
Goed gedaan

😄
Moet veranderen

👎
Vraag of idee

🤔

Alternatief zonder extra asfalt:

• Verbeteren fiets- en looproutes. 

• Verbeteren busverbindingen naar Station 

 Barendrecht en omliggende gemeenten.

• Organiseren besloten vervoer voor personeel. 

• Faciliteren deelmobiliteit (fiets, scooter, step, 

 auto, bakfiets).

• Inzetten op SMART-logistics / Connected 

 transport etc.

Veel initiatieven zijn al opgestart op dit vlak en 

maken ook onderdeel van vigerende plannen (in de 

Mobiliteitsagenda). 

Deze maatregelen worden beschouwd als no-

regret en kunnen uitstekend gecombineerd met 

infrastructurele maatregelen.

Als stand-alone maatregel is de verwachting dat 

variant 0 onvoldoende zal zijn wat betreft de 

probleemoplossend werking met betrekking tot 

de problemen met doorstroming, veiligheid en 

leefbaarheid.

VARIANT 0
Geen extra infrastructuur (No Regret)

HOE KIJKT U NAAR DEZE VARIANT VANUIT LEEFBAARHEID?



Goed gedaan

😄
Moet veranderen

👎
Vraag of idee

🤔

Plaatsen verkeerslichten en extra opstelstroken bij 

de rotonde Veren Ambachtseweg – Tuindersweg – 

Verlengde Voorweg.

Plaatsen verkeerslichten (met fietsoversteken) bij 

het kruispunt Verlengde Voorweg – Laurierweg.

Een optimalisatie van deze variant is het plaatsen 

van een fietsviaduct bij de rotonde Veren 

Ambachtseweg – Tuindersweg – Verlengde 

Voorweg, zodat de fietsers ongelijkvloers het 

gemotoriseerd verkeer kunnen kruisen.

VARIANT 1
Opwaarderen kruispunten Verlengde Voorweg

HOE KIJKT U NAAR DEZE VARIANT VANUIT LEEFBAARHEID?



Goed gedaan

😄
Moet veranderen

👎
Vraag of idee

🤔

Realiseren extra ontsluiting (oost-west verbinding)  

vanaf de rotonde Tuindersweg – Gebroken Meeldijk 

naar de hoek Laurierweg / Salieweg.

Realiseren onderdoorgang bij de Rijksstraatweg.

NB: De ingetekende lijn van de extra ontsluiting is 

ter indicatie van het tracé. Mocht ervoor worden 

gekozen deze variant verder uit te werken, vindt een 

verdere inpassing plaats van het tracé.

VARIANT 2A
Extra ontsluitingsweg

HOE KIJKT U NAAR DEZE VARIANT VANUIT LEEFBAARHEID?



Goed gedaan

😄
Moet veranderen

👎
Vraag of idee

🤔

Realiseren variant 2a.

Opwaarderen Salieweg en Selderijweg naar een 

gebiedsontsluitingsweg (50 km/uur). 

Locatie verbinding tussen Salieweg en 

Hoogzandweg nader te bepalen. De aansluiting 

op de Hoogzandweg op de Verbindingsweg wordt 

alleen toegankelijk voor de fiets.

Extra rechtsaffer kruising Selderijweg /

Verbindingsweg.

NB: De ingetekende lijn van de extra ontsluiting is 

ter indicatie van het tracé. Mocht ervoor worden 

gekozen deze variant verder uit te werken, vindt een 

verdere inpassing plaats van het tracé.

VARIANT 2B
Extra ontsluitingsweg en opwaarderen Salieweg en Selderijweg

HOE KIJKT U NAAR DEZE VARIANT VANUIT LEEFBAARHEID?



Goed gedaan

😄
Moet veranderen

👎
Vraag of idee

🤔

Combinatie met opwaarderen Hoogzandweg. Op 

een nader te bepalen punt wordt op de Salieweg 

de verbinding gemaakt naar de Hoogzandweg 

en wordt de Hoogzandweg vanaf dat punt 

opgewaardeerd (en maakt de verbinding naar de 

Verbindingsweg). 

Realiseren hoogwaardige fietsverbinding langs 

de nieuwe weg (nader uit te werken), zodat de 

fietsverbinding langs de Verlengde Voorweg wordt 

ontlast (groen).

VARIANT 2B OPTIMALISATIE
Extra ontsluitingsweg en opwaarderen Salieweg en Selderijweg

HOE KIJKT U NAAR DEZE VARIANT VANUIT LEEFBAARHEID?



Goed gedaan

😄
Moet veranderen

👎
Vraag of idee

🤔

Realiseren variant 2b.

Halve aansluiting (toe- en afrit) op de parallelbaan 

van de A15/A16 realiseren. 

Aanpassen viaducten Populierenlaan en Langendijk.

NB: De ingetekende lijn van de extra ontsluiting is 

ter indicatie van het tracé. Mocht ervoor worden 

gekozen deze variant verder uit te werken, vindt een 

verdere inpassing plaats van het tracé.

VARIANT 3A
Extra ontsluitingsweg, opwaarderen Salie- en Selderijweg en extra aansluiting op de A16

HOE KIJKT U NAAR DEZE VARIANT VANUIT LEEFBAARHEID?



Goed gedaan

😄
Moet veranderen

👎
Vraag of idee

🤔

Realiseren variant 2b.

Kwart aansluiting (alleen toerit) op de parallelbaan 

A15/A16 realiseren. 

Aanpassen viaduct Langendijk. 

NB: De ingetekende lijn van de extra ontsluiting is 

ter indicatie van het tracé. Mocht ervoor worden 

gekozen deze variant verder uit te werken, vindt een 

verdere inpassing plaats van het tracé.

VARIANT 3B
Extra ontsluitingsweg, opwaarderen Salie- en Selderijweg en kwart aansluiting op de A16

HOE KIJKT U NAAR DEZE VARIANT VANUIT LEEFBAARHEID?



Goed gedaan

😄
Moet veranderen

👎
Vraag of idee

🤔

Realiseren nieuwe verbinding naar de 

Sandelingenknoop langs het Spoor (zie rood).

Geen uitwisseling met de Noldijk of Nagelsteeg.

Vormt een directer en sneller alternatief voor de 

bestaande route via de Stationsweg, Molenweg en 

Langeweg (zie groen).

VARIANT 4A
Verbinding naar Sandelingenknoop

HOE KIJKT U NAAR DEZE VARIANT VANUIT LEEFBAARHEID?



Goed gedaan

😄
Moet veranderen

👎
Vraag of idee

🤔

Kwart aansluiting (alleen toerit) op de parallelbaan 

A15/A16 realiseren.

Aanpassen viaduct Langendijk.

VARIANT 4B
Kwart aansluiting op de A16

HOE KIJKT U NAAR DEZE VARIANT VANUIT LEEFBAARHEID?


