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A1. Aanleiding

◼ De interne bereikbaarheid van de Dutch Fresh Port (DFP) staat onder druk. 

◼ De DFP is een samenwerkingsverband van de gemeenten Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht, 

de provincie Zuid-Holland, Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard en businessclub VBO 

DFP. DFP bestaat geografisch uit de bedrijventerreinen Nieuw Reijerwaard, BT-Oost en 

Verenambacht. Er zitten veel bedrijven in Agri, Vers en Food. 

◼ Doelstelling van de betrokken partijen is om DFP effectief en optimaal te ontwikkelen tot een 

toonaangevend, duurzaam en innovatief gebied.

◼ N.a.v. mobiliteitsagenda zijn er vragen gesteld over de nut en noodzaak van de maatregelen die 

worden genoemd in de mobiliteitsagenda. 

◼ De gevestigde bedrijven signaleren nu al bereikbaarheidsproblemen en verwachten ondanks de 

maatregelen die al genomen gaan worden (o.a. aanpassing IJsselmondse Knoop, 

capaciteitsvergroting weefvak A15) dat deze problemen alleen maar groter gaan worden. 

◼ Bewoners in het gebied en ook de politiek zijn niet overtuigd van de nut en noodzaak en verwachten 

grote impact op de leefbaarheid in het gebied uitgaande van de genoemde maatregelen in de 

mobiliteitsagenda.  

◼ Mogelijke ruimtelijke ontwikkeling van de Stationstuinen heeft impact op de (rest) capaciteit van het 

wegennet in de DFP.
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A2. Mobiliteitsagenda

◼ Om het vestigingsklimaat op DFP te versterken is een goede bereikbaarheid van groot belang. De 

gewenste verbeteringen in het kader van mobiliteit en bereikbaarheid van DFP zijn verwoord in de 

mobiliteitsagenda. Deze agenda gaat uit van de volgende 5 opgaven:

1. Een optimale ontsluiting van de DFP creëren;

2. Tegengaan van overlast door sluipverkeer;

3. Creëren van multimodale bereikbaarheid van de DFP;

4. Oplossen van de problematiek van intern vrachtverkeer;

5. Borgen van de verkeersveiligheid op de DFP.

◼ Vanuit deze opgaven zijn maatregelen gedefinieerd die individueel, maar uiteindelijk in samenhang, 

bijdragen aan het verbeteren van de mobiliteitssituatie op de DFP.

◼ In het maatregelenpakket is een extra interne ontsluiting, de zogenaamde 3e ontsluitingsweg, tussen 

Nieuw Reijerwaard en Veren Ambacht als maatregel benoemd, waarin is aangegeven dat deze een 

bijdrage levert aan alle 5 opgaven.

6 B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding



Dutch Fresh Port interne bereikbaarheid | 22 oktober 2021

A3. Vraagstelling

◼ Verkenning naar de interne bereikbaarheid van Dutch Fresh Port. 

◼ De volgende vragen:

◼ Waarom moet de interne bereikbaarheid worden verbeterd?

◼ Op welke termijn zijn maatregelen nodig om de interne bereikbaarheid te versterken?

◼ Welke varianten zijn er om de interne bereikbaarheid van DFP te versterken?

◼ Hoe scoren de varianten op de nader te bepalen beoordelingscriteria?

◼ Output

◼ Beslisinformatie op basis waarvan een advies met een voorkeursmaatregel voorgelegd kan 

worden aan de Stuurgroep DFP. 
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A4. Uitgangspunten en doelstelling

◼ Probleemanalyse voor de volgende situatie:

◼ Huidige situatie (pré corona).

◼ Toekomstige situatie incl. ontwikkeling Cornelisland en Nieuw Reijerwaard (o.b.v. v-MRDH 2030).

◼ Toekomstige situatie 2030 incl. ontwikkeling Cornelisland en Nieuw Reijerwaard èn ontwikkeling 

Stationstuinen.

◼ Voor verkeersantallen en analyses dient gebruik te worden gemaakt van inzichten uit het v-MRDH 

model (versie 2.8). Versie 2.6 van het regionale verkeersmodel is toegepast voor de 

Mobiliteitsagenda.

◼ Effecten van de varianten/oplossingen voor de interne ontsluiting (evt in combinatie met externe 

ontsluiting) worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van het beoordelingskader.

◼ Met als doel eind 2021 → keuze stuurgroep Dutch Fresh Port voor oplossing interne bereikbaarheid.
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A5. Studiegebied DFP

9

◼ Studiegebied is DFP. Nieuw Reijerwaard is onderdeel van Dutch Fresh Port. De ontwikkeling 

Stationstuinen valt binnen DFP. 

◼ Deel Rijksstraatweg valt binnen het studiegebied DFP; de weg zelf is niet bedoeld als ontsluitingsweg 

voor de DFP.

◼ In de toekomstige situatie is Cornelisland volledig ontwikkeld.
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Gesprekken  bewoners

Expert overleg en 
gebiedsteam

Stuurgroep

Participatie

A6. Onderzoeksopzet

◼ Stap 1: Probleemanalyse 

◼ Stap 2: Varianten en beoordelingskader

◼ Stap 3: Beoordeling varianten

◼ Stap 4: Afstemming en rapportage
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◼ Stap 1: Probleemanalyse 

◼ Interviews en werksessies met alle stakeholders in DFP waaronder ook bewoners

◼ Raadplegen van relevante documenten zoals de mobiliteitsagenda DFP, verkeer- en 
vervoersplannen

◼ Analyseren van uitkomsten modelberekeningen v-MRDH gemaakt in het kader van het opstellen 
van de mobiliteitsagenda

◼ Stap 2: Varianten en beoordelingskader 

◼ Varianten worden middels werksessies met expert-team van een longlist naar kansrijke varianten 
gefilterd. Beoordelingskader wordt gezamenlijk opgesteld

◼ Stap 3: Beoordeling varianten

◼ De varianten worden beschouwd aan de hand van een het beoordelingskader ingedeeld naar 
effecten op doelbereik en  woon- en leefmilieu. Naast de verkeerskundige uitwerking van de 
varianten wordt op hoofdlijnen de benodigde financiële investering inzichtelijk gemaakt. Hiermee 
kunnen kosten en effect van een maatregelen in samenhang worden beoordeeld

◼ Stap 4: Afstemming en rapportage

◼ Beslisinformatie voorkeursvariant nader afstemmen, uitwerken in rapportage en voorleggen aan 
stuurgroep.

◼ Naast dit onderzoek zijn er twee andere trajecten gaande:

◼ sluipverkeeronderzoek Rijksstraatweg.

◼ een participatietraject waarin de bewoners actief worden betrokken bij de ontwikkelingen in DFP. 
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B1. Terugblik op vraagstuk interne bereikbaarheid

◼ 2012: PIP opgesteld voor de realisatie van Nieuw Reijerwaard met als resultaat aanpassing 
IJsselmondse Knoop (Ovonde), tweede ontsluiting (Verlengde Voorweg) en  aanpassingen 
Verbindingsweg. Er is geen noodzakelijke grond voor realiseren van een derde ontsluitingsweg.

◼ 2014: PIP onherroepelijk; Sinds de onderzoeken en de vaststelling van het PIP is naast het interne 
en externe auto- en vrachtverkeer ook het fietsverkeer in de DFP toegenomen. De aanleg van de 
Verlengde Voorweg heeft grote impact gehad op de routes van het verkeer. Dit heeft dan ook 
nieuwe voortschrijdende inzichten opgeleverd. In de huidige situatie zijn nu al problemen op het 
gebied van doorstroming, veiligheid en leefbaarheid in DFP.

◼ 2020: De Mobiliteitsagenda is opgesteld om de knelpunten t.a.v. mobiliteit en bereikbaarheid voor 
DFP in beeld te brengen. Met de reconstructie van de IJsselmondse Knoop is de 
verkeersafwikkeling vanuit Nieuw Reijerwaard voldoende.

◼ Diverse stakeholders vragen een extra stap om de ambitie te verwezenlijken. Hiervoor zijn 5 
opgaven en 16 maatregelen gedefinieerd.

◼ Derde (of extra) ontsluiting draagt bij aan alle vijf opgaven.

◼ Nut derde ontsluiting is aangetoond vanuit bijdrage aan opgaven DFP (optimale bereikbaarheid).

◼ Noodzaak derde ontsluiting is ingewikkelder te bepalen en relatief.

◼ 2020: Mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port is door stuurgroep DFP in december niet vastgesteld.

◼ 2021: Mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port door stuurgroep DFP in februari 2021 aangehouden met 
de opmerking dat leefbaarheid moet worden meegenomen.

◼ 2021: stuurgroep Dutch Fresh Port stelt in april vast dat ‘’niets doen voor de interne bereikbaarheid 
is geen optie’’. Verder stelt Ridderkerk dat er voor de Rijksstraatweg een oplossing moet komen 
voor het sluipverkeer en dat voor de maatregelen van de interne bereikbaarheid draagvlak moet zijn 
bij de omwonenden.
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B2. Problemen huidige situatie

◼ In de probleemanalyse is onderscheid gemaakt in de problemen m.b.t. doorstroming, veiligheid en 

leefbaarheid en in interne en externe problemen m.b.t. DFP.

◼ De probleemanalyse is tot stand gekomen door de stakeholders te interviewen en relevante 

documenten en uitkomsten van het verkeersmodel te bestuderen.

◼ Doorstroming intern DFP

◼ De problematiek rond de interne bereikbaarheid kenmerkt zich door de menging van langzaam en 

gemotoriseerd verkeer. Langzaam verkeer betreft de voetgangers en fietsers, maar ook de trekkers 

die intern verkeer verzorgen tussen de bedrijven op DFP. Het gemengd verkeer geeft onveilige 

situaties bij kruispunten en zorgt daardoor ook voor een verminderde doorstroming op de 

wegen/bedrijfslanen op DFP. Hetzelfde geldt voor foutief geparkeerde vrachtwagens die de 

verkeersruimte beperken. In de huidige situatie is er regelmatig congestie op IJsselmondse knoop 

en op de toeleidende wegen. In de avondspits wordt dit veroorzaakt door congestie op de A15. 

◼ De IJsselmondse Knoop en de kruispunten op de Dierensteinweg zitten aan hun capaciteit. De 

kruispunten op de Verbindingsweg kunnen het verkeer nog makkelijk verwerken, aangezien Nieuw 

Reijerwaard nog niet is volgebouwd. 

◼ De rotondes op de oostelijke rondweg Barendrecht (Veren Ambachtseweg, Tuinderweg, 

Boezemweg) kunnen het verkeer verwerken zonder capaciteitsproblemen in de spitsuren.
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B2.1 Doorstroming (intern)

◼ Doorstroming intern DFP

◼ De problematiek rond de interne bereikbaarheid kenmerkt zich door de menging van langzaam en 

gemotoriseerd verkeer. Langzaam verkeer betreft de voetgangers en fietsers, maar ook de trekkers 

die intern verkeer verzorgen tussen de bedrijven op DFP. Het gemengd verkeer geeft onveilige 

situaties bij kruispunten en zorgt daardoor ook voor een verminderde doorstroming op de 

wegen/bedrijfslanen op DFP. Hetzelfde geldt voor foutief geparkeerde vrachtwagens die de 

verkeersruimte beperken. In de huidige situatie is er regelmatig congestie op IJsselmondse knoop 

en op de toeleidende wegen. In de avondspits wordt dit veroorzaakt door congestie op de A15. 

