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‘Het garanderen van een betrouwbare en verkeersveilige 

bereikbaarheid, zodanig dat het sociaal en economisch 

functioneren van de kern Rhoon en de omliggende woonkernen 

(Portland en Poortugaal) duurzaam wordt gestimuleerd en 

gelijktijdig de leefbaarheid en het milieu niet extra worden belast’. 

 

 

 

 

 

Inleiding  
 

1.1 Aanleiding 

Binnen de gemeente Albrandswaard liggen de woonkernen 

Poortugaal, Rhoon en de Vinex- locatie Portland.  

Om het verkeer nu en in de toekomst in goede banen te leiden, 

moeten de nodige inspanningen worden geleverd. Daarvoor is het 

wenselijk in de vorm van een Verkeerscirculatieplan een beleidskader 

te scheppen voor een periode van de komende 10 tot 15 jaar en aan te 

geven welke maatregelen er noodzakelijk zijn voor een goede en 

veilige afwikkeling van het verkeer. Met deze reden heeft de gemeente 

Albrandswaard in 2006 een Verkeerscirculatieplan (VCP) op laten 

stellen door Movares voor de kern Rhoon. In dit VCP worden de 

hoofdlijnen aangegeven wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn en 

welke consequenties deze ontwikkelingen hebben op de 

verkeersstructuur.  

 

In december 2009 is aanvullend op het VCP het verkeersplan voor het 

centrum van Rhoon opgesteld door Movares. Dit naar aanleiding van 

het nieuwe inrichtingsplan voor het centrum van Rhoon door de 

gemeente Albrandsewaard. Het verkeersplan is een kwalitatieve en 

kwantitatieve toetsing van het inrichtingsplan op de aspecten 

bereikbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming.  

   

 

 

Doel van het verkeerscirculatieplan op hoofdlijnen is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Update VCP en verkeersplan Centrum 

Inmiddels is een aantal van de in het VCP 2006 voorgestelde 

oplossingen uitgevoerd. Ook is meer duidelijkheid over de 

herinrichting van het centrum van Rhoon.  

De gemeente heeft Movares gevraagd deze wijzigingen op te nemen in 

een Update van het Verkeerscirculatieplan 2006 en het verkeersplan 

Centrum uit 2009. 

In deze Update 2011 zijn de reeds opgeloste knelpunten verwerkt. 

 

 

1.3 Status VCP 

In de planwet Verkeer en Vervoer is in paragraaf 4, artikel 8 en 9.2 het 

gemeentelijk verkeer – en vervoerbeleid als volgt omschreven: 

 

‘Het gemeentebestuur draagt zorg voor het zichtbaar voeren van een 

samenhangend en uitvoeringsgericht verkeer- en vervoerbeleid, dat 
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richting geeft aan de door het gemeentebestuur te nemen beslissingen 

inzake verkeer en vervoer. Het gemeentebestuur neemt hierbij 

essentiële onderdelen van het nationaal verkeer- vervoerplan en van 

het provinciale verkeer- en vervoerplan in acht en houdt rekening met 

het beleid van naburige gemeenten.’ 

 

Het VCP dient  als kader voor het verkeer- en vervoersbeleid in de kern 

Rhoon voor de komende jaren. 
 
 

1.4 VCP 2006 

In het VCP uit 2006 is gewerkt met een gefaseerde aanpak. De stappen 

uit het planvormingsproces zijn hieronder kort toegelicht. 

 

Inventarisatiefase/verkeersonderzoek 

Er is een inventarisatie gedaan naar de huidige plannen en 

toekomstige ontwikkelingen, die van invloed zijn op het 

verkeersbeleid. Daarnaast is er onderzoek verricht naar de 

verkeersafwikkeling van het centrumgebied door middel van tellingen 

rond het centrum.  

 

Analyse van knelpunten 

De knelpunten zijn in samenwerking met de gemeente  

geïnventariseerd en de aard van de problemen in beeld gebracht. 

Hierbij is onderscheid gemaakt in bereikbaarheid, verkeersveiligheid 

en leefbaarheid.  

 

Ontwikkeling van oplossingsrichtingen 

De knelpunten zijn in hun samenhang beoordeeld. Er is een visie 

ontwikkeld over de toekomstige verkeersstructuur. Deze visie is 

uitgewerkt in oplossingsrichtingen voor specifieke onderdelen.   

 

Conclusies en aanbevelingen 

Er is een advies opgesteld over het verkeersbeleid op hoofdlijnen voor 

de komende jaren, met aanbevelingen voor nadere uitwerking van 

specifieke onderdelen.   
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2 Ontwikkelingen Rhoon  

In dit hoofdstuk is het studiegebied in beeld gebracht, zijn de 
beleidslijnen aangegeven en worden de ruimtelijke en economische 
ontwikkelingen die van invloed zijn op de verkeersstructuur 
beschreven. 
 
 

2.1 Afbakening studiegebied 

Het onderzoek betreft de kern Rhoon en de toeleidende wegen. Er is 

gekeken naar het autoverkeer en naar locaties waar conflicten 

optreden met overige weggebruikers, zoals fietsers en voetgangers, 

ook in nabijheid van scholen. 

Op globaal niveau is er onderzoek gedaan naar de verkeerstructuur en 

ruimtelijke ontwikkeling van de gehele Albrandswaard en omgeving, 

voorzover van belang voor de kern Rhoon (figuur 1). 
 
