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BIJLAGE 1

Huidige situatie

Autoverkeer
Om de huidige situatie voor het gemotoriseerde verkeer in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van
het regionale verkeersmodel Drechtsteden. Uit de modelresultaten blijkt dat in 2007 de avondspits binnen
de gemeente iets drukker is dan de ochtendspits. Op de snelwegen, inclusief de op- en afritten, is in de
ochtendspits duidelijk zichtbaar dat het verkeer richting Rotterdam de grootste stroom is. In de avondspits
komt het verkeer daar juist vandaan.
Tijdens beide spitsperioden zijn er hoge intensiteiten bij de aansluitingen met de rijksweg A15
(Noordeinde) en rijksweg A16 (Hendrik Ydenweg). De intensiteit / capaciteitsverhouding ligt rond de
aansluitingen hoger dan 90%. Op enkele wegvakken zijn de verkeerstromen zelfs groter dan de capaciteit
van de weg. Deze capaciteitsknelpunten leiden in de spits tot wachtrijen die in de avondspits terug kunnen
slaan op de snelwegen. Tot slot is het kruispunt Sophialaan – Langeweg – Bootjessteeg zwaar belast. Dit
kruispunt ligt op de grens met de gemeente Zwijndrecht. De verkeersregelinstallatie is in beheer en
onderhoud bij de gemeente Zwijndrecht.
De Nijverheidsweg is op dit moment geen capaciteitsknelpunt, maar het aantal inritten van de bedrijven
conflicteert met de verkeersfunctie van de weg.
De huidige hoofdwegenstructuur (HWS) is weergegeven op de afbeelding op de volgende pagina. Deze
wegen zijn de huidige gebiedsontsluitingswegen binnen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Op deze
wegen geldt, de voor gebiedsontsluitingswegen gebruikelijke, maximumsnelheid van 50 km/uur. Enkele
woonwijken zijn aangewezen en ingericht als 30 km/uur-gebied. Op een deel van de wegen die zijn
aangeduid als weg met een verblijfsfunctie, geldt echter nog een maximumsnelheid van 50 km/uur.
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Langzaam verkeer
In deze paragraaf wordt eerst de huidige situatie beschreven voor de fiets en daarna wordt in gegaan op
voetgangers en gehandicapten. Bij het inventariseren van de huidige situatie voor het langzaam verkeer is
het van belang de belangrijkste herkomsten en bestemmingen te benoemen. In algemene zin zijn de
belangrijkste bestemmingen voor langzaam verkeer de scholen, winkelcentra en sportaccommodaties. De
herkomsten zijn voornamelijk de woonwijken en ouderenhuisvesting specifiek. Deze voorzieningen liggen
redelijk gespreid over Hendrik-Ido-Ambacht. Er is één hoofdwinkelcentrum, De Schoof, gelegen in het
noordoosten van de gemeente. De sportvoorzieningen zijn geconcentreerd op Sportpark Schildman,
midden in Hendrik-Ido-Ambacht. Ouderenvoorzieningen zijn vooral te vinden in de buurten Centrum,
Oostendam en Kruiswiel (zie de afbeelding op pagina 5 van Bijlage 1).
Fietsers
Door de bebouwingsdichtheid leent de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zich uitstekend voor
verplaatsingen per fiets. Zeker gezien de speciale fietsvoorzieningen die zijn aangelegd heeft de fiets
potentie. Er is een uitgebreid netwerk van solitaire / vrijliggende fietspaden en wegen met fietsstroken (zie
de afbeelding op pagina 6). Deze goede voorwaarden voor de fiets zijn terug te zien in het aandeel van de
1
fiets in verplaatsingen tot 7,5 km, dit is met 38% vrij hoog. De infrastructurele voorzieningen bevinden zich
vooral buiten het centrumgebied. Deze fietspaden worden voor de herkenbaarheid in principe uitgevoerd
in een roodkleurige verharding.
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft in aansluiting op het landelijke en regionale beleid er voor
gekozen om het fietsverkeer op de rotondes voorrang te geven op het autoverkeer. Op de Antoniuslaan is
één ongelijkvloerse kruising met de fietspaden uit het Burgemeester Baxpark. Ook op de Krommeweg is er
een tunnel voor fietsers, waardoor fietsers tussen de wijken Krommeweg en De Volgerlanden de
Krommeweg ongelijkvloers kunnen kruisen.
De Waterbus faciliteert het regionale fietsverkeer en zorgt ervoor dat de waterwegen geen barrière te zijn,
maar juist een extra kans voor het fietsverkeer om de reistijd te verkorten.
Bij enkele bushaltes zijn voorzieningen aangelegd voor fietsparkeren om ketenmobiliteit te bevorderen
(Afbeelding 1).

Afbeelding 1: Voorzieningen voor fietsparkeren bij een bushalte op de
1

Ambachtsezoom.
Bron: AVV / Mobiliteitsonderzoek Nederland MON (2006).

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht/GVVP Hendrik-Ido-Ambacht
Bijlage 1

maart 2009, versie: 4
-3-

Voetgangers
Het niveau van het voetgangersnetwerk wordt, naast de aanwezigheid van voetpaden, bepaald door de
hoeveelheid en kwaliteit van de oversteekvoorzieningen. Door goede oversteekvoorzieningen wordt de
barrièrewerking van infrastructuur verminderd. Over het algemeen zijn de voetgangersoversteekplaatsen
in Hendrik-Ido-Ambacht goed herkenbaar, een deel is met borden aangegeven. Hieronder zijn enkele
voorbeelden weergegeven. Twee locaties zijn voorzien van LED-verlichting, die door overstekende
voetgangers kan worden geactiveerd.
Afbeelding 2 geeft voorbeelden van oversteekvoorzieningen voor voetgangers en fietsers in Hendrik-IdoAmbacht. Foto (1) is genomen op de Reeweg, (2) op de rotonde Reeweg – Antoniuslaan met
tweerichtingsfietspad in de voorrang, (3) op het kruispunt Reeweg – Hoefkens en (4) op de Rietlaan in De
Volgerlanden. Voetgangersoversteekplaatsen die extra aandacht behoeven worden soms aangegeven
met een blauw bord met fluorescerend gele achtergrond of met een portaal waarbij het bord
voetgangersoversteekplaats boven de rijbaan hangt. In De Volgerlanden is de oversteekvoorziening ook
voorzien van een middeneiland.

1

2

3

4

Afbeelding 2: Oversteekvoorzieningen op de Reeweg en op de Rietlaan

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht/GVVP Hendrik-Ido-Ambacht
Bijlage 1

maart 2009, versie: 4
-4-

Afbeelding 3: Herkomsten en bestemmingen langzaam verkeer
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Afbeelding 4: Vrijliggende fietspaden en fietsstroken
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Openbaar vervoer
Hendrik-Ido-Ambacht kent twee vormen van openbaar vervoer: de bus en de Waterbus/Fast Ferry.
Daarnaast bestaat er een vorm van gesloten collectief vraagafhankelijk vervoer. Dit vormt een deur-totdeur alternatief voor mensen handicap en mensen van 75 jaar en ouder.. Hendrik-Ido-Ambacht is niet
direct bereikbaar per trein. De dichtstbijzijnde NS stations zijn die in Zwijndrecht en Dordrecht. Vanuit
Zwijndrecht en Dordrecht vertrekken er regelmatig treinen richting Rotterdam en Breda. Het grootste
gedeelte van de bebouwde kom van Hendrik-Ido-Ambacht bevindt zich binnen een afstand van 400 meter
van een bushalte (pagina 9). Uitzondering hierop vormt een deel van het bedrijventerrein Antoniapolder.
Bus
Het busvervoer wordt in Hendrik-Ido-Ambacht uitgevoerd door ARRIVA. De vier buslijnen verbinden
Hendrik-Ido-Ambacht met Rotterdam en Dordrecht:
Lijn

Route

Frequentie

Lijn 88:

Dordrecht – Hendrik-Ido-Ambacht – Rotterdam Kralingse Zoom

Weekdag overdag: 2x / uur
Avond en weekend: 1x / uur

Lijn 92:

Dordrecht – Hendrik-Ido-Ambacht – Rotterdam Zuidplein

Weekdag overdag: 2x / uur

Lijn 144:

