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SAMENVATTING 

 

 

 

 

 

 

 

Door de autonome groei van het autoverkeer staat de 

doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van 

het centrum onder druk. Nu al is op het Stationsplein te 

zien dat er in de avondspits momenten zijn dat het kruis-

punt het verkeersaanbod niet kan verwerken. Daarnaast 

heeft de gemeente Dordrecht een groeiambitie en zullen 

er in Schil-West als gevolg van transformatie van kanto-

ren en nieuwbouw meer dan 1000 nieuwe woningen 

komen. 

Om de groei van het verkeer op te kunnen vangen zijn 

maatregelen noodzakelijk. Door ingrepen in de wegen-

structuur het verschuiven van het parkeeraanbod kunnen 

verkeersstromen zo worden omgebogen dat de kritische 

kruispunten in Schil-West de toename van het verkeer 

kunnen verwerken en het centrum goed bereikbaar blijft. 

De belangrijkste ingrepen zijn de herinrichting van de 

kruisingen van de Stationsweg met de Singel en Burge-

meester de Raadtsingel, het deels afsluiten van de Spui-

boulevard voor autoverkeer en de ontwikkeling van een 

Transferium op de Weeskinderendijk met hoogfrequente 

OV-verbinding naar het centrum. Aanvullend moeten 

verbeteringen in de fietsinfrastructuur er voor zorgen dat 

het centrum van Dordrecht met de auto, fiets en het OV  

goed bereikbaar is en blijft.       
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1. INLEIDING 

 

Op 18 december 2018 heeft de gemeente raad de  

uitgangspunten van de gebiedsvisie Spuiboulevard e.o. 

vastgesteld om het toevoegen van 700 tot 800 nieuwe 

woningen in Schil-West en bijbehorende aanpassingen 

van het woningbouwprogramma en ingrepen in de ver-

keersstructuur mogelijk te maken.  

Inmiddels lijkt door de nu bekende initiatieven en plan-

nen dit woningaantal te stijgen naar ca. 1000 woningen. 

Ook in andere delen van de stad worden plannen voor 

nieuwe woningen steeds concreter en ontstaat er duide-

lijkheid waar en met hoeveel woningen de stad gaat 

groeien. Als gevolg van de bouw van woningen in Dor-

drecht en de regio zal het aantal verkeersbewegingen 

groeien. Er zullen aanpassingen in het bestaande wegen-

net nodig zijn om de groei van het verkeer op te kunnen 

vangen. 

Een belangrijk project in Schil-West is de verhuizing van 

het stadskantoor naar het nieuwe Huis van Stad en Regio 

op de Hoek Spuiboulevard - Van Godewijckstraat. Hoe 

het nieuwe Huis van Stad en Regio er uit zal gaan zien is 

nog niet duidelijk, maar zeker is dat het gebouw goed 

bereikbaar moet zijn per auto en nog beter per fiets en 

OV dan het huidige stadskantoor. 

In dit verkeerstructuurplan is uitgewerkt welke maatrege-

len in het verkeersnetwerk en aanpassingen in het par-

keeraanbod in Schil-West nodig zijn om te zorgen dat niet 

alleen de nieuwe woningen, maar ook de bestaande wo-

ningen, winkels, horeca en andere voorzieningen in het 

centrum goed bereikbaar blijven op de steeds voller wor-

dende wegenstructuur van Dordrecht.  

 

Gebiedsvisie Spuiboulevard e.o. 

Vastgesteld op 18 december 2018 

 Het mogelijk maken van het toevoegen van 

700 tot 800 woningen aan de bestaande 

woningvoorraad in het gebied Schil-West; 

 Het mogelijk maken vaneen gemengd  

stedelijk programma in het gebied rond het  

Centraal Station ten oosten van de Spuiweg; 

 Het aanpassen van de verkeersstructuur in 

Schil-West naar een verkeersluw gebied met 

meer ruimte voor fietsers en voetgangers; 

 Het toepassen van flexibele parkeernormen en 

parkeervoorzieningen, specifiek afgestemd op de 

behoefte van doelgroepen. 

Koersnota Mobiliteit,  

De groeiagenda bereikbaar maken 

Vastgesteld op 19 februari 2019 

 Bereikbaarheid is geen doel, maar voorwaarde 

voor een ruimtelijk economisch & sociaal  

krachtige en duurzaam Dordrecht; 

 Inzetten op kansen voor de fiets in de stad; 

 Inzetten op kansen OV in, van en naar de stad; 

 Stimuleren parkeren op de flanken; 

 Inzet op hoogwaardige collectieve parkeervoorzie-

ningen in gebied Spuiboulevard; 

 Ontwikkeling metropolitaan OV en ontwikkeling 

van Centraal Station als knooppunt. 

Kaders voor Verkeersstructuurplan Spuiboulevard e.o. 



 

Verkeersstructuurplan Spuiboulevard e.o.                                  5 

Opgave verkeersstructuurplan: 

Hoe houden we het centrum bereikbaar  

voor bewoners en bezoekers? 
 

Inzet verkeersstructuurplan: 

 Centrum blijft bereikbaar voor auto 

 Sneller en beter met de fiets naar het centrum 

 Voldoende parkeerplaatsen verdeeld over gevarieerd  

parkeeraanbod op slimme en goed bereikbare locaties 

 Met OV snel en makkelijk naar het centrum 

 Kwaliteitsverbetering entrée centrum  

voor auto, fiets en voetganger 

 Kwaliteitsverbetering leefomgeving in Schil-West 
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De ontwikkeling van de Schil-West en de uitvoering 

van dit verkeerstructuurplan zijn onderdeel van de 

ambitie om met 8 gemeenten  te investeren in 170.000 

woningen in combinatie met het verbeteren van het 

gebruik van de Oude Lijn tussen Leiden en Dordrecht.  
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1. HUIDIGE SITUATIE EN DE  GROEIOPGAVE 

 

Huidige situatie 

Dit verkeersstructuurplan richt zich op de wegen in en 

direct om het gebied Schil-West. Dit gebied dat nagenoeg 

helemaal zal worden getransformeerd tot woongebied 

wordt omsloten door drukke wegen waar het autover-

keer domineert. Deze wegen maken deel uit van de Cen-

trumroute. Deze route verbindt twee belangrijke invals-

wegen van en naar de A16 en N3 en verdeelt het binnen-

komende verkeer over de verschillende delen van het 

Centrum en de Schil en ontsluit de grote openbare par-

keergarages. Met name de route Korte Parallelweg - Ha-

venstraat- Burgemeester de Raadtsingel die langs het 

spoor en het station loopt ten zuiden van de Schil-West is 

een cruciale schakel in de Dordtse wegenstructuur.  

Daarnaast snijden twee gebiedsontsluitingswegen dwars 

door de Schil-West: De Hellingen/Papeterspad en Spui-

weg. Hierlangs rijden alle stadsbussen van en naar de 

centrumhaltes. De inrichting van deze assen is vooral 

gericht op het faciliteren van de auto en de bus. Dit is ten 

koste gegaan van de ruimte voor de fiets en voetganger 

en de uitstraling en beleefwaarde van de straten. 

De Singel was oorspronkelijk één van de belangrijkste 

ontsluitende wegen in het gebied maar heeft deze functie 

in de loop van de tijd verloren. Er rijden geen bussen 

meer en de Singel is door de doorsnijding van de buslij-

nen via de Spuiweg en Hellingen en ingesteld éénrich-

tingsverkeer opgeknipt en geen herkenbare verbindende 

as meer. De Singel is inmiddels ook afgewaardeerd naar 

30 km/uur.  