 

2.2 Regionaal beleid 

Het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020, kortweg RR2020, bestrijkt 

het grondgebied van alle bij de stadsregio Rotterdam aangesloten 

gemeenten en is bestemd voor een periode van vijftien jaar (2005-

2020). In het uitvoeringsprogramma RR2020 is de ambitie 

uitgesproken om landelijk wonen te ontwikkelen. Deze locaties, 

waaronder Rhoon, zijn aangeduid op de Streekplankaart. In de periode 

2011-2012 wordt een toevoeging van circa 700 woningen voorzien in 

de Albrandswaard. 

 

Figuur 1: studiegebied Rhoon  
 

Uitgangspunten verkeer- en vervoerbeleid 

De regionale ontwikkelingen hebben weinig invloed op het 

verkeersbeeld in Rhoon. Er is geen sprake van bovenregionaal of 

regionaal verkeer door de kern Rhoon.  Wel staan er op het 

omliggende hoofdwegennet grote projecten op stapel, die van invloed 

kunnen zijn op de bereikbaarheid van Rhoon. Door de 
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capaciteitsvergroting van de A15,  zal deze weg extra verkeer 

aantrekken, voornamelijk van en naar de Tweede Maasvlakte, maar 

ook regionaal verkeer. Daardoor neemt de verkeersintensiteit op de 

parallel lopende Groene Kruisweg echter naar verwachting niet verder 

toe. 

 

Ruimtelijk ordeningsbeleid 

De Albrandswaard wordt als zoekgebied benoemd binnen de regio 

Rotterdam voor de ontwikkeling van landelijk wonen in combinatie 

met landschapsontwikkeling. De aantallen toe te voegen woningen 

zullen echter beperkt zijn.  

Het gaat om een transformatie van het landschap dat aansluit bij het 

kleinschalige dorpse karakter van Rhoon en Poortugaal. Uitgangspunt 

is dat de kernen op zichzelf herkenbaar blijven en niet aan elkaar vast 

worden gebouwd. De ontwikkeling van landelijk wonen kan hier niet 

los worden gezien van de groenprojecten die spelen in het regiopark. 

Bij de rand van Rhoon staat er een te ontwikkelen recreatief 

concentratiepunt.  

 

 

2.3 Ruimtelijke ontwikkelingen Rhoon 

Het ruimtelijke beleid in Albrandswaard is terug te vinden in de 

vastgestelde ‘Structuurvisie Albrandswaard.  Momenteel ontwikkelt de 

gemeente samen met burgers, bedrijven en maatschappelijk 

middenveld de Toekomstvisie 2025 voor de Albrandswaard. 

 

2.4 Huidige verkeersbeleid Rhoon  

Duurzaam veilig 

Het programma Duurzaam Veilig is voor een belangrijk deel uitgevoerd 

om de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal 

verkeersongevallen te verminderen.  

In Duurzaam Veilig worden verschillende wegtypen onderscheiden. 

Binnen de bebouwde kom zijn er twee wegtypen, namelijk de 

gebiedsontsluitingsweg en de erftoegangsweg. De erftoegangsweg is 

te verdelen in twee categorieën, namelijk categorie 1 en categorie 2. 

De oplossingsrichtingen zijn gebaseerd op deze drie typen wegen. Voor 

een duidelijk onderscheid tussen de twee erftoegangswegen wordt in 

het rapport de erftoegangsweg categorie 1 omschreven als 

‘mengvorm’ en de erftoegangsweg categorie 2 als ‘erftoegangsweg’. In 

het onderstaande schema zijn de belangrijkste kenmerken van de 

wegtypen weergegeven. 
 
 

 
Tabel 1: kenmerken wegtypen volgens Duurzaam Veilig 
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Bestaande netwerken 

Het bestaande hoofdwegennet kenmerkt zich door een mengeling van 

gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Met de toepassing 

van het Duurzaam Veilig beleid is vanaf 1999 met het 

categoriseringsplan van de gemeente een start gemaakt. Nog niet alle 

voorgestelde maatregelen uit dit plan zijn uitgevoerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2: Huidig hoofdwegennet Rhoon; in zwart de huidige 
gebiedsontsluitingswegen (50 km/uur) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: huidige fietsvoorzieningen; in rood de fietsstroken of vrij liggende 

fietspaden  
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3 Kern Rhoon 

3.1 Centrumplan 

De gemeente heeft een nieuw inrichtingsplan opgesteld voor het 

centrum van Rhoon. De gemeente wil het inrichtingsplan kwalitatief en 

kwantitatief toetsen op de aspecten bereikbaarheid en 

verkeersveiligheid. Dit tegen de achtergrond van de aanbevelingen die 

in het VCP Rhoon zijn gedaan. 

Door de doorgaans smalle straten in de kern van Rhoon geeft het 

verkeersbeeld een gevoel van onoverzichtelijkheid. Verkeersonveilige 

situaties ontstaan vaak daar waar het autoverkeer en het langzaam 

verkeer samenkomen. Problemen die hier vaak worden ervaren zijn de 

te hoge snelheid van het autoverkeer, onoverzichtelijkheid van de weg 

en geen scheiding van functies. In Rhoon doet zich op meerdere 

plaatsen deze situatie voor. Dit komt doordat de sommige 

ontsluitingswegen in Rhoon ingericht zijn als erftoegangsweg (functie 

verblijven). Hierdoor zijn de weginrichting en de functie niet aan elkaar 

gekoppeld. Doordat fietsers meestal geen eigen rijstrook hebben in 

het centrum van Rhoon, kunnen er conflicten ontstaan. 

