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Geachte raadsleden,  
 
Na een intensief voorbereidingstraject heeft het college een besluit genomen over het verkeersveilig 
maken van de Tijsjesdijk. Naar aanleiding van dit besluit willen we u onder andere informeren over het 
tot stand komen van het plan en het vervolgtraject. Ook de financiering en de planning voor de  
uitvoering komen aan de orde. 
 
Kernboodschap  
In samenwerking met bewoners en belanghebbenden is een plan opgesteld met als doel een 
verkeerveilig ingerichte Tijsjesdijk. Onderdeel van het plan is het afsluiten van de Tijsjesdijk op 
vastgestelde tijden zodat doorgaand verkeer de Tijsjesdijk in die periodes niet als doorgaande 
verbinding kan gebruiken. Daarnaast wordt doorgaand verkeer ontmoedigd met een aantal 
verkeersremmende maatregelen. Hiermee hopen we te bereiken dat de verkeersdruk op de dijk 
afneemt en zich beperkt tot bestemmingsverkeer.   
 
Aanleiding  
Al langere tijd komen er van bewoners en omwonenden signalen over onveilige verkeerssituaties op 
de Tijsjesdijk en in de directe omgeving. In 2012 is daarom het project Tijsjesdijk Verkeersveilig 
gestart. Door verschillende oorzaken heeft dit project uiteindelijk niet geleid tot het nemen van 
maatregelen en bleef de verkeerssituatie onveranderd. Begin 2015 is het project weer opgepakt, 
waarbij is ingezet op een adequate burgerparticipatie. 
 
Participatie 
Het verkeersplan is tot stand gekomen in een open proces met bewoners, omwonenden en 
belanghebbenden. De bewoners van de Tijsjesdijk én van de aangrenzende woongebieden (De 
Gaarde, Zwaluwenlaan en omgeving, Kastanje, De Beuk, De Eik, Esdoorn) hebben tijdens drie 
bewonersavonden geparticipeerd in de planvorming.  
 
De eerste twee bewonersavonden hebben geleid tot het opstellen van twee maatregelvarianten: 
ontmoedigen en weren (zie bijlage 1). Beide varianten zijn tijdens de derde bewonersavond plenair 
aan de bewoners toegelicht. Vervolgens hebben de aanwezigen in groepen de verschillende 
mogelijkheden bediscussieerd en hun voorkeur uitgesproken. Er bleek geen (ruime) meerderheid voor 
één van de twee maatregelvarianten, maar wel voor onderdelen van beide opties. Het definitieve 
verkeersplan (zie bijlage 2) bestaat dan ook uit een combinatie van ontmoedigen en weren. 
 
De wegencategorisering uit het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan) heeft bij het tot stand 
komen van het verkeersplan gediend als leidraad. De Tijsjesdijk heeft in dat kader een verblijfsfunctie. 
Bij de inrichting van de openbare ruimte ligt de prioriteit dan ook bij het langzaam verkeer en niet bij de 
doorstroming van het gemotoriseerd verkeer. 



Financiering 
Uitvoering van het verkeersplan is begroot op € 82.860,-. De uitvoering ervan wordt gefinancierd 
vanuit het restkrediet Investeringsplan Verhardingen. Deze reservering is aangekondigd en reeds 
vastgesteld in de 2de financiële tussenrapportage van 2015.  
 
Verder is het project opgenomen in het Investeringsplan-Vervoersautoriteit 2016 van de 
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De aanleg van de fietsvoorziening (het aanbrengen van 
kantstrepen op de Tijsjesdijk als onderdeel van een regionale fietsroute) is in het kader van dit 
investeringsplan aangemeld en in principe voor 50% subsidiabel. 
 
Communicatie  
Binnenkort krijgen de bewoners en omwonenden van de Tijsjesdijk een uitnodiging voor een 
inloopbijeenkomst in april (de precieze datum volgt nog).Tijdens deze inloopavond kunnen zij het 
definitieve plan bekijken, een toelichting krijgen op de maatregelen en is er gelegenheid om vragen  
te stellen.  
 
Bewoners, omwonenden en belanghebbenden worden ook op de hoogte gehouden over de voortgang 
en planning voor de uitvoering.  
 
Planning 
Vanwege de doorlooptijd van de procedure voor de verkeersbesluiten, de civieltechnische 
voorbereiding en eventuele subsidiemogelijkheden is de start van de uitvoering gepland in het  
najaar 2016. 
 
Na realisatie van de verkeersmaatregelen wordt de nieuwe verkeerssituatie gemonitord. Na een jaar 
volgt dan een evaluatie om te bekijken of aanscherping van de maatregelen noodzakelijk is. Als er 
aanleiding voor is, kan de evaluatie al na 6 maanden plaatsvinden.  
 
 
Bijlagen 
1. Notitie Tijsjesdijk verkeersveilig! -verslag en analyse bewonersavonden en verkeersonderzoek-, 

Gemeente Albrandswaard, 30 mei 2015 (1075520) 
2. Verkeersmaatregelenplan Tijsjesdijk verkeersveilig 

Gemeente Albrandswaard, 31 augustus 2015 (1075521) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de loco-burgemeester, 

  
Hans Cats Marco Goedknegt 
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1. Inleiding 
Het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan) van Albrandswaard is 
in 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Het college heeft in haar 
collegeprogramma 2014-2018 aangegeven uitvoering te gaan geven aan 
de projecten zoals die in het GVVP zijn benoemd. 
 
De Tijsjesdijk is in het GVVP als project benoemd waar de 
verkeersveiligheid moet worden verbeterd. In onderhavige notitie wordt 
voor de Tijsjesdijk een voorstel gedaan ter bevordering van de 
verkeersveiligheid. 
 
Allereerst wordt ingegaan op de kaders waarbinnen het voorstel wordt 
voorgesteld. Daarna wordt uitgebreid verslag gedaan van het 
participatietraject met bewoners van de Tijsjesdijk en directe omgeving. 
In een open planproces “Meedoen werkt” zijn bewoners uitgenodigd om 
met ons mee te denken. Vanuit de verkeersproblematiek zoals zij die 
ervaren zijn de oorzaken en gevolgen in beeld gebracht. Binnen de kaders 
hebben de bewoners oplossingsrichtingen en concrete maatregelen 
aangedragen.  
 
De input van de bewoners is vervolgens door de gemeente nader 
geanalyseerd en door vertaald naar een tweetal scenario’s. De scenario’s 
worden tijdens een inloopbijeenkomst aan de bewoners voorgelegd. Op 
basis van de reacties van de inloopbijeenkomst wordt een definitief 
maatregelenplan voor de Tijsjesdijk opgesteld. 
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2. Kaders en uitgangspunten 
Collegeprogramma 2014-2018 
Het college staat voor een schoon, heel en veilige openbare ruimte. Als 
speerpunt is een grotere verkeersveiligheid benoemd. Dit wil het college 
bereiken door uitvoering te geven aan de verkeersveiligheidsprojecten 
zoals die in het GVVP zijn vastgesteld. De basis voor de verkeersveiligheid 
en de weginfrastructuur is de wegcategorisering uit het GVVP. 
 
GVVP Albrandswaard 
In het GVVP is de Tijsjesdijk aangemerkt als project waar de 
verkeersveiligheid moet worden verbeterd. In de wegcategorisering heeft 
de Tijsjesdijk de functie verblijfsgebied. Dit betekent dat deze weg een 
erftoegangsweg is. Het weggebruik is gericht op: 

 Het ontmoedigen dan wel weren van doorgaand gemotoriseerd 
verkeer; 

 Het weren van doorgaand vrachtverkeer; 

 Een lage snelheid zijnde 30 km/h; 

 Een veilige inrichting voor het langzaam verkeer. 
 
Onderhoudsplannen 
Grootschalige herinrichtingen aan wegen worden als het gaat om 
verkeerskundige / verkeerstechnische aanpassingen meegenomen in de 
groot onderhoudsplannen. Daar waar de verhardingsconstructie en/of de 
riolering vervangen moet worden, kunnen wijzigingen aan de 
verkeerssituatie worden gefinancierd vanuit de onderhoudsbudgetten. 
De Tijsjesdijk is op korte termijn nog niet aan groot onderhoud toe. De 
verkeersmaatregelen ter verbetering en ter bevordering van de 
verkeersveiligheid moeten vanuit die optiek sober en doelmatig zijn. 
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3. Bewonersparticipatie 
Het thema “Meedoen Werkt” staat bij het huidige college hoog in het 
vaandel. Bij problemen wil het college niet de  overheid zijn die alles 
bepaalt, maar samen met haar burgers komen tot realistische 
oplossingen. Problemen worden samen onder de loep genomen en 
geanalyseerd. Binnen de gemeentelijke kaders en uitgangspunten worden 
vervolgens oplossingsrichtingen aangedragen. 
 
Bewonersavonden Tijsjesdijk 
Op 2 maart en 1 april 2015 hebben direct belanghebbenden zijnde 
bewoners kunnen meedenken aan het oplossen van de verkeersveilig-
heidsproblematiek op de Tijsjesdijk. De  opkomst tijdens de 
bewonersavonden is goed te noemen. Na een plenaire toelichting zijn de 
bewoners in groepen uiteen gegaan. Volgens de P O D O – methodiek zijn 
achtereenvolgens vanuit de geconstateerde Problemen en 
Oorzaken/gevolgen, Doelen gesteld en Oplossingsrichtingen 
aangedragen. 
 
De resultaten va de bewonersavonden zijn gevisualiseerd en in bijlage 1 
opgenomen. Samenvattend zijn de volgende problemen, oorzaken/ 
gevolgen door de bewoners benoemd: 

 verkeersonveilig voor voetgangers en fietsers; 

 te hoge snelheden; 

 veel doorgaand verkeer; 

 veel vrachtverkeer; 

 parkeersituatie op het zuidelijke deel van de Tijsjesdijk; 

 onoverzichtelijk, gevaarlijk kruispunt Tijsjesdijk-Dorpsdijk, Tijsjesdijk-
parallelweg, Tijsjesdijk Zwaluwenlaan, Tijsjesdijk-Rijsdijk en Tijsjesdijk-
De Gaarde; 

 gevaarlijk wegvak i.v.m. flauwe bocht en versmalling t.h.v. woning 
Tijsjesdijk nr. 37; 

 oneigenlijk gebruik van i.c. het inhalen via de parallelweg Tijsjesdijk; 

 geen handhaving door het bevoegd gezag. 
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Vanuit de doelen die voortvloeien uit de aangegeven kaders en 
uitgangspunten zijnde volgende oplossingen, oplossinsgrichtingen en 
concrete maatregelen aangedragen: 

 Tijsjesdijk inrichten als onderdeel van een 30 km/h-gebied; 

 fysiek Tijsjesdijk permanent of in de spitsperioden afsluiten voor 
gemotoriseerd verkeer tussen de Gaarde en de Zwaluwenlaan; is dit 
niet haalbaar dan voldoende snelheidsremmende 
verkeersmaatregelen op de Tijsjesdijk; 

 fietsstroken of fiets-kantmarkering; 

 realiseren asverschuivingen d.m.v. bloembakken en/of toepassen 
(flex)drempels; 

 in relatie tot de asverschuivingen: herstructureren van de 
parkeersituatie op de Tijsjesdijk-zuid; 

 plaatsen verkeersspiegels t.p.v. de gevaarlijke, onoverzichtelijke  
kruispunten; 

 herinrichten kruispunt Tijsjesdijk-Dorpsdijk tot een mini-rotonde 

 herinrichten kruispunt Tijsjesdijk-Zwaluwenlaan met voorrang op de 
Tijsjesdijk; 

 herinrichten kruispunt Tijsjesdijk-De Gaarde: realiseren compact 
kruispunt met voorrang op de fietsroute Essendael-De Gaarde; 

 herinrichten kruispunt Tijsjesdijk-parallelweg: parallelweg haakser 
aansluiten op de Tijsjesdijk; 

 toepassen flitspalen; 

 Tijsjesdijk afsluiten d.m.v. verkeersborden voor gemotoriseerd 
verkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer; 

 Tijsjesdijk-parallelweg afsluiten d.m.v. verkeersborden voor 
gemotoriseerd verkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer; 

 doorvoeren  periodieke en stringente handhaving 

 tijdig snoeien van de groenvoorzieningen t.h.v. de Zwaluwenlaan; 

 realiseren extra parkeerplaatsen langs de parallelweg Tijsjesdijk; 

 op het wegvak waar sprake is van de parallelweg Tijsjesdijk 
fietsstromen scheiden: 1-richting bovenlangs, 1-richting onderlangs;  
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 fietspad parallel aan de Dorpsdijk direct verbinden met het 
woongebied De Esdoorn; 

 kruispunten op de Tijsjesdijk met de parallelweg, de Zwaluwenlaan en 
De Gaarde als een gelijkwaardige kruising van wegen vormgeven; 

 hondenuitlaatlocatie langs de Essendijk voorzien van een omheining 
c.q. hekwerk. 

 
4. Verkeersonderzoek 
In maart 2015 is er verkeersonderzoek uitgevoerd op de Tijsjesdijk, De 
Zwaluwenlaan, De Dorpsdijk en de Rijsdijk. Het onderzoek richtte zich op 
de  de verkeersintensiteit, de rijsnelheid en de verkeerssamenstelling. In 
een aaneengesloten periode van 7 dagen is continue data vezameld. 
Zodoende is er een goed beeld van het aantal motorvoertuigen dat per 
uur, per dag, per gemiddelde werkdag en weekdag en in het weekend de 
genoemde wegen belast met welke rijsnelheid en in welke 
verkeerssamenstelling (% vrachtverkeer). Op nevenstaande afbeelding 
staan de meetlocaties weergegeven. 
 
In onderstaande tabel staan voor de gemiddelde werkdag de resultaten 
van het onderzoek weergegeven. 
 

 

Verkeersonderzoek maart 2015 (werkdag)

Weg I vrachtverkeer V85

nr. Tijsjesdijk mvt/etm mz % zv% km/h

1 - noord 2400 3 3 51

2 - zuid 1800 3 2 44

3 Zwaluwenlaan 500 2 1 35

4 Rijsdijk 2500 3 2 56

5 Dorpsdijk 2800 3 3 49

I= verkeersintensiteit ; mz=middelzwaar; zv=zwaar verkeer;V85=snelheid die door 15% wordt overschreden
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De verkeersintensiteit I is het aantal motorvoertuigen dat per etmaal op 
de betreffende locatie/doorsnede op een werkdag is geregistreerd. Het 
aandeel vrachtverkeer op een gemiddelde werkdag is als percentage van 
de verkeersintensiteit aangegeven.  De V85 is de rijsnelheid die door 15% 
van de automobilisten wordt overschreden en is een verkeerskundige 
maat voor de rijsnelheid op de betreffende locatie. 
 
Analyse 
Verkeersintensiteit 
Uit een globale analyse naar de verkeersintensiteit is het volgende te 
concluderen: 

 de Tijsjesdijk moet  in ieder geval het autoverkeer verwerken dat 
door circa 550 woningen in de directe omgeving wordt gegenereerd; 

 de verkeersbelasting  op de Tijsjesdijk minimaal 50% doorgaand 
verkeer is ten opzichte van de Tijsjesdijk; 

 dit doorgaand verkeer gezien de functie van de Tijsjesdijk 
(=erftoegangsweg; 30 km/h) in principe niet op de Tijsjesdijk hoort; 

 het doorgaand verkeer op de daarvoor bestemde wegen zijnde de 
route via de gebiedsontsluitingswegen Dorpsdijk-Rijsdijk v.v. moet 
worden afgewikkeld (uit een rittijdmeting blijkt dat de omrijdafstand 
in tijd 1 minuut bedraagt). 

 
Vrachtverkeer 
Het aandeel vrachtverkeer dat in de onderzoeksperiode op de Tijsjesdijk 
is geregistreerd, is hoog te noemen. Op de Tijsjesdijk geldt namelijk al 
geruime tijd een verbod voor het zware vrachtverkeer. Geconcludeerd 
kan worden dat het verbod frequent wordt genegeerd en dat de kans op 
een bekeuring door de automobilist als zeer laag wordt ingeschat. 
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Snelheid 
Op het noordelijk deel van de Tijsjesdijk geldt wettelijk een maximum 
snelheid van 50 km. De V85 die in maart 2015 is gemeten komt nagenoeg 
overeen met deze snelheid. Op het deel van de Tijsjesdijk met een 
momenteel een snelheidregime van 30 km/h-is een V85 van 44km/h 
geregistreerd. Dit betekent dat de huidige inrichting met de 
versmallingen onvoldoende de gewenste rijsnelheid afdwingt dan wel 
benadert. 
 
5. Maatregelscenario 
Op grond van de resultaten van de bewonersavonden en de analyse van 
het verkeersonderzoek worden 2 ontwerpscenario’s voor de Tijsjesdijk 
voorgesteld. Uitgangspunten in deze scenario’s zijn dat: 

 de Tijsjesdijk de functie erftoegangsweg heeft; 

 de Tijsjesdijk onderdeel wordt van een 30 km/h-gebied; 

 er sobere en doelmatige maatregelen worden toegepast; 

 handhaving een flankerende maatregel is. 
 
Ontwerpscenario A: “ontmoedigen” 
In het scenario “ontmoedigen” wordt voor het gemotoriseerd verkeer 
niet onmogelijk gemaakt om de Tijsjesdijk als doorgaande weg te 
gebruiken. De voorgestelde maatregelen moeten voldoende weerstand 
tot gevolg hebben dat de de route Dorpsdijk-Rijsdijk v.v. qua reistijd en 
comfort een beter alternatief is. De volgende maatregelen die ook zijn 
geopperd tijdens de bewonersavonden op 2 maart en 1 april 2015 
worden voorgesteld: 
- 2x aanbrengen duidelijk 30 km/h-poortconstructie; 
- opheffen/verwijderen 3x huidige versmallingen; 
- 5x asverschuivingen d.m.v. bloembakken of straatjuwelen; 
- kruispunt Zwaluwenlaan-Tijsjesdijk vormgeven als een gelijkwaardige 

kruising van wegen + verkeersspiegel; 
- kruispunt De Gaarde-Tijsjesdijk vormgeven als een gelijkwaardige 

kruising van wegen met een fietstoversteek (in de voorrang) 
Essendael-De Gaarde; 
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- handhaven huidige verkeersdrempel t.h.v. Tijsjesijk huisnr. 8; 
- kruispunt Rijsdijk-Tijsjesdijk voorzien van een verkeersspiegel; 
- aanbrengen fiets-kantmarkering, rijloper van 3,0 meter; 
- parallelweg “onderlangs” voorzien van 2 extra drempels; 
- handhaven huidige drempel parallelweg “onderlangs”; 
- parkeercapaciteit  langs parallelweg “onderlangs” uitbreiden; 
- toepassen verkeersspiegel t.p.v. zuidelijk aansluiting parallelweg 

“onderlangs”-Tijsjesdijk; 
- Realiseren fietsverbinding Essendijk-De Esdoorn. 
 
Ontwerpscenario B: “Weren” 
In het scenario “weren” wordt het gemotoriseerd verkeer onmogelijk 
gemaakt om de Tijsjesdijk als doorgaande weg te gebruiken. Het 
doorgaand verkeer is aangewezen op de route via de Dorpsdijk-Rijsdijk 
v.v. De volgende maatregelen die ook zijn geopperd tijdens de 
bewonersavonden op 2 maart en 1 april 2015 worden voorgesteld: 
- Realiseren fysiek afsluiting voor gemotoriseerd verkeer (permanent 

of periodiek); 
- 2x aanbrengen duidelijk 30 km/h-poortconstructie; 
- opheffen/verwijderen 3x huidige versmallingen; 
- 1x asverschuivingen d.m.v. bloembakken of straatjuwelen; 
- kruispunt Zwaluwenlaan-Tijsjesdijk vormgeven als een gelijkwaardige 

kruising van wegen + verkeersspiegel; 
- kruispunt De Gaarde-Tijsjesdijk vormgeven als een gelijkwaardige 

kruising van wegen met een fietstoversteek (in de voorrang) 
Essendael-De Gaarde; 

- handhaven huidige verkeersdrempel t.h.v. Tijsjesijk huisnr. 8; 
- kruispunt Rijsdijk-Tijsjesdijk voorzien van een verkeersspiegel; 
- aanbrengen fiets-kantmarkering, rijloper van 3,0 meter; 
- parallelweg “onderlangs” voorzien van 2 extra drempels; 
- handhaven huidige drempel parallelweg “onderlangs”; 
- parkeercapaciteit  langs parallelweg “onderlangs” uitbreiden; 
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- toepassen verkeersspiegel t.p.v. zuidelijk aansluiting parallelweg 
“onderlangs”-Tijsjesdijk; 

- Realiseren fietsverbinding Essendijk-De Esdoorn. 
 
6. Vervolgproces 
De ontwerpscenario’s worden in een vervolg-bijeenkomst 24juni 2015) 
aan de bewoners gepresenteerd. Bewoners zijn uitgenodigd om zich uit 
te spreken over en een keuze te maken voor één van de 
ontwerpscenario’s. Tevens wordt binnen het beschikbare budget voor de 
gekozen  ontwerpscenario een prioriteitenlijst voor de uit te voeren 
maatregelen opgesteld. 
De keuze van de bewoners en het ambtelijk verkeersadvies worden aan 
het college voorgelegd. Het college maakt vervolgens een afweging en 
neemt een besluit over het uit te voeren verkeersmaatregelenplan 
Tijsjesdijk. 
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