Keuzes uit het verleden hebben geleid tot knelpunten die 

aandacht vragen als het gebied wordt getransformeerd 

naar een aantrekkelijk woongebied. 

Historische 

binnenstad 

A16 

N3 

Station 

Locatie Schil-West in centrum Dordrecht 

Belangrijkste wegen Verkeersstructuurplan Spuiboulevard e.o. 

Met de recente herinrichting van de Oranjelaan en Merwe-

destraat is deze invalsroute vanaf de N3  zo goed als klaar 

voor de toekomst. Om op lange termijn het volledige 

potentieel van de Merwedestraat te kunnen benutten is 

alleen nog een verbreding van de Prins Hendrikbrug nodig. 

Schil 19e eeuw 

In 2020 wordt gestart met de herinrichting 

van de ‘Dordtse Mijl’, de invalsroute vanaf de 

A16. De snelheid waarmee de herinrichting 

kan worden uitgevoerd is afhankelijk van de 

fasering van het groot onderhoud aan de N3 

dat de komende jaren wordt uitgevoerd. 
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Hoofdstructuur auto (50 km/uur)

Straten verblijfsgebied (30km/uur)

Transformatie naar woningen / sloop-nieuwbouw

Locatie nieuw Huis van Stad en Regio

Busroute (grote bussen)

De Spuiboulevard scheidt de Schil-West van de histori-

sche binnenstad en heeft geen verblijfskwaliteit.  

Fietsers moeten het doen met een smalle fietsstrook. 

Op de Korte Parallelweg, Havenstraat en Burgemees-

ter Raadtsingel zijn er voor de fiets alleen smalle  

fietsstroken, terwijl bij deze verkeersintensiteiten een 

vrijliggend fietspad  eigenlijk een vereiste is. Bewoners 

ervaren dat er structureel te hard wordt gereden. 

Op de Johan de Wittstraat en Stationsweg is er weinig 

ruimte over voor de fiets en voetgangers. Het is echter 

de ambitie dat deze route  de rode loper moet zijn 

tussen het station en de historische binnenstad en de 

kern van het winkelgebied. 

Op de kruising  Singel - Papeterspad - Aert de Gelder-

straat is goed te zien hoe de historische structuur en 

het straatbeeld geweld is aangedaan om een gebieds-

ontsluitingsweg dwars door het gebied te maken.  

Op de Spuiweg is met moeite een aanliggend fietspad 

gemaakt. Toch is dit geen prettige plek om te fietsen. 

Er is geen logische en gebruiksvriendelijke  inrichting 

en er is bijna geen plek om te lopen. 

Aan te pakken knelpunten in  Schil-West 

Op dit gedeelte van de Singel wordt veel overlast ervaren 

door verkeer dat in de avondspits in een lange rij voor het 

verkeerslicht staat te wachten en niet via de Centrum-

route rijdt.  De intensiteiten op de Singel  zijn nog aan de 

hoge kant voor een weg in een  30-zone. 
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Groeiopgave 

Dordrecht wil groeien. In 2030 moet Dordrecht 10.000  

woningen meer tellen dan nu. De stad groeit dan van 

119.000 inwoners naar 140.000 inwoners.  

Deze nieuwe inwoners gaan zich allemaal verplaatsen in 

het verkeer. Dat kan dagelijks leiden van wel 50.000 tot 

70.000 extra verplaatsingen met een motorvoertuig. Wat 

de stijging precies zal zijn hangt o.a. af waar de huizen 

worden gerealiseerd en hoe deze woningen liggen ten 

opzichte van het OV en andere voorzieningen. Duidelijk is 

dat er op wordt ingezet alle 10.000 woningen binnen de 

bestaande bebouwde kom te realiseren en dat de groei 

van het autoverkeer moet worden opgevangen in het 

bestaande wegennet. Er komen als gevolg van het bou-

wen  binnen de bestaande stad geen nieuwe wegen bij.   

Uit de eerste berekeningen met verkeersmodellen blijkt 

dat op veel wegen in de stad de groei merkbaar zal zijn. 

Op de wegvakken is in principe voldoende capaciteit om 

de groei van het wegverkeer op te vangen. Dat is niet zo 

op de kruispunten. Omdat nog niet precies duidelijk is 

waar de woningen precies zullen komen en wanneer is 

ook nog niet te zeggen wanneer waar de eerst proble-

men op kruispunten zullen ontstaan.  

Dat er weinig of geen capaciteitsproblemen worden ver-

wacht op de wegvakken wil niet zeggen dat er op de weg-

vakken geen aanpassingen nodig zijn. Om te zorgen dat 

het autoverkeer zo min mogelijk groeit (wat het beste is 

om milieu– en geluidsproblemen zo veel mogelijk te 

voorkomen en het aantal knelpunten in het verkeer te 

beperken) moet geïnvesteerd worden in het aantrekkelij-

ker maken van het gebruik  van het openbaar vervoer en 

de fiets.  

4.000 woningen = 20.000 - 28.000 mvt/etmaal extra 

10.000 woningen = 50.000 - 70.000 mvt/etmaal extra 

Exclusief extra verkeer door meer werkplekken in Dordt 

en groei in de regio! 

Op de Burgemeester de Raadtsingel passeren ter hoogte 

van het busstation dagelijks ca. 19.000 motorvoertuigen 

Omdat de bestaande verkeersstructuur niet zonder meer 

gebruikt kan worden om het extra verkeer als gevolg van 

de Dordtse groeiagenda op te vangen moet bij alle ont-

wikkelingen kritisch gekeken worden welke aanpassingen 

nodig zijn om het mogelijk te maken meer autoverkeer te 

faciliteren en de positie van het openbaar vervoer en 

fiets te versterken.  

 

Knelpunten in Schil-West 

De realisatie van ca. 800 tot 1000 woningen in de Schil-

West en 9000 woningen in andere delen van Dordrecht 

en de autonome groei van  het autoverkeer zal leiden tot 

een aanzienlijke verkeerstoename op de Centrumroute.  

Als gevolg van de groei van het autoverkeer zal de afwik-

kelingscapaciteit van de kruising Dokweg - Wilgenbos - 

Korte Parallelweg en de kruising Burgemeester de 

Raadtsingel - Stationsweg volledig benut of overschreden 

worden. Op de kruising voor het station is in de avond-

spits al te zien dat het kruispunt een korte tijd iets meer 

verkeer moet verwerken dan met de huidige inrichting 

kan.  

Het is op straat nog niet te zien, maar het kruispunt Dok-

weg - Wilgenbos - Korte parallelweg wordt het grootste 

zorgpunt.  Als dit kruispunt in de avondspits het binnen-

komende verkeer niet meer verwerkt krijgt kan er binnen 

een half uur een wachtrij ontstaan tot op de afrit van de 

A16. Dat betekent dat er zeer gevaarlijke situaties kun-

nen ontstaan. De Laan der Verenigde Naties kan dan 

vanaf de A16 ook niet goed meer bereikt en gebruikt 

worden. Dit is een onaanvaardbare situatie die niet mag 

ontstaan.  