◼ De IJsselmondse Knoop en de kruispunten op de Dierensteinweg zitten aan hun capaciteit. De 

kruispunten op de Verbindingsweg kunnen het verkeer nog makkelijk verwerken, aangezien Nieuw 

Reijerwaard nog niet is volgebouwd. 

◼ De rotondes op de oostelijke rondweg Barendrecht (Veren Ambachtseweg, Tuinderweg, 

Boezemweg) kunnen het verkeer verwerken zonder capaciteitsproblemen in de spitsuren.
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◼ Doorstroming intern DFP

◼ In een opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard is een dynamische 

simulatiestudie uitgevoerd naar de bouwfasering van de IJsselmondse Knoop. Hierin is 

geconcludeerd dat in de hoofdfasering 2022 in de avondspits wachtrijvorming ontstaat op de wegen 

naar de IJsselmondse Knoop ten gevolge van het invoegen van 2 naar 1 rijstrook op de toerit van de 

zuidelijke rijbaan van de A15. In de ochtendspits is er geen noemenswaardige wachtrijvorming. 

17 B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding
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◼ In dezelfde opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard naar de bouwfasering 

van de IJsselmondse Knoop zijn statische berekeningen uitgevoerd voor de kruispunten in de DFP en 

zijn een aantal conclusies m.b.t. veiligheid genoemd.

18

◼ Het kruispunt Verlengde Voorweg/Laurierweg is in de huidige 

situatie een gelijkwaardig kruispunt, waar rechts voorrang heeft. Bij 

wachttijden langer dan 20 seconden nemen bestuurders meer 

risico om een voorrangsweg op te rijden. De combinatie 

gelijkwaardige kruising, veel vrachtverkeer, langzaam verkeer en 

veel afslaand verkeer is een verkeersveiligheidsprobleem.

◼ Het kruispunt Rijksstraatweg/Verlengde Voorweg is in de 

huidige situatie een geregelde T splitsing en geeft geen 

afwikkelingsproblemen. Een regelmatig voorkomende  situatie zijn 

de fietsers die vanaf de Rijksstraatweg naar de Verlengde 

Voorweg willen oversteken richting het fietspad. Deze 

oversteekbeweging is niet gewenst en er is een andere fietsroute 

aanwezig is voor deze verbinding.

B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding
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◼ Het kruispunt Veren Ambachtseweg/Verlengde Voorweg 

geeft in de huidige situatie geeft geen afwikkelings- problemen. 

Doordat de Handelsweg éénrichtingsverkeer is (van zuid naar 

noord) ter hoogte van het kruispunt en er een fietsoversteek is 

aan de westzijde van het kruispunt, geeft het oprijden vanuit 

het zuiden geen wachttijd problemen. Het is op de Verlengde 

Voorweg niet druk. Wel wordt er regelmatig geklaagd over de 

hoge snelheden van voertuigen. De combinatie van 

fietsverkeer langs de Verlengde Voorweg en afslaand 

vrachtverkeer is een veiligheidsaandachtspunt.

◼ Het kruispunt Veren Ambachtseweg/Verlengde 

Voorlaan/Spoorlaan is in de huidige situatie vormgegeven als 

een rotonde (in de vorm van een ovonde). In de huidige situatie 

ontstaan regelmatig wachtrijen in de ochtendspits  op de Veren 

Ambachtseweg en Tuindersweg door het overstekende 

fietsverkeer in de voorrang. Dit geeft onveiligheid omdat het 

gemotoriseerd verkeer meer rsico gaat nemen bij het kruisen 

van het fietspad

B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding
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◼ Verder zijn er in de gesprekken met de stakeholders de volgende knelpunten naar voren gekomen:

◼ Onoverzichtelijk kruispunt Hoogzandweg/Verbindingsweg

◼ Smalle rijbaan en geen fietsvoorzieningen op de Hoogzandweg. Hier ontbreekt een goede 

verbinding met Nieuw Reijerwaard.

◼ De oversteek van het fietspad van de Verlengde Voorweg over de Rijksstraatweg. Hier ontstaan 

regelmatig gevaarlijke situaties. 
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◼ De bewoners op de Rijksstraatweg klagen over sluipverkeer en vrachtverkeer (niet zijnde 

bestemmingsverkeer) met overlast zijnde geluidhinder, slechte luchtkwaliteit en trillingen.

◼ Bij sluipverkeer is onderscheid te maken in gemaakt in doorgaand- en extern verkeer dat files 

vermijdt op de A29, A15 of A16:

◼ Doorgaand verkeer is verkeer dat door DFP rijdt en geen relatie heeft met DFP.

◼ Extern verkeer is verkeer dat een herkomst of een bestemming heeft in DFP en sluipverkeer is 

als niet via de IJsselmondse Knoop wordt gereden.

◼ Er zijn geen gegevens beschikbaar m.b.t. hoeveelheden sluipverkeer ten gevolge van congestie op 

het hoofdwegennet. De Gemeente Ridderkerk voert in september/oktober 2021 een onderzoek uit 

naar het sluipverkeer op de Rijksstraatweg en Noldijk. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet 

bekend.
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= Doorgaand verkeer a.g.v. 
files A15/A16 (snelweg 
mijdend)
= Bestemmingsverkeer a.g.v. 
files A15/A16
= Onderzoek sluipverkeer 
Gemeente Ridderkerk
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Verkeersafwikkeling
1 = IJsselmondseknoop
2 = Stoppen en stilstaan vrachtwagens 

op wegen in DFP

Verkeersveiligheid
3 = Ovonde Veren Ambachtseweg/

Verlengde Voorweg/Spoorlaan
4 = Handelsweg
5 = Hoogzandweg
6 = Kruispunt Handelsweg/ Verlengde 

Voorweg
7 = Kruispunt Laurierweg/ Verlengde 

Voorweg
8 = Kruispunt Verbindingsweg/

Hoogzandweg

Leefbaarheid
9 = Rijksstraatweg

B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding
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◼ In de Mobiliteitsagenda en een quick scan onderzoek van Buck Consultants International uit 2020 

naar infrastructurele knelpunten komen de volgende problemen naar voren:

◼ Problemen op de toe- en afrit van de A15. Ook het weefvak geeft problemen.

◼ Knooppunt A15/A16 (Ridderkerk) is het grootste doorstroming knelpunt voor de landelijke 

Greenports.

◼ Andere knelpunten op de hoofdwegen uit de MIRT verkenning Oeververbindingen regio 

Rotterdam betreffen: A16 Van Brienenoord - A16 richting Dordrecht/Moerdijk - de A15 richting 

Europoort en Gorinchem en de A29 richting Heinenoord.

◼ Heinenoordtunnel en Brienenoordbrug gaan in groot onderhoud in de komende 10 jaar.

◼ Bij ombouw Haringvlietbrug wordt A29 de omleidingsroute en dus meer druk op HWN rondom DFP.

24 B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding
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◼ Op de volgende wegen wordt door de bewoners geklaagd over geluidhinder, luchtkwaliteit en groei 

van het vrachtverkeer:

◼ Rijksstraatweg tussen DFP en Rijsoord.

◼ Zuidelijke ringweg Barendrecht tussen spoor en A29 (Kilweg, Leedeweg en Boezemweg).

◼ Populierenlaan in Ridderkerk.
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B2.7 Overzichtskaart problemen (extern)

26

1

3

3

4

2

4

5

5

5

6

8

7

5

5

Verkeersafwikkeling
1 = Eenbaans oprit Nieuw 

Reijerwaard
2 = Eenbaans afrit Cornelisland
3 = Weefvak A15/A16
4 = Filevorming op de Ridderster
5 = Filevorming op Rijkswegen

Leefbaarheid
6 = Boezemweg
7 = Populierenlaan
8 = Rijksstraatweg
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B3. Problemen toekomstige situatie

◼ Uitgangspunten toekomstige situatie

◼ v-MRDH 2030 Scenario Hoog met daarin:

• DFP (Nieuw Reijerwaard en Cornelisland) volgebouwd incl. ontwikkeling WDP Ziedewij

(zonder nieuwe ontsluiting op de Boezemweg; dit is een wens).

• IJsselmondse Knoop gerealiseerd (2022/ begin 2023).

• Capaciteitsuitbreiding toerit A15 en weefvak A15.

• MIRT Brienenoordcorridor nog niet gerealiseerd.

◼ Truckparking op Nieuw Reijerwaard (2 ha, 150 vrachtwagens) inclusief buffer

◼ Reeferhub

27 B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding
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◼ In de referentiesituatie 2030 is de IJsselmondse Knoop aangepast. Simulatiestudies voor de 

IJsselmondse Knoop hebben aangetoond dat de verkeersafwikkeling van de IJsselmondse Knoop na 

reconstructie van de knoop en een dubbele toerit en weefvak naar de A15 voldoende zal zijn. Dit 

knelpunt is hiermee opgelost.

◼ Op kruispunten waar de verkeersveiligheidsproblemen zijn geconstateerd in de huidige situatie is er 

een aanzienlijke groei van het verkeer in de spitsuren. Dit geldt met name op de kruispunten op de 

Verlengde Voorweg. de meest centrale interne verbinding binnen DFP, op etmaalbais verdrievoudigd 

het verkeer. De Verbindingsweg groeit met 20%tot 40% (afh van de locatie), de Veren Ambachtseweg

groeit met circa 16%, 

◼ De verzadigingsgraad van de rotonde Veren Ambachtseweg/Spoorlaan/Tuindersweg/ Verlengde 

Voorweg (inclusief correctie vanwege afwijking t.o.v. telling in 2020) wordt meer dan 0,89 in 

ochtendspits en 0,90 in avondspits. Dit geeft afwikkelings- en veiligheidsproblemen op deze rotonde.

◼ Naast het auto- en vrachtverkeer zal ook het fietsverkeer gaan groeien. De problemen m.b.t. de 

verkeersveiligheid zullen hierdoor alleen maar toenemen. 

28 B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding

B3.1 Doorstroming (intern)
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B3.2 Groei verkeer tussen huidige situatie (2020) en toekomstige situatie 

(2030)

4

3

22

13

23

19202112

815

24
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18

5

6

7

16

25

17

26

27

28

Nr Straatnaam 2020 2030

Groei 

absoluut

Groei 

relatief

1 IJsselmondse Randweg 33.700 40.500 6.800 20%

2 Veren Ambachtseweg 16.600 18.900 2.300 14%

3 Boezemweg 8.400 9.600 1.200 14%

4 Kilweg 19.400 20.800 1.400 7%

5 Populierenlaan 11.300 13.100 1.800 16%

6 Verbindingsweg 11.300 13.100 1.800 16%

7 Verbindingsweg 11.900 15.400 3.500 29%

8 Verbindingsweg 13.400 20.500 7.100 53%

9 Dierensteinweg 18.900 18.600 -300 -2%

10 Donk 5.900 6.050 150 3%

11 Veilingweg 2.500 2.500 0 0%

12 Spoorlaan 1.500 2.200 700 47%

13 Gebroken Meeldijk 3.500 3.500 0 0%

14

Toerit A15 IJsselmondse 

Knoop 16.600 19.400 2.800 17%

15

Afrit A15 IJsselmondse 

Knoop 13.000 15.000 2.000 15%

16 Voorweg 3.000 4.600 1.600 53%

17 Verlengde Voorweg 3.300 6.200 2.900 88%

18 Handelsweg 30 1.600 1.570 5233%

19 Lagendijk 300 250 -50 -17%

20 Rijksstraatweg 2.100 3.500 1.400 67%

21 Handelsweg 200 200 0 0%

22 Noldijk 1.800 200 -1.600 -89%

23 Rijksstraatweg 3.800 3.600 -200 -5%

24 Rijksweg A15 182.200 205.900 23.700 13%

25 Rijksweg A15/A16 235.100 292.000 56.900 24%

26 Selderijweg 400 1.100 700 175%

Intensiteiten zijn in motorvoertuigen per 
werkdagetmaal in beide richtingen tezamen. 
In bijlage 1 zijn de forse toenames modelmatig 
berekend op de Handelsweg (18) en Rijksstraatweg 
(20) nader verklaard.

