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Agenda

• Aanleiding en aanpak onderzoek
• Kentekenonderzoek
• Sluipverkeer

• Maar eerst voorstelrondje en toelichting gemeente.



Voorstelrondje



Toelichting Gemeente
Albert Taco Molenaar



Aanleiding en aanpak



Aanleiding

Dutch Fresh Port (DFP) is een 
bedrijvencluster met als doel om een 
duurzaam, toonaangevend en 
innovatief gebied te worden op het 
gebied van agri, vers en food.

Een goede bereikbaarheid is van groot 
belang. Zowel voor de bedrijven als de 
inwoners.

Sluipverkeer verstoort de 
bereikbaarheid.
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Mobiliteitsagenda, opgave 2:
Tegengaan van overlast door 
sluipverkeer op en rond 
Dutch Fresh Port

Stap 1:
Bepalen routes en hoeveelheid 
verkeer in Rijsoord en de 
Rijksstraatweg in het bijzonder



De aanpak

Kentekenonderzoek

Uitvoering

Controle

Analyse

Uitwerking

Rapportage

Kaarten

Eindgesprek

Voorbereiding

Startgesprek

Sluipverkeer

Voorbereiding



Kentekenonderzoek



Kentekenonderzoek

Registreren

• Strategische locaties bepalen
• Met behulp van ANPR camera’s registreren we alle kentekens
• Door de verschillende camera’s te combineren ontstaan routes



Voorkeurslocaties



Routes



Locatiewensen vanuit 
klankbordgroep? 
Zijn er andere bijzonderheden 
in dit gebied?



Sluipverkeer



Sluipverkeer

Sluipverkeer is ongewenst verkeer dat ontstaat als gevolg 
van capaciteitsproblemen (zoals ongevallen of files) 

op snelwegen of andere belangrijke wegen. Hierdoor wordt 
het lokale wegennet overbelast en ervaren het lokale 

verkeer en de omwonenden overlast.



Sluipverkeer

Welke overlast wordt ervaren en door welk verkeer?



• Voorbeelden van sluipverkeer
• Al het verkeer wat niet uit de Rijksstraatweg of Rijsoord komt
• Al het verkeer wat niet uit de Rijksstraatweg, Rijsoord of Ridderkerk komt
• Al het vrachtverkeer
• Verkeer dat file op de A16 ontloopt

• Hoe zien jullie dit?

Sluipverkeer



Sluipverkeer

• Hoe meten we wat sluipverkeer is:

Scannen
Aantal 

minuten



Routes

13:38



Routes

13:38

13:49



Hoe nu verder



Hoe nu verder

• Uitvoering van het kentekenonderzoek begint hoogstwaarschijnlijk in 
week 38 (vanaf 20 september) en neemt twee weken in beslag;
• Begin november volgt een presentatie met de resultaten;
• Globale anbevelingen n.a.v. hoeveelheid sluipverkeer;
• Vervolgstappen door gemeente Ridderkerk.



Bedankt!