Naast deze knelpunten is al eerder geconstateerd dat de 

Op veel wegen zullen de verkeersintensiteiten stijgen als 

gevolg van  de groeiagenda van Dordrecht en de regio. 
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A16

Hoofdstructuur auto (50 km/uur)

Straten verblijfsgebied (30km/uur)

Transformatie naar woningen / sloop-nieuwbouw

Locatie nieuw Huis van Stad en Regio

Busroute (grote bussen)

Op het Stationsplein zijn de wachttijden voor fietsers en 

voetgangers  die de Bgm de Raadtsingel willen oversteken 

lang. Hierdoor  wordt de Bgm De Raadtsingel ervaren al 

barrière. Dit is extra vervelend als je een trein wilt halen. 

Het kruispunt kan op het piekmoment in de avond-

spits het verkeer op de Burgemeester de Raadtsingel 

niet voldoende verwerken. Deze piek zal langer en 

groter worden. Een aanpassing aan het kruispunt is 

noodzakelijk om meer verkeer te kunnen verwerken. 

In de avondspits zijn de wachttijden  bij het verkeers-

licht zo lang dat er op de Burgemeester de Raadtsingel  

een rij ontstaat tot voorbij de Krispijntunnel. 

Dit kruispunt kan de groei van het verkeer niet verwerken. 

Het risico op terugslag van de wachtrij tot op A16 is groot 

Transformatielocaties en verwachte verkeersknelpunten Schil-West 
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3. AANPAK KRITISCHE KRUISPUNTEN 

 

Oplossing netwerkniveau? 

Er zijn twee duidelijke knelpunten in de Schil-West die 

opgelost moeten worden om het centrum de toekomst 

bereikbaar te houden. Omdat de capaciteitsproblemen 

op de kruisingen ontstaan door de groei van het verkeer 

op de Dordtse Mijl en de Centrumroute is onderzocht of 

de knelpunten kunnen worden opgelost door  aanpassin-

gen op andere plekken in het Dordtse wegennet. Samen 

met een extern adviesbureau zijn diverse ingrepen be-

dacht die verkeer zouden kunnen wegnemen van de 

twee kritische kruispunten. De ingrepen zijn in het ver-

keersmodel van Dordrecht gesimuleerd en getoetst. 

De conclusie van dit onderzoek is dat er geen goede op-

lossing op netwerkniveau is. Het maken van een nieuwe 

oostwestverbinding ten zuiden van het spoor of het weer 

open stellen van de autoverbinding door Leerpark zou 

een heel positief effect hebben  op de hoeveelheid ver-

keer op de Burgemeester de Raadtsingel. Deze ingrepen 

raken echter te veel huishoudens. Gebieden met relatief 

weinig autoverkeer worden dan geconfronteerd met een 

drukke verkeersader. Deze opties zijn als niet haalbaar 

beoordeeld.  

Het optimaliseren van de Laan der VN om verkeer te 

verleiden om niet de Centrumroute te nemen blijkt niet 

veel op te leveren. De verkeersmodellen voorspellen dat 

dit vooral een verschuiving van verkeer vanaf de N3 en 

A16 tot resultaat heeft. Het levert bijna geen verminde-

ring van verkeer op de Centrumroute, maar wel een forse 

toename van verkeer op de Laan der VN. Dat is geen 

wenselijke ontwikkeling. 

Omdat ook andere ingrepen onvoldoende resultaat heb-

ben wordt de oplossing gezocht  binnen de Schil-West. 

Er is  sprake van een delicaat evenwicht tussen de drie belangrijkste routes door 

Dordrecht tussen de A15 en A16. Als op één van drie routes een verandering 

plaatsvind kan dat snel gevolgen hebben voor de ander. De reistijden liggen zo 

dicht bij elkaar dat er door andere routekeuzes snel verschuivingen van verkeers-

stromen plaats kunnen vinden., zeker als in de toekomst de routekeuzes nog 

meer worden  beïnvloed door navigatiesystemen. Het is belangrijk dat bij elke 

aanpassing in de gaten wordt houden dat de reistijdverhoudingen tussen de rou-

tes hetzelfde blijven als nu voor de beste verdeling van het verkeer.  

Route via  

A16-N3   

8 minuten 

Route via  

Laan VN-N3 

 9 minuten 

Route via  

Centrumroute 

 10 minuten 

Onderzochte  ingrepen in Dordt wegennet ten behoeve van Schil-West 
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Kruising Dokweg - Wilgenbos - Korte Parallelweg  

De kruising Dokweg - Wilgenbos - Korte Parallelweg kan 

in zijn huidige vorm de verwachte toename van verkeer 

niet verwerken. Bij een met verkeerslichten geregeld 

kruispunt kan extra capaciteit worden gemaakt door 

extra opstelstroken te maken voor de verkeerslichten en 

invoegstroken na de kruising. Daar is op deze locatie geen 

plek voor. Het kruispunt ligt ingeklemd tussen de Spoor-

brug, de parkeerplaats van Maasplaza en gebouwen. Een 

andere oplossing is nodig. 

Om op de Dokweg in de avondspits terugslag van wach-

tend verkeer richting de A16 te voorkomen is het van 

belang om er voor te zorgen  het verkeer dat richting het 

centrum rijdt zo veel mogelijk groentijd te geven. Dat kan 

door er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk conflicte-

rende verkeersbewegingen zijn. Auto’s hoeven dan min-

der lang te wachten op ander verkeer dat van dezelfde 

ruimte op de kruising gebruik moet maken.  

Het inkomend verkeer kan in de huidige situatie voor het 

rode licht komen te staan voor: 

-  Autoverkeer vanaf de Korte Parallelweg; 

-  Autoverkeer vanaf de Wilgenbos; 

-  Overstekende fietsers richting Korte parallelweg; 

-  Overstekende fietsers op Wilgenbos; 

-  Overstekende voetgangers op Wilgenbos: 

-  Overstekende voetgangers op de Parallelweg. 

Vooral autoverkeer dat vanaf de Dokweg rechtdoor wil 

rijden richting Wilgenbos en Spuiboulevard moet vaak 

wachten op kruisende verkeersbewegingen. Het kruisen 

van dit inkomende verkeer met het uitgaande verkeer 

vanaf de Korte Parallelweg en Wilgenbos heeft grote 

invloed op de cyclustijden van het kruispunt. 

Kruising Dokweg  - Wilgenbos - Korte Parallelweg 

Conflicterende verkeersbewegingen voor autoverkeer vanaf Dokweg 
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Korte ParallelwegDokweg



Wilgenbos



Een goede afvloeiing van het inkomende verkeer kan 

worden bereikt als de verkeerstromen zo worden verlegd 

dat verreweg het meeste autoverkeer van de Dokweg 

naar de Korte Parallelweg gaat rijden. Als aanvullend 

daarop de fietsoversteek op de Dokweg wordt verwijderd   

hoeven auto’s die vanaf de Dokweg rechtsaf slaan alleen 

af en toe te wachten op overstekende voetgangers op de 

Korte Parallelweg en autoverkeer dat vanaf de Wilgenbos 

naar de Korte Parallelweg rijdt. De intensiteiten op deze 

bewegingen zijn niet groot. Hierdoor hoeft het afslaand 

autoverkeer vanaf de Dokweg maar kort voor het rode 

verkeerslicht te wachten. Er zal dan in principe geen te-

rugslag richting A16 kunnen ontstaan. 

