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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
De afgelopen twee jaar zijn op de Portlandse Baan 23 verkeersongelukken gebeurd. Bij 10 ongevallen 
was sprake van letsel. Dit aantal is opvallend hoger dan op andere wegen in Albrandswaard. Wij 
treffen  maatregelen om de verkeersveiligheid op de Portlandse Baan te verbeteren. Doel hiervan is  
het aantal ongevallen te verminderen.  
Hiermee geven wij tevens uitvoering aan uw motie 1110022 van 28 juni 2016. Hierin roept u ons 
college op tot het onderzoeken van de verkeersveiligheid op de Portlandse Baan en, indien mogelijk, 
tot maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
 
KERNBOODSCHAP 
Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Portlandsebaan door het treffen van maatregelen. Die 
zijn er met name op gericht de  zichtbaarheid van voetgangers en fietsers te verbeteren en de 
rijsnelheid van auto’s te verlagen. 
 
TOELICHTING 
De ongevallen vinden verspreid over de Portlandse Baan plaats. Zij verschillen in soort. 
Helaas is een concreet beeld van de oorzaken van de ongevallen niet beschikbaar.  
Dit komt omdat de politie niet in alle gevallen bij het ongeluk ter plaatse is geweest. In de gevallen 
waarin dat wel was is geen analyse van de oorzaak van het ongeval gemaakt. 
Wij hebben met de politie afgesproken dat bij ongevallen op de Portlandse Baan zoveel mogelijk de 
oorzaak wordt vastgesteld en geregistreerd. Deze gegevens zijn nodig om effectieve maatregelen te 
treffen. 
Het ontbreken van een oorzaakanalyse neemt niet weg dat wij samen met de politie in staat zijn 
geweest omstandigheden in beeld te brengen die die een negatieve rol spelen in de 
verkeersveiligheid op deze weg, namelijk: 
1. zichtbaarheid bij de zebra’s; 
2. zichthoeken bij de toegangen naar de wooneilanden en 
3. de snelheid van het verkeer.  
 
 
 
 
 



 
Wij vinden het dan ook gerechtvaardigd om op basis van deze inzichten een aantal maatregelen te 
treffen die de verkeersveiligheid verbeteren. Het gaat om: 
 

a. Het (gedeeltelijk) verwijderen van de hagen tussen voetpad en fietspad om het zicht op 
voetgangers en fietsers te vergroten. Op korte termijn gaan wij hierover in overleg met 
omwonenden/gebruikers van de Portlandse Baan; 

b. Het plaatsen van een zweepmast met verlichting en bebording bij elke 
voetgangersoversteekplaats; 

c. Het plaatsen van onderborden met richtingpijlen onder de verkeersborden ‘verlenen voorrang’ 
bij de aansluitingen van de woonstraten op de Portlandse Baan. Hiermee wordt benadrukt dat 
op het fietspad verkeer van 2 kanten kan komen; 

d. Plaatsing van een aantal snelheidsdisplays ten behoeve van snelheids- en 
gedragsbeïnvloeding bij bestuurders.  

 
VERVOLG 
De maatregelen worden in de eerste helft van 2017 doorgevoerd en gedurende het jaar gemonitord 
op hun effecten. De totale kosten ramen wij op € 55.000,--. Zij kunnen uit de bestaande 
onderhoudsbudgetten worden gedekt. 
 
BIJLAGEN 
Notitie Verkeersveiligheid Portlandse Baan Rhoon, nr. 1164756. 
Motie Veiligheid Portlandse Baan, nr. 1110022 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 



Verkeersveiligheid Portlandse Baan Rhoon 

 

1. Aanleiding 

Op de Portlandse Baan, tussen de Rhoonse Baan en rotonde t.h.v. de Smitshoekse Baan hebben 

tussen januari 2015 en november 2016, 23 verkeersongevallen tussen voertuigen en personen 

plaatsgevonden.  

Dit aantal wijkt sterk af van het ongevallenbeeld in de rest van de gemeente.  Reden genoeg om de 

verkeerssituatie op de Portlandse Baan nader te onderzoeken en waar mogelijk de verkeersonveilige 

situaties op te lossen. 

Gelijktijdig met dit onderzoek loopt het project verkeersveilige schoolomgeving scholenlocatie 

Portland. De mogelijke infrastructurele maatregelen welke voortvloeien uit dit project zullen t.z.t. 

aan het onderzoek worden toegevoegd. 