B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding
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Verkeersafwikkeling
1 = Doorstroming op wegen in DFP

Verkeersveiligheid
2 = Ovonde Veren Ambachtseweg/

Verlengde Voorweg/Spoorlaan
3 = Handelsweg
4 = Hoogzandweg
5 = Kruispunt Handelsweg/ Verlengde 

Voorweg
6 = Kruispunt Laurierweg/ Verlengde 

Voorweg
7 = Kruispunt Verbindingsweg/

Hoogzandweg

Leefbaarheid
8 = Rijksstraatweg

B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding

B3.3 Overzichtskaart problemen (intern)
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◼ Doorstroming

◼ Het verkeer groeit niet alleen in DFP, maar ook op het hoofdwegennet (dat de externe ontsluiting 

verzorgt van DFP). De genoemde congestieproblemen op de A29, A15 en A16 zullen niet minder 

worden. De kans op sluipverkeer zal hierdoor toenemen. Ondanks dat de IJsselmondse Knoop is 

aangepast kan er vanwege de verwachte congestie op de snelwegen files terugslaan naar het 

onderliggend wegennet en ook naar de wegen in DFP.

◼ In opdracht van het Waterschap Hollandse Delta is een studie gaande naar aanpassingen aan 

kruispunten op de IJsselmondse Randweg. Dit betreft het geregelde kruispunt IJsselmondse

Randweg - Toe en afrit A15 - Schaapherderweg - de turborotonde IJsselmondse

Randweg/Euroweg/Asserstraat.

◼ Veiligheid

◼ Niet beschouwd.

◼ Leefbaarheid

◼ Leefbaarheidsproblemen op de wegen naar DFP zoals geconstateerd in de huidige situatie 

zullen nog steeds aanwezig zijn of zijn toegenomen door de groei van het verkeer (als er geen 

maatregelen genomen zijn). 

31 B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding

B3.4 Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid (extern)
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B3.5 Overzichtskaart problemen (extern)
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B4. Problemen toekomstige situatie incl. Stationstuinen

33

◼ Ruimtelijk programma Stationstuinen

◼ Max 3.250 woningen (in 

verkeersmodel 3154 ingevoerd)

◼ 67.500 m2 voorzeiningen en 

Werken

◼ 12.500 m2 voorzieningen incl. 

onderwijs

◼ 30.000 m2 Werken

◼ 25.000 m2 flexibel

werken/voorzieningen

◼ Aanpassing wegennet DFP; het 

gebied direct vóór het station wordt

autovrij (zie inzet).

+19%

+15%

+7%

+20%

+76%

+50%

Bron (figuur); Mobiliteitsagenda

Dutch Fresh Port, 2 December 

2020

Groei werkdagetmaal a.g.v

Stationstuinen

(zie ook pag 33)
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◼ De ontwikkeling van de Stationstuinen valt binnen het gebied van Dutch Fresh Port. Hier geldt een 
lagere parkeernorm, ook om OV en fietsgebruik te stimuleren.

◼ Verkeerscirculatie voor intern en extern verkeer DFP verandert doordat het gebied voor het station 
autovrij wordt gemaakt.  

◼ De ontwikkeling genereert extra verplaatsingen in DFP met het openbaar vervoer, fiets, auto èn

vrachtwagen. Dit is berekend met het v-MRDH model en resulteert in een groei van het verkeer intern 

en extern. 

◼ Er is meer intern èn extern verkeer via de Veren Ambachtseweg (+19%) en Dierensteinweg (+20%) op 

etmaalbasis.  Wegen als de Donk, Spoorlaan en Gebroken Meeldijk worden ook een drukker. 

◼ Dit betekent nog meer verkeersdruk op de bestaande veiligheids- en doorstromingsknelpunten zoals de 

rotonde Veren Ambachtseweg/Tuindersweg/ Spoorlaan/Verlengde Voorweg. Mede ook doordat fiets- èn

autoverkeer toenemen.

◼ Er zijn geen simulatieberekeningen beschikbaar of de IJsselmondse Knoop het extra verkeer van de 

Stationstuinen kan verwerken. Wel zijn er verkennende kruispuntberekeningen uitgevoerd. Kruispunt 

Donk/Dierensteinweg krijgt afwikkelingsproblemen met het extra verkeer van Stationstuinen. De 

rotonde Veren Ambachtseweg/Tuindersweg/ Spoorlaan/Verlengde Voorweg had al 

afwikkelingsproblemen zonder de ontwikkeling van Stationstuinen. De rotonde Gebroken 

Meedijk/Tuindersweg/Boezemweg kan het verkeer nog verwerken (zie bijlage 4).

◼ Let wel op: er gaat ook meer intern verkeer langs de knoop en de genoemde kruispunten vanwege het 

autovrije gebied bij het station. De interne bereikbaarheidsproblemen zullen alleen maar vergroten.

34 B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding

B4.1 Doorstroming (intern)



Dutch Fresh Port interne bereikbaarheid | 22 oktober 202135

B4.2 Groei verkeer tussen toekomstige situatie (2030) en toekomstige 

situatie met Stationstuinen
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Nr Straatnaam 2030

2030 

Stationst

uinen

Groei 

absoluut

Groei 

relatief

1 IJsselmondse Randweg 40.500 43.300 2.800 7%

2 Veren Ambachtseweg 18.900 22.500 3.600 19%

3 Boezemweg 9.600 10.700 1.100 11%

4 Kilweg 20.800 21.300 500 2%

5 Populierenlaan 13.100 13.300 200 1%

6 Verbindingsweg 13.100 13.300 200 1%

7 Verbindingsweg 15.400 15.500 100 1%

8 Verbindingsweg 20.500 20.900 400 2%

9 Dierensteinweg 18.600 18.000 -600 -3%

10 Donk 6.050 10.700 4.650 76%

11 Veilingweg 2.500 2.400 -100 -6%

12 Spoorlaan 2.200 6.800 4.600 207%

13 Gebroken Meeldijk 3.500 3.000 -500 -15%

14

Toerit A15 IJsselmondse 

Knoop 19.400 21.100 1.700 9%

15

Afrit A15 IJsselmondse 

Knoop 15.000 15.800 800 5%

16 Voorweg 4.600 5.100 500 10%

17 Verlengde Voorweg 6.200 6.100 -100 -2%

18 Handelsweg 1.600 1.700 100 8%

19 Lagendijk 250 250 0 0%

20 Rijksstraatweg 3.500 3.500 0 0%

21 Handelsweg 200 200 0 0%

22 Noldijk 200 200 0 0%

23 Rijksstraatweg 3.600 3.600 0 0%

24 Rijksweg A15 205.900 208.800 2.900 1%

25 Rijksweg A15/A16 292.000 293.400 1.400 0%

26 Selderijweg 1.100 1.100 0 0%

B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding

Intensiteiten zijn in motorvoertuigen per 
werkdagetmaal in beide richtingen tezamen.
Afname verkeer Gebroken Meeldijk (13) wordt 
veroorzaakt door een wijziging van de zonering/zone 
aansluitingen in het verkeersmodel.  
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◼ Veiligheid

◼ De verkeersveiligheid zal met de ontwikkeling van Stationstuinen op specifieke locaties aandacht 

vragen aangezien het fietsverkeer en autoverkeer gaan groeien. Het vrachtverkeer kan niet meer 

gebruik kan maken van de route voor het station langs en dit geeft vooral meer druk op de 

kruispunten langs de Verlengde Voorweg. De fietsoversteken langs deze route zijn al een probleem 

op het gebied van verkeersveiligheid

◼ Leefbaarheid

◼ Qua leefbaarheid heeft de ontwikkeling van e Stationstuinen effect aangezien de ontwikkeling extra 

verkeer aantrekt ook langs de routes waar nu mensen wonen zoals de zuidelijke rondweg 

Barendrecht. Geluidsoverlast kan hierdoor iets toenemen en ook op de luchtkwaliteit heeft het effect. 

Er komen geen nieuwe knelpunten bij, bestaande leefbaarheidsproblemen kunnen groter worden.

36 B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding

B4.3 Veiligheid en leefbaarheid (intern)
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B4.4 Overzichtskaart problemen (intern)

37 B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding

Verkeersafwikkeling
1 = Doorstroming op wegen in DFP

Verwachte verkeersafwikkelingproblemen
a = Kruispunt Dierensteinweg/Donk
b = Kruispunt Dierensteinweg/Veren 

Ambachtseweg/Ijsselmondse Randweg
c = Kruispunt Tuinderweg/Gebroken 

Meeldijk

Verkeersveiligheid
2 = Ovonde Veren Ambachtseweg/

Verlengde Voorweg/Spoorlaan
3 = Handelsweg
4 = Hoogzandweg
5 = Kruispunt Handelsweg/ Verlengde 

Voorweg
6 = Kruispunt Laurierweg/ Verlengde 

Voorweg
7 = Kruispunt Verbindingsweg/

Hoogzandweg

Leefbaarheid
8 = Rijksstraatweg
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B5. Conclusies probleemanalyse 
◼ Waarom moet de interne bereikbaarheid worden verbeterd?

◼ Sinds de onderzoeken en de vaststelling van het PIP is, naast het interne en externe auto- en 

vrachtverkeer, ook het fietsverkeer in de DFP toegenomen. De aanleg van de Verlengde Voorweg en de 

aanpassingen aan de Verbindingsweg heeft grote impact gehad op de routes van het verkeer. Dit heeft 

dan ook nieuwe voortschrijdende inzichten opgeleverd. 

◼ In de huidige situatie zijn er al problemen op het gebied van doorstroming, veiligheid en leefbaarheid in 

DFP.

◼ Daarbij geldt in de huidige situatie (specifiek voor Dutch Fresh Port) een verkeersproblematiek van veel 

intern verkeer tussen de bedrijven met langzaam rijdende (interne) voertuigen, die de doorstroming op 

het terrein belemmeren. Ook komt het voor dat vrachtwagens de doorstroming belemmeren, doordat het 

stoppen en stilstaan op de wegen in DFP. Verder is er een parkeerproblematiek van lange afstand 

transporteurs op Nieuw Reijerwaard. Naar verwachting worden deze problemen groter als Nieuw 

Reijerwaard verder wordt volgebouwd.

◼ In de toekomstige situatie (ontwikkeling Nieuw Reijerwaard én Cornelisland) zal de Verlengde Voorweg, 

naast de huidige verkeersveiligheidsproblemen, ook doorstromingsproblemen gaan geven. Mede 

vanwege de groei van het interne en externe verkeer in combinatie met de groei van het gelijkvloers 

overstekende fietsverkeer.

◼ De ontwikkeling van Stationstuinen geeft meer verkeersdruk op de Dierensteinweg, IJsselmondse Knoop 

en de rotonde Veren Ambachtseweg/Tuindersweg/ Spoorlaan/Verlengde Voorweg. Hier worden in de 

toekomstige situatie al veiligheids- en doorstromingsknelpunten voorzien. Met de komst van 

Stationstuinen zal het fiets- én autoverkeer toenemen.