Dordrecht – Hendrik-Ido-Ambacht – Rotterdam Zuidplein

Weekdag en zaterdag overdag:

Avond en weekend: 1x / uur
1x / uur
Lijn 192:

Dordrecht – Hendrik-Ido-Ambacht – Rotterdam Zuidplein

Weekdag: avondspits

Lijn 892

Dordrecht – Hendrik-Ido-Ambacht – Rotterdam

Nachtdienst in het weekend

Tabel 1: Frequenties buslijnen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Lijn 88 en 92 rijden overdag beide twee keer per uur en ’s avonds en in het weekend één keer per uur. Lijn
144 rijdt tijdens werkdagen en op zaterdag één keer per uur overdag. Lijn 192 rijdt alleen doordeweeks
tijdens de avondspits. Naast deze lijnen rijden er ook nog regionale lijnen over de A15 en A16, maar deze
lijnen halteren niet in Hendrik-Ido-Ambacht. Het betreft de lijnen 187, 188, 190 en 191, die Rotterdam
verbinden met Alblasserdam, Dordrecht en Sliedrecht. Een rit van of naar Rotterdam duurt volgens de
dienstregeling ongeveer 20 à 30 minuten, van en naar Dordrecht duurt een rit 25 minuten. Voorts rijdt in
de weekeinden een nachtdienst (lijn 892) van Rotterdam Centraal via Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht
naar Dordrecht CS.
Lijn 92 rijdt via de vrijliggende busbanen op
de Laan van Welhorst. Deze busbanen zijn
aangelegd in het kader van HOV-D
(Hoogwaardig
Openbaar
Vervoer
Drechtsteden), een initiatief van de regio
Drechtsteden.
Bij enkele bushaltes zijn voorzieningen
aangelegd
voor
fietsparkeren,
om
ketenmobiliteit te bevorderen (Afbeelding 1).

Afbeelding 5: Vrijliggende busbanen op de Laan van Welhorst.
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Waterbus
Naast het openbaar vervoer over de weg heeft Hendrik-Ido-Ambacht de beschikking over openbaar
vervoer over water: de Waterbus. Met de Waterbus is het mogelijk om van Hendrik-Ido-Ambacht naar
Rotterdam en naar Dordrecht te reizen (en vice versa), ieder half uur is er een afvaart. Een rit van HendrikIdo-Ambacht naar Rotterdam (nabij het Centrum) duurt 45 minuten en naar Dordrecht 15 minuten. In
Dordrecht en Ridderkerk zijn twee overstappunten op de andere waterbuslijnen. De huidige halte van de
Waterbus te Hendrik-Ido-Ambacht is gelegen aan het einde van de Veerweg en zal worden verplaatst naar
een nieuwe locatie aan het Noordeinde. De Waterbus sluit niet aan op de buslijnen.
Drechthopper
Naast het lijngebonden openbaar vervoer beschikt Hendrik-Ido-Ambacht ook over gesloten collectief
vraagafhankelijk vervoer (CVV); de Drechthopper. Dit is een regionaal initiatief voor gehandicapten en
mensen van 75 jaar en ouder. De Drechthopper is dus niet voor iedereen toegankelijk. Voor gebruik dient
gebeld te worden en het vervoer is van deur tot deur.
De Seniorenbus is een vergelijkbaar particulier initiatief. De Stichting Seniorenbus is in 1997 opgericht om
bejaarden die niet meer mobiel zijn tegen een lage prijs van deur-tot-deur te vervoeren. In 2006 reden er
vier bussen in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht.
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Afbeelding 6: Dekking Openbaar Vervoer
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Verkeersveiligheid
Het wegencategoriseringsplan uit 1999 bevat een groot aantal Duurzaam Veilig maatregelen. Voorbeelden
zijn het inrichten van 30 km/uur-gebieden, fietsers van rechts in de voorrang en bromfietsers op de rijbaan
binnen de bebouwde kom. Ook in de toekomst blijven de principes van Duurzaam Veilig het uitgangspunt
bij de weginrichting.
Bij het inventariseren van de huidige situatie is ook de verkeersveiligheid in de gemeente Hendrik-IdoAmbacht in beeld gebracht. In deze paragraaf beschrijven wij het ongevallenbeeld in de gemeente.
De gemeente is de laatste jaren ondanks de groei van inwoners en daarmee mobiliteit verkeersveiliger
geworden. Het aantal ongevallen is sterk gedaald. Het grootste deel van de ongevallen die in Hendrik-IdoAmbacht plaatsvinden is uitsluitend met materiele schade (UMS). In Figuur 2 is te zien dat er na 2002 een
sterk dalende trend is ingezet. Deze daling kan echter grotendeels worden verklaard door de daling van de
registratiegraad van dit type ongevallen vanaf 2003. Vanaf 2003 worden UMS parkeerongevallen namelijk
niet meer geregistreerd.
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Figuur 2: Letselongevallen in Hendrik-Ido-Ambacht, uitgesplitst

parkeerongevallen)

naar letselernst (bron, verkeersongevallenregistratie politie

in

Hendrik-Ido-Ambacht

(bron,

verkeersongevallenregistratie politie AVV/Rijkswaterstaat).

AVV/Rijkswaterstaat).

De slachtofferongevallen laten een minder positief beeld zien. Het aantal dodelijke ongevallen is stabiel en
schommelt tussen de 0 en de 2 per jaar. Het aantal ongevallen met ziekenhuisgewonden geeft een
wisselend beeld. Gemiddeld waren er per jaar 10 ongevallen met ziekenhuisgewonden, met uitschieters
naar 3 in 1999 en 14 in 2006. De trend bij ongevallen met lichtgewonden is wel dalend (Figuur 2). In 2007
waren er 2 dodelijke ongevallen en 13 ongevallen met ziekenhuisgewonden. Dit wijkt niet af van de trend
van de afgelopen jaren; het aantal slachtofferongevallen blijft dus stabiel en daalt niet.
Uit de verkeersveiligheidsmonitor van Hendrik-Ido-Ambacht blijkt dat fietsers en bromfietsers een hoog
aandeel hebben in slachtofferongevallen. Verder valt op dat ongevallen met als hoofdtoedracht ‘voorrang /
doorgang’ en flankongevallen oververtegenwoordigd zijn in de slachtofferongevallen. Dit wijst erop dat
deze ongevallen voornamelijk op kruispunten plaatsvinden.
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Als er specifiek naar de ongevallen in 2006 wordt gekeken, is te zien dat er zowel binnen als buiten de
bebouwde kom een sterke stijging is van de ernstige ongevallen. In 2007 blijft dit aantal stabiel. Buiten de
bebouwde kom vallen de slachtoffers vooral op wegen die niet in beheer zijn van de gemeente HendrikIdo-Ambacht. Dit is conform verwachting, omdat vrijwel alle wegen buiten de bebouwde kom niet bij de
gemeente in beheer zijn. Ook de ernstige ongevallen zijn niet geconcentreerd op één locatie, maar zijn
verspreid over wegvakken en kruispunten binnen de gemeente.
Uit de landelijke ongevallencijfers (AVV / 2002-2006) blijkt dat in Hendrik-Ido-Ambacht de betrokkenheid
van langzaam verkeer (brom- en snorfietsers, fietsers en voetgangers) bij ernstige ongevallen binnen de
2
bebouwde kom relatief hoger is dan het landelijke gemiddelde (74% ten opzichte van 68%). Dit geldt ook
als met de provincie Zuid-Holland (69%) en de gemeente Sliedrecht (71% en gemeente van vergelijkbare
grootte en stedelijkheid) wordt vergeleken. Dit kan deels verklaard worden door het relatief hoge aandeel
van fietsverkeer in verplaatsingen onder de 7,5 km. In vergelijking met de gemeente Papendrecht (81%) is
de ongevalsbetrokkenheid van langzaam verkeer overigens juist lager. De stijging van letselongevallen in
2006 bestond grotendeels uit kruispuntongevallen met fietsers.
Hendrik-Ido-Ambacht

Het Rijk

Bibeko

Bubeko

Totaal

Bubeko

Totaal

Bibeko

2003

4

1

5

2

2

2

2004

8

8

1

1

2005

6

6

1

1

2006

11

11

3

3

2007

9

9

2

2

Totaal

38

39

9

9

Jaar

1

Waterschap

Totaal

Bubeko

Totaal
2

9

1

1

10

1

1

15

2

2

4

15

4

4

8

56

7

Tabel 2: Ernstige ongevallen naar wegbeheerder en binnen (bibeko) of buiten de bebouwde kom (bubeko)

Jaar

Bibeko

Bubeko

Totaal

Kruispunt

Wegvak

Totaal

Kruispunt

Wegvak

Totaal

2003

3

3

6

1

2

3

9

2004

3

5

8

1

1

2

10

2005

4

2

6

1

1

7

2006

6

5

11

2

2

4

15

2007

9

2

11

1

3

4

15

Totaal

25

17

42

6

8

14

56

Tabel 3: Ernstige ongevallen op wegen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, op kruispunten of wegvakken en
binnen (bibeko) of buiten de bebouwde kom (bubeko)

Er zijn in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht geen blackspots (locaties met 6 of meer
slachtofferongevallen in de periode 2004-2006). De ongevallen zijn redelijk verspreid over de wegen in
Hendrik-Ido-Ambacht. Met vijf slachtofferongevallen in de periode 2004-2006 is het kruispunt
Weteringsingel – Reeweg wel een locatie die nadere aandacht verdient (zie Afbeelding 7).

2

In 2007 is dit aandeel 83%
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Op de kaart met locaties met twee of meer slachtofferongevallen (2004-2006) valt de route Antoniuslaan
op (zie pagina 13). Het kruispunt Antoniuslaan – Vrouwgelenweg is in 2008 aangepast, daar is een
rotonde aangelegd. Op de kruispunten heeft een aantal slachtofferongevallen plaatsgevonden tussen
personenauto’s en langzaam verkeer De overige gevaarlijke locaties binnen de gemeente Hendrik-IdoAmbacht zijn in het beheer van het Rijk (A16) of het Waterschap Hollandse Delta (Achterambachtseweg,
Hendrik Ydenweg en Langeweg).

Afbeelding 7: Kruispunt Weteringsingel – Reeweg, 5
letselongevallen 2004-2006, 3 tussen auto en voetganger of
fiets.

Afbeelding 8: Kruispunt Antoniuslaan – Avelingen. Vrijliggend
fietspad is moeilijk te zien vanaf de Antoniuslaan, door de
begroeiing .

Externe veiligheid
Het vervoer van gevaarlijke stoffen door Hendrik-Ido-Ambacht mag alleen over twee aangewezen routes
buiten de bebouwde kom (A16 – Hendrik Ydenweg – Langeweg en A15 – Noordeinde – Nijverheidsweg –
Veerweg – Nieuwe Bosweg). Deze routes zijn wel visueel aangebracht, maar er is geen formele
besluitvorming over geweest. Binnen de bebouwde kom is het vervoer van gevaarlijke stoffen zonder
ontheffing niet toegestaan.
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Afbeelding 9: Locaties met twee of meer slachtofferongevallen (2004-2006)
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Leefbaarheid
Onder leefbaarheid wordt verstaan het effect op de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting die door het
wegverkeer wordt veroorzaakt.
Geluid
3
De regelgeving voor geluid is vastgelegd in de Wet Geluidshinder. Hierin is de saneringsgrens op 60 dB
gesteld. Van belang is vast te stellen waar de geluidsbelasting deze grens overschrijdt. Binnen de
4
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht liggen momenteel 193 woningen in de geluidsklasse 65-69 dB . Deze
gebouwen liggen langs de hoofdwegenstructuur. Voor deze 193 woningen wordt een aanpak voorgesteld
in het geluidsactieplan. De woningen langs de westelijke route van de hoofdwegenstructuur binnen
Hendrik-Ido-Ambacht hebben in het noordelijk deel van het traject een hoge geluidsbelasting op de gevel.
Gebouwen boven de saneringsgrens concentreren zich op deze route in het bijzonder langs de
Sandelingenstraat en Reeweg (tussen Tromplaan en Weteringsingel). De route Veersedijk en Kerkstraat in
het noordoosten van de gemeente is een aandachtspunt. Op dit traject is slechts een aantal woningen
boven de saneringsgrens, maar de verkeersintensiteiten in relatie tot het beschikbare wegprofielen kunnen
in de toekomst tot toename leiden. De geluidsbelasting langs de Antoniuslaan (tussen de Vrouwgelenweg
en de Graaf Willemlaan) is voor de hier gelegen woningen te hoog.
Lucht
Sinds november 2007 is nieuwe regelgeving voor luchtkwaliteit in werking getreden. Deze Wet
Luchtkwaliteit geeft de kaders waar de luchtkwaliteit aan moet voldoen. De belangrijkste stoffen zijn
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (belangrijkste PM10). Met behulp van het milieumodel wordt berekend of
5
de wettelijke normen voor NO2 en PM10 worden overschreden . De in 2007 geldende jaargemiddelde
3
plandrempel voor NO2 van 46 µg/m wordt niet overschreden. Uit de berekeningen blijkt tevens dat de
jaargemiddelde grenswaarde PM10 en de PM10 etmaal grenswaarde (35 dagen) niet worden overschreden.
Parkeren
Ook de parkeersituatie in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is bij de inventarisatie van de huidige situatie
in beeld gebracht.
Parkeerregulering
In Hendrik-Ido-Ambacht wordt het parkeren in de huidige situatie beperkt gereguleerd. Er is geen betaald
parkeren en op één locatie in het centrumgebied is een blauwe zone ingevoerd. Deze is met name
bedoeld om kortparkeerders een plaats te geven bij hun bezoek aan de centrumvoorzieningen.
Langs een aantal openbare wegen mag niet geparkeerd worden en dit wordt gereguleerd door
parkeerverboden. Vrachtwagens en grote voertuigen kunnen parkeren op daarvoor speciaal ingerichte
terreinen bij de Zuidwende en het Frankepad. Hierbij moet opgemerkt worden dat er geen
parkeergelegenheid aanwezig is voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen (deze vallen onder de Wet
Vervoer Gevaarlijke Stoffen) en koelwagens met in werking zijnde motoren (dit laatste wel bij Frankepad).

3

Wijziging Wet Geluidshinder op 1 januari 2007

4

Bron: knelpunten actieplan Hendrik-Ido-Ambacht april 2008

5

Wet luchtkwaliteit:
•

grenswaarde NO2 40 microgram op basis van jaargemiddelde;

•

grenswaarde PM10 40 microgram op basis van jaargemiddelde of etmaalgemiddelde 50 µg/m³ wordt meer dan
35 dagen per jaar overschreden.
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Meten is weten
Om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige parkeersituatie is in oktober 2007 een uitgebreide
parkeertelling uitgevoerd in Hendrik-Ido-Ambacht. Alle openbare parkeerplaatsen binnen de gemeente zijn
hierbij geïnventariseerd. Parkeerplaatsen in particulier eigendom en op eigen terrein zijn hierbij niet
geïnventariseerd. Op basis van de parkeertelling kan geconcludeerd worden dat er circa 12.400 openbare
6
parkeerplaatsen beschikbaar zijn in Hendrik-Ido-Ambacht.
Naast de inventarisatie van het aantal beschikbare parkeerplaatsen, is ook de bezetting van de
parkeerplaatsen op een aantal momenten geregistreerd. De resultaten hiervan staan kort weergegeven in
volgende tabel.