De gewenste wijziging in de verkeerstromen kan alleen 

bereikt worden als er minder doelen bereikt kunnen wor-

den via de Wilgenbos. Daarvoor is een knip in de Spui-

boulevard noodzakelijk. Via de Wilgenbos en Achterhak-

kers zijn dan alleen nog de direct aansluitende woonstra-

ten in Schil West, het westelijk deel van de historische 

binnenstad (via de Prinsenstraat) en parkeergarage Spui-

haven bereikbaar. Alle andere doelen en parkeergarages 

in het centrum zijn vanaf de Dokweg alleen nog bereik-

baar via de Burgemeester de Raadtsingel.  De knip op de 

Spuiboulevard zorgt voor voldoende verandering in de 

verkeerstromen om het kruispuntprobleem te voorko-

men en biedt tegelijkertijd kansen voor de ontwikkeling 

van nieuwe woningen aan de Spuiboulevard.  

Het verwijderen van de fietsoversteek op de Dokweg sluit 

aan  bij de ambitie om de fiets een eigen vrijliggend fiets-

pad te geven langs de Korte Parallelweg, Havenstraat en 

Burgemeester de Raadtsingel.  Door het inperken van de 

verkeersintensiteiten op de Wilgenbos zullen fietsers 

minder hoeven te wachten dan in de huidige situatie. 

De Spuiboulevard verdwijnt niet. De weg moet be-

schikbaar blijven als calamiteitenroute voor het geval 

dat de Burgemeester de Raadtsingel door een versper-

ring niet gebruikt kan worden. De rijbaan die voor 

noodgevallen voor het autoverkeer  beschikbaar moet 

zijn kan dagelijks goed worden gebruikt door het open-

baar vervoer. Er kan door de knip voor het autoverkeer  

via de Spuiboulevard een hoogfrequente dienstrege-

ling worden gereden met veel minder kans op vertra-

ging dan in de huidige situatie. Nu komt de bus bij 

piekmomenten regelmatig vast te staan in het verkeer 

dat via de Spuiboulevard het centrum wil bereiken . 

Aangepaste verkeerstromen  met minder conflicterende verkeersbewegingen 

Zonder de knip in de Spuiboulevard en zonder de herinrichting 

van de kruisingen is het eigenlijk niet mogelijk om het vbeoogde 

grote aantal woningen in Schil-West te kunnen realiseren. 

Het kan zelfs nodig blijken dat nieuwe woningen aan de Spuibou-

levard zullen voor bewoners  bereikbaar worden gemaakt vanaf 

de Burgemeester de Raadtsingel. Zo belasten de nieuwe wonin-

gen de afwikkeling van het verkeer op de kruising  Dokweg  - 

Wilgenbos - Korte Parallelweg niet te veel in de avondspits. 
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Kruising Stationsplein  

Als gevolg van de aangepaste verkeersstromen door de 

knip op de Spuiboulevard ten behoeve van de doorstro-

ming van het verkeer op de kruising Dokweg - Korte Pa-

rallelweg - Wilgenbos zal het aantal verkeersbewegingen 

op de kruising voor het station toenemen. Dat kan de 

kruising in zijn huidige vorm niet aan.    

De verwerkingscapaciteit van de kruising wordt beperkt 

door de complexe aansturing van de verkeerslichten. Het 

programma dat de verschillende rijrichtingen een beurt 

geeft moet eigenlijk drie kruisingen tegelijk regelen. De 

kruising voor het station, de aansluiting van het bussta-

tion op de Burgemeester de Raadtsingel en de kruising 

Stationsweg - Singel - Johan de Wittstraat worden als één 

groot kruispunt aangestuurd. Dat betekent dat elke cy-

clus heel veel verschillende rijrichtingen een beurt moe-

ten krijgen en er met heel veel verkeersbewegingen reke-

ning wordt gehouden. Het gevolg is, ondanks het feit dat 

de regeling zo strak mogelijk is geprogrammeerd met 

minimale ontruimingstijden, dat de verkeersafwikkeling 

niet efficiënt is en er veel verliestijd is.  

Er is hier, net zoals op de kruising Dokweg - Korte Paral-

lelweg - Wilgenbos geen ruimte om meer opstelstroken 

te maken. Het bijsturen van de verkeersstromen is hier 

door de knip op de Spuiboulevard geen optie. Gelukkig is 

door eerder genomen maatregelen in het kader van het 

project ’30 km in de 19e eeuwse Schil’ de functie van de 

Singel voor het verkeer gewijzigd en het aantal verkeers-

bewegingen  afgenomen. Door de lagere intensiteiten en 

de aangepaste hiërarchie van de wegen kan de kruising 

Stationsweg - Singel -  Johan de Wittstraat nu ingericht 

worden zonder verkeerslichten.  

Het kruispunt voor  het station is een druk en complex 

knooppunt waar voetgangers, fietsers, auto’s  en de bussen 

allemaal een beurt moeten krijgen bij het verkeerslicht. 

Ook deze lichten op het busstation zijn onderdeel van het 

geregelde kruispuntcomplex. Bussen worden met prioriteit 

over het kruispunt geleid. Dit heeft gevolgen voor de door-

stroming en wachttijden voor het andere verkeer. 

Al deze signalen in de regeling  moeten elke cyclus een groenfase krijgen  
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Als de Stationsweg en Johan de Wittstraat zo worden 

heringericht dat op de kruising met de Singel geen ver-

keerslichten meer nodig zijn biedt dat veel voordelen. 

Door het wegvallen van een groot aantal signalen en het 

verkleinen van het gebied dat  met verkeerslichten gere-

geld wordt kan het verkeer op de kruising voor het sta-

tion veel efficiënter geregeld worden. Er zijn minder rij-

richtingen die per cyclus een beurt moeten krijgen, en er 

is door de korte afstanden tussen de verkeerslichten 

minder verliestijd. Uit eerste berekeningen blijkt dat de 

cyclustijd bijna kan worden gehalveerd. Dat betekent dat 

elke rijrichting per uur veel vaker groen krijgt. Door deze 

ingreep kan het kruispunt het toenemende verkeer ver-

werken. De uiteindelijke cyclustijden en verwerkingscapa-

citeit van de kruising is afhankelijk van het definitief ont-

werp, maar de verwachting is dat de huidige wachtrijen 

op de Burgemeester de Raadtsingel zijn er na de herin-

richting niet meer zijn. 

De benodigde herinrichting van de  Stationsweg en Johan  

de Wittstraat biedt ook de kans om de verwerking van 

het verkeer op de kruising verder te verbeteren door te 

schuiven met de fietsstromen en het verder verkleinen 

van het kruisingsvlak. Doordat opstelstroken niet meer 

nodig zijn ontstaat er meer ruimte voor fietsers, voetgan-

gers en groen. Dit schept ruimte voor het verbeteren van 

de loopverbinding tussen het centrum en het station. Een 

ander belangrijke verbetering is dat er sprake zal zijn van 

vloeiendere verkeersbewegingen en minder van stop-

pend, stilstaand en optrekkend verkeer. Dit is gunstig 

voor de luchtkwaliteit en verkeersgeluid. Dat is wenselijk 

omdat ondanks de toename van het verkeer op de Johan 

de Wittstraat en Stationsweg de overlast wel beperkt 

moet blijven.  

 

Als de Singel uit de verkeersregeling wordt gehaald wordt het kruispunt compacter en  

zijn er minder rijrichtingen die per cyclus een groenfase hoeven te krijgen. 