◼ Er zijn leefbaarheidsproblemen op de Rijksstraatweg vanwege verkeer dat congestie op de snelwegen 

ontwijkt en vrachtverkeer dat het vrachtverbod negeert.
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◼ Op welke termijn zijn maatregelen nodig om de interne bereikbaarheid te versterken? 

◼ Huidige situatie 

• Doorstroming IJsselmondse Knoop (geen probleem meer na reconstructie; de enkele toerit en weefvak 

A15 en afwikkeling A16 blijven een probleem tot deze zijn aangepast door RWS)

• Doorstroming wegen DFP (bijvoorbeeld op de Handelsweg en Donk; door maatregelen die nu getroffen 

worden in Nieuw Reijerwaard mag er geen stilstaand verkeer meer op de bedrijfslanen staan)

• Veiligheid rotonde Veren Ambachtseweg/Verlengde Voorweg/Tuindersweg/Spoorlaan en Verlengde 

Voorweg met kruispunten Handelsweg en Laurierweg 

• Veiligheid Kruispunt Hoogzandweg met Verbindingsweg en de Hoogzandweg zelf

• Parkeren en veiligheid Handelsweg

• Leefbaarheid Rijksstraatweg

◼ Toekomstige situatie 2030

• Doorstroming rotonde Veren Ambachtseweg/Verlengde Voorweg/Tuindersweg/Spoorlaan

• De overige knelpunten verergeren ten opzichte van de huidige situatie 

◼ Toekomstige situatie 2030 met ontwikkeling Stationstuinen

• Doorstroming op de IJsselmondse Knoop, kruispunten Dierensteinweg en Tuindersweg

• Met name de knelpunten in het westelijke oude deel van DFP verergeren ten opzichte van de 

toekomstige situatie met de ontwikkeling van Nieuw Reierwaard

B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding

B5. Conclusies probleemanalyse 
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NB: Huidige situatie is 2020 en toekomstige situatie is in verkeersmodel 

v-MRDH het prognosejaar 2030. 

B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding

B5. Conclusies probleemanalyse 
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Deel C:
Varianten

B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding
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Deel C: Varianten

1. Ladder van Verdaas

2. Varianten long-list

3. Filtering, optimalisatie en niveaus varianten

4. Kansrijke varianten

5. Variantbeschrijving

42 B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding
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C1. Ladder van Verdaas

43

◼ De Ladder van Verdaas is erop gericht om oplossingen af te 

wegen, en vooral om te bekijken hoe het aanleggen of 

uitbreiden van infrastructuur zo veel mogelijk uitgesteld of 

beperkt kan worden door het toepassen van andere 

oplossingen. Mogelijke oplossingen kunnen eerst gevonden 

worden in de ruimtelijke 

ordening, prijsbeleid, mobiliteitsmanagement of optimalisatie 

van het openbaar vervoer. Pas als al deze opties 

onvoldoende soelaas bieden, kan de uitbreiding van 

infrastructuur overwogen worden.

◼ De eerste stappen op de ladder van Verdaas worden 

tegenwoordig vooral als flankerend beleid gezien, en niet 

meer als primaire oplossingen in plaats van de uitbreiding van 

infrastructuur.

B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding

https://nl.wikipedia.org/wiki/Infrastructuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimtelijke_ordening
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Prijsbeleid&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mobiliteitsmanagement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaar_vervoer
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Flankerend_beleid&action=edit&redlink=1
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C2. Varianten long list

44

◼ In samenspraak met de 

stakeholders allerlei varianten 

opgesteld die mogelijk een 

positief effect kunnen hebben 

op de bereikbaarheid van Dutch 

Fresh Port. 

◼ Deze varianten zijn weergeven 

in de Longlist, zie hiervoor ook 

bijlage 2.

P
3

2

5

4

8

7

9b

9a

6

10

1 = Geen extra infrastructuur
2 = Verbreden Verlengde Voorweg
3 = Openstelling Veilingweg
4 = Extra ontsluiting (meerdere varianten)
5 = Verbinding extra ontsluiting naar 

Verbindingsweg (eventueel in combinatie 
met Hoogzandweg)

6 = Verbinding Hoogzandweg NR
7a = Nieuwe halve aansluiting A16 

Verbindingsweg
7b = Nieuwe kwart aansluiting A16 

Verbindingsweg
8 = Nieuwe halve aansluiting A16 Hoogzandweg
9 = Nieuwe verbinding naar 

Sandelingenknoop (meerdere varianten)
10 = Verbinding A38

P = Vrachtwagenparkeerplaats Handelsweg

B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding
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C3. Filtering, optimalisatie en niveaus varianten

◼ In samenspraak met de stakeholders allerlei varianten opgesteld die mogelijk een positief effect 

kunnen hebben op de bereikbaarheid van Dutch Fresh Port. 

◼ Van de longlist is een eerste filtering gemaakt conform de Ladder van Verdaas, waarin de 

volgende lagen/niveaus worden onderscheiden:

◼ Niveau 0: Geen extra asfalt (= No Regret);

◼ Niveau 1: Opwaarderen interne infrastructuur

◼ Niveau 2: Nieuwe interne infrastructuur

◼ Niveau 3: Externe infrastructuur in combinatie met interne infrastructuur

◼ Niveau 4: Externe infrastructuur

◼ Vervolgens zijn 5 kansrijke varianten vastgesteld door middel van een tweede filtering. Deze 5 

varianten zijn voorgelegd aan de Stuurgroep, waarna er 2 varianten aan zijn toegevoegd. De 7 

varianten zijn verder onderzocht. 

◼ Tijdens en na de effectbeschrijving van de varianten zijn optimalisaties van de verschillende 

varianten door het expert team naar voren gebracht. Deze zijn vooralsnog geparkeerd en de 

effecten van de optimalisaties zijn niet beschreven.

45 B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding
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0

Geen infra

1

Intern DFP

Opwaarderen 

huidige infra

2

Intern DFP

Extra infrastructuur

3

Extern DFP

Lange termijn 

in combinatie met niveau 2

4

Extern DFP

Lange termijn

Pakket 

No Regret

Opwaarderen 

kruispunten 

Verlengde 

Voorweg

a: Extra ontsluiting

b: Extra ontsluitingsweg 

en opwaarderen Salieweg 

en Selderijweg

a: Halve aansluiting parallelbaan 

A15/A16 bij Verbindingsweg in 

combinatie met 2b

b: Kwart aansluiting (toerit) 

parallelbaan A15/A16 bij 

Verbindingsweg in combinatie met 

2b

a: Verbinding naar de 

Sandelingenknoop langs 

het spoor

b: Kwart aansluiting 

parallelbaan A15/A16

C4. Kansrijke varianten

1

4a

3a

2b

2a

0
3b/
4b
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C4.1 Variant 0 Geen extra infrastructuur (No Regret)

◼ Alternatief zonder extra asfalt; de eerste stappen van de Ladder van Verdaas. 

◼ 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. 

◼ Deze maatregelen worden beschouwd als no-regret en kunnen uitstekend gecombineerd met 

infrastructurele maatregelen.

◼ Als stand-alone maatregel is de verwachting dat de probleemoplossend werking met betrekking tot 

de problemen met doorstroming, veiligheid en leefbaarheid niet voldoende zullen zijn.

47 B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding



Dutch Fresh Port interne bereikbaarheid | 22 oktober 2021

C4.2 Variant 1 Opwaarderen kruispunten Verlengde Voorweg

◼ VRI en extra opstelstroken 

realiseren (i.p.v. rotonde) bij 

het kruispunt Veren 

Ambachtseweg/Tuindersweg/

Verlengde Voorweg.

◼ VRI met fietsoversteken 

realiseren (i.p.v. 

gelijkwaardige kruising) bij 

het kruispunt Verlengde 

Voorweg/Laurierweg. 

48

Laurierweg

Rijksstraatweg

Veren Ambachtseweg

Verlengde Voorweg
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C4.3 Variant 2a Extra ontsluitingsweg

◼ 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. 

49

Laurierweg

Salieweg

Rijksstraatweg
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◼ Realiseren variant 2a. 

◼ Opwaarderen Salieweg en 

Selderijweg naar een 

gebiedsontsluitingsweg.

◼ Hoek/kruising Salieweg/Selderijweg 

is een ontwerpopgave i.v.m.de  

ontsluiting van het bedrijf in de 

bocht.

◼ 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. 
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Peterselieweg

Laurierweg

Selderijweg

Salieweg

Hoogzandweg

Verbinding 
naar 

Hoogzandweg

C4.4 Variant 2b Extra ontsluitingsweg en opwaarderen Salie- en 

Selderijweg



Dutch Fresh Port interne bereikbaarheid | 22 oktober 2021

C4.5 Variant 3a Extra ontsluitingsweg, opwaarderen Salieweg en 

Selderijweg en halve aansluiting op de parallelbaan A15/A16

51

◼ Realiseren variant 2b.

◼ Halve aansluiting (toe- en 
afrit) op de parallelbaan van 
de A15/A16 realiseren.

◼ Halve aansluiting past niet 
binnen de richtlijnen van 
Rijkswaterstaat (zie 
bijlage 3 voor een verdere 
toelichting) .

◼ Aanpassen viaducten 
Populierenlaan (vanwege de 
linksaffer naar de toerit) en 
Lagendijk (extra rijstrook 
A16).

◼ 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. 

Peterselieweg

Laurierweg

Selderijweg

Salieweg

Hoogzandweg
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C4.6 Variant 3b Extra ontsluitingsweg, opwaarderen Salieweg en 

Selderijweg en kwart aansluiting op de parallelbaan A15/A16

52

◼ Realiseren variant 2b.

◼ Kwart aansluiting (alleen toerit) op 

de parallelbaan A15/A16 

realiseren. 

◼ Aanpassen viaduct Lagendijk. 

◼ Onderzoeken of de extra toerit 

alleen kan worden opgesteld voor 

vrachtverkeer (i.p.v. voor al het 

verkeer). 

◼ 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.

Peterselieweg

Laurierweg

Selderijweg

Salieweg

Hoogzandweg
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C4.7 Variant 4a Verbinding naar Sandelingenknoop

53

◼ Realiseren nieuwe 

verbinding naar de 

Sandelingenknoop 

langs het Spoor (zie 

rood). 

◼ Geen uitwisseling met 

de Noldijk of Langeweg

◼ Vormt een directer en 

sneller alternatief voor 

de bestaande route via 

de Stationsweg, 

Molenweg en 

Langeweg (zie groen). 

◼ NB. Deze route via 

Munnikensteeg is eerder 

onderzocht door de 

gemeente Barendrecht.
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C4.8 Variant 4b Kwart aansluiting op de parallelbaan A15/A16

54

◼ Kwart aansluiting (alleen 

toerit) op de parallelbaan 

A15/A16 realiseren. 

◼ Aanpassen viaduct Lagendijk. 

◼ Onderzoeken of de extra toerit 

alleen kan worden opgesteld 

voor vrachtverkeer (i.p.v. voor 

al het verkeer). 
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Deel D:
Beoordelingskader en effecten varianten

Deel D:
Beoordelingskader en effecten varianten
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Deel D: Beoordelingskader en effecten varianten

1. Inleiding

2. Beoordelingskader

3. Verkeersanalyse met stationstuinen

4. Doelbereik

5. Woon- en leefmilieu

6. Investeringskosten

7. Afwegingstabel

8. Conclusie effectenanalyse

9. Verschillen analyse met en zonder stationstuinen 
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D1. Inleiding

◼ De 7 varianten, akkoord bevonden door de Stuurgroep, zijn beoordeeld aan de hand van het 

beoordelingskader. 

