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Actualisering bebouwde komgrenzen Albrandswaard 
Versie december 2017 | Versie 1.0 definitief 

 

Poortugaal: 

 

1. Schroeder van de Kolklaan (weg en fietspad) 

o 70 meter ten noordoosten van het hart van de rotonde op de kruising Schroeder van 

der Kolklaan/Albrandswaardseweg 

2. Albrandswaardseweg (weg en fietspad) 

o 140 meter ten zuidoosten van het hart van de rotonde op de kruising Schroeder van 

de Kolklaan/Albrandswaardseweg 

3. Albrandswaardsedijk (bij het poldergemaal) 

o De verlengde noordwestzijde van de boezem van de Albrandswaardsepolder 

4. Sluiperskade 

o De verlengde as van de Zuidwestelijke bermsloot van de Albrandswaardsedijk 

5. Kijvelandse Havendijk 

o 35 meter ten zuiden van de as van de Welhoeksedijk 

6. Welhoeksedijk 

o De grens met de gemeente Rotterdam 

7. Oedenvliet 

o 75 meter ten westen van de as van de Repelstraat 

8. Kerkachterweg (weg en voetpad) 

o 25 meter ten zuiden van de as van de Groene Kruisweg 

9. Voetpad vanaf de Prins Bernhardstraat naar het voetpad aan de westzijde van de aansluiting 

aan de F. van de Poest Clementlaan 

o De lijn van de samenkomst van voornoemde voetpaden 

10. F. van de Poest Clementlaan (hoofdrijbanen en voetpaden) 

o 22 meter ten zuiden van de as van de Groene Kruisweg 

11. Trap van de Margrietstraat naar het voetpad van de bushalte langs de zuidzijde van de 

Groene Kruisweg 

o De lijn van samenkomst met voornoemd voetpad 

12. Hofhoek (hoofdrijbanen, fiets- en voetpaden) 

o 30 meter ten noorden van de as van de groene Kruisweg 

13. Kruisdijk (weg en fietspad) 

o De verlengde noordzijde van de noordelijke bermsloot van de Groene Kruisweg 

14. Hofweg  

o 26 meter ten noorden van de verlengde as van de Hoogvlietse Kerkweg 

15. Slot Valkensteinsedijk 

o 75 meter ten noordoosten van de as van de Limes 

16. Zwaardijk/Stationsstraat 

o 20 meter ten westen van de verlengde as van de Oud-Rhoonsedijk 
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17. Hoogvlietse Kerkweg 

o De grens met de gemeente Rotterdam 

18. Zwaardijk 

o Direct ten noorden van de Groene Kruisweg (t.h.v. het ten noorden van de Groene 

Kruisweg deel van de Kerkstraat) 

 

Rhoon 

19. Vervallen (=16) 

20. Rhoonsedijk 

o 140 meter ten noordwesten van de as van de Oud-Rhoonsedijk 

21. Molendijk 

o 30 meter ten noorden van de verlengde as van de Graaf Bentincklaan 

22. Stationsstraat 

o 25 meter ten oosten van de aansluiting met de Rivierweg 

23. Fietspad Kleidijk (ten noorden van de Groene Kruisweg) 

o 95 meter ten oosten van de verlengde as van de Achterdijk 

24. Achterdijk 

o 5 meter ten noordwesten van de noordwestelijke parallelweg van de Groene 

Kruisweg 

25. Rivierweg 

o 35 meter ten noorden van de lijn van samenkomst met de noordelijke hoofdrijbaan 

van de Groene Kruisweg 

26. Rivierweg 

o 35 meter ten zuiden van de lijn van samenkomst met de zuidelijke hoofdrijbaan van 

de Groene Kruisweg 

27. Kleidijk (zuidoostelijke parallelweg van de Groene Kruisweg) 

o 15 meter ten zuidwesten van de verlengde as van de Achterdijk 

28. Vervallen (=29) 

29. Fietspad langs Zegenpoldersedijk naar Barendrecht 

o 20 meter ten zuidoosten van de as van het langs de oostzijde van de Havendam 

gelegen fietspad 

30. Havendam, fietspad langs oostzijde van het zwembad 

o 20 meter ten zuiden van de ingang naar de parkeerplaats van cafe-restaurant 

“Johanna Polder” 

31. Albrandswaardsedijk, Zantelweg 

o 15 meter ten zuidwesten van de toegangsweg naar het zwembad en de jachthaven 

32. Albrandswaardseweg (weg en fietspad) 

o 50 meter ten westen van de as van de Albrandswaardsedijk 

33. Vervallen (=34) 

34. Schroeder van de Kolklaan (weg en fietspad) 

o 16 meter ten zuiden van de lijn van samenkomst met de zuidelijke hoofdrijbaan van 

de Groene Kruisweg 

35. Fietspad van de Schroeder van de Kolklaan naar de Werkersdijk 

o De lijn van samenkomst met de Werkersdijk 
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36. Trap van de Parallelstraat naar het voetpad van de bushalte langs de zuidzijde van de Groene 

Kruisweg 

o De lijn van samenkomst met voornoemd voetpad 

37. Parallelstraat 

o De lijn van samenkomst met het voetpad langs de zuidzijde van de Groene Kruisweg 

en de westzijde van de samenkomst aan de Dorpsdijk 

38. Dorpsdijk 

o 15 meter ten zuiden van de lijn van samenkomst met de zuidelijke hoofdrijbaan van 

de Groene Kruisweg 

39. Voetpad van de Mozartlaan naar de Dorpsdijk 

o De lijn van samenkomst met het voetpad van de bushalte langs de zuidzijde van de 

Groene Kruisweg 

40. Essendijk 

o Direct ten oosten van de toegangsweg naar het perceel Essendijk cf. detail 

41. Vervallen i.v.m. nieuwe situatie 

42. Rhoonse Baan 

o Direct ten westen van de zuidelijke aansluiting van de Achterdijk op de Rhoonse 

Baan 

43. Achterdijk 

o Het verlengde van de as van de ten zuiden van de Rhoonse Baan gelegen bermsloot  

44. Rijsdijk 

o Direct ten oosten van de noordelijke afrit van de Rijsdijk naar het ten zuiden van de 

Rhoonse Baan gelegen deel van de Achterdijk 

45. Omloopseweg 

o Direct ten noorden van Essendijk 

46. Rijsdijk 

o Direct ten oosten van de kruising met rivierweg/ Van Gogh Allee 

  

Rhoon-Portland 

47. Portlandse Baan 

o 18 meter ten westen van de verlengde as van de Korte Koedoodsedijk  

48. Smitshoeksebaan 

o 51 meter ten noorden van de as van de Portlandse Baan 

49. Bakkersdijk 

o De grens met de gemeente Barendrecht 

50. Lageweg 

o De grens met de gemeente Barendrecht  

51. Fietspad Lageweg 

o 90 meter ten zuiden van de verlengde as van de Robijhoven 

52. Regenboog (fietspad in verlengde van de westzijde van de Regenboog)  

o Direct ten oosten van de Koedood 

53. Rhoonse Baan 

o Direct ten westen van de Portlandse Baan 
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54. Verlengde Zuiderparkweg 

o Direct ten noorden van de rotonde Rhoonse Baan-Carnisser Baan 

55. Koedoodsekade (fietspad) 

o Direct ten noordwesten van de Koedood 

56. Bouwlust 

o Direct ten noorden van de brug over de Koedood 

57. Parelsnoer 

o Direct ten westen van de brug over de Koedood, direct ten westen van de Korte 

Koedoodsekade 

Distripark 

58. Willem Barentznstraat 

o 80 meter ten noordwesten van de verlengde as van de aansluiting met de Abel 

Tasmanstraat/Marco Polostraat 

59. Columbusstraat 

o Direct ten noorden van de Willem Barentsznstraat 

60. Willem Barentsznstraat 

o Direct ten westen van de oostelijke aansluiting van de Abel Tasmanstraat op de 

Willem Barentsznstraat 

61. Abel Tasmanstraat 

o Direct ten westen van de toegang naar het parkeerterrein van restaurant Routiers 

 

 