Na het weghalen van de verkeerslichten op de kruising Bankastraat - Oranjelaan 

- Stooplaan is de hoeveelheid asfalt flink afgenomen. Het verkeer stroomt nu 

beter door, fietsers hebben een betere plek gekregen en  de kwaliteit van  de 

openbare ruimte is sterk verbeterd. Omwonenden hebben geen last meer van 

draaiende motoren van wachtende auto’s en optrekkend verkeer. 
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Bij het maken van het ontwerp van de Stationsweg en Johan de 

Wittstraat zal worden ingezet op een vrijliggend fietspad ter vervan-

ging van de huidige smalle fietsstroken. Ook wordt invulling gegeven 

aan de ambitie om vanaf het station een duidelijk herkenbare en 

uitnodigende prettige bredere looproute te maken naar het centrum. 

Hoe de nieuwe inrichting van de kruising van de Stationsweg  en  

Johan de Wittstraat met de Singel er precies uit komt te zien is nu nog 

niet te zeggen. Dat is sterk afhankelijk van de inrichting van de hele 

as. Als het nodig is voor de doorstroming van het verkeer en de ge-

wenste intensiteiten op de Singel kan worden besloten niet alle huidi-

ge verkeersbewegingen te op de kruising Singel - Johan de Wttstraat - 

Stationsweg te blijven faciliteren. 
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Waarom geen tunnel? 

Wat evt. wel: interwijkverbinding, fietsers, voetgangers ongelijkvloers 

TUNNEL VOOR HET STATION? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Er wordt regelmatig geopperd om voor het station een 

tunnel te maken ten gunste van de doorstroming van het 

verkeer, net zoals gedaan is op de Karel Lotsyweg op het 

Gezondheidspark.  Omdat er, ook met een tunnel, boven-

gronds nog veel verkeersbewegingen gefaciliteerd  

moeten worden is er een tunnel met een lengte van ten 

minste 100 meter nodig.   

Alhoewel een tunnel op het eerste gezicht een goed idee 

lijkt zijn er verschillende redenen om deze optie nu niet 

voor te stellen en uit te werken: 

 Een tunnel is niet nodig. Met de voorgestelde herin-

richting van de Johan de Wittstraat en Stationsweg met 

aandacht voor de kruisingen met de Burgemeester de 

Raadtsingel kan het groeiende verkeer goed worden 

opgevangen; 

 De verkeersproblematiek op de Burgemeester 

Raadtsingel is urgent. Als er nu wordt gekozen voor de 

tunnel duurt het te lang in relatie tot de bouwopgave 

voordat deze technisch kan worden uitgewerkt en ge-

realiseerd; 

 De aanleg van de tunnel gaat ten koste van bomen; 

 Er wordt op straatniveau niet veel kwaliteit gewonnen.  

Door de te faciliteren verkeersbewegingen op maai-

veldniveau ontstaat er maar beperkt ruimte om groen 

toe te voegen. Op deze plekken op het tunneldak zijn 

de mogelijkheden beperkt. 

 De tunnelmonden  bieden nieuwe ongewenste proble-

men op het gebied van inpassing, geluid en fijnstof; 

 Met de tunnel wordt vooral doorgaand verkeer gefacili-

teerd. Dat trekt mogelijk extra verkeer en is niet wen-

selijk voor de intensiteiten op de hele Centrumroute.  

Verkenning tunnel Burgemeester de Raadtsingel met bewegingen autoverkeer 
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4. SLIM VERDELEN PARKEERAANBOD 

 

Parkeeraanbod en aanrijdroutes parkeergarages 

De ingrepen in de verkeersstructuur ten behoeve van de 

doorstroming van het verkeer leggen extra druk op de 

Burgemeester de Raadtsingel, Stationsweg en Johan de 

Wittstraat.  De parkeergarages Achterom, Veemarkt, 

Drievriendenhof en Visstraat kunnen alleen nog via de 

Johan de Wittstraat bereikt worden.  Dat zijn bij elkaar 

bijna 1700 parkeerplaatsen.  Al het verkeer van en naar 

deze garages moet nu over deze route. Volgens het huidi-

ge verkeersmodel kan dit een extra belasting van 6.000 

tot wel 6.500 extra autobewegingen per etmaal leiden.   

Deze verwachte toename is aanleiding om nog eens goed 

naar het parkeeraanbod te kijken. De plaats waar concen-

traties van parkeerplaatsen worden aangeboden heeft na 

het maken of weghalen van een wegverbinding het 

grootste effect op de verkeersstromen binnen een net-

werk. Door parkeerplaatsen op slimme locaties aan te 

bieden kan de druk op de Johan de Wittstraat, Stations-

weg en Burgemeester de Raadtsingel (en daarmee ook op 

het kruispunt op het Stationsplein) worden verlicht en de 

voorspelde groei worden beperkt. Dat is gunstig voor de 

verkeersafwikkeling en leefbaarheid op de Stationsweg, 

Johan de Wittstraat en Burgemeester de Raadtsingel. 

Garages Veemarkt en Spuihaven zijn inmiddels geda-

teerd. De Veemarktgarage zal als aparte garage verdwij-

nen en worden opgenomen in  het ontwerp van het nieu-

we Huis van Stad en Regio. Op de plek van het huidige 

stadkantoor is woningbouw voorzien. In die planvorming 

wordt ook de toekomst van de Spuihavengarage meege-

nomen. Dit is een uitgelezen moment om de verdeling 

van het parkeeraanbod op de toegangswegen naar het 

centrum te herzien. 

 

Voorspelde toename verkeersintensiteiten door knip Spuiboulevard zonder andere maatregelen 

Verdeling parkeerplaatsen in parkeergarages via Achterhakkers en Stationsweg 
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Aanbod op maat 

De centrumgarages Spuihaven, Veemarkt, Achterom, 

Visstraat en Drievriendenhof tellen gezamenlijk 2165 

plaatsen. Op slechts een beperkt aantal momenten per 

week zijn de garages voor meer dan de helft gevuld. Al-

leen rond de feestdagen en bij grote evenementen wordt 

de capaciteit volledig benut. Op deze piekmomenten 

heeft het verkeersnetwerk grote moeite om het verkeer 

te verwerken. Vooral als de garages tegelijk leeg stromen 

leidt dit soms tot grote vertragingen en opstoppingen. 

De lage gemiddelde bezettingsgraden (niet gunstig voor 

de exploitatie) en de piekbelastingen die op cruciale da-

gen het verkeersnetwerk kunnen overbelasten zijn zaken 

die ook meewegen bij het slim herverdelen van het par-

keeraanbod. 

Uit bestudering van de bezetting van de parkeergarages 

blijkt dat als de grootste garage, de Veemarktgarage, 

gesloopt wordt, er op normale weekdagen nog steeds 

voldoende parkeeraanbod voor het centrum is. Alleen op 

zaterdagen ontstaat er een tekort van ca. 150 parkeer-

plaatsen in het totaalaanbod van de vier overgebleven 

centrumgarages. Dit tekort kan op zaterdagen in principe 

op Weeskinderendijk goed worden opgevangen. 

Het is echter de intentie om in het centrum voldoende 

parkeerplaatsen aan te blijven bieden om zowel op door-

deweekse dagen als op zaterdag bezoekers te kunnen 

blijven ontvangen. Het is wel de bedoeling om de overca-

paciteit te beperken en bij evenementen en andere piek-

dagen de extra parkeerders zo veel mogelijk  op te van-

gen op Weeskinderendijk. Zo wordt voorkomen dat het 

verkeersnetwerk overbelast wordt en blijft het centrum 

zo goed mogelijk bereikbaar.  