De bevoorrading in Rhoon door grote vrachtwagens levert op de 

belangrijkste verkeersroutes onoverzichtelijke en onveilige situaties 

op. De situatie in het centrum bij het Strawinskyplein en het 

Louwerensplein waar vrachtwagens moeten steken over de Dorspdijk, 

een parkeerterrein en een voetgangersroute is onwenselijk. 

 

In het Inrichtingsplan Centrum worden diverse aanbevelingen uit het 

VCP Rhoon toegepast. Er komt een duidelijke scheiding in het centrum 

tussen het doorgaande autoverkeer en het bestemmingsverkeer.  

Zo wordt de Dorpsstraat duidelijk ingericht als erftoegangsweg en het 

verkeer ter hoogte van het Strawinskiplein omgeleid.  
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3.2 Verkeerstellingen (2009) 

Rondom het centrumgebied Rhoon zijn in december 2009 op vijf 

punten tellingen uitgevoerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 : telpunten.  

 

 

 

Telpunt    

 Dorpsdijk Noord  4800 mvt/etmaal   

 Werkersdijk  1300 mvt/etmaal  

 Rijsdijk   3900 mvt/etmaal  

 Viaductweg  2000 mvt/etmaal  

 Dorpsdijk Zuid  3900 mvt/etmaal 

 

Ook uit de metingen van 2009 blijkt dat Dorpsdijk Noord en Zuid de 

hoogste verkeerintensiteit heeft.  

 

 

3.3 Autonome groei autoverkeer (2020) 

Deze hoeveelheid verkeer zal de komende jaren verder toenemen als 

gevolg van de autonome groei van het autoverkeer in de regio. Voor 

de gemeente Albrandswaard (bron verkeersmodel RVMK stadsregio 

Rotterdam) wordt verwacht dat de autonome groei tot 2020 circa 16% 

zal bedragen: 
 Dorpsdijk Noord 5600 mvt / etmaal 
 Dorpsdijk Zuid  4500 mvt / etmaal 
 Rijsdijk   4500 mvt / etmaal 
 Viaductweg   2300 mvt / etmaal 
 Werkersdijk   1500 mvt / etmaal 

 

Door de voorgestelde ingrepen uit het Inrichtingsplan Centrum zal het 

autoverkeer straks via andere routes zijn weg zoeken.  
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3.4 Verschuiving en toename autoverkeer door verwachte 
ruimtelijke ingrepen. 

De belasting van de wegen in en rond het centrum zal enigszins 

verschuiven door de voorgestelde ingrepen in de wegenstructuur en 

door de uitbreiding van het centrumgebied met winkels en kantoren 

(circa 1.000 m2) en woningen (circa 150). De toename van het verkeer 

door de centrumontwikkeling is naar verwachting 500 mvt/etmaal 

(winkels/kantoren 280, wonen 220 mvt/etmaal), dat zich verdeelt over 

de omliggende wegen. De verdeling van dit nieuwe verkeer van en 

naar het centrumgebied is gebaseerd op een aanname over de logisch 

te rijden routes. 

 

Toename + verschuiving:  
 Dorpsdijk Noord  5500 mvt/etmaal 

o (toename 200, verschuiving – 300) 
 Dorpsdijk Zuid   4500 mvt/etmaal 

(toename 0, verschuiving 0) 
 Rijsdijk    4600 mvt/etmaal  

(toename 100, verschuiven 0) 
 Viaductweg   2600 mvt/etmaal  

(toename 100, verschuiven 200)  
 Werkersdijk   1700 mvt/etmaal  

(toename 100, verschuiven 100) 

 

3.5 Openbaar vervoer 

In de kern Rhoon zijn er twee vormen van openbaar vervoer. Er is een 

metro verbinding van Spijkenisse naar Rotterdam (vice versa). Het 

station hiervan bevind zich ter hoogte van de Dorpsdijk, parallel aan de 

Groene Kruisweg. De metrolijn heeft een zeer frequente 

dienstregeling. Naast de metroverbinding is er een buurtbus 62, die 

volgens een dienstregeling rijdt tussen de kernen Poortugal, Rhoon en 

Portland om de kernen onderling te verbinden. Deze buurtbus staat 

inmiddels zwaar onder druk vanwege de bezuinigingen in het 

openbaar vervoer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Openbaar Vervoer; in groen de metrolijn 
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4 Knelpunten Rhoon 2011 

Op hoofdlijnen zijn de knelpunten voor het autoverkeer en langzaam 

verkeer (fietsverkeer en voetgangers) voor de aspecten 

bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid geïnventariseerd 

en geanalyseerd. De knelpunten in het verkeerscirculatie plan Rhoon 

2006 zijn geüpdate naar de hedendaagse situatie. 
 

4.1 Bereikbaarheid 

Knelpunten op het gebied van bereikbaarheid op de hoofdstructuur 

van Rhoon hebben vooral betrekking op de doorstroming van het 

verkeer op het wegennet. Deze worden onder andere veroorzaakt 

door de inrichting van de wegen en de functie van de weg ten opzichte 

van het gebruik. De I/C-verhoudingen (intensiteit/capaciteit) geven 

geen aanleiding om capaciteitsproblemen te verwachten op de wegen. 

Echter op enkele plaatsen geeft het verkeersbeeld in de kern Rhoon 

een gevoel van onoverzichtelijkheid. Dit komt met name door het 

doorgaans smalle straatbeeld in Rhoon. 

 

In de tabel en op de kaart in paragraaf 4.4 zijn de specifieke 

bereikbaarheidsknelpunten weergegeven. 