 

2. Huidige situatie 

2.1 Inrichting van de weg 

De Portlandse Baan tussen de Biezenlaan en de gemeentegrens met Barendrecht is gecategoriseerd 

als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met een maximum snelheid van 50 km/h. Het 

deel Portlandse Baan tussen de Beurs en de Biezenlaan is gecategoriseerd als erftoegangsweg binnen 

de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/h. 

De Portlandse Baan is voorzien van snelheidsremmers, in de vorm van verhoogde kruisingsvlakken, 

o.a. ter plaatse van de aansluitingen van de wooneilanden op de Portlandse Baan. Op een aantal 

verhoogde kruisingsvlakken zijn voetgangersoversteekplaatsen aangelegd. De Portlandse Baan maakt 

deel uit van een openbaar vervoerroute, de bussen halteren daarbij op de rijbaan.  

 

2.2   Ongevallen & snelheid 

In de periode januari 2015 tot en met november 2016 zijn er 23 ongevallen gebeurd op de Portlandse 

Baan. Hierdoor springt deze weg er bovenuit als het gaat om wegen in Albrandswaard waar 

ongelukken gebeuren. Van de 23 ongevallen zijn er vijf waarbij er uitsluitend materiele schade is 

geconstateerd. Bij  acht ongevallen is er geen verdere informatie bekend. De overige ongelukken 

(tien) hadden allen letselschade tot gevolg. In bijlage 1 staat  een overzicht van de ongevallen. 

Van de ongelukken die zijn gebeurd zijn weinig tot geen details bekend. Dit heeft te maken met het 

feit dat de politie niet voor ieder ongeluk komt waarnemen en hiervan een rapport opmaakt. 

Daarnaast is er in veel gevallen uitsluitend materiële schade waardoor er pas later geconstateerd 



wordt dat er schade is ontstaan. De informatie over de ongelukken in deze notitie is alle informatie 

die voorhanden is. Zonder te weten wat de toedracht is van het ongeluk, is het erg lastig om een 

conclusie er aan te verbinden en hiervoor een oplossing te vinden. 

Op afbeelding 1, in de bijlage is te zien waar de ongelukken hebben plaatsgevonden. Om een 

indicatie te krijgen hoe hard er op de Portlandse Baan wordt gereden is er in april 2016 een 

snelheidsmeting gehouden ter hoogte van het Hof van Portland en ter hoogte van het wooneiland 

Paarlemoer. In het 30 km/h deel (Hof van Portland) bedraagt de V85, 34 km/h (in de Verkeerskunde 

is het V85 getal een belangrijke maatstaf. Het is namelijk de snelheid die door 85% van de 

bestuurders niet wordt overschreden). Alleen ’s-nachts ligt de V85 iets hoger, 38 km/h. Dit geeft 

geen aanleiding om hier extra snelheidsremmende maatregelen te nemen.  

In het 50 km/h. deel (Paarlemoer) is de V85 aan de hoge kant, deze bedraagt 64 km/h. ’s-Nachts ligt 

de V85 nog iets hoger, namelijk 68 km/h. Door de politie is aangegeven dat men de mogelijkheden 

gaat onderzoeken om extra controles door politiestudenten uit te laten voeren. 

 

2.3 Observatie 

Bij de observatie van de verkeerssituatie zijn een aantal probleempunten geconstateerd; 

- De voetgangersoversteekplaatsen (VOP’s) zijn veelal nabij bushaltes gelegen waardoor het 

zicht op overstekende voetgangers niet altijd optimaal is; 

- De VOP’s zijn weliswaar op verhoogde kruisingsvlakken aangelegd, daar waar de snelheid van 

het verkeer laag is. De voetgangers moeten echter in één fase de oversteek maken aangezien 

midden eilanden ontbreken; 

- De bussen halteren op de rijbaan, waardoor het gevaar ontstaat dat overig verkeer de 

halterende bus gaat inhalen; 

- Verkeer komend vanaf de bruggen tussen de Portlandse Baan en de wooneilanden heeft 

geen optimaal zicht op het twee richtingen fietspad vanwege de aanwezige hagen. Ook 

ontbreken onderborden waarmee het verkeer wordt gewezen op het twee richtingen 

fietspad; 

- In het ongevallenoverzicht valt op dat de ongevallen met letsel voornamelijk in het najaar 

hebben plaats gevonden. Dit is reden om nader onderzoek te doen naar de openbare 

verlichting; 

- De snelheid in het 50 km deel van de Portlande Baan is structureel hoger dan de maximale 

snelheid van 50 km per uur.  