Periode

Capaciteit (aantal

Gemiddelde

Aandeel

parkeerplaatsen)

bezettingsgraad7

foutparkeerders8

Parkeerdruk9

Nachtmeting (1-5u)

12.400 pp

67%

6%

73%

Dinsdagochtend (9-12u)

5.000 pp

62%

5%

67%

Dinsdagmiddag (13-16u)

5.000 pp

62%

5%

67%

Zaterdagochtend (9-12u)

5.000 pp

40%

3%

43%

Zaterdagmiddag (13-16u)

5.000 pp

44%

3%

47%

Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde bezettingsgraad op de verschillende momenten in de
onderzochte gebieden redelijk is. In de nachtperiode is tweederde van alle beschikbare
parkeervoorzieningen bezet. Echter in verschillende deelgebieden is dan sprake van een gemiddeld
hogere bezettingsgraad, zelfs tot boven de 80%. In de gebieden met een gemiddeld hoge parkeerdruk
komt het op straatniveau voor dat de bezettingsgraad oploopt tot boven de 100%. Het aandeel
foutparkeren ligt in deze gebieden veelal ook hoger.
Werkdag
Op dinsdag, een normale werkdag, zijn de bezettingsgraden iets lager dan gedurende de nachtelijke
situatie. In een deel van de gebieden zijn de bewoners dan niet aanwezig, maar zijn er wel auto’s van
werkers of bezoekers in een gebied geparkeerd. Op een gewone werkdag komt het binnen de gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht op gebiedsniveau niet voor dat de gemiddelde bezettingsgraad oploopt tot boven de
80%. Op straatniveau kan dat op een aantal plaatsen wel voorkomen, al is dat minder vaak dan in de
nachtelijke situatie.
Zaterdag
Uit het onderzoek op een zaterdag blijkt dat de bezettingsgraden gemiddeld lager zijn dan gedurende de
nacht of op een werkdag. Dit is te verklaren door het feit dat een deel van de bewoners van huis is en er
ook minder werk gerelateerd parkeergedrag plaatsvindt. Wel constateren we rond sportterreinen en
winkelvoorzieningen een hogere parkeerdruk optreden.

6

Hierbij is een onderverdeling gemaakt in 36 deelgebieden. De vervolgmetingen is uitgevoerd in 14 van deze

deelgebieden. Een indeling van deze deelgebieden opgenomen.
7

De gemiddelde bezettingsgraad is het aantal goed geparkeerde voertuigen ten opzichte van de totaal beschikbare

parkeercapaciteit in een gebied.
8

Het aandeel foutparkeerders is het aantal foutief geparkeerde voertuigen ten opzichte van de totaal beschikbare

parkeercapaciteit in een gebied.
9

De optelling van de gemiddelde bezettingsgraad en het aandeel foutparkeerder geeft inzicht in de parkeerdruk in een

gebied.
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Ook op de zaterdag loopt de gemiddelde bezettingsgraad op gebiedsniveau niet op tot boven de 80%.
Vooral rond de genoemde sportterreinen en de winkelgebieden ligt de gemiddelde bezettingsgraad op
bepaalde tijden hoger.

Afbeelding 10 gebiedsindeling parkeeronderzoek

Aandachtspunten
In Hendrik-Ido-Ambacht is een aantal specifieke
aandachtspunt is de hoge parkeerdruk, die vooral ’s
een deel wordt dit veroorzaakt doordat er in
parkeervoorzieningen aanwezig zijn. Dit leidt tot
parkeervoorzieningen.

aandachtspunten te benoemen. Een belangrijk
nachts in een aantal woongebieden optreed. Voor
een aantal gebieden krap gedimensioneerde
inefficiënt gebruik en daarmee een tekort aan

Op zaterdag en werkdagen is een hoge parkeerdruk in mindere mate waarneembaar. Waar wel een hoge
parkeerdruk op deze dagen wordt geconstateerd, wordt dit veroorzaakt door de specifieke locatie, zoals in
gebieden met winkels. In het centrumgebied is sprake van parkeerregulering door een blauwe zone of
door het gebruik van parkeerverboden. Hierbij komt tevens het tweede aandachtpunt naar voren en dat
betreft de eenduidigheid en duidelijkheid van de nu gehanteerde vormen van parkeerregulering. Deze
vormen worden afhankelijk van de situatie door elkaar toegepast. Van belang is het toepassen van een
eenduidige regulering waardoor voor de weggebruiker meer duidelijkheid ontstaat (logisch voor de
gebruiker).
Net als in de woongebieden kan ook een hogere parkeerdruk optreden in een aantal werkgebieden
(bedrijfsterreinen). Voor de bedrijfsterreinen is specifiek verzocht om uitbreiding van de parkeercapaciteit
in deze gebieden. Afhankelijk van het vast te stellen beleid moet bezien worden tot in hoeverre hiervoor
mogelijkheden geboden kunnen worden.
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Op basis van de uitgevoerde parkeeronderzoeken kan eenvoudig nader inzicht verkregen worden in
eventuele problematiek die optreedt op gebiedsniveau. Hiervoor zijn twee indicatoren beschikbaar:
1. De bezettingsgraad; naarmate deze meer oploopt komt de vraag naar parkeerplaatsen meer en meer
in de buurt van het beschikbare aanbod. Bij een bezettingsgraad van boven de 85% vinden in de
regel ongewenste effecten plaatsen als foutparkeren en zoekgedrag naar parkeervoorzieningen.
2. De illegale parkeerdruk; dit betreft het aandeel foutparkeerders ten opzichte van de aanwezige
parkeercapaciteit. Bij een oplopende bezettingsgraad wordt de kans op foutparkeren in de regel ook
groter. Daarnaast kan een hoge illegale parkeerdruk een indicator zijn voor een onduidelijke
parkeersituatie of een specifieke functie met een sterke parkeer aantrekkende werking waarvoor op
locatie niet voldoende parkeergelegenheid aanwezig is.
Door de indicatoren bezettingsgraad en illegale parkeerdruk met elkaar te combineren, kan op
gebiedsniveau een uitspraak gedaan worden over de eventuele mate van problematiek in een gebied.
Hierbij wordt de volgende verdeling gemaakt in 4 categorieën.
Legenda

Omschrijving
Geen probleem
Aandachtsgebied
Mogelijke maatregelen onderzoeken
Op korte termijn maatregelen treffen

Illegale parkeerdruk
Bez.graad
<40%
40-60%
60-80%

0%

1-5%

5-10%

10-15%

>15%

39
11, 17

7, 23

27, 28

12, 24

6, 14

30

16

80-100%
>100%

Tabel 4 Confrontatiemix zaterdagmeting

Illegale parkeerdruk
Bez.graad
<40%
40-60%
60-80%

0%

1-5%

17, 23

12, 22, 27, 28

6, 7, 24

14, 16, 30

5-10%

10-15%

>15%

36

80-100%
>100%

Tabel 5 Confrontatiemix dinsdagmeting

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht/GVVP Hendrik-Ido-Ambacht
Bijlage 1

maart 2009, versie: 4
- 17 -

Op basis van dit overzicht wordt duidelijk dat er een aantal gebieden zijn in de gemeente Hendrik-IdoAmbacht die op basis van het uitgevoerde parkeeronderzoek aandacht behoeven. Op volgorde van
prioriteit zijn dit de volgende gebieden:
Illegale parkeerdruk
Bez.graad
<40%
40-60%

0%

5-10%

10-15%

24

10, 47

7, 8, 17, 19

1, 21

22

2, 3, 9, 12,
13, 18, 20,
23, 25

14, 27

29, 32

15

31

28, 30

4, 6

60-80%
80-100%

1-5%

5, 11, 19

>15%

16, 33

>100%

Tabel 6 Confrontatiemix nachtmeting

1.
2.
3.
4.
5.

gebied 16: zowel ’s nachts als op zaterdag een hoge bezettingsgraad en hoge illegale parkeerdruk;
gebied 33: nachts hoge bezettingsgraad en hoge illegale parkeerdruk;
de gebieden 6, 28 en 30: zowel ’s nachts als zaterdag een hoge bezettingsgraad relatief hoge illegale
parkeerdruk;
de gebieden 14 en 27: zowel ’s nachts als zaterdag een relatief hoge bezettingsgraad en
bovengemiddelde illegale parkeerdruk;
gebied 29: ’s nachts relatief hogere illegale parkeerdruk

De afbeelding op de volgende bladzijde geeft de aandachtsgebieden en de bijbehorende prioriteit (1 t/m 5)
weer.
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Prioriteit
(1 = hoog, 5 = laag)
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BIJLAGE 2

Toekomstige situatie 2020 (autonoom)

