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Inleiding
GroenLinks wil een fietsveilige stad. Een stad waar de auto te gast is.
De aanleiding voor deze fietsnota is:
1. De motie die door de oppositiepartijen is ingediend bij de behandeling van de
begroting 2013. In de motie werd het college opgedragen om in 2013 met
een nieuwe nota fietsbeleid te komen.
2. De ambitie van de gemeente Dordrecht om 'Fietsstad 2014' te worden
3. De nota fietsbeleid uit 2008 moet geactualiseerd worden.
Het doel van deze nota is om concrete aanbevelingen te geven op basis van
voorbeelden uit de praktijk. Hiervoor zijn wij verschillende keren op
schouwrondes geweest. Twee keer hebben wij een route gereden op eigen
initiatief, waarbij we vooral de ontsluiting van de binnenstad naar de
buitenwijken vooropstelden en vice versa. Drie keer zijn wij op uitnodiging van
bewoners bepaalde fietsonveilige situaties gaan bekijken.
De eerste route liep van het centrum via het station naar Sterrenburg.
De tweede route liep van het centrum via de Staart naar de wijk Stadspolders.
Bij beide routes worden de gesignaleerde knelpunten aangegeven en
aanbevelingen gedaan hoe het anders zou kunnen.
Op vraag van bewoners hebben wij vervolgens de oversteek Dokweg Weeskinderendijk bekeken, de rotonde Transvaalstraat, Singel, de onveilige
verkeerssituatie bij het Hugo de Grootplein en Dubbeldam.
Deze nota is beslist niet uitputtend. Het zal een dynamisch document moeten
zijn, waarbij aanvullingen kunnen worden ingevoegd indien nieuwe situaties zich
aandienen.
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De visie van GroenLinks op een gezond fietsbeleid

GroenLinks heeft zich altijd sterk gemaakt voor een fietsstad waar de auto
te gast is. Om dit te bereiken moet er nog veel gebeuren. Het fietsverkeer moet
een meer prominente plaats krijgen in Dordrecht centrum en haar wijken.
Hiervoor moeten de weggebruikers verleid worden tot het gebruiken van de fiets.
Het vergroten van het fietsgebruik draagt bovendien bij aan een leefbare en
meer duurzame stad.

Schouwrondes en enquêtes
Het college maakt een nieuwe nota fietsbeleid, waarin de veiligheid van de
fietser voorop staat. GroenLinks is de fiets opgestapt om met de bewoners van
verschillende wijken van gedachten te wisselen over een aantal zaken die vooral
fietsers aangaan:





is de weg veilig voor fietsers,
is er een doorgaande fietsroute,
zijn de stoplichten voor de fietsers goed afgesteld,
wil de fietser zelf iets aan het college en haar ambtenaren meegeven als
aandachtspunten.