◼ De impact op het omliggende wegennet is, per variant, in kaart gebracht. Ook wordt het doelbereik 

(doorstroming, veiligheid en robuustheid), woon- en leefmilieu en de investeringskosten per variant 

inzichtelijk gemaakt. Deze aspecten worden inzichtelijk gemaakt voor de 2030 referentiesituatie mét 

stationstuinen.

◼ Vervolgens wordt kort ingegaan op de situatie 2030 referentie zonder stationstuinen en worden de 

verschillen beschreven. 
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D2. Beoordelingskader

58

◼ De kansrijke varianten worden beschouwd aan de hand van een 14-tal criteria ingedeeld naar 

doelbereik, woon- en leefmilieu en kosten. Het doelbereik (probleem oplossend vermogen) is 

ingedeeld naar criteria m.b.t. mobiliteit  en verkeersveiligheid. Bij woon en leefmilieu is aandacht 

voor geluidhinder en luchtkwaliteit en voor de leefbaarheid (o.a. impact op openbare ruimte).

◼ Op hoofdlijnen wordt de benodigde financiële investering inzichtelijk gemaakt. Hiermee kunnen 

kosten en effect van een maatregelen in samenhang worden beoordeeld.

Thema Criteria Uitwerking

Doelbereik Mobiliteit • Veranderingen intensiteiten wegvakken

• Veranderingen belasting kruispunten

• Onderscheid intern/extern

• Onderscheid auto en vracht

• Robuustheid netwerk

• Impact multi-modale bereikbaarheid

Verkeersveiligheid • Kwalitatief impact op conflicten met fietsverkeer

• Kwalitatief impact op conflicten met voetgangers

Woon- en leefmilieu Geluid en lucht • Kwalitatieve analyse geluidsemissies

• Kwalitatieve analyse uitstoot CO2 en NOx

Leefbaarheid • Kwalitatieve beschouwing belevingswaarde

• Impact op openbare ruimte

Kosten Ontwerp • Obv globaal schetsontwerp incl. indicatieve kostenraming
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D3. Verkeersanalyse met stationstuinen

◼ De verkeerseffecten van de varianten zijn bepaald door deze te berekeningen met het 

verkeersmodel waarbij Stationstuinen is ontwikkeld.

◼ Niet alle varianten zijn doorgerekend met het verkeersmodel. 

◼ Variant 0 heeft impact op de hoeveelheid auto- en vrachtverkeer. Het is niet bekend hoeveel dit 

zal zijn en of de afname gelijk is verdeeld over de dag. Als hier meer over bekend is, is het 

mogelijk met een aantal aanmames dit door te rekenen.

◼ Variant 1 betreft het aanpassen vna twee kruisingen. Dit heeft in een statisch verkeersmodel te 

weinig impact op de hoeveelheid verkeer en het heeft daardoor weinig nut om dit door te 

rekenen. Effecten zijn dan ook ingeschat aan de hand van kruispuntberekeningen.

◼ De overige varianten zijn wel doorgerekend en de effecten van de varianten zijn weergegeven via 

verschilplots en een verschil tabel met thermometerpunten. Deze geven de toe- en afnames ten 

opzichte van de situatie waar de maatregel niet is genomen:

◼ Rood is een toename van verkeer 

◼ Groen is afname van verkeer

◼ De intensiteitswaarden betreffen werkdag etmaalintensiteiten van het gemotoriseerd verkeer 

(auto en vrachtverkeer opgeteld in beide richtingen tezamen). 
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D3.1 Tabel thermometerpunten varianten met stationstuinen

60

4

3

22

13

23

19202112

815

24

1
14

11
109 2

18

5

6

7

16

25

17

26

27

28

Rood = toename van  verkeer
Groen = afname van verkeer

Nr Straatnaam Variant 2a. Variant 2b. Variant 3a. Variant 3b. Variant 4a. Variant 4b

Extra 

ontsluitingsweg

Extra 

ontsluitingsweg en 

opwaarderen 

Salieweg en 

Selderijweg

2b + halve 

aansluiting

2b + kwart 

aansluiting 

(toerit)

Verbinding naar 

Sandelingenkno

op

Kwart 

aansluiting 

(toerit)

1 IJsselmondse Randweg 43.300 -10 -20 -3.900 300 700 200

2 Veren Ambachtseweg 22.500 -10 0 -3.000 -1.700 1.000 -1.200

3 Boezemweg 10.700 40 330 300 300 3.800 -70

4 Kilweg 11.900 30 280 300 200 2.000 -70

5 Populierenlaan 13.300 10 200 5.700 3.000 20 2.700

6 Verbindingsweg 13.300 10 200 6.100 2.600 20 1.700

7 Verbindingsweg 15.500 -40 -2.100 1.100 -1.300 100 700

8 Verbindingsweg 20.900 -20 -100 -2.500 -2.100 -250 -2.100

9 Dierensteinweg 18.000 -10 -120 0 200 300 200

10 Donk 10.700 0 0 0 0 0 0

11 Veilingweg 2.400 0 0 -100 10 -400 10

12 Spoorlaan 6.800 -30 -160 -300 -300 -150 0

13 Gebroken Meeldijk 3.000 25 140 300 300 450 -10

14

Toerit A15 IJsselmondse 

Knoop 21.100 0 -40 -3.400 -3.000 -1.800 -2.500

15

Afrit A15 IJsselmondse 

Knoop 15.800 0 20 -300 300 700 200

16 Voorweg 5.100 -30 -2.000 900 -500 -100 1.500

17 Verlengde Voorweg 6.100 -300 -2.400 -300 -1.300 500 1.100

18 Handelsweg 1.700 -10 -40 -400 -400 550 -400

19 Lagendijk 250 0 0 0 -10 0 0

20 Rijksstraatweg 3.500 0 0 -100 -20 -400 0

21 Handelsweg 200 0 -40 300 300 500 300

22 Noldijk 200 0 -20 20 -10 50 10

23 Rijksstraatweg 3.600 0 -20 -200 -70 -400 -30

24 Rijksweg A15 208.800 5 -40 -6.300 -2.900 -4.400 -2.300

25 Rijksweg A15/A16 293.400 0 -50 7.700 3.300 -5.000 3.300

26 Selderijweg 1.100 -50 2.200 3.500 2.800 0 0

27 Extra verbindingsweg 0 300 2.700 4.000 3.300 0 0

28

Verbinding naar 

Sandelingenknoop 0 0 0 0 0 11.000 0

2030 referentie 

met 

stationstuinen
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◼ De extra ontsluitingsweg trekt, 

in het verkeersmodel, niet veel 

verkeer (minder dan 500 

mvt/etmaal). Dit komt doordat 

het interne verkeer niet is 

gemodelleerd en de wegen op 

Nieuw Reijerwaard een 

snelheidsregime van 30 km/uur 

hebben. 

◼ De extra ontsluitingsweg zal 

vooral een functie hebben voor 

het interne verkeer. 

◼ De extra ontsluitingsweg zorgt 

ervoor dat de Verlengde 

Voorweg wordt iets minder druk 

wordt, maar biedt geen 

probleemoplossend werking.

+5

0

+10

0
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D3.3 Verschilplot variant 2b

◼ De extra ontsluitingsweg met de 

opwaardering van de Salie- en 

Selderijweg trekt, in het 

verkeersmodel, meer verkeer 

(bijna 3.000 mvt/etmaal).

◼ Door de extra ontsluitingsweg 

met de opwaardering van de 

Salie- en Selderijweg ontstaat 

een nieuwe route tussen 

Barendrecht en Ridderkerk. De 

Verlengde Voorweg wordt 

ontlast.

◼ De toename van verkeer op 

Boezemweg en Populierenlaan 

is beperkt.

62

-40

-50

+200

-20
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D3.4 Verschilplot variant 3a

63

-6300

+7700

◼ Door de extra ontsluitingsweg met 
opwaardering Salie- en 
Selderijweg én een halve 
aansluiting op de parallelbaan 
A15/A16 ontstaat een nieuwe 
ontsluiting naar Dutch Fresh Port 
en Ridderkerk. De halve 
aansluiting trekt, in het 
verkeersmodel, c.a. 16.500 
mvt/etmaal. 

◼ De Veren Ambachtseweg (-2500 
mvt/etmaal) krijgt door de nieuwe 
ontsluiting minder verkeer te 
verwerken. De Verlengde 
Voorweg, nabij de aansluiting met 
de Verbindingsweg, trekt meer 
verkeer aan (+700 mvt/etmaal). 

◼ De Boezemweg (+300 mvt/etmaal) 
en Populierenlaan (+5700 
mvt/etmaal) verwerken ook meer 
verkeer. Rijksstraatweg juist 
minder (-100 mvt/etmaal).

◼ In de spitsperiode (1uur) verwerkt 
de toerit IJsselmondseknoop in de 
ochtendspits 175 mvt/uur en in de 
avondspits 250 mvt/uur. In de 
avondspits houdt dit een afname 
van 15% in. 
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D3.5 Verschilplot variant 3b

64

◼ Door de extra ontsluitingsweg met 

opwaardering Salie- en Selderijweg 

én een kwart aansluiting (toerit) op de 

parallelbaan A15/A16 ontstaat een 

nieuwe route naar Dutch Fresh Port 

en Ridderkerk. De kwart aansluiting 

(toerit) trekt, in het verkeersmodel, 

c.a. +7.300 mvt/etmaal. 

◼ De Veren Ambachtseweg (-1700 

mvt/etmaal) en de Verbindingsweg (-

1300 mvt/etmaal) krijgen door de 

nieuwe verbinding minder verkeer te 

verwerken. 

◼ De Boezemweg (+300 mvt/etmaal) en 

Populierenlaan (+3000 mvt/etmaal) 

verwerken ook meer verkeer. 

Rijksstraatweg juist minder (-200 

mvt/etmaal).

-2900

+3300
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D3.6 Verschilplot variant 4a

65

◼ De nieuwe verbinding naar de 

Sandelingenknoop trekt  ruim 

11.000 mvt/etmaal.

◼ De Rijksstraatweg, Langeweg 

en Dorpsstraat (bij 

Heerjansdam) verwerken 

hierdoor minder verkeer. In de 

spitsperiode (1uur) verwerkt de 

toerit IJsselmondseknoop in de 

ochtendspits 100 mvt/uur en in 

de avondspits 125 mvt/uur. In 

de avondspits houdt dit een 

afname van 7% in. 

◼ De Veren Ambachtseweg

(+1000 mvt/etmaal), de 

Verbindingsweg (+100 

mvt/etmaal) en de Verlengde 

Voorweg (+500 mvt/etmaal) 

worden drukker door de nieuwe 

verbinding.

◼ Tevens de wegen naar 

Barendrecht en Ridderkerk, 

zoals de Boezemweg (+3800 

mvt/etmaal) en de 

Populierenweg (+20 

mvt/etmaal) worden drukker. 

-400

+20
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D3.7 Verschilplot variant 4b

66

◼ De kwart aansluiting (toerit) op de 

parallelbaan A15/16 trekt, in het 

verkeersmodel, 6700 mvt/etmaal. 

◼ De Verbindingsweg (+700 mvt/etmaal) 

en de Verlengde Voorweg (+1100 

mvt/etmaal) worden hierdoor drukker. 

◼ De Veren Ambachtseweg (-1200 

mvt/etmaal) verwerkt hierdoor minder 

verkeer. 

