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Figuur 6. Fietsroutenetwerk gemeente Albrandswaard 
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Projectlocatie Project werkzaamheden Bereikbaarheid Verkeersveiligheid Fietsverkeer Parkeren Kostenindicatie
Centrum Rhoon Verandering in kader centrumontwikkeling x x x x

Metrohaltes Onderzoek naar mogelijkheden realisatie voldoende parkeergelegenheid gemotoriseerd verkeer en fietsers x x x €10.000,‐

Centrum Poortugaal Onderzoek naar voldoende en strategische plekken fietsparkeren x x x €5.000,‐

Centrum Rhoon Onderzoek naar voldoende en strategische plekken fietsparkeren x x x €5.000,‐

Kruispunt Schroeder van de Kolklaan‐Albrandswaardsedijk Aanpassen inrichting aan suboptimale GOW x x x €3.750,‐

Algemeen Stimuleren gebruik schone voertuigen, OV en fietsgebruik x x

Zwaardijk Binnen komgrens  brengen en aanpassen markering x x €5.000,‐

Viaductweg Aanpassen inrichting aan suboptimale GOW en veilig vormgeven fietsoversteek nabij viaduct x x €487.500,‐

Rijsdijk (tussen Dorpsdijk en Tijsjesdijk) Aanpassen inrichting aan suboptimale GOW en aanleg snelheidsremmers bij oversteken x x €62.500,‐

Dorpsdijk (tussen Rijsdijk en Tijsjesdijk) Aanpassen inrichting aan suboptimale GOW en aanleg snelheidsremmers bij oversteken x x €437.500,‐

Albrandswaardseweg (tussen Schroeder van de Kolklaan en Albrandswaardsedijk) Aanpassen markering x x €18.700,‐

Werkersdijk (tussen Oranje Nassaulaan en Waalstraat) Aanpassen inrichting aan suboptimale GOW x x €133.650,‐

Schroeder van de Kolklaan (ten noorden van Albrandswaardseweg Aanpassen markering x x €11.100,‐

Rivierweg Aanpassen markering x x €11.900,‐

Stationsstraat (ten oosten van Viaductweg) Inrichten als GOW x x € 300.000

Poortugaal Noord Inrichten als verblijfsgebied x x €28.750,‐

Stationsstraat (tussen Viaductweg en Dorpsdijk noord) Inrichten als verblijfsgebied x x €15.000,‐

Werkersdijk (tussen Waalstraat en Dorpsdijk) Inrichten als verblijfsgebied x x €7.500,‐

Welhoeksedijk Inrichten als verblijfsgebied x x €22.500,‐

30km‐zone ten westen van de Kerkachterweg Inrichten als verblijfsgebied x x €106.250,‐

Albrandswaardsedijk (tussen Dorpsstraat en Schroeder van de Kolklaan) Inrichten als verblijfsgebied x x €62.500,‐

F. van de Poest Clementlaan (tussen Waalstraat en Albrandwaardseweg) Inrichten als verblijfsgebied x x €15.000,‐

Oud Rhoonsedijk Inrichten als verblijfsgebied x x €32.500,‐

Ghijseland Inrichten als verblijfsgebied x x € 52.500

Binnenbaan Inrichten als verblijfsgebied x x €37.500,‐

Tijsjesdijk Inrichten als verblijfsgebied en mogelijkheden aanbrengen knip x x €18.000,‐

Achterdijk Inrichten als bedrijventerrein x x €6.000,‐

Kruispunt Zwaardijk ‐ Castellum Snelheidsremmer bij oversteek, rood asfalt x x €12.500,‐

Rotonde Albrandswaardseweg‐Schroeder van de Kolklaan Snelheidsremmer bij oversteek, rood asfalt, verbeteren poortfunctie komgrens x x €15.000,‐

Willem Barentzstraat (beheer Havenbedrijf) Inrichten als GOW x x €206.250,‐

Sportvelden Albrandswaardseweg Onderzoek naar verbinding tussen sportvelden en Poortugaal Centrum x x €5.000,‐

Rotonde Binnenbaan‐Rivierweg‐Rhoonse Baan Snelheidsremmer bij oversteek, rood asfalt, fietsers in de voorrang x x €15.000,‐

Rotonde Rhoonse Baan‐Nijverheidsweg Snelheidsremmer bij oversteek, rood asfalt, fietsers in de voorrang x x €15.000,‐

Schoolomgeving Portland Halen en brengen monitoren i.o.m. school en stimuleren alterantieve vervoerwijzen x x

Rivierweg‐Rhoonse Baan Onderzoek naar maatregelen doorstroming naar Groene Kruisweg x €5.000,‐

Rhoonse Baan‐Zuiderparkweg Aanleg nieuwe verbinding in kader realisatie Portland x

Algemeen Communicatie met Stadsregio Rotterdam en vervoerders  voor verbeteren van OV‐verbindingen x

Algemeen Communicatie naar burger over mogelijkheden Regiotaxi x

Algemeen Onderzoek naar aanschaf milieuvriendelijk gemeentelijk wagenpark x

Algemeen Saneren woningen waar de geluidsnorm wordt overschreden x
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