10 en benzeen.
Waarden blijven gelijk, enkel N02 gaat met 1 //g/m3 omhoog in de Wilhelminastraat.
Forse afname geluid op de C. de Wittstraat en het kromhout (afname geschat op 6 dBA) Ook
wordt het geluidsniveau op de Vrieseweg (gedeelte tussen Singel en Vrieseplein) fors lager
(afname geschat van 13 dBA). Ongewenst effect: in de Wilhelminastraat neemt het geluidsniveau fors toe (naar schatting 7 dBA), eveneens op de Blekersdijk (4dBA) en de F. Bolsingel (2
dBA). Op de Achterhakkers, de Sint Jorisweg en de F. Bolsingel wordt de grens van 70 dBA
gehaaid.
Singel 30 km/uur
Er ontstaan geen overschrijdingen op het gebied van jaargemiddelden N02, PM10 en benzeen.
Op de Singel dalen de waarden NO2, Pm10 en benzeen ietsje; in de rest van de schil verandert er nagenoeg niets.
Afname van het geluidniveau met ongeveer 2 dBA op de Singel. Ook op het Kromhout een
afname van geluid ( met 1 a 2 dBA). Het geluidsniveau op de Blekersdijk/Dubbeldamseweg
Noord en de Wilhelminastraat neemt fors toe (tot 9 dBA toename). Op de Achterhakkers en
de Vrieseweg wordt de grens van 70 dBA gehaald.

Achterhakkers 30 km/uur
Er ontstaan geen overschrijdingen op het gebied van jaargemiddelden NO2, PM10 en benzeen.
Op de Achterhakkers een kleine afname van N02 en PM 10. Het NO2 gehalte op de Spuiweg
daalt ietsje.
Het geluidniveau op de Achterhakkers daalt met ongeveer 1 dBA, verder zijn er in de Schil
geen grote toe- en afnames waar te nemen.
Groenedijk 30 km/uur
Er ontstaan geen overschrijdingen op het gebied van jaargemiddelden N02, PM 10 en benzeen.
Op de Groenedijk daalt het N02 gehalte met ongeveer 1 /yg/m3.
Het geluidniveau op de Groenedijk neemt af als gevolg van de lagere rijsnelheid en de afnamevan verkeer op dit weggedeelte met ongeveer 2 tot 4 dBA. Op de Noordendijk/Oranjelaan en
op de Blekersdijk/Dubbeldamseweg Noord is een toename geluid te constateren (geschatte
toename 1 dBA).
Afsluiten Groenedijk
Er ontstaan geen overschrijdingen op het gebied van jaargemiddelden NO2, PM 10 en benzeen.
De effecten op het gebied van luchtkwaliteit zijn gelijk aan de omstandigheden bij Groenedijk
30 km/uur.
Er zijn geen veranderingen in geluidniveau af te leiden ten opzichte van een Groenedijk met
een rijsnelheid van 30 km/uur. Op de Stooplaan, de Blekersdijk/Dubbeldamseweg noord en de
Wilhelminastraat is een toename van geluid te constateren (geschatte toename 1 dBA).
Afsluiten C. de Wittstraat en Singel 30 km/uur
Er ontstaan geen overschrijdingen op het gebied van jaargemiddelden N02, PM 10 en benzeen.
Op de Singel en de C. de Wittstraat dalen de waarden N02, Pm10 en benzeen ietsje, dit geldt
ook voor de Vriesestraat. In de Wilhelminastraat en de Blekersdijk nemen de N02 en PM 10
gehalten iets toe met 1 //g/m3.
Qua geluidsniveau neemt het af in de C. de Wittstraat (geschatte afname 4 dBA) en de Singel
(geschatte afname 1 a 2 dBA). De Dubbeldamseweg Noord/Blekersdijk en de Wilhelminastraat
krijgen te maken met een forse toename in geluid (tot 9 dBA). Op de Vrieseweg wordt het
juist veel stiller (geschatte afname 9 dBA).

Combinatie van afsluiten C. de Wittstraat, afsluiten Wilhelminastraat, afsluiten Groendijk en
Singel 30 km/uur
Er ontstaan geen overschrijdingen op het gebied van jaargemiddelden N02, PM 10 en benzeen.
Qua geluidsniveau neemt het af in de C. de Wittstraat (geschatte afname 8 dBA). Ook op de
Vrieseweg wordt het veel stiller (geschatte afname maximaal 9 dBA).

