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1 INLEIDING 

Mobiliteitsplan biedt kader voor mobiliteit en bereikbaarheid 
Het Mobiliteitsplan Drechtsteden beschrijft het verkeers- en 
vervoersbeleid voor de periode tot 2010. Het plan vormt een 
strategisch kader voor de ontwikkeling van mobiliteit en 
bereikbaarheid in de Drechtsteden en is als zodanig sturend in de 
ruimtelijk-functionele ontwikkeling van de Drechtsteden. 
Daarnaast biedt het kaders en doelstellingen ten aanzien van de 
vervoersrelaties met omliggende regio’s.  
 

 

Het plan is primair opgesteld ten behoeve van de regio 
Drechtsteden en de daarin gelegen gemeenten. De Drechtsteden 
zien het als hun inzet voor het "gebiedsprofiel", dat de provincie 
Zuid-Holland per regio in haar provinciale verkeers- en 
vervoerplan (PVVP) gaat aangeven. Ook zal er nog afstemming 
met het beleid van omliggende regio’s plaats dienen te vinden.  
 
Zoeken naar het juiste schaalniveau 
De projecten en acties die zijn geformuleerd hebben betrekking op 
het verkeersnetwerk van de regio Drechtsteden. Waar vroeger een 
duidelijke scheiding was aan te brengen tussen de verschillende 
verkeersnetwerken op (inter)nationaal, regionaal en lokaal niveau, 
is in de huidige situatie dit onderscheid steeds moeilijker te 
maken. Onder invloed van schaalvergroting zijn nieuwe 
netwerken ontstaan, die elkaar deels overlappen en in het slechtste 
geval zelfs beconcurreren. Trend is dat juist die nieuwe netwerken 
in het verkeers- en vervoerstelsel een steeds belangrijkere rol gaan 
spelen. Verdere uitbouw van het regionale netwerk is dus van 
belang. Juist die maatregelen moeten worden uitgevoerd, die het 
netwerk op het niveau van de Drechtsteden verbeteren, waarbij de 
de netwerken op de andere schaalniveaus worden ondersteund. In 
dit plan zijn beoogde netwerken voor de verschillende 
modaliteiten ontwikkeld, rekening houdend met de kwaliteitseisen 
die vanuit de verschillende functies in de regio aan het netwerk 
worden gesteld. 
 
 
 

 

Bureau Drechtsteden/Mobiliteitsplan Drechtsteden oktober 2003, versie 7 
LV-SE2002 2113 - 4 - 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om mobiliteit en bereikbaarheid beter in te bedden in de regionale 
en lokale planvorming is een regionale visie op mobiliteit en 
bereikbaarheid ontwikkeld voor zowel personen- als 
goederenverkeer. Vanuit deze visie zijn per modaliteit deelvisies 
opgesteld met betrekking tot de regionale infrastructuur. De 
maatregelen voortkomend uit deze deelvisies zijn vervolgens 
vertaald naar concrete acties en projecten. 
 

 
 
Wie werkten mee aan dit plan? 
Dit Mobiliteitsplan is ontstaan door een intensieve samenwerking 
van de Ambtelijke Adviesgroep Verkeer en Vervoer Drechtsteden 
en de adviseurs van DHV. Tijdens het wordingsproces1  zijn 
discussies gevoerd met maatschappelijke organisaties, verzameld 
in een klankbordgroep en met raads- en statenleden. Interviews 
met enkele bestuurders droegen bij aan de visievorming en 
positionering van het plan. 
Dit Mobiliteitsplan geeft de bredere context aan voor onder meer 
het project HOV-D2.  Zowel wat betreft inhoud als de 
vaststellingsprocedure zijn beide plannen afgestemd. 
 
De opbouw van het rapport is anders dan gebruikelijk 

Acties/Projecten

OV Fiets Parkeren

Deelvisies op regionale infrastructuur (per modaliteit)

Spoor WaterWegAuto

Visie op regionaal mobiliteitsbeleid 
(personen en goederen)

Pijlers: fundament onder de visie!

De volgorde van dit rapport is: vraag- antwoord- motivatie. Met 
die opzet willen de schrijvers hun boodschap op een compacte en 
heldere wijze overbrengen. Het antwoord op de belangrijke vraag: 
“wat moet er gaan gebeuren?” vindt u al direct in het volgende 
hoofdstuk: een lijst met de belangrijkste door de regio uit te 
voeren projecten (het strategisch uitvoeringsprogramma).  
De “waaromvraag” en de samenhang tussen projecten komen aan 
de orde in hoofdstukken 3 en 4, waarin de visie van de regio op 
mobiliteit is verwoord. Voor wie kennis wil nemen van verdere 
details en achtergronden kan de bijlagen raadplegen. 

                                                 
1 Bijlage 9 gaat dieper in op de totstandkoming van het plan 
2 Hoogwaardig Openbaar Vervoer-Drechtsteden 
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2 STRATEGISCH UITVOERINGSPROGRAMMA 

2.1 Actieve en ambitieuze regio steekt de handen uit de mouwen 

Er zijn acties geformuleerd met als doel een goed functionerend 
verkeers- en vervoersysteem, dat is afgestemd op de behoeften en 
wensen van de regio Drechtsteden. De acties zijn net als het beleid 
afgestemd op het regionale schaalniveau. De uitvoering van veel 
acties is een verantwoordelijkheid van de gemeenten.  
 
Er is veel te doen: knelpunten bestrijden, soms met snelle, 
tijdelijke maatregelen, en intussen structurele oplossingen 
voorbereiden en daarna realiseren, voorwaarden scheppen.  
Van een andere orde, maar evenzeer nodig, is het vergaren van 
steun voor de ideeën en het overtuigen van andere partijen.   
 

2.2 Veel projecten hangen samen met de netwerkstructuren  

De gewenste infrastructuurnetwerken zijn geformuleerd op basis 
van kwaliteitsniveaus voor verschillende gebiedstypen (zie de 
bijlagen 3, 4 en 5). Een woonwijk kent immers een ander 
bereikbaarheidsprofiel dan een sportpark of een (winkel)-centrum.  
Elk vragen ze om andere verkeers- en vervoervoorzieningen. Dat 
hoeft lang niet allemaal nieuw te zijn; het bestaande voldoet ook 
grotendeels. Een deel van de oplossing ligt in creatieve projecten 
op het gebied van ketenmobiliteit en vervoermanagement. 
Waar de huidige infrastructuur echter tekort schiet is actie nodig! 

Fiets 
Het bestaande fietsnetwerk voldoet voor het grootste deel al.  
Belangrijk is dat ontbrekende schakels in utilitaire en recreatieve 
routes worden gerealiseerd. Uitbreiding van het waterbusnet is 
wezenlijk om de fietser vooruit te helpen. Verder moet het  
kwaliteitsniveau van sommige verbindingen omhoog.  
 
Openbaar Vervoer 
Om het gewenste kwaliteitsniveau te halen, is een herstructurering 
van het openbaar vervoernetwerk in de regio Drechtsteden 
noodzakelijk. Versterking van de dragende structuur vraagt om  
realisatie van de Stedenbaan, Light Train op de Merwede-
Lingelijn en om implementatie van het plan HOV-Drechtsteden 
(HOV-D). 
 
Auto 
In het Uitvoeringsprogramma zijn geen extra wegen opgenomen. 
Discussiepunt is de verdeling doorgaand en regionaal 
bestemmingsverkeer over de beschikbare capaciteit. De regio 
neemt een helder standpunt in over de functie van de N3, namelijk 
dat de N3 als gebiedsontsluitingsweg primair ten dienste staat van 
het regionale verkeer, zowel voor personen als voor goederen. 
 
Goederenvervoer 
Een belangrijk conflict is dat tussen transport en leefbaarheid. Dat 
speelt rond het spoor, de weg en wat minder rond het water. De 
infra voor vervoer over water voldoet, maar impulsen zijn nodig 
om het gebruik ervan te vergroten.  
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Het spoornet ondergaat ingrijpende wijzigingen door aanleg van 
de Betuweroute en de HSL-Zuid. Daarnaast wordt gestudeerd op 
een nieuwe goederenspoorlijn tussen Rotterdam en België. Ook 
zal bij nieuw te ontwikkelen grootschalige bedrijventerreinen 
bekeken worden of spoorlijntjes worden doorgetrokken voor het 
aan- en afvoeren van goederen (zoals bij Dordtse Kil).  
Het vaarwater biedt voldoende capaciteit voor het beoogde extra 
gebruik. In het uitvoeringsprogramma wordt wel gepleit voor 
capaciteitsuitbreiding van het wegennet in de A15-corridor. 
 
Confrontatie gewenste netwerkstructuren met de huidige 
situatie laat knelpunten zien 
Om te weten te komen op welke plaatsen maatregelen nodig zijn, 
zijn het gewenste fiets-, OV-, auto- en goederennetwerk en het 
bestaande netwerk naast elkaar gelegd. De confrontatie van beide 
laat zien waar schakels ontbreken of waar de kwaliteit 
onvoldoende is. Op basis van deze confrontatie zijn acties en 
projecten geformuleerd. De geformuleerde projecten hebben ten 
doel de netwerken te complementeren en de gesignaleerde 
knelpunten op te lossen. De knelpunten zijn weergegeven op de 
kaarten 12 t/m 15 in bijlage 8. 
 
 
 
 
 
 

2.3 Prioritering met het oog op een uitvoerbaar plan 

De acties laten zich onder meer indelen op een schaal groot-klein, 
naar budgetomvang,  per gemeente en naar vervoermodaliteit.  
 
Wat moet er nu eerst? 
Voorop staat dat de hoofdlijnen van het regionale beleid goed 
verankerd worden. Waar dat nu nog niet tot concrete projecten en 
planologische regeling kan leiden, is –bij wijze van tussenstap- 
een nadere uitwerking noodzakelijk. In die categorie zijn 
uitwerkingsstudies voorgesteld. Tevens vallen daarin acties, die 
vooral bestuurlijke aandacht vergen. Daarvoor kan gelden, dat op 
korte termijn slechts een gezamenlijke intentie haalbaar is, terwijl 
de concrete acties pas later in beeld kunnen komen.  
 
De acties betreffen 3 categorieën: 
1. Realiseren van de gewenste netwerken aan verkeers- en 

vervoervoorzieningen; 
2. Verzekeren van samenhang met ruimtelijke situatie en 

ontwikkelingen; 
3. Beïnvloeden van het gebruik van de voorzieningen. 
 
Verder beoogt het Mobiliteitsplan een haalbaar plan te zijn; 
voldoende concreet en uitzicht biedend op realisatie. Daarbij past 
een prioritering met een pragmatische inslag. In tabel 1 zijn 
daarom aspecten als urgentie, kosten en procedure opgenomen 
(zie bijlage 1 voor een toelichting). 
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Tabel 1 Overwegingen voor prioritering 
  Prioriteit  
 Hoger        Lager 
Infranetwerken a. Structuurbepalend en 

b. verknopend 
c. Kwaliteits-
verbetering van 
schakels 

Samenhang met 
concentraties 
van ruimtelijke 
impulsen 

a. omgeving 
A16/N3, 
Oostpolder/ 
Baanhoek en 
Centrumzone3

b. Leerpark/ 
Zorgpark 

c. overige 
gebieden 

Gedrags-
beïnvloeding 

a. Praktisch & 
concreet 

b. Structurele aanpak 

Urgentie 
knelpunt 

a. Hoog b. Midden c. Laag 

Kostenniveau a. Binnen 
meerjaren-
begroting 

b. Binnen 
redelijker-
wijs te 
verwachten 
budget 

c. Buiten huidige 
financiële kaders 

Procedure a. Reeds in de 
pijplijn 

b. Reëel 
inpasbaar 

c. Controversieel 

 
 
                                                 
3 Het Centrum van de Drechtsteden, de aaneenrijging van Spoorzone- 
Drechtoevers - Regiohart – Kop van de Staart - Eneco-terrein. 

 
2.4 Uitvoeringsprogramma 

In tabel 2 zijn de hoofdlijnen van het uitvoeringsprogramma 
vermeld.  Een complete lijst met projecten en acties staat in 
bijlage 1.  
 
Financiering 
Over de kosten is nog geen bruikbare informatie voorhanden. Wat 
betreft de beschikbare budgetten moet worden uitgegaan van de 
lopende begroting voor onder meer de Gebundelde Doel Uitkering 
(GDU). Op het moment van schrijven is het NVVP niet 
vastgesteld door de Tweede Kamer, waardoor ook de daarin 
opgenomen decentralisering naar de regio’s onzeker is. De 
GDU+-regeling wordt naar verwachting per 2004  van kracht. 
  
Kortom er is nog veel aandacht nodig voor de financiële dekking 
van het plan wat dan ook één van de eerste uitwerkingen zal zijn.  
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Tabel 2 Het uitvoeringsprogramma in één oogopslag 
  Korte termijn (t/m 2006) Middellange termijn (2007-2012) Lange Termijn (na 2012) 

N3 Regio wil N3 functie van gebieds-ontsluitingsweg: 
onderbouwen en besluiten; Routing aanpassen 
(doorgaand verkeer via knooppunt Ridderkerk); 
Regio kiest voor vervoermanagement als 
uitgangspunt van planontwikkeling nabij N3; 
Spoorkruising Laan der VN ongelijkvloers maken 

Knooppunten N3 met A16 en A15 
verbeteren; Dwarsverbindingen en 
aansluitingen optimaliseren;  
Benuttingsmaatregelen A15; 
A16 beter inpassen in stedelijk gebied  

Zoekrichtingen: Capaciteit A15 
structureel vergroten; 
Meer-banenstelsel op A15; 
Vervangende hoofdroutes buiten 
stedelijk gebied om 

Water-
vervoer 

Netwerk Waterbus en Fast Ferry uitbreiden met 
extra haltes 

Onderzoek haalbaarheid invoeren Watertaxi  

Fiets Ontbrekende schakels in fietsnetwerk*) realiseren; 
beter aansluiten op waterbus; (recreatief) 
Fietsrondje Drechtsteden 

Opwaarderen hoofdroutes*); 
Meer voorrang en/of conflictvrij 

Snelverbinding (Hicycle) met Rotterdam 

Parkeren Parkeerbeleid en vervoermanagement uitwerken; 
Realiseren sleutelprojecten (park&pendel) t.b.v. 
Regiohart/ Dordrecht-Centrum en Waterbushaltes 

Realiseren regionale parkeerdienst 
Realiseren extra (gebouwde) parkeer-
voorzieningen op strategische plaatsen 

 Pe
rs

on
en

ve
rk

ee
r 

(H)OV Light Train op de Merwede-Lingelijn aanbesteden; 
Plan HOV-D detailleren en uitvoeren van de eerste 
streng; voorbereiden tweede streng; Aansturing 
OV vanuit de regio versterken; Stedenbaan 
invoeren inclusief het Transferium A16 

Strengenplan HOV-D verder voorbereiden 
en uitvoeren; Viersporigheid Dordrecht- 
Amstelwijck realiseren; Uitvoering regionaal 
aangestuurd OV 

Realiseren transferium langs A15. 

Spoor Onderzoek en besluitvorming over spoorverbinding 
Rotterdam-België (RoBel); aanpakken hinder en 
veiligheid bestaande spoorlijn 

Realiseren spoorontsluiting op nieuwe 
bedrijfsterreinen (waar nodig en rendabel) 

Realiseren goederenspoor buiten 
stedelijk gebied om; buizentransport 

Go
ed

er
en

-
tr

an
sp

or
t 

Water-
transport 

Promoten Zeevaart; Uitbreiden ligplaatsen 
binnenvaart 

Stedelijke distributie naar 
centrumgebieden over water 

 

*) zie Uitvoeringsprogramma Fiets en OV 
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3 VISIE OP PERSONENMOBILITEIT  

In dit hoofdstuk leest u de visie van de regio Drechtsteden op het 
personenverkeer op basis waarvan concrete acties zijn 
geformuleerd, zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk. De 
visie geeft de gewenste situatie voor de toekomst weer. De 
bijbehorende beoogde netwerken voor de verschillende 
modaliteiten zijn weergegeven op kaart 1 t/m 3. Voor 
achtergrondinformatie over de totstandkoming van de visie 
verwijzen wij u naar de bijlagen. 
 
Mobiliteit draagt bij aan een vitale regio. Dat vereist 
een samenhangend netwerk van elkaar aanvullende 
verkeersvoorzieningen voor personenmobiliteit. 
 
De regio Drechtsteden werkt vanuit de kaders van het rijksbeleid, 
zoals beschreven in het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan en 
de 5e Nota Ruimtelijke Ordening4. In het NVVP zijn de thema’s 
bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid gehandhaafd.  
 
Een belangrijk accentverschil met het SVV-II is dat er met 
betrekking tot bereikbaarheid veel meer wordt gewerkt met 
honing (aantrekkelijke alternatieven bieden) dan met azijn 
(“autootje pesten”). 

                                                 
4 De behandeling in de Tweede Kamer in april/mei 2002 heeft niet in 
vaststelling geresulteerd. Wijzigingen zijn te verwachten. 

 
 “Mobiliteit mag en hoort bij de moderne samenleving” is de 
boodschap van het NVVP mits de nadelige gevolgen voor mens 
en milieu beperkt blijven.  
 
De strategie voor bereikbaarheid is benutten, beprijzen en 
bouwen. Op regioniveau wordt het al snel: benutten (in de vorm 
van dynamisch verkeersmanagement) en beperkt bouwen.  
Veiligheid moet gewaarborgd worden door de scheiding van 
vervoersstromen, die elkaar slecht verdragen en door een 
duurzaam veilige structuur en vormgeving van de 
verkeersvoorzieningen.  
 
In de 5e Nota RO maakt de regio deel uit van de Deltametropool 
en vormt daarvan de zuidelijke poort. Dat veronderstelt intensieve 
vervoersrelaties met andere delen van de Deltametropool en 
daarvoor zijn goede verbindingen nodig ten behoeve van externe 
en doorgaande verplaatsingen. De regio streeft op dat 
schaalniveau naar een toegesneden aanbod van openbaar vervoer 
en autoverbindingen en een adequate ontsluiting van de regio zelf. 

Hoofddoelstelling NVVP 
Nederland biedt aan iedereen een doelmatig, veilig en 
duurzaam functionerend verkeers- en vervoersysteem, waarbij 
de kwaliteit voor de individuele gebruiker in een goede 
verhouding staat tot de kwaliteit voor de samenleving als 
geheel.  
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De regio Drechtsteden vormt samen met de drie agglomeraties 
Leiden, Den Haag en Rotterdam de Zuidvleugel van de Randstad. 
Binnen haar eigen grenzen wil de regio haar functioneren als regio 
versterken. Binnen het domein Verkeer en Vervoer is de 
uitwisseling van personen, diensten en goederen binnen de regio 
daarmee verbonden. De intra-regionale mobiliteit moet daarom 
kunnen rekenen op een verkeers-en vervoersysteem van goede 
kwaliteit; primair wordt ingezet op de fiets en openbaar vervoer. 
De motivatie ligt in de beperkingen van ruimte en hinder voor de 
omgeving, niet in het afwijzen van de auto. Soms liggen er goede 
mogelijkheden in vormen van ketenmobiliteit of 
vervoersmanagement. 
 
De afstanden verschaffen de fiets een uitstekende uitgangspositie 
om die rol te vervullen. Door de combinatie van de fiets met de 
waterbus vormt het water niet langer een traditionele barrière, 
maar versterkt het water juist de snelheid, comfort en de 
actieradius van de fietser.  
 