 

Parkeergarage Veemarkt 

Parkeergarage Spuihaven 

Parkeergarage Achterom 

Bezetting parkeergarages centrum Dordrecht op gemiddelde representatieve dagen 
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Slim spreiden capaciteit 

Om het verkeer van en naar de parkeergarages in het 

centrum beter te spreiden en in de toekomst piekbelas-

tingen op de kruising Johan de Wittstraat - Spuiboulevard 

en het Stationsplein te voorkomen wordt voorgesteld om 

op de locatie van garage Spuihaven de parkeercapaciteit 

te vergroten en het aantal parkeerplaatsen  op de locatie 

de Veemarktgarage te verminderen.   

De 680 parkeerplaatsen van de huidige Veemarktgarage 

worden herverdeeld. Ten minste 150 parkeerplaatsen 

(het aantal dat nodig is om op zaterdagen voldoende 

aanbod te blijven bieden) worden ’verschoven’ naar de 

Spuihavengarage. De nieuwe omgeving van deze nieuwe 

garage wordt zo ontworpen dat goede looproutes ont-

staan naar de Voorstraat via de Ruitenbrug en naar de 

Grote Spuistraat via de Spuibrug. 

Op de Veemarktlocatie zelf worden maximaal 200 plaat-

sen ingepast in het Huis van Stad en Regio. De overige 

350 parkeerplaatsen worden ten minste toegevoegd aan 

P+R Weeskinderendijk. Deze P+R zal ontwikkeld moeten 

worden tot een veilig en aantrekkelijk transferium met 

een goede OV-verbinding naar het centrum. 

In principe wordt de parkeervoorziening in het Huis van 

Stad en Regio niet openbaar. Dat is het beste voor de 

inpassing van het nieuwe gebouw in de omgeving en 

belasting van het wegennet. Dit komt omdat abonne-

menthouders langer parkeren en minder verkeersbewe-

gingen geven dan reguliere gebruikers van de parkeerga-

rages. De capaciteit in het Huis van Stad en Regio wordt 

gebruikt om zoveel mogelijk abonnementhouders van het 

Achterom een plek te geven en daardoor in die garage zo 

veel mogelijk parkeerplaatsen te beiden aan (kort)

bezoekers van de stad.  

 

Bezoekers van het Huis van Stad en Regio kunnen de auto 

parkeren in het Achterom.  Het is, met het oog op de 

gewenste en  noodzakelijke mobiliteitstransitie, een be-

wuste keuze om bezoekers met het OV en de fiets dichter 

bij het Huis van Stad en Regio te laten komen dan de met 

de auto. Natuurlijk komt er wel een voorziening voor 

mindervaliden bij het Huis van Stad en Regio  

Met deze herverdeling van parkeerplaatsen wordt het 

parkeeraanbod in garages gelijkmatiger verdeeld over het 

centrum en over de aanrijdroutes. Omdat het bezoek aan 

de stad geen grote extra belasting geeft in de  avondspits 

kan de kruising Dokweg - Korte Parallelweg - Wilgenbos 

dit extra verkeersaanbod goed verwerken.   

Door deze herverdeling van het parkeeraanbod kan een 

afname van wel 4000 motorvoertuigbewegingen op de 

Stationsweg worden bereikt. Dat betekent dat ondanks 

de knip in de Spuiboulevard de groei van het verkeer op 

de Stationsweg beperkt kan worden tot ca. 2000 mvt/

etmaal in plaats van de berekende 6000 mvt/etmaal. Dit 

is gunstig voor de leef - en verblijfskwaliteit in de straat 

en de afwikkeling van het verkeer op het Stationsplein en 

kruising met de Singel. 

 

De voorgestelde capaciteit van de vernieuwde parkeervoor-

zieningen Weeskinderendijk, Huis van Stad en Regio 

(Veemarkt) en Spuihaven zijn richtgetallen. De precieze aan-

tallen zijn afhankelijk van de ontwerpen van de garages en  

het programma van de bijbehorende bouwontwikkelingen. 
Opzet voor vergroot en beter gespreid parkeeraanbod voor het centrum van Dordrecht 
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4. TRANSFERIUM EN BEREIKBAARHEID MET HET OV 

 

Andere lijnvoering bussen 

Bijna alle buslijnen van/naar en binnen Dordrecht, zowel 

stadsbus, streekbus als R-netbus bedienen de Dordtse 

binnenstad. Er vertrekt gemiddeld elke 2 à 3 minuten per 

richting een bus van de centrumhaltes. Ondanks het 

groot aantal lijnen dat het centrum bediend heeft de bus 

geen betekenisvolle rol in het natransport van bezoekers 

die met de auto of trein naar het centrum komen.  

Vanaf het station loop je net zo snel naar de centrumhal-

te als dat je naar het busstation loopt en daar op en bus 

naar de centrumhalte stapt. Alleen lijn 10 brengt je ver-

der de stad in. De frequentie van deze lijn is dermate laag 

dat lopen in veel gevallen sneller gaat. 

Lijn 10 bedient ook P+R Weeskinderendijk. Ook die ver-

binding wordt niet veel gebruikt. Dit komt door de lage 

frequentie en doordat de bus eerst naar het station gaat, 

en daarna pas naar de binnenstad. Ook vanaf Weeskinde-

rendijk gaat lopen (tenzij de bus er precies staat) bijna 

net zo snel.  

Dit is zonde. Want Weeskinderendijk heeft door haar 

gunstige ligging tussen de A16 en het centrum het poten-

tieel om een goed werkend transferium voor het centrum 

te zijn. De positie en functie van P+R Weeskinderendijk 

kan sterk verbeterd worden door de lijnvoering van de 

bussen aan te passen. Het mes snijdt dan aan twee kan-

ten. Door de bussen langs Weeskinderendijk  te leiden in 

plaats van dwars door de Schil-West ontstaat er kansen 

voor een hoogfrequente busverbinding tussen de Wees-

kinderendijk en het centrum. Tegelijkertijd ontstaan er 

kansen voor het afwaarderen en herinrichten van de 

Spuiweg en Hellingen,  Papeterspad en Aert de Gelder-

straat die nu de Schil-West doorsnijden.  

Huidige lijnvoering Stadsbuzz (groen), Snelbuzz 

(blauw) en R-net (rood) door Schil-West  

Als er goede (tijdelijke) haltevoorzieningen 

worden gerealiseerd  op de Dokweg ter hoogte 

van P+R Weeskinderendijk is Qbuzz bereid bij de 

eerstvolgende nieuwe dienstregeling de lijnen 

(behalve lijn 5 naar Sterrenburg) om te leggen 

en alle passerende bussen (behalve R-net) te 

laten stoppen bij het P+R terrein 
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Transferium Dordrecht 

Om P+R Weeskinderendijk de beoogde rol te geven als 

transferium  is het aanbieden van een hoogfrequente 

busverbinding een goed begin.  

De ambitie is dat op de plek van het huidige parkeerter-

rein, dat ook doordeweeks steeds voller staat, een ge-

bouwde voorziening komt te staan met een hogere par-

keercapaciteit. De loopafstand tot de bushalte wordt 

geminimaliseerd door een busstation (waar dan ook R-

net zal halteren) te integreren in het gebouw. Naast een 

goede busverbinding worden deel- en/of leenfietsen 

aangeboden zodat alle reisdoelen in het centrum bereik-

baar zijn. Daarnaast komt er een fietsenstalling zodat 

werknemers die er doordeweeks een auto parkeren en 

een eigen fiets willen gebruiken dit kunnen doen. Ook 

voor auto’s van bewoners van het centrum moet het 

transferium een met bus en fiets bereikbare alternatieve 

parkeerplaats voor de eigen auto bieden. 