◼ De Populierenlaan richting Ridderkerk 

(+2700 mvt/etmaal) wordt door de 

nieuwe toerit tevens drukker. 

-2300
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D4. Doelbereik

◼ Om doelbereik inzichtelijk te maken zijn 3 aspecten nader belicht:

◼ Doorstroming

◼ Veiligheid

◼ Robuustheid
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D4.1 Doorstroming

◼ Belangrijkste problemen doorstroming Belemmering van de doorstroming door het 
parkeren en stoppen van langzame voertuigen wegen Dutch Fresh Port.

◼ Ontstaan doorstromingsproblemen op de rotonde Veren Ambachtseweg/Verlengde 
Voorweg/Spoorlaan bij een toename van 20% extra verkeer.

◼ Ontstaan doorstromingsproblemen op het kruispunt Donk/Dierensteinseweg, 
kruispunt Dierensteinweg/Veren Ambachtseweg/IJsselmondse Randweg en op het 
kruispunt Tuindersweg/Gebroken Meeldijk bij realisatie Stationstuinen. 

◼ Opwaarderen kruispunten Verlengde Voorweg (variant 1)

◼ Een VRI bij kruispunt Veren Ambachtseweg/Verlengde Voorweg zorgt voor geregelde 
doorstroming in 2030. Uitgaande van 20% extra verkeer (i.v.m. onderschatting 
verkeersmodel) is de VRI licht oververzadigd. De rechtdoor richting op de Veren 
Ambachtseweg heeft met name langste groentijd. Het realiseren van dubbele 
rechtdoor opstelstroken op de Veren Ambachtseweg én Verlengde Voorweg zorgen 
voor verlichting, maar de inpasbaarheid is een opgave.

◼ Extra ontsluitingsweg (variant 2a)

◼ De extra ontsluitingsweg zorgt beperkt voor minder verkeer op de Verlengde 
Voorweg (-20 mvt/uur in de spits) en op de Veren Ambachtseweg (-20 mvt/uur in de 
spits). Deze beperkte afname valt, naar verwachting, te onderbouwen door een 
onderschatting in het verkeersmodel vanwege het ontbreken van het interne verkeer. 

◼ Extra ontsluitingsweg met opwaarderen Salie- en Selderijweg (variant 2b)

◼ Door de extra ontsluitingsweg met de opwaardering van de Salie- en Selderijweg 
ontstaat een nieuwe route tussen Barendrecht en Ridderkerk. De Verlengde 
Voorweg wordt ontlast met een betere doorstroming als gevolg. De toename van het 
verkeer op de Boezemweg en Populierenlaan is beperkt. 
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D4.1 Doorstroming

◼ Halve aansluiting parallelbaan A15/A16 bij Verbindingsweg in combinatie 
met 2b (variant 3a)

◼ Door de extra ontsluitingsweg met opwaardering Salie- en Selderijweg én 
een halve aansluiting op de A15/A16 ontstaat een nieuwe ontsluiting naar 
Dutch Fresh Port. De IJsselmondse Knoop wordt hierdoor ontlast, maar de 
verkeersdruk op de Verlengde Voorweg, Verbindingsweg én op de 
Populierenlaan neemt toe. 

◼ Kwart aansluiting parallelbaan A15/A16 bij Verbindingsweg in combinatie 
met 2b (variant 3b)

◼ Door de extra ontsluitingsweg met opwaardering Salie- en Selderijweg én 
een kwart aansluiting op de A15/A16 worden de Veren Ambachtseweg, 
Verbindingsweg en Verlengde Voorweg ontlast. De toename van het verkeer 
op de Boezemweg is beperkt, echter op de Populierenlaan neemt het verkeer 
sterker toe. 

◼ Verbinding naar Sandelingenknoop langs het spoort (variant 4a)

◼ De verbinding naar de Sandelingenknoop heeft beperkt invloed op de 
verkeersstromen in Dutch Fresh Port: op de Veren Ambachtseweg is de 
verkeerstoename het grootst. Buiten Dutch Fresh Port neemt de 
verkeersdruk het sterkst toe op de Boezemweg (richting Barendrecht). 

◼ Kwart aansluiting parallelbaan A15/A16 (variant 4b)

◼ De kwart aansluiting (toerit) trekt enerzijds verkeer uit Dutch Fresh Port en 
anderszijds uit Ridderkerk. Op de Verbindingsweg, Verlengde Voorweg én de 
Populierenlaan is een toename zichtbaar. Voor de interne doorstroming op de 
Dutch Fresh Port verandert er weinig.
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D4.2 Veiligheid

◼ Belangrijkste problemen veiligheid

◼ Conflicten tussen fiets- en vrachtverkeer op verschillende kruispunten binnen Dutch 

Fresh Port.

◼ Foutief parkeren en stoppen van vrachtwagens op de wegen Dutch Fresh Port.

◼ Opwaarderen kruispunten Verlengde Voorweg (variant 1)

◼ Door het regelen van de verkeersstromen op de kruispunten met de Verlengde 

Voorweg verbetert de verkeersveiligheid: er ontstaan minder conflicten tussen het 

fiets- en vrachtverkeer. 

◼ Extra ontsluitingsweg (variant 2a)

◼ De extra ontsluitingsweg zorgt niet voor een verbetering van de verkeersveiligheid. 

Volgens het verkeersmodel trekt de extra ontsluitingsweg weinig verkeer (naar 

verwachting is dit een onderschatting gebruik in het verkeersmodel), waardoor er 

weinig verandering is in de verkeersdrukte op de wegen in Dutch Fresh Port en 

blijven de bestaande veiligheidsproblemen bestaan.

◼ Extra ontsluitingsweg met opwaarderen Salie- en Selderijweg (variant 2b)

◼ De extra ontsluitingsweg met het opwaarderen van de Salie- en Selderijweg trekt 

meer verkeer, waardoor de andere wegen in Dutch Fresh Port (zoals de 

Verbindingsweg en Verlengde Voorweg) worden ontlast. Hierdoor hoeven de 

kruispunten minder verkeer af te wikkelen, wat de verkeersveiligheid verbetert. De 

verkeersveiligheid neemt tevens toe op de Salie- en Selderijweg, door o.a. de 

verbreding en de aanleg van fietsstroken. 
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D4.2 Veiligheid

◼ Halve aansluiting parallelbaan A15/A16 bij Verbindingsweg in combinatie met 2b 

(variant 3a)

◼ De halve aansluiting op de A16 in combinatie met 2b creëert een nieuwe ontsluiting 

naar Dutch Fresh Port. De verkeersdruk op de Populierenlaan (richting Ridderkerk) 

neemt toe en vooral op de kruispunten zullen veiligheidsproblemen ontstaan (meer 

conflicten tussen fiets- en gemotoriseerd verkeer). In Dutch Fresh Port neemt de 

verkeersveiligheid toe op de Salie- en Selderijweg, door o.a. de verbreding en de 

aanleg van fietsstroken. De verkeersveiligheid neemt echter af bij de aansluiting op 

de Verbindingsweg (meer conflicten tussen fiets- en gemotoriseerd verkeer). 

◼ Kwart aansluiting parallelbaan A15/A16 bij Verbindingsweg in combinatie met 2b 

(variant 3b)

◼ De kwart aansluiting op de A16 in combinatie met 2b ontlast meerdere wegen in 

Dutch Fresh Port (onder andere de Veren Ambachtseweg, Verlengde Voorweg en 

Verbindingsweg), wat de verkeersveiligheid op deze wegen verbetert. De 

verkeersveiligheid neemt echter af op de Populierenlaan, hier neemt het verkeer 

toe, waardoor er meer conflicten ontstaan bij de kruispunten tussen fiets- en 

gemotoriseerd verkeer. 
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D4.2 Veiligheid

◼ Verbinding naar Sandelingenknoop langs het spoort (variant 4a)

◼ Er worden geen veranderingen in de veiligheid verwacht. Langs de nieuwe 

verbinding wordt geen fietspad gerealiseerd. 

◼ Kwart aansluiting parallelbaan A15/A16 (variant 4b)

◼ Door de kwart aansluiting neemt de verkeersdrukte toe op de Verbindingsweg, 

Verlengde Voorweg én de Populierenlaan, waardoor de verkeersveiligheid zal 

toenemen. Er ontstaan meer conflicten tussen fiets- en gemotoriseerd verkeer op 

de kruispunten. De verkeersveiligheid neemt ook af bij de aansluiting op de 

Verbindingsweg (meer conflicten tussen fiets- en gemotoriseerd verkeer). 
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D4.3 Robuustheid

◼ Kans voor het verbeteren van de robuustheid

◼ Meer wegen in Dutch Fresh Port geven meerdere routemogelijkheden en zorgen 

voor meer capaciteit. Bij een calamiteit kan er gemakkelijker een andere route 

worden genomen. 

◼ In Dutch Fresh Port is het verkeer aangewezen op 2 oost-west verbindingen: 

Verbindingsweg en Verlengde Voorweg. De kruispunten zijn echter druk en geven 

in het geval van de Verlengde Voorweg veiligheidsproblemen.

◼ Opwaarderen kruispunten Verlengde Voorweg (variant 1)

◼ Het opwaarderen van de kruispunten maakt geen verschil in de robuustheid van 

het netwerk.

◼ Extra ontsluitingsweg (variant 2a)

◼ De extra ontsluitingsweg verbetert de robuustheid van het netwerk. Een nieuwe 

schakel in de oost-west verbinding wordt gerealiseerd, echter biedt het niet een 

volledige oost-west verbinding.

◼ Extra ontsluitingsweg met opwaarderen Salie- en Selderijweg (variant 2b)

◼ De extra ontsluitingsweg met het opwaarderen van de Salie- en Selderijweg 

verbetert de robuustheid van het netwerk. Een extra oost-west verbinding wordt 

gerealiseerd. 
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D4.3 Robuustheid

◼ Halve aansluiting parallelbaan A15/A16 bij Verbindingsweg in combinatie met 
2b (variant 3a)

◼ De extra ontsluitingsweg met opwaardering Salie- en Selderijweg én een halve 
aansluiting op de A15/A16 verbetert de robuustheid van het netwerk sterk. Een 
nieuwe oost-west verbinding wordt gerealiseerd mét een nieuwe aansluiting op de 
A16. 

◼ Kwart aansluiting parallelbaan A15/A16 bij Verbindingsweg in combinatie met 
2b (variant 3b)

◼ De extra ontsluitingsweg met opwaardering Salie- en Selderijweg én een kwart 
aansluiting op de A15/A16 verbetert de robuustheid van het netwerk sterk. Een 
nieuwe oost-west verbinding wordt gerealiseerd. De kwart aansluiting maakt het 
wegennet wel complexer en te begrijpen voor de (incidentele) weggebruiker. 

◼ Verbinding naar Sandelingenknoop langs het spoort (variant 4a)

◼ De verbinding naar de Sandelingenknoop verbetert de robuustheid van het 
interne netwerk van Dutch Fresh Port niet. Het zorgt wel voor een verbetering van 
de externe robuustheid. 

