
het heeft zichzelf altijd opgelost, dus 
waarom nu niet fietsbrug

ontsluiting door de boomgaard is 
niet nodig als de variant langs het 
spoor doorgaat

brug naar de Hoogzandweg doen 
om onveilig punt bij de 
Verbindingsweg op te lossen

kan er niet een rijbaan bij langs de 
Verbindingsweg? Bijvoorbeeld voor 
hulpdiensten.

alleen toe- en afrit is goed, zonder 
2a en 2b

aansluiting op de A16 ontlast de 
Geerlaan en de Rijksstraatweg

best interessant, maar geen effect 
intern dus combinatie met iets 
anders

dit lost het echte probleem 
(ontsluiting van het terrein op de 
snelweg) deels op

goede variant: doen!
goede variant die binnen de 
bestaande infra verbetering brengt nu duidelijkheid: ja of nee!

waarom naar 50 km/uur. Je kan nu 
al 50!

vrachtverkeer verhinderen op de 
Rijksstraatweg, in combinatie met 
fietsende kinderen is dit 
levensgevaarlijk. Is de weg door de 
boomgaard wel noodzakelijk?

alleen de knip in de Rijksstraatweg 
mist betere optie dan 3a

t.a.v. leefbaarheid de beste optie 
(qua locatie / afstand)

goede variant die een oplossing biedt 
voor de externe ontsluiting

sowieso doen
geen stoplichten: dat werkt files in de 
hand

laat bedrijven maatregelen nemen 
om het milieu te ontlasten: groene 
visie is nodig!

je krijgt alleen maar gezeur: voegt 
niet toe

andere bedrijvigheid op Nieuw-
Reijerwaard: geen bedrijven met veel 
werknemers, daardoor zijn er 
minder verkeersbewegingen stil asfalt op de Populierenlaan

alleen een toerit is een optie ook 
vanwege het (vracht) verkeer richting 
het zuiden zeker het onderzoeken waard betere variant dan de overige

poller Hoogzandweg laten staan
fietsbrug met luxe fietsgoot kost 
minder ruimte

Barendrecht heeft voordeel 
(Stationstuinen mooie woonwijk) / 
Ridderkerk krijgt de ellende om op te 
lossen. Had van Nieuw-Reijerwaard 
een woonwijk gemaakt.

onsluiting door de boomgaard is niet 
van belang voor de ontsluiting van 
Nieuw-Reijerwaard. Toch is er nu 
een verbinding getekend die er niet 
zou komen.

zorgt de aansluiting op de A16 niet 
voor meer sluipverkeer om de file 
op de A15 voor het knooppunt te 
ontwijken? drempels weg op de Populierenlaan

oprit naar de A16 'ja', tunnel onder 
de Rijksstraatweg 'nee', dit is 
overbodig omdat de huidige 
ontsluiting van het terrein goed is interessant maar niet realistisch

deze variant ontlast de 
IJsselmondse Knoop en heeft een 
positieve impact op de leefbaarheid

bredere voet- en fietspaden langs de 
bedrijfslanen

aantrekkelijke veilige 
snelfietsverbindingen tussen station 
en Nieuw-Reijerwaard (flyover). 
Daardoor ook minder afremmen en 
optrekken van vrachtwagens.

leefbaarheid van de bewoners 
Rijksstraatweg 277 tot en met 325 
wordt onmogelijk gemaakt: drukte, 
luchtvervuiling, geluidsoverlast

behoud het dorpse karakter van 
Rijsoord. Extra fijnstof en 
geluidsoverlast door de 
onderdoorgang en amputatie van 
lintbebouwing.

ik wil hier blijven wonen en ik wil dat 
mijn kinderen hier blijven wonen. Dit 
moet een leefbaar gebied zijn. Deze 
maatregel (onderdoorgang) op de 
Rijksstraatweg wil ik niet.

het personeel van de bedrijven komt 
in deze variant ook via de 
Populierenlaan niet realistisch

checken of het rangeerterrein van 
Prorail op termijn weggaat: kan de 
ontsluiting dan over dat terrein i.p.v. 
dat er grond aangekocht moet 
worden van boeren? goed idee, maar niet realistisch

wegen / straten hadden veel breder 
gemoeten: kijk niet alleen naar 
getallen maar ook naar de praktijk poller op de Rijksstraatweg plaatsen

het is geen ontsluitingsweg, maar 
een verbindingsweg

50 km/uur is meer geluid richting 
Rijsoord: geluid weerkaatst ook nog 
tegen bedrijfspanden richting 
Rijsoord

deze maatregel (onderdoorgang) op 
de Rijksstraatweg is niet nodig

gevolgen voor bewoners: fijnstof / 
slecht slapen / mensen hebben last 
van het vrachtverkeer op 
Populierenlaan

t.a.v. varianten 2 en 3: verkeer over 
de boomgaard leidt tot verminderde 
leefbaarheid (fijnstof / geluid); 
vrachtwagens komen nog steeds 
dichtbij de Rijksstraatweg

niet doen, dit zorg voor extra 
sluipverkeer op de Verbindingsweg 
en via de Populierenlaan en de rest 
van Ridderkerk

onveilige rotonde Noldijk / 
Rijksstraatweg

zorgen over verkeersafwikkeling bij 
VRI's: rotonde werkt beter

er moet definitief duidelijkheid komen 
over de boomgaard: houd het 
groen!

door de onderdoorgang bij de 
boomgaard krijgen nog meer 
mensen last van Nieuw-Reijerwaard

met de weg door de boomgaard 
verdwijnt de natuurwaarde en het 
uitzicht. Is 1 onderdoorgang niet 
genoeg. Dit was al van de baan, 
maar is is nu weer een optie: 
betrouwbare overheid.

jaren geleden is onderzocht dat 
aansluitingen Populierenlaan niet 
werken. Nu is het vrachtverkeer op 
de Rijksstraatweg minimaal. De 
Populierenlaan als oplossing is een 
'no go'. 

t.a.v. varianten 2 en 3: Rijksstraatweg 
ontdoen van vrachtverkeer én woon-
werk autoverkeer

capaciteit / doorstroming 
Verbindingsweg

verkeersnelheid op de Rijksstraatweg 
(bijvoorbeeld Middeldijk)

dit was eerst van tafel, nu ligt de 
variant ineens zonder bericht weer 
op tafel. Ik ben heel geschrokken, de 
variant loopt dwars door mijn huis. 
Hak de knoop door!

er moeten huizen verdwijnen, er is 
weer opnieuw onzekerheid. De 
natuur op de grondwal is weer 
terug, die verjaag je nu weer.

bewoners willen geen vrachtverkeer 
over de Populierenlaan

t.a.v. varianten 2 en 3: moeite met 
houding eigenaar boomgaard

onnodig rood bij de VRI's
fietsvoorzieningen op de 
Rijksstraatweg

er is al voldoende ontsluiting: de 
onderdoorgang is niet nodig. 
Behoud het groen! dit voegt niets toe niet reeel

t.a.v. varianten 2 en 3: bewoners zijn 
sterk gepolariseerd over de 
boomgaard: sommige zien kansen, 
anderen zeker niet

rijsnelheid op de Populierenlaan vrachtverkeer op de Rijksstraatweg

in 2014 is het besluit genomen, we 
dachten rust te hebben. Nu dit weer. 
Hier word ik heel verdrietig van: 
weer 4 of 5 woningen geruimd.

hoe meer verbindingen hoe meer 
ellende voor bewoners. Gaat de prijs 
bepalend zijn?

veiligheid van fietsers op de rotonde 
bij Berkman

kruising fietsverkeer t.p.v. 
Rijksstraatweg

eerst maatregelen tegen verkeer op 
de Rijksstraatweg, pas daarna over 
nieuwe maatregelen praten

maak van de Rijksstraatweg een 
fietsstraat waar de auto te gast is. 
Een extra fietspad langs de 
onderdoorgang heeft geen 
toegevoegde waarde.

handhaven! kost een hoop en voegt niets toe

zijn de bomen in de boomgaard 
eindelijk aangeplant, gaan ze er 
weer uit. Destijds zijn er 
monumentale bomen gekapt. Het 
persoonlijk belang van de eigenaar 
van de boomgaard speelt mee.

extra verkeer door nieuwe 
woonwijken

alleen rond grondwal worden we 
betrokken. Wij krijgen alleen een 
mail. De onzekerheid is vreselijk. Het 
blijft maar terugkomen. Kom eens 
met me praten.

zorg voor geen extra vrachtverkeer 
op de Rijksstraatweg: huizen gaan 
scheuren door de trillingen

karaktistieke lintbebouwing wordt 
gesloopt voor industrie. Voordeel 
van werkgelegenheid is er voor de 
regio, niet voor Rijsoord.

dit is een verstoring van de nieuwe 
natuur op de grondwal

ene kant een tunnel, andere kant nu 
ook: de Rijksstraatweg wordt 
weggevaagd

ontsluiting door de boomgaard 
voegt niets toe. Is het nodig dat de 
ontsluiting er komt?

BREDE BIJEENKOMST 1 NOVEMBER
Opgehaalde input (groen = goed gedaan / blauw = vraag of idee / oranje = moet veranderen)

VARIANT 0
Geen extra infrastructuur (No 

Regret)

VARIANT 2A
Extra ontsluitingsweg

VARIANT 2B
Extra ontsluitingsweg en 
opwaarderen Salieweg en 

Selderijweg

VARIANT 2B OPT.
Extra ontsluitingsweg en 
opwaarderen Salieweg en 

Selderijweg

VARIANT 3B
Extra ontsluitingsweg, 

opwaarderen Salie- en Selderijweg 
en kwart aansluiting op de A16

VARIANT 4A
Verbinding naar 

Sandelingenknoop

VARIANT 4B
Kwart aansluiting op de A16

VARIANT 1
Opwaarderen kruispunten 

Verlengde Voorweg

VARIANT 3A
Extra ontsluitingsweg, 

opwaarderen Salie- en Selderijweg 
en extra aansluiting op de A16


