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Inleiding

Dordrecht moet een fietsstad worden
De gemeente ambieert om een echte fietsstad te worden. Hiervoor moet het fietsgebruik flink
omhoog. Daarom is in opdracht van de gemeenteraad en in nauwe samenwerking met
belangengroepen een nieuwe fietsnota opgesteld. Op 24 juni 2014 is de fietsnota ‘Dordt fietst verder!’
door de raad vastgesteld (RIS 1199556). In deze nota is de ambitie voor het fietsbeleid vastgelegd.
Zo moet in 2024 het aandeel fiets in de ‘modal split’ zijn gestegen van 21% naar 30%. Om de
doelstelling te bereiken, is een uitvoeringsprogramma opgesteld dat op 29 september 2015 door de
raad is vastgesteld (RIS 1550745). Inmiddels zijn alle 'fietsimpuls' maatregelen uit dit
uitvoeringsprogramma gerealiseerd (met uitzondering van enkele kleinschalige aanpassingen aan de
Brouwersdijk, die in 2019 worden gerealiseerd). In 2018 is het aandeel fiets in de modal split
gestegen naar 27%1 . Hoewel dit een mooi tussenresultaat is, is de doelstelling voor 2024 nog niet
bereikt. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk.
De behoefte aan fietsvoorzieningen groeit
De gemeente Dordrecht heeft de ambitie omarmd om 10.000 extra woningen te realiseren.
Daarnaast gaan er de komende jaren werkzaamheden aan het hoofdwegennet plaatsvinden. Als
gevolg van deze woningbouwontwikkelingen en de wegwerkzaamheden, zal de druk op het wegennet
aanzienlijk toenemen. Om de stad in de toekomst bereikbaar te houden, zijn goede fietsvoorzieningen
van belang. In het 'Coalitieakkoord gemeente Dordrecht 2018-2022' wordt het belang van goede
fietsvoorzieningen onderschreven. Dit blijkt ook uit de doelstelling die is opgenomen in de Begroting
2019: "Het realiseren van de bereikbaarheidsopgave, waarbij wordt ingezet op het versterken van het
OV-systeem en het gebruik van de fiets."
Een nieuwe impuls voor de fiets!
In de motie d.d. 19 juni 2018 'Spring maar achterop mijn fiets' (M4A) vraagt de raad het college om
met voorstellen (met financiële dekking) te komen om het fietsgebruik op de kortere afstanden
(onder 5 kilometer) richting 2022 te laten groeien.
Op 23 april 2019 heeft de raad het uitvoeringsprogramma met maatregelen voor 2019 vastgesteld
(RIS 2379518). In het voorliggende uitvoeringsprogramma zijn de maatregelen beschreven die het
college in de periode 2020-2022 zou willen uitvoeren.

Leeswijzer
•
In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van alle maatregelen die in de periode 2020-2022
worden uitgevoerd.
•
In hoofdstuk 3 zijn de projecten beschreven, waarvoor wordt voorgesteld om deze vanuit de
'Impuls Fiets' te financieren.
•
In hoofdstuk 4 zijn nieuwe projecten beschreven die bijdragen aan de doelstellingen uit het
fietsbeleid, maar waarvoor afzonderlijke trajecten lopen.
•
In hoofdstuk 5 zijn de reservemaatregelen beschreven.

1

CE Delft, Uitkomsten benchmark duurzame, actieve, gezonde mobiliteit; Gemeente Dordrecht, Delft, maart 2018
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Overzicht maatregelen, kosten en planning

Op 13 november 2018 is de Begroting 2019 door de gemeenteraad vastgesteld (RIS 2274345). In de
begroting is twee miljoen euro als strategische investering voor een 'Impuls Fiets' gereserveerd. Op
23 april 2019 is door de gemeenteraad het uitvoeringsprogramma fiets 2019 vastgesteld. De kosten
voor het uitvoeren van deze maatregelen bedragen € 163.000,-. Hiermee blijft € 1.837.000,- over
voor het uitvoeren van fietsmaatregelen in de periode 2020-2022. In het voorliggende
uitvoeringsprogramma is hiervoor een voorstel gedaan.

