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Aansluiting Noordendijk op kruispunt Oranjelaan

Geachte bewoner,
Zoals u wellicht weet wordt het asfalt van de Merwedestraat en de
Oranjelaan vervangen. Dat is voor ons aanleiding om een aantal
verbeteringen in de inrichting van deze straten toe te passen.
De herinrichting van de Merwedestraat is inmiddels van start gegaan.
Daarna volgt de Oranjelaan. Om een goede aansluiting met de
Noordendijk te realiseren, wordt ook het kruispunt enigszins
aangepast (zie ook de bijgevoegde tekening).
Aanpassing kruispunt Oranjelaan-Noordendijk
De drie belangrijkste wijzigingen aan dit kruispunt zijn:
- Aan de oostzijde komen er 3 voorsorteerstroken voor autoverkeer
(conform het oorspronkelijke plan);
- Aan de westzijde blijven er 2 voorsorteerstroken. Ook de fietspaden
blijven aan deze zijde éénrichting;
- De schuine fietsoversteek verdwijnt.
Fietsers vanuit het Centrum op de Noordendijk blijven aan de
rechterzijde rijden en krijgen daar een eigen fietspad, gescheiden van
auto’s. In een later stadium kan dit omgebouwd worden naar een 3e
voorsorteerstrook voor auto’s. Fietsers kunnen dan de Oranjelaan
oversteken via de verkeersregeling en hun weg vervolgen richting het
oosten. Fietsers richting de Staart kunnen na de oversteek van de
Oranjelaan direct links de Noordendijk oversteken.
Opknappen rest Noordendijk
Het opknappen van Noordendijk tot aan de Groenedijk vraagt een
forse investering, waarvoor momenteel nog geen budget is. Bovendien
is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de Noordendijk als
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waterkering (met name aan de westzijde van het kruispunt). Per 1
januari 2017 is er een nieuwe Waterwet van kracht.
Wens toekomst
Het doortrekken van het tweerichtingsfietspad (oostelijke fietspad
Oranjelaan) blijft overigens wel op het verlanglijstje staan. In het
voorlopige ontwerp was er sprake van om dit fietspad door te trekken
naar het Energieplein en ter hoogte van de Groenedijk een oversteek
te maken. Dit plan zal waarschijnlijk worden uitgevoerd na realisatie
van de wijk Stadswerven.
Meer informatie
Voor de Oranjelaan en Merwedestraat bestaat een aparte webpagina
met informatie: kijk hiervoor op www.dordrecht.nl/merwedestraat en
www.dordrecht.nl/oranjelaan.
Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief? Neem dan contact op met mij,
via telefoonnummer (078) 770 50 29.
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

P.A.J.M. de Vet
Projectmanager Merwedestraat-Oranjelaan
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