Het openbaar vervoer moet het alternatief voor de auto zijn op de 
wat langere afstanden, naar belangrijke regionale voorzieningen 
en naar plaatsen, waar de auto niet/minder gewenst is vanwege 
ruimtegebrek of hinder. De regio geeft daartoe uitvoering aan de 
plannen met HOV-D dat het openbaarvervoersysteem opnieuw 
structureert in verbindende en ontsluitende lijnen. Dit systeem is 
tevens een middel de gemeenten binnen de regio meer aan elkaar 
te smeden “als ware het één stad” en het openbaar vervoernet 
meer een verbindend karakter te geven.  

 Een logisch 
uitvloeisel van 
bovenstaande lijn is 
verder dat er op 
strategische plaatsen 
transferia komen, 
waar de overstap van 
auto op het HOV 
optimaal kan 
plaatsvinden. Deze 
transferia richten zich 

primair op de regio, echter ook overstappers met eindbestemming 
Rotterdam kunnen gebruik maken van deze voorzieningen. Naast 
het bevorderen van het meenemen van de fiets in het openbaar 
vervoer, worden er ook mogelijkheden gecreëerd om in een 
transferium over een huurfiets te kunnen beschikken.  
 
Op het gebied van gedragsbeïnvloeding heeft ook de regio een 
taak  
Een goed mobiliteitsbeleid kan niet zonder adequate 
communicatie naar de gebruiker. Nieuwe mogelijkheden van 
openbaar vervoer en ontwikkelingen in het fietsnetwerk moeten 
kenbaar worden gemaakt om het gebruik te stimuleren.  
 
De regio heeft zelf een taak in het beïnvloeden van het 
mobiliteitsgedrag. Niet alleen ten behoeve van vervoerwijzekeuze, 
maar ook ten behoeve van de verkeersveiligheid stuurt de regio 
het gedrag van verkeersdeelnemers door gerichte voorlichting, 
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educatie en handhaving. Het gedrag van verkeersdeelnemers is 
immers van grote invloed op de verkeersveiligheid. Op regionaal 
niveau worden hulpmiddelen ontwikkeld, welke de afzonderlijke 
wegbeheerders kunnen gebruiken in hun communicatie naar de 
weggebruiker. Nauwe samenwerking vindt plaats met organisaties 
die op het gebied van verkeersveiligheid en het stimuleren van 
alternatieve vervoerwijzen en vervoermanagement reeds actief 
zijn, zoals het Regionaal Projectgroep Verkeersveiligheid 
Drechtsteden en het Vervoers Coördinatiecentrum Zuid-Holland-
Zuid. 
 

3.1 Met fiets en waterbus wordt de regio als één stad 

De Drechtsteden stellen hun ambities met betrekking tot de 
fiets zeer hoog. De fiets is het cement voor de regio.  
 

 
De fiets is hét vervoermiddel, dat de samenhang met de 
omliggende regio’s, tussen de gemeenten binnen de regio en 
binnen de gemeenten in de regio mogelijk maakt. In de 

combinatie met het OV vormt fietsen een zeer geschikt en 
waardevol alternatief voor de auto. De regio wil die functies 
behouden en versterken en daarom investeren in de recreatieve en 
utilitaire (of combinatie) netwerken en in de knopen5. Naast 
snelheid, veiligheid en comfort spelen goede en veilige 
fietsenstallingen een sleutelrol. De fiets wordt zo voor grotere 
afstanden interessant terwijl voor de korte afstand het fietsaandeel 
ook groter wordt. Verder wordt de mogelijkheid om de fiets in het 
openbaar vervoer mee te nemen uitgebreid of verbeterd. 
 
Voorrang voor de fietser! 
Op belangrijke doorgaande routes heeft de fietser comfortabele 
vrijliggende voorzieningen, en op kruisingen heeft hij voorrang of 
slechts weinig wachttijd door vaker groen in de verkeersregeling. 
Voor rotondes binnen de bebouwde kom geldt dat fietsers 
voorrang hebben op het overig verkeer. Voor de kruising van 
belangrijke autoverkeerswegen en op zeer drukke kruispunten 
worden ongelijkvloerse oplossingen overwogen.  
Een grofmazig netwerk van hoogwaardige routes is vooral gericht 
op het regiohart en de woon- en werkgebieden die herkenbaar zijn 
als zodanig; dat netwerk is dichter in woongebieden. Gebieden 
voor sport recreatie zijn goed en veilig aangesloten op het 
netwerk. Alle bedrijventerreinen zijn ook aangetakt, al worden er 
op het terrein zelf alleen op de drukste punten fietsvoorzieningen 
geboden.  

Situatie  
Veel voorzieningen zijn op fietsafstand gelegen. De fiets 
voorziet in mobiliteit over korte afstanden en er is een netwerk 
in de regio, dat goed functioneert. Omdat de fiets mee mag in 
de waterbus, is het water een snelle, directe en comfortabele 
fietsschakel geworden, waardoor de fiets goed inzetbaar is 
voor ritten tussen de verschillende gemeenten onderling.  

                                                 
5 De regio geeft hier reeds vorm aan door uitvoering van het Regionale 
Fietspadenplan Drechtsteden.  
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Fietsritten, die over de grenzen van de regio gaan naar de 
omgeving zijn in hoofdzaak recreatief. Toch dienen de voor-
waarden voor utilitair gebruik van de fiets te worden geschapen. 
Er moeten daarom vlotte, veilige en rechtstreekse hoofdfietsroutes 
zijn naar alle richtingen: Heerjansdam-Barendrecht (-Rotterdam), 
Hendrik-Ido-Ambacht - Ridderkerk (-Rotterdam), Sliedrecht- 
Hardinxveld, naar de Alblasserwaard, naar de Moerdijkbrug en 
via ’s-Gravendeel verder de Hoeksche Waard in. 
 
Waterbus heft barrières in het 
fietsnetwerk op 
Het verweven van het fiets- en 
waterbusnetwerk leidt tot 
versterking van zowel fiets als 
waterbus. Het water vormt niet 
langer een barrière, maar wordt 
juist uitgebuit. Daar waar nodig 
wordt het fietsnetwerk beter op 
haltes van de waterbus 
afgestemd. Ter ondersteuning 
van het fietsnetwerk worden 
meer haltes voor de waterbus 
gerealiseerd: concreet gaat het 
om nieuwe haltes bij ’s-Gravendeel en Hendrik-Ido-Ambacht en 
extra haltes in Zwijndrecht-Zuid, Dordrecht-West en Papendrecht. 
De opzet moet zijn dat de Drechtsteden onderling goed verbonden 
zijn. Gewerkt wordt naar een verdere uitbouw van het netwerk 
met Kinderdijk (seizoen/weekeind).  

De Kiltunnel en de bruggen over de Merwede (N3, 
Baanhoekbrug), de Oude Maas (Stadsbrug) en de Noord bieden de 
fietser permanente verbindingen, ook op de uren dat er weinig 
fietsers zijn. Omdat de bruggen het fietsverkeer sterk bundelen, 
zijn dat juist plekken waar comfort en snelheid gewaarborgd 
moeten zijn. Het hoogteverschil speelt dan een rol. Relatief 
kleinschalige hulpmiddelen, zoals windschermen, goed 
gesitueerde trappen met hellingbaan/fietslift helpen de fietser. 
Behalve de routes zijn ook de fietsparkeervoorzieningen 
belangrijk om het fietsgebruik te optimaliseren. Bij belangrijke 
bestemmingen, zoals treinstations, winkelcentra en regionale 
voorzieningen zijn er bewaakte en goedkope/gratis 
parkeervoorzieningen op korte afstand van de “voordeur”. 
 
Acties 
 Waterbusverbindingen toevoegen aan fietsnetwerk; uitbreiden 

Waterbus door o.a. haltes toe te voegen 
 Fietsers helpen bij overwinnen hoogteverschil bruggen  
 Fietsbrug over de A16 aanleggen 
 Compleet maken van netwerk utilitaire en recreatieve 

fietsroutes, waaronder Fietsrondje Drechtsteden 
 Verbeteren sociale veiligheid rondom fietsinfrastructuur 
 Verbeteren bewegwijzering fietsers 
 Mogelijkheden voor meenemen fiets in OV verbeteren 
 Voorzien in goede en veilige fietsparkeervoorzieningen 
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3.2 Hoogwaardig Openbaar Vervoer als alternatief voor de auto 

De regio wil voorzien in OV als alternatief voor de auto. Rails, 
weg en water werken daarbij samen. De eigen inzet is 
integrale uitvoering van het project Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer-Drechtsteden en uitbouw van het waterbussysteem.   
 
 

De gemeenten in de Drechtsteden zijn voor steeds meer 
voorzieningen aangewezen op de regio, als ware het één stad. 
Een kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer netwerk is nodig 
om de interne bereikbaarheid van de regio in de toekomst te 
garanderen. Rails vormen de ruggegraat van het verbindende OV-
netwerk. Het ontsluitende systeem (bus) sluit hier naadloos op 
aan.  
 

In de noord-zuid corridor worden de plannen met betrekking tot 
de Stedenbaan gefaseerd uitgevoerd. In deze plannen blijven 
Zwijndrecht, Dordrecht en Dordrecht-Zuid bestaan en komen er 
diverse extra stations, namelijk Dordrecht-Leer & Zorgpark, 
Dordrecht Amstelwijck , Dordrecht Spoorzone en Zwijndrecht-
Bakestein. Die stations worden met een hoogfrequente (minimaal 
4 per uur per richting en in de spitsen vaker), metro-achtige dienst 
verbonden aan de Deltametropool, tot aan Leiden.  
 
Er komt verdubbeling van 2 naar 4 sporen tussen Dordrecht-
Centrum en Amstelwijck. Dit betekent een groter ruimtebeslag en 
ongelijkvloers maken van alle overwegen (met name Laan der 
Verenigde Naties). Dit komt de veiligheid van zowel weg- als 
treinverkeer ten goede en vermindert de barrièrewerking. 
Op de Merwede-Lingelijn komt een vergelijkbaar aanbod van 
Light-Railvervoer, met extra stations bij Dordrecht-stadion (alleen 
bediend bij evenementen) en Baanhoek-West in Sliedrecht.  
 
Het HOV-bussysteem door Sliedrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, 
Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam completeert 
het hoogwaardige aanbod aan OV6. De bestaande interliners in de 
richting Utrecht blijven gehandhaafd. Met de uitvoering van het 
HOV-D en de raillijnen wordt voorzien in de gewenste directe 
ontsluitingskwaliteit voor het overgrote deel van de regio.  

Situatie 
Op dit moment zijn in de Drechtsteden de kwaliteit en 
exploitatiemogelijkheden van het OV onvoldoende. Dat geldt 
zowel voor ritten tussen de gemeenten binnen de regio als 
tussen de regio en de omringende gebieden. Steeds meer (van 
oudsher gemeentelijke) voorzieningen worden op de schaal 
van de regio aangeboden en georganiseerd (zorg, onderwijs, 
winkels, ontspanning/ uitgaan). Met de waterbus en fast ferry 
hebben de Drechtsteden al invulling gegeven aan OV over 
water. 

                                                 
6 Op termijn kan de Ridderkerklijn mogelijk voor verrailing van de 
oostflanklijn zorgen. 
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In Zwijndrecht ten zuidwesten van de A16, in Alblasserdam ten 
noorden van de A15 en in Heerjansdam en ’s-Gravendeel wordt 
geen HOV-infrastructuur aangelegd. Deze worden door 
ontsluitende buslijnen bediend. Deze buslijnen maken overigens 
wel gebruik van de HOV-infrastructuur elders in de Drechtsteden. 
 
Ten einde het gebruik van het openbaar vervoer in de regio te 
stimuleren krijgt het openbaar vervoer meer structurele invloed bij 
de locatiekeuze van (regionale) publiekstrekkers. In principe 
komen alleen die locaties, die gelegen zijn langs de HOV-D ring, 
in aanmerking als vestigingsplaats. Goede argumenten zijn nodig 
om hiervan af te wijken. Deze voorzieningen dienen immers door 
kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer ontsloten te zijn. 
Hiermee krijgt Verkeer en Vervoer een meer kaderstellend 
karakter voor ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
Om de kwaliteit van het openbaar vervoer (afstemming van 
deelsystemen, vaststellen netwerk)  binnen de regio te bewaken 
streven de Drechtsteden naar regionale organisatie en aansturing 
van het OV in samenwerking met de provincie Zuid-Holland. De 
verantwoordelijkheid voor de zware rail en de Stedenbaan blijven 
bij respectievelijk het Rijk en de Provincie. 
 
 
 

De waterbus voor vervoer binnen de regio, Fast Ferry voor de 
verbinding van oeverlocaties met Rotterdam7

 
Het waterbussysteem vormt een noodzakelijke en effectieve 
aanvulling op het HOV-D voor verplaatsingen tussen de 
gemeenten onderling, als het water moet worden overgestoken. 
Het waterbussysteem wordt nog meer ontwikkeld voor het 
gebruik van de fiets. De fast ferry voorziet primair in de relaties 
tussen de regio en Rotterdam en doet ook Alblasserdam en 
Hendrik-Ido-Ambacht aan. Omdat de trein parallel rijdt en sneller 
is, richt de fast ferry zich op de oeverlocaties (project 
Drechtoevers), die moeilijker op het HOV-D aan te takken zijn.  
Het verder benutten van het vervoer over water krijgt vorm door 
het inzetten van de watertaxi, een vraaggestuurd OV-systeem. 
 
Verknoping maakt het totaal meer dan de som der delen 
Op logische plaatsen wordt verknoping tot stand gebracht tussen 
de afzonderlijke deelsystemen onderling en met andere 
vervoerwijzen. De belangrijke rol van de waterbus, als schakel in 
het regionale fietsnetwerk, wordt uitgebouwd.  
Transferia zorgen voor een snelle en comfortabele overstap van 
auto op OV. Er komt een transferium bij Amstelwijck, dat 
automobilisten vanuit het zuiden snel en comfortabel toegang 
biedt tot de stationslocaties van zowel de Drechtsteden, als de 

                                                 
7 Op de kaarten is geen onderscheid gemaakt tussen waterbus en Fast 
Ferry. Beiden worden als één samenhangend systeem van vervoer over 
water beschouwd. 
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Deltametropool. Voor verkeer uit de richting Gorinchem is een 
tweede transferium langs de A15 gewenst; de plaats daarvan vergt 
nadere uitwerking. De beste perspectieven bieden de aansluiting 
Ridderkerk/ Hendrik-Ido-Ambacht op de A15 of de kruising met 
de Noord. 
 
Acties 
 HOV-D implementeren 
 Realiseren Stedenbaan en Light Train op de Lingelijn 
 Uitbreiden watervervoer met ’s-Gravendeel, oeverlocaties 
 Verknopen van de Waterbus met het overig openbaar vervoer  
 Introduceren Watertaxi 
 Realiseren transferia 
 Onderzoeken vervoersautoriteit/meer invloed regio op o.v. 

 
3.3 Een goed functionerend wegennet als waarborg voor een 

veilige regionale ontsluiting per auto 

De knelpunten in de regionale bereikbaarheid moeten worden 
opgelost. Voor de autoverbindingen tussen regio en omgeving 
gaat het dan over de rijkswegen A15 en A16 en de aansluitingen 
van de N3. Ook de auto-ontsluiting van de regio zelf moet in orde 
zijn.  
 
Een optimale regionale bereikbaarheid houdt in dat men vanuit 
bedrijventerreinen en buitenwijken (woongebieden, die meer dan 
1,5 kilometer van het centrum liggen) snel op een regionale 
hoofdverkeersader moet kunnen komen (de A15, A16 of de N3). 

Voor centrumgebieden en omliggende woonwijken, 
publiekstrekkers en kantorenlokaties geldt de minder zware eis 
van ligging langs een stedelijke verkeersas. Dit hangt samen met 
het veronderstelde aanbod van openbaar vervoer. Voor sport en 
recreatiegebieden volstaat een basis-bereikbaarheid, die geen 
kwaliteitseis verbindt aan de toeleidende wegen. 
 

 
 
 

Situatie 
Het hoofdwegennet dient tegelijk als ontsluiting van de regio. 
De regio is volledig aangewezen op medegebruik van tunnels 
en bruggen van het Rijk, waardoor de bereikbaarheid van de 
regio stagneert. Er is regelmatig filevorming op de A15 en 
A16. Grootste knelpunten zijn de aansluitingen van de N3. 
Ook de dwarsrelaties op de N3 zijn problematisch. 
De congestie bezorgt al het verkeer, zowel Noord-Zuid als 
Oost-West, ongewenst grote vertragingen. Dat is nu al het 
geval en de toekomst zal dit verergeren, gezien de autonome 
groei en de ruimtelijke plannen in de regio voor extra 
bedrijventerreinen, voorzieningen, kantoren, verdichting en 
nieuwbouwlocaties voor nieuwe woningen.  
Er is sluipverkeer op onderliggende wegen zoals de 
Burgemeester Keijzerweg en de Ketelweg in Papendrecht en 
de Stadsbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht. 
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Het wegennet binnen de regio wordt Duurzaam Veilig 
ingericht 
 
De regio streeft -conform landelijk beleid- naar een Duurzaam 
Veilig wegennet met een hierarchische opbouw. De categorisering 
van wegen wordt consequent doorgevoerd en -waar dat nodig is- 
vertaald naar aanpassing van de structuur en/of bestaande 
vormgeving. De gemeenten streven daarbij naar een uniforme 
vormgeving. Het doel van een veilige verkeersafwikkeling wordt 
pas bereikt, als alle delen van het wegennetwerk naar behoren 
functioneren. Als congestie aanleiding geeft tot sluipverkeer, zal 
de regio dan ook pleiten voor het herstel van de doorstroming op 
de rijkswegen. Als tijdelijke maatregel zullen op sluiproutes 
(sluip)verkeersremmende maatregelen (spitsblokkades) worden 
getroffen. 
 
De leefbaarheid van het (verstedelijkte) gebied vraagt om 
impulsen. Hinder vanwege massaal autoverkeer moet effectief 
worden bestreden. Daarvoor worden twee sporen gevolgd: 
 Aanpak van de bron: reduceren van vermijdbare stromen 

autoverkeer. In concreto gaat het dan om het geleiden van 
doorgaand verkeer naar alternatieve routes en het aanbieden 
van een alternatieve vervoerwijze in de vorm van 
hoogwaardig openbaar vervoer; 

 Aanpak van het pad: betere afscherming/ isolatie.  
 
 
 

Beide sporen vertalen zich naar het standpunt, dat de A16 niet 
verder mag worden uitgebreid, maar moet gaan functioneren als 
regionale weg ten behoeve van de interne ontsluiting van de 
Deltametropool. Op de lange termijn streeft de regio naar 
vermindering van het ruimtebeslag en opheffen van de 
barrièrewerking in Zwijndrecht en Dordrecht, waarbij de A16 
optimaal en met hoge ruimtelijke kwaliteit in het stedelijk gebied 
wordt ingepast. Als het verkeersaanbod op de A16 
capaciteitsuitbreiding nodig zou maken, dan wijst de regio op ten 
eerste: benutting, ten tweede: alternatieve routes ten behoeve van 
doorgaand verkeer (onderzoeken A4, verbeteren A29 route) en ten 
derde op technologische vernieuwingen, zoals automatische 
voertuiggeleiding. 
 
De regio streeft naar een regionaal autonetwerk waarbij men 
voor interne verplaatsingen niet langer volledig afhankelijk is 
van het rijkswegennet.  
 
Toch zal het rijkswegennet altijd een belangrijke rol blijven 
spelen in de bereikbaarheid van de regio. 
 