 

4.2 Verkeersveiligheid 

Verkeersonveilige situaties ontstaan vaak daar waar het autoverkeer 

en het langzaam verkeer samenkomen. Problemen die hier vaak 

worden ervaren zijn de te hoge snelheid van het autoverkeer, 

onoverzichtelijkheid van de weg en geen scheiding van functies. In 

Rhoon doet zich op meerdere plaatsen deze situatie voor. Dit komt 

met name doordat de meeste ontsluitingswegen in Rhoon ingericht 

zijn als erftoegangsweg (woonstraat). Hierdoor zijn de weginrichting 

en de functie niet aan elkaar gekoppeld. Doordat fietsers meestal geen 

eigen rijstrook hebben in het centrum van Rhoon, kunnen er conflicten 

ontstaan. 

 

In de tabel en op de kaart in paragraaf 4.4 zijn de specifieke 

verkeersveiligheidsknelpunten weergegeven. 

 

 

4.3 Leefbaarheid 

In de kern Rhoon zijn diverse verkeersmaatregelen getroffen om de 

snelheid te reduceren zoals drempels. Na iedere drempel trekken 

auto’s weer op, dit geeft voor de bewoners in de nabijheid van de 

drempels extra geluids- en stankoverlast. 

 

Met name rond de begin- en sluitingstijden van scholen is er een 

aanzienlijke parkeerdruk. Mede doordat ouders kinderen naar school 

brengen met de auto ontstaan er gevaarlijke verkeerssituaties. Dit 
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levert ook een leefbaarheidsprobleem op. Kinderen gaan in mindere 

mate zelfstandig naar school. 

Een aandachtspunt is de omgeving van de Julianadriehoek. Hier 

bevinden zich twee scholen in de nabijheid van winkels. Naast ouders 

die hun kinderen brengen en halen naar en van school, zijn er ook 

mensen die hun auto willen parkeren voor de deur van de winkels. 

Hierdoor ontstaan er regelmatig onoverzichtelijke verkeerssituaties. 

 

In de tabel en op de kaart in paragraaf 4.4 zijn de specifieke 

leefbaarheidsknelpunten weergegeven. 

 

 

 

4.4 Knelpunten in beeld 

In de volgende tabel zijn de knelpunten weergegeven van de aspecten 

van Bereikbaarheid  (B), Verkeersveiligheid (V) en Leefbaarheid (L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6 overzicht knelpunten bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid
1
 

                                                      

1 De nummers/cijfers in het kaartje verwijzen naar tabel 2: Knelpunten 
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Tabel 2: Knelpunten 

 

 Locatie B,V,L Probleemomschrijving 

1 Dorpsdijk (ter hoogte 

van centrum) 

B De Dorpsdijk is een belangrijke toegangsweg voor Rhoon, met een rechtstreekse aansluiting op de Groene 

Kruisweg. De Dorpsdijk, een deels smalle klinkerstraat, heeft een beperkte doorstroming met diverse 

verkeersmaatregelen om de snelheid te reduceren. Het voetgangersgebied van het centrum kruist deze 

ontsluitingsweg. De gemeente Albrandswaard is in het verleden genoodzaakt geweest om maatregelen te 

nemen om de snelheid te reduceren.  

1 Dorpsdijk (ter hoogte 

van centrum) 

V De aanwezigheid van drempels, wegversmallingen met paaltjes, en paaltjes op het trottoir zorgen voor een 

onrustig straatbeeld. De Dorpsdijk als belangrijke ontsluitingsweg kruist een voetgangersgebied, dit is 

minder gewenst vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. 

2 Dorpsdijk (zuid) B 

 

L 

De Dorpsdijk in het zuiden van Rhoon gaat via een (te) smal wegprofiel over een dijklichaam over in de 

Albrandswaardseweg. Dit vormt een beperking voor de doorstroming.  

Tussen de Essendijk en de Albrandswaardsedijk is de klinkerverharding inmiddels vervange door asfalt 

waardoor de geluid- en trillingsoverlast sterk is verminderd. 

  V Het profiel van de Dorpsdijk in het zuiden van Rhoon is erg smal en bochtig. Dit vormt een beperking voor 

de verkeersveiligheid.  

2a Dorpsdijk (midden) V De rijbaan van de Dorpsdijk in het midden van Rhoon heeft geen ruimte voor de fietser. Dit vormt een 

beperking voor de verkeersveiligheid.  

3 Werkersdijk B De Werkersdijk heeft de uitstraling van een erftoegangsweg, terwijl de weg  een ontsluitingsfunctie heeft. 

De weginrichting is daarmee niet gelijk aan de functie. De Werkersdijk is samen met de Oranje Nassaulaan 

onderdeel van de fietsverbinding tussen Poortugaal en Rhoon. De Oranje Nassaulaan is recentelijk opnieuw 

ingericht tot een weg met ontsluitingsfunctie.   

  V De Werkersdijk heeft een uitstraling van een erftoegangsweg. De weg heeft een ontsluitingsfunctie. De 

weginrichting is daarmee niet gelijk aan de functie. Fietsers hebben geen eigen rijstrook. Dit komt de 

verkeerveiligheid van de fietsers niet ten goede.  

4 Rijsdijk B Op de Rijsdijk is een beperkte ruimte voor fietsers. 

  V Het ontbreken van fietsstroken op de Rijsdijk vormt verkeersonveilige situaties.  