Reacties
Onze schouwrondes leverden meer reacties op. Zo zijn wij op bezoek geweest bij
gevaarlijke verkeerssituatie Weeskinderendijk - Dokweg en bij het Hugo de
Grootplein. In Dubbeldam hebben wij meegefietst met de fietsschouwronde
georganiseerd door organisatiebureau Goudappel Coffeng in samenwerking met
de bewoners belangengroep. Wij hebben op verzoek van de ouders en kinderen
van de scholen Vest, Bavinck en Statenschool de rotonde bij de Transvaalstraat
bekeken en in kaart gebracht. Ouders en kinderen moeten deze gevaarlijke
rotonde dagelijks nemen.
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Ook kregen we e-mails van bewoners, die een goede beschrijving gaven van
gevaarlijke of slechte fietsroutes. Het vertrekpunt van de twee fietsdagen is
steeds het Stadhuis geweest. De eerste dag, 12 oktober zijn wij naar station
Dordrecht Centraal zuidzijde gegaan en vandaar naar Sterrenburg. De tweede
dag, 19 oktober via de Staart naar Stadspolders.
In deze notitie zullen wij per route algemene aandachtspunten benoemen en de
specifieke aandachtspunten per verkeersitem.
Als laatste zullen wij de zogenaamde hotspots benoemen. In dit geval in de
betekenis van levensgevaarlijke verkeerssituatie voor fietser en voetganger en
prioriteit nummer een om te handelen.
Verrassend bij onze actie was de deelname van andere personen dan onze eigen
fractie en de schriftelijke reacties van bewoners die niet meefietsten maar wel
knelpunten opnoemden, die zij graag meegenomen zien worden in onze notitie.
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Route 12 oktober 2013
Voorstraat - Visstraat - Bagijnhof - rotonde Johan de Witstraat - onder het
station door/Transvaalstraat - Mauritsweg - Markettenweg - CS Dordrecht
zuidzijde - Krispijnseweg - Hugo van Gijnweg - Galileilaan - winkelcentrum
Sterrenburg - park Mauritsweg - Copernicusweg - Leeuwstraat -Herschelstraat Eddingtonweg - Overkampweg - Nassauweg -Julianaweg - Krispijnseweg Krispijntunnel - Spuiweg- Spuistraat - Voorstraat
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De Voorstraat midden is een drukke winkelstraat en daardoor voor GroenLinks
en bij veel winkelend publiek ongeschikt om te fietsen.
GroenLinks is van mening dat verder in het winkelgebied wel gefietst kan worden
tijdens winkelopeningstijden.
De Visstraat daarentegen is goed op de fiets af te leggen. In principe zou deze
straat alleen een fietsstraat moeten zijn en afgesloten voor auto’s. Op dit
moment moeilijk te realiseren omdat er nog een parkeergarage is in de Korte
Breestraat.
Bij drukte op het Bagijnhof wordt het een onoverzichtelijk kruising.
Overal lopen mensen, rijden auto's en fietsen. Onduidelijk is wie voorrang heeft
op wie en waar precies gereden kan worden.
Aanbeveling: Maak van het Bagijnhof een fietsstraat waar de auto te gast is.

Johan de Witstraat de rotonde is overzichtelijk en duidelijk in verkeersregels.
Daarna wordt het voor de fietser die rechtsaf naar het station fietst niet
gemakkelijk. De auto's hebben veel ruimte en langs de weg staan auto's
geparkeerd waardoor het erg krap fietsen wordt met een bakfiets dan wel met
twee naast elkaar (bijvoorbeeld ouder en kind).
Aanbeveling: Bekijk of verbreding van het fietspad mogelijk is.
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Oversteek Singel - Johan de Witstraat de stoplichten zorgen voor een veilige
oversteek. Het fietspad dat richting station loopt is erg smal, Linksaf is hier niet
toegestaan voor auto’s, maar ook niet voor fietsers.
Aanbeveling: Creëer voor fietsers een mogelijkheid om linksaf te slaan.

Stationsgebied na de oversteek naar het station links af. Dit is een onduidelijke
weg. Voetpad en fietspad lopen in elkaar over. De weg langs het station is goed
te doen. De rotonde op de Toulonselaan is slecht en onveilig voor zowel fietsers
als voetgangers. Er is geen rekening gehouden met de fietsers. De auto heeft op
deze rotonde altijd voorrang.
Deze rotonde wordt later meer uitgebreid besproken.

Aanbeveling: Duidelijker aangeven bij het fietswandelgebied voor station wat
wandelgebied en fietspad is.
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De fietstunnel richting Dubbeldamse weg is in totaliteit een gevaarlijke
situatie. Zowel voor de fietsers die rechtdoor gaan als afbuigen richting de
tunnel. Heb je eenmaal de afslag naar de tunnel genomen, is dit opnieuw een
gevaarlijke situatie. Tegemoetkomend verkeer is niet te zien. De afrit is stijl en
de bocht te scherp.

Aanbeveling: op nieuw bekijken op veiligheid.
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Aan de zuidkant van het centraal station houden we een enquête onder
bewoners. Duidelijk wordt dat het fietspad door het park geen doorlopende route
is. Het fietspad wordt slecht onderhouden en is niet duidelijk aangegeven. Het
fietspad wordt in de donkere tijden als onveilig
ervaren. Er is weinig tot geen verlichting. De fietsenstalling aan de zuidkant van
het station is onvoldoende; er is geen toezicht en geeft een verwaarloosde
indruk.