Deze bijlage beschrijft hoe de toekomstige situatie er in 2020 uit zal zien, indien het huidige beleid
gecontinueerd wordt (de autonome ontwikkeling genoemd). Hierin worden alleen plannen en
ontwikkelingen meegenomen die al vast staan.
Gemotoriseerd verkeer
In de toekomst wordt de HWS uitgebreid met twee ontsluitingswegen voor De Volgerlanden tussen de
Laan van Welhorst en de Veersedijk. Verder wordt het Noordeinde doorgetrokken, oostelijk van de huidige
gebiedsontsluitingsweg door bedrijventerrein Antoniapolder, de Nijverheidsweg.
Uit de modelresultaten van het model Drechtsteden voor het jaar 2020 blijkt dat de doorstroming op het
wegennet van Hendrik-Ido-Ambacht verslechtert ten opzichte van de huidige situatie. Allereerst wordt dit
veroorzaakt door de autonome stijging van de automobiliteit, maar een andere belangrijke oorzaak is de
uitbreiding van Hendrik-Ido-Ambacht met De Volgerlanden.
In de toekomstige situatie verergeren de bij de huidige situatie genoemde knelpunten. Vooral bij de
toegangen tot de rijkswegen A15 en A16 ontstaan capaciteitsproblemen op de Hendrik Ydenweg en het
Noordeinde. Dit kan terugslag hebben op de verkeersafwikkeling op de rijkswegen. Ook op de
toegangsroutes van en naar De Volgerlanden ontstaan problemen:
1)

2)

zuid-oostelijke toegang De Volgerlanden, rotonde
Laan van Welhorst – Laan van Walburg –
Thorbeckelaan – Hoofdland in de gemeente
Zwijndrecht en rotonde Laan van Welhorst – Rietlaan;
zuid-westelijke toegang De Volgerlanden, kruispunt
Krommeweg – Langeweg – Bootjessteeg in de
gemeente Zwijndrecht en rotonde Sophialaan –
Ambachtsezoom – Rietlaan.

2

1

Langzaam verkeer
Het fietsnetwerk kan worden uitgebreid door parallel aan de nieuw aan te leggen
gebiedsontsluitingswegen vrijliggende fietspaden aan te leggen. Naast deze fietspaden zijn geen verdere
aanpassingen aan het fietsnetwerk gepland.
Openbaar vervoer
Bij het openbaar vervoer wijzigt bij ongewijzigd beleid de route van lijn 88 door De Volgerlanden. In de
toekomst gaat deze bus rijden over de Sophialaan in plaats van over de Rietlaan. Met de verschuiving
worden de openbaar vervoerhaltes beter verdeeld. Een andere wijziging betreft de halte van de waterbus.
Deze wordt ongeveer één kilometer naar het zuiden verlegd.
Leefbaarheid
De verwachting is dat de automobiliteit de komende jaren verder toeneemt. Het verkeersmodel van
Drechtsteden laat zien dat als gevolg daarvan ook de intensiteiten op de hoofdwegen toenemen. Dit heeft
gevolgen voor de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting langs deze wegen.
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Geluid
Het aantal geluidsbelaste gebouwen binnen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht neemt de komende jaren
toe, als gevolg van de totale realisatie van De Volgerlanden. Een hoge geluidsbelasting is langs alle
hoofdwegen zichtbaar. Een aantal routes valt echter op. In de huidige situatie is aandacht gevraagd voor
de route Veersedijk – Kerkstraat, vanwege een hoge geluidsbelasting. Naast deze ontwikkeling zijn ook
afnames zichtbaar als gevolg van genomen maatregelen in wegverharding en gewijzigde
verkeerscirculatie. Een voorbeeld hiervan is de Veersedijk in zuidelijke richting vanaf het bedrijfsterrein
Antoniapolder.
Lucht
Ondanks de toename van het verkeer in de toekomst is er in 2020 een verbetering te zien ten opzichte
van 2007. Deze verbetering is het gevolg van de lagere uitstoot per voertuig in 2020 ten opzichte van de
huidige situatie. Dit als gevolg van technologische maatregelen. Ook een lagere achtergrondconcentratie
is een reden voor de verbetering. De achtergrondconcentratie is een gemiddelde luchtvervuiling in een
groot gebied. De achtergrondconcentraties worden jaarlijks door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) berekend. Door deze verbetering is in 2020 geen sprake van overschrijding van de
grenswaarden voor luchtkwaliteit in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Parkeren
De groei die de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht doormaakt, is van invloed op de mobiliteit en het gebruik
van de infrastructuur. Dit heeft ook zijn weerslag op het parkeren. De groei van het autobezit en de
mobiliteit draagt bij aan een intensivering van het gebruik van de beschikbare parkeervoorzieningen.
Daarnaast worden in de gemeente ook nieuwe voorzieningen ontwikkeld die een eigen parkeervraag
creëren, zoals het winkelcentrum in De Volgerlanden. Dit kan consequenties hebben voor het parkeren .
De verwachting is dat de vraag naar parkeerruimte bij de eigen woning de komende jaren gaat toenemen.
Voor de verschillende woonwijken die er binnen Hendrik-Ido-Ambacht zijn, heeft dit waarschijnlijk ook
verschillende gevolgen. In de oudere woonwijken is het autobezit de laatste jaren toegenomen waardoor
niet altijd meer een parkeerplek voor de deur gevonden kan worden. De verwachting is dat deze vraag in
de toekomst nog verder zal stijgen. In deze wijken resteert echter veelal geen openbare ruimte om deze te
herinrichten voor aanvullende parkeervoorzieningen. In de nieuwere wijken van de Volgerlanden zijn
recentere parkeernormen toegepast. Daarnaast is er een reservering van 0,3 parkeerplaatsen per woning
opgenomen in het openbare gebied, om rekening te houden met een stijgende parkeerbehoefte in de
toekomst. Daardoor kan verwacht worden dat er in de toekomst voldoende parkeervoorzieningen
aanwezig zijn. Wel heeft het parkeeronderzoek in de huidige situatie voor enkele gebieden binnen De
Volgerlanden aandacht gevraagd. Deze gebieden (zie afbeelding op vorige bladzijde) blijven een
aandachtpunt wanneer hier in de toekomst geen maatregelen worden getroffen.
Het is echter mede afhankelijk van de aanwezige vervoersalternatieven en de verdere sociaal
economische ontwikkelingen in de toekomst of het autobezit en autogebruik in deze gebieden in de hand
gehouden kan worden.
Parkeerregulering
In het winkelcentrum van De Volgerlanden wordt in de centrale parkeergarage een vorm van betaald
parkeren ingevoerd. Deze parkeergarage wordt momenteel gebouwd en is in particulier bezit, dus geen
eigendom van de gemeente. In de directe omgeving van dit winkelcentrum wordt een blauwe zone /
parkeerregulering ingevoerd (realisatie 2009/2010) om met name de woonfunctie in dit gebied te
beschermen en bewoners een plaats te bieden. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht overweegt momenteel
niet om elders in de gemeente betaald parkeren te introduceren, aangezien de noodzaak hiertoe
ontbreekt.
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht/GVVP Hendrik-Ido-Ambacht
Bijlage 2

maart 2009, versie: 4
-2-

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht/GVVP Hendrik-Ido-Ambacht
Bijlage 2

maart 2009, versie: 4
-3-

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht/GVVP Hendrik-Ido-Ambacht
Bijlage 2

maart 2009, versie: 4
-4-

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht/GVVP Hendrik-Ido-Ambacht
Error! Reference source not found.

maart 2009, versie: 4 Error! Reference source not found.
-5-

BIJLAGE 3

Vigerend beleid

In deze paragraaf wordt een beknopte beschrijving gegeven van het vigerende beleid ten aanzien van het
verkeer en vervoer in Hendrik-Ido-Ambacht. Eerst wordt het huidige verkeers- en vervoersbeleid van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht beschreven. Daarnaast komt het verkeers- en vervoersbeleid van de
relevante wegbeheerders aan bod. Dit zijn de rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland, de regio
Drechtsteden en de omliggende gemeenten. Tot slot wordt het beleid van de gemeente Hendrik-IdoAmbacht beschreven op overige beleidsterreinen die van invloed zijn op het verkeer in de gemeente.
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Hoofdwegenstructuur en verkeersveiligheidsbeleid
In de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wordt het verkeer zoveel mogelijk over de hiervoor aangewezen
hoofdwegenstructuur (HWS) gebundeld afgewikkeld. De HWS voor gemotoriseerd verkeer is vastgelegd in
10
het categoriseringsplan . Hierin zijn de gebiedsontsluitende wegen (HWS) en de verblijfsgebieden binnen
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vastgelegd. Binnen de verblijfsgebieden staat het verblijven voorop en
niet de verkeersfunctie. De verkeersstructuur in het centrumgebied van De Volgerlanden is vastgelegd in
11
een integrale verkeersvisie . Hierin is ook de hoofdstructuur voor de fiets vastgelegd.
Openbaar vervoer
Ten aanzien van het openbaar vervoer sluit Hendrik-Ido-Ambacht zich aan bij het beleid van de regio
Drechtsteden. HOV-Drechtsteden en de Stedenbaan zijn sleutelprojecten in dit beleid.
Ruimtelijke ontwikkelingen
De economische ontwikkelingen zijn in Hendrik-Ido-Ambacht voornamelijk geconcentreerd in
bedrijventerrein de Antoniapolder, Veersedijk en Grotenoord aan de Noord en op twee kleinere terreinen;
De Sandeling en Langesteijn aan de westkant van Hendrik-Ido-Ambacht. In de toekomst is er ook een
12
bedrijventerrein gepland tussen de Ambachtsezoom en de A16 . De toekomstige economische
ontwikkelingen vinden plaats in bovengenoemde gebieden.
Qua woningbouw wordt de komende jaren gewerkt aan de voltooiing van De Volgerlanden. Verder zijn er
ontwikkelingen gepland aan de oevers van de Noord (de Noordoevers). In november 2007 heeft de
13
gemeenteraad de woonvisie vastgesteld. Hierin staat wat er de komende jaren moet veranderen om aan
te sluiten bij de woonbehoeften. In de structuurvisie zal de uiteindelijke ruimtelijke invulling en de
prioritering van de diverse locaties worden bepaald.
Detailhandelsbeleid
Hendrik-Ido-Ambacht heeft gekozen voor één hoofdwinkelcentrum in De Schoof aan de Graaf Willemlaan.
Hier bevinden zich zowel winkels voor dagelijkse boodschappen als winkels voor niet-dagelijkse aankopen
zoals kleding. De dagelijkse winkelfunctie is geconcentreerd in kleinere wijkwinkelcentra in De
Volgerlanden, aan de Reeweg en op het Louwersplein.

10

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (1999). Categoriseringsplan gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

11

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (2007). Integrale visie op verkeer Centrumgebied De Volgerlanden

12

Drechtsteden (2007). De Drechtse Poort. Bedrijventerreinenstrategie voor de Drechtsteden.

13

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (2007). Woonvisie.
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Mobiliteitsbeleid Rijksoverheid
14
Het rijksbeleid is vastgelegd in de Nota Mobiliteit . Dit is het nationale verkeers- en vervoersplan, waarin
doelen en kaders voor het verkeers- en vervoersbeleid tot 2020 worden beschreven. De houding van de
landelijke overheid ten aanzien van mobiliteit is de afgelopen jaren veranderd. In de jaren 90 werd nog
getracht de (auto)mobiliteit af te remmen, om zodoende de negatieve effecten van mobiliteit tegen te
gaan. De maatregelen richtten zich destijds vooral op het stimuleren van het langzaam verkeer en
openbaar vervoer. Het beleid heeft echter niet tot een toegenomen bereikbaarheid geleid. Daarna kwam er
een omslag en werd het credo ‘mobiliteit mag’. Het huidige overheidsbeleid gaat uit van het standpunt dat
mobiliteit moet. Mobiliteit, zowel van personen als van goederen, is een voorwaarde voor economische en
sociale ontwikkeling. Mensen moeten mobiel kunnen zijn om maatschappelijk te kunnen participeren.
Het hoofddoel is het verbeteren van de betrouwbaarheid van het verkeerssysteem van deur tot deur en
binnen maatschappelijke randvoorwaarden op het gebied van verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het rijk
propageert en stimuleert daarom het selectief aanbieden van verschillende soorten bereikbaarheid,
afhankelijk van behoefte, plaats en tijd. Mobiliteit mag, maar niet altijd en overal. Het landelijk beleid is dus
niet per definitie meer gericht op het tegengaan van de groei van de automobiliteit, maar eerder op het
aanbieden van aantrekkelijke alternatieven.
De verantwoordelijkheid, de middelen en de bevoegdheden voor dit beleid worden op een steeds
decentraler niveau neergelegd. Dat geldt zowel voor de aanleg van infrastructuur en het openbaar vervoer
als ook voor bijvoorbeeld een regionaal afgestemd parkeer- en fietsbeleid. Het verkeersveiligheidsbeleid
blijft gericht op het terugdringen van het aantal verkeersdoden en -gewonden. Nu de wegencategorisering
conform Duurzaam Veilig ver is gevorderd komt de nadruk meer op de inrichting conform Duurzaam Veilig
en educatie en handhaving te liggen.
Mobiliteitsbeleid Provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland heeft haar verkeers- en vervoersbeleid vastgelegd in het Provinciaal Verkeer15
en Vervoerplan 2002 – 2020 (PVVP) . De provincie kiest voor ‘beheerst groeien’. De uitdaging is om de
mobiliteit voldoende te blijven faciliteren en tegelijk een duurzame, veilige samenleving te ontwikkelen. Het
PVVP stelt daarbij de ‘mobilist’ centraal, welk vervoermiddel hij of zij ook kiest. Netwerken van de
verschillende vervoerwijzen en (weg)beheerders moeten een samenhangend en op elkaar afgestemd
geheel vormen (ketenmobiliteit). Samenhang en integratie zijn dan ook de sleutelwoorden van het PVVP,
dat is opgesteld ten tijde van het NVVP.
Het PVVP constateert dat er een onevenwichtigheid is gegroeid tussen het rijkswegennet en de overige
wegen (het onderliggend wegennet) en wil daarom de functie van dit onderliggend wegennet versterken.
Daarvoor moet er een onderliggend wegennet-plus komen: regionale wegen die hun verbindende functie
kunnen waarmaken. Het hoogwaardig regionaal openbaar vervoer (HOV) is het zwakste punt in het
huidige verkeerssysteem. Er wordt ingezet op de Stedenbaan. Het PVVP hecht ook veel waarde aan de
‘zachte’ kant van het mobiliteitsbeleid. Met goed mobiliteitsmanagement worden ketenverplaatsingen
gestimuleerd. Met de auto daar waar onvermijdelijk, met de fiets of het openbaar vervoer daar waar het
kan.
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2006). Nota Mobiliteit.
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Provincie Zuid-Holland (2004). Beheerst groeien. Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2002 – 2020.
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Gemotoriseerd verkeer
Het Zuid-Hollands wegennet is zwaar belast. De provincie Zuid-Holland lanceert een voorstel om delen
van het hoofdwegennet (HWN-) en van het onderliggend wegennet (OWN+, veelal provinciale wegen)
anders in te richten, omdat rond de grote stadsgewesten het HWN in de spits voor 80% gebruikt wordt
door regionaal verkeer. Het onderliggende netwerk moet zijn regionale functie waarmaken. Delen van het
OWN die geen zware (regionale) verbindingsfunctie meer vervullen kunnen worden afgewaardeerd.
Langzaam verkeer
De fiets is voor de provincie Zuid-Holland een belangrijk vervoermiddel. Ruim een kwart van alle
verplaatsingen in de provincie wordt per fiets ondernomen. In het kader van het mobiliteitsmanagement wil
16
de provincie het gebruik van de fiets bevorderen. Het fietsbeleid is geconcretiseerd in het Fietsplan . Het
beleid wordt met een aantal accentverschillen gecontinueerd:
•
•
•
•

Intensivering utilitair en recreatief fietsverkeer (volwaardig fijnmazig netwerk, dat sociaal veilig,
comfortabel en verkeersveilig is).
Verbreding van het fietsbeleid (onder andere meer aandacht voor fietsvoorzieningen).
Versterken fiets in ketenmobiliteit (bevorderen gecombineerd gebruik van fiets en openbaar vervoer,
hierbij zijn goede fietsverbindingen naar haltes en stations belangrijk).
Meer aandacht voor hoogwaardige interstedelijke fietsverbindingen (de fietssnelweg) en een
aanpassing van het beleid rondom fietsstallingen in het kader van een intensivering van het beleid op
het punt van de ‘korte ritten’.