2.1

Proces uitvoeringsprogramma

Om te komen tot een uitvoeringsprogramma fiets is door het OCD een enquête onder bewoners
gehouden om een beeld te verkrijgen van de belangrijkste verbeterpunten en kansen om het
fietsgebruik te verbeteren.
De uitkomsten van de enquête en de fietsnota 'Dordt fietst verder!' hebben als basis gediend voor een
eerste werksessie met stakeholders (professionele organisaties, belangengroepen en bewoners). Het
doel van de eerste werksessie was om gezamenlijk te bepalen welke maatregelen bijdragen aan het
hoofddoel van de fietsnota en die in de periode 2020-2022 uitgevoerd zouden kunnen worden.
Op basis van de eerste werksessie zijn ambtelijk de maatregelen verder uitgewerkt en zijn de kosten
voor maatregelen geraamd. De kosten voor alle maatregelen waren hoger dan het beschikbaar
budget. Daarom zijn stakeholders in een tweede werksessie gevraagd om een maatregelpakket
samen te stellen, passend bij het beschikbare budget. Eveneens hebben stakeholders
reservemaatregelen te benoemt. Het advies van de stakeholders is leidend geweest voor de keuze
van de maatregelen voor de 'Impuls Fiets', zoals deze in hoofdstuk 3 zijn beschreven.

2.2

Totaaloverzicht fietsmaatregelen

In het voorliggende uitvoeringsprogramma zijn de maatregelen die bijdragen aan de doelstellingen
uit de fietsnota ‘Dordt fietst verder!’ beschreven. Deze maatregelen bestaan uit:
1.
Maatregelen waarvoor het budget van 'Impuls Fiets' zou kunnen worden ingezet. Het betreft
de maatregelen 1 tot en met 6 uit het voorliggende uitvoeringsprogramma (tabel 1).
2.
Overige nieuwe projecten waarbij knelpunten voor de fiets (uit de fietsnota) worden opgelost,
indien deze projecten conform de beoogde plannen tot uitvoering kunnen worden gebracht.
Het betreft concreet de maatregelen 7 tot en met 10 uit het voorliggende
uitvoeringsprogramma.
In tabel 1 is een samenvatting gegeven van alle maatregelen, de kosten en planning. Eveneens is
aangegeven aan welke beleidsdoelen de maatregelen een bijdrage leveren. Deze beleidsdoelen zijn in
tabel 2 weergegeven.
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Tabel 1: Overzicht maatregelen, kosten planning
Nr.

Maatregel

Totale
kosten fiets

Waarvan
bijdrage uit
fietsimpuls

Planning
uitvoerin
g

Bijdrage aan
beleidsdoelstelling
nummer:

1

Het verbeteren van de doorstroming,
verkeersveiligheid en comfort voor
fietsers op de Krispijnseweg

777.000

777.000

2022

1, 2, 4, 5, 6,
10, 11

2

Het verbeteren van de verkeersveiligheid
voor fietsers op de Brouwersdijk

106.000

106.000

2020

4, 5, 11

3

Het verbeteren van de verkeersveiligheid
en oversteekbaarheid voor fietsers op de
rotonde Burgemeester de
Raadtsingel-Toulonselaan

325.000

325.000

2022

4, 5, 11

4

Fietsstraat Patersweg

580.000

380.000

2021

2, 4, 5, 11

5

Het plaatsen van kwalitatief goede
fietsnietjes op het Van Eesterenplein

45.000

45.000

2020

7, 8, 9, 11

6

Het uitvoeren van kleine
verkeersmaatregelen en communicatie

204.000

204.000

2020-2022

2, 4, 5, 7, 8, 9,
10,11

7

Een duurzame toekomstbestendige
fietsenstalling aan de zuidzijde van het
station, met een aantrekkelijke
stationsentree en goede, (sociaal) veilige
fietsroutes door het park die aansluiten
op de fietsenstalling (vindbaar en
leesbaar).

Overig project

geen

2021

6, 7, 8, 10, 11

8

Dordtse Mijl

Overig project

geen

2020-2022

2, 4, 5, 11

9

Aanpak Top 20 verkeersonveilige locaties

Overig project

geen

2020-2022

4, 5, 11

10

Rotonde
Eemsteynstraat-Dubbeldamseweg Zuid

Overig project

geen

2019/2020

4, 5, 11
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Tabel 2: Beleidsdoelen fietsnota
Beleidsthema

Het hoofdfietsnetwerk

Doelstelling
1

In het jaar 2024 is de reistijd op de Oude-Maas-Merwede Route en
Hartroute afgenomen.

2

In 2024 is het gemiddelde cijfer voor de fietstevredenheid over de
aspecten comfort en snelheid toegenomen van een 6,7 (in 2013) naar
een 7,3.

3

De gemeente wil dat het % Dordtenaren dat minimaal één keer per
week recreatief fietst in 2024 met 5% is toegenomen ten opzichte van
het % in 2013.

4

De gemeente Dordrecht wil samen met haar partners een bijdrage
leveren aan de Rijksdoelstelling uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid van maximaal 500 verkeersdoden (daling met 53% in 2020
ten opzichte van 2002) en maximaal 10.600 ernstig
verkeersgewonden (daling van 34% in 2020 ten opzichte van 2002) in
2020.

5

In 2024 is de tevredenheid over de verkeersveiligheid voor fietsers
toegenomen van een 6,2 in 2013 naar een 6,8 in 2024.

6

In 2024 is het aandeel verplaatsingen fiets-Waterbus en fiets-trein,
voor de reisdoelen "werk elders in Drechtsteden", "werk buiten
Drechtsteden" en "school" toegenomen ten opzichte van het aandeel
in 2013.

7

In 2024 is het aandeel bewoners, dat tevreden is over de fietsvoorzieningen bij het station, het ziekenhuis, de Sportboulevard,
winkels, kernwinkelgebied en Leerpark, toegenomen ten opzichte van
2013.

8

In 2024 is het % Dordtenaren dat aangeeft slachtoffer te zijn van
fietsendiefstal met 10% afgenomen ten opzichte van 2012.

9

In 2024 is het % Dordtenaren dat niet fietst vanwege het risico op
fietsendiefstal afgenomen ten opzichte van het % in 2013.

10

In 2024 moeten bestaande fietsknelpunten zoveel mogelijk zijn
opgelost en mogen nieuwe projectontwikkelingen niet leiden tot
nieuwe knelpunten voor fietsers.

11

De gemeente Dordrecht wil dat in het jaar 2024 het aandeel fiets in de
"modal split" is gestegen van 21% naar 30%.

Het recreatief netwerk

Verkeersveiligheid voor de fiets

Fiets als schakel in de
vervoersketen

Fietsparkeren

Het verminderen van
fietsendiefstal

De fietser bij stedelijke
ontwikkelingen

Duurzaamheid en promotie van
de fiets

Duurzaamheid is een overkoepelend beleidsthema. Daarom is de doelstelling
voor dit beleidsthema gelijk aan de overkoepelende doelstelling van de
fietsnota.

Het OCD heeft een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in de
factsheet 'Fietsen in Dordrecht, Bewonerspanel 2019'.

2.3

Reservemaatregelen en mogelijke cofinanciering

In het voorliggende uitvoeringsprogramma zijn eveneens reservemaatregelen benoemd. De
reservemaatregelen zijn in hoofdstuk 5 beschreven. De mogelijke reservemaatregelen zijn
beschreven, omdat er naar verwachting voor enkele 'Impuls Fiets' maatregelen subsidie verkregen
kan worden.
Op het moment van het samenstellen van het uitvoeringsprogramma was nog niet bekend of er
opnieuw provinciale subsidie beschikbaar zou komen voor nieuwe fietsprojecten. Daarom is ervoor
gekozen om in het voorliggende uitvoeringsprogramma de projecten te benoemen, die uitgevoerd
kunnen worden op basis van de beschikbare eigen middelen. Indien het lukt om subsidie voor één of
meerder projecten te verkrijgen, wordt op basis van het beschikbaar budget verkend welke maatregel
van de reservemaatregelen aanvullend uitgevoerd kan worden. De raad wordt geïnformeerd over
deze wijzigingen.

6

3

Maatregelen 'Impuls Fiets'

Met de 'Begroting 2019' is twee miljoen euro gereserveerd voor een 'Impuls Fiets'. Hiervan is nog
€ 1.837.000,- beschikbaar voor fietsmaatregelen in de periode 2020-2022. In dit hoofdstuk zijn de
maatregelen beschreven waarvoor dit budget ingezet zal worden.

3.1

Maatregel 1: Herinrichting Krispijnseweg

De Krispijnseweg is één van de drukke fietsroutes in de gemeente Dordrecht en vormt een belangrijke
schakel in de gemeentelijke snelfietsroutestructuur. Zo verbindt de route de omliggende wijken met
het station Dordrecht en de binnenstad. Zoals in de fietsnota 'Dordt fietst verder!' is beschreven, is er
echter sprake van een aantal knelpunten. Hierdoor wordt deze route nog niet als snelfietsroute
ervaren.
In 2019 is door het OCD een evaluatie uitgevoerd van het huidige fietsbeleid. Eveneens is aan
bewoners gevraagd welke knelpunten ervaren worden. Uit de enquête blijkt dat veel bewoners
behoefte hebben aan vrijliggende fietspaden/aparte fietsstroken/bredere fietspaden op de
Krispijnseweg. Daarnaast is in de fietsnota 'Dordt fietst verder!' de Krispijnseweg benoemd als een
onveilige fietsroute die met prioriteit aangepakt moeten worden (zie tabel 3 fietsnota 'Dordt fietst
verder!'). Deze collegeperiode zal er onderhoud (deklaag vervangen) plaatsvinden aan deze weg.
Hierdoor ontstaat er een kans om werk-met-werk te maken en de route van een nieuw, beter en
veiliger profiel te voorzien. Hiermee kan de aantrekkelijkheid van de route voor fietsverkeer worden
verbeterd.
Zoals in Koersnota Mobiliteit Dordrecht is beschreven, is de Krispijnseweg één van de routes waar de
fietser en het openbaar vervoer prioriteit hebben boven het overige gemotoriseerde verkeer.
Vanwege de bestaande bomen moet echter een oplossing gevonden worden binnen de bestaande
banden van de weg. Op basis van een eerste verkenning is gebleken dat, ondanks deze beperking, het
mogelijk is om tenminste de bestaande fietsstroken aanzienlijk te verbreden. Bij het uitwerken van
het ontwerp zal de exacte vormgeving van het wegprofiel en de fietspaden nader bepaald moeten
worden.
Op de onderstaande afbeelding is een visualisatie gemaakt van de huidige situatie en de mogelijke
toekomstige situatie. Hierbij wordt opgemerkt dat de visualisatie een eerste idee is dat nog verder
uitgewerkt moet worden2.
Afbeelding 1: Visualisatie mogelijke fietsvoorzieningen Krispijnseweg

Ook zullen bij de kruisingen met de Brouwersdijk en Mauritsweg aanpassingen nodig zijn. Bij de
Mauritsweg wordt verkend of de huidige verkeersregelinstallatie nog wel nodig is (gezien de
verkeersintensiteiten ter plaatse). Wanneer ter plaatse geen verkeersregelinstallatie meer nodig is,
2

Eventuele snelheidsremmende maatregelen/oversteekplaatsen en aanpassingen met het oog op de
verschillende gemeentelijke opgaven zijn niet in de visualisatie verwerkt.
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kan de snelfietsroute (Krispijnseweg) in de voorrang worden gezet. Hierdoor wordt het oponthoud
voor fietsers verminderd en het comfort verbeterd.
Wanneer de Krispijnseweg van een nieuw profiel wordt voorzien, vormen de huidige vrijliggende
fietspaden op het noordelijk deel van de Krispijnseweg een zwakke schakel. Deze paden zijn namelijk
erg oncomfortabel, ook voor mensen met een scootmobiel. Daarom wordt voorgesteld om deze
fietspaden te voorzien van een meer comfortabele verharding, zoals bijvoorbeeld een comfortabelere
tegel of easypath (mits dit mogelijk is).
Samen met de omgeving moet het ontwerp nog integraal worden uitgewerkt. Om de gehele route van
de kruising Brouwersdijk tot de Krispijntunnel aan te pakken, is in totaal € 777.000,- extra budget
nodig, naast het bestaande budget voor beheer en onderhoud. De maatregel kan in 2022 uitgevoerd
worden. De werkzaamheden aan de N3 vormen geen beperking voor de uitvoering. Wel moet
rekening gehouden worden met de planning van het project Dordtse Mijl.

3.2

Maatregel 2: Verkeersveiligheid Brouwersdijk

In de fietsnota 'Dordt fietst verder!' (tabel 3) is de Brouwersdijk aangegeven als één van de meest
onveilige routes die met prioriteit moet worden aangepakt. De gemeente heeft dan ook onderzoek
laten uitvoeren naar de mogelijke oorzaken van deze verkeersonveiligheid. Op basis van dit
onderzoek kan geconcludeerd worden dat er niet één duidelijke oorzaak voor de verkeersonveiligheid
te benoemen is, maar dat er veel verschillende oorzaken zijn. In het onderzoek worden maatregelen
voorgesteld voor zowel korte als lange termijn.
In 2019 zullen al enkele korte termijn maatregelen worden uitgevoerd. Voor het
uitvoeringsprogramma 2020-2022 wordt voorgesteld om nog twee aanvullende maatregelen op de
Brouwersdijk te treffen, namelijk:
1.
Het verkeersveiliger vormgeven van het kruispunt Brouwersdijk-Bosboom Toussaintstraat:
Het kruispunt met de Bosboom Toussaintstraat staat in de TOP 20 van verkeersonveilige
locaties. Het kruispunt is een kruising van een 50 km/uur-weg met 30 km/uur-wegen. In de
huidige situatie is de overgang echter nog niet als zodanig vormgegeven. Door het maken van
inritconstruncties op de aansluitende 30 km/uur-wegen, wordt de voorrangssituatie
verduidelijkt.
2.
Het aanpassen van de situatie ter hoogte van de laad- en losstrook bij de supermarkt: Om de
situatie ter plekke logischer en verkeersveiliger vorm te geven, wordt de rijbaan voor de auto
versmald en het fietspad doorgetrokken. Hierdoor ervaren fietsers minder hinder van de
geparkeerde voertuigen.
Afbeelding 2: Kruising Brouwersdijk-Bosboom Toussaintsstraat
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Afbeelding 3: Laad- en losstraat Brouwersdijk