Aanbeveling: Betere doorlopende route. Mogelijk aan te leggen aan de
linkerzijde van het park in plaats van het hospice dat afgebroken wordt. Betere
verlichting en meer parkeergelegenheid voor de fiets. Als extra aanbeveling om
het geheel wat aantrekkelijker te maken kan worden gedacht aan een kiosk met
informatie voor de reizigers, koffie en thee verkoop.
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Door het park nemen we rechts de Mauritsweg richting Krispijnseweg. Daar is
een wegversmalling aangelegd om het autoverkeer langzamer te laten rijden.
Hierdoor blijft er weinig ruimte over voor de fiets. Dit wordt extra lastig doordat
er auto's langs de weg staan geparkeerd. Een bakfiets moest over de autoweg.
Aanbeveling: De wegversmalling laten vervallen en kiezen voor een volledig
fietspad waar de auto te gast is.

Aan het einde van de Mauritsweg linksaf naar de Krispijnseweg. Bij de kruising
is voor auto's de rijrichting duidelijk aangegeven. Helaas niet voor de fietsers.
Eenmaal aangekomen op de Krispijnseweg is pas weer een fietspad aangebracht.
Ook weer erg smal.
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Aan het eind van de Krispijnseweg moet eerst de kruising met de Brouwersdijk
worden overgestoken. De stoplichten staan matig afgesteld voor fietser.
De Kruising Patersweg/Waldeck Pyrmontweg is voor fietsers erg krap. Deze
wordt op bepaalde uren met name tijdens de spits, door veel scholieren gebruikt.
Door de slechte doorstroommogelijkheid ontstaan er ongewenste opstoppingen
Daarna komt de kruising met de Laan der Verenigde Naties. Voor fietsers een
lange wachttijd voor de stoplichten.
Aanbeveling: Stoplichten beter afstellen, gericht op fietsgebruik. Meer
doorlopende duidelijk zichtbare fietspaden.
Algemene aanbevelingen: Verbreden en/of verhogen van de fietspaden.
Auto's te gast. 30 km/u op de Brouwersdijk. Stoplichten meer vriendelijk
afstellen op de fietsers of een regenafstelling.
Route terug naar het centrum
Krispijnseweg –Krispijntunnel
Het fietspad op de Krispijnseweg is smal. De afslag naar de tunnel loopt goed.
Uit de tunnel gekomen, aan de centrumzijde, is er een onoverzichtelijke rotonde.
Voor rechtdoor moet de rotonde half gereden worden en dan rechtsaf naar het
fietspad dat ook door het tegemoetkomend verkeer gereden wordt. Gaat men
toch rechtdoor dan stopt het fietspad en moet men alsnog oversteken. Dit is een
gevaarlijke situatie omdat de auto's die uit de Krispijntunnel komen en niet
bekend zijn met de situatie ook verrast worden.
Aanbeveling: breed fietspad links en rechts.

.
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Aan het einde van de weg oversteek Spuiboulevard is een smal fietspad
onoverzichtelijk naar de overkant (heen en terug fietsverkeer komt soms over
het zelfde pad).
Aanbeveling: herinrichting van de oversteek Spuiboulevard naar de
Spuistraat.
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Route Zaterdag 19 oktober 2013
Voorstraat - Visstraat - Bagijnhof - Vest - Vrieseplein - Vrieseweg -Oranjelaan Prinshendrikbrug - Merwedestraat - Randweg - Wantij -Randweg - Groenezoom winkelcentrum De Bieshof - Stadspolderring -Recklinghausenweg Provincialeweg - Egstraat - Ploegstraat Haaswijkweg oost/-West
Bagijnhof van het Bagijnhof de Vest links op.

Vervolgens rechtsaf via de Vriesebrug naar de Vrieseweg. De Vrieseweg is een
straat waar voor de fietsers geen ruimte is gemaakt.
Om op de Vrieseweg te komen moet het Vrieseplein worden overgestoken. Dit
kan alleen door een bocht naar links te nemen. Het is een onduidelijk stuk weg
voor fietsers. Tevens is de kruising Kromhout-Vrieseweg onoverzichtelijk. De
Vrieseweg is onveilig voor fietsers, omdat aan de rechterkant auto's geparkeerd
staan en van beide kanten auto's kunnen rijden.
Aanbeveling: Maak van de Vriesestraat een fietsstraat maken waar de auto te
gast is. Verbetering kruising Kromhout-Vrieseweg bekijken.
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Bij de grote kruising naar de Oranjelaan, is er een lange wachttijd bij de
stoplichten. Linksaf de Oranjelaan op geeft een onduidelijk en smal fietspad. De
auto is dominant aanwezig.
Aanbeveling: Betere bewegwijzering van het fietspad.
De oversteek Oranjelaan-Bankastraat-Stooplaan heeft goed afgestelde
stoplichten. Het fietspad vervolgt zich weer smal. De oversteek met de
Noordendijk heeft goed afgestelde stoplichten. Het fietspad is smal richting
Prinshendrikbrug-Merwedestraat. Op de Merwedestraat is het fietspad in feite de
secundaire weg naast de autoweg.
Aanbeveling: Bankastraat is onveilig om te fietsen meer ruimte voor de
fietsers gewenst.
Langs Nieuwe Noorpolderweg, bereiken we via de Groenezoom het
winkelcentrum de Bieshof. Behalve de Groenezoom zijn de fietspaden en
verkeersregels overzichtelijk.
De bewoners die geïnterviewd zijn gaven de volgende opmerkingen mee:





mensen met elektrische fietsen zouden op cursus moeten, zij
onderschatten vaak de snelheid waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.
niet meer bellen onderweg. Ook op de fiets is het gevaarlijk tijdens het
fietsen te bellen of te sms'en.
minder drempels (volle boodschappen) minder hinderpalen te smal (zeker
met boodschappen, auto's op de weg geparkeerd.
los grint op fietspaden voorkomen.
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De rotonde Groene Zoom – Hastingsweg is een gevaarlijke verkeerslocatie.
De kern van het probleem is een conflict tussen het snel en langzaam verkeer
dat elkaar op de rotonde Groene Zoom kruist.
Met name in de ochtendspits komt ook de verkeersafwikkeling onder druk te
staan. Voor deze situatie tracht de gemeente al een sluitende oplossing te
vinden.
Aanbeveling: Door het aangeven van betere aanrijroutes en signalering kan er
al heel veel worden verbeterd. Een andere oplossing is om fietsers een andere
route te laten nemen. Fietsers richting de scholen aan de
Groene Zoom kunnen bijv. over de het Amazonepad, tussen de Amazone en de
Randweg worden geleid.

Voorbeeld van Rotonde in Zwolle:
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Algemene aanbevelingen voor verkeerssituaties
Rotondes: Rotondes moeten eenduidig zijn. Dezelfde vorm, dezelfde
verkeerslagen, dezelfde regels.
Fietspaden: Fietspaden moeten breed genoeg zijn voor twee fietsers.
Doorlopende routes, dominant over de autowegen binnen de bebouwde kom. De
auto is te gast, 30 km/u.
Verkeerslichten: Verkeerslichten moeten binnen de bebouwde kom meer op
groene-golf voor fietsers ingericht zijn. Of van alle kanten korte
wachttijden.
Verkeersborden: Betere routeborden zowel in de bebouwde kom als naar de
regiosteden.
Verkeerssnelheden auto's: Binnen de bebouwde kom 30km/uur

Crisis situaties
Opmerkingen bewoners over Weeskinderendijk-Dokweg
 Stoplichten niet alleen voor de trein maar ook voor fiets/wandelaar/auto.



Een duidelijke oversteekplaats voor fietsers en wandelaars, komend vanaf
waterzijde bijna onmogelijk om alles te zien. (fietsers/voetgangers hebben
nauwelijks overzicht).
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Een fiets/wandelpad op het nu provisorisch aangelegde voetpad zodat
fietsers bij de Maasplaza over kunnen steken. Parallel wandelpad wordt
gebruikt door fietser maar dat mag officieel niet. Stukje niemandsland
voor fietsers en voetgangers.



De omgeving is ingericht voor automobilisten wegen/ autowasstraat
bedrijven/ parkeerplaats / trein. En niet voor inwoners ( geen stoep meer
vanaf de wasstraat)



Herstel busverbinding, plaatsen reparatiepunt fietsen, en leenfietsen.
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Rotonde Transvaalsstraat
Op verzoek van een aantal ouders van school Vest hebben leden van de fracties
van GroenLinks en D66 op vrijdag 13 december deelgenomen aan de
verkeersschouw bij de rotonde Transvaalstraat ‘s morgens om 07.45 uur.
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Deze rotonde wordt door ouders van diverse scholen, Bavinckschool, school
Muhring en school Vest ervaren als onoverzichtelijk en gevaarlijk. Dagelijks
moeten( ouders en) leerlingen deze rotonde passeren op weg naar hun school en
dit is allerminst zonder risico is in de praktijk gebleken. Ook de al wat oudere
leerlingen op weg naar de school op het Halmaheiraplein (H3O) en het Johan De
Wittgymnasium (Oranjepark)
moeten deze lastige rotonde passeren op weg naar school.
Aanbeveling: Maak een doorlopende rotonde waar de fietsers voorrang hebben.

Hugo de Grootplein

Vanaf de verkeers- en Stadsbrug komende uit de richting Zwijndrecht is er een
onaanvaardbaar groot verkeersaanbod richting Brouwersdijk, vooral tussen
15.30 uur en 19.00 uur: spitstijden
Aanbeveling: De fase rood richting Brouwersdijk verlengen en de fase groen via
de Weeskinderen dijk beneden verlengen, als op de Singel nabij de ABN-AMRO
bank.
Op diezelfde weg vanaf de Stadsbrug komende, de eerste afslag naar de
Viottakade afsluiten, met eventueel bariers (met water gevulde plastic bakken
rood en wit gekleurd) om een tijdelijke situatie te bezien. Het
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bestemmingsverkeer moet dan via het plein zelf rijden en is vanaf het om de
hoek gelegen zebrapad beter te zien, voetgangers zien dan snelverkeer
aankomen.
De voorrangssituatie op het Hugo de Grootplein nog eens goed bekijken en
duidelijker rijrichtingen aangeven. Bebossing op de middenberm
verwijderen!.

Het fietspad Diepenbrockweg naast de Prins Bernhardschool geschikt maken voor
twee richtingen(gebeurd nu al, omdat het eerste stuk

Dubbeldam
De toegangswegen richting de scholen; Stevensweg – Eikenlaan
– Kastanjelaan – Elzenlaan – Dubbelsteynlaan Oost – Gravensingel –
Noordhoevelaan – Groene Kruislaan.

De smalle en fietsgevaarlijke 30km-zones, waar snelheden van 50-70 km
normaal zijn. Voor fietsers is er een onduidelijke bewegwijzering wat een fietspad
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zou meten zijn; er zijn zelfs moeders hun kinderen uit veiligheid op de stoep
laten fietsen

Aanbeveling: Fietsstraten waar auto te gast is bij scholen en 30 km zones.
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Dienstverlenende acties




Plaatsen van fietspompen in beton.
Plaatsen van oplaadpunten voor de elektrische fiets.
Plaatsen van leenfietsen bij waterbushalte Otto Dickeplein, Energiehuis,
veerpont Werkendam.
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Samenvatting en aanbevelingen
In deze nota zijn specifieke knelpunten en aanbevelingen genoemd. Ook zijn er
wat meer algemene knelpunten en aanbevelingen besproken zoals rotondes,
breedte van de fietspaden, stoplichten.
Wij menen te kunnen stellen dat er knelpunten zijn die op de lange termijn
moeten worden opgelost, zoals doorlopende fietspaden en auto
te gast binnen de bebouwde kom.
En knelpunten die de korte termijn kunnen worden aangepakt. Hiervoor hebben
wij aanbevelingen gedaan, die vooral benoemd zijn door de fietsgebruikers van
Dordrecht: aanbevelingen van bewoners
Het nieuwe fietsbeleid en onze schouwronden alsmede de verzamelde individuele
reacties van fietsende bewoners laten zien dat er nog veel werk moet worden
verzet willen wij een veilige en goede fietsstad hebben.
Het nieuwe fietsbeleid, de daarbij behorende begroting en plan van aanpak is
een goede aanzet voor een totale aanpak.
De door ons en door anderen aangegeven crisis situaties geven aan dat er op
sommige plaatsen in de stad direct moet worden ingegrepen. Mogelijk door
(tijdelijk) eenvoudige oplossingen die de veiligheid van de fietsers garanderen.
Op langere termijn door een meer integrale aanpak.
De schouwrondes en de reacties hierop ( er wordt regelmatig gevraagd te komen
kijken en de situaties te beschrijven) geven aan dat een goed nieuw fietsbeleid
geen statisch document mag worden. Meldingen van bewoners dienen direct
gevoegd bij de al bekende knelpunten en indien nodig in de plannen van aanpak
van herstel en
verbetering te worden meegenomen.
Wij hopen dan ook dat deze notitie een waardevolle aanvulling is op het nieuwe
fietsbeleid en kan bijdrage in discussies en beslissingen over te nemen besluiten.

====
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