Openbaar vervoer
In Zuid-Holland is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer nodig. De provincie Zuid-Holland werkt
samen met andere partijen aan een nieuwe visie op het regionaal openbaar vervoer: het Zuidvleugelnet.
Dit net moet perfect aansluiten op de verplaatsingsbehoefte van de reiziger: samenhangend, snel,
frequent en betrouwbaar. Allereerst kan dit bereikt worden door op het spoor het huidige stoptreinennet te
transformeren naar een hoogfrequent regionaal spoorvervoer (Stedenbaan). Introductie van nieuwe lightrail verbindingen moet een nieuwe dimensie aan het netwerk toevoegen (de Drechtstedenring). Ten slotte
completeren sneldienstverbindingen het Zuidvleugelnet. Samen met de komst van hoogwaardig openbaar
vervoer zal de overstap tussen de OV-diensten onderling, maar ook vanuit auto en fiets soepel moeten
verlopen. Even zo belangrijk zijn halteplaatsen die sociaal veilige zijn, en voldoende faciliteiten hebben,
zoals fietsenstallingen, parkeerfaciliteiten, reizigersinformatie etc.
Verkeersveiligheid
Ondanks de verwachte mobiliteitsgroei onderschrijft de provincie de verkeersveiligheidsdoelstellingen uit
het NVVP: afname van het aantal verkeersdoden en gewonden in 2010 met 34 % respectievelijk 27%.
Voor de wegen die zijzelf in beheer heeft wordt echter ingezet op een scherpere taakstelling: geen
toename van het aantal verkeersslachtoffers ten opzichte van het basisjaar 1986. In 2006 is de nationale
verkeersveiligheidsdoelstelling aangescherpt tot een afname van 30% van het aantal verkeersdoden in
2010 ten opzichte van 2002 (het basisjaar van de nota Mobiliteit). Dit betekent dat er in 2010 maximaal
750 verkeersdoden mogen vallen in heel Nederland. Dit betekent dat ook de doelstelling van de overige
wegbeheerders aangescherpt is.
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Provincie Zuid-Holland (2001) Fietsplan 2001 provincie Zuid-Holland.
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Leefbaarheid
Duurzame oplossingen kunnen verkeersmilieuproblemen al op voorhand inperken. Zo kan het lokaliseren
van voorzieningen als scholen op korte afstand van woningen veel onnodige verplaatsingen voorkomen.
Zuinige, schone dieselmotoren in bussen en vrachtwagens reduceren de uitstoot van schadelijke emissies.
Mobiliteitsbeleid regio Drechtsteden
De regio Drechtsteden bestaat uit 6 gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,
Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. De hoofdinfrastructuur bestaat uit de driehoek A15, A16 en N3 en
de spoorlijnen Leiden-Rotterdam-Roosendaal, Dordrecht-Breda-Eindhoven en Dordrecht-GorinchemGeldermalsen. Daarnaast zijn de waterwegen de Merwede, de Noord en Oude Maas kenmerkend voor het
gebied. De Drechtsteden hebben in 2002 het verkeers- en vervoersbeleid voor de periode tot 2010
17
beschreven in het Mobiliteitsplan Drechtsteden . Dit plan vormt een strategisch kader voor de
ontwikkeling van mobiliteit en bereikbaarheid in de Drechtsteden, daarnaast biedt het kaders en
doelstellingen ten aanzien van de vervoersrelaties met omliggende regio’s.
Gemotoriseerd verkeer
Het Mobiliteitsplan stamt nog uit de tijd van voor de Nota Mobiliteit. Dat betekent dat de nadruk gelegd
wordt op het ontmoedigen van autoverkeer. De regio streeft naar een regionaal autonetwerk waarbij men
voor interne verplaatsingen niet langer volledig afhankelijk is van het rijkswegennet. In het
Uitvoeringsprogramma zijn geen extra wegen opgenomen. Discussiepunt is de verdeling doorgaand en
regionaal bestemmingsverkeer over de beschikbare capaciteit. De regio zet zich in voor een optimale
regionale bereikbaarheid. Dit houdt in dat men vanuit bedrijventerreinen en buitenwijken (woongebieden,
die meer dan 1,5 kilometer van het centrum liggen) snel op een regionale hoofdverkeersader moet kunnen
komen (de A15, A16 of de N3). Voor centrumgebieden, omliggende woonwijken en kantorenlocaties geldt
de minder zware eis van ligging langs een stedelijke verkeersas. Dit hangt samen met het veronderstelde
aanbod van openbaar vervoer.
Fiets
Het Mobiliteitsplan concludeert dat het fietsnetwerk voor het grootste deel voldoet. Wel is het belangrijk dat
ontbrekende schakels in utilitaire en recreatieve routes worden gerealiseerd. Uitbreiding van het
waterbusnet is wezenlijk om de fietser vooruit te helpen. Verder moet het kwaliteitsniveau van sommige
verbindingen omhoog.
Openbaar Vervoer
De regio wil voorzien in OV als alternatief voor de auto. Rails, weg en water werken daarbij samen. Rails
vormen de ruggengraat van het verbindende OV-netwerk. Het ontsluitende systeem (bus) sluit hier
naadloos op aan. Om het gewenste kwaliteitsniveau te halen, is een herstructurering van het openbaar
vervoernetwerk in de regio Drechtsteden noodzakelijk. Versterking van de dragende structuur vraagt om
realisatie van de Stedenbaan, implementatie van het plan Hoogwaardig Openbaar Vervoer-Drechtsteden
(HOV-D) en uitbouw van het waterbussysteem. Het HOV-bussysteem door Sliedrecht, Papendrecht,
Zwijndrecht, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam completeert het hoogwaardige aanbod aan
openbaar vervoer.
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Bureau Drechtsteden (2002). Mobiliteitsplan Drechtsteden. Verkeren in de regio Drechtsteden.

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht/GVVP Hendrik-Ido-Ambacht
Bijlage 3

maart 2009, versie: 4
-4-

Parkeren
Er is geen gezamenlijk parkeerbeleid geformuleerd, wel biedt het Mobiliteitsplan een kader voor een
afgestemde aanpak van parkeerproblemen in de regio. Er moet worden toegewerkt naar regionale
parkeernormen voor woongebieden. De opzet hiervan is overigens niet om door een krappe
parkeersituatie het autobezit te beïnvloeden. Eén uniforme norm voor alle woonwijken in de regio is niet
werkbaar. Elke situatie vraagt om een specifieke oplossing. Wel is het zinvol om op regionaal niveau een
bepaalde “zachte” koppeling met andere kwaliteiten in het verkeers- en vervoersysteem af te spreken.
Wijken met een hoge woningdichtheid hebben vaak relatief weinig openbare ruimte (met weinig
mogelijkheden om extra parkeervoorzieningen aan te leggen), maar bieden wel goede kansen voor een
ruim en frequent aanbod aan openbaar vervoer. Hierdoor kan in deze wijken in principe met een minimumnorm aan parkeerplaatsen worden volstaan. Soms kan echter niet ontkomen worden aan het feit dat
alternatieve parkeergelegenheid moet worden geboden. Mogelijk moet dan in overleg met bewoners
bestaande groene ruimte worden opgeofferd of moeten de mogelijkheden voor ondergronds parkeren
worden onderzocht.
Verkeersveiligheid
De regio streeft -net als het landelijke beleid- naar een Duurzaam Veilig wegennet met een hiërarchische
opbouw. De categorisering van wegen wordt consequent doorgevoerd en, waar nodig, vertaald naar
aanpassing van de structuur en/of bestaande vormgeving. De gemeenten streven daarbij naar een
uniforme vormgeving.
Buurgemeenten
Gemeente Zwijndrecht
18
De gemeente Zwijndrecht heeft in 2005 een Verkeers- en VervoerPlan opgesteld. In het verkeer- en
vervoersplan worden door een gebiedsgerichte aanpak de groeiende verkeersstromen in Zwijndrecht
afgestemd op de ruimtelijke ordening van de stad. Op plaatsen waar een aantrekkelijk verblijfsklimaat
essentieel is, moet het autoverkeer zich aanpassen aan zijn omgeving. Tegelijkertijd is er beleid
geformuleerd om de bereikbaarheid van de belangrijkste economische centra in de stad te verbeteren,
door op plaatsen waar dit ruimtelijk mogelijk is een goede doorstroming van het autoverkeer aan te bieden.
In de nieuwe verkeersstructuur krijgt de aansluiting Hendrik-Ido-Ambacht op de A16 een meer prominente
rol voor de verkeersafwikkeling van Zwijndrecht. Een flink deel van de voorziene verkeersgroei zal gebruik
maken van deze aansluiting in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, via de Langeweg, Ambachtsezoom en
Hendrik Ydenweg. De A16-aansluiting Zwijndrecht functioneert primair als ontsluiting van het
stadscentrum.
De gemeente Zwijndrecht investeert de komende jaren in zowel de directheid als het comfort van de
fietsverbindingen. Door ontbrekende schakels in het fietsnetwerk of vanwege de slechte kwaliteit van de
fietspaden wordt de fiets nog te vaak niet gebruikt binnen Zwijndrecht en in de Drechtsteden. In
samenwerking met de regiogemeenten wordt het waterbussysteem verder uitgebreid. De
waterbusverbindingen vormen belangrijke schakels in het regionale fietspadennetwerk.
De verbetering van het openbaar vervoer uit zich in een nieuwe dienstregeling voor de Drechtsteden. Op
de drukste lijnen wordt waar nodig gekozen voor vrijliggende infrastructuur. In Zwijndrecht betekent dit
aanleg van deze infrastructuur binnen het Maasterras, op de Koninginneweg en de Laan van Walburg.
Ontwikkeling van ‘de Stedenbaan’ op de spoorlijn Leiden-Dordrecht betekent voor Zwijndrecht verbetering
van de aansluiting op de treindiensten in de zuidelijke Randstad.
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Gemeente Zwijndrecht (2005). Kwaliteit in mobiliteit. Verkeers- en vervoerplan Zwijndrecht 2005 – 2015.
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Zwijndrecht kiest in het centrum voor parkeerregulering en realisatie van extra parkeervoorzieningen. Op
nieuwbouw worden nieuwe ruimere parkeernomen toegepast om problemen te voorkomen, maar in
bestaande woonwijken is maatwerk nodig. Ook op bedrijfsterreinen wordt samen met het bedrijfsleven
naar maatwerkoplossingen gestreefd.
In Zwijndrecht wordt milieuoverlast voor een groot gedeelte veroorzaakt door verkeer op de A16 en
vervoer via de spoorlijn. De problematiek op de wegen die in beheer zijn bij de gemeente, wordt
aangepakt door:
•
verkeersstromen om verblijfsgebieden heen te leiden
•
de doorstroming van het verkeer te verbeteren
•
alternatieven voor de auto te stimuleren.
Ten aanzien van de verkeersveiligheid richt de gemeente Zwijndrecht zich op de verdere implementatie
van het Duurzaam Veilig-principe. In aanvulling daarop worden oversteekvoorzieningen rondom
bestemmingen voor voetgangers verbeterd. Om de verkeersveiligheid en leefkwaliteit te verbeteren
worden voor het goederenvervoer over de weg in overleg met de betrokken partijen een beperkt aantal
routes in de gemeente Zwijndrecht vastgelegd.
Momenteel hebben de fietsers bij de rotondes binnen de gemeente Zwijndrecht geen voorrang op het
overige verkeer. Medio 2008 heeft de gemeenteraad van Zwijndrecht besloten om de vormgeving en de
verkeersregeling van de rotondes aan te passen aan de landelijke richtlijnen van het CROW. Met dit
besluit wordt aangesloten bij de regionale beleidslijn over “fietser in de voorrang” op rotondes binnen de
bebouwde kom. Binnen een periode van 5 jaar worden alle rotondes in Zwijndrecht aangepast.
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BIJLAGE 4

Uitkomsten modelberekeningen scenario’s
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BIJLAGE 5

Knelpunten

Parkeren

Knelpunt wensbeeld tov autonoom

Locatie

Auto

Hoge intensiteiten

Noordeinde – Brugtracé A15

X

X

Hoge intensiteiten

Noordeinde – Nijverheidsweg
(verlengde tracé Antioniuslaan)

X

X

Hoge intensiteiten

Hendrik
Ydenweg
Ambachtsezoom

X

X

Hoge intensiteiten

Ambachtsezoom – Krommeweg

X

X

Hoge intensiteiten

Hoge Kade – Antioniuslaan

X

X

–

Fiets

OV

VVH19

LBH

X

Gebruik komt niet overeen met gewenste functie

Avelingen

X

Gebruik komt niet overeen met gewenste functie

De Hil

X

X

Gebruik komt niet overeen met gewenste functie

Graaf Willemlaan

X

X

Gebruik komt niet overeen met gewenste functie

Damweg

X

X

Gebruik komt niet overeen met gewenste functie

Achterambachtseweg

X

X

Hoge bezettingsgraad en hoge illegale parkeerdruk

Krommeweg Noord

X

Hoge bezettingsgraad en hoge illegale parkeerdruk

De Volgerlanden Oost

X

Hoge bezettingsgraad en hoge illegale parkeerdruk

Wijk Centrum (buurt Dorp)

X

Hoge bezettingsgraad en hoge illegale parkeerdruk

De Volgerlanden West (zuid)

X

Ontbrekende schakels fietsnetwerk

Aansluiting
Veersedijk

Ontbrekende schakels fietsnetwerk

Graaf Willemlaan richting zuidoosten (Onderdijkse Rijweg)

X

Ontbrekende schakels fietsnetwerk

Pompe van Meerdevoortsingel Veersedijk - Nieuwe Bosweg

X

Ontbrekende schakels fietsnetwerk

Van Duyvenvoordelaan richting
zuid-oosten (Onderdijkse Rijweg)

X

Ontbrekende schakels fietsnetwerk
Ontbrekende schakels fietsnetwerk

Meidoornstraat

op

Gemeenlandskade
richting
noorden (Antoniuslaan)
Oost-west
verbinding
door
Krommeweg
(noordelijk
van
Zuidwende)

Ontbrekende schakels fietsnetwerk

Hendrik
Ydenweg
richting
noorden (Sandelingenstraat)

Loopafstand naar haltes buiten de bebouwde kom

n.v.t.

X

X
X

X
X

Relatie Zwijndrecht

n.v.t.

X

Relatie Alblasserdam

n.v.t.

X

Ontbreken centraal OV-punt in H-I-A

n.v.t.

X
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VVH = verkeersveiligheid, LBH = leefbaarheid
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Knelpunt wensbeelden onderling
Locatie

Primaire fietsroute kruist HWS

Antoniuslaan nabij de Hoge
Bogerd

X

X

Primaire fietsroute kruist HWS

Nijverheidsweg
Antoniuslaan

–

X

X

Primaire fietsroute kruist HWS

Ambachtsezoom
Krommeweg

–

X

X

Primaire fietsroute kruist HWS

Antoniuslaan – Avelingen

X

X

Primaire fietsroute kruist HWS

Noordeinde
A15

X

X

X

X

X

X

X

X

Ontbreken vrijliggende fietspaden

Auto

–

Brugtracé

Sandelingenstraat
Reeweg tussen Adm. de
Ruijterlaan
en
Sandelingenstraat

Ontbreken vrijliggende fietspaden

Weteringsingel
Godewijckstraat

Ontbreken vrijliggende fietspaden

Achterambachtseweg

X

X

Ontbreken vrijliggende fietspaden

Veersedijk

X

X

Groot deel van secundaire fietsroutes bevat geen
fietsvoorzieningen

n.v.t.

X

X

Knelpunt
vervoer

Locatie

verkeer

–

openbaar

Van

OV

Ontbreken vrijliggende fietspaden

gemotoriseerd

–

Fiets

VVH20

Knelpunt gemotoriseerd – langzaam verkeer

Auto

Fiets

OV

VVH

LBH

LBH

Busroute door verblijfsgebied

Admiraal de Ruyterlaan –
Nibbelinkstraat
–
Sandelingenstraat

X

X

Busroute door verblijfsgebied

Pompe
van
Meerdervoortsingel – Graaf
Willemlaan–

X

X

Busroute door verblijfsgebied

Graaf
Willemlaan
–
Kerkstraat – Veersedijk –
De Schenkel

X

X

X

X

X

X

Busroute door verblijfsgebied
Busroute door verblijfsgebied
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De Hil – Gemeenlandskade
– Avelingen
Sophialaan

VVH = verkeersveiligheid, LBH = leefbaarheid
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