Tegelijk met de ontwikkeling van het transferium wordt 

de lijnvoering van lijn 10 aangepast. Een snelle en directe 

verbinding van het transferium naar het centrum en sta-

tion wordt immers al geboden door de andere passeren-

de bussen. Het idee is dat lijn 10 gebruikers van het trans-

ferium een directe verbinding kan geven naar bestem-

mingen verder in de stad (Grote Kerk, Visbrug, 

Scheffersplein) en een goede verbinding gaat geven voor 

de Waterbus maar het transferium en het treinstation. 

Door het aanbieden van een goed functionerend en aan-

trekkelijk transferium voor bezoekers die de stad langere 

tijd bezoeken komt er meer capaciteit vrij voor de korte 

bezoekers in de garages in het centrum. Ook moet het 

transferium bijdragen aan het verlagen van de parkeer-

druk op straat in de historische binnenstad. 

Dit is het beoogd eindbeeld van de lijnvoering van 

de bussen, waarbij alle lijnen via het transferium 

rijden en er geen busverkeer meer dwars door 

Schil West is. Een rit met de bus tussen het trans-

ferium en het centrum duurt ca. 3 minuten. 

Het aanbieden van goede parkeerfaciliteiten op 

transferium Weeskinderendijk heeft een positief 

effect op de verkeersstromen en belasting van de 

Centrumroute. Voor verkeer dat vanaf de A15 

komt zijn de route via de A15 en A16 of de route 

via de N3 en Laan der Verenigde Naties het 

snelst. Ook vanaf de N3 is de route via de Laan 

der Verenigde Naties de geadviseerde route. Hoe 

meer bezoekers, forensen en bewoners verleid 

kunnen worden om te parkeren op het transferi-

um des te beter is dat voor de verkeersintensitei-

ten en de verkeersafwikkeling op de Centrum-

route. Het realiseren van het transferium is niet 

alleen goed voor de bereikbaarheid van de stad 

maar draagt ook bij aan het wooncomfort rond-

om de Centrumroute. 

NB: als de kermis op de Spuiboulevard blijft plaatsvinden is het cen-

trum en het Huis van Stad en Regio gedurende twee weken niet goed 

per OV te bereiken en kan het transferium niet goed functioneren 
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Het transferium dat op de P+R locatie moet ontstaan wordt 

een  hoogwaardige parkeervoorziening en een visitekaartje 

voor de stad.  

In het transferium wordt niet alleen een busstation maar ook 

de busremise geïntegreerd. Dit is een praktische functiemen-

ging waarbij geborgd wordt dat er ‘s avonds en ‘s nachts men-

sen aanwezig zijn. Er is laadinfrastructuur aanwezig waar ‘s 

nachts de elektrische bussen kunnen worden opgeladen. Ook 

aan elektrische personenauto’s worden uitgebreide mogelijk-

heden aangeboden om de auto te laden. 

Het transferium biedt kansen om stadsdistributie te faciliteren. 

Ruimte die ‘s nachts wordt gebruikt voor bussen kan overdag 

worden gebruikt om vrachtwagens uit te laden zodat goederen 

vanaf Weeskinderendijk met kleinere en emissie-vrij voertui-

gen naar het centrum kunnen worden gebracht. Inspirerende referentiebeelden voor Transferium Weeskinderendijk 
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6. VERBETERINGEN VOOR DE FIETS 

 

Van fietsstroken naar fietspaden 

In de Schil-West is de kwaliteit van het fietsnetwerk niet 

van een hoog niveau. Er zijn op een beperkt aantal plek-

ken vrijliggende fietspaden. De fietsstroken die langs de 

drukke gebiedsontsluitingsroutes liggen zijn smal en vol-

doen niet aan de maatvoering die volgens de meest re-

cente richtlijnen gevraagd wordt. Omdat er meer gefietst 

wordt en omdat de snelheidsverschillen tussen fietsers 

(door de komst van de elektrische fiets) groter zijn ge-

worden hebben fietsers meer ruimte nodig.  

Duidelijk is dat de fietsvoorzieningen verbeterd moeten 

worden om aan de hedendaagse eisen en de ambities 

van de in 2014 vastgestelde fietsnota ‘Dordt fietst verder’ 

invulling te geven. Daarom worden bij alle voorziene 

herinrichtingswerkzaamheden aan de Centrumroute, 

Spuiboulevard en as Stationsweg - Johan de Wittstraat 

voor de fiets vrijliggende fietspaden of autoluwe parallel-

wegen (net als op Oranjelaan) worden aangelegd.  

 

Spuiweg fietsstraat 

Het omleggen van de buslijnen naar de Spuiboulevard en 

Weeskinderendijk biedt kansen om de Spuiweg opnieuw 

in te richten. Deze weg hoeft dan in principe alleen nog te 

worden gebruikt door een beperkt aantal bewoners van 

de Schil en binnenstad. Deze lage intensiteiten geven de 

mogelijkheid om de weg in te richten als prettige en groe-

nere fietsstraat. De huidige inrichting met een aanliggend 

verhoogd smal fietspad kan worden vervangen door een 

brede comfortabele rode loper waar auto’s te gast zijn. 

Dit sluit aan op de voorziene herinrichting van de  

Krispijnseweg (2022) met als doel deze belangrijke door-

gaande snelfietsroute naar het centrum te verbeteren. 

Om te zorgen dat de auto-intensiteiten op de fietsstraat 

laag genoeg zijn wordt een knip voor het autoverkeer 

gemaakt tussen de rotonde bij de Krispijntunnel en de 

Singel. Dit heeft ook een positief effect op de verkeersin-

tensiteiten op de Singel waar ook veel gefietst wordt. Het 

is dan voor het autoverkeer duidelijk dat je niet via de 

Spuiweg naar de Spuiboulevard kan. Je wordt vanuit de 

tunnel naar de Centrumroute geleid. 

Als  het voor de inpassing van het fietspad en verkeersafwikke-

ling op het stationsplein nodig is dat het fietspad op de Burge-

meester de Raadtsingel naar de andere kant van de rijbaan 

gaat moet een goede oversteekvoorziening gemaakt worden. 

Mogelijk moeten hier verkeerslichten worden geplaatst om 

fietsers (en voetgangers) veilig te kunnen laten oversteken. 
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6. VERSTERKEN SCHIL-WEST ALS VERBLIJFSGEBIED 

 

Eén groot verblijfsgebied 

De in dit plan beschreven maatregelen ten behoeve van 

de bereikbaarheid van het centrum en veiligere en betere 

routes voor de fiets leiden tot een nieuwe verkeersstruc-

tuur met een groot aaneengesloten verblijfsgebied. Door-

gaand verkeer wordt door de ingrepen in de verkeers-

structuur naar de Centrumroute verwezen. Ter onder-

steuning moeten de nieuwe entrees van het verblijfsge-

bied duidelijk en herkenbaar worden ingericht. 

De ingrepen in de verkeersstructuur zorgen er voor dat 

overlast door autoverkeer in het gebied tot het minimale 

wordt beperkt. De lagere intensiteiten bieden kansen om 

de inrichting van de straten nog verder te verbeteren en 

te vergoenen en de straten zoveel mogelijk dezelfde in-

richting en uitstraling te geven met uitzondering van de 

Spuiweg die zich als fietsstraat onderscheid.   