Het parkeren langs de rijbaan van de Rijsdijk is ongewenst (wel langsparkeren in havens) 

5 Rivierweg B De Rivierweg is in het deel ten zuiden van de Rhoonse Baan van een nieuw profiel voorzien. Voor het 

gedeelte ten noorden van de Rhoonse Baan dient zo’n herprofilering nog plaats te vinden.  
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 Locatie B,V,L Probleemomschrijving 

6 Binnenbaan B, L De binnenbaan is nu een 50 km/h weg. Nu buslijn 65 eis opgeheven en de Binnenbaan niet functioneert als 

een gebiedsontsluitingweg, kan de weg worden ingericht als een erftoegangsweg.  

7 Viaductweg B Er is geen goede fietsverbinding (Rhoon Noord - Rhoon Centrum) over het spoor via Viaductweg en 

Stationsstraat. Op dit moment wordt de Stationsstraat aangepakt en wordt hier ruimte gemaakt voor de 

fietser. Een goede aansluiting van de Viaductweg en de Stationsstraat is echter nog noodzakelijk.   

8 Bachlaan B Sluipverkeer in de Bachlaan. 

  V Sluipverkeer in de Bachlaan met een doorgaande functie conflicteert met de verblijfsfunctie van de straat. 

9 Stationsstraat- oost B, V Het oosten van de Stationstraat, aansluitend op de Viaductweg heeft te veel drempels. Dit belemmert het 

functioneren van de straat als hoofdroute naar het centrum. Daarbij zijn vrijliggende fietspaden wenselijk; 

de Stationstraat is onderdeel van een fietsroute en dient ruimte te bieden voor de fietser. 

10 Scholen 

Julianaschool 

Don Bosco 

Wegwijzer 

Overkant 

B, 

 

V 

Wanneer scholen beginnen en eindigen zijn er voornamelijk veel parkeerproblemen. 

Rondom de scholen bevinden zich, met name tijdens de begin- en sluitingstijden van de scholen, veel 

kinderen op straat. De kinderen gaan van en naar huis te voet, met de fiets of gebracht met de auto. De 

combinatie van auto’s en kinderen op deze drukke momenten komt de verkeersveiligheid en de 

leefbaarheid niet ten goede. Scholen dienen op een verkeersveilige manier te kunnen worden bereikt. 

11 Duurzaam Veilig B, V Het is onduidelijk welke straten een verblijfsfunctie of een ontsluitingsfunctie hebben. De weginrichting 

moet duidelijker worden. 

12 Fietsroutes B, V Buiten het centrumgebied zijn er vrijliggende fietspaden, in het centrum ontbreken veelal 

fietsvoorzieningen.  
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4.5 Opgeloste knelpunten 

Sinds de verschijning van het verkeercirculatieplan Rhoon 2006 zijn 

verschillende van daarin genoemde knelpunten en verkeersplannen 

opgelost en uitgevoerd: 

 Herinrichting Dorpsdijk – Noord te Rhoon  

Dit deel van de Dorpsdijk is ingericht volgens 30 km/h concept, dit 

was een 50km/h weg. 

 Herinrichting Oranje Nassaulaan te Rhoon. 

De Oranje Nassaulaan is een wijkontsluitingsweg. Voorzieningen voor 

fietsers ontbraken en parkeren was niet geregeld. Om de veiligheid 

van de fietser te verbeteren en daarbij tevens de doorstroming te 

verbeteren  was een herinrichting noodzakelijk. De Oranje 

Nassaulaan is geasfalteerd en twee fietsstroken zijn vormgegeven. 

De laan heeft nu het profiel en de uitstraling van een 

gebiedsontsluitingsweg. 

 Het zuidelijke deel van de Rivierweg (tussen de Rijsdijk en de Rhoonse 

Baan) heeft een nieuw profiel van een gebiedsontsluitingsweg.  

 Bij de kruising van de Dorpsdijk en Essendijk is een verhoogd platform 

aangelegd, dat de overgang van 30 km/h naar 50 km/h of vise versa 

voor de gebruiker duidelijker maakt.  

 Het vernieuwende profiel van het westelijke deel van de  

Stationsstraat (tussen de metrohalte en kruising met de Schroeder 

van de Kolklaan. De straat is geasfalteerd en twee fietsstroken zijn 

vormgegeven. De laan heeft nu het profiel en de uitstraling van een 

gebiedsontsluitingsweg en bied ruimte voor de fietser. 

 De Zwaluwenlaan zal worden ingericht als 30 km/uur weg, naar 

verwachting in 2011/2012. 

 De Tijsjesdijk (tussen Dorpsdijk en Zwaluwenlaan) is ingericht als 30 

km/uur weg. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

  



Movares - UPDATE 2011 Verkeerscirculatieplan  en verkeersplan centrum 16 

5 Oplossingsrichting 

Visie op hoofdlijnen 

Uit de inventarisatie en de analyse van de knelpunten zijn de volgende 

punten als belangrijke richtlijn voor de verkeersstructuur op hoofdlijnen 

naar voren gekomen: 

 Op het hoofdwegennet van Rhoon zijn nu en in de toekomst weinig 

problemen te verwachten ten aanzien van de capaciteit. De 

intensiteiten zijn hiervoor laag genoeg; 

 De overzichtelijkheid van de verkeersstructuur dient versterkt te 

worden:  

o De hoofdwegenstructuur met 3 aansluitingen op de Groene 

Kruisweg voldoet nu en in de toekomst. 

o De inrichting van de ontsluitingswegen dient duidelijk te zijn. 

