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Groeiagenda en mobiliteit

• 4.000 woningen = 24.000 / 28.000 mvt/etmaal extra
• 10.000 woningen = 60.000 á 70.000 mvt/etmaal extra 
• Exclusief groei om ons heen….

• Op bestaand wegennet!

• Wegvakcapaciteit voldoende
• Kruispunten mogelijk bottleneck

Burgermeester Raadtsingel 
thv busstation = 19.000 mvt/etm



Groeiagenda en mobiliteit

• Hoe houden we het centrum bereikbaar 
voor bewoners en bezoekers?

Inzet vk-structuurplan:
• Centrum voor auto bereikbaar houden
• Sneller en beter met de fiets naar het centrum
• Met OV snel en makkelijk naar het centrum
• Kwaliteitsverbetering entrée centrum 

voor auto, fiets en voetganger (rode loper)
• Kwaliteitsverbetering leefomgeving in Schil-West



Opgave en gebied Spuiboulevard e.o.
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Opgave en gebied Spuiboulevard e.o.

Maasterras

Weizigtpark e.o.A16



Verkeersoplossing netwerkniveau?

• Nieuwe oostwestverbinding 
ten zuiden van het spoor

• Optimalisatie Laan der VN
• +verbinding door/langs Leerpark 
• Afwaarderen Krispijntunnel en 

Krispijnsweg voor autoverkeer

• Conclusie opties onhaalbaar of 
te weinig effect op Bgm Raadtsingel

• Oplossing is binnen het gebied 
slim sturen verkeer door aanpassingen 
structuur en parkeeraanbod



Oplossingsrichting kruising Dokweg

Dokweg Korte Parallelweg

Wilgenbos

Wilgenbos

Korte ParallelwegDokweg



Verkeersoplossing Spuiboulevard e.o.

• Minder parkeergarages bereikbaar 
via Achterhakkers

• Alleen Spuihaven en centrum via 
Prinsenstraat + Sluisweg

• Spuiboulevard blijft 
calamiteitenroute
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Wilgenbos

Wilgenbos





Opgave en oplossing Stationsweg

Maasterras

Minder verkeer via 
Spuiboulevard 
=
Meer verkeer via Bgm. 
Raadsingel en 
Stationsweg

+ 6.000 mvt

Inschatting vk-model 2030

+ 3.500 mvt

+ 6.500 mvt



Opgave en oplossing Stationsweg

Singel (NM)

Bgm. Raadtsingel

Singel (AC)

Bgm Raadtsingel

Stationsplein

Stationsweg

Johan de 
Wittstraat

Spuiboulevard



Opgave en oplossing Stationsweg

Singel (NM)

Bgm. Raadtsingel

Singel (AC)

Bgm Raadtsingel

Stationsplein

Stationsweg

Johan de 
Wittstraat

Spuiboulevard

Studie, afhankelijk van 
kruispuntontwerp en 
profiel Stationsweg + 
Johan de Wittstraat
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Bgm. Raadtsingel

Bgm Raadtsingel

Stationsplein 

Johan de 
Wittstraat



Ambitie/ontwerpopgave:
Vrijliggend fietspad +
‘Rode Loper’



Opgave bereikbare en leefbare stad

Maasterras

155

440

370

520

553

520

1.645

680

Totaal met P+R: 2.718
Totaal pp-garages: 2.165



• Zonder Veemarktgarage doorgaands genoeg 
parkeerplaatsen

• Alleen op zaterdagmiddag zonder 
Veemarktgarage ca. 150 te kort.

• Zaterdagvraag kan opgevangen worden in 
grotere garage Spuimarkt / abonnementen naar 
garage HvSR

• Pieken op speciale dagen worden afgevangen op 
Weeskinderendijk (voor afwikkeling verkeer en 
bereikbaarheid garages ook beter…)

Opgave bereikbare en leefbare stad



Maasterras

155

440

370

700

>1.000

700

965

200

Totaal met P+R: 2.865
Totaal pp-garages: 1.865

- 4000 mvt

Opgave bereikbare en leefbare stad

Aantal pp’s is nog richtgetal, precieze aantal nog afhankelijk van ontwikkeling



Opgave bereikbaarheid centrum



Opgave bereikbaar centrum
Na oplevering Dordtse Mijl 
(December 2020?)

Transferium Dordrecht
24 bussen 
per uur per richting
Elek 2/3 minuten bus



Opgave bereikbaar centrum

24 bussen 
per uur per richting
Elek 2/3 minuten bus

Elke 2 á 3 
minuten bus

Na oplevering HVSR



Opgave bereikbaar centrum
Na realisatie 
Spuiboulevard + P+R 
Weeskinderendijk

Elke 2 á 3 
minuten bus



Opgave bereikbaarheid centrum

• Hub met HOV + leen/deelfietsen + ??
• Busstation onder het parkeerdek
• Weeskinderendijk is ook remise Qbuzz
• Laadinfrastructuur (energieneutraal) 

voor elektrische auto’s
• Stadsdistributie?

Ambitie P+R Weeskinderendijk



Opgave bereikbaar centrum

Concentratie parkeren op Weeskinderendijk en Spuihaven 
vergroot kansen routing via Laan der Verenigde Naties! 



Opgave bereikbaar centrum
155

440

370

700

> 1.000

• HOV vanaf Weeskinderendijk
• Ca. 1700 openbare 

garageplekken in het centrum
• Ca. 2700 (of meer) 

parkeerplekken voor het 
centrum 
(excl. Energiehuis en 
Gezondheidspark) 



Opgave bereikbaar centrum
Na realisatie 
Spuiboulevard + P+R 
Weeskinderendijk

Elke 2 á 3 
minuten bus

1.00




> 1.000



Ambitie verbetering positie fiets

Vrijliggend 
fietspad

Vrijliggend 
fietspad

Veilige 
oversteekplek

Vrijliggend 
fietspad



Groeiagenda en mobiliteit
Doel

Een goed bereikbare binnenstad 
voor voetganger, fiets, auto en OV
+
Vernieuwde parkeervoorzieningen
+
800-1000 nieuwe woningen
in een verbeterde prettige
leefomgeving



Weeskinderendijk P+R

24 x per uur per richting 
Stadsbuzz + Snelbuzz

Centraal Station

Vrijliggend 
fietspad Veilige 

oversteekplek

Centrum

Fietsstraat

Vrijliggend 
fietspad

Meer ruimte voor 
voetgangers
‘rode loper’

Nieuwe kruispuntinrichting 
zonder verkeerslichten

Kruispunt wordt heringericht 
tbv doorstroming verkeer

P+R Weeskinderendijk wordt  
transferium met veel 

grotere parkeercapaciteit

Spuihaven

Hoofdstructuur auto (50 km/uur)
Straten verblijfsgebied (30 km/uur)

Eindbeeld
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