Naar verwachting kunnen de maatregelen in 2020 worden uitgevoerd. De totale kosten voor de
maatregelen worden geschat op € 106.000,-.
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3.4

Maatregel 3: Rotonde Burgemeester de Raadtsingel-Toulonselaan

De rotonde Burgemeester de Raadtsingel-Toulonselaan wordt door fietsers als onveilig ervaren. De
rotonde is in de fietsnota 'Dordt fietst verder!' aangeduid als onveilige locatie (met name subjectieve
onveiligheid).
Door het aanpassen van de kruising Dubbeldamseweg Noord-Oranjepark is het uitzicht bij de kruising
met het Oranjepark inmiddels verbeterd. De situatie kan echter nog verder worden verbeterd door de
aansluiting van het fietspad op de kruising aan te passen en de huidige uitbuiging te verwijderen.
Door deze aanpassing kan de fietser op de Dubbeldamseweg Noord zich op een betere plek opstellen
voor het oversteken en ontstaat een comfortabelere, rechte oversteek. Zo wordt het conflict tussen
rechtdoor gaande fietsers en afslaande auto's op de Dubbeldamseweg Noord grotendeels opgelost.
Door het aanpassen van de rotonde en de Transvaalstraat wordt de oversteekbaarheid van de
Transvaalstraat voor fietsers verbeterd. Fietsers hoeven in de nieuwe situatie nog maar twee keer één
rijstrook te kruisen. Bovendien ontstaat er een goede opstelruimte voor fietsers tussen de rijstroken
in.
Op afbeelding 5 zijn de aanpassingen van de rotonde afgebeeld. Het project kan naar verwachting in
2022 worden uitgevoerd. De totale kosten worden geschat op € 325.000,-.
Afbeelding 5: Ontwerp rotonde Burgemeester de Raadtsingel-Toulonselaan

10

3.5

Maatregel 4: Fietsstraat Patersweg

De Patersweg is onderdeel van de doorgaande hoofdfietsroutestructuur vanaf de zuidzijde van het
station Dordrecht naar het buitengebied. Het is een 30 km-gebied waar geen aparte voorzieningen
voor de fiets zijn aangelegd. In het kader van herstructurering van de wijk wordt voorgesteld om de
Patersweg in te richten als een fietsstraat (zie afbeelding 6). Hiervoor is ter hoogte van de kruisingen
Zuidendijk-Patersweg en Krispijnseweg-Patersweg al een aanzet gemaakt.
De kosten voor de herinrichting van de Patersweg worden geschat op € 580.000,-. Naar verwachting
kan de Patersweg in 2021 als fietsstraat worden ingericht.
Afbeelding 6: Fietsstraat Patersweg
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3.6

Maatregel 5: Fietsnietjes Van Eesterenplein

Het project Van Eesterenplein is onderdeel van de Meerjarenonderhoudsplanning (MOP). In het kader
van het meerjarig onderhoud wordt de openbare ruimte rondom het winkelcentrum opgehoogd en
opnieuw bestraat. Het uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken. In het
kader van dit project is eveneens verkend of met het onderhoud enkele verbeteringen kunnen worden
doorgevoerd.
Op het Van Eesterenplein zijn momenteel 210 fietsbeugels aangebracht die niet voldoen aan de eisen
van Fietsparkeur. Hierdoor worden de huidige fietsbeugels niet goed gebruikt. De wens is om deze
beugels te vervangen door kwalitatief goede fietsparkeerplaatsen. Hierdoor neemt de kans op
fietsendiefstal af en is er meer ruimte om de fiets goed te parkeren. Als gevolg van de nieuwe
fietsparkeervoorzieningen wordt het voor fietsers aantrekkelijker gemaakt om met de fiets naar het
winkelcentrum te gaan.
Naar verwachting kunnen deze fietsnietjes in 2020 gerealiseerd worden. De kosten bedragen
€ 45.000,-.
Afbeelding 7: Links huidige situatie, rechts nieuwe ontwerp

3.7

Maatregel 6: Budget kleine fietsmaatregelen

Met enige regelmaat komen verzoeken binnen om een maatregel te treffen om het fietsen te
verbeteren (bijvoorbeeld het verbeteren van de verkeersveiligheid, het plaatsen van fietsnietjes en
het verbeteren van bewegwijzering). Door middel van een budget voor kleine verkeersmaatregelen is
het mogelijk om snel en slagvaardig op deze vragen in te spelen. Hierbij kan gedacht worden aan:
•
Het realiseren van kwalitatief goede en voldoende fietsparkeervoorzieningen en het
voortzetten van de pilot met fietsvlonders. De inschatting is dat voor de periode 2020-2022
voor het definitief inrichten van extra fietsvlonderlocaties € 45.000,- nodig is.
•
Het vervolgen van de pilot 'Fiets-app beïnvloeding verkeerslichten'. Zoals in het
uitvoeringsprogramma 2019 fietsnota 'Dordt fietst verder!' is aangegeven, is voor 2020-2022
aanvullend € 30.000,- nodig om de pilot voort te kunnen zetten.
•
Aanpassingen op bijvoorbeeld school-thuisroutes om de verkeersveiligheid voor fietsers te
verbeteren.
•
Het creëren van goede overstappunten fiets-OV en fiets-auto.
•
Het creëren van ecologische bermen door middel van groen (bijvoorbeeld een bijenmengsel).
Hierdoor wordt een fietsroute niet alleen aantrekkelijker en herkenbaarder, maar wordt
meteen een impuls aan biodiversiteit gegeven.
•
Maatregelen om de vindbaarheid van de fietsenstallingen in het centrum te verbeteren.
•
Promotie/communicatie om het fietsen te stimuleren.
•
Onderzoeksbudget (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van fietstellingen of een evaluatie)
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De kleine verkeersmaatregelen zullen in de periode 2020-2022 gerealiseerd worden. Voor het
uitvoeren van de maatregelen wordt voorgesteld om in totaal € 204.000,- beschikbaar te stellen.
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4

Nieuwe lopende projecten

In dit hoofdstuk zijn nieuwe overige projecten beschreven, die een bijdrage leveren aan de doelen uit
de fietsnota 'Dordt fietst verder!'. Voor de projecten Zuidelijk Stationsgebied en Dordtse Mijl is dit, op
dit moment nog onder voorwaarde van de beschikbaarheid van de benodigde financiering en de
praktische uitvoerbaarheid van de huidige plannen.

4.1

Maatregel 7: Zuidelijk stationsgebied

Het station Dordrecht is een belangrijke vervoersknoop en vervult een belangrijke rol in het bereiken
van de gemeentelijke ambities. Aan de parkzijde van het station is er echter een aantal knelpunten.
Zo is er een fors tekort aan fietsparkeerplaatsen voor treinreizigers en worden de fietsroutes door het
park als sociaal onveilig ervaren.
In de fietsnota 'Dordt fietst verder!' is als ambitie voor het station Dordrecht beschreven, dat de
parkzijde van het station Dordrecht een sociaal veilige ontmoetingsplek moet worden met voldoende
fietsparkeermogelijkheden en een goede fietsbereikbaarheid.
Daarom wordt nu gewerkt aan een ontwerp voor duurzame, toekomstbestendige fietsenstalling en
een ontwerp voor het Weizigtpark (met vindbare en leesbare fietsroutes die aansluiten op de
fietsenstalling). In het raadsvoorstel met nummer 2373531 is meer informatie over dit project terug
te vinden.
Afbeelding 8: Visualisatie Voorlopig Ontwerp fietsenstalling (StudioSK, mei 2019)
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4.2

Maatregel 8: Dordtse Mijl

Aan de Dordtse Mijl gaat groot onderhoud plaatsvinden. Hiermee ontstaat de kans om voor de fietser
enkele verbeteringen aan te brengen en de entree tot de binnenstad te verbeteren.
Zo kan op vier kruisingen de oversteekbaarheid voor zowel fietsers als voetgangers worden
verbeterd. Eén van deze kruisingen betreft de kruising met de Weeskinderendijk. Hier bestaat de
mogelijkheid om de oversteek voor fietsers te markeren en eveneens te regelen met behulp van
verkeerslichten. Wanneer het tankstation wordt verplaatst, wordt deze kruising bovendien
overzichtelijker en daarmee verkeersveiliger. Het verplaatsen van het tankstation heeft ook als
voordeel dat de bestaande snelfietsroute vloeiender kan verlopen.
Daarnaast kan het bestaande smalle voetpad aan de oostzijde van de Dokweg (richting de
Burgemeester de Raadtsingel) worden vervangen door een breed pad voor zowel voetgangers als
fietsers (shared space).