Er dient duidelijk gemaakt te worden (in uitvoering op straat) 

welke wegen hieronder vallen: Dorpsdijk, Rivierweg, Oranje 

Nassaulaan/Werkersdijk, Viaductweg en Rijsdijk en 

Stationsstraat. Door de smalle straten is er echter niet overal 

voldoende ruimte voor het benodigde wegprofiel. 

o Het hoofdfietsnetwerk dient aan te sluiten op de 

fietsvoorzieningen buiten de woonkern.  

o Rhoon-Noord dient een goede fietsverbinding te krijgen naar 

de metrohalte en naar het centrum van Rhoon. 

o De ontsluitingswegen voor het autoverkeer dienen te worden 

ingericht met fietsvoorzieningen. Door de smalle straten is er 

echter niet overal voldoende ruimte voor het benodigde 

wegprofiel. 

 De verkeersstructuur dient een goede toegankelijkheid van het 

centrumgebied te waarborgen. 

 Er dienen duidelijke en met het overig verkeer niet-conflicterende 

bevoorradingsroutes te komen.   

 De verkeersveiligheid rond de scholen dient optimaal te zijn. 

 

Er is gekozen voor de  hoofdwegenstructuur en fietspadenstructuur zoals 

aangegeven in figuur 6 en 7.  

Deze hoofdwegenstructuur in combinatie met fietspaden structuur moet 

minimaal voldoen aan de volgende uitgangswaarde: 

 In iedere oplossingsrichting  dienen er minimaal drie aansluitingen op 

de Groene Kruisweg te blijven bestaan. 

 Calamiteiten: de wegen moeten altijd zodanig worden ingericht dat 

bij calamiteiten de bereikbaarheid van de hulpdiensten is 

gegarandeerd. 

 Er moeten goede fietsvoorzieningen gerealiseerd worden. 

 Een goede bereikbaarheid van het centrum vanuit Rhoon-Zuid en 

Rhoon-Noord moet worden gewaarborgd. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Movares - UPDATE 2011 Verkeerscirculatieplan  en verkeersplan centrum 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6: Beoogde hoofdwegennetstructuur van Rhoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Beoogde fietspaden structuur voor Rhoon.  
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Het beoogde hoofdwegenstructuur van Rhoon is opgebouwd uit de 

volgende wegen:  

 Dorpsdijk ( Zuid) 

 Rivierweg 

 Oranje Nassaulaan 

 Werkersdijk 

 Viaductweg 

 Rijsdijk 

 Stationsstraat 

 

Om betrouwbare en verkeersveilige bereikbaarheid te kunnen 

garanderen, zodanig dat het sociaal en economisch functioneren van de 

kern Rhoon en de omliggende woonkernen (Portland en Poortugaal) 

duurzaam wordt gestimuleerd en gelijktijdig de leefbaarheid en het milieu 

niet extra worden belast zullen bovengenoemde straten worden ingericht 

als gebiedsontsluitingswegen. Een heldere inrichting van het wegennet is 

een voorwaarde. Binnen  het profiel van een gebiedsontsluiting is naast 

een snelle doorstroming van verkeer, ruimte voor fietser en voetganger 

een uitgangspunt. De hoofdwegen worden bij voorkeur uitgevoerd in 

asfalt, met vrijliggende fietspaden of fietsstroken.   

Op dit moment zijn de Oranje Nassaulaan de enige weg die in zijn geheel 

voldoet aan dit profiel. Ook de Stationsstraat is aan de westelijke zijde van 

de Dorpsdijk aangepakt. 

 

Dorpsdijk Noord en Midden (centrumplan) en de Werkersdijk zijn ook 

onderdeel van de hoofdwegennet structuur. Het profiel van deze straten 

is echter niet die van een gebiedsontsluitingsweg. Zo krijgt de voetganger 

in het centrum gebied de voorkeur en laat het profiel van de Werkersdijk 

(tussen Dorpsdijk en Waalstraat)  geen 50 km/h weg toe.  

De straten die onderdeel zijn van het beoogde hoofdwegennetstructuur 

worden in dit hoofdstuk een voor een behandeld, waarin mogelijkheden 

tot realisatie van een gebiedsontsluitingsweg worden aangedragen. Het 

inrichtingsplan Centrum wordt apart behandeld.  
 

5.1  Dorpsdijk- Zuid 

Huidige situatie 

Het profiel van de Dorpsdijk is plaatselijk aan de zuidzijde van Rhoon 

slechts zes meter breed.  

Oplossingsrichting 

 Inrichten als volledige gebiedsontsluitingsweg (minimaal benodigd 

profiel rijbaan + fietsstroken + trottoir, geen parkeren = circa 12 

meter). 

Conclusie Dorpsdijk-Zuid 

 Inrichting als gebiedsontsluitingsweg met fietsstroken op de rijbaan 

en trottoir, waarbij benadrukt wordt dat de fietsers (en de 

voetgangers) voorrang hebben is mogelijk. Dit is voor de gehele 

Dorpsdijk- Zuid mogelijk, afgezien van de westelijke afsplitsing 

richting Albrandswaardseweg.  
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5.2 Rivierweg 

Huidige situatie 

Het profiel van de Rivierweg is ingericht als gebiedsontsluitingsweg met 

vrijliggend fietspad en (beperkt) parkeervoorzieningen en is circa 20 

meter breed. 

Oplossingsrichting 

 Inrichten als volledige gebiedsontsluitingsweg (minimaal benodigd 

profiel rijbaan + fietsstroken + trottoir, geen parkeren = circa 12 

meter). 

Conclusie Rivierdijk 

Het profiel van de Rivierweg is ruim voldoende voor inrichting als 

volledige gebiedsontsluitingsweg voor tweerichtingsverkeer.  

Het aanleggen van een gebiedsontsluitingsweg is dan ook mogelijk. 

 

5.3 Werkersdijk 

Huidige situatie 

Het profiel op de Werkersdijk is op sommige plaatsen niet breder dan 7 

meter, terwijl hier ook parkeren is toegestaan.  

Oplossingsrichting 

 Inrichten als volledige gebiedsontsluitingsweg (minimaal benodigd 

profiel rijbaan + fietsstroken + trottoir, geen parkeren = circa 12 

meter).  

Conclusie Werkersdijk 

 De Werkersdijk tussen de Waalstraat en Dorpsdijk dient gezien het 

beschikbare profiel te worden ingericht als 30 km/uur weg. Ook 

wordt voorgesteld om hier geen parkeren toe te staan. 

5.4  Viaductweg 

Huidige situatie 

Het huidige profiel van de Viaductweg bedraagt circa 17 meter, met 

verspringingen in de rijbaan en langsparkeren.  

Oplossingsrichting 

 Inrichten als volledige gebiedsontsluitingsweg (minimaal benodigd 

profiel rijbaan + fietsstroken + trottoir, geen parkeren = circa 12 

meter). 

Conclusie Viaductweg 

 Inrichting tot gebiedsontsluitingsweg voor twee richtingsverkeer en 

langsparkeren is mogelijk. 
 

5.5 Rijsdijk 

Huidige situatie 

Het huidige profiel van de Rijsdijk bedraagt circa 12 meter, waarbij 

langsparkeren is toegestaan. 

Oplossingsrichtingen 

 Inrichten als volledige ontsluitingsweg (minimaal benodigd profiel 

rijbaan + fietsstroken + trottoir, geen parkeren = circa 12 meter). 

 

Conclusie Rijsdijk 

 Voor de inrichting als gebiedsontsluitingsweg met fietsstroken en 

trottoir zonder langsparkeren is net voldoende ruimte. 

 De inrichting tot gebiedsontsluitingsweg zonder langsparkeren is  

uiteraard ook mogelijk. 
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5.6 Stationsstraat 

Huidige situatie 

Het huidige profiel van de Stationsstraat bedraagt tussen 7 á 10 meter, 

waarbij langsparkeren niet is toegestaan. 

Oplossingsrichtingen 

 Het westelijk deel van de Stationsstraat is inmiddels ingericht als 

volledige ontsluitingsweg (minimaal benodigd profiel rijbaan + 

fietsstroken + trottoir, geen parkeren = circa 12 meter). 

 Ook het oostelijk deel van de Stationsstraat wordt ingericht als 

volledige ontsluitingsweg (minimaal benodigd profiel rijbaan + 

fietsstroken + trottoir, geen parkeren = circa 12 meter). Hiertoe 

zullen de drempels nog verwijderd moeten worden. 

 Het centrale gedeelte van de Stationsstraat wordt ingericht als 30 

km/uur weg. 

Conclusie Stationsstraat 

Inrichting als gebiedsontsluitingsweg met fietsstroken op de rijbaan en 

een trottoir langs de rijbaan.  

 
5.7 Inrichtingsplan Centrum 

De bevoorrading in Rhoon door grote vrachtwagens levert op de 

belangrijkste verkeersroutes onoverzichtelijke en onveilige situaties op. 

De situatie in het centrum bij het Strawinskyplein en het Louwerensplein 

waar vrachtwagens moeten steken over de Dorspdijk, een parkeerterrein 

en een voetgangersroute is onwenselijk. 

In het Inrichtingsplan Centrum worden diverse aanbevelingen uit het VCP 

Rhoon 2006 toegepast. Er komt een duidelijke scheiding in het centrum 

tussen het doorgaande autoverkeer en het bestemmingsverkeer.  

 

Zo wordt een deel van de Dorpsdijk duidelijk ingericht als erftoegangsweg 

en wordt het verkeer ter hoogte van het Strawinskiplein omgeleid.  

Er zijn verschillende varianten mogelijk voor het verkeersluw maken van 

het plein op de Dorpsdijk:  

 door inrichting van plein een aangepast rijgedrag bevorderen (auto te 
gast) in combinatie met afsluiting tijdens festiviteiten en markten 
(basisvariant) 

 Een gedeeltelijke afsluiting voor het autoverkeer  
o afsluiten tijdens winkeltijden op zaterdagen d.m.v. pollers 
o afsluiten tijdens winkeltijden door de weeks d.m.v. pollers 

 

Door de duidelijke scheiding van het doorgaande autoverkeer van het 

bestemmingsverkeer in de kern van Rhoon wordt de verkeersveiligheid 

sterk verbeterd. Bij de definitieve inrichting van het openbaar gebied in 

het centrum wordt door de materiaalkeuze (klinkerverharding), haaks 

parkeren en bebording duidelijk gemaakt, dat het hier om 

erftoegangswegen (30 km/uur) gaat. Bij de definitieve inrichting van de 

kruisingen binnen het centrumgebied en bij de kruisingen met de 

toeleidende wegen naar het centrum wordt aandacht geschonken aan de 

overzichtelijkheid en de beperking van de snelheid. De toeleidende wegen 

naar het centrum worden zo goed als fysiek mogelijk ingericht als  

gebiedsontsluitingswegen (50 km/uur) met asfaltverharding en 

langsparkeren.  

Uitzondering hierop is de Werkersdijk tussen de Waalstraat en de 

Maasstraat. Deze weg heeft een gemengde functie (verblijven en 
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ontsluiten), maar wordt vanwege het smalle profiel ingericht als 

erftoegangsweg (30 km/uur). In de huidige situatie zijn de kruisingen 

Julianastraat / Werkersdijk en de kruising Werkersdijk/Dorpsdijk 

onoverzichtelijk (vooral door de bebouwing). In de nieuwe situatie  

kunnen deze kruisingen anders en verkeersveiliger ingericht worden. Te 

onderzoeken of met een aanpassing van de kruisingen een voldoende 

overzichtelijke inrichting gerealiseerd kan worden of dat sloop van het 

pandje ten noorden van de Werkersdijk noodzakelijk is. 

 
Belangrijke verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid is de 
omrijroute die het autoverkeer in de Dorpsstraat moet maken. De 
vrijkomende ruimte komt beschikbaar voor voetgangers en fietsers. Het 
plein op de Dorpsdijk kan zo ingericht worden, dat de auto een 
ondergeschikte rol krijgt ten opzichte van de voetgangers en fietsers.  
 
Het centrale deel van het centrumgebied kan, door de ingrepen in de 
Dorpsdijk en de Werkersdijk tussen de Julianastraat en Dorpsdijk, worden 
ingericht als voetgangersgebied. 
Het gehele centrumgebied wordt ingericht als 30 km/uur gebied met de 
wegen in klinkerverharding. Aan de autoroute door het centrum wordt de 
parkeerzoekroute gekoppeld.  
 

Voor de bevoorrading met grote vrachtwagens van de supermarkt in het 

Centrumgebied zijn in het Inrichtingsplan diverse verbeteringen 

voorgesteld. Voor de bevoorrading van de winkels in het 

voetgangersgebied stellen we voor spertijden te introduceren. Aan de 

noordzijde van de Dorpsdijk is het niet mogelijk het steken en keren van 

grote vrachtwagens te voorkomen.  

5.8  Fietsverbinding Rhoon-Noord 

Huidige situatie 

Voor de fietsverbinding tussen Rhoon-Noord en Rhoon centrum wordt 

momenteel gebruik gemaakt van een fiets-/voetpad vanaf de Viaductweg 

naar Rhoon- Noord. De metrohalte is voor fietsers vanuit Rhoon- centrum 

niet goed bereikbaar.  

Oplossingsrichtingen 

Vanaf de Viaductweg is aanleg van een goede fietsvoorzieningen naar 

Rhoon-Noord en de metrohalte gewenst. Hiervoor kan gedacht worden 

aan een hellingbaan vanaf de Viaductweg naar de Stationsweg. 

 Conclusie fietsverbinding Rhoon-Noord 

Nader ontwerp van een fietsvoorziening 

 vanaf de Viaductweg naar de Stationsweg. 

 

 

 

  

bestaand 

voorstel 

metro 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

Om te voldoen aan de doelstelling van het VCP, ‘het garanderen van een 

betrouwbare en verkeersveilige bereikbaarheid, zodanig dat het sociaal 

en economisch functioneren van de kern Rhoon en de omliggende 

woonkernen (Portland en Poortugaal) duurzaam wordt gestimuleerd en 

gelijktijdig de leefbaarheid en het milieu niet extra worden belast’, is een 

heldere inrichting van het wegennet een voorwaarde. 

Op basis van de conclusies worden de volgende aanbevelingen gedaan 

voor de inrichting van het hoofdwegennet van Rhoon:  

 De 6 belangrijkste wegen van het hoofdwegennet van Rhoon zijn 

Dorpsdijk, Oranje Nassaulaan/Werkersdijk, Rijsdijk, Viaductweg, 

Rivierweg en Stationsstraat. 

 De Dorpsdijk midden (tussen Rijsdijk en Essendijk), Oranje 

Nassaulaan, Werkersdijk (tussen Ornaje Nassaulaan en Waalstraat), 

Rijsdijk, Viaductweg, Rivierweg en Stationsstraat inrichten als 

gebiedsontsluitingswegen (50 km/uur) met aparte fietsvoorzieningen. 

 De Dorpsdijk centrum (tussen Rijsdijk en Ravelstraat) en de 

Werkersdijk (tussen Dorpsdijk en Waalstraat) inrichten als 30km/uur 

wegen, met bijzondere aandacht voor verblijven en veiligheid. 

 De Dorpsdijk zuid (tussen Essendijk en Albrandwaardseweg) heeft een 

uitzonderlijk smal profiel.  

 De Stationsstraat (tussen Viaductweg en Rivierweg) moet hierbij 

geschikt worden gemaakt als bevoorradingsroute (verwijderen 

verkeersdrempels, aanleggen vrijliggende fietsvoorziening). 

 Laden en lossen van vrachtwagens buiten de hoofdrijbaan, zonder 

steekbewegingen op de hoofdrijbaan (met name van belang bij de 

plannen voor het nieuwe centrum van Rhoon). 

 De Dorpsdijk centrum dient zo te worden ingericht dat bij het 

Strawinskiplein/ Louwerensplein het kruisende langzaam verkeer 

prioriteit krijgt boven het autoverkeer (met name van belang bij de 

plannen voor het nieuwe centrum van Rhoon). 

 Met de inrichting volgens Duurzaam Veilig langs de hoofdwegen 

aparte fietsvoorzieningen aanleggen, waardoor een samenhangend 

fietsnet ontstaat. 

 Tussen de Viaductweg en Stationsstraat dient een directe 

fietsvoorziening te komen. 

 Alle overige wegen in Rhoon dienen, voorzover dit nog niet is 

gebeurd, te worden ingericht als erftoegangsweg volgens de normen 

van Duurzaam Veilig;  

 
 

 


