
Aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard
Postbus 1000
3160 GA Rhoon

Poortugaal, 14 november 2020.

Betreft: verzoek afsluiting Albrandswaardsedijk voor doorgaand verkeer

Geacht college,

Zeer onlangs ontving de wethouder Ruimtelijke ordening en Wonen, de heer drs. 
R.E. Schneider, een brief van een aantal bewoners van de Albrandswaardsedijk 
omtrent bovenvermeld onderwerp.
Ongelukkigerwijs is er in die brief sprake van een omissie: de schrijvers realiseerden 
zich ten tijde van schrijven onvoldoende dat de afsluiting voor doorgaand verkeer 
noodzakelijk is niet vanaf het Antes-terrein zoals in de brief wordt gesteld, maar wel 
ter hoogte van de hoek Schroeder van der Kolklaan/Albrandswaardsedijk.

De nu voorliggende brief is opgesteld in goed overleg met de schrijvers van de vorige 
brief. Immers, afsluiting vanaf de grens van het Antes-terrein zou betekenen dat de 
verkeersstroom voor dijkbewoners juist zou toenemen. 

Veiligheid, gezondheid en welbevinden al langer onder druk
De ontwikkelingen met betrekking tot het initiatief van de  Antes/Parnassiagroep om 
450-500 woningen te ontwikkelen op hun terrein heeft ons, een groep bewoners
langs de Albrandswaardsedijk, er toe gebracht bij u uiting te geven aan onze al lang
bestaande grote zorg omtrent het personen- en goederen verkeer aan de
Albrandswaardsedijk. Veiligheid, gezondheid en welbevinden staan aan de dijk al
lange tijd onder grote druk. De urgentste problemen die hier aan ten grondslag liggen
zetten we hieronder graag voor u uiteen:

• Van de huidige verkeersdrukte op de Schroeder van der Kolklaan komt in
heen en retour verkeer ca. 90 % van de Fivoor(TBS) inrichting en ca. 80 %
van Antes. De Albrandswaardsedijk heeft te maken met druk doorgaand- en
vaak z.g. sluipverkeer.

• Van handhaving van de plaatselijk geldende max. 30 km/u is geen sprake.
Verzoeken van bewoners in het verleden aan directies van Antes/ Fivoor om
personeel te attenderen op de maximum snelheid hebben helaas tot niets
geleid.

• Naast gevaar en hinder door verkeer is bij stoppend en optrekkend verkeer de
uitstoot van uitlaatgassen, fijnstof en geluid een grote zorg voor de
gezondheid van de bewoners aan de Albrandswaardsedijk. Die komt nog eens
bovenop de in deze regio al gedragen last van z.g. industriestof, dat ons vaak
in de vorm van roetaanslag bereikt.

• De door de gemeente aangebrachte wegversmalling ter hoogte van
huisnummer 113 is qua verkeersveiligheid een fiasco gebleken: frictie tussen
op- en neergaand verkeer nam toe, evenals die tussen personen - waaronder
veel kinderen - en vrachtverkeer. De noodzakelijke oversteek van wielrijders,
al dan niet met elektrische hulpmotor, zorgt voor een extra verhoging van
gevaar.

• Enige jaren geleden is er aan de oostzijde van het Antesterrein een verruiming
en verharding van de infrastructuur aangelegd zodat personen-, vracht- en



openbaar vervoer (RET ) via de ruime oostzijde van het terrein toegang van 
en naar Antes en Fivoor krijgen. Een relatief klein gedeelte van al het verkeer 
maakt echter gebruik van die veilige route.

Dit alles is voor ons aanleiding met u in gesprek te willen gaan over een voor de 
hand liggende oplossing. Hiertoe verzoeken wij een overleg met u op korte termijn.

Hoogachtend de bewonerscommissie,