De maatregelen en de daaraan gekoppelde verbonden kosten worden meegenomen in de plannen
van het project Dordtse Mijl.
Afbeelding 9:Project Dordtse Mijl

15

4.3

Maatregel 9: Aanpak Top 20 verkeersonveilige locaties

Zoals vastgelegd in het coalitieakkoord heeft het college een Top 20 verkeersonveilige locaties
vastgesteld. Deze lijst is aangevuld op basis van meldingen over verkeersonveilige locaties. Veel van
de locaties hebben een nauwe relatie met fietsveiligheid. Zo komt het voor dat locaties die in de
Top 20 staan ook vanuit het uitvoeringsprogramma fiets gerealiseerd kunnen worden. Naast het
uitvoeringsprogramma fiets worden er dus ook in de aanpak van verkeersonveilige locaties
verbeteringen aangebracht in het fietsnetwerk van Dordrecht. Een voorbeeld hiervan is de rotonde
Eemsteynstraat (zie paragraaf 4.4). Deze rotonde wordt aangepakt vanuit de beschikbare middelen
voor de aanpak van verkeersonveilige locaties. Andere voorbeelden zijn kruising
Talmaweg-Gallileilaan, Stationsplein, Jacob Marisstraat-Neuhuisstraat en de fietsoversteek Laan van
Londen.

4.4

Maatregel 10: Rotonde Eemsteynstraat-Dubbeldamseweg Zuid

In de fietsnota 'Dordt fietst verder!' is de rotonde Eemsteynstraat-Dubbeldamseweg Zuid aangeduid
als één van de meest onveilige locaties die met prioriteit moet worden aangepakt. Dit kruispunt is ook
opgenomen in de Top 20 van verkeersonveilige locaties in Dordrecht en wordt daaruit gefinancierd.
Als gevolg van de vormgeving gebruiken automobilisten de rotonde als een dubbelstrooksrotonde,
terwijl de rotonde bedoeld is als een enkelstrooksrotonde. Door het middeneiland van de rotonde
duidelijk te markeren/verharden, wordt het 'verkeerd gebruik' voorkomen. Hierdoor wordt de
verkeersveiligheid voor fietsers vergroot. Op afbeelding 4 is de maatregel afgebeeld. De aanpassing
van de rotronde kan naar verwachting in 2019/2020 worden uitgevoerd.
Afbeelding 10: Aanpassing rotonde Eemsteynstraat-Dubbeldamseweg Zuid
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5

Reserveprojecten

Wanneer er voor de projecten (die in hoofdstuk 3 beschreven zijn) subsidie wordt verkregen of
wanneer aanbestedingen voordeliger uitvallen, zal er mogelijk budget overblijven. Voorgesteld wordt
om dit budget in te zetten voor één of meer reservemaatregelen of voor één van de fietsprojecten uit
hoofdstuk 4 (wanneer blijkt dat er extra middelen nodig zijn). In dit hoofdstuk zijn de mogelijke
reservemaatregelen beschreven. Over het eventueel uitvoeren van reservemaatregelen wordt uw
raad geïnformeerd.

5.1

Fietsstraat Vest

In 2019 wordt het eerste deel van de Vest opnieuw ingericht en voorzien van een nieuw profiel. De
Vest is een snelfietsroute en krijgt als gevolg van het nieuwe profiel meer het karakter van een
fietsstraat. Hierdoor wordt de route voor de fietser herkenbaarder en comfortabeler. De wens is om
ook het overige deel van de Vest van dit nieuwe profiel te voorzien.

5.2

Oversteek Laan der VN/Zuidendijk

De Dordtse dijken vormen binnen de stad belangrijke en vaak ook fraaie fietsroutes. Op sommige
punten worden deze routes echter onderbroken door zware infrastructuur en wordt de fietser van de
dijk afgeleid. Dit zorgt niet alleen voor onduidelijke routes en een slechte leesbaarheid van de
fietsstructuur, maar betekent ook dat er moet worden omgefietst. Een goed voorbeeld hiervan is de
kruising van de Zuidendijk met de Laan der VN, waar fietsers 150 meter moeten omfietsen (eerst dijk
af en dan weer dijk op) om de Zuidendijk te kunnen vervolgen.
Met de herinrichting van de kruising Patersweg-Zuidendijk is de eerste stap gezet om de Zuidendijk
weer herkenbaar te maken als doorgaande fietsroute. De volgende stap is om de fietsroute ook
daadwerkelijk door te trekken, op het niveau van de dijk, door het realiseren van een geregelde
oversteek van de Laan der VN, zoals aangegeven op onderstaande afbeelding. Hiermee zullen delen
van Wielwijk en Crabbehof en in de toekomst Amstelwijck een betere fietsverbinding met de
binnenstad en het station Dordrecht (centraal) krijgen. Bovendien wordt Krispijn op deze manier
beter verbonden met het buitengebied.
Afbeelding 11: Oversteek Laan der VN/Zuidendijk

17

5.3

Fietsverbindingen sportterreinen

De Dordwijkzone is de centrale robuuste groenblauwe zone in Dordrecht en daarbij een belangrijke
ecologische as in de stad. Door de verdichtingsopgave van zo'n 10.000 extra woningen in de stad
krijgt deze een nog belangrijkere rol in het aantrekkelijk en gezond houden van de stad voor de
inwoners. Thema's als biodiversiteit, waterkwaliteit, recreatie, sporten/bewegen en gezondheid zijn
van groot belang voor een groeiende stad. Deze thema's komen bij de verdichting onder druk te
staan. In de Dordwijkzone is er ruimte om de kwaliteit van deze functies binnen dit gebied te
verhogen. Centraal in de vorming van een recreatief en kwalitatief netwerk in de Dordwijkzone staat
het creëren van een doorlopend voet- en fietspad dat de gehele zone ontsluit. Het pad kan de
ruggengraat vormen van andere ontwikkelingen om de Dordwijkzone als een stadspark neer te
zetten. Bij voldoende budget bestaat er de mogelijkheid om in periode 2020-2022 een gedeelte van
dit pad te realiseren.

5.4

Fietsroute Kilweg-Leerpark-station Dordrecht

Aan de westzijde van de N3 is in de fietsnota 'Dordt fietst verder!' een nieuwe fietsroutestructuur
voorzien die de Kilweg met het Leerpark/Gezondheidspark, station Dordrecht en de binnenstad
verbindt. De verbinding is zodanig gekozen dat het fietsverkeer en autoverkeer zoveel mogelijk zijn
ontvlochten. Hierdoor ontstaat een verkeersveilige, aantrekkelijke en gezonde route. Doordat met
deze verbinding aan weerszijden van de N3 een snelfietsroute beschikbaar is, wordt de
betrouwbaarheid van het snelfietsroute netwerk vergroot. Ook zou deze route gebruikt kunnen
worden als calamiteitenroute voor het spoor. Deze fietsroute is van groot belang voor het
functioneren van de stations en voor de ontwikkelingen in de spoorzone. Bij voldoende budget bestaat
er de mogelijkheid om een gedeelte van dit pad te realiseren.

5.5

Kruispunt Copernicusweg-N3

Fietsers ervaren de oversteek bij het kruispunt Copernicusweg-N3 als onveilig. Hier kruist een drukke
fietsroute, een drukke route voor gemotoriseerd verkeer. Om de verkeersveiligheid te verbeteren,
zijn al kleinere maatregelen getroffen. Als gevolg van de autonome groei van het verkeer is de
Copernicusweg drukker geworden. Hierdoor kost het fietsers meer moeite om over te steken. In de
praktijk stoppen sommige automobilisten om fietsers de ruimte te geven om over te steken. Hierbij
ontstaat er in de avondspits echter snel een kortstondige terugslag (rij voertuigen) . Het risico bestaat
dat bij een verdere groei van het verkeer, de terugslag groter zal worden en ook van invloed kan zijn
op de doorstroming van de N3.
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5.6

Vergevingsgezinde bermen fietspad N3

Het fietspad langs de N3 is één van de drukkere fietspaden in de gemeente Dordrecht. Op het fietspad
zijn er veel snelheidsverschillen tussen fietsers en bromfietsen/snorfietsen/e-bikes. Door het
aanbrengen van fietsvriendelijke bermen (waardoor fietsers dichter tegen de rand van het fietspad
kunnen fietsen) is mogelijk om de bestaande capaciteit van het fietspad beter te benutten. Hierdoor
kunnen fietsers meer hun eigen tempo fietsen. Als gevolg van de fietsvriendelijke bermen wordt de
route ook meteen meer als snelfietsroute herkenbaar en voor fietsers aantrekkelijker.
Afbeelding 12: Visualisatie fietsvriendelijke berm fietspad N3

5.7

Fietsstraat Waldeck Pyrmontweg

Met het herinrichten van de Patersweg bestaat de behoefte om in het verlengde hiervan ook de
Waldeck Pyrmontweg (tussen de snelfietsroute Krispijnseweg en snelfietsroute Nassauweg) als
fietsstraat in te richten. In de fietsnota is deze verbinding als hoofdfietsroute aangeduid.
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