Bij alle ingrepen wordt zoveel als kan toegewerkt naar de 

herinrichtingsprincipes die zijn ontwikkeld in het kader 

van het project ‘30 kilometer in de 19e eeuwse schil’.  

Met het afwaarderen van de Spuiweg, Hellingen, Pape-

terspad wordt de laatste stap in dat project gezet. 

 

Herstel Singel als verbindende as woongebied 

De aangepaste verkeersstructuur biedt de mogelijkheid 

om de Singel tussen de Sluisweg en Stationsweg weer 

meer als verbindende as herkenbaar en als zodanig bruik-

baar te maken voor de bewoners van Schil-West. Daar 

waar dit kan zonder dat verkeersintensiteiten te veel 

stijgen zal de historische uitstraling worden hersteld en 

worden kunstmatige ingrepen met versmallingen, beton-

blokken en éénrichtingsverkeer verwijderd.   

 

Het eindbeeld met nieuwe wegcategorisering voor Schil-West 

Door de ingrepen in de verkeerstructuren en afwaar-

dering van de gebiedsontsluitingswegen in het gebied  

dalen de verkeersintensiteiten zodanig dat er op 

verschillende plekken de kans omstaat om zonder 

geluidstoename asfalt te kunnen vervangen door 

klinkers en het gewenste eindbeeld te realiseren. 
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8. TOTAALBEELD 

 

Overzicht deelprojecten 

In de komende jaren zal langzaam maar zeker, rekening 

houdend met onderhoudswerkzaamheden, ontwikkelin-

gen in het gebied en de bereikbaarheid van het centrum, 

worden toegewerkt naar het gewenste eindbeeld. Om 

een inzicht te geven van de projecten die voortvloeien uit 

dit verkeersstructuurplan staan in dit hoofdstuk alle on-

derdelen uit het plan een rij: 

1. Plaatsen (tijdelijke) bushaltes P+R Weeskinderendijk 

(onderdeel project Dordtse Mijl) 

2. Upgrade (tijdelijk) voorterrein Transferium Weeskin-

derendijk (onderdeel project Dordtse Mijl) 

- Verbeteren loopverbinding P+R – bushaltes 

- Uitbreiden + verbeteren aanbod deelfiets 

- Verbeteren (reis)informatie 

- Verbeteren inrichting + uitstraling 

3. Uitbreiden capaciteit parkeergarage Spuihaven
 - Maken ten minste 700 parkeerplaatsen 
  - Zorgen voor voldoende inrijcapaciteit garage  
  + goede verkeerscirculatie 
  - Garage voorzien van laadinfrastructuur 
  - Zorgen voor goede uitgang + loopverbinding  
  naar HvSR, Grote Spuistraat (Centrum) en  
  Ruitenbrug  

4.  Verkleinen capaciteit garage Veemarkt (HvSR 
 - Maken maximaal 200 parkeerplaatsen  
  niet openbaar toegankelijk 
 - Garage voorzien van laadinfrastructuur 

5. Aanpassen bushaltelocaties tbv busroutes via  
 P+R/Transferium Weeskinderendijk 

6. Herinrichting Johan de Wittstraat + Stationsweg  

 zonder verkeerslichten 

 - Meer ruimte voor voetgangers, doorlopende  

  'rode loper' 

 

 - Ruimte voor de fiets, vrij van auto's 

 - Herinrichting kruising Johan de Wittstraat - Singel 

  - Stationsweg 

 - Aanpassingen Stationsplein tbv herinrichting  

  Stationsweg 

 - Verbeteren oversteekbaarheid Bgm de  

  Raadtsingel  

7. Herinrichten Korte Parallelweg, Havenstraat en 
 Bgm de Raadtsingel tussen Station en Dokweg 
 - Fiets op vrijliggend fietspad of autoluwe  
  parallelweg 
 - Verbeteren oversteek fietsers en  
  voetgangers ter hoogte van HNK 
 - Verschuiven rijbaan richting spoor tbv geluid 
 - Inrichting maken die structureel te hard  
  rijden voorkomt 

8. Herinrichting kruising Dokweg -  
 Korte Parallelweg - Wilgenbos  
 - Aanpassen oversteeklocaties voor fiets 
  Kruising inrichten op goede doorstroming 
  vanaf Dokweg naar Korte Parallelweg 
 - Kruising inrichten op zo goed mogelijke  
  doorstroming lijnbussen Dokweg -  
  Wilgenbos 

9. Vergroten capaciteit + ontwikkelen Transferium 
 met bijbehorende ontsluiting 

10. Herinrichten Spuiboulevard tussen Johan de 
 Wittstraat en Achterom  
 - Meer ruimte voor voetgangers 
 - Ruimte voor de fiets, vrij van auto's 

11. Afsluiten voor autoverkeer + herinrichten  
 Spuiboulevard tussen Achterom en Spuiweg 
 - Meer ruimte voor voetgangers 
 - Ruimte voor de fiets, vrij van auto's 
 - Maken nieuwe centrumhalte HOV 

12. Afsluiten Spuiweg voor autoverkeer tussen  
 rotonde Krispijntunnel en Singel 

13. Herinrichten Spuiweg naar fietsstraat /fietspad 

14. Herinrichten Elfhuizen, Betlehemplein en 
 Raamstraat naar fietsstraat tot fietsenstalling 
 Raamstraat 

15. Herinrichten Aert de Gelderstraat +  
 Kilwijkstraat 

16. Herinrichten Hellingen + Papeterspad + Singel 

17. Afsluiten voor autoverkeer + herinrichten  
 Spuiboulevard tussen  
 Prinsenstraat en Spuiweg 
 - Meer ruimte voor voetgangers 
 - Ruimte voor de fiets, vrij van auto’s 
 - Maken nieuwe halte HOV 

18. Herinrichten Achterhakkers 
 

Volgende stap: ontwerpvisie 

Welke aanpassingen aan het wegennet in Schil-West 

moeten plaatsvinden is nu duidelijk. Het overzicht van 

projecten geeft een indicatie van de volgorde waarin de 

transformatie naar het eindbeeld kan plaatsvinden. Met 

vaststelling van dit verkeerstructuurplan kan worden 

begonnen aan de uitwerking. De eerstvolgende stap is 

het maken van een ontwerpvisie.  Deze visie 

(ondersteund met microsimulaties en ramingen) is de 

basis van besluitvorming over financiering en fasering. 

In ieder geval zijn aanpassingen aan de Johan de 

Wittstraat, Stationsweg, Stationsplein, Korte Parallelweg, 

Havenstraat en Burgemeester Raadtsingel noodzakelijk 

voordat de verkeersstromen door herinrichting van de 

Spuiboulevard omgebogen kunnen worden.   
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De aanpak van deze wegen en kruispunten is 

randvoorwaarde voordat  de Spuiboulevard kan 

worden afgesloten voor het autoverkeer. 

Maatregel 1 en 2 zijn onderdeel van de aanpak van de 

Dordtse Mijl. Uitvoering van deze maatregelen hangt af van 

de snelheid waarmee onderdelen van het project Dordtse 

Mijl gerealiseerd kunnen worden en de snelheid het Trans-

ferium met parkeergarage en geïntegreerd busstation 

gerealiseerd kan worden.  

Overzicht deelprojecten voor bereiken eindbeeld verkeersstructuurplan 
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