◼ Kwart aansluiting parallelbaan A15/A16 (variant 4b)

◼ De kwart aansluiting verbetert de robuustheid van het interne netwerk van Dutch 
Fresh Port niet. Wel wordt een extra toerit naar de A16 gerealiseerd dichtbij het 
bedrijventerrein, waardoor het verkeer snel de Dutch Fresh Port kan verlaten. De 
kwart aansluiting maakt het wegennet wel complexer en te begrijpen voor de 
(incidentele) weggebruiker. 
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D5. Woon en leefmilieu

◼ Om woon en leefmilieu inzichtelijk te maken zijn 2 aspecten nader belicht:

◼ Leefbaarheid (geluidhinder en luchtkwaliteit)

◼ Natuur en groen (openbare ruimte)
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D5.1 Leefbaarheid geluid/lucht

◼ Belangrijkste problemen leefbaarheid  (geluidhinder en luchtkwaliteit)

◼ Een nieuwe weg heeft veel impact op de doorstroming, robuustheid van het 

netwerk én op de leefbaarheid. Daarom moet een nieuwe weg voldoen aan 

strenge richtlijnen op het gebied van geluid en lucht. Waar nodig moeten 

mitigerende maatregelen genomen worden. 

◼ Opwaarderen kruispunten Verlengde Voorweg (variant 1)

◼ Het opwaarderen van de kruispunten van de Verlengde Voorweg heeft geen 

impact op geluid en lucht. Bij een betere doorstroming verbetert, met name, de 

luchtkwaliteit. 

◼ Extra ontsluitingsweg (variant 2a)

◼ De extra ontsluitingsweg is geprojecteerd over de lintbebouwing langs de 

Rijksstraatweg (deze huizen dienen te wijken) en over de Boomgaard. De 

huizen langs de Rijksstraatweg zijn geluidsgevoelig en de Boomgaard is het 

enige substantiële stukje groen in het gebied. De impact op de leefbaarheid is 

hierdoor groot. 

◼ Extra ontsluitingsweg met opwaarderen Salie- en Selderijweg (variant 2b)

◼ De extra ontsluitingsweg met het opwaarderen van de Salie- en Selderijweg 

kent dezelfde impact op de leefbaarheid als variant 2a. Daarbij komt dat de 

leefbaarheid op de Hoogzandweg, nabij de Salieweg, afneemt, omdat de 

verkeersdruk toeneemt op de Salieweg.
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D5.1 Leefbaarheid geluid/lucht

◼ Halve aansluiting parallelbaan A15/A16 bij Verbindingsweg in combinatie 
met 2b (variant 3a)

◼ De extra ontsluitingsweg met opwaardering Salie- en Selderijweg én een halve 
aansluiting op de A15/A16 heeft meer impact op de leefbaarheid dan variant 
2b. Naast de druk op de leefbaarheid binnen Dutch Fresh Port, neemt, o.a. 
door de halve aansluiting op de A16, de druk op de leefbaarheid toe op wegen 
buiten Dutch Fresh Port. Dit betreft onder meer de Populierenlaan richting 
Ridderkerk en de Boezemweg richting Barendrecht.

◼ Kwart aansluiting parallelbaan A15/A16 bij Verbindingsweg in combinatie 
met 2b (variant 3b)

◼ Door de kwart aansluiting A16 in combinatie met 2b verandert de leefbaarheid 
voor de wegen in Dutch Fresh Port (waaronder de Rijksstraatweg) niet. De 
verkeersdruk neemt hier juist af. Op de wegen buiten Dutch Fresh Port zal de 
leefbaarheid echter afnemen. Op de Boezemweg richting Barendrecht neemt 
de verkeersdruk wat toe en op de Populierenlaan richting Ridderkerk neemt de 
verkeersdruk juist sterk toe. 

◼ Verbinding naar Sandelingenknoop langs het spoort (variant 4a)

◼ De impact op de leefbaarheid van de verbinding naar de Sandelingenknoop is 
relatief beperkt: langs het traject zijn geen woningen aanwezig en de 
infrastructuur wordt gebundeld. De leefbaarheid op de Boezemweg neemt wat 
af, doordat de verkeersdruk hier toeneemt. 

◼ Kwart aansluiting parallelbaan A15/A16 (variant 4b)

◼ De impact op de leefbaarheid bij de kwart aansluiting is beperkt: langs het 
plangebied bevinden zich weinig tot geen woningen.
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D5.2 Natuur en groen (openbare ruimte)

◼ Belangrijkste problemen natuur en groen (openbare ruimte)

◼ Nieuwe infrastructuur kan bestaande groenstructuren aantasten. 

◼ Opwaarderen kruispunten Verlengde Voorweg (variant 1)

◼ Het opwaarderen van de kruispunten van de Verlengde Voorweg heeft niet 
tot nauwelijks impact op de openbare ruimte. 

◼ Extra ontsluitingsweg (variant 2a)

◼ De extra ontsluitingsweg heeft impact op de openbare ruimte van de 
Rijksstraatweg en op de groenstructuren van de Boomgaard (de Boomgaard 
is het enige substantiële stukje groen in het gebied). De extra ontsluiting 
heeft daarom grote impact op de belevingswaarde van het gebied. 

◼ Extra ontsluitingsweg met opwaarderen Salie- en Selderijweg (variant 2b)

◼ De impact op de leefbaarheid van de extra ontsluitingsweg met het 
opwaarderen van de Salie- en Selderijweg is vergelijkbaar met variant 2a. 
Daarbij komt dat het opwaarderen van de Salie- en Selderijweg extra impact 
heeft op het groen en op de openbare ruimte. 

◼ Halve aansluiting parallelbaan A15/A16 bij Verbindingsweg in combinatie 
met 2b (variant 3a)

◼ De impact op de leefbaarheid van de extra ontsluitingsweg met het 
opwaarderen van de Salie- en Selderijweg én de halve aansluiting op de A16 
is vergelijkbaar met variant 2b. Daarbij komt dat er van openbare ruimte en 
groen gebruik wordt gemaakt om de halve aansluiting op de A16, met name 
aan de noordzijde, te realiseren. 
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D5.2 Natuur en groen (openbare ruimte)

◼ Kwart aansluiting parallelbaan A15/A16 bij Verbindingsweg in combinatie 

met 2b (variant 3b)

◼ De impact op de leefbaarheid van de extra ontsluitingsweg met het 

opwaarderen van de Salie- en Selderijweg én de kwart aansluiting op de A16 

is vergelijkbaar met variant 2b. De kwart aansluiting heeft minder impact op 

natuur en groen dan de halve aansluiting (variant 3a).

◼ Verbinding naar Sandelingenknoop langs het spoort (variant 4a)

◼ De verbinding naar de Sandelingenknoop heeft veel impact op de 

groenstructuren langs het spoor en op het natuurgebied het Waalbos. 

◼ Kwart aansluiting parallelbaan A15/A16 (variant 4b)

◼ De kwart aansluiting heeft een geringe impact op natuur en groen: alleen een 

toerit aan de zuidkant wordt gerealiseerd. 
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D6. Investeringskosten

1 2a 2b 3a 3b 4a 4b

Investerings
raming (ex BTW) +/- 50% in mio €

€ 3 € 17 € 21 € 70 € 40 € 44 € 18

80

◼ De kosten zijn geraamd op basis van een zeer globale schets. Er ligt nog geen ontwerp 

aan ten grondslag, wel een verkeerskundige inschatting van de belangrijkste 

hoeveelheden.

◼ De indicatie is plus of min 50% onzekerheid.

◼ Het is niet aan te raden deze indicatie te gebruiken voor budget reserveringen. Het 

betreft investeringsramingen exclusief BTW waarbij naast de Bouwkosten ook de 

Vastgoedkosten, Engineering, Administratie en Toezicht, Overige bijkomende kosten en 

een Risicoreservering zijn opgenomen.

◼ Voor de Vastgoedkosten is een voorlopige inschatting gemaakt en nader onderzoek is 

noodzakelijk, bij voorkeur in samenspraak met de gemeenten.

◼ Als uit het sluipverkeeronderzoek komt dat het gewenst is de Rijksstraatweg te 

knippen, dan kunnen 2a, 2b , 3a en 3b zonder onderdoorgang op de Rijksstraatweg 

worden uitgevoerd. Fietsers kruisen wel de extra ontsluitingsweg. Qua 

investeringskosten scheelt dit circa 8 mio €.
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D7. Afwegingstabel

81 B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding

◼ De effecten zijn per variant aan de hand van het beoordelingskader 

bepaald en in een beoordelingstabel beschreven.

◼ Hiervoor is een 7 punts-schaal gebruikt op basis van plussen en 

minnen. Deze schaal is hieronder weergeven.

◼ De beoordelingstabel is weergegeven in bijlage 6.

◼ Een samenvatting van deze tabel is hieronder weergegeven. In deze 

tabel zijn belangrijke aspecten als  doorstroming, veiligheid, 

robuustheid, leefbaarheid, natuur en kosten algemener gescoord.

+++ Grote verbetering

++ Verbetering

+ Lichte verbetering

0 Neutraal (geen verandering)

- Lichte verslechtering

- - Verslechtering

- - - Grote verslechtering

Variant 0 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b

Doorstroming x 0 0 + - ++ 0 0

Veiligheid x + 0 ++ - + 0 -

Robuustheid (intern) x 0 + ++ ++ ++ 0 0

Leefbaarheid (geluid/lucht) x 0 - - - - - - - - 0 0

Natuur (groen, openbare ruimte) x 0 - - - - - - - - - - -

Kosten (infra mio €) x € 3 € 17 € 21 € 70 € 40 € 44 € 18

Proceduretijd en ontwerprichtlijnen x 0 - - - - - - - - - - - - -
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D8. Conclusies effectenanalyse

◼ Variant 0 No Regret kan een positieve bijdrage leveren aan de problemen in Dutch Fresh Port. Echter is deze 
variant alleenstaand niet probleemoplossend genoegd. Daarom is variant 0 gescoord met een x. 

◼ Variant 1 Opwaarderen kruispunten Verlengde Voorweg draagt bij aan de doorstroming en veiligheid op de 
kruispunten van de Verlengde Voorweg. De probleemoplossende werking is echter beperkt voor de andere 
wegen in Dutch Fresh Port. 

◼ Variant 2a Extra ontsluitingsweg biedt meer robuustheid aan het netwerk van Dutch Fresh Port, maar de 
ontlast de Verlengde Voorweg beperkt. Hierdoor is de probleemoplossende werking gering. Daarbij neemt de 
leefbaarheid in het gebied af door de doorkruising met de Rijksstraatweg en de Boomgaard. 

◼ Variant 2b Extra ontsluitingsweg met opwaarderen Salie- en Selderijweg biedt een kwalitatief betere oost-
west verbinding dan variant 2a en een grotere robuustheid van het netwerk. De probleemoplossende werking 
is groot: de andere wegen in Dutch Fresh Port worden ontlast en er treden minder veiligheidsproblemen op. 
De leefbaarheid in het gebied neemt echter wel af door de doorkruising met de Rijksstraatweg en de 
Boomgaard. 

◼ Variant 3a Halve aansluiting parallelbaan A15/A16 bij Verbindingsweg in combinatie met 2b realiseert 
een nieuwe ontsluiting voor Dutch Fresh Port, wat zorgt voor een robuuster netwerk. De IJsselmondse Knoop 
wordt hierdoor ontlast, maar de verkeersdruk op de Verlengde Voorweg, Verbindingsweg én op de 
Populierenlaan neemt toe. De veiligheid verandert niet. De leefbaarheid en natuur binnen en buiten Dutch 
Fresh Port neemt af, door de doorkruising met de Rijksstraatweg en de Boomgaard en door de toenemende 
verkeersdruk op de Boezemweg en Populierenlaan. 
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Variant 0 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b

Doorstroming x 0 0 + - ++ 0 0

Veiligheid x + 0 ++ - + 0 -

Robuustheid (intern) x 0 + ++ ++ ++ 0 0

Leefbaarheid (geluid/lucht) x 0 - - - - - - - - 0 0

Natuur (groen, openbare ruimte) x 0 - - - - - - - - - - -

Kosten (infra mio €) x € 3 € 17 € 21 € 70 € 40 € 44 € 18

Proceduretijd en ontwerprichtlijnen x 0 - - - - - - - - - - - - -
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D8. Conclusies effectenanalyse

◼ Kwart aansluiting parallelbaan A15/A16 bij Verbindingsweg in combinatie met 2b (variant 3b) 

realiseert een robuust netwerk Dutch Fresh Port (net iets lager dan 3a). Meerdere wegen binnen Dutch 

Fresh Port worden ontlast (onder andere de Veren Ambachtseweg, Verlengde Voorweg en Verbindingsweg), 

wat de verkeersveiligheid op deze wegen verbetert. De leefbaarheid en natuur binnen en buiten Dutch 

Fresh Port neemt af, door de doorkruising met de Rijksstraatweg en de Boomgaard en door de toenemende 

verkeersdruk op de Boezemweg en Populierenlaan. 

◼ Variant 4a Verbinding naar Sandelingenknoop langs het spoort biedt geen oplossingen voor de 

problemen binnen Dutch Fresh Port. Er wordt een nieuwe ontsluiting naar het gebied gerealiseerd. De 

leefbaarheid langs de Boezemlaan neemt af, door de toenemende verkeersdruk. Ook heeft de verbinding 

naar de Sandelingenknoop grote impact op het natuurgebied Waalbos. 

◼ Variant 4b Kwart aansluiting parallelbaan A15/A16 biedt weinig oplossingen voor de problemen binnen 

Dutch Fresh Port. Er wordt wel een extra verbinding gerealiseerd naar de A16. Echter is te zien dat de kwart 

aansluiting ook verkeer vanuit Ridderkerk trekt, wat negatieve gevolgen heeft voor de doorstroming, 

veiligheid en leefbaarheid op de Populierenlaan. 
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Variant 0 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b

Doorstroming x 0 0 + - ++ 0 0

Veiligheid x + 0 ++ - + 0 -

Robuustheid (intern) x 0 + ++ ++ ++ 0 0

Leefbaarheid (geluid/lucht) x 0 - - - - - - - - 0 0

Natuur (groen, openbare ruimte) x 0 - - - - - - - - - - -

Kosten (infra mio €) x € 3 € 17 € 21 € 70 € 40 € 44 € 18

Proceduretijd en ontwerprichtlijnen x 0 - - - - - - - - - - - - -
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D9. Verschillen analyse met en zonder stationstuinen

◼ In deel B is geconcludeerd dat de ontwikkeling van Stationstuinen meer verkeersdruk geven op de 

Dierensteinweg, IJsselmondse Knoop en de rotonde Veren Ambachtseweg/Tuindersweg/ 

Spoorlaan/Verlengde Voorweg. Hier worden in de toekomstige situatie al veiligheids- en 

doorstromingsknelpunten voorzien. Met de komst van Stationstuinen zal het fiets- én autoverkeer 

toenemen.

◼ De ontwikkeling van Stationstuinen is nog niet vastgesteld en de kans is dus aanwezig dat 

Stationstuinen niet wordt gerealiseerd. De vraag is of de conclusies uit het vorige hoofdstuk met 

betrekking tot de effecten van de varianten hierdoor wijzigen. 

◼ Om hier inzicht in te krijgen zijn drie varianten doorgerekend in de situatie waarbij Stationstuinen niet 

worden ontwikkeld en het wegennet in Dutch Fresh Port niet wordt aangepast nabij het station. In 

bijlage 7 zijn de resultaten van deze berekeningen weergegeven en vergeleken met de 

berekeningen zoals gepresenteerd in deel D. De belangrijkste bevindingen zijn hieronder 

opgesomd. 

◼ Variant 2B; extra ontsluitingsweg; De extra ontsluitingsweg inclusief opwaardering Salieweg en 

Selderijweg verwerkt circa 2.500 mvt/etmaal. Dit is 200 mvt/etmaal minder dan in de situatie met 

Stationstuinen. Dit verschil is niet groot. Ook nu wordt de Verlengde Voorweg ontlast met ruim 

2.000 mvt/etmaal. 

◼ Ook variant 3a geeft een vergelijkbaar beeld in de situatie met en zonder Stationstuinen. De toe-

en afnames van verkeer vindt plaats op dezelfde wegen en routes. De extra ontsluitingsweg trekt 

800 mvt/etmaal minder dan in de situatie met Stationstuinen. Dit betekent dat verkeer van en 

naar Stationstuinen gebruik maakt van deze nieuwe weg (zie bijlage 5 met de selected link 

berekeningen).
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D9. Verschillen analyse met en zonder stationstuinen
◼ Bij variant 4b zonder Stationstuinen trekt de kwart aansluiting op de A15/A16 6.500 mvt/etmaal. 

In de situatie met Stationstuinen was dit 6.700 mvt/etmaal. Dit verschil is klein. Ook in deze 

verschilplot wordt duidelijk dat de IJsselmondse Knoop (toerit naar de A15 en Veren 

Ambachtseweg) wordt ontlast en dat de Populierenlaan in Ridderkerk extra verkeer aantrekt.

◼ De verschillen tussen de berekeningen met en zonder Stationstuinen zijn qua effect niet heel groot. 

De routewijzigingen zijn vergelijkbaar. 

◼ Het belangrijkste verschil is dat er in de situatie zonder Stationstuinen minder verkeer in Dutch 

Fresh Port hoeft te zijn en dus ook aanwezig is. De probleemanalyse in deel B heeft dit ook al 

aangetoond. Met name de rotonde Veren Ambachtseweg/Verlengde 

Voorweg/Spoorlaan/Tuindersweg, de Donk, Dierensteinweg en de IJsselmondse Knoop in het 

oudere deel van DFP krijgen meer verkeer te verwerken. En de routemogelijkheden worden minder 

groot door het autoluw maken van het stationsgebied. 

◼ De situatie met Stationstuinen geeft naast meer verkeersdruk voor auto’s en vrachtwagen ook meer 

fietsverkeer in DFP. De mogelijke conflicten tussen langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en 

het gemotoriseeerd verkeer nemen daardoor in heel DFP toe. Bij de uitwerking van het wegennet 

van DFP zal dan ook veel aandacht moeten worden besteed aan verkeersveiligheid. Veilige 

fietsroutes met een scheiding van verkeerssoorten op de belangrijkste verkeersassen en 

kruispunten is een  maatregelen die de verkeersveiligheid kan bevorderen.  De varianten die extra 

infrastructuur bieden voor auto- en vrachtverkeer en fietsverkeer voorzien al in een betere scheiding 

van de verkeerssoorten (1, 2b).  

◼ De verschillen van de effecten tussen de varianten met en zonder Stationstuinen zijn niet groot 

genoeg om wegvakken of kruispunten anders vorm te geven. De kosten inschatting van de 

varianten blijft gelijk. 
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Deel E. Conclusies

1. Problemen

2. Varianten

3. Effectenanalyse

4. Verschillen met en zonder stationstuinen

5. Voorlopige conclusie
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E1. Problemenanalyse

◼ In de huidige situatie zijn er al problemen op het gebied van doorstroming, veiligheid en 

leefbaarheid in DFP.

◼ Daarbij geldt in de huidige situatie (specifiek voor Dutch Fresh Port) een verkeersproblematiek 

van veel intern verkeer tussen de bedrijven met langzaam rijdende (interne) voertuigen, die de 

doorstroming op het terrein belemmeren. Ook komt het voor dat vrachtwagens de doorstroming 

belemmeren, door het stoppen en stilstaan op de wegen. Verder is er een parkeerproblematiek 

van lange afstand transporteurs op Nieuw Reijerwaard. Naar verwachting worden deze 

problemen groter als Nieuw Reijerwaard verder wordt volgebouwd.

◼ In de toekomstige situatie (ontwikkeling Nieuw Reijerwaard én Cornelisland) zal de Verlengde 

Voorweg, naast de huidige verkeersveiligheidsproblemen, ook doorstromingsproblemen gaan 

geven. Mede vanwege de groei van het interne en externe verkeer in combinatie met de groei 

van het gelijkvloers overstekende fietsverkeer.

◼ De ontwikkeling van Stationstuinen geeft meer verkeersdruk op de Dierensteinweg, 

IJsselmondse Knoop en de rotonde Veren Ambachtseweg/Tuindersweg/ Spoorlaan/Verlengde 

Voorweg. Hier worden in de toekomstige situatie al veiligheids- en doorstromingsknelpunten 

voorzien. Met de komst van Stationstuinen zal het fiets- én autoverkeer toenemen.

◼ Er zijn leefbaarheidsproblemen op de Rijksstraatweg vanwege verkeer dat congestie op de 

snelwegen ontwijkt en vrachtverkeer dat het vrachtverbod negeert.

88 B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding



Dutch Fresh Port interne bereikbaarheid | 22 oktober 2021

E1. Problemenanalyse

◼ Huidige situatie 

• Doorstroming IJsselmondse Knoop (geen probleem meer na reconstructie; de enkele toerit 

en weefvak A15 en afwikkeling A16 blijven een probleem tot deze zijn aangepast door RWS)

• Doorstroming wegen DFP (bijvoorbeeld op de Handelsweg en Donk; door maatregelen die nu 

getroffen worden in Nieuw Reijerwaard mag er geen stilstaand verkeer meer op de 

bedrijfslanen staan)

• Veiligheid rotonde Veren Ambachtseweg/Verlengde Voorweg/Tuindersweg/Spoorlaan en 

Verlengde Voorweg met kruispunten Handelsweg en Laurierweg 

• Veiligheid Kruispunt Hoogzandweg met Verbindingsweg en de Hoogzandweg zelf

• Parkeren en veiligheid Handelsweg

• Leefbaarheid Rijksstraatweg

◼ Toekomstige situatie 2030

• Doorstroming rotonde Veren Ambachtseweg/Verlengde Voorweg/Tuindersweg/Spoorlaan

• De overige knelpunten verergeren ten opzichte van de huidige situatie 

◼ Toekomstige situatie 2030 met ontwikkeling Stationstuinen

• Doorstroming op de IJsselmondse Knoop, kruispunten Dierensteinweg en Tuindersweg

• Met name de knelpunten in het westelijke oude deel van DFP verergeren ten opzichte van de 

toekomstige situatie met de ontwikkeling van Nieuw Reierwaard
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NB: Huidige situatie is 2020 en toekomstige situatie is in verkeersmodel 

v-MRDH het prognosejaar 2030. 

E1. Probleemanalyse 
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E3. Effectenanalyse

◼ Variant 0 No Regret kan een positieve bijdrage leveren aan de problemen in Dutch Fresh Port. 

Echter is deze variant alleenstaand niet probleemoplossend genoegd. Daarom is variant 0 gescoord 

met een x. 

◼ Variant 1 Opwaarderen kruispunten Verlengde Voorweg draagt bij aan de doorstroming en 

veiligheid op de kruispunten van de Verlengde Voorweg. De probleemoplossende werking is echter 

beperkt voor de andere wegen in Dutch Fresh Port. 

◼ Variant 2a Extra ontsluitingsweg biedt meer robuustheid aan het netwerk van Dutch Fresh Port, 

maar de ontlast de Verlengde Voorweg beperkt. Hierdoor is de probleemoplossende werking gering. 

Daarbij neemt de leefbaarheid in het gebied af door de doorkruising met de Rijksstraatweg en de 

Boomgaard. 

◼ Variant 2b Extra ontsