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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Albrandswaard heeft een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en 

Vervoersplan (GVVP) opgesteld. Het GVVP is het beleidsplan waarin is aangegeven 

hoe de gemeente omgaat met de verschillende vraagstukken op gebied van verkeer 

en vervoer. Dit plan is het centrale uitgangspunt voor alle maatregelen en 

activiteiten in de gemeente. 

Als bijlage bij het GVVP is een Achtergronddocument en een Handboek 

Verkeersmaatregelen Albrandswaard opgesteld. Het Achtergronddocument bevat de 

inhoudelijke gegevens op basis waarvan dit beleidsplan is opgesteld. Het Handboek 

Verkeersmaatregelen bevat de praktische invulling van verkeerszaken in de 

gemeente, onder andere de eisen aan de inrichting van wegen en fietspaden en 

regels voor de uitgifte van vergunningen. 

1.2 Positie achtergronddocument 

Het GVVP is een beleidsplan dat wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan 

heeft hiermee een wettelijke status volgens de Planwet Verkeer en Vervoer. Bij het 

vaststellen hebben burgers de mogelijkheid om in te spreken tijdens de periode van 

ter inzage legging. Het Achtergronddocument is een bijlage bij het GVVP. Door het 

aannemen van het GVVP, volgt automatisch het aannemen van het 

Achtergronddocument als onderdeel hiervan. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee van dit document is een inventarisatie opgenomen van relevante 

beleidsstukken over verkeer en vervoer. Deze beleidsstukken vormen het kader 

voor het GVVP. In hoofdstuk drie is de enquête opgenomen die gehouden is onder 

de inwoners van de gemeente. Daarnaast zijn ook de resultaten opgenomen. 

Hoofdstuk vier bevat alle informatie die betrekking heeft op de bereikbaarheid van 

en binnen de gemeente Albrandswaard. Zo is hier opgenomen hoe de 

wegcategorisering tot stand is gekomen en zijn knelpunten op het wegennet 

gedefinieerd. In hoofdstuk vijf is ingegaan op de verkeersveiligheid voor 

verschillende verkeersdeelnemers. De informatie vormt de basis voor de aanpak 

van verkeersveiligheidsknelpunten. In hoofdstuk zes en zeven zijn respectievelijk 

informatie over het fietsnetwerk en het parkeerbeleid opgenomen. 
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2 BELEIDSINVENTARISATIE 

2.1 Landelijk beleid 

Nota Mobiliteit 

De nota Mobiliteit is het nationaal verkeers- en vervoersplan. De ruimtelijke 

beleidsdoelen uit de Nota Ruimte zoals het komen tot een sterke economie, een 

veilige samenleving, een goed leefmilieu en een aantrekkelijk land zijn op 

verkeersgebied uitgewerkt in de Nota Mobiliteit.  

De Nota Mobiliteit gaat uit van het standpunt: om de economie en de samenleving 

te laten draaien is (auto)mobiliteit noodzakelijk, maar die (auto)mobiliteit moet wel 

passen binnen de randvoorwaarden van veiligheid en leefkwaliteit. 

De Nota Mobiliteit verwacht dat de gemeenten in hun plannen rekening houden met 

en invulling geven aan: 

1. het faciliteren van de groei van de (auto)mobiliteit, ten behoeve van de 

gewenste economische groei. Faciliteren op betrouwbaarheid, snelheid en 

veiligheid van de reis, mits dit binnen de wettelijke randvoorwaarden van 

leefkwaliteit en veiligheid past; 

2. de samenwerking tussen alle bij verkeer en vervoer betrokken partijen 

(voor een breed draagvlak en reële en haalbare doelen); 

3. een integrale aanpak van de mobiliteitsproblemen op het gebied van 

economie, ruimte, natuur, milieu en verkeer en vervoer; 

4. een aanpak op regionale schaal. De gemeente is vrij in de keuze voor 

maatregelen mits deze aansluiten op de maatregelen in de regio; 

5. een aanpak gericht op een totaaloplossing van concrete problemen in een 

gebied, waarbij het denken in eigenbelang (gemeente, provincie, rijk), 

sectoraal (economie, ruimte, verkeer, milieu) of in modaliteiten (auto, OV, 

fiets) wordt losgelaten en waarbij voor oplossingen de ladder van Verdaas 

wordt aangehouden (met als principe een aantal stappen te doorlopen 

voordat nieuwe infrastructuur wordt aangelegd); 

6. een aanpak gericht op verbetering van de mobiliteit van deur tot deur. 

 

Op gebied van verkeersveiligheid zijn in de Nota Mobiliteit concrete doelstellingen 

geformuleerd. Deze doelstellingen hebben betrekking op het maximaal aantal 

dodelijke slachtoffers en ziekenhuisgewonden als gevolg van verkeersongevallen. 

De daling is ten opzichte van het aantal doden en ziekenhuisgewonden in 2002. 

Doelstellingen Nota 

Mobiliteit 

2010 2020 

Aantal doden -30% -46% 

Aantal ziekenhuisgewonden -8% -34% 
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Strategisch Plan Verkeersveiligheid 

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 is het landelijke 

verkeersveiligheidsbeleid opgenomen. Kernpunten in dit beleid zijn: 

» samenwerking: door middel van een goede samenwerking van zowel 

overheid (wegbeheerders, politie), organisaties (VVN, fietsersbond, etc.) en 

burgers ontstaat een efficiënte aanpak met betrokkenheid van iedereen; 

» Integrale aanpak: de aanpak van verkeersveiligheid kan efficiënt worden 

aangepakt door een goede koppeling met andere beleidsterreinen. Denk 

hierbij aan ruimtelijke ordening en milieu, maar ook aan bijvoorbeeld 

sociale zaken en onderwijs. 

» Duurzaam Veilig. De principes van Duurzaam Veilig worden toegepast. Het 

gaat hierbij om het creëren van een veilig wegennet, maar ook om 

maatregelen gericht op gedrag zoals educatie, voorlichting en handhaving. 

2.2 Provinciaal beleid 

In het provinciale beleid zijn de landelijke beleidspunten doorvertaald naar de 

specifieke situatie in de omgeving van Rotterdam. Relevante documenten zijn het 

Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Zuid-Holland en het Fietsplan 2008 

(provincie Zuid-Holland). Voor de gemeente Albrandswaard zijn hierbij in het 

bijzonder twee ontwikkelingen te benoemen, die vanuit het regionaal beleid naar 

voren komen: 

» verbreding van de A15 Maasvlakte-Ridderkerk; 

» eventuele doortrekking van de A4 van de A15 naar de A29. 

2.3 Regionaal beleid 

Verkeersbeleid 

Het regionale verkeersbeleid is uitgezet in het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan 

2003-2020 van de Stadsregio Rotterdam. In dit plan zijn de regionale ambities voor 

verkeer en vervoer geformuleerd. Vervolgens zijn aan de hand van deze ambities 

een aantal beleidsdoelen opgesteld. Deze beleidsdoelen zijn: 

» een goede bereikbaarheid voor personen (binnen richtlijnen voor maximale 

reistijden) van plekken waar de bovenlokale voorzieningen zijn gevestigd; 

» voldoende (vooraf bepaalde) kwaliteit van de infrastructuur waardoor korte 

reistijden worden gegarandeerd; 

» een goede bereikbaarheid voor het goederenvervoer naar de haven en 

bedrijventerreinen en in het stedelijk gebied; 

» een grotere samenhang tussen de netwerken (auto, OV en fiets) op 

knooppunten, waardoor de gewenste uitwisseling tussen vervoermiddelen 

mogelijk wordt; 

» grote verkeers- en vervoersstromen daar opvangen waar ze zo min 

mogelijk overlast opleveren voor inwoners en bezoekers (bundelen van 

verkeer op een beperkt aantal hoofdaders); 

» een goede inpassing van infrastructuur waardoor uitstoot van geluid en 

gevaarlijke stoffen door het verkeer binnen de wettelijke normen blijft; 

» zoveel mogelijk infrastructuur met een doorgaande functie duurzaam veilig 

inrichten; 
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» een betrouwbaar, herkenbaar en sociaal veilig openbaar vervoer tegen een 

redelijke prijs. 

Verkeersveiligheid 

De Stadsregio Rotterdam is regievoerder en zet zich in op de verbetering van de 

verkeersveiligheid op regionaal niveau. Zo is de organisatie verantwoordelijk voor 

een actief en stimulerend regionaal verkeersveiligheidsbeleid gericht op 

infrastructuur, permanente verkeerseducatie, communicatie en afstemming rond 

verkeershandhaving. Het streven is erop gericht om het aantal slachtoffers binnen 

de stadsregio in 2014 te hebben teruggebracht naar maximaal 32 verkeersdoden 

en 333 ziekenhuisgewonden (in 2009 waren er 42 verkeersdoden en 453 

ziekenhuisgewonden). Om dit te kunnen bereiken is binnen de stadsregio een 

regionaal actieprogramma opgesteld (Werkplan Verkeersveiligheid 2011-2012). Dit 

actieprogramma geeft de lijn weer die de Stadsregio Rotterdam zal volgen om de 

verkeersveiligheid in de regio te verbeteren. De stadsregio brengt als regievoerder 

een focus aan in het verkeersveiligheidsbeleid. Door een focus aan te brengen in de 

verkeersveiligheidsaanpak kunnen beschikbare middelen bij de verschillende 

partijen in de regio efficiënter worden ingezet. De focus binnen de stadsregio gaat 

uit naar de doelgroepen: 

» (brom)fietsers; 

» oudere verkeersdeelnemers; 

» jonge beginnende bestuurders; 

» jongeren in het voorgezet onderwijs. 

Milieubeleid 

De luchtkwaliteit in de Stadsregio Rotterdam is een belangrijk aandachtspunt. De 

grote concentratie van industrie, de hoge bevolkingsdichtheid en de daarmee 

samenhangende grote verkeersdruk maken de luchtkwaliteit een permanent 

onderwerp van zorg in de regio. Er wordt dan ook hard gewerkt aan het halen van 

de wettelijke normen, zodat ruimtelijke projecten doorgang kunnen vinden, maar 

vooral ook de schadelijke gevolgen voor de gezondheid worden verminderd. In het 

document ‘Dat lucht op! Naar een schone lucht in Rijnmond’ zijn de 

milieudoelstellingen opgenomen binnen de regio. 

2.4 Gemeentelijk beleid 

Toekomstvisie 

Binnen de gemeente wonen ongeveer 25.000 inwoners, zijn 2.000 bedrijven 

gevestigd en zijn zo’n 7.000 arbeidsplaatsen beschikbaar. Verwachting is dat de 

bevolkingsomvang in de toekomst ongeveer gelijk blijft. Wel zal de samenstelling 

van de bevolking deels veranderen, waarbij het aantal inwoners van ouder dan 55 

jaar zal toenemen. Wanneer de ontwikkelingen van Portland en de nieuwbouwwijk 

Essendael zijn afgerond, zullen er in de toekomst geen grote uitbreidingsprojecten 

meer plaatsvinden. Voor de economie geldt dat de regio vertraagde groei kent en 

mogelijk een krimp. Wel speelt de ontwikkeling van de Zuidvleugel, waarbij in het 

gebied goede mogelijkheden zijn voor economische sectoren met groeipotentie 

(bijvoorbeeld biomassa en recycling). Daarnaast zal de containerhaven de komende 

jaren groeien door de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte. Dit zal ongeveer 
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10.000 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. De winkelbranche krijgt de komende 

jaren te maken met de gevolgen van het internetwinkelen. De branche zelf 

verwacht dat er 30% minder winkels nodig zijn. Het landschap van de 

Albrandswaard is zowel voor de inwoners als voor bezoekers uit de sterk 

verstedelijkte omgeving de plek waar ze willen en kunnen ontspannen. In de 

toekomst wil men dit verder ontwikkelen. Het aanbod van recreatiemogelijkheden 

zoals fietsen, wandelen, evenementen en verblijfstoerisme zal uitgebreid worden. 

Goede verbindingen hiervoor worden essentieel geacht. 
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3 VERKEERSOPINIE.NL 

3.1 Respons 

Onder bewoners en bedrijven in de gemeente Albrandswaard is met behulp van 

verkeersopinie een enquête gehouden. In de enquête is de bewoners gevraagd 

naar hun mening over verschillende aspecten van het verkeer en vervoer in de 

gemeenten. Ook konden respondenten op een kaart locaties aanwijzen waar zij 

problemen ervaren. De online enquête is beschikbaar geweest in de periode tussen 

2 april en 24 april 2011. Om de enquête onder de aandacht te brengen hebben 

hierover berichten in de krant en op de website van de gemeente gestaan. 

Daarnaast zijn 1.000 huishoudens met een brief benaderd. In totaal hebben 276 

respondenten de enquête ingevuld. In de onderstaande tabel is de respons per kern 

zichtbaar. 

Kern Aantal respondenten Gemiddeld cijfer 

Rhoon 111 6,2 

Poortugaal 103 6,5 

Portland 62 6,0 

Totaal 276 6,2 

tabel 1: respons Verkeersopinie.nl per kern 

Uit analyse van de gegevens blijkt dat de meeste leeftijdsgroepen goed 

vertegenwoordigd zijn. Alleen jongeren onder de 25 jaar en ouderen van boven de 

75 jaar zijn sterk ondervertegenwoordigd. Verder blijkt dat twee keer zoveel 

mannen dan vrouwen de enquête hebben ingevuld. 

De respondenten geven het verkeer en vervoer in de gemeente een gemiddeld 

rapportcijfer van 6,2. Ongeveer de helft van de respondenten vindt dat ofwel de 

bereikbaarheid, ofwel de verkeersveiligheid in de afgelopen jaren niet is veranderd. 

Opvallend is het aantal respondenten dat aangeeft dat de overlast door wegverkeer 

de afgelopen jaren is toegenomen (bijna 50%). 
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3.2 Vragenlijst 

Opening 

Wat vindt u van het verkeer in uw gemeente? 

De gemeente Albrandswaard gaat een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

opstellen. Bij het opstellen van dit plan vernemen wij graag uw mening over de 

verkeersveiligheid. Daarvoor hebben wij een (online) enquête opgesteld. Via deze 

enquête kunt u diverse vragen beantwoorden over de verkeersveiligheid in de 

gemeente en specifieke locaties aanwijzen die u als onveilig ervaart. 

Uw mening telt! 

De informatie die u via deze enquête verstrekt wordt uiteraard geanonimiseerd 

verwerkt en vertrouwelijk behandeld.  

Voor het invullen van de enquête moet u rekening houden met ongeveer 20 

minuten. 

De enquête bestaat uit vier delen: 

» vragen over uw persoonlijke situatie; 

» algemene vragen over verkeer en vervoer in de gemeente; 

» ervaren problemen op specifieke locaties 

» slotvragen 
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Deel 1 Persoonlijke gegevens 

In dit eerste deel van de enquête stellen we vragen over uw specifieke situatie. Zo krijgen we inzicht in de mening van verschillende 

doelgroepen. 

1 Welke dagelijkse bezigheid past het best bij uw persoonlijke situatie?  

(U kunt één antwoord aangeven) 

o Ik ga naar de basisschool. 

o Ik ga naar de middelbare school. 

o Ik ga naar het middelbaar beroepsonderwijs. 

o Ik ben student (HBO, Universiteit). 

o Ik ben zelfstandig ondernemer. 

o Ik ben werknemer (32 uur of meer). 

o Ik ben werknemer (minder dan 32 uur). 

o Ik doe vrijwilligerswerk. 

o Ik ben werkeloos. 

o Ik ben huisvrouw/huisman. 

o Ik ben met pensioen of de VUT. 

 
2 Wat is uw leeftijd? o 0 tot en met 11 jaar 

o 12 tot en met 17 jaar 

o 18 tot en met 24 jaar 

o 25 tot en met 39 jaar 

o 40 tot en met 54 jaar 

o 55 tot en met 69 jaar 

o Ouder dan 70 jaar 
 

3 Bent u een man of een vrouw? o Man 

o Vrouw 
 

4 Van welke vervoerswijze maakt u zelf het meest gebruik? 

(U kunt één antwoord aangeven) 
o Voetganger 

o Scootmobiel 

o Fiets 

o Bromfiets/scooter 

o Brommobiel 

o Personenauto 

o Bestelauto 

o Vrachtauto 

o Openbaar vervoer (bus/metro/taxi) 
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5 In welke gebied bent u woonachtig of werkt u?  o Poortugaal 

o Rhoon 

o Portland 

 

 

Deel 2 Algemene vragen over verkeer 

In het tweede deel stellen we een aantal algemene vragen over het verkeer in de gemeente Albrandswaard. Hiermee krijgen wij een beeld van 

uw algemene mening over de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid (zoals overlast). 

 

In de vragen wordt telkens verwezen naar ‘het gebied’. Bedenkt u hierbij telkens het gebied van de gemeente Albrandswaard waar u 

woonachtig bent of werkt (Poortugaal, Rhoon of Portland). 

6 Hoe ervaart u de bereikbaarheid van dit gebied? 

  

  

  

  

o Zeer goed 

o Goed 

o Matig/gemiddeld 

o Slecht 

o Zeer slecht 

 

7 Voor welke vervoerswijze zou de bereikbaarheid van dit gebied verbeterd 
moeten worden? 

(U kunt meerdere antwoorden aankruisen) 

o Voetgangers 

o Scootmobiel 

o Fiets 

o Bromfiets/scooter 

o Brommobiel 

o Personenauto 

o Bestelauto 

o Vrachtauto 

o Openbaar Vervoer (metro) 

o Openbaar Vervoer (bus) 
 

8 Hoe vindt u dat de bereikbaarheid van dit gebied afgelopen jaren is 

veranderd? 
o Beter geworden 

o Niet veranderd 

o Slechter geworden 
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9 Hoe ervaart u de verkeersveiligheid in dit gebied? 

  

  

  

  

o Zeer goed 

o Goed 

o Matig/gemiddeld 

o Slecht 

o Zeer slecht 

 

10 Voor welke vervoerswijze zou de veiligheid in deze plaats verbeterd moeten 

worden? 

(U kunt meerdere antwoorden aankruisen) 

  

  

  

o Voetgangers 

o Scootmobiel 

o Fiets 

o Bromfiets/scooter 

o Brommobiel 

o Personenauto 

o Bestelauto 

o Vrachtauto 

o Openbaar Vervoer (metro) 

o Openbaar Vervoer (bus) 

 

11 Hoe vindt u dat de verkeersveiligheid van deze plaats de afgelopen jaren is 

veranderd? 
o Het is veiliger geworden 

o Het is niet veranderd 

o Het is onveiliger geworden 

 

12 Op welke van de volgende onderwerpen zou de gemeente zich moeten richten 

als het gaat om verkeersveiligheid? 
(U kunt meerdere antwoorden aankruisen) 

o Educatie en voorlichting 

o Handhaving en controles 

o Verbeteren van de infrastructuur binnen de bebouwde kom 

o Verbeteren van de infrastructuur buiten de bebouwde kom  

o Verbeteren van de schoolomgeving 

o Verbeteren van de woonomgeving 

o Verbeteren van de voorzieningen voor fietsverkeer 

o Verbeteren van de voorzieningen voor voetgangers 

 

13 Vindt u dat de politie voldoende aan handhaving doet in het Land van Heusden 

en Altena? 
o Te veel 

o Genoeg 

o Te weinig 
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14 Waaraan zou de politie in het Land van Heusden en Altena meer aandacht 

moeten besteden wat betreft handhaving? 

(U kunt meerdere antwoorden aankruisen) 

o Te hard rijden 

o Bumperkleven 

o Links rijden 

o Alcohol 

o Fout parkeren 

o Door rood rijden 

o Asociaal rijgedrag 

o Geen helm dragen 

o Verkeerd inhalen 

 

15 Vindt u de educatiecampagnes nuttig? o Zeer nuttig 

o Een beetje nuttig 

o Neutraal 

o Niet zo heel nuttig 

o Helemaal niet nuttig 

 

16 Op diverse manieren wordt educatie en voorlichting gegeven over verkeer en 

verkeersveiligheid. Met welk van deze campagnes of projecten bent u bekend?  

(U kunt meerdere antwoorden aankruisen) 

o Diverse landelijke campagnes (zoals BOB, rij met je hart, enz.) 

o De scholen zijn weer begonnen 

o Week van de vooruitgang 

o Op voeten en fietsen 

o Broemrit 

o Bromfietsproject 

o Jongleren 

o Totaly Traffic 

 

17 Met welke stellingen over 30km-zones bent u het eens? o Er zijn te veel 30km-zones  

o De hele bebouwde kom moet 30km-zone worden. 

o In woongebieden is 30km een goede snelheid, maar op belangrijke routes 

moet de maximum snelheid 50km/u zijn. 

o 30km/u is echt te langzaam ook in woongebieden 

o Een snelheid van 30km/u is alleen geloofwaardig wanneer er voldoende 

snelheidsremmende maatregelen genomen worden.  
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18 Met welke stelling over 60km-zones bent u het meest eens? o Een snelheid van 60km/u is alleen geloofwaardig wanneer er voldoende 

snelheidsremmende maatregelen genomen worden.  

o Om hard rijden te voorkomen moeten in 60km-zone een beperkt aantal 

snelheidsremmende maatregelen genomen worden.  

o Verkeersborden geven de maximale snelheid aan en daar moet je je aan 

houden, ook al zou je wel harder kunnen rijden. 

o 60km/u is echt te langzaam buiten de bebouwde kom 

o Op alle wegen buiten de bebouwde kom zonder vrijliggende fietspaden 

moet de maximale snelheid 60km/u worden 

o Het aantal 60km-zones moet worden uitgebreid 

o Rechts voorrang in 60km-zones 

o Er zijn te veel 60km-zones 

 

19 In bepaalde woonwijken is sprake van een tekort aan parkeerplaatsen, 

bijvoorbeeld door toename van het autobezit. De aanleg van extra 

parkeerplaatsen gaat vaak ten koste van de groenvoorziening. Met welke 

stelling bent u het het meest eens? 

o Ik wil mijn auto dicht bij huis parkeren ook al gaat dat ten koste van de 

hoeveelheid groen in de wijk 

o Ik vind groen in de wijk belangrijk, dan maar wat meer moeite om mijn 
auto te parkeren 

 

20 Stelt u zich de omgeving van uw woning of werk voor. Waar parkeert u meestal 

de auto? 
o Op eigen terrein 

 o Langs de weg (in parkeervakken of op de rijbaan) 

 o Op een (centraal) parkeerterrein 

   

21 Vindt u dat er in de omgeving van uw woning of werk voldoende 

parkeerplaatsen aanwezig zijn? 

  

  

  

o Er is altijd voldoende ruimte om te parkeren 

o Er is meestal voldoende ruimte om te parkeren 

o Er is meestal onvoldoende ruimte om te parkeren 

o Er is (bijna) nooit voldoende ruimte om te parkeren 

22 Wat vindt u van de beschikbare parkeerruimte voor auto's bij de voorzieningen 
in deze woonplaats? (bijvoorbeeld winkels, buurthuis, bibliotheek) 

o Er is altijd voldoende ruimte om te parkeren 

o Er is meestal voldoende ruimte om te parkeren 

o Er is meestal onvoldoende ruimte om te parkeren 

o Er is (bijna) nooit voldoende ruimte om te parkeren 

o Niet van toepassing 
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23 Hoe vaak ondervindt u in deze plaats overlast of hinder door het verkeer? o Nooit 

o Minder dan 1x per maand 

o Enkele keren per maand 

o Minimaal 1x per week 

o Vrijwel dagelijks 

o Altijd 

 

24 Wat is de belangrijkste vorm van overlast door het verkeer in deze plaats? 

(U kunt één antwoord aangeven) 
o Geluidsoverlast 

o Trillinghinder 

o Stankoverlast 

o Andere vormen van overlast 

 

25 Welke groep weggebruikers is volgens u de belangrijkste veroorzakers van 

deze overlast? 

(U kunt één antwoord aangeven) 

o Vrachtverkeer 

o Landbouwverkeer 

o Bussen 

o Boten 

o Motoren 

o Brom- en snorfietsen 

o Sluipverkeer / doorgaand verkeer 

o Veel autoverkeer 

o Zoekend verkeer 

o Jongeren in de auto 

o Anderen in de auto 

o Geparkeerde voertuigen 

 

o Openbaar vervoer (tram) 

o Openbaar vervoer (bus) 

 

26 Is de overlast die u ervaart de afgelopen jaren veranderd? 

  

  

o Beter geworden 

o Niet veranderd 

o Slechter geworden 
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Deel3 Ervaren problemen op specifieke locaties 

Het volgende deel van de enquête gaat over verkeersproblemen op specifieke locaties. Hiermee krijgen we inzicht in welke locaties of 

verkeerssituaties men als een probleem ervaart en waarom u dat als probleem ervaart. 

 

U kunt op een kaart een straat of een kruispunt aanwijzen waar u een probleem ervaart. Dit kan gaan om bereikbaarheid/doorstroming, 

verkeersveiligheid, parkeren of overlast. Als u een locatie heeft aangewezen krijgt u een aantal vragen over deze locatie.  

 

Als u wilt kunt u meerdere locaties aangeven. Na het invullen van de vragen over de ene locatie krijgt u de mogelijkheid om een nieuwe 

locatie aan te wijzen.  

 

Wanneer u meerdere locaties wilt opgeven kunt u een kopie maken van dit deel van de enquête. 

 
27

a 

Geef aan over welke locatie of welk kruispunt u een opmerking heeft. 

(Geef de straatnaam van de locatie of staatnamen van het kruispunt) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

27 Wat is het probleem op deze locatie? 

(U kunt meerdere antwoorden aankruisen) 

  
  

o Bereikbaarheid/doorstroming (beantwoord vraag 35) 

o Verkeersveiligheid (beantwoord vraag 36 t/m 38) 

o Parkeren (beantwoord vraag 39) 

o Verkeersoverlast (beantwoord vraag 40) 

 

 
28 Wat is volgens u de belangrijkste reden van het probleem met 

bereikbaarheid/doorstroming op deze locatie? 

(U kunt één antwoord aangeven) 

o De weg is niet breed genoeg/niet voldoende rijstroken 

o De doorgang wordt geblokkeerd 

o (Overstekende) voetgangers of fietsers belemmeren de doorstroming 

o De verkeerslichten kunnen het verkeer niet verwerken 

29 Voor wie is deze locatie volgens u onveilig? 

(U kunt meerdere vervoerswijzen aangeven) 
o Voetgangers 

o Fietsers 

o Bromfietsers 

o Automobilisten 

o Vrachtwagenchauffeurs 

o Motorrijders 

o Kinderen 

o Iedereen 
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30 De onveiligheid op de locatie heeft vooral betrekking op 

 

o Het gedrag van verkeersdeelnemers 

o De inrichting van de weg 

31 Wat is volgens u de belangrijkste reden van de onveiligheid op deze locatie? 

(U kunt één antwoord aangeven) 
o Bumperkleven 

o Onnodig links rijden 

o (fout)parkeren 

o Te hard rijden  

o Tegen het verkeer in rijden 

o Verzuimen voorrang te geven  

o Verzuimen verlichting te gebruiken 

o Verzuimen richting aan te geven 

o Negeren van rood licht 

o Agressief of asociaal rijgedrag 

 

o Sluipverkeer 

32 Wat is volgens u een oorzaak van het probleem op deze locatie? 

(U kunt meerdere antwoorden aangeven) 
o De verkeerslichten 

o De ingewikkelde situatie 

o De uitritten 

o De onoverzichtelijkheid 

o Het drukke verkeer 

o Een te smalle weg 

o De wegmarkering 

o De staat van de weg 

o Een drempel of versmalling 

o De bebording 

o De verlichting van de weg 

o Het wegontwerp 
33 Wat is volgens u de belangrijkste reden van het parkeerprobleem? 

(U kunt één antwoord aangeven) 

  

  

o Er zijn te weinig parkeerplaatsen 

o Er wordt foutgeparkeerd 

o Er wordt gevaarlijk geparkeerd 

o De parkeerplaatsen liggen te ver weg 

o De indeling van de parkeerplaatsen is niet goed 
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34 Benoem het punt dat u heeft aangegeven? (Deze vraag is een extra controle 

voor de aangewezen locatie) 
o Kruispunt met verkeerslichten 

o Rotonde 

o Voorrangskruispunt 

o Gelijkwaardig kruispunt (rechts voor) 

o Inrit/uitritconstructie 

o Oversteekplaats 

o Wegvak tussen kruispunten 

 

  Nog een verkeersonveilige locatie opgeven? Ja / Nee 

(indien ja: u kunt gebruik maken van een kopie van deze vragenlijst om uw 

mening over een ander gebied te geven)   

 

 

Slotvragen 

Bij de slotvragen kunt u nog andere opmerkingen over het verkeer in de gemeente aangeven en u kunt opmerkingen over de enquête zelf 

invullen. 

 
35 Welk rapportcijfer zou u het totale verkeer en 

vervoer in Albrandswaard geven? (Kies een heel 

getal tussen de 1 (heel slecht) en de 10 (heel 

goed)). 

Ik geef het verkeer een ………………………………………………………… 

36 Heeft u nog opmerkingen, suggesties of ideeën om 

het verkeer in de gemeente te verbeteren? 

(Vul "nee" in als u niets te melden heeft) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 
 

37 Heeft u opmerkingen over de enquête? 

(Vul "nee" in als u niets te melden heeft) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 
 

Bedankt! 

U heeft alle onderdelen van de enquête doorlopen. Uw antwoorden worden met uiterste zorg meegenomen in de conclusies van dit 

onderzoek.  

 

Hieronder kunt u eventueel uw e-mailadres achterlaten. Op die wijze kunnen we u informeren over de resultaten. Uw e-mailadres wordt 

alleen voor doeleinden voor dit verkeersonderzoek gebruikt en later vernietigd. 

 

Email:…………………………………………………………………………  
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3.3 Resultaten 

Hieronder is een selectie weergegeven van de vragen en antwoorden met de meest 

interessante resultaten. Telkens is de vraag getoond met de verdeling over de 

antwoorden per kern. 

Rapportcijfer verkeer algemeen 

Welk rapportcijfer zou u het totale verkeer en vervoer in Albrandswaard geven? 

(Kies een heel getal tussen de 1 (heel slecht) en de 10 (heel goed)).  

Mening verkeer 

algemeen 

    

Poortugaal Rhoon Portland Totaal 

Totaal 6,5 6,2 6,0 6,2 

Bereikbaarheid  

Hoe vindt u dat de bereikbaarheid van dit gebied afgelopen jaren is veranderd? 

Poortugaal Rhoon Portland Totaal

Het is beter geworden 12% 4% 26% 12%

Het is niet veranderd 49% 57% 46% 52%

Het is slechter geworden 36% 38% 24% 34%

Niet gevraagd 2% 1% 3% 2%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Bereikbaarheid veranderingen

 

Verkeersveiligheid 

Hoe vindt u dat de verkeersveiligheid van dit gebied de afgelopen jaren is 

veranderd? 

Poortugaal Rhoon Portland Totaal

Het is veiliger geworden 10% 10% 14% 10%

Het is niet veranderd 48% 37% 60% 48%

Het is onveiliger geworden 40% 52% 24% 40%

Niet gevraagd 2% 1% 2% 2%

Totaal
100% 100% 100% 100%

Verkeersveiligheid verandering

 

Parkeren 

Vindt u dat er in de omgeving van uw woning of werk voldoende parkeerplaatsen 
aanwezig zijn? 

Poortugaal Rhoon Portland Totaal

Er is altijd voldoende ruimte om te parkeren
21% 19% 29% 21%

Er is meestal voldoende ruimte om te parkeren
43% 46% 28% 43%

Er is meestal onvoldoende ruimte om te parkeren
25% 27% 22% 25%

Er is nooit ruimte om te parkeren 10% 7% 20% 10%

Niet gevraagd 2% 1% 2% 2%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Vestigingsplaats parkeerplaatsen
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Vindt u dat er in de omgeving van uw woning of werk voldoende parkeerplaatsen 
aanwezig zijn? 

Poortugaal Rhoon Portland Totaal

Er is altijd voldoende ruimte om te parkeren
21% 19% 29% 21%

Er is meestal voldoende ruimte om te parkeren
43% 46% 28% 43%

Er is meestal onvoldoende ruimte om te parkeren
25% 27% 22% 25%

Er is nooit ruimte om te parkeren 10% 7% 20% 10%

Niet gevraagd 2% 1% 2% 2%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Vestigingsplaats parkeerplaatsen

 

In bepaalde woonwijken is sprake van een tekort aan parkeerplaatsen, bijvoorbeeld 

door toename van het autobezit. De aanleg van extra parkeerplaatsen gaat vaak 

ten koste van de groenvoorziening. Met welke stelling bent u het het meest eens?  

Poortugaal Rhoon Portland Totaal

Auto dicht bij huis parkeren, ten koste van de 

hoeveelheid groen in de wijk 47% 38% 47% 43%

Vind groen in de wijk belangrijk, dan maar moeite 

om auto te parkeren 51% 61% 51% 55%

Niet gevraagd 2% 1% 2% 2%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Groen versus parkeren

 

Overlast 

Hoe vaak ondervindt u in deze plaats overlast of hinder door het verkeer? 

Poortugaal Rhoon Portland Totaal

(Vrijwel) dagelijks 30% 48% 60% 45%

Minimaal 1x per week 22% 20% 10% 18%

Enkele keren per maand 23% 19% 7% 18%

Minder dan 1x per maand 15% 12% 15% 13%

Nooit 7% 1% 6% 4%

Niet gevraagd 2% 1% 2% 2%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Overlast verkeer
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30 km-zones 

Met welke stellingen over 30km-zones bent u het eens? 

Poortugaal Rhoon Portland Totaal

30km/u is echt te langzaam ook in woongebieden + 

30km/u is geloofwaardig met voldoende 

snelheidsremmende maatregelen.
1% 1% 1%

30km/u is geloofwaardig met voldoende 

snelheidsremmende maatregelen.
15% 18% 15% 16%

De hele bebouwde kom moet 30km-zone worden.
12% 14% 2% 11%

De hele bebouwde kom moet 30km-zone worden. + 

30km/u is geloofwaardig met voldoende 

snelheidsremmende maatregelen.
8% 6% 5% 6%

De hele bebouwde kom moet 30km-zone worden. + 

In woongebieden is 30km, op belangrijke routes 

maximum snelheid 50km/u.
2% 5% 2%

De hele bebouwde kom moet 30km-zone worden. + 

In woongebieden is 30km, op belangrijke routes 

maximum snelheid 50km/u. + 30km/u is 

geloofwaardig met voldoende snelheidsremmende 

maatregelen. 2% 2% 1%

Er zijn te veel 30km-zones + 30km/u is echt te 

langzaam ook in woongebieden 3% 1%

Er zijn te veel 30km-zones + In woongebieden is 

30km, op belangrijke routes maximum snelheid 

50km/u.
1% 1% 1%

In woongebieden is 30km, op belangrijke routes 

maximum snelheid 50km/u.
35% 43% 48% 41%

In woongebieden is 30km, op belangrijke routes 

maximum snelheid 50km/u. + 30km/u is 

geloofwaardig met voldoende snelheidsremmende 

maatregelen.
23% 12% 22% 18%

Niet gevraagd 2% 1% 2% 2%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Mening 30km zones

 

Welke groep weggebruikers is volgens u de belangrijkste veroorzakers van deze 

overlast?   

Poortugaal Rhoon Portland Totaal

Vrachtverkeer 15% 12% 9% 12%

Landbouwverkeer 5% 2% 2%

Bussen 2% 1%

Boten 1% 0%

Motoren 5% 3% 2% 3%

Brom- en snorfietsen 19% 2% 2% 8%

Sluipverkeer / doorgaand verkeer 2% 15% 18% 11%

Veel autoverkeer 22% 35% 33% 30%

Zoekend verkeer 1% 1% 1%

Jongeren in de auto 13% 6% 6% 9%

Anderen in de auto 2% 5% 3%

Openbaar vervoer (tram) 2% 1%

Openbaar vervoer (bus) 8% 2%

Geparkeerde voertuigen 11% 19% 14% 15%

Niet gevraagd 2% 1% 2% 2%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Overlast veroorzaker
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4 BEREIKBAARHEID 

4.1 Informatie uit TomTom-gegevens 

De snelheidsdata uit de TomTom-gegevens geven informatie over de werkelijk 

gereden snelheden van het gemotoriseerd verkeer, gebaseerd op anonieme GPS-

metingen van TomTom navigatiesystemen. TomTom verzamelt de GPS-metingen 

van al haar navigatiesystemen, waaruit voor elk afzonderlijk wegvak het 

gemiddelde snelheidsverloop over de dag is afgeleid. Het gemiddelde 

snelheidsverloop is gebaseerd op een 2-jarige voortschrijdende gemiddelde, welke 

per kwartaal wordt geactualiseerd. 

Met de snelheidsgegevens binnen ViaStat kan in het kader van verkeersveiligheid 

en bereikbaarheid onder andere het volgende eenvoudig in kaart worden gebracht: 

» op welke wegen veel en langdurig over de dag harder wordt gereden dan 

de toegestane limiet én waar mogelijkerwijs daarom een aanpassing aan 

de weginrichting noodzakelijk is; 

» op welke wegen veel en langdurig sprake is van vertragingen / files; 

» of op belangrijke wegen in de gemeente de gewenste doorstroming 

daadwerkelijk wordt gehaald (geeft inzicht in de kwaliteit van het 

wegennet). 

 

Op de volgende pagina’s zijn een aantal kaarten met knelpunten opgenomen 

waarbij gebruik gemaakt is van de TomTom-gegevens. De overschrijdingszwaarte 

op het wegennet geeft weer waar binnen de gemeente gedurende een langere 

periode sprake is van overschrijding van de snelheidslimiet. De kaarten met  

vertragingszwaarte laten zien waar op het wegennet gedurende de gestelde periode 

sprake is van doorstromingsproblemen. 
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figuur 1: overschrijdingszwaarte 0.00-24.00 uur 
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figuur 2: vertragingszwaarte weekavondspits 
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figuur 3: vertragingszwaarte in het weekend in de ochtend 
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4.2 Resultaten enquête knelpunten bereikbaarheid en leefbaarheid 

 

 

figuur 4: selectie aandachtslocaties doorstroming 

In onderstaande tabel is de meest genoemde locatie benoemd. 

Locatie Reden van onveiligheid 

Rivierweg (Rhoon) De doorgang wordt geblokkeerd, de weg is niet breed 

genoeg en te veel autoverkeer 

tabel 2: reden van doorstromingsproblemen op deze  locatie 
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figuur 5: selectie aandachtslocaties leefbaarheid 

In onderstaande tabel zijn de drie meest genoemde locaties benoemd. 

Locatie Reden van onveiligheid 

Omgeving centrum Poortugaal Geluidsoverlast, te hoge snelheid 

Centrum Rhoon Geluidsoverlast, trillinghinder (door vrachtverkeer) 

Schoolomgeving Portland Overlast door drukte bij aanvangstijden school, haal- en 

brengverkeer 

tabel 3: reden van leefbaarheidsproblemen op deze  locaties 
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5 TOTSTANDKOMING 

WEGCATEGORISERING 

5.1 Verkeersrelaties 

De sterkte van de verkeersrelaties tussen kernen of buurten bepaald voor een groot 

deel de wenselijke functie van de wegen tussen deze kernen/buurten. In tabel 4 

staan hiervoor de uitgangspunten. In figuur 6 zijn de verkeersrelaties tussen de 

kernen weergegeven. Verder is de conclusie dat de verschillende kernen binnen de 

gemeente dermate groot zijn dat ook binnen de kern een ontsluitingsstructuur met 

gebiedsontsluitingswegen wenselijk is. 

Omvang kern 1 Omvang kern 2 Sterkte verkeersrelatie Functie 

> 150.000 inw. > 150.000 inw. Zeer sterk Stroomweg 

> 20.000 inw. > 150.000 inw. Zeer sterk Stroomweg 

> 20.000 inw. > 20.000 inw. Sterk Gebiedsontsluitingsweg 

> 20.000 inw < 20.000 inw. Sterk Gebiedsontsluitingsweg 

< 20.000 inw. < 20.000 inw. Zwak Erftoegangsweg 

alle < 2.0000 inw. Zwak Erftoegangsweg 

tabel 4: beoordeling verkeersrelatie tussen kernen 
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figuur 6: Verkeersrelaties bevolkingskernen 
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5.2 Ontsluitingsprincipe gemeente Albrandswaard 

Op basis van de voorgaande informatie zijn de verkeersrelaties vertaald naar een 

wenselijk ontsluitingsprincipe van de gemeente. Deze is in figuur 7 weergegeven. 

Het ontsluitingsprincipe bestaat uit: 

» een centrale as (Groene Kruisweg, Rhoonse Baan) die zorgt voor 

aansluiting van de gemeente op het autosnelwegennet en de verbinding 

vormt met omliggende gemeenten; 

» een aantal ontsluitingsroutes vanaf de centrale as om de verschillende 

kernen, winkelgebieden en recreatiegebieden te ontsluiten.  

 

 

figuur 7: ontsluitingsprincipe gemeente Albrandswaard 

5.3 Voorlopige functionele indeling 

Het ontsluitingsprincipe uit figuur 7 is vertaald naar een voorlopige functionele 

indeling (zie figuur 8). In de voorlopige functionele indeling zijn de wegen 

aangewezen die bij voorkeur de functie van gebiedsontsluitingsweg krijgen, om tot 

een goede ontsluitingsstructuur te komen. 
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figuur 8: voorlopige functionele indeling 
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5.1 Suboptimale wegen 

Vanuit herkenbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming is het wenselijk dat de 

gebiedsontsluitingswegen op een goede wijze worden ingericht (vrijliggende 

fietspaden etc.). Op diverse wegen is er echter niet voldoende ruimte om deze 

volgens ideale gebiedsontsluitingswegen in te richten. Daarom zijn ook suboptimale 

wegen aangewezen. Voor deze wegen heeft een nadere analyse plaatsgevonden om 

de best passende functie te geven. 

De nadere analyse is gedaan door een afweging te maken tussen enerzijds de 

verkeeraspecten (welk soort verkeer maakt gebruik van de route en is daarvoor 

een verkeersfunctie wenselijk?) en de omgevingsinvloeden (wat gebeurt er op en 

rond de weg aan voorzieningen en manoeuvres die een verblijfsfunctie wenselijk 

maken?). Hiervoor zijn de verkeersaspecten en omgevingsinvloeden 

geïnventariseerd en per weg afgewogen. 

 

 

  

Trajectnummer

Straatnaam

Huidige snelheidslimiet

Functie o.b.v. verkeersrelatie

Reden suboptimaal geen vrijliggende fietsvoorzieningen

smaller dan 12 meter

Onderwerp Kenmerk Score

Verkeersintensiteiten Minder dan 4000 0

Openbaar vervoer Buurtbus (mogelijk in toekomst) 0

Vrachtroute Route vrachtverkeer 1

Hulpdienstenroute Wel route brandweer 1

Fietsroute Wel fietsroute 1

Omgevingsdichtheid Halfopen omgeving met matige bebouwing 0

Voorzieningen Voorzieningen met beperkt verblijfskarakter 0

Erfaansluitingen Weinig erfaansluitingen (<1/100m) 0

Dwarsconflicten Weinig tot geen dwarsconflicten 0

3

Dominantie

(verkeersfunctie/verblijfsfunctie) verkeersfunctie

1

Beatrixstraat

50 km/uur

GOW

50 km/u

Trajectnummer

Straatnaam

Huidige snelheidslimiet

Functie o.b.v. verkeersrelatie

Reden suboptimaal geen vrijliggende fietsvoorzieningen

smaller dan 12 meter

Bebouwing kort op de weg

Onderwerp Kenmerk Score

Verkeersintensiteiten Minder dan 4000 0

Openbaar vervoer Buurtbus (mogelijk in de toekomst) 0

Vrachtroute Route vrachtverkeer 1

Hulpdienstenroute Geen route brandweer 0

Fietsroute Wel fietsroute 1

Omgevingsdichtheid Gesloten omgeving met dichte bebouwing -1

Voorzieningen Voorzieningen met sterk verblijfskarakter (veel langzaam verkeer en manoeuvres) -1

Erfaansluitingen Weinig erfaansluitingen (<1/100m) 0

Dwarsconflicten Veel overstekend langzaam verkeer -1

-1

Dominantie

(verkeersfunctie/verblijfsfunctie) verblijfsfunctie

2

Waalstraat, vanaf kruispunt Dorpsstraat tot kruispunt Emmastraat

30 km/uur

GOW

30 km/uur
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Trajectnummer

Straatnaam

Huidige snelheidslimiet

Functie o.b.v. verkeersrelatie

Reden suboptimaal geen vrijliggende fietsvoorzieningen

smaller dan 12 meter

Onderwerp Kenmerk Score

Verkeersintensiteiten Minder dan 4000 0

Openbaar vervoer Buurtbus (mogelijk in de toekomst) 0

Vrachtroute Geen vrachtroute 0

Hulpdienstenroute Wel route brandweer 1

Fietsroute Wel fietsroute 1

Omgevingsdichtheid Halfopen omgeving met matige bebouwing 0

Voorzieningen Voorzieningen met beperkt verblijfskarakter 0

Erfaansluitingen Weinig erfaansluitingen (<1/100m) 0

Dwarsconflicten Meerdere kruispunten op korte afstand van elkaar (<200m) -1

1

Dominantie

(verkeersfunctie/verblijfsfunctie) verkeersfunctie

3

Waalstraat, vanaf kruispunt Emmastraat tot kruispunt Landweg

50 km/uur

GOW

50 km/u

Trajectnummer

Straatnaam

Huidige snelheidslimiet

Functie o.b.v. verkeersrelatie

Reden suboptimaal geen vrijliggende fietsvoorzieningen

smaller dan 12 meter

Bomen kort op de weg

Onderwerp Kenmerk Score

Verkeersintensiteiten Minder dan 4000 0

Openbaar vervoer Streekbus of hoger 1

Vrachtroute Route vrachtverkeer 1

Hulpdienstenroute Wel route brandweer 1

Fietsroute Wel fietsroute 1

Omgevingsdichtheid Halfopen omgeving met matige bebouwing 0

Voorzieningen Geen voorzieningen 0

Erfaansluitingen Weinig erfaansluitingen (<1/100m) 0

Dwarsconflicten Veel bijzondere manoeuvres (parkeren) -1

3

Dominantie

(verkeersfunctie/verblijfsfunctie) verkeersfunctie

4

Schroeder van de Kolkaan, vanaf kruispunt Van Leeuwenhoekstraat tot kruispunt

Albrandswaardsedijk

50 km/uur

GOW

50 km/u

Trajectnummer

Straatnaam

Huidige snelheidslimiet

Functie o.b.v. verkeersrelatie

Reden suboptimaal geen vrijliggende fietsvoorzieningen

smaller dan 12 meter

Onderwerp Kenmerk Score

Verkeersintensiteiten Minder dan 4000 0

Openbaar vervoer Streekbus of hoger 1

Vrachtroute Route vrachtverkeer 1

Hulpdienstenroute Wel route brandweer 1

Fietsroute Wel fietsroute 1

Omgevingsdichtheid Open omgeving met matige bebouwing 1

Voorzieningen Voorzieningen met sterk verblijfskarakter (veel langzaam verkeer en manoeuvres) -1

Erfaansluitingen Weinig erfaansluitingen (<1/100m) 0

Dwarsconflicten Weinig tot geen dwarsconflicten 0

4

Dominantie

(verkeersfunctie/verblijfsfunctie) verkeersfunctie 50 km/u

GOW

50 km/uur

5

Albrandswaardsedijk, vanaf kruispunt Schroeder van de Kolklaan tot kruispunt

toegangsweg psychiatrisch centrum Delta
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Trajectnummer

Straatnaam

Huidige snelheidslimiet

Functie o.b.v. verkeersrelatie

Reden suboptimaal geen vrijliggende fietsvoorzieningen

smaller dan 12 meter

Onderwerp Kenmerk Score

Verkeersintensiteiten Minder dan 4000 0

Openbaar vervoer Geen OV-route 0

Vrachtroute Geen vrachtroute 0

Hulpdienstenroute Wel route brandweer 1

Fietsroute Wel fietsroute 1

Omgevingsdichtheid Halfopen omgeving met matige bebouwing 0

Voorzieningen Geen voorzieningen 0

Erfaansluitingen Veel erfaansluitingen (> 5 inritten/100m) -1

Dwarsconflicten Weinig tot geen dwarsconflicten 0

1

Dominantie

(verkeersfunctie/verblijfsfunctie) verkeersfunctie

6

Oranje Nassaulaan

50 km/uur

GOW

50 km/u

Trajectnummer

Straatnaam

Huidige snelheidslimiet

Functie o.b.v. verkeersrelatie

Reden suboptimaal geen vrijliggende fietsvoorzieningen

smaller dan 12 meter

Onderwerp Kenmerk Score

Verkeersintensiteiten Minder dan 4000 0

Openbaar vervoer Geen OV-route 0

Vrachtroute Geen vrachtroute 0

Hulpdienstenroute Wel route brandweer 1

Fietsroute Wel fietsroute 1

Omgevingsdichtheid Halfopen omgeving met matige bebouwing 0

Voorzieningen Voorzieningen met beperkt verblijfskarakter 0

Erfaansluitingen Gemiddeld erfaansluitingen (1 - 5 inritten/100m) -1

Dwarsconflicten Meerdere kruispunten op korte afstand van elkaar (<200m) -1

0

Dominantie

(verkeersfunctie/verblijfsfunctie) Neutraal

7

Werkersdijk, vanaf kruispunt Oranje Nassaulaan tot kruispunt Waalstraat

50 km/uur

GOW

50 km/uur

Trajectnummer

Straatnaam

Huidige snelheidslimiet

Functie o.b.v. verkeersrelatie

Reden suboptimaal geen vrijliggende fietsvoorzieningen

smaller dan 12 meter

Bebouwing kort op de weg

Onderwerp Kenmerk Score

Verkeersintensiteiten Minder dan 4000 0

Openbaar vervoer Geen OV-route 0

Vrachtroute Geen vrachtroute 0

Hulpdienstenroute Wel route brandweer 1

Fietsroute Wel fietsroute 1

Omgevingsdichtheid Gesloten omgeving met dichte bebouwing -1

Voorzieningen Voorzieningen met sterk verblijfskarakter (veel langzaam verkeer en manoeuvres) -1

Erfaansluitingen Weinig erfaansluitingen (<1/100m) 0

Dwarsconflicten Meerdere kruispunten op korte afstand van elkaar (<200m) -1

-1

Dominantie

(verkeersfunctie/verblijfsfunctie) verblijfsfunctie

7.1

Werkersdijk, vanaf kruispunt Waalstraat tot kruispunt Dorpsdijk

50 km/uur

GOW

30 km/uur
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Trajectnummer

Straatnaam

Huidige snelheidslimiet

Functie o.b.v. verkeersrelatie

Reden suboptimaal geen vrijliggende fietsvoorzieningen

smaller dan 12 meter

Bebouwing kort op de weg

Onderwerp Kenmerk Score

Verkeersintensiteiten Minder dan 4000 0

Openbaar vervoer Buurtbus (mogelijk in toekomst) 0

Vrachtroute Geen vrachtroute 0

Hulpdienstenroute Wel route brandweer 1

Fietsroute Wel fietsroute 1

Omgevingsdichtheid Halfopen omgeving met dichte bebouwing 0

Voorzieningen Voorzieningen met beperkt verblijfskarakter 0

Erfaansluitingen Gemiddeld erfaansluitingen (1 - 5 inritten/100m) -1

Dwarsconflicten Veel bijzondere manoeuvres (parkeren) -1

0

Dominantie

(verkeersfunctie/verblijfsfunctie) Neutraal

8

Dorpsdijk, vanaf kruispunt Werkersdijk tot kruispunt Zantelweg

50 km/uur

GOW

50 km/uur

Trajectnummer

Straatnaam

Huidige snelheidslimiet

Functie o.b.v. verkeersrelatie

Reden suboptimaal geen vrijliggende fietsvoorzieningen

smaller dan 12 meter

Bebouwing kort op de weg

Onderwerp Kenmerk Score

Verkeersintensiteiten Minder dan 4000 0

Openbaar vervoer Geen OV-route 0

Vrachtroute Geen vrachtroute 0

Hulpdienstenroute Wel route brandweer 1

Fietsroute Wel fietsroute 1

Omgevingsdichtheid Gesloten omgeving met dichte bebouwing -1

Voorzieningen Geen voorzieningen 0

Erfaansluitingen Veel erfaansluitingen (> 5 inritten/100m) -1

Dwarsconflicten Veel bijzondere manoeuvres (parkeren) -1

-1

Dominantie

(verkeersfunctie/verblijfsfunctie) verblijfsfunctie

9

Dorpsdijk vanaf kruispunt Zantelweg tot kruispunt Tijsjesdijk

50 km/uur

GOW

30 km/uur

Trajectnummer

Straatnaam

Huidige snelheidslimiet

Functie o.b.v. verkeersrelatie

Reden suboptimaal geen vrijliggende fietsvoorzieningen

smaller dan 12 meter

Onderwerp Kenmerk Score

Verkeersintensiteiten Minder dan 4000 0

Openbaar vervoer Buurtbus (mogelijk in toekomst) 0

Vrachtroute Route vrachtverkeer 1

Hulpdienstenroute Wel route brandweer 1

Fietsroute Wel fietsroute 1

Omgevingsdichtheid Halfopen omgeving met weinig bebouwing 0

Voorzieningen Voorzieningen met beperkt verblijfskarakter 0

Erfaansluitingen Weinig erfaansluitingen (<1/100m) 0

Dwarsconflicten Weinig tot geen dwarsconflicten 0

3

Dominantie

(verkeersfunctie/verblijfsfunctie) verkeersfunctie

10

Viaductweg, vanaf kruispunt Stationsstraat tot zuidzijde

viaduct over Groene Kruisweg

50 km/uur

GOW

50 km/u
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Trajectnummer

Straatnaam

Huidige snelheidslimiet

Functie o.b.v. verkeersrelatie

Reden suboptimaal geen vrijliggende fietsvoorzieningen

smaller dan 12 meter

Onderwerp Kenmerk Score

Verkeersintensiteiten Minder dan 4000 0

Openbaar vervoer Buurtbus 0

Vrachtroute Route vrachtverkeer 1

Hulpdienstenroute Wel route brandweer 1

Fietsroute Wel fietsroute 1

Omgevingsdichtheid Halfopen omgeving met matige bebouwing 0

Voorzieningen Voorzieningen met sterk verblijfskarakter (veel langzaam verkeer en manoeuvres) -1

Erfaansluitingen Weinig erfaansluitingen (<1/100m) 0

Dwarsconflicten Veel bijzondere manoeuvres (parkeren) -1

1

Dominantie

(verkeersfunctie/verblijfsfunctie) verkeersfunctie

11

Viaductweg, vanaf zuidzijde viaduct over Groene Kruisweg

tot kruispunt Rijsdijk

50 km/uur

GOW

50 km/u

Trajectnummer

Straatnaam

Huidige snelheidslimiet

Functie o.b.v. verkeersrelatie

Reden suboptimaal geen vrijliggende fietsvoorzieningen

smaller dan 12 meter

Onderwerp Kenmerk Score

Verkeersintensiteiten Minder dan 4000 0

Openbaar vervoer Buurtbus (mogelijk in toekomst) 0

Vrachtroute Route vrachtverkeer 1

Hulpdienstenroute Wel route brandweer 1

Fietsroute Wel fietsroute 1

Omgevingsdichtheid Halfopen omgeving met matige bebouwing 0

Voorzieningen Voorzieningen met sterk verblijfskarakter (veel langzaam verkeer en manoeuvres) -1

Erfaansluitingen Weinig erfaansluitingen (<1/100m) 0

Dwarsconflicten Veel overstekend langzaam verkeer -1

1

Dominantie

(verkeersfunctie/verblijfsfunctie) verkeersfunctie

12

Rijsdijk, vanaf kruispunt Dorpsdijk tot kruispunt Viaductweg

50 km/uur

GOW

50 km/u

Trajectnummer

Straatnaam

Huidige snelheidslimiet

Functie o.b.v. verkeersrelatie

Reden suboptimaal geen vrijliggende fietsvoorzieningen

smaller dan 12 meter

Onderwerp Kenmerk Score

Verkeersintensiteiten Minder dan 4000 0

Openbaar vervoer Buurtbus 0

Vrachtroute Route vrachtverkeer 1

Hulpdienstenroute Wel route brandweer 1

Fietsroute Wel fietsroute 1

Omgevingsdichtheid Halfopen omgeving met matige bebouwing 0

Voorzieningen Voorzieningen met beperkt verblijfskarakter 0

Erfaansluitingen Weinig erfaansluitingen (<1/100m) 0

Dwarsconflicten Weinig tot geen dwarsconflicten 0

3

Dominantie

(verkeersfunctie/verblijfsfunctie) verkeersfunctie

12.1

Rijsdijk, vanaf kruispunt Viaductweg tot kruispunt Tijsjesdijk

50 km/uur

GOW

50 km/u
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Trajectnummer

Straatnaam

Huidige snelheidslimiet

Functie o.b.v. verkeersrelatie

Reden suboptimaal geen vrijliggende fietsvoorzieningen

smaller dan 12 meter

Onderwerp Kenmerk Score

Verkeersintensiteiten Minder dan 4000 0

Openbaar vervoer Geen OV-route 0

Vrachtroute Geen vrachtroute 0

Hulpdienstenroute Geen route brandweer 0

Fietsroute Wel fietsroute 1

Omgevingsdichtheid Halfopen omgeving met weinig bebouwing 0

Voorzieningen Voorzieningen met beperkt verblijfskarakter 0

Erfaansluitingen Weinig erfaansluitingen (<1/100m) 0

Dwarsconflicten Veel bijzondere manoeuvres (parkeren) -1

0

Dominantie

(verkeersfunctie/verblijfsfunctie) neutraal

13

Stationsstraat, vanaf kruispunt Viaductweg tot onderdoorgang Viaductweg

50 km/uur

GOW

50km/uur

Trajectnummer

Straatnaam

Huidige snelheidslimiet

Functie o.b.v. verkeersrelatie

Reden suboptimaal geen vrijliggende fietsvoorzieningen

smaller dan 12 meter

Onderwerp Kenmerk Score

Verkeersintensiteiten Minder dan 4000 0

Openbaar vervoer Geen OV-route 0

Vrachtroute Geen vrachtroute 0

Hulpdienstenroute Geen route brandweer 0

Fietsroute Wel fietsroute 1

Omgevingsdichtheid Gesloten omgeving met dichte bebouwing -1

Voorzieningen Voorzieningen met sterk verblijfskarakter (veel langzaam verkeer en manoeuvres) -1

Erfaansluitingen Weinig erfaansluitingen (<1/100m) 0

Dwarsconflicten Veel bijzondere manoeuvres (parkeren) -1

-2

Dominantie

(verkeersfunctie/verblijfsfunctie) verblijfsfunctie

13.1

Stationsstraat, vanaf onderdoorgang Viaductweg tot kruispunt Dorpsdijk

50 km/uur

GOW

30 km/uur

Trajectnummer

Straatnaam

Huidige snelheidslimiet

Functie o.b.v. verkeersrelatie

Reden suboptimaal geen vrijliggende fietsvoorzieningen

smaller dan 12 meter

Onderwerp Kenmerk Score

Verkeersintensiteiten Minder dan 4000 0

Openbaar vervoer Geen OV-route 0

Vrachtroute Geen vrachtroute 0

Hulpdienstenroute Geen route brandweer 0

Fietsroute Wel fietsroute 1

Omgevingsdichtheid Open omgeving met matige bebouwing 1

Voorzieningen Geen voorzieningen 0

Erfaansluitingen Weinig erfaansluitingen (<1/100m) 0

Dwarsconflicten Weinig tot geen dwarsconflicten 0

2

Dominantie

(verkeersfunctie/verblijfsfunctie) verkeersfunctie

14

Stationsstraat, vanaf kruispunt Dorpsdijk tot kruispunt Oud Rhoonsedijk

50 km/uur

GOW

50 km/u
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5.2 Wegcategorisering Albrandswaard 

De uitkomsten uit de afweging van de suboptimale wegen zijn verwerkt in de kaart 

met de functionele indeling. De gemeente Albrandswaard kiest er voor 

bedrijventerreinen als aparte gebieden te beschouwen. Dit leidt uiteindelijk tot de 

wegcategorisering voor Albrandswaard (zie figuur 9). 

 

 

 

 

 

Trajectnummer

Straatnaam

Huidige snelheidslimiet

Functie o.b.v. verkeersrelatie

Reden suboptimaal geen vrijliggende fietsvoorzieningen

smaller dan 12 meter

Onderwerp Kenmerk Score

Verkeersintensiteiten Meer dan 4000 1

Openbaar vervoer Streekbus of hoger 1

Vrachtroute Geen vrachtroute 0

Hulpdienstenroute Wel route brandweer 1

Fietsroute Wel fietsroute 1

Omgevingsdichtheid Gesloten omgeving met dichte bebouwing -1

Voorzieningen Voorzieningen met sterk verblijfskarakter (veel langzaam verkeer en manoeuvres) -1

Erfaansluitingen Veel erfaansluitingen (> 5 inritten/100m) -1

Dwarsconflicten Veel bijzondere manoeuvres (parkeren) -1

0

Dominantie

(verkeersfunctie/verblijfsfunctie) neutraal

15

Portlandse Baan tussen kruispunt Biezenlaan en kruispunt De Beurs

30 km/uur

GOW

30km/uur

Trajectnummer

Straatnaam

Huidige snelheidslimiet

Functie o.b.v. verkeersrelatie

Reden suboptimaal geen vrijliggende fietsvoorzieningen

smaller dan 12 meter

Onderwerp Kenmerk Score

Verkeersintensiteiten Minder dan 4000 0

Openbaar vervoer Buurtbus (in toekomst mogelijk) 0

Vrachtroute Route vrachtverkeer 1

Hulpdienstenroute Wel route brandweer 1

Fietsroute Wel fietsroute 1

Omgevingsdichtheid Halfopen omgeving met matige bebouwing 0

Voorzieningen Geen voorzieningen 0

Erfaansluitingen Veel erfaansluitingen (> 5 inritten/100m) -1

Dwarsconflicten Weinig tot geen dwarsconflicten 0

2

Dominantie

(verkeersfunctie/verblijfsfunctie) verkeersfunctie

16

Rijsdijk, vanaf kruispunt Tijsjesdijk tot kruispunt Rivierweg

50 km/uur

GOW

50 km/u
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figuur 9: definitieve wegcategorisering Albrandswaard 
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6 VERKEERSVEILIGHEID 

6.1 Ongevallengegevens 

In dit onderdeel is inzicht gegeven in de objectieve verkeersveiligheid op basis van 

analyse van de verkeersongevallen. Hierbij is stilgestaan bij de trendontwikkeling, 

aandachtsgroepen en aandachtslocaties. De ongevallengegevens komen uit het 

BRON-bestand van Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst, waarin alle door de politie 

geregistreerde ongevallen met hun eigenschappen zijn opgenomen. 

In de grafiek is het aantal door de politie geregistreerde ongevallen weergegeven. 

Aangezien niet alle ongevallen in het databestand zijn opgenomen is een 

correctiefactor toegepast. Hiermee wordt het werkelijke aantal ernstige slachtoffers 

inzichtelijk.  

In Nederland is jarenlang een succesvol verkeersveiligheidsbeleid gevoerd, mede 

dankzij de informatie uit de geregistreerde ongevallen. Afgelopen jaren is er echter 

sprake van een uitdunning van het ongevallenbestand. Hierdoor is het moeilijker 

om goede analyses uit te voeren en betrouwbare uitspraken over de 

verkeersveiligheid te doen. Het ongevallenbestand bevat in ieder geval niet alle 

ongevallen. Bijvoorbeeld als ongevallen door de betrokkenen onderling afgehandeld 

worden. Daarnaast heeft per 1 januari 2010 een wijziging in de manier van 

registreren plaatsgevonden. De politie registreert alleen nog de ongevallen waar 

ook een proces verbaal voor wordt opgesteld.  

Door de wijziging in de manier van registreren zijn de afzonderlijke jaren niet te 

vergelijken zonder een correctie op de registratiegraad uit te voeren. In de 

trendgrafiek in figuur 1 is hier rekening mee gehouden door een correctie uit te 

voeren. Deze correctie is gedaan op basis van onderzoeksgegevens van de 

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) naar de 

werkelijke aantallen verkeersslachtoffers. Op die manier ontstaat een beeld van de 

verkeersveiligheid dat beter aansluit bij de werkelijkheid. 

In de onderstaande tabellen en grafieken is een overzicht gegeven van de 

ongevallen in de gemeente Albrandswaard. 
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figuur 10: ontwikkeling ernstige verkeersslachtoffers (met correctie) 

 

Jaar 
Geregistreerde  Geregistreerde Gecorrigeerde  

dodelijke slachtoffers  ziekenhuisgewonden ernstige slachtoffers 

2001 1 5 10 

2002 1 5 10 

2003 0 6 10 

2004 1 3 6 

2005 0 4 7 

2006 1 0 1 

2007 0 2 4 

2008 0 3 6 

2009 0 4 9 

2010 0 6 14 
 

tabel 5: absolute aantal geregistreerde en correctiefactor 
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figuur 11: overzicht aantal slachtoffers per vervoerswijze in de gemeente 

Albrandswaard 

 

 

figuur 12: overzicht aantal slachtoffers naar leeftijdsgroep in de gemeente 

Albrandswaard 
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 figuur 13: ongevallenconcentraties met slachtoffers 2006-2010  

Ongevallen met slachtoffers 

Ongevallen met ernstige slachtoffers 
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6.2 Resultaten uit enquête  

figuur 14: resultaten gevoel van verkeersonveiligheid uit de enquête  

Locatie Reden van onveiligheid 

Omgeving centrum Poortugaal De inrichting van de weg, het gedrag van de deelnemer, 

de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers 

Kruispunt Waalstraat-

Albrandswaardseweg (Poortugaal) 

Ingewikkelde/onoverzichtelijke situatie, de 

verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers 

Rotonde Albrandswaardseweg-

Schroeder van de Kolklaan 

(Poortugaal) 

De inrichting/vormgeving van de rotonde, onveiligheid 

voor iedereen 

Kruispunt Albrandswaardsedijk-

Schroeder van de Kolklaan 

(Poortugaal) 

De voorrangssituatie wordt genegeerd, 

inrichting/vormgeving, onveiligheid voor iedereen 

Omgeving F. van de Poest 

Clementlaan-Groene Kruisweg 

(Poortugaal) 

De inrichting/vormgeving van de weg, de 

verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers 

Centrum Rhoon De inrichting/vormgeving van de weg, onveiligheid voor 

iedereen 

Kruispunt Dorpsdijk-Zantelweg 

(Rhoon) 

Veel gemotoriseerd verkeer, inrichting/vormgeving van 

het kruispunt, onveiligheid voor iedereen 

Tijsjesdijk (Rhoon) De inrichting/vormgeving van de weg (geen trottoir), 

onveilig voor voetgangers 

Rijsdijk (Rhoon) Het gedrag van verkeersdeelnemers/inrichting van de 

weg, onveiligheid voor iedereen  

Kruispunt Rijsdijk-Van Gogh Allee 
(Rhoon) 

De inrichting/vormgeving van de weg, onveiligheid voor 
iedereen 

Portlandse Baan omgeving centrum 
(Portland) 

De inrichting/vormgeving van de weg (doorgang wordt 
geblokkeerd), onveiligheid voor iedereen 

Schoolomgeving Portland Gedrag van verkeersdeelnemers, onveiligheid voor 
voetgangers en kinderen (oversteekplaats) 

tabel 6: reden van onveiligheid op deze locaties 
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7 FIETSVERKEER 

7.1 Verkeersveiligheid fietsers 

 

 

figuur 15: ontwikkeling (ernstige) slachtoffers onder brom-, snor-, fietsers  

 

figuur 16: locaties met meerdere slachtoffers onder (brom)fietsers  

 

Ongevallen met ernstige slachtoffers 

Fiets     Bromfiets 
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figuur 17: inventarisatie fietsvoorzieningen 
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7.2 Op weg naar school 

Naast de uitgevoerde enquête, is ook een onderzoek uitgevoerd onder leerlingen uit 

het basisonderwijs in Albrandswaard. Aan deze leerlingen is gevraagd de 

schoolroute op kaart in te tekenen en op deze route gevaarlijk punten aan te 

geven. De resultaten zijn weergegeven in figuur 19. Deze schoolroutes zijn 

meegewogen bij het vaststellen van het (gemeentelijke) fietsnetwerk. Zie volgende 

paragraaf. 

Nadere analyse wijst uit dat de locaties die door leerlingen het meest zijn 

aangewezen vaak de directe schoolomgeving betreffen.  

7.3 Resultaten uit enquête  

 

 

figuur 18: locaties specifieke ervaren onveiligheid voor fietsers/bromfietsers 
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figuur 19: schoolroutes en grootste knelpuntlocaties 
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7.4 Gemeentelijk fietsnetwerk 

In de afbeeldingen op de volgende pagina’s is beeldend weergegeven hoe het 

gemeentelijk fietsnetwerk tot stand is gekomen. Hiervoor zijn de volgende stappen 

doorlopen: 

» Provinciale en regionale fietsroutes. De basisstructuur van het gemeentelijk 

fietsnetwerk wordt gevormd door het provinciale en regionale 

fietsroutenetwerk. Dit netwerk is vastgesteld door de provincie Zuid-

Holland en de Stadsregio Rotterdam. Het provinciale fietsnetwerk is als 

uitgangspunt voor het gemeentelijk fietsnetwerk genomen. 

» Gemeentelijke fietsroutes. In aanvulling op het provinciale/regionale 

fietsnetwerk zijn er belangrijke lokale fietsroutes. Deze routes zijn bedoeld 

om belangrijke lokale voorzieningen te bedienen (zoals sportvoorzieningen, 

centrumgebied en OV-haltes). De gemeentelijke fietsroutes zijn totstand 

gekomen de volgende uitgangspunten: 

» Loodrechtverbindingen tussen de woonwijken en de belangrijke 

voorzieningen. De best passende route voor deze 

loodrechtverbindingen vormen de gemeentelijke fietsroutes; 

» School-thuis-routes zoals weergegeven in figuur 19. 

» Recreatieve fietsroutes. Tot slot bestaat er een knooppuntensysteem voor 

aantrekkelijke recreatieve fietsroutes. Deze lopen grotendeels via de reeds 

bepaalde provinciale en gemeentelijke fietsroutes. Voor zover dat niet het 

geval is zijn deze aangevuld. 

 

In het Handboek Verkeersmaatregelen zijn richtlijnen opgenomen waar de 

inrichting en kwaliteit van de fietsroutes aan moeten voldoen. 
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figuur 20: Provinciaal / regionaal fietsnetwerk 
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figuur 21: gemeentelijk fietsnetwerk en zoekrichtingen voor nieuwe verbindingen 
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figuur 22: aanvullend regionaal recreatief fietsnetwerk 
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figuur 23: Fietsnetwerk in de gemeente Albrandswaard 
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8 PARKEREN 

8.1 Inleiding  

Het parkeeronderzoek is in twee fases uitgevoerd. Ten eerste een quickscan, 

waarbij alle gebieden in de gemeente zijn meegenomen. Deze quickscan geeft een 

overzicht van de parkeerdruk in de hele gemeente. In onderstaande afbeeldingen 

zijn de resultaten van deze quickscan weergegeven. Het gaat hierbij om 

gebiedsgewijze informatie. Er is onderscheid gemaakt naar de parkeerdruk in 

woongebieden, rondom bedrijvigheid (bedrijventerreinen) en bij OV-knopen. 

Op basis van de quickscan en van gegevens (zoals klachten) bij de gemeente is een 

aantal gebieden binnen de gemeente uitgekozen voor een gedetailleerd onderzoek. 

In dit gedetailleerde onderzoek is voor de betreffende gebieden per straat de 

gedetailleerde gegevens over parkeerdruk verzameld. De belangrijkste resultaten 

uit dit gedetailleerde parkeeronderzoek is in onderstaande afbeeldingen 

weergegeven. In de afbeeldingen zijn alleen de wegen getoond waar het 

gedetailleerde onderzoek is uitgevoerd. 
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figuur 24: resultaten quickscan  
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figuur 25: resultaten quickscan 
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figuur 26: resultaten quickscan 
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figuur 27: resultaten quickscan 
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figuur 28: resultaten uitgebreid parkeeronderzoek 
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figuur 29: resultaten uitgebreid parkeeronderzoek 
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figuur 30: resultaten uitgebreid parkeeronderzoek 
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8.2 Resultaten uit enquête   

 

figuur 31: selectie locaties ervaren problemen parkeren 

Locatie Reden van onveiligheid 

Omgeving centrum Poortugaal De indeling van de parkeerplaatsen (er wordt hierdoor 

gevaarlijk geparkeerd) 

Kruispunt Oud Rhoonsedijk-Lakei 

(Rhoon) 

Er wordt gevaarlijk geparkeerd (parkeren op niet 

toegestane plaatsen) 

Centrum Rhoon Er zijn te weinig parkeerplaatsen 

Tijsjesdijk (Rhoon) Er zijn te weinig parkeerplaatsen 

Binnenbaan (Rhoon) Er wordt gevaarlijk geparkeerd (fout parkeren) 

Schoolomgeving Portland Er wordt gevaarlijk geparkeerd (te weinig parkeerplaatsen) 

Portlandse Baan omgeving 

centrum (Portland) 

Er zijn te weinig parkeerplaatsen 

tabel 7: redenen problemen parkeren 

Figuur 32 geeft een samenvattend overzicht van de grootste parkeerknelpunten, 

zowel gemeten als aangegeven door bewoners, in de gemeente Albrandswaard. 

  



 

 

 

figuur 32: grootste parkeerknelpunten gemeente Albrandswaard 
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