De regio wil de functie van N3 afwaarderen tot 
gebiedsontsluitingsweg. Dit schept mogelijkheden voor extra 
aantakkingen (Amstelwijck, Noordendijk). De afwikkeling van 
kruisende verkeersstromen is nu problematisch omdat deze 
geconcentreerd wordt op een beperkt aantal wegen. Spreiding 
daarvan vermindert deze barrièrewerking.  

 

Bureau Drechtsteden/Mobiliteitsplan Drechtsteden oktober 2003, versie 7 
LV-SE2002 2113 - 17 - 



  

De N3 moet het karakter krijgen van een stedelijke hoofdroute, 
met een passende lagere snelheid (70 km/uur), met een positief 
effect op de leefbaarheid van de omgeving. De functie als 
kortsluitschakel tussen de A16 en de A15 komt te vervallen. Het 
houdt tevens in, dat een andere route voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen moet worden gezocht in samenwerking met 
omliggende regio’s en Rijkswaterstaat.  
 
Acties 
 Afwaarderen N3 tot gebiedsontsluitingsweg 
 Zoeken naar alternatieve route voor gevaarlijke stoffen 
 Aansluiting N3 op de A16/N217 verbeteren 
 Aansluiting N3 op de A15/N214 verbeteren 
 Afgestemde vormgeving van Duurzaam Veilig wegennet 
 De ontsluiting van Kinderdijk optimaliseren 
 Streven naar vervangende routes voor doorgaand verkeer 

buiten stedelijk gebied om 
 Dynamisch verkeersmanagement (A16/A15/N3, steden, 

parkeerverwijssysteem) 
 Inpassing A16 onderzoeken 
 Verbeteren A29 en aanleg A4 route 

 
 
 
 

3.4 Gezamenlijk parkeerbeleid biedt kader voor afgestemde 
aanpak van parkeerproblemen in de regio 

 
De overheid blijft verantwoordelijk voor de openbare orde. 
Daarom zullen de gemeenten in de regio ingrijpen en regulerend 
optreden, als in bestaande situaties onevenredige overlast dreigt. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande bevoegdheden en 
instrumenten: vergunningen, parkeerduurbeperkingen, betaald 
parkeren. Als de parkeerdruk stijgt, waaiert de overlast vaak in de 
loop van de tijd uit naar naastgelegen (woon-) gebieden, waardoor  
in een steeds ruimere schil om het centrum regulering nodig 
wordt.  
 
Dit perspectief maakt het nodig om een gezamenlijk anticiperend 
en consistent beleid te formuleren voor de gehele regio.  

Situatie 
Parkeerdruk (winkelend publiek) op zaterdagen, zowel in 
Dordrecht, als in omliggende gemeenten. Er zijn discussies 
over het aantal parkeerplaatsen in woongebieden, maar geen 
regionale afstemming daarover. Behalve in Dordrecht en 
Zwijndrecht is er in de overige Drechtstedengemeenten 
nauwelijks sprake van een vastgelegd parkeerbeleid. Dit hangt 
samen met het feit dat de parkeerproblematiek niet in alle 
gemeenten even groot is.  
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Binnen de kaders van dit 
beleid werken de 
gemeenten dit verder uit. 
Alvorens uit te voeren 
wordt afgestemd met de 
andere gemeenten. 
 
Met name voor plaatsen, 
waar de ruimte schaars is, 
zoals stadscentra, 
voorkomen gebouwde 
parkeervoorzieningen aan 
de rand van de stad een 
verdere penetratie van 
autoverkeer.  
 
Parkeerterreinen op grotere afstand en pendel(water-)bussen zijn 
toepasselijke varianten op dat thema, met als voordeel, dat 
autoverkeer minder ver de stad in rijdt. Er wordt gestreefd naar 
efficiënt ruimtegebruik: parkeerplaatsen bij kantorenlocaties 
worden gebruikt als P&R bij pieken en evenementen (meestal op 
zaterdagen of ‘s avonds). 
Het autoluw maken van straten in het centrum en het instellen van 
voetgangersgebieden met venstertijden zijn bijpassende 
maatregelen, waardoor parkeren als onderdeel van een pakket van 
maatregelen wordt ingezet. 
 

Er moet worden toegewerkt naar regionale parkeernormen voor 
woongebieden. In nieuwbouwlocaties wordt ruimte gereserveerd 
voor parkeren, variërend van 1,5 tot 2 parkeerplaatsen per woning. 
Deze cijfers worden gehanteerd als ondergrenzen: het is niet de 
opzet om door een krappe parkeersituatie het autobezit te 
beïnvloeden. Voor bestaande wijken ligt de openbare 
parkeergelegenheid al vast. Dat maakt het lastig om de 
parkeerproblemen, die ontstaan als gevolg van toegenomen 
autobezit, op te lossen.  
 
Eén uniforme norm voor alle woonwijken in de regio is niet 
werkbaar. Elke situatie vraagt om een specifieke oplossing. Het is 
ook niet nodig. Immers: differentiatie tussen woongebieden (ook 
nieuwbouwwijken) is één van de elementen, die een woonmilieu 
voor bepaalde groepen inwoners al dan niet aantrekkelijk maken. 
Wel is het zinvol om op regionaal niveau een bepaalde “zachte” 
koppeling met andere kwaliteiten in het verkeers- en 
vervoersysteem af te spreken. Wijken met een hoge 
woningdichtheid hebben vaak relatief weinig openbare ruimte, 
maar bieden wel goede kansen voor een ruim en frequent aanbod 
aan openbaar vervoer. Hierdoor kan in deze wijken in principe 
met een minimum-norm aan parkeerplaatsen worden volstaan. Als 
echter de kwaliteit van de leefomgeving in deze wijken door de 
grote hoeveelheden geparkeerde auto’s in het gedrang komt, moet 
naar alternatieven worden gezocht. Zeker in wijken met weinig 
ruimte is het autodelen een oplossing, die aanmoediging verdient. 
Verder liggen er kansen om creatiever om te springen met kleine 
voertuigen: waarom geen Smart-tarief?  
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Soms kan echter niet ontkomen worden aan het feit dat 
alternatieve parkeergelegenheid moet worden geboden. Mogelijk 
moet dan in overleg met bewoners bestaande groene ruimte 
worden opgeofferd of moeten de mogelijkheden voor ondergronds 
parkeren worden onderzocht. Ook als dit om grote investeringen 
vraagt.  
 
Parkeren in de regio 
wordt beschouwd als 
een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De overheid zorgt 
voor een basis-
voorzieningenniveau. 
Extra voorzieningen 
zijn de 
verantwoordelijkheid 
van private partijen 
(projectontwikkelaars bijvoorbeeld en via hen: kopers/ huurders 
van huizen, winkels, kantoren en bedrijfsterreinen). 
 
Het gestelde blijft met opzet algemeen omdat de invulling nog 
gebeuren moet door middel van gezamenlijke 
beleidsuitgangspunten. Niettemin is een concrete aanzet gegeven. 
 
 
 
 

Acties 
 Formuleren van een gezamenlijk parkeerbeleid binnen de 

Drechtsteden 
 Wenselijkheid onderzoeken van een regionaal parkeerfonds 
 Parkeeroverlast bij winkelcentra aanpakken door regulering 
 Opzetten van een parkeer & pendelsysteem rondom het 

centrum van Dordrecht, ook vanaf de andere oevers 
 Waterbussysteem uitbreiden met het oog op de pendelfunctie 
 Aanmoedigen van initiatieven voor autodelen 
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4 VISIE OP GOEDERENMOBILITEIT 

In dit hoofdstuk leest u de visie van de regio Drechtsteden op het 
goederenvervoer op basis waarvan concrete acties zijn 
geformuleerd, zoals beschreven in  hoofdstuk 2. De visie geeft de 
gewenste situatie voor de toekomst weer. Het bijbehorende 
beoogde netwerk voor goederenvervoer is weergegeven op 
 kaart 4. Voor achtergrondinformatie over de totstandkoming van 
de visie verwijzen wij u naar de bijlagen. 
 
De regio Drechtsteden fungeert als zuidpoort tot de 
Deltametropool (“Deltapoort”) en met name de wereldhaven 
Rotterdam. Dat vraagt om goede verbindingen met de 
Deltametropool en die zijn er ook al: door het gebied gaan 
hoofdassen van weg, spoor en water en die worden allemaal druk 
gebruikt. Het NVVP voorziet een forse groei van het 
goederenvervoer. Ondanks stimulansen van andere vervoerwijzen 
zal dit ook op de weg zichtbaar zijn (70% groei over 20 jaar). De 
regio heeft eigen ambities: in de Visie Drechtsteden 2030 zijn 
concrete impulsen voor stedelijke verdichting en versterking van 
het verblijfsklimaat voorzien, met daaromheen een groene 
contramal. In Shipping Valley is de rol van de binnenvaart en 
andere watergerelateerde activiteiten als trekker benoemd voor de 
regionale economie. 
 
 
 

 

 
 
 

Situatie 
De nabijheid van Rotterdam als wereldhaven heeft grote 
invloed op de Drechtsteden. Bijna alle 
achterlandverbindingen van de zeehaven, zowel over water 
als over spoor en weg, naar de rest van Europa voeren door 
de Drechtsteden: De Noord en de Merwede zijn de 
hoofdroutes naar Duitsland en behoren tot de drukst bevaren 
binnenwateren in Europa. De Dordtsche Kil vormt de 
schakel naar Antwerpen.  
Wat betreft het spoorvervoer ligt er de noord-zuidlijn tussen 
Rotterdam, IJmond enerzijds en Brabant, België en Zuid-
Europa anderzijds. Het intensieve gebruik van de 
Brabantroute voor spoorvervoer in de richting van Duitsland 
wordt in de toekomst verminderd als de Betuweroute in 
gebruik wordt genomen.  
Ook het wegtransport in oostelijke (A15) en zuidelijke (A16) 
richting kiest zijn weg door de Drechtsteden. Vanwege de 
Drechttunnel is de A16 niet geschikt voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen, waardoor de N3 op dit moment als 
gevaarlijke stoffenroute fungeert. Beide wegen zitten aan de 
grenzen van hun capaciteit.  
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Het transport (met name per spoor en over de weg) in en door de 
regio heeft negatieve invloeden: 
 Het leidt tot aantasting van de leefomgeving; geluidsoverlast, 

luchtverontreiniging en externe veiligheid. 
 Het vervoer van gevaarlijke stoffen levert risico’s op en 

(wettelijke) belemmeringen voor gewenste ruimtelijke 
impulsen binnen het gebied. 

 De vervoergroei van doorgaand verkeer op de achterlandassen 
bedreigt de regionale bereikbaarheid en daarmee het 
economisch functioneren van de regio in zijn omgeving.  

 
Transitovervoer wordt zodanig ingepast, dat stedelijke 
ontwikkeling niet wordt belemmerd 
De hoofdlijn van de regionale visie op goederentransport is dan 
ook dat transitovervoer, zeker als het gaat om vervoer van 
gevaarlijke stoffen, niet meer (over de weg en het spoor) 
bovengronds door kwetsbaar stedelijk gebied dient te gaan. De 
regio maakt zich daarom sterk voor investeringen op termijn in 
nieuwe duurzame routes met veel capaciteit, waarover het 
nationale en internationale verkeer kan worden afgewikkeld. De 
bestaande hoofdverbindingen binnen de regio kunnen dan worden 
gebruikt door het verkeer dat zijn weg dient te vinden binnen de 
Deltametropool zelf. De milieuproblematiek moet echter ook al  
op korte termijn worden aangepakt. Dit betekent maatregelen die 
op korte termijn resultaten geven. 
 
 
 

Ook buiten het stedelijk gebied gelegen ondergrondse 
transportmogelijkheden (bijvoorbeeld de transportbuizen tussen 
Rotterdam en Antwerpen) zouden beter moeten worden benut. 
Door het verbreden van het spoor van 2 naar 4 sporen8 wordt ook 
meer ‘lucht’ voor  het goederenvervoer gecreëerd, maar wordt 
voor de lange termijn geen structurele oplossing voor het transport 
van gevaarlijke stoffen door de regio gerealiseerd.  
 

Waar dat kan, dient dan 
ook de oorzaak te worden 
aangepakt. Vervoer 
wordt overbodig als 
opeenvolgende stappen 
in fabricageprocessen 
dicht bij elkaar kunnen 
plaatsvinden9. Lukt dat 
niet, dan moeten andere 
vervoerwijzen worden 
bewerkstelligd (modal 
shift).  

                                                 
8 Ten behoeve van een capaciteitsvergroting voor het personenvervoer  
(Stedenbaan op de oude spoorlijn Dordrecht – Leiden) 
9 Tijdens discussies werd een voorbeeld genoemd van LPG-transport 
naar Antwerpen, dat na een bewerking per binnenschip terugkeert naar 
Rotterdam. Kennelijk is deze vervoerketen economisch verantwoord, 
maar of dat maatschappelijk ook zo is? Bovendien: als de terugreis per 
schip kan, waarom dan niet ook de heenreis? 
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Daar waar het om vervoer van ongevaarlijke stoffen gaat, richt de 
regio zich op het primair uitnutten van het water, waarbij er vanuit 
de overige infrastructuur (weg en spoor) kansen liggen om 
multimodaal te vervoeren/over te slaan. Zo wordt het (landelijke) 
beleid met betrekking tot inland-terminals door de regio krachtig 
ondersteund. De regio doet dit door zorg te dragen voor een 
voldoende aanbod van bedrijfsterreinen met differentiatie in 
aanwezige aansluiting. Daarnaast wil de regio haar eigen 
kwaliteiten van spoor- en waterontsluiting optimaal benutten en 
zal daarop een actief vestigingsbeleid voeren. De regio geeft de 
voorkeur aan goed ontsloten bedrijventerreinen, zowel per weg, 
spoor als water.  
 
Voor de korte termijn wordt gepleit voor een betere inpassing van 
de huidige verbindingen in het stedelijk gebied, die daardoor 
minder belemmerend zijn voor een gezonde regionale 
ontwikkeling (o.a. de N3 en het spoor). Op de middellange 
termijn kiest de regio voor verhoging van de capaciteit 
(bijvoorbeeld de A15).  
Op langere termijn zijn veilige alternatieve routes voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen noodzakelijk (bijvoorbeeld op de 
verbinding Rotterdam-België, RoBel). In beide gevallen 
vanzelfsprekend met een goede inpassing in de leefomgeving. 
 

4.1 Goederenvervoer per spoor op een leefbare manier 

De Betuweroute zal spoorvervoer in oost-west richting gaan 
afwikkelen. De capaciteit van de lijn is de komende 20 jaar geen 
probleem en de inpassing is milieutechnisch verantwoord.  
 
Groei van het goederenvervoer per spoor in noord-zuid 
richting noodzaakt tot het zoeken naar andere routes 
In de noord-zuid richting zal het bestaande spoor in toenemende 
mate problemen gaan geven voor wat betreft omgevingshinder en 
(externe) veiligheid. Viersporigheid tussen Dordrecht en 
Amstelwijck en ongelijkvloerse wegkruisingen zijn nodig voor de 
Stedenbaan, dat de groei van het personenvervoer moet opvangen. 
Dat heeft een positief effect op de veiligheid. Voor de lange 
termijn dient doorgaand goederentreinverkeer bij voorkeur 
afgewikkeld te worden buiten stedelijk gebied om of dient de 
infrastructuur op zodanige manier te worden ingepast, dat de 
overlast zoveel mogelijk wordt beperkt en de stedelijke 
ontwikkeling zo min mogelijk wordt belemmerd. De 
mogelijkheden voor een route buiten het stedelijk gebied om zijn 
onderzocht in de RoBel10-studie (V&W 2003) . De variant, 
waarbij er onder de A16 een spoortunnel wordt geboord heeft de 
voorkeur boven een extra goederenspoor langs de HSL of de 
A29/A4.  
 

                                                 
10 RoBel = spoorverbinding Rotterdam-België 
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De regio moedigt het gebruik van de trein aan, maar zal daar zelf 
alleen concrete acties in ondernemen waar het gaat om vervoer 
van en naar de regio. De regio streeft ernaar om 
bedrijfsvestigingen die omvangrijke transportstromen oproepen, 
in principe per spoor te laten ontsluiten, mits dat niet leidt tot 
(extra) vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor over de 
stamlijnen.  
 
De effecten, die samenhangen met de emplacementen in 
Dordrecht en Zwijndrecht vormen een belemmering voor de 
ontwikkelingen in ondermeer de Spoorzone. Op termijn zal het 
rangeren uit het centrum moeten verdwijnen. Een oplossing kan 
liggen in het vervangen van de spoorontsluiting van de 
havengebieden van Dordrecht door een aantakking vanuit 
zuidelijke richting. In de omgeving van de N3 zal dan de A16 
moeten worden gekruist.  
 
Acties 
 ROBEL (spoorverbinding Rotterdam- België) 
 4-sporigheid 
 Zorgen voor spoorontsluiting bij vervoersintensieve 

bedrijfsterreinen, mits er voldoende perspectieven zijn voor 
benutting daarvan 

 
 
 
 

4.2 Het water als vaarweg beter benutten 

Intensiever gebruik is in principe geen probleem vanwege 
capaciteit. Aandachtspunt is echter de veiligheid van de Drecht-
oevers. De voorgestelde intensivering van personenvervoer met de 
waterbus en watertaxi’s vergroot het aantal vaarbewegingen en de 
kans op ongelukken. Een toename van het aantal schepen dat 
gevaarlijke stoffen vervoert doet de kans op ernstige 
vervolgschade stijgen. De verkeersgeleiding dient met deze 
taakverzwaring mee te groeien.  
 
Gesignaleerde tekorten aan ligplaatsen voor binnenschepen in 
Dordrecht en Papendrecht worden aangevuld. Zeeschepen kunnen 
worden ontvangen, maar dit gebeurt weinig. De Drechtsteden 
willen meer zeeschepen zelf afhandelen, in plaats van c.q. als 
ondersteuning van Rotterdam. Hiertoe wordt samenwerking 
gezocht met het Havenbedrijf Rotterdam. Primair wordt gestreefd 
naar het aanlokken van vervoersstromen met overslag tussen 
zeeschip en binnenschip. Beschikbare kadefaciliteiten dienen te 
worden benut en op dergelijke terreinen dienen bedrijven 
gevestigd te zijn, die daadwerkelijk gebruik maken van deze 
voorzieningen. 
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Ook bij stedelijke distributie meer vervoer over water 
Intensiever gebruik van het water wordt ook, daar waar dat kan, 
gezocht in het kader van stedelijke distributie en de bevoorrading 
van centra. De unieke ligging van de regio moet ook in dit opzicht 
meer worden uitgebuit. De oude centra hebben kansen. 
 
Acties 
 Initiatieven nemen voor bevoorrading over water 
 Meer aanlegplaatsen binnenvaart realiseren 
 Aantrekken (short-)sea gerelateerde bedrijvigheid en overslag 

 
4.3 Goederenvervoer over de weg goed faciliteren 

De groei van het vervoer over de weg moet worden gefaciliteerd. 
Voor de lokale ontsluiting voor wegtransport is als eis 
geformuleerd, dat alle bedrijfsterreinen gelegen zijn in de 
nabijheid van (goed functionerende) stroomwegen. De A15 kent 
al structurele congestie, terwijl er geen plannen zijn voor extra 
capaciteit. De aansluiting van de N3/N217 op de A16 knelt nu 
reeds, terwijl de bedrijvigheid hieromheen fors gaat uitbreiden.  
 
Verbetering van de regionale bereikbaarheid vraagt om 
aanpassing van de aansluitingen A16/N3 en A15/N3  
De ontwikkeling van extra bedrijventerrein zal gepaard moeten 
gaan met waarborgen voor de regionale bereikbaarheid. 
Verbetering van de knooppunten A16/N3 en A15/N3 is een eerste 
vereiste, alsmede capaciteitsuitbreiding in de A15-corridor. Hier 
ligt een nadrukkelijke taak voor het rijk.  

Na uitvoering van de in het NVVP voorgestelde maatregelen 
(beleidsmix NVVP: deels bouwen, deels benutten en bouwen) ligt 
de gemiddelde trajectsnelheid op de A15 in 2020 tijdens de 
ochtendspits nagenoeg overal boven de 80 km/uur.  
 
Buiten de rijkswegen wordt binnen de regio geen ander 
wegtransport toegestaan dan bestemmingsverkeer.  
De categorisering van wegen zal worden uitgevoerd. Bij de 
vormgeving zal rekening worden gehouden met uniformiteit en 
met lokale gevoeligheden. Vrachtverkeer dient zoveel als 
mogelijk gebruik te maken van een heldere hoofdstructuur. Langs 
sommige dijkwegen langs de Noord (in Alblasserdam, Ringdijk- 
Veersedijk) worden klachten geuit over met name doorgaand 
vrachtverkeer. Hiervoor ontbreekt een oplossing, omdat 
vervangende routes niet haalbaar worden geacht. Gebrekkige 
wegontsluiting van bedrijventerreinen zal worden verbeterd in 
overeenstemming met de ruimtelijke functies (o.a. Groote Lindt). 
 
Acties 
 Verbetering van de knooppunten A16/N3 en A15/N3 
 Capaciteitsuitbreiding in de A15-corridor 
 Ontvlechten van goederenstromen 
 Optimaliseren bereikbaarheid bedrijventerreinen 
 Vervoermanagement 
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5 BELEID OP MAAT VOLGENS EEN GEBIEDSGERICHTE 
AANPAK 

Een doelmatig mobiliteitsbeleid in de Drechtsteden is maximaal 
toegesneden op de unieke situatie in deze regio. Dit vraagt in hoge 
mate om beleid op maat.  
Wat de Drechtsteden willen en waarom is in de voorgaande 
hoofdstukken uitgelegd. Op deze plaats wordt even stilgestaan bij 
het proces, dat heeft geleid tot dat resultaat. Dat vormt tegelijk een 
introductie op de bijlagen, die een nadere onderbouwing bevatten 
voor het Mobiliteitsplan, zoals dat in de hoofdtekst is verwoord.  
 
De beleidsmatige ankerpunten voor de gepresenteerde visie op 
personen- en goederenvervoer worden in bijlage 2 blootgelegd en 
verantwoord. Het daarin weergegeven beleidskader en de pijlers 
waren belangrijke uitgangspunten voor zowel de visie als de 
maatregelen (lijst projecten in bijlage 1). 
 
Door in te zoomen op specifieke gebieden binnen de regio, 
kunnen in het beleid nuances worden aangebracht. De nuancering 
gaat enerzijds uit van de kenmerken van de verschillende 
beschikbare vervoerwijzen (te voet, fiets, openbaar vervoer en 
auto voor personen en vrachtwagen, trein en binnenvaart voor 
goederen). Deze kenmerken worden behandeld in bijlage 3. 
Anderzijds gaat de nuancering uit van de (ruimtelijke) 
karakteristieken van de verschillende gebieden binnen de 

Drechtsteden. Deze gebiedskarakteristieken komen aan de orde in 
bijlage 4. 
 
Vanuit de kwaliteitseisen die per vervoerwijze aan het netwerk 
binnen en van/naar de verschillende gebieden worden gesteld zijn 
wensprofielen opgesteld (zie bijlage 5), die vervolgens als 
uitgangspunt hebben gediend bij het opstellen van de 
netwerkstructuren per vervoerwijze.  
 
Om te weten wat er gedaan moet worden om de beoogde 
netwerken tot stand te brengen is inzicht nodig in de huidige 
situatie in de regio (zie bijlage 6) en in de relevante lopende 
ontwikkelingen (bijlage 7).  Gesignaleerde knelpunten in de 
verschillende netwerken komen aan de orde in bijlage 8.  
 
Tot slot vindt u in bijlage 9 en 10 respectievelijk een beschrijving 
van de totstandkoming van het Mobiliteitsplan en de 
literatuurlijst. 
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BIJLAGE 1 UITVOERINGSPROGRAMMA c. Verbeteren van de kwaliteit van afzonderlijke schakels, te 
beginnen bij knelpunten, die het functioneren van het netwerk 
als geheel bedreigen. Het kan gaan om capaciteit, veiligheid 
en hinder voor de omgeving; Achterin deze bijlage vindt u een lijst met uit te voeren projecten 

en acties. Deze zijn geformuleerd op bais van de gesignaleerde 
knelpunten en voortgekomen uit de opgestelde Mobiliteitsvisie. 
Binnen de projecten zijn 3 categorieën te onderscheiden: 

Categorie 2 beoogt vooral het scheppen van de verkeerskundige 
voorwaarden voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Primaire 
verantwoordelijkheid is dan een acceptabele en effectieve 
ontsluiting met passende vervoerwijzen. Voor een belangrijk deel 
is dit reeds “vertaald” in de netwerkstructuren, die als categorie 1 
worden genoemd. Daarnaast zijn locatie-specifieke ingrepen 
nodig, die wat betreft tijdsplanning logischerwijze afgestemd 
moet zijn op die van de betreffende ruimtelijke ontwikkeling.  

1. Realiseren van de gewenste netwerken aan verkeers- en 
vervoersvoorzieningen 

2. Verzekeren van samenhang met ruimtelijke situatie en 
ontwikkelingen 

3. Beïnvloeden van het gebruik van de voorzieningen 
 a. Binnen de regio zijn er drie concentraties of brandpunten 

aanwijsbaar: Per categorie wordt nu beschreven welke prioriteiten gelden. 
 • Omgeving van de aansluiting A16-N3: Kantoren in 

Amstelwijck, de ontwikkeling van bedrijventerreinen 
Dordtse Kil III (en later IV). Hier moet de zuidpoort van 
de Randstad (Deltapoort) concreet gestalte krijgen in OV 
en transferium, terwijl de auto-ontsluiting en 
verkeersafwikkeling nu reeds knellen;  

Categorie 1 richt zich op het aanbod van infrastructuur en 
vervoersdiensten. Daarbinnen wordt de volgende 
prioriteitsvolgorde aangegeven: 
a. Completeren van de structuren door de aanleg van 

ontbrekende schakels. Naast eigen projecten, die binnen de 
gemeentelijke competentie vallen, zullen daarvoor andere 
partijen worden beïnvloed. Concreet gaat het dan over de 
uitbreiding van het waterbus-netwerk, dat tevens de fietser ten 
goede komt en om de herstructurering van het openbaar 
vervoer middels de HOV-plannen; 

• Gebied tussen Papendrecht en Sliedrecht (Oostpolder en 
Baanhoek-West). Verdere ruimtelijke opvulling en 
verdichting vinden plaats in een gebied, waar de 
problemen op de A15 en N3 uitstralen naar het 
onderliggende wegennet; Inpassing van HOV-D, Light 
Train op de Merwede-Lingelijn en gedachten over een 
eigen regionale autowegenstructuur komen daar aan de 
orde. 

b. Verknopen: maken en verbeteren van de op- en 
overstappunten; 
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• Het Centrum van de Drechtsteden, de aaneenrijging van 
Spoorzone- Drechtoevers- Regiohart – Kop van Staart, 
EZH- en Eneco-terrein. De ontsluitingskwaliteit moet hier 
vooral komen van openbaar vervoer, het water en 
parkeervoorzieningen.  

b. Het Leerpark en Zorgpark kunnen als vierde concentratie 
worden benoemd. Daar treedt minder de mobiliteit zelf op de 
voorgrond, maar veeleer de effecten op de omgeving in de 
vorm van risico-contouren.  

c. Elders in de regio zijn uiteraard ook ruimtelijke impulsen 
voorzien, die in het kader van de mobiliteit actie behoeven. 
De prioriteit wordt evenwel gelegd bij de genoemde 
brandpunten. 

 
Categorie 3 acties behelzen gedragsbeïnvloeding. Hoewel er van 
het aanbod aan voorzieningen een sturende werking uitgaat, wordt 
ingeschat, dat aanvullende acties nodig zijn om tot een bevredigde 
mobiliteitssituatie te komen.  
a. Dat is des te meer nodig en effectief in nijpende situaties, 

waar een (infra-)structurele oplossing nog niet kan worden 
gerealiseerd. 

b. Overigens is ook een structurele aanpak nodig als 
ondersteuning van het aanbod van vervoersinfrastructuur. 

Onderdeel van het beleid is de accomodatie van een bepaalde 
mate van autogebruik, die het woon- en leefklimaat respecteert. Er 
wordt bewust gekozen voor investeringen in alternatieve 
vervoerwijzen om de regio leefbaar te houden. Slimme 
koppelingen tussen de verschillende vervoerwijzen en maatwerk 

maken ketenmobiliteit mogelijk. Door actieve communicatie moet 
gewezen worden op de keuzemogelijkheden en op de prijsstelling 
van die alternatieven. De regio zet actief in op 
vervoermanagement. Ook het parkeerbeleid biedt concrete 
aanknopingspunten om invloed uit te oefenen op de keuze voor 
een vervoermiddel. Daarnaast moet de regio uitnodigen tot en 
ondersteuning bieden aan initiatieven vanuit publiek en 
bedrijfsleven, die passen bij het geformuleerde mobiliteitsbeleid. 
 
Voor elk project is vastgesteld binnen welke categorie het project 
hoort en wat daarbinnen de prioriteit is van het project. 
Vervolgens is bepaald waar het project zich ten aanzien van de 
andere in tabel 1 (zie hoofdstuk 2) genoemde aspecten (urgentie, 
kosten, procedure) op de prioriteringsschaal bevindt. De 
verschillende overwegingen hebben uiteindelijk geleid tot een 
‘totaalscore’ per project. In de hierna opgenomen projectenlijst 
vindt u per modaliteit de projecten, de prioriteit van het project en 
de termijn waarop het project dient te worden uitgevoerd. Tevens 
is/ zijn de verantwoordelijke partij(en) genoemd.   
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Modaliteit/ Acties  Projecten (groen=uitvoering) 
(geel=studieproject) 

Verantwoordelijke partij Prioriteit Termijn 
aspect 

Openbaar Vervoer HOV-D implementeren HOV-D Kadernota; plannen uitwerken en Uitvoeringsorganisatie  hoog kort en midden 
realiseren HOV-D (< 2008) 

  Realiseren Light Train op de 
Merwede-Lingelijn 

Realiseren extra stations, aanbesteden vervoer Drechtstedenbestuur en Provincie Zuid-
Holland 

hoog midden (< 2008)  

  Stedenbaan implementeren Transferium Amstelwijck, 4 sporigheid tussen Provincie Zuid-Holland, Nederlandse 
Spoorwegen, Rijk en Drechtstedenbestuur 

hoog kort, midden 
Amstelwijck en Dordrecht, wijzigen lijnvoering 

  Vergroting regionale invloed op het 
OV 

Studie naar Drechtstedelijke regionale Drechtstedenbestuur en Provincie Zuid-
Holland  

hoog kort (<2005) 
vervoersautoriteit 

  Optimaliseren verknoping Waterbus 
met het overige openbaar vervoer 

Beoordelen lokatie halte. Afstemmen tijden en Drechtstedenbestuur en Provincie Zuid-
Holland  

midden kort (<2005) 
lijnvoering bus 

midden midden (< 2008)   Watertaxi  Onderzoek haalbaarheid invoeren watertaxi Drechtstedenbestuur en provincie Zuid-
Holland  
 

Leefbaarheid Maximaliseren leefbaarheid Geluidhinder en gezondheidsrisico's reduceren A15 en A16: Rijkswaterstaat; overige: 
Gemeenten 

midden midden (< 2008) 
door ander wegdek of afscherming 

 

Bureau Drechtsteden/Mobiliteitsplan Drechtsteden bijlage 1 
LV-SE2002 2113 - 1 - 



  

 
Modaliteit/ Acties  Projecten (groen=uitvoering) 

(geel=studieproject) 
Verantwoordelijke partij Prioriteit Termijn 

aspect 

 Leefbaarheid 
(vervolg) 

Doorgaand verkeer A15-A16 verwijzen via knooppunt Streven naar vervangende routes 
voor doorgaand verkeer buiten het 
stedelijk gebied om 

Rijkswaterstaat hoog Kort 
Ridderkerk; snelheid N3 verlagen 

    Aanleg Zuidwende als vervangende ontsluiting van De Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht hoog midden (< 2008) 
Volgerlanden 

    Onderzoeken goederenspoorverbinding Rotterdam- Rijk (RailInfraBeheer) midden Kort 
België (RoBel) 

    Pleiten voor completeren van de A4 corridor; Drechtstedenbestuur en provincie Zuid-
Holland 

midden Lang (2010) 
Afschermende inpassingsmaatregelen langs A16 Midden 

  Stimuleren introductie vervoermanagement bij Alle gemeenten individueel, VCC hoog Kort 
bedrijfsleven 

    Inrichting N3 in overeenstemming brengen met de Rijkswaterstaat midden Lang (2010) 
beoogde functie van gebiedsontsluitingsweg; snelheid 
verlagen. Regio kiest voor vervoersmanagement als 
uitgangspunt van de planontwikkeling nabij de N3  

    Zoeken naar alternatieven en alternatieve routes voor 
vervoer van gevaarlijke stoffen 

Rijkswaterstaat, Drechtstedenbestuur, 
provincie Zuid-Holland, regio Zuid-Holland 
Zuid 

midden Kort (<2005) 

    Goederenspoor in tunnel Rijk (RailInfraBeheer) Hoog Lang (2010) 
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Modaliteit/ Acties  Projecten (groen=uitvoering) 

(geel=studieproject) 
Verantwoordelijke partij Prioriteit Termijn 

aspect 

Fiets Completeren fietsnetwerk met 
ontbrekende schakels 

Diverse, zie Uitvoeringsprogramma Fiets Gemeenten  Hoog kort 

  Aanleg fietspad vanaf Veerweg via Westeind en    
Noordhoek aansluitend op Randweg. Aantakking op 
Industrieweg. Einde Westeind sluit aan op halte 
Waterbus.  

  Aanleg fietspad Baanhoek-Deltalaan-Thorbeckelaan    
(tot aan Lijsterweg) 

  Realiseren aansluiting Molensingel op Molenkade    
  Aanleg van tweezijdig fietspad van Alblasserdam    

naar Nieuwe Waterschap 
  Aanleg fietspad parallel aan het dijklichaam.    

Instellen ‘verbod vrachtverkeer’ op de dijk. 
Realiseren van Fast Ferryhalte centrum 
Alblasserdam 

  Realiseren (fiets)brug over de Waal    
  Aanleg fietspad Noorderdijk tot aan Riedijkshaven    
  Fijnmazig fietsnetwerk. Aanleg fietspad    

Stationsweg 
     Aanleg ontsluitingsweg en reconstructie kruispunt 

Hendrik Ydenweg-Zuidwende; verbeteren 
bewegwijzering 
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Modaliteit/ Acties  Projecten (groen=uitvoering) 
(geel=studieproject) 

Verantwoordelijke partij Prioriteit Termijn 
aspect 

  Aanleg fietspad van veerstoep via Strijenseweg-    
Strijensedijk-Molendijk tot aan Maasdamseweg 

  Aanleg fietsverbinding Randweg tot aan Kortland.    
  Aanleg fietsbrug over A16    
  Verbeteren sociale veiligheid 

rondom fietsinfrastructuur 
Verbeteren sociale veiligheid Randweg Gemeente Dordrecht hoog kort (<2005) 

 Uitbouw fietsnetwerk (recreatief) Fietsrondje Drechtsteden; Gemeenten  hoog kort 
Verbeteren snelheid en doorstroming 

  Waterbus verbindingen toevoegen 
aan het fietsnetwerk 

Uitbouw Waterbussysteem met extra haltes Provincie Zuid-Holland en 
Drechtstedenbestuur  

hoog Kort 

Auto Verbeteren functioneren A15-
corridor 

Benuttingsmaatregelen A15. Pleiten voor structurele Drechtstedenbestuur midden Midden lang  
capaciteitsuitbreiding  A15 

  Verbeteren functioneren N3 als 
gebiedsontsluitingsweg 

Opwaarderen aansluiting N3 op de A16/N217 in Rijk, provincie Zuid-Holland en gemeente 
Dordrecht 

hoog midden (< 2008) 
relatie met de functie van de N3  

    Opwaarderen aansluiting N3 op A15/N214 in relatie 
 
Rijk, provincie Zuid-Holland en gemeenten 
Dordrecht, Papendrecht 

hoog midden (< 2008) 
met de functie van de N3 als gebiedsontsluitingsweg

    Inrichting N3 in overeenstemming brengen met de Provincie Zuid-Holland hoog Kort  midden 
beoogde functie  

  Verbeteren functioneren regionale 
wegenstructuur 

Ongelijkvloerse spoorwegkruising Laan der Rijk (RailInfraBeheer), Gemeente 
Dordrecht 

hoog kort (<2005) 
Verenigde Naties 
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Modaliteit/ Acties  Projecten (groen=uitvoering) 

(geel=studieproject) 
Verantwoordelijke partij Prioriteit Termijn 

aspect 

    Mogelijkheden onderzoeken voor een nieuwe weg Gemeente Alblasserdam, Provincie Zuid-
Holland  

midden Lang (2010) 
richting Kinderdijk 

    Onderzoeken capaciteitsuitbreiding Hendrik Gemeente Hendrik Ido Ambacht, 
Rijkswaterstaat 

Midden midden (< 2008) 
Ydenweg; eventueel reconstructie aansluiting A16 

Parkeren Formuleren van een gezamenlijk 
parkeerbeleid Drechtsteden 

Parkeerbeleidsplan regio Drechtsteden Drechtstedenbestuur Hoog Kort (<2005) 

    Onderzoeken regionaal parkeerfonds Drechtstedenbestuur Midden midden (< 2008) 

Gemeenten  Hoog Kort (<2005)   Parkeeroverlast bij winkelcentra 
aanpakken 

Parkeerbeleidsplan regio Drechtsteden; Reguleren 
parkeerduur, tarief; Winkelexpress in combinatie met 
parkeerterreinen op afstand (ook Waterbus) 

Drechtstedenbestuur, Gemeente 
Papendrecht 

Midden Kort (<2005)   Verbeteren bereikbaarheid 
bedrijventerreinen 

Gezamenlijk zoeken naar parkeergelegenheid voor 
vrachtwagens; vervoermanagement; gedeelde 
verantwoordelijkheid bedrijven 

Goederen-
transport 

Bevoorrading over water Onderzoeken mogelijkheden en haalbaarheid Drechtstedenbestuur, Gemeente 
Dordrecht, Rijkswaterstaat 

Laag Midden (< 2008) 
distributie over water 

  Verbeteren faciliteiten binnenvaart Meer aanlegplaatsen binnenvaart realiseren/ Drechtstedenbestuur, Gemeenten en 
Rijkswaterstaat 

Midden Kort 
behoeften binnenvaart faciliteren 

  Verbeteren functioneren A15-
corridor 

Capaciteit A15 uitbreiden Rijkswaterstaat Midden Lang (2010) 

 Spoorontsluiting bedrijfsterreinen Realiseren spoorontsluiting op nieuwe RailInfraBeheer, gemeenten laag Midden 
bedrijfsterreinen (waar nodig en rendabel) 
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Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 2001-2020 BIJLAGE 2 BELEIDSKADER LEGT EEN STEVIG 
FUNDAMENT ONDER DE VISIE "Mobiliteit mag en hoort bij de moderne samenleving", is de 

boodschap van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan. Ondanks 
het beter benutten van de infrastructuur, het bouwen waar 
knelpunten blijven en het prijsbeleid zal de mobiliteit blijven 
groeien. De overheid wil deze groei echter opvangen, en tegelijk 
de veiligheid en leefbaarheid verbeteren.  

Inleiding 
De gewenste ontwikkeling van de infrastructuur in de 
Drechtsteden is geen zaak van de regio alleen. Het regionale 
beleid dient op het nationale en provinciale beleid te zijn 
afgestemd. In dit hoofdstuk wordt het kader geschetst waarbinnen 
het Mobiliteitsplan Drechtsteden is opgesteld. Anderzijds biedt 
het Mobiliteitsplan in de toekomst de kaders voor het beleid op 
gemeentelijk niveau. Initiatieven op het gebied van verkeer en 
vervoer dienen zoveel mogelijk te passen binnen het verkeers- en 
vervoersbeleid dat op regionaal niveau is geformuleerd.    

 
De hoofddoelstelling van het NVVP is als volgt: 
 
Nederland biedt aan iedereen een doelmatig, veilig en duurzaam 
functionerend verkeers- en vervoerssysteem, waarbij de kwaliteit 
voor de individuele gebruiker in een goede verhouding staat tot de 
kwaliteit voor de samenleving als geheel. 

  
Beleid hogere overheden Deze hoofddoelstelling is vertaald naar ambities op het gebied van 

bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Er wordt vooral 
gestreefd naar vermindering van de nadelige gevolgen van de 
mobiliteitsgroei. 

In het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) en de Vijfde 
Nota Ruimtelijke Ordening geeft het Rijk de hoofdlijnen van het 
rijksbeleid11 aan. De ontwikkeling van de Randstad en de 
stedelijke gebieden krijgen hierin bijzondere aandacht. In het 
kader van de Deltametropool, waarvan de Drechtsteden onderdeel 
uitmaken,  wordt ingezet op een versterking van de economische 
positie en het unieke karakter van de Randstad door onder meer 
vergroting van het aanbod van woon- en werkmilieus en door 
kwaliteitsverbetering van het Groene Hart.  

 
Bereikbaarheid 
Ten aanzien van bereikbaarheid streeft de overheid naar behoud 
en verbetering van de bereikbaarheid. De verbindingen over weg, 
spoor, water en via buisleidingen en telecommunicatie moeten 
zich kunnen meten met het buitenland en positief worden 
gewaardeerd door burgers, bedrijven en potentiële investeerders. 
De bereikbaarheid wordt beter door minder oponthoud en 
betrouwbare reistijd.  

                                                 
11 De behandeling in de Tweede Kamer in april/mei 2002 heeft niet in 
vaststelling geresulteerd. Wijzigingen zijn te verwachten. 
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Veiligheid 
De doelstelling voor 2010 voor de verkeersveiligheid op de weg is 
een reductie van het aantal verkeersdoen en ziekenhuisgewonden 
met 25% ten opzichte van het huidige niveau. De veiligheid op 
spoor en water moet op het huidige hoge niveau blijven. Dit geldt 
ook voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.  
 
Leefbaarheid 
De ambitie op het gebied van leefbaarheid is dat Nederland tot de 
best presterende landen in Europa op het gebied van milieu en 
leefomgeving wil behoren. Dit betekent voor verkeer en vervoer: 
minder uitstoot van vervuilende stoffen, minder geluidshinder en 
minder versnippering van het landschap. Het toekomstig verkeer 
is schoner, stiller en zuiniger. 
  
De inzet van technologie (o.a. dynamisch verkeersmanagement) 
op diverse terreinen (ondersteunen weggebruiker, beïnvloeden 
rijgedrag) versterkt de verwezenlijking van de ambities zoals die 
op verkeers- en vervoersgebied zijn geformuleerd. 
 
Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
In de Vijfde Nota is de Ruimtelijke Hoofdstructuur van Nederland 
vastgelegd. Deze bevat de dragers van ruimtelijke kwaliteit op 
nationale schaal en vormt het referentiekader voor het nationale 
ruimtelijke beleid. Drie interventiestrategieën krijgen een centrale 
plaats in het ruimtelijk beleid. Voor het bebouwde gebied wordt 
ingezet op intensiveren van het ruimtegebruik. In het landelijk 
gebied staat combineren van functies voorop, waarmee extra 

ruimtebeslag beperkt wordt. De derde strategie is transformeren 
waarbij gebouwen en stedelijke structuren die niet meer voldoen 
of ruimtegebruik in het landelijk gebied dat niet meer past bij 
nieuwe inzichten, worden veranderd waardoor de vorm en functie 
van de ruimte beter aan sluit op nieuwe eisen en wensen.  
 
Op vier terreinen is er vernieuwing van het ruimtelijk beleid: 
 grenzen overschrijden: Nederland als Europese regio; 
 stad en land: verscheidenheid maakt kwaliteit; 
 organiseren in stedelijke netwerken; 
 meebewegen met water. 

 
Grenzen overschrijden: Nederland als Europese regio 
Op veel beleidsterreinen wordt de Europese en regionale schaal 
belangrijker en neemt de betekenis van de nationale schaal af.. Op 
Europese schaal zijn ambities geformuleerd die samenhangen met 
de algemene hoofdkeuzen ten aanzien van stedelijke en landelijke 
gebieden, transeuropese netwerken, water en natuur: 
 verhoging van de internationale kwaliteiten van stedelijke en 

landelijke gebieden in Nederland en versterking van de 
zwakke delen van de steden en van het internationale 
vestigingsklimaat, de kwaliteit van de woonomgeving en van 
de culturele uitstraling; 

 vernieuwing van het landelijk gebied en verduurzaming van 
de landbouw is nodig; 

 verbetering van het vervoersnetwerk op basis van een 
integrale afweging van alle kosten en baten. Vervoers-, 
economische en ruimtelijke aspecten vormen zo de basis voor 
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goede Europese hoofdverbindingen en centra en een 
positionering van de Nederlandse zee- en luchthavens daarin; 

 Het bundelen van tracés was tot op heden de algemene 
beleidslijn, maar al te brede bundels vormen ook barrières. 
Ondertunnelen of overkluizen kan dan een oplossing zijn. 
Gemeenten moeten de voor- en nadelen van het wel of niet 
opvullen van de restruimte tussen infrastructuur en kern met 
een bedrijventerrein goed tegen elkaar afwegen. Voorkomen 
moet worden dat rommelzones ontstaan. 

 verbetering van de kwaliteit van water, natuur en 
leefomgeving in de Delta, in overeenstemming met 
internationale maatstaven. 

 
Stad en land: verscheidenheid maakt kwaliteit 
Het rijk streeft naar vitale en aantrekkelijke steden en een vitaal 
en aantrekkelijk landelijk gebied in een context waarbij een 
aanzienlijke vraag naar meer ruimtelijke kwaliteit samengaat met 
een doorgaande behoefte aan extra ruimte. Intensivering in 
bestaand stedelijk gebied is de ruimtelijke strategie die nodig is. 
Al het bebouwde gebied in Nederland wordt daartoe voorzien van 
een rode contour: hierbinnen kunnen wonen en werken zich 
ontwikkelen. De balansgebieden vormen de zoekruimte bij een 
uitbreiding van de rode contour. Uitbreiding van de rode 
contourgebieden is echter aan 'spelregels' gebonden. Het 
buitengebied is het gebied buiten de rode contouren (d.w.z. 
balansgebieden en groene contourgebieden). Uitgangspunt is dat 
de bestaande bebouwing in het buitengebied zoveel mogelijk 
wordt benut.  

 Gemeenten dienen de situering en concentratie van 
bedrijfsterreinen zodanig op elkaar af te stemmen dat niet bij 
elke afrit van de snelweg bebouwing ontstaat, om 
versnippering van het landschap te voorkomen. 

 Voorkomen moet worden dat voor enkele woningen of 
boerderijen geluidsschermen worden geplaatst. De Wet 
Geluidhinder is hier recentelijk op aangepast. Bij dergelijke 
locaties moet worden getracht geluidswering aan de gevel of 
op het erf te creëren.  

 
Organiseren in stedelijke netwerken 
Setdelijke netwerken zijn sterk verstedelijkte zones die de vorm 
aannemen van een netwerk van grotere en kleinere compacte 
steden, elk met een eigen karakter en profiel binnen het netwerk. 
Vanuit oogpunt de ruimtelijke kwaliteit te behouden en te 
versterken, verdient het de voorkeur de stedelijke netwerkvorming 
zodanig te sturen dat deze goed met elkaar verbonden, maar toch 
duidelijk van elkaar onderscheiden stedelijke kernen met open 
ruimten blijven. De hoofddoelstelling van het concept 'stedelijk 
netwerk' is het bevorderen van stedelijkheid in de 
netwerksamenleving en het geschikt houden of maken van de 

 
Door de hoge verstedelijkingsdruk komen open gebieden onder 
druk te staan. Het is wenselijk dat mensen het landschap langs 
infrastructuur beleven. Het risico dat de ruimte langs 
infrastructuur dichtslibt, is in grote delen van Nederland 
aanwezig. In antwoord hierop is het volgende algemene beleid 
geformuleerd: 
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Pijlers onder het mobiliteitsbeleid voor de regio steden voor de netwerkeconomie. Door de stedelijkheid te 
vergroten en kwaliteit toe te voegen, kunnen de stedelijke 
netwerken de internationale concurrentie beter aan. De 
netwerkeconomie brengt veelzijdige contacten met zich mee en 
vraagt om een hoge kwaliteit van plekken en om bereikbaarheid. 
Voor alle centra in een stedelijk netwerk geldt een basiskwaliteit 
wat betreft bereikbaarheid per openbaar vervoer en auto. Slechts 
enkele centra bereiken een topniveau op dit gebied.  

Bij het schrijven van de regionale mobiliteitsvisie is gebleken, dat 
er een beperkt aantal uitgangspunten een hoofdrol speelt. Telkens 
weer kwamen deze punten terug als drijvende kracht achter de 
voorgestelde standpunten. Ze kwamen zowel voort uit het 
hiervoor geschetste beleidskader als de interactieve sessies die 
met de project-, stuur- en klankbordgroep zijn gehouden.Deze 
punten zouden we de pijlers onder het mobiliteitsbeleid kunnen 
noemen.  Netwerkontwikkeling gaat gepaard met grotere reisafstanden en 

meer mobiliteit. Die ontwikkeling kan binnen bepaalde grenzen 
worden geaccommodeerd. Daarbij is een totaalpakket nodig ter 
verbetering van de bereikbaarheid en de milieukwaliteit. Een 
verschuiving in het personenverkeer naar lopen, fietsen en 
openbaar vervoer kan bijdragen aan de vermindering van de 
congestie, verbetering van de bereikbaarheid op regionaal niveau 
en de leefbaarheid op lokaal niveau. Prioriteit heeft 
kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer. Daarnaast wordt 
ingezet op een goede (externe) bereikbaarheid per auto en 
verbetering van de overstapmogelijkheden tussen auto en 
openbaar vervoer. 

 
In de tabel op de volgende pagina zijn de acht pijlers onder het 
Mobiliteitsbeleid voor de Drechtsteden weergegeven. Vanwege 
hun kennelijke belang voor het regionale beleid is het 
noodzakelijk, dat de regio zich in deze pijlers herkent.  
 
 

 
Meebewegen met water 
De vierde beleidsvernieuwing van deze nota houdt verband met 
de rol van het water in de nationale ruimtelijke ordening. Het 
beleid voor de fysieke ondergrond, met name voor water, krijgt 
een andere oriëntatie: van reagerend naar anticiperend. Water 
krijgt meer de ruimte een nieuw natuurlijk evenwicht te zoeken.  
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Nr Karakter Omschrijving pijler 
1 Regionale identiteit De regio Drechtsteden wil zich profileren als ware het één stad. Ze wil zelfbewust en actief 

werken aan versterking van haar samenhang (het functioneren als regio) met erkenning van 
de diversiteit.  
 

2 Regio ten opzichte van omgeving De regio Drechtsteden is volwaardig onderdeel van de Deltametropool; de zuidpoort tot de 
Randstad en wereldhaven Rotterdam; biedt in beperkte mate winkels en voorzieningen voor 
Hoeksche Waard en Alblasserwaard. 
 

3 Positionering Verkeer & Vervoer De regio moet beschikken over een multimodaal verkeers-en vervoerssysteem van goede, op 
de behoefte afgestemde kwaliteit. Specifieke knelpunten worden voortvarend aangepakt. 
 

4 Verkeer en Vervoer ten opzichte van In verstedelijkt gebied, zowel bestaand als te ontwikkelen, dat kwetsbaar is voor wat 
Milieu betreft woon- en leefklimaat, wordt gestreefd naar vermindering van (de hinder van) 

verkeer en vervoer. 
 

5 Verkeer & Vervoer ten opzichte van Met het Strategisch Economisch Profiel Drechtsteden mikt de regio op versterking van de 
Economie economie complementair ten opzichte van Rotterdam met een accent op Shipping Valley, 

leisure en kantoren.  
 

6 Verkeer & Vervoer ten opzichte van Intensivering maakt ruimtebeslag, verdichting en meervoudig ruimtegebruik tot een issue. 
Ruimtelijke Ordening  

7 Verkeer & Vervoer ten opzichte van Het woon- en leefklimaat van de regio heeft impulsen nodig. 
Wonen 

8 Eigen kracht Water meer inzetten voor verkeer en vervoer; daarbij rekening houdend met recreatieve en 
toeristische kwaliteiten en mogelijkheden. 
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BIJLAGE 3 ELKE VERPLAATSING ZIJN 
VERVOERWIJZE 

Deze bijlage bevat algemene noties over verkeer en vervoer, die 
het begrijpen van de verbanden vergemakkelijkt. De tekst is 
afgestemd op lezers zonder basiskennis over verkeer en vervoer. 
 
Kenmerken van de vervoerwijzen 
Verplaatsingen te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of de 
auto hebben elk hun eigen kenmerken. De kenmerken zeggen iets 
over de mate waarin een bepaalde vervoerwijze geschikt is voor 
een bepaalde verplaatsing. De gebruiker kiest een vervoerwijze 
afhankelijk van de beschikbaarheid van het vervoermiddel, type 
verplaatsing en persoonlijke voorkeuren. In het mobiliteitsbeleid 
moet rekening worden gehouden met deze kenmerken. 

 
Voetgangersverkeer 
Verplaatsingen te voet zijn met name relevant als voor- en na-
transport over zeer korte afstand. Ook in een verstedelijkt gebied 
als de Drechtsteden maken voetgangersverplaatsingen veruit het 
grootste deel uit van het totale aantal verplaatsingen.  
De reikwijdte van verplaatsingen te voet is zeer beperkt. 

 
Afgezien van gehandicapten hebben voetgangers over het 
algemeen geen attributen nodig om zich te verplaatsen. De 
vervoerwijze is in principe ook altijd direct beschikbaar en vrijwel 
alle bestemmingen kunnen te voet worden bereikt. De voetganger 

laat zich slechts moeizaam leiden in zijn route. Alleen fysieke 
barrières beïnvloeden de route. In vrijwel alle gevallen kiest de 
voetganger voor de kortste weg, ook indien hij daarbij afwijkt van 
de daartoe ingerichte routes. 
 

 

Keuze

Minder

Meer

Grotere afstand

Reikwijdte voetganger, vooral voor korte afstanden

Keuze

Minder

Meer

Grotere afstand

Reikwijdte voetganger, vooral voor korte afstanden

Voor een maximale keuzevrijheid dient het voetgangersnetwerk 
fijnmazig te zijn. Vanwege de relatief kleine afstanden waarover 
de voetganger zich verplaatst is het niet zinvol op structuurniveau 
routes aan te geven. Toch zijn belangrijke routes te onderscheiden 
zoals looproutes van en naar scholen, bushaltes, NS-stations en 
winkelgebieden/-straten. Bij het bepalen van de noodzaak van 
voetgangersvoorzieningen geldt de gehandicapte als norm. Naast 
loopruimte is er, vooral als de loopafstanden toeneemt, ook 
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behoefte aan rustplekken. Voetgangersbeleid speelt vooral op 
wijk- en buurtniveau en niet op het regionale schaalniveau. 

Op afstanden tot circa 6 kilometer is de fiets een zeer geschikt 
vervoermiddel, terwijl er ook steeds meer langere afstanden 
gefietst worden. Een belangrijk voordeel van de fiets ten opzichte 
van het openbaar vervoer -en in mindere mate ten opzichte van de 
auto- is dat voor- en natransport ontbreken: de fietser kan bijna 
overal van deur tot deur komen. 

 
Fietsverkeer 
De gebruiksmogelijkheden van de fiets zijn in te delen in 
recreatief gebruik en dagelijks gebruik. Voor sommige mensen 
geldt de fiets als basisvervoermiddel. Dat is goed mogelijk omdat 
veel dagelijkse verplaatsingen met de fiets af te leggen zijn. De 
schaal van de Drechtsteden leent zich daar goed voor. 
Voorwaarde is dat het beschikbare netwerk van goede kwaliteit is 
en zo weinig mogelijk omrijbewegingen bevat en dat 
hoogteverschillen gemakkelijk (zonder al te steile hellingen) 
kunnen worden overbrugd.  

 
Bepaalde omstandigheden hebben een negatieve invloed op het 
gebruik van de fiets: voor langere afstanden duurt de verplaatsing 
te lang en gaat het gebruik ervan gepaard met lichamelijke 
inspanning. Met dit laatste wordt het gebruik van de fiets 
afhankelijk van de conditie van de berijder. Bovendien hebben 
klimatologische omstandigheden invloed: bij slecht weer neemt 
het gebruik van de fiets sterk af. Andere aspecten die het gebruik 
van de fiets negatief beïnvloeden zijn verkeersonveiligheid, 
sociale onveiligheid, stankhinder en criminaliteit (diefstal). 

 

Keuze

Minder

Meer

Grotere afstand

Reikwijdte fietser, vooral voor verplaatsingen binnen het stedelijk gebied (tot 6 km)

 
De fietser heeft net als de voetganger de neiging de kortst 
mogelijke route tussen herkomst en bestemming te volgen. De 
fietser is daarom het meest gebaat bij een fijnmazig netwerk met 
zo min mogelijk belemmeringen. In verblijfsgebieden maakt de 
fietser meestal gebruik van de rijbaan, in de verkeersruimte zijn er 
aparte voorzieningen in de vorm van kwalitatief hoogwaardige en 
verkeersveilige fietspaden. Het fietsnetwerk houdt rekening met 
de bereikbaarheid van voorzieningen (o.a. scholen, 
winkelgebieden, sportvoorzieningen, werklocaties). Naast een 
goed fietsnetwerk kunnen kwalitatief hoogwaardige 
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fietsparkeervoorzieningen de kwaliteit voor de gebruiker 
verhogen. 
Openbaar vervoer 
Openbaar vervoer kent vele verschijningsvormen. De trein, de 
bus, de Fast Ferry en de waterbus zijn voor de Drechtsteden de 
belangrijkste. In de toekomst komt daar ook light-rail bij. Het 
openbaar vervoer bedient alle verplaatsingsafstanden, maar de 
nadruk ligt op de langere afstanden op stedelijk, regionaal en 
landelijk niveau. 

 
Het openbaar vervoer heeft een tweeledige functie. Enerzijds is 
het een sociale voorziening voor mensen die niet over een 
alternatief vervoermiddel beschikken. Anderzijds functioneert het 
openbaar vervoer als vervoermiddel voor de dagelijkse 
verplaatsingen, bijvoorbeeld in het woon-werkverkeer. Voor de 

eerste functie is het van belang dat het openbaar vervoer zoveel 
mogelijk locaties ontsluit.  
Voor de tweede is juist de capaciteit van de verbinding van 
belang. Meestal vormt het lijnennet een compromis tussen beide 
functies. In alle gevallen is openbaar vervoer gebaat bij zo groot 
mogelijke en regelmatige reizigersstromen. 
 
Anders dan bij het fietsnetwerk is het stedelijk openbaar 
vervoernet overwegend grofmazig. De lijnvoering gaat vaak uit 
van bundeling van verschillende diensten op een route om 
voldoende reizigers te trekken. Op knooppunten, in de binnenstad 
en het station, komen meerdere lijnen of vervoerstromen bij 
elkaar. Het is geregeld nodig over te stappen van de ene op de 
andere vorm van openbaar vervoer. De reiziger wordt bovendien 
altijd geconfronteerd met voor- en natransport. Afhankelijk van de 
totale verplaatsingsafstand kan dit te voet, per fiets of zelfs per 
auto plaatsvinden.  

Keuze

Minder

Meer

Grotere afstand

Reikwijdte Openbaar Vervoer, vooral concurrerend op de lange afstand

Zowel het overstappen als het voor- en natransport zijn ongunstig 
voor de concurrentiepositie van het openbaar vervoer. Hetzelfde 
geldt voor vetragingen en congestie op het netwerk. Een positieve 
invloed gaat uit van het bieden van een hoge 
verplaatsingssnelheid, comfort en een kwalitatief hoogwaardige 
dienstverlening. 
 
Autoverkeer 
De auto is het meest gebruikte vervoermiddel in Nederland wat 
betreft het aantal afgelegde kilometers. Het is een individuele 
vorm van vervoer die op de meeste relaties op elk gewenst 
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moment een snelle van-deur-tot-deur-verplaatsing mogelijk maakt 
en zó de burger een diep gekoesterd gevoel van vrijheid geeft. 
Aspecten als status en imago spelen bij de keuze voor de auto ook 
een zekere rol. De auto is de afgelopen decennia zodanig 
verweven geraakt met het dagelijkse leven dat ze daaruit 
nauwelijks meer weg te denken valt. De economische betekenis 
van de auto -bijvoorbeeld als vervoermiddel voor winkelend 
publiek en in het woon-werkverkeer- wordt door verschillende 
groepen zeer hoog aangeslagen. Autobereikbaarheid is een 
ranvoorwaarde voor het functioneren van bedrijven. 
 
Zijn populariteit ten spijt is de auto ten opzichte van de andere 
vervoerwijzen een inefficiënt vervoermiddel -zeker wanneer het 
gemiddeld aantal passagiers per auto in ogenschouw wordt 
genomen. Het massale gebruik van de auto leidt tot steeds grotere 
problemen. Het netwerk heeft te weinig capaciteit om alle 
autoverkeer te verwerken. Bovendien hebben zowel het rijdend 
als het parkerend autoverkeer een verhoudingsgewijs groot 
ruimtebeslag. In concentratiegebieden veroorzaakt dit 
ruimtebeslag congestie en parkeerproblemen. Tenslotte leidt het 
autogebruik tot visuele hinder, geluid- en stankhinder en 
verkeersonveiligheid. In het NVVP is gesteld dat automobiliteit 
mag, maar dat de negatieve effecten van het autoverkeer zoveel 
mogelijk moeten worden beperkt.  
Het wijdvertakte wegennet maakt het mogelijk met de auto 
nagenoeg elke bestemming rechtstreeks te bereiken. Uitzondering 
hierop vormen de binnensteden waar de auto ter verbetering van 
de leefbaarheid vaak naar de rand is verbannen. Soms worden in 

woonbuurten soortgelijke maatregelen getroffen. De auto wordt 
dan aan de rand van de woonwijk geparkeerd waarna vervolgens 
naar de woning moet worden gelopen. 
 

 

Keuze

Minder

Meer

Grotere afstand

Reikwijdte auto, vooral geschikt voor bovenlokale verplaatsingen
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BIJLAGE 4 ELK GEBIED STELT ZIJN EISEN AAN 
HET VERKEERSNETWERK 

Centrum 
 
Gebiedskarakteristiek 
Een centrumgebied kenmerkt zich door een veelheid aan functies, 
die samen leiden tot een levendig straatbeeld: er verblijven veel 
mensen op straat, lopend of op de fiets, ze kunnen makkelijk hun 
bestemmingen bereiken. De levendigheid is overdag duidelijk 
zichtbaar, niet alleen in de spitsuren, maar ook in de daluren en  
‘s-avonds. Het centrum is een plaats om anderen te ontmoeten. 
Veelal verblijft men daar meerdere uren. 

Deze bijlage bevat algemene noties over de verbanden tussen 
ruimtelijke functies en verkeer en vervoer. De tekst is afgestemd 
op lezers met een beperkte basiskennis. 
 
Het regionaal verkeers- en vervoersbeleid wordt afgestemd op de 
in een regio aanwezige ruimtelijke functies. De regio 
Drechtsteden is daarvoor opgedeeld in enkele gebiedstypen, elk 
met hun eigen karakteristiek. De ruimtelijke structuur zegt iets 
over de ruimte die er is om verkeer een plaats te geven en de 
ligging in de stad. De functionele inhoud bepaalt in welke mate 
een gebied bereikbaar moet zijn en voor wie. Dit heeft 
consequenties voor de kwaliteit van de verschillende 
netwerkstructuren. Er zijn zes gebiedstypen onderscheiden: 

Mensen gaan naar het centrum vanwege winkels (niet-dagelijkse 
boodschappen, speciaalzaken), openbare voorzieningen, zoals 
gemeentelijke diensten, bibliotheek, culturele instellingen, 
muziekschool, museum, bioscoop en verder horeca-gelegenheden. 
Er is plaats voor vele functies, ook voor wonen en zakelijke 
dienstverlening (kantoren met een beperkte schaalgrootte). 
 

 Centrum; Type verplaatsingen en afstanden 
 Kantoren; Een centrumgebied vervult zijn functie voor een groot 

verzorgingsgebied. Dat houdt in, dat het veelal een bestemming is 
voor mensen, die daarbuiten hun herkomst hebben, vanuit alle 
windstreken. Behalve de bewoners komt men er om te werken, 
winkelen, uit te gaan en/of andere voorzieningen te bezoeken. Het 
bezoekersaantal en de verplaatsingsafstanden hangt af van de 
omvang van het verzorgingsgebied en de aanwezige 
voorzieningen. 

 Bedrijfsterreinen; 
 Woonwijken; 
 Sport/recreatie; 
 Publiekstrekker (attractiepunt). 

 
Karakteristiek per gebiedstype 
Door de regio op te delen in gebieden met bepaalde 
karakteristieken kunnen doelstellingen worden genuanceerd en 
kan per gebied ‘beleid op maat’ worden geboden. 
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Kantoren 
 
Gebiedskarakteristiek 
Het gebiedstype kantoren kenmerkt zich door één functie, 
namelijk werken. In het gebiedstype bevinden zich voornamelijk 
grootschalige kantoren en (afhankelijk van de locatie) 
parkeergarages. Er is een groot aantal werknemers per 
oppervlakte te constateren. Het gebied heeft minder een 
verblijfsklimaat. Kantoorgebouwen worden vaak gebruikt als 
geluidwering langs grootschalige infrastructuur. 
 
Het gebiedstype kantoren ligt aan een OV-knooppunt èn auto-
ontsluiting. De bereikbaarheid per openbaar vervoer moet goed 
zijn: nabijheid van bus (<250 m), HOV (<500 m) en trein 
(<6000 m). Het gebied kent een fijnmazig fietsnetwerk. 
 
In het nog vigerende SVVII-beleid valt het gebiedstype bij 
voorkeur in locatietype B, op een knooppunt van openbaar 
vervoerlijnen op stedelijke of stadsgewestelijk niveau. B-locaties 
liggen tevens aan een stedelijke hoofdweg of in de nabijheid van 
de afslag van een autosnelweg. Er is sprake van beperkte 
parkeerfaciliteiten voor langparkeerders, afgestemd op het type 
bedrijf dat hier is gevestigd.  
 
Type verplaatsingen en afstanden 
Kantoren zorgen voor omvangrijker stromen woon- werkverkeer. 
die zich concentreren in de spitsuren. Een kantorenpark heeft vaak 
een regionale functie. De gemiddelde woon-werkafstand is circa 

25 kilometer. Vanwege deze afstand kunnen verplaatsingen maar 
ten dele met de fiets gedaan worden.  
 
Bedrijventerrein 
 
Gebiedskarakteristiek 
Bedrijventerreinen herbergen industriële bedrijven in de 
milieucategorie 1 t/m 6. De milieucategorie geeft de mate van 
overlast aan voor de woon- en leefomgeving. Hoe hoger de 
categorie, des te groter de aanslag kan zijn op de omgeving. 
Bedrijven met een lagere categorie dan 4 zijn ook in andere 
gebiedstypen, zoals centrum of woonwijken te vinden. Het gebied 
kenmerkt zich door grootschalige bebouwing. Infrastructuur in het 
gebied is vaak overgedimensioneerd, vanwege de hoeveelheid 
vrachtverkeer. In het geval van ‘zware industrie’ is er sprake van 
grootschalige ontoegankelijke privéterreinen met een laag 
percentage openbare verharding. Activiteiten in het gebied vinden 
vooral overdag plaats. Verplaatsingen van en naar het terrein 
concentreren zich dus in de dagperiode (spits). Het gebied heeft 
vooral een economische functie en stelt in het algemeen lage eisen 
aan het verblijfsklimaat. Hinder (stank, lawaai en stof) is een 
aspect wat bij dit gebiedstype speelt.  
  
Op bedrijventerreinen zijn fabrieken en bedrijven. Een fabriek of 
bedrijf roept woon-werkverkeer op. Daarnaast dient bij het 
gebiedstype bedrijventerrein rekening gehouden te worden met 
zakelijke bezoekers en aan- en afvoer van goederen. Bijzonder 
zijn haventerreinen, vanwege overslag van water- op 
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wegtransport. Op bedrijventerreinen zijn meestal beperkt andere 
voorzieningen aanwezig. Bedrijventerreinen zijn vaak gelegen aan 
snel- of provinciale wegen.  
 
Type verplaatsingen en afstanden 
Een bedrijventerrein vervult zijn functie voor een groot 
verzorgingsgebied. Voor verplaatsingen van en naar een 
bedrijventerrein wordt meestal gebruik gemaakt van de auto en 
fiets. Bedrijventerreinen zijn over het algemeen slecht bereikbaar 
met het openbaar vervoer, spitsvoorzieningen daargelaten. Er zijn 
op het terrein zelf vrijwel geen voorzieningen voor langzaam 
verkeer aanwezig. Aantallen werkers en verplaatsingsafstanden 
hangt af van de omvang van het verzorgingsgebied en de 
aanwezige bedrijven. Verplaatsingen concentreren zich in de 
spitsuren. 
  
Woonwijk 
 
Gebiedskarakteristiek 
Een woonwijk heeft in beginsel slechts één functie, namelijk het 
verblijven van inwoners. Er worden dan ook hoge eisen gesteld 
aan het verblijfsklimaat. De bebouwingsdichtheid varieert van 
wijk tot wijk. De ligging zorgt voor een redelijke bereikbaarheid 
voor de auto, daarnaast biedt het openbaar vervoer een 
basisvoorziening, mede door de vormgeving van de 
erftoegangswegen die in deze verblijfsgebieden aanwezig zijn. 
Vaak zijn woonwijken ingericht als 30-km/h gebieden waar voor 
het verkeer snelheidsremmende maatregelen getroffen zijn. Er 

wordt veel rekening gehouden met langzaam verkeer en met het 
aanwezig zijn van bijvoorbeeld spelende kinderen. 
Woonwijken zijn toegankelijke openbare ruimten waar behalve 
wonen ook enkele basisvoorzieningen aanwezig kunnen zijn zoals 
basisscholen, kleine sportzalen, kleinschalige zakelijke 
dienstverlening en winkels voor dagelijkse boodschappen. 
 
Type verplaatsingen en afstanden 
Voor interne relaties zijn verplaatsingen te voet en met de fiets 
zeer geschikt, deze verplaatsingen vinden vooral buiten de 
spitsperioden plaats. Externe verplaatsingen vinden voor een groot 
deel plaats in de ochtend- en avondspits (woon-werk verkeer).  
 
Sport/Recreatie 
 
Gebiedskarakteristiek 
Een sport/recreatiegebied kenmerkt zich door de functies 
recreëren en natuur van wisselende kwaliteiten. Te denken valt 
aan plaatselijke sportverenigingen (voetbal, hockey, tennis), 
parken, recreatieplas. Het aanwezige hoge ‘groengehalte’ wordt 
als een belangrijk positief element beschouwd. Deze gebieden 
bevinden zich vaak in buitengebieden of aan de rand van de 
bebouwing. Er zijn veel voetgangers zoals spelende kinderen en 
oudere wandelaars. 
De infrastructurele voorzieningen zijn vaak gericht op langzaam 
verkeer (smalle toegangswegen), druk autoverkeer vindt 
nauwelijks plaats en er is zeker geen doorgaand verkeer. 
Sportverenigingen bevinden zich vaak langs grote infrastructuur - 
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zoals spoorwegen, waterwegen en autosnelwegen – , men 
ondervindt daarvan een zekere hinder, te denken valt aan 
geluidsoverlast en stank.  

Type verplaatsingen en afstanden 
De verschillende soorten publiekstrekkers  roepen 
geconcentreerde stromen verkeer op, zowel in tijd als naar 
plaats/route. Doordat ze een regionale of zelfs bovenregionale 
functie hebben, is het een bestemming voor mensen vanuit alle 
windstreken. De bezoekersaantallen en verplaatsingsafstanden 
zijn hoog. Veel van de bezoekers willen met de de auto komen of 
met het OV. Men accepteert, dat de auto niet voor de deur 
geparkeerd kan worden, maar op grootschalige parkeerterreinen/ 
garages op enige loopafstand.  

Parkeervoorzieningen zijn aanwezig, doch matig. Activiteiten in 
het gebied vinden vooral in de daluren, 's avonds en in de 
weekenden plaats. Mensen gaan naar het gebied om te recreëren, 
te ontspannen,  ze verblijven er vaak meerdere uren. 
 
Type verplaatsingen en afstanden 
Een sport- en recreatiegebied vervult zijn functie doorgaans voor 
een groot verzorgingsgebied, zo groot als een gemeente. De 
verplaatsingsafstanden en de bezoekersaantallen hangen af van de 
omvang van het verzorgingsgebied en de aanwezige 
voorzieningen. 

 

 
Publiekstrekker 
  
Karakteristiek 
Publiekstrekkers zijn als groep bijeen genomen vanwege de 
verkeerskundige overeenkomsten. Ze trekken alle een hoge 
concentratie aan mensen op specifieke tijden naar 1 deur. 
Publiekstrekkers zijn bijvoorbeeld een voetbalstadion, theater, 
mega-bioscoop, ‘shopping-mall’, leer- en zorgpark, HBO-clusters, 
regionale ziekenhuizen, etc. Veelal verblijven bezoekers daar een 
dagdeel of langer. 
Naast de publiekstrekker zijn er vaak horeca-gelegenheden 
aanwezig. De omgeving is ingericht op grote aantallen mensen te 
voet. 
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BIJLAGE 5 GEWENSTE KWALITEITSNIVEAUS 
PER GEBIED 

Kwaliteitsniveaus: basis, middel, hoog 
De kwaliteit van het verkeers- en vervoersysteem in de 
Drechtsteden hoeft niet overal even hoog te zijn. De functionele 
vulling van een gebied brengt een bepaalde mobiliteit mee. Dat 
varieert naar de belangrijkste herkomsten en bestemmingen, in 
omvang en in de voornaamste vervoerwijze.  
De na te streven kwaliteitsniveaus van de verschillende 
vervoersnetwerken voor elk van de hiervoor beschreven gebieden 
is dus verschillend. Dit geldt ook voor eisen die aan het interne 
netwerk als het externe netwerk van een gebied worden gesteld. 
Zo kunnen bijvoorbeeld voor verplaatsingen te voet binnen een 
centrum andere eisen gelden dan voor verplaatsingen te voet van 
en naar dat gebied.  
 
Onderscheid is gemaakt naar een basis-, midden- of hoog 
kwaliteitsniveau. In de tabel zijn per vervoerwijze aanduidingen 
gegeven hoe het kwaliteitsniveau in de praktijk herkend kan 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vervoerwijze 

Kwaliteitsniveaus 
Basis 

  
Middel Hoog 

Lopen Smal trottoir of 
medegebruik fietspad, 
weinig samenhang in 
routes, matig verlicht, 
geen 
oversteekvoorzieningen 

Goede en veilige Exclusief voetgangers-
oversteekvoorzieningen gebied; dicht netwerk 
naar scholen en winkels, trottoirs met 
trottoirs aan beide doorsteken; prima 
zijden van de weg, verlicht, sociaal veilig 
verlicht 

Fietsen Fietsvoorzieningen alleen 
op drukste punten, weinig 
samenhang in routes, 
matige bestrating en 
verlichting 

Grofmazig netwerk Fijnmazig net 
hoofdroutes; fietsroutes met 
fietsstroken; voldoende doorsteken/tunnels; 
verlichting; redelijke vrijliggende fietspaden, 
bestrating; stallingen bij prima verlicht, sociaal 
belangrijkste veilig, veel stallingen; 
bestemmingen voorrang bij rotonde en 

andere wegkruisingen 
Openbaar 
vervoer 

Halte reguliere lijn ligt op 
300 m tot 600 m (5-8 
min.); tijdens de spitsen: 
enkele busritten; in de 
daluren een 
vraagafhankelijk systeem 

Nabij halte (<300 m, ca. Nabij halte van trein (<1 
5 min. lopen) van km) of HOV (< 600 m); 
reguliere (water)buslijn; minimaal 4 per uur per 
minimaal 2 per uur per richting (hele dag); in de 
richting (hele dag); in de spitsen extra ritten 
spitsen extra ritten. 

Autoverkeer Binnen 5 min. op een 
regionale  hoofdroute; 
capaciteit afgestemd op 
bestemmingsverkeer 

Binnen 2 min.  op  een Binnen 5 min. op goed 
regionale hoofdroute  functionerende 

stroomweg 

Parkeren Beperkt aantal 
parkeerplaatsen; 
regulering m.b.v. 
gelimiteerde vergunningen, 
blauwe zone en/of betaald 
parkeren 

Overwegend voldoende Ruime parkeergelegen-
parkeerruimte; alleen bij heid op enige afstand van 
(lokale) overlast wordt bestemming; eventueel 
parkeerduur gereguleerd parkeerverwijssysteem 
(blauwe zone) en pendelsysteem 

Goederen 
vervoer 

Terrein ligt langs 
gebiedsontsluitingsweg; er 
kunnen beperkingen 
gelden, bijv venstertijden 
 

Terrein ligt langs multimodaal ontsloten; 
regionale spoor en/of water en 
hoofdautoroute of met de auto binnen 5 
beschikt over min. op een stroomweg 
multimodale ontsluiting 
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Wensprofielen 
 
Per gebied is op basis van het gewenste kwaliteitsniveau per 
vervoerwijze een wensprofiel opgesteld, waaraan vervolgens de 
huidige vervoersnetwerken kunnen worden getoetst. Op die 
plaatsen waar het gewenste kwaliteitsniveau niet wordt gehaald, 
zullen acties moeten worden uitgezet.   
 
Centrum 
In de belangrijkste centra in de Drechtsteden wordt gestreefd naar 
een hoog kwaliteitsniveau van het voetgangersnetwerk. Bepaalde 
delen worden exclusief ingericht voor voetgangers. Het netwerk is 
zeer fijnmazig en omvat aantrekkelijke looproutes naar alle 
belangrijke bestemmingen. Aan de verlichting en sociale 
veiligheid is extra aandacht besteed. Het netwerk is toegankelijk 
voor gehandicapten. Van en naar de verschillende centra is het 
aandeel voetgangersverplaatsingen kleiner en kan worden 
volstaan met een midden-kwaliteitsniveau.  
 
De afstanden binnen de in de Drechtsteden gelegen centra zijn 
niet dusdanig groot dat het fietsen in de centra extra kwaliteit 
vereist. Een basisniveau voor het fietsnetwerk is voldoende. Dit 
houdt in  dat op de drukste punten fietsvoorzieningen aanwezig 
zijn, maar dat de fietsers in de rest van het centrum de weg deelt 
met het overige verkeer. Daarentegen vereist het fietsnetwerk 
voor verplaatsingen van en naar het centrum wel een midden tot 
hoog kwaliteitsniveau. Vanuit de woonwijken naar centra en vice 
versa dienen vrijliggende fietsvoorzieningen te liggen (voorrang 

voor fietsers) in de vorm van een fijnmazig netwerk. De routes 
zijn goed verlicht, zijn sociaal veilig en kennen weinig tot geen 
onderbrekingen (barrières). Barrières in de vorm van water binnen 
de Drechtsteden vragen dus om een fietsvriendelijke oplossing. 
Eenmaal aangekomen in het centrum kan de fiets in een 
fietsenstalling worden geparkeerd. 
 
Alleen het centrum van Dordrecht heeft een dusdanige omvang 
dat het openbaar vervoer netwerk binnen het centrum in de interne 
bereikbaarheid van belang is. Verplaatsingen met het openbaar 
vervoer van en naar de centra vragen om een hoogwaardig 
netwerk. De centra kunnen vanuit de regio snel worden bereikt 
met de trein of HOV. In de spitsen worden extra ritten gemaakt. 

Centrum

Lopen

Fietsen

Openbaar Vervoer

Parkeren

Auto

Vrachtverkeer

Basis      Middel       Hoog Basis      Middel       Hoog

Binnen Van/naar
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Autoverplaatsingen binnen het centrum zijn ondergeschikt aan 
verplaatsingen met het openbaar vervoer of de fiets. De 
autostructuur is binnen de centra dus van basiskwaliteit. Centra 
moeten echter vanuit de regio wel per auto bereikbaar blijven: 
vanuit het centrum is men binnen twee minuten op een regionale 
hoofdroute, binnen vijf minuten bereikt men een stroomweg. Wie 
met de auto naar één van de centra gaat moet de auto daar ook 
parkeren. In de centra is al dat ‘blik’ echter minder gewenst. 
Parkeren vindt dus plaats op afstand of aan de rand. Ruime 
parkeergelegenheid (terrein of garage) biedt de bezoeker van het 
centrum op acceptabele loopafstand een parkeerplaats. Het 
parkeren binnen de centra wordt gereguleerd. Het aantal 
parkeerplaatsen is beperkt. 
In de centra bevinden zich veelal de belangrijkste winkel-
voorzieningen, die vragen om bevoorrading. De centra dienen dus 
vanaf de regionale hoofdwegen en stroomwegen ook voor het 
goederenvervoer goed bereikbaar te zijn. De bevoorradingsroutes 
dienen in verband met de venstertijden in de centra van hoge 
kwaliteit te zijn.  
 
Woonwijk 
Binnen een woonwijk is verblijven de belangrijkste functie. Aan 
het voetgangersnetwerk worden dus hoge eisen gesteld. Niet 
overal binnen een woonwijk hoeft het netwerk een hoog 
kwaliteitsniveau te kennen, maar volstaat een basiskwaliteit ook. 
Echter naar belangrijke bestemmingen (scholen, 
gezondheidscentra e.d.) zijn de voetgangersroutes van uitstekende 
kwaliteit. De afstanden binnen een woonwijk zijn ook dusdanig 

dat verplaatsingen te voet een belangrijk aandeel kunnen hebben. 
Ook als voor- en natransport zijn voetgangersverplaatsingen 
binnen een woonwijk van groot belang. 
Zowel binnen een woonwijk als naar andere delen van de regio 
speelt de fiets vanwege de afstand een grote rol in de 
bereikbaarheid. Daar waar de fietsbare afstanden te groot worden 
kan het openbaar vervoer uitkomst bieden, zeker op de relaties 
met de centra. Hier is een kwalitatief hoogwaardig netwerk van 
belang.  
 

 

Woonwijk

Lopen

Fietsen

Openbaar Vervoer

Parkeren

Auto

Vrachtverkeer

Basis      Middel       Hoog Basis      Middel       Hoog

Binnen Van/naar

Op sommige plaatsen ontbreekt op dit moment goed openbaar 
vervoer vanuit de wijken naar andere delen van de regio.  
De auto speelt in woonwijken binnen de Drechtsteden een 
ondergeschikte rol. Echter in bereikbaarheid van de verder 
gelegen woonwijken is de betekenis van de auto hoger. Hier geldt 
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dus het kwaliteitsniveau hoog. In de stedelijke woonwijken, waar 
de rol van het openbaar vervoer groter is, is een basis 
kwaliteitsniveau voldoende. Vrachtverkeer is in principe binnen 
woonwijken niet toegestaan, uitgezonderd bestemmingsverkeer. 

Op bedrijventerreinen waar openbaar vervoer is het belang van 
autobereikbaarheid voor werknemers minder groot en kan door 
middel van parkeernormen het gebruik van het openbaar vervoer 
worden gestimuleerd.  

 Bedrijfsterreinen dienen bij voorkeur aan een stroomweg te liggen 
en daar waar mogelijk multimodaal ontsloten te zijn. Situering 
langs een stroomweg heeft als voordeel dat zichtlocaties ontstaan.  

Bedrijventerreinen 
Op bedrijventerreinen prevaleert de economische functie. 
Bereikbaarheid is van cruciaal belang. Autobereikbaarheid voor 
het vrachtverkeer vormt voor het functioneren van veel bedrijven 
zelfs een randvoorwaarde. Dit geldt in mindere mate voor de aan- 
en afvoer van werknemers, maar gezien de vaak ongunstige 
ligging van bedrijventerreinen ten opzichte van het openbaar 
vervoer kan de rol van de auto in de bereikbaarheid voor 
werknemers niet worden ontkend.  

 
Sport/recreatie 
De afstanden naar deze, vaak aan de rand van woonwijken 
gelegen gebieden, zijn vaak niet al te groot waardoor de fiets in de 
bereikbaarheid van deze terreinen een belangrijke rol speelt.  Dit 
vereist een hoogwaardig fietsnetwerk. Dit geldt ook voor het 
voetgangers- en fietsnetwerk binnen deze gebieden. Vanwege de 
vaak geringe sociale controle zijn kwalitatief hoogwaardige 
fietsparkeervoorzieningen een vereiste. 

 

Bedrijventerrein

Lopen

Fietsen

Openbaar Vervoer

Parkeren

Auto

Vrachtverkeer

Basis      Middel       Hoog Basis      Middel       Hoog

Binnen Van/naar
De bereikbaarheid per auto zal altijd een rol spelen, omdat 
sportactiviteiten ook tijdens de avonduren worden uitgeoefend. 
Ook ten behoeve van sport- en recreatievoorzieningen met een 
meer regionale functie speelt de auto in de bereikbaarheid een rol.  
Deze liggen dus bij voorkeur aan een regionale hoofdroute. 
Bij sport- en recreatieterreinen bevinden zich voldoende 
parkeerplaatsen. Indien overlast optreedt voor de omgeving zijn 
regulerende maatregelen noodzakelijk. 
Het openbaar vervoer heeft in de bereikbaarheid van deze 
gebeiden een moeilijke positie. Het aankomsten- en 
vertrekkenbeeld is zeer divers, waardoor er over het algemeen 
geen sprake is van grote stromen.  
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Sport/recreatie

Lopen

Fietsen

Openbaar Vervoer

Parkeren

Auto

Vrachtverkeer

Basis      Middel       Hoog Basis      Middel       Hoog

Binnen Van/naar

Binnen het gebied worden hoge eisen gesteld aan 
fietsbereikbaarheid en de bereikbaarheid te voet. Voetgangers en 
fietsers moeten zich direct en comfortabel kunnen verplaatsen.  
 
Met name de routes naar het station en/of HOV-haltes verdienen 
extra aandacht; het verblijfsklimaat dient optimaal te zijn. Gezien 
de gemiddelde woon-werkafstand van 25 kilometer heeft de fiets 
in de bereikbaarheid van kantoorgebieden vaak een geringe 
betekenis. Het aanbieden van een hoogwaardig fietsvoorzieningen 
kan de rol van de fiets verder vergroten. Het gebiedstype kantoren 
vraagt met name om een goede bereikbaarheid voor werknemers; 
een basisnetwerk ten behoeve van de bevoorrading is voor het 
vrachtverkeer voldoende.  

Het openbaar vervoer moet worden toegespitst op het gebruik: 
bijvoorbeeld op zondagen bij mooi weer zou flexibel extra 
openbaar vervoer moeten kunnen worden ingezet.   
 
Kantoren 
De ligging van de kantoorgebieden aan een OV-knooppunt maakt 
het openbaar vervoer tot een uitstekende vervoeroptie. Er wordt 
dan ook veel belang gehecht aan de kwaliteit van de openbaar 
vervoerontsluiting.  
Vanwege de aanwezigheid van een kwalitatief hoogwaardig 
openbaar vervoernetwerk is het belang van autobereikbaarheid 
voor werknemers minder groot. Gezien de voornamelijk regionale 
functie is ligging van deze gebieden aan een regionale hoofdroute 
voldoende (niveau midden). Binnen het gebied is de rol van de 
auto beperkt. In principe zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig 
(bij voorkeur op eigen terrein), maar wordt bij overlast de 
parkeerduur gereguleerd.  

Kantoren

Lopen

Fietsen

Openbaar Vervoer

Parkeren

Auto

Vrachtverkeer

Basis      Middel       Hoog Basis      Middel       Hoog

Binnen Van/naar
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Publiekstrekker (attractiepunt) 
De (boven)regionale functie van publiekstrekkers maakt dat op 
bepaalde tijden zowel bezoekers uit de regio als bezoekers van 
daarbuiten worden aangetrokken. De betekenis van het openbaar 
vervoer voor de verplaatsingen binnen de regio is groot. Voor de 
verplaatsingen van/naar buiten de regio is echter ook 
autobereikbaarheid gewenst.  
De fiets speelt een rol voor de lokale verplaatsingen. Ook per fiets 
dienen publiekstrekkers dus goed bereikbaar te zijn. Aan de 
fietsparkeervoorzieningen bij publiekstrekker moeten zeer hoge 
eisen worden gesteld.   

 
Rond publiekstrekkers is vaak sprake van grote stromen 
voetgangers. Een hoog kwaliteitsniveau van het 
voetgangersnetwerk is dus gewenst. Dit mede om de verplaatsing 

van de op afstand geparkeerde auto (garage/parkeerterrein) naar 
de bestemming langs aantrekkelijke/veilige routes te laten 
verlopen.  
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BIJLAGE 6 SITUATIE IN DE DRECHTSTEDEN: 
EEN KORTE SCHETS 

Van oudsher dreef de economie op zware watergebonden 
industrieën. De sector van de scheepsbouw is sterk ingekrompen, 
maar de basis van ondersteunende industrie is gebleven en bedient 
een veel bredere klantenkring. Zakelijke dienstverlening is als 
afgeleide daarvan duidelijk groeiende. Drechtsteden heeft in 
Shipping Valley een koers uitgezet voor verdere economische 
ontwikkelingen. Door de opschaling in de bedrijvigheid zijn de 
Drechtsteden niet meer los te zien van de Rotterdamse regio. 

Het studiegebied betreft de agglomeratie Drechtsteden, bestaande 
uit 7 gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht, 
Papendrecht, 's-Gravendeel, Sliedrecht en Zwijndrecht. 
Heerjansdam en Zwijndrecht zijn in 2003 samengevoegd tot de 
nieuwe gemeente Zwijndrecht. Het dragende wegennet van de 
agglomeratie Drechtsteden wordt gevormd door de A15, A16 en 
de N3. De A16 vormt met de A15 en de N3 een driehoek van 
hoofdwegen binnen de Drechtsteden, over deze driehoek worden 
alle interne netten verbonden. Daarnaast wordt het gebied 
doorsneden door de waterwegen de Merwede, de Noord en Oude 
Maas en de spoorlijnen Leiden-Rotterdam-Dordrecht-
Roosendaal/Breda-Eindhoven en Dordrecht-Gorinchem-
Geldermalsen.  

De Drechtsteden, Dordrecht voorop, trekken op hun beurt veel 
werkers aan uit Brabant. Terecht wordt wel gesteld, dat de 
Randstad (vanuit het zuiden gezien) begint bij de Drechtsteden. 
 

Sociaal-economische gegevens (1997) 
Gemeente Inwoners Arbeidsplaatsen 
Dordrecht 117.119 50.252 
Zwijndrecht   41.967 16.447 
Hendrik-Ido-Ambacht   20.807   6.303 

 Alblasserdam   17.814   5.228 
De Drechtsteden is een regio met een verstedelijkt karakter, 
zonder dat het een grote stad is. De gemeenten binnen de regio 
hebben veel gemeenschappelijk en vertonen tegelijk onderlinge 
verschillen. Dordrecht is de centrumstad, met de historische 
binnenstad als middelpunt. De andere gemeenten hebben min of 
meer hun dorpse karakter behouden of hebben een minder 
uitgesproken centrum.  

Papendrecht   28.829   7.333 
Sliedrecht   23.950      8.611   
‘s Gravendeel *     8.711   1.888 
Heerjansdam *     3.469       756 
Regio Drechtsteden 262.666 96.818 

Bron: Regionale Verkeersmilieukaart, Regio Drechtsteden, 1999 
* Deze 2 gemeenten ontbreken in bovengenoemde bron, cijfers komen nu van 
CBS  
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Verkeer en vervoer Veel inwoners van de Drechtsteden hebben hun werk in en rond 
Rotterdam. Alle gemeenten kennen forse forensenstromen. De 
treinverbinding met Rotterdam wordt intensief gebruikt. Hendrik-
Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Alblasserdam zijn naast Rotterdam 
ook sterk op Dordrecht gericht. Sliedrecht en Papendrecht zijn 
meer op de eigen bedrijvigheid, elders binnen de regio en de 
richting Gorinchem georiënteerd. ’s-Gravendeel heeft een 
scharnierfunctie: het heeft veel gemeen met de andere 
Drechtsteden, maar hoort tegelijk bij de Hoeksche Waard. 

De aanwezige infrastructuur maakt de regio zelf uitstekend 
bereikbaar en daar profiteert de regio dan ook van. Aan de andere 
kant vormen de omvangrijke transportstromen een bron van 
hinder en een aantasting van de leefbaarheid in het gebied, 
bijvoorbeeld door geluidhinder, luchtverontreiniging en 
veiligheidsrisico’s . 
 
De groei van Rotterdam als wereldhaven heeft uiteraard ook grote 
invloed op de Drechtsteden. Bijna alle achterlandverbindingen 
van de zeehaven, zowel over water als over spoor en weg, voeren 
door de Drechtsteden: De Noord en de Merwede zijn de 
hoofdroute naar Duitsland en behoren tot de drukst bevaren 
binnenwateren in Europa. De Kil vormt de schakel naar 
Antwerpen. Wat betreft het spoorvervoer ligt er de noord-zuidlijn 
tussen Rotterdam, IJmond enerzijds en Brabant, België en Zuid-
Europa anderzijds. Het intensieve gebruik van de Brabantroute 
voor spoorvervoer in de richting van Duitsland wordt in de 
toekomst verminderd als de Betuweroute en IJzeren Rijn in 
gebruik kunnen worden genomen. De Betuweroute ligt in de 
Drechtsteden, evenals het rangeerterrein Kijfhoek. Ook het 
wegtransport in oostelijke (A15) en zuidelijke (A16) richting kiest 
zijn weg door de Drechtsteden. De regio fungeert dus als 
draaischijf voor het vervoer van alle modaliteiten. 

 
De Drechtsteden zijn onderdeel van de regio Zuid-Holland-Zuid. 
Waar de westerbuur de Hoeksche Waard zijn groene karakter wil 
vasthouden en sterk op Rotterdam is gericht, is de oosterbuur -
Alblasserwaard en Vijfherenlanden- een weids en open 
middengebied met oriëntatie op Dordrecht en Gorinchem. Beide 
buurregio’s maken gebruik van (boven)regionale voorzieningen in 
de Drechtsteden. Door de relatief geringe aantallen en de 
spreiding van de inwoners over het gebied zijn de vervoersrelaties 
niet intensief en slecht te bundelen. De weginfrastructuur en 
openbaar vervoerverbindingen in de oost-westrichting zijn dan 
ook van een (duidelijk) lagere orde dan in de noord-zuid-richting. 
Waar de oosterbuur nog via de achterland-as A15 bereikbaar is, is 
de Hoeksche Waard aangesloten via de provinciale weg N217 
door de Kiltunnel met tol. 
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Modal Split  
Soorten verplaatsingen 
In het Mobiliteitsplan wordt regelmatig gesproken over verschillende soorten verplaats  ingen. 
Dit onderscheid wordt gemaakt, omdat het nadenken over routes en vervoerwijzen concreter 
mogelijk is. 
 
 
 

 
 
Deze verplaatsingen spelen op verschillende schaalniveau’s: 
• Intra-regionaal verkeer gaat om vooral personenmobiliteit over korte afstanden (max 10 

km). Reismotieven als winkelbezoek, schoolgaan, woon-werk, sporten en sociaal bezoek 
komen veel voor. 

• Extern en doorgaand verkeer gaat vooral over goederentransport en personenvervoer over 
langere afstanden (15 tot 50km en meer). Reismotieven zijn: woon-werk, zakelijk bezoek, 
recreatie 

binnen de regio = 
intra-regionaal 

van binnen de regio 
naar erbuiten v.v. = 
extern herkomst en bestemming 

beide buiten de regio 
= transito of doorgaand

Onderstaande tabel geeft de voertuigkilometrage in de avondspits 
in 1997 weer. ‘s Gravendeel wordt niet in de bron vermeld. 
 

Gemeente Autosnelweg Binnen bebouwde Totaal 
kom 

 Personen- Vracht Personen- Vracht Personen- Vracht 
auto's auto's auto's 

Alblasserdam 8.526 1.015 11.700 551 20.226 1.566 
 
Dordrecht 105.816 17.891 58.162 1.981 163.978 19.872 
Hendrik-Ido- 28.849 4.482 16.141 496 44.990 4.978 
Ambacht 
Papendrecht 35.314 2.963 13.099 672 48.413 3.635 
Sliedrecht 23.839 2.341 10.283 482 34.122 2.823 
Zwijndrecht 26.198 4.428 23.037 1.152 49.235 5.580 
Regio 185.747 33.120 132.422 5.336 361.357 38.454 
Drechtsteden 

Bron: Regionale verkeersmilieukaart, Regio Drechtsteden, 1999 
  
Herkomsten en bestemmingen van het autoverkeer  
Het verkeer is globaal verdeeld in 3 soorten verkeer:  
• doorgaand verkeer: verkeer dat geen herkomst en geen 

bestemming heeft binnen de regio Drechtsteden; 
De huidige situatie (het basisjaar van het Regionale 
Verkeersmodel is 1997) is weergegeven in onderstaande tabel. De 
matrix bevat het aantal personenautobewegingen in het 
avondspitsuur (16.30-17.30) voor 1997 dat verbonden is aan de 
regio Drechtsteden. 

• extern verkeer: verkeer dat een herkomst of een bestemming 
heeft binnen de regio Drechtsteden; 

• intern verkeer: verkeer dat zowel een herkomst als een 
bestemming heeft binnen de regio Drechtsteden.  
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Situatie 1997 Wegvak mvtg/uur 
Intern binnen regio Drechtsteden 
32.472 

extern vanuit regio Drechtsteden 
8.342 

A 16 's-Gravendeel ri. kp. Klaverpolder 5.200 
A 16 kp. Klaverpolder ri. 's-Gravendeel 4.200 

extern naar regio Drechtsteden 
8.642 

 A 16 Zwijndrecht ri. Dordrecht 5.400 
A 16 Dordrecht ri. Zwijndrecht 4.700 
A 15 kp. Ridderkerk  ri. H.I. Ambacht 4.300 Bron: Regionale verkeersmilieukaart, Regio Drechtsteden, 1999 

 A 15 H.I. Ambacht ri. kp. Ridderkerk  2.900 
Situatie 2010 N 3 Dordrecht ri. Papendrecht 2.700 

intern binnen regio Drechtsteden 
40.152 (+ 24%) 

extern vanuit regio Drechtsteden 
11.687 (+34) 

N 3 Dordrecht ri. A 16 1.300 
N 3 A16 ri. Dordrecht 1.700 

extern naar regio Drechtsteden 
11.070 (+ 34%) 

+ 35% Bron: Regionale verkeersmilieukaart, Regio Drechtsteden, 1999 
 
Verkeersveiligheid Bron: Regionale verkeersmilieukaart, Regio Drechtsteden, 1999 
In het kader van verkeersveiligheid zijn landelijk doelen gesteld. 
Deze zijn vervolgens vertaald naar doelen per gemeente. Deze 
doelen zijn

 
Bereikbaarheid 

12: De autodichtheid in de provincie Zuid-Holland is de hoogste van 
Nederland. Een aantal knelpunten in het wegennet in het gebied 
Drechtsteden (A15 en A16) behoort tot de file top 50 [AVV, 
2000]. De doorstroming op de driehoek A16-A15-N3 is 
onvoldoende. 

 In 2000: taakstelling  –25% ten opzichte van het peilgetal. 
 In 2010 streefbeeld SVV-II:  -50% doden en  -40% 

gewonden. 
 Het aantal slachtoffers dient ten opzichte van 1995, in 2000 

met ruim 25% afgenomen te zijn. Het goederenvervoer is de afgelopen jaren sterk toegenomen. 
Logistieke ontwikkelingen als ‘just in time’ hebben tot meer 
vrachtverkeer met een geringere lading geleid.  

 
De gemeenten Alblasserdam, Heerjansdam, Hendrik Ido Ambacht 
en ’s Gravendeel haalden de taakstelling voor het jaar 2000 niet.  

Een overzicht van de intensiteiten 1997 en 2010 in de avondspits 
(16.30 - 17.30 uur) op de dragers van de infrastructuur in het 
studiegebied.                                                    

12 Bron: internetsite www.vor.nl
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Gemeente Wegvak (aantal gewonden) Kruispunt (aantal gewonden) 
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gewond zonder opname
gewond met opname
dodelijk
totaal
streefcijfer

Alblasserdam Rijksweg A15 tussen De Helling - Edisonweg - 
Alblasserdam 22 en Rijksweg Edisonweg (4) 
A15 (5) 

Dordrecht Rijksweg A16 tussen de Johan de Wittstraat -  
Zuidpunt en 's-Gravendeel 20 Spuiboulevard - Vest (5) 
(8) 

Heerjansdam Lindeweg tussen Lindtsedijk en Langeweg - Molenweg - 
Lindtsedijk (4) Waalweg (1) 

Hendrik Ido Krommeweg tussen P.C. Hooftsingel - Van 
Ambacht Bootjessteeg en Zuidwende (2) Godewijckstraat - Van 

Godewijckstraat (3) 
Papendrecht Rijksweg tussen Alblasserdam P.C. Hooftstraat - Veerweg - 

22 en Papendrecht 23 (3) Veerweg (4) 
's-Gravendeel Maasdamseweg tussen Eerste Maasdamseweg - Nieuw 

Kruisweg en Nieuw Bonaventuurseweg - Nieuw 
Bonaventuurseweg (3) Bonaventuurseweg (3) 

Sliedrecht Rijksweg tussen Wijngaarden Bruningsstraat - Parallelweg - 
24 en Sliedrecht 24 A (5) Parallelweg (2) In onderstaand overzicht zijn per gemeente de meest onveilige 

wegvakken en kruispunten opgenomen. Tussen haakjes staat het 
aantal gewonden. 

Zwijndrecht Koninginneweg tussen Willem Geerweg - Munnikensteeg - 
van Oranjelaan en Munnikensteeg (5) 
Burgemeester Jansenlaan (4)  

Bron: Gegevens afkomstig van de internetsite www.vor.nl  
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Leefbaarheid Vervoer gevaarlijke stoffen 
 De Drechttunnel is verboden voor vervoer gevaarlijke stoffen. De 

N3 vormt momenteel de Noord-Zuid route waarover gevaarlijke 
stoffen worden vervoerd. Het spoor Dordrecht-Zwijndrecht is het 
meest risicovolle van heel Nederland. De Merwede is één van de 
drukst bevaren rivieren in Nederland. Veel splitsingspunten, 
manoeuvres en recreatievaart maken het een risicovol traject. 

Geluid 
In 1997 waren er circa 37.000 woningen in de regio Drechtsteden 
met een geluidbelasting van meer dan 50 dB(A) (exclusief 
correctie artikel 103 Wgh). Hiervan hebben ruim 4.000 woningen 
een geluidbelasting boven de 65 dB(A).  
 
Luchtkwaliteit 
Door luchtverontreiniging worden de normen voor concentraties 
NO2 en C6H6 overschreden. In het geval van NO2 is dit op 4,8 
km weglengte: op de N3 in Dordrecht (Merwedestraat en de 
Crayensteynstraat richting zuiden) en N3 in Papendrecht 
(Visschersbuurt) en de Burgemeester Keijzerweg richting noorden 
en A16 in Dordrecht (ter hoogte van Wielwijk richting 
Zwijndrecht) en A16 in Zwijndrecht (afrit 22 richting Dordrecht). 
De overschrijding van C6H6 betreft in totaal 1.100 meter op de 
Stationsweg in Sliedrecht, de Ruigenhil in Alblasserdam, de 
Achterhakkers in Dordrecht en de Burgemeester Keijzerweg in 
Papendrecht (tussen Parkweg en N3 richting centrum).  
De concentratie CO blijft onder de normen.  
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BIJLAGE 7 GEPLANDE ONTWIKKELINGEN  Op werkgebied (bedrijventerreinen, kantorenlocaties) zijn de 
volgende ontwikkelingen: 

 Dordtse Kil III en IV; Bakestein in Zwijndrecht; Spoorzone 
Dordrecht-Zwijndrecht; Westkeetshaven in Zwijndrecht; 
Noordoostkwadrant in Sliedrecht; Langeweg in Hendrik-Ido-
Ambacht. 

Een visie gaat uit van de gewenste situatie. Ten einde een  
mobiliteitsvisie te kunnen ontwikkelen voor de lange termijn is 
inzicht vereist in de toekomstige ontwikkelingen in het 
Drechtstedengebied. Op deze wijze kan worden beoordeeld in 
hoeverre gewenste en toekomstige situatie met elkaar in 
overeenstemming zijn.  

 Drierivierenpunt vormt het regionaal hart, waarbij de 
historische binnenstad Dordrecht het middelpunt vormt. Het 
doel is de versterking van de functies, toerisme, cultuur, sport 
en recreatie. Onderdeel van het Drierivierenpunt is de Kop 
van de Staart met onder meer een cultuurwerf, waar een 
regionaal theater deel van kan uitmaken.  

 
Ontwikkelingen in verkeer en vervoer 
 Met de realisatie van de Hogesnelheidslijn (HSL) en de 

Betuweroute zal de overlast van het transitoverkeer en -
vervoer voor de Drechtsteden verminderen. 

 Recreatiegebied Sandelingen-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht 
 Het Combileerpark wordt een regionaal voorzieningen-

knooppunt voor onderwijs, sport en gezondheidszorg nabij de 
N3 en Laan der Verenigde Naties in Dordrecht. 

 Hoogwaardig Openbaarvervoerslijn (HOV-D) gaat de 
Drechtsteden onderling en de regio Rotterdam via de 
Stedenbaan op snelle en hoogwaardige manier met elkaar 
verbinden.  

 Voormalig EZH-terrein (Leisureland), ontwikkeling van een 
regionale voorzieningen-concentratie op het knooppunt van 
de N3, Merwedestraat en Baanhoekweg met grootschalige 
voorzieningen in de sfeer van vrije tijdsbesteding als 
aanvulling op het aanbod in de Dordtse binnenstad. 

 NS-station Amstelwijck in Dordrecht 
 NS-station Baanhoek in Sliedrecht 

 
Ruimtelijke ontwikkelingen (zie kaart 11)  
 Op het gebied van wonen zijn diverse ontwikkelingen gaande; 

De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht (4500 woningen); 
Lange Steeg in Alblasserdam (300 woningen); Oostpolder in 
Papendrecht (1800 woningen); Baanhoek-West in Sliedrecht 
(850 woningen); diverse Drechtoeverlocaties en diverse 
inbreidingslocaties. 

Economische ontwikkelingen 
 Shipping Valley beoogt een versterking van de bestaande 

bedrijvigheid (zoals metalectro en het maritieme cluster) en 
biedt ontwikkelingskansen aan de zakelijke en 
kennisintensieve dienstverlening, de logistieke sector en de 
detailhandel.  
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BIJLAGE 8 KNELPUNTEN IN DE HUIDIGE 
NETWERKEN 

De knelpunten per modaliteit zijn weergegeven op de kaarten 12 t/m 
15. Deze knelpunten zijn in een vroeg stadium van de totstandkoming 
van het Mobiliteitsplan naar voren gekomen en ingebracht door de 
leden van de projectgroep en de klankbordgroep.  
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Fiets 
Knelpuntnr Knelpuntomschrijving 

        1 Ontbreken aansluiting Molensingel op Molenkade 
        2 Ontbreken fietsverbinding Alblasserdam – Nieuwe 

Waterschap 
        3 Smalle voorzieningen op de dijk 
       4 Ontbreken fietsverbinding over de Waal  
       5 Ontbreken verbinding naar Rotterdam 
       6 Ontbreken fietsverbinding Wantijpark 
       7 Ontbreken fietsvoorzieningen Noordendijk 
       8 Randweg is verkeers- en sociaal onveilig 
       9 Ontbreken van fietsvoorziening A16 (fietsbrug) 
      10 Slobbengors slecht toegankelijk 
      11 P.C. Hooftlaan; gebiedsontsluitingsweg zonder vrijliggende 

fietspaden 
      12 P. Zeemanlaan; gebiedsontsluitingsweg zonder vrijliggende 

fietspaden 
      13 Incompleet fietsnetwerk en onveilig door gemengd verkeer 
      14 Brug of veer Boven Merwede ontbreekt 
      15 Problemen op relaties van en naar het centrum van 

Sliedrecht 
      16 Incompleet fietsnetwerk en onveilig door gemengd verkeer 
      17 Incompleet fietsnetwerk en onveilig door gemengd verkeer 
      18 Oversteekbaarheid A15 slecht 
      19 Stadsbrug Dordrecht, slechte voorzieningen op/afritten 
      20 Ringdijk Zwijndrecht centrum, onvoldoende voorzieningen 
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Openbaar vervoer 
Knelpuntnr Knelpuntomschrijving 

        1 Geen aansluiting Waterbus op Fast Ferry Alblasserdam 
        2 Slechte bereikbaarheid halte Waterbus Alblasserdam 
        3 Slechte onderlinge bereikbaarheid Alblasserdam- H-I 

Ambacht 
       4 Slechte bereikbaarheid H-I Ambacht met ziekenhuis  
       5 Slechte bereikbaarheid tussen Bakestein, Langeweg, 

Zwijndrecht, H-I-Ambacht   
       6 Slechte onderlinge bereikbaarheid Heerjansdam-

Zwijndrecht 
       7 Bedrijventerrein Groote Lindt/De Geer slecht bereikbaar 
       8 Bedrijventerrein Oosteind slecht bereikbaar  
       9 Slechte bereikbaarheid halte Waterbus Zwijndrecht 
      10 Ontbrekende schakel Sliedrecht-Papendrecht 
      11 Geen (of slechte) aansluiting Waterbus Dordrecht op de 

binnenstad/oeverontwikkelingen 
      12 Slechte aansluiting Waterbus Zwijndrecht 
      13 Verbinding Drechtsteden met Rotterdam per bus slecht 
      14 Slechte bereikbaarheid relatie centrum- NS station 

Sliedrecht per bus 
      15 Ontbreken NS-station Amstelwijck 
      16 Ontbreken NS-station Baanhoek 
      17 Ontbreken halte Waterbus Sliedrecht 
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Auto 
Knelpuntnr Knelpuntomschrijving 

1 Slechte aansluiting N3 op A16/N217  
2 Slechte aansluiting N3 op A15 
3 Ontsluiting van Kinderdijk over de dijk levert 

capaciteitsproblemen op (ook recreatief verkeer)  
4 Laan der Verenigde Naties; gelijkvloerse spoorwegovergang 

die per uur ca. 30 minuten dicht is  
5 Ketelweg is sluiproute bij files op N3 en A15 
6 Baanhoek is sluiproute bij files op N3 en A15 
7 Bedrijventerrein Nijverwaard is slecht bereikbaar 
8 Capaciteitsproblemen bij aansluiting Hendrik Ydenweg op 

A16 
9 Onduidelijke functie N3 (stroomweg of 

gebiedsontsluitingsweg) 
10 Burg. Keijzerweg wordt gebruikt als sluiproute 
11 Verkeersdruk Zwijndrecht centrum en Spoorzone 
12 Verkeersdruk Spoorzone Dordrecht, rond aansluiting A16 
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Knelpunten goederenvervoer 
Knelpuntnr Knelpuntomschrijving 

        1 Vrachtverkeer over de dijk Alblasserdam 
        2 Slechte bereikbaarheid binnenstad Dordrecht 
        3 Te weinig aanlegplaatsen binnenvaart Dordrecht 
       4 Slechte bereikbaarheid bedrijventerrein Groote Lindt/De 

Geer 
       5 Vrachtverkeer over de Ringdijk 
       6 Te weinig ligplaatsen binnenvaart Papendrecht 
       7 Sluipverkeer Burg. Keijzerweg 
       8 Sluipverkeer Ketelweg 
       9 Leefbaarheids knelpunten  (geluidsoverlast en 

veiligheidsproblemen) 
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BIJLAGE 9 TOTSTANDKOMING VAN HET 
MOBILITEITSPLAN 

Fase 1. Inventarisatie 
In deze fase is het landelijk-, provinciaal-, regionaal- en gemeentelijk 
beleid bestudeerd. Hieruit zijn de huidige situatie, knelpunten en de 
toekomstige ontwikkelingen gedestilleerd. Daarbij zijn ook de 
ontwikkelingen die zich buiten de regio afspelen betrokken. Het project is gefaseerd uitgevoerd. In totaal zijn er drie fasen 

doorlopen. In onderstaand overzicht is per fase de essentie 
weergegeven. 

 
Fase 2. Visievorming 

 In deze fase is de overall visie op mobiliteit voor de Drechtsteden tot 
stand gebracht. Een visie waarin de gewenste toekomstige situatie  

Beleidskader  - landelijk
- vastgesteld    provinciaal
- voorgenomen  regionaal
                        gemeentelijk

Huidige situatie o.a.
- verkeersstromen
- modal split
- infrastructuur
- openbaar vervoer

Verwachte situatie o.a.
- ruimtelijk
- infrastructuur
- mobiliteit

Wensen, ambities en verwachtingen betrokken partijen

 

Knelpunten

(Toekomstige) doelen en randvoorwaarden op regionaal niveau

Mobiliteitsplan Drechtsteden incl. mobiliteitsprogramma

• Indeling in gebieden
• Wensprofielen
• Oplossingsrichtingen
• Voorkeursstructuur                     

FA
SE 1

FA
SE 2

FA
SE 3

(> 10 jaar) centraal staat. Belangrijke vraag: hoe moet die gewenste 
situatie er dan uit zien? Om deze vraag te beantwoorden zijn wensen en 
ambities in beeld gebracht. Dit vond in een aantal stappen plaats 
waarbij gekozen is voor een brede insteek om vervolgens te trechteren 
naar regionaal en lokaal niveau. 
 
Fase 3. Ontwerp 
In fase 3 is het Mobiliteitsplan Drechtsteden opgesteld. Het resultaat 
ligt voor u. 
 
Bij het wordingsproces van het plan waren vele mensen betrokken. De 
belangrijkste groepen waren: 
 Stuurgroep, ofwel de Bestuurlijke Commissie Verkeer en Vervoer 

Drechtsteden; 
 Projectgroep, ofwel de Ambtelijke Adviesgroep Verkeer en 

Vervoer Drechtsteden; 
 Klankbordgroep, waarin diverse maatschappelijke organisaties 

waren vertegenwoordigd: 
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Organisatie Naam 

Beleidskader

Plan van aanpak

Huidige situatie (analyse)

Verwachte situatie (analyse)

Wensen, ambities en verwachtingen betrokken partijen

(Toekomstige) doelen en randvoorwaarden op regionaal niveau

Mobiliteitsplan Drechtsteden incl. mobiliteitsprogramma

FA
SE 1

FA
SE 2

FA
SE 3

• Indeling in gebieden
• Wensprofielen

Kick-off/Rondje Drechtsteden
STUURGROEP

KLANKBORD
GROEP

• Oplossingsrichtingen
• Voorkeursstructuur

RAADSCOMMISSIES

Concept Mobiliteitsplan Drechtsteden

Informeren
 Workshop
 Vaststellen

Connexxion de heer C. Vos 
Stadsvervoer Dordrecht de heer H. Bouwknegt 
NS Reizigers de heer A.A. Bruijn 
ROVER de heer P. Zwang 
Kamer van Koophandel mevr. E. Risse 
VCC Zuid- Holland -Zuid de heer R. de Bruijn 
Bureau Drechtoevers de heer R. Scheelbeek 
Provincie Zuid- Holland afd. Milieu de heer R. Vaes 
Waterbus BV de heer H.M.J. Ottevanger 
Fast Ferry BV de heer Sprenger 
3VO de heer. A. van der Kolk 
Stadsregio Rotterdam de heer L. Peterse 
Fietsersbond enfb de heer v.d.Leer 
Provincie Zuid- Holland afd. RO mevr. Y. Hak 
KSV Schuttevaer  de heer M. van Dijk 
TLN de heer L. Maas 
EVO mevr. T.P. de Looff 
XTNT de heer E. Hiel 
Rijkswaterstaat  dir. Zuid-Holland de heer C. Abrahamse  
  
Ten aanzien van de communicatie is het volgende proces doorlopen:  
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