 

2.4 Conclusie 

Uit het overzicht van de ongevallen is niet een directe relatie te leggen tussen de ongevallen en een 

specifieke verkeerssituatie of weginrichting. De ongevallen vinden verspreid over de hele Portlandse 

Baan plaats. Wel kan er (voorzichtig) een link worden gelegd met de snelheid van de weggebruiker 

en de ongelukken. 



Wat verder opvalt is dat de ongelukken veelal plaatsvinden nabij kruisingen. Een oorzaak hiervan kan 

zijn dat het zicht dat de verkeersdeelnemers hebben t.o.v. elkaar en de kruising niet voldoende is. 

Door het zicht te verbeteren nabij de kruisingen en meer attentie verhogende maatregelen aan te 

brengen op de Portlandse Baan, kan het aantal verkeersongelukken en de snelheid ter plaatse 

afnemen.  

Uit eigen onderzoek, interpretatie van de ongevallen en constateringen buiten zijn er korte en lange 

termijnmaatregelen te nemen die naar verwachting leiden tot een verkeersveiligere situatie. Omdat 

er niet een directe oorzaak aan te wijzen is wordt geadviseerd om eerst de quick-win maatregelen uit 

te voeren en deze te evalueren. Indien het aantal ongevallen niet daalt is de vervolgstap om de 

ingrijpende en duurdere maatregelen te nemen. De quick-win maatregelen blijven dan effect hebben 

en dienen dan als ondersteuning van de ingrijpende maatregelen. 

 

3. Te realiseren doelen/maatregelen gekozen oplossing 

De verkeerssituatie op de Portlandse Baan is ter plaatse bekeken door medewerkers van de 

gemeente en de afdeling Verkeersondersteuning van de politie. Daarbij zijn een aantal mogelijke 

maatregelen/oplossingen besproken en is de haalbaarheid hiervan beoordeeld. Het doel van deze 

maatregelen/oplossingen is om de verkeersveiligheid te waarborgen, het aantal verkeersongevallen 

te verminderen en de subjectieve verkeersonveiligheid te verlagen. 

 

3.1 Maatregelen op korte termijn 

- Groenvoorzieningen (verbeteren zicht);  

o Het verwijderen van de hagen ten zuiden van het fietspad (evenwijdig aan de 

Portlandse Baan) ter plaatse van de aansluitingen van de wooneilanden op de 

Portlandse Baan, waarmee het zicht voor de verkeersdeelnemers wordt verbeterd 

op en nabij de kruisingen. 

o Deze maatregel kan worden bekostigd uit het budget beheer en onderhoud 

groenvoorzieningen. 

 

- Openbare verlichting (verbeteren zicht/snelheidsremmend); 

o De verlichting van de Portlandse Baan voldoet aan de verlichtingsklasse M5  conform 

de Richtlijn Openbare Verlichting (ROVL-2011), uitgaande van een gemiddelde 

verkeersintensiteit. Wel wordt geadviseerd om de VOP’s beter te verlichten. Voor de 

verlichting zijn 2 verschillende aspecten te onderscheiden te weten de horizontale 

verlichtingssterkte (hoeveel licht er op de verharding valt) en de verticale 

verlichtingssterkte (hoeveelheid licht horizontaal op 1,5m hoogte boven het 

wegoppervlak). Om de markering van de VOP goed te kunnen waarnemen is 

voornamelijk de horizontale verlichting van belang. Om personen op de VOP voor 

bestuurders goed zichtbaar te maken is de verticale verlichtingssterkte van belang. 

 



Optie 1: Inwendig verlicht verkeersbord L2, zie afbeelding 6. 

Boven de VOP wordt m.b.v. een zweepmast een dubbelzijdig verkeersbord geplaatst. In dit bord is 

een ledmodule ingebouwd die de VOP verlicht. Per VOP is met één mast en één verkeersbord 

(dubbelzijdig)  gerekend met een ledmodule van ca 11W. Inschatting kosten (incl. Stedin kosten) ca. 

EUR 4.500,- per VOP. Deze optie voorziet met name in horizontale verlichtingssterkte.  

Voordeel optie 1: Het waarschuwingsbord is goed van afstand zichtbaar. Nadeel: verticale 

verlichtingssterkte t.o.v. variant 2 is minder. 

 

Optie 2: extra lichtmasten, zie afbeelding 7. 

Hierbij wordt aan elke zijde van de VOP een lichtmast van 6 meter geplaatst met specifieke lenzen 

om de VOP goed uit te lichten. Per VOP zijn er 2 lichtmasten met elk een led armatuur van 21W. 

Inschatting kosten (incl. Stedin kosten) ca. EUR 3.000,- per VOP. 

Voordeel: betere verlichting van de VOP. Nadeel: meer lichtmasten (onrustig straatbeeld) en meer 

energieverbruik, bebording moet apart. 

De voorkeur van zowel de Politie als de verlichtingsdeskundige gaat uit naar optie 1 (zweepmast met 

inwendig verlicht bord L2 boven de VOP’s). 

De totale kosten van deze oplossing bedragen € 36.000,--) en dienen ten laste te worden gebracht 

van het investeringsbudget. Daarmee worden de voetgangersoversteekplaats t.h.v. 

achtereenvolgens de Kwartslaan, Amberhof, Reesteijn, Onyxlaan, Hof van Portland (2), De Beurs en 

Regenboog allen voorzien van een zweepmast met inwendig verlicht bord L2. 

 

- Bebording (attentie verhogende maatregel); 

o Het plaatsen van de onderborden OB503 (richtingpijlen) onder de verkeersborden B6 

bij de aansluitingen van de woonstraten op de Portlandse Baan. Hiermee wordt voor 

verkeer duidelijker dat er fietsverkeer kan komen vanuit beide richtingen. 

o De bebording langs de Portlandse Baan zal in het project “bordensanering” nader 

worden beoordeeld m.b.t. noodzaak en mogelijke zichtbelemmering. De kosten, (€ 

570,--), kunnen ten laste worden gebracht van het verkeersbudget verkeersplan- en 

veiligheid. 

 

- Smileys (attentie verhogende maatregel/snelheidsremmend); 

o Aanschaf van twee smileys ten behoeve van snelheids- gedragsbeïnvloeding. De 

smileys worden in beide richtingen, langs de Portlandse Baan geplaatst. Door de 

smileys periodiek van locatie te wisselen wordt een maximaal effect gesorteerd. De 

kosten, (€ 13.500,--) kunnen ten laste worden gebracht van het verkeersbudget 

verkeersplan- en veiligheid. 

 



Overzicht maatregelen op korte termijn; 

 

 

3.2  Maatregelen op lange termijn; 

Als de maatregelen op korte termijn niet het beoogde effect hebben behaald, is de volgende stap 

om grotere maatregelen te nemen: 

- Het aanbrengen van midden geleiders ter hoogte van  de VOP’s (in het 50 km deel van de 

PB) zodat de voetgangers in twee fasen de rijbaan kunnen oversteken, 

- De aanleg van haltekommen. Hiermee wordt het zicht voor de overstekende voetgangers 

sterk verbeterd en wordt voorkomen dat gemotoriseerd verkeer de op de rijbaan halterende 

bussen inhalen, 

- Het verbreden van de rijbaan, direct ten noorden van de Korte Koedoodsekade; hier is in de 

bocht geen bochtverbreding toegepast waardoor gemotoriseerd verkeer in de bocht 

regelmatig de aslijn overschrijdt. Deze situatie kan worden verbeterd door het verbreden van 

de rijbaan in de bocht. 

Globale kosten van de bovenstaande verkeersaanpassingen bedragen € 280.000,-- (Dit zijn de extra 

kosten boven op de kosten voor het grootschalig onderhoud. Hierbij is geen rekening gehouden met 

mogelijke kosten aan kabels en leidingen).  



Bovengenoemde lange termijn maatregelen zijn ruimtelijk en financieel ingrijpend en leiden tot 

kapitaalvernietiging. Voor het realiseren van haltekommen dienen o.a. watergangen te worden 

vergraven en /of damwanden te worden aangebracht. Ook moet op enkele locaties de kruispunten 

worden aangepast. Fiets- en voetpad moeten worden verlegd, groenvoorzieningen moeten worden 

aangepast en/of bomen moeten worden gekapt/verplaatst. Als gevolg van het inpassen van de 

midden geleiders bij de VOP’s dienen de boogstralen te worden aangepast en/of de VOP’s te worden 

verplaatst. Geadviseerd wordt om dergelijke ingrepen te realiseren in combinatie met toekomstige 

herprofilering van de Portlandse Baan in het kader van grootschalig wegonderhoud. Naar 

verwachting zal dit omstreeks 2023 plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1 

Overzicht Verkeersongevallen Portlandse Baan 

2015  Januari   1 x materieel 
 Februari   3 x VPO (verlaten plaats ongeval) 
 Maart   1 x VPO (verlaten plaats ongeval) 
 Mei   1 x materieel 
 Juli    1 x materieel 
 Augustus  2 x VPO (verlaten plaats ongeval) 
 September   2 x letsel 
 November  1 x letsel 
 December  1 x letsel 
2016  Januari   4 x letsel 
    1 x VPO 
 Maart   1 x UMS 
 Juli   1 x UMS 

September  1 x letsel 
   1 x VPO 
Oktober  1 x letsel 

 
 
Januari 2015:  
2015039714 – Kruising  30-01-2015 Tussen 18:06 uur & 18:30 uur. 
 
Februari 2015: 
2015051038 – Rotonde Saffierlaan Regenboog  06-02-2015 tussen 23:30 uur & 23:45 uur. 
2 x VPO lantaarnpaal had schade 
 
Maart 2015: 
2015118695 – 1 x Korte Koedoodsedijk 26-03-2015 tussen 23:00 uur & 23:15 uur. 
 
Mei 2015: 
2015163400 – 1 x Hof van Portland 03-05-2015 tussen 13:49 uur 
 
Juli 2015: 
2015243798 – 1 x Amberhof 03-07-2015 tussen 08:15 uur 
 
Augustus 2015: 
 
2015315855 – Portlandse Baan 110 31-08-2015 tussen 20:21 uur 
VPO 
 
2015317413 – Rotonde Biezenlaan 30-08-2015 tussen 18:00 uur & 18:30 uur. 
Portlandse Baan 110 
Rotonde Biezenlaan 
 
September 2015: 
Verkeersongeval met letsel 
2015323317 – Kruising Portlandse Baan met Rhoonse Baan 07-09-2015 tussen 08:40 & 08:55 
uur. 
Verkeersongeval met letsel 
2015341199 – Parelsnoer en Facet met Portlandse baan 23-09-2015 tussen 16:45 uur 
 
November 2015: 
verkeersongeval met letsel 
2015409620 – Reesteijn met Portlandse Baan 19-11-2015 tussen 18:02 uur 
 
 



December 2015: 
vpo 
2016013572 – Portlandsebaan 141 hofje 31-12-2015 tussen 17:00 uur & 01-01-2016 12:50 uur.  
 
Januari 2016:  
verkeersongeval met letsel 
2016015861 – Kwartslaan en Facet  14-01-2016 tussen 08:20 
 
14/01/2016  VERKEERSONGEVAL MET LETSEL RHOON 
14/01/2016 D13 VERLATEN PLAATS NA VERKEERSONGEVAL RHOON 
14/01/2016 D11 VERKEERSONGEVAL MET LETSEL RHOON 
06/03/2016 D10 VERKEERSONGEVAL MET UITSLUITEND MATERIELE SCHADE
 RHOON 
09/07/2016 D10 VERKEERSONGEVAL MET UITSLUITEND MATERIELE SCHADE
 RHOON 
09/09/2016 D11 VERKEERSONGEVAL MET LETSEL RHOON 
30/09/2016 D13 VERLATEN PLAATS NA VERKEERSONGEVAL RHOON 
19/10/2016 D11 VERKEERSONGEVAL MET LETSEL RHOON 
 
Afbeelding 1 
 

 
 

 

 

 



Afbeelding 2 

 

Afbeelding 3 

 

 

 

 



Afbeelding 4 

 

 



 

Afbeelding 5 

 



Afbeelding 6 

 

 



Afbeelding 7 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 december 2016 
Ingenieursbureau/Verkeer 
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Tegen: 

Aangenomen /verwotpe» 

Motie: veiligheid Portlandsebaan 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 28 juni 2016, 

Constaterende dat 

• De Portlandsebaan een groot aantal dagelijkse verkeersbewegingen telt. 

• Er, met name op de drukke momenten, al een aantal ongelukken gebeurd zijn waarvan met 
name de kwetsbare verkeersdeelnemers de dupe zijn. 

Spreekt als zijn mening uit dat 

De gemeente Albrandswaard als beheerder van het wegennet binnen de gemeentegrenzen 
verantwoordelijk is voor een veilige en overzichtelijke inrichting van het wegennet. 

Draagt het college op 

• Te onderzoeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de verkeersveiligheid te 
verhogen. 

• De uitkomsten van dit onderzoek te verwerken in een voorstel aan de raad. 

En gaat over tot de orde van de dag 

Fractie NAP 

R.A. Stebe A. Kweekei 

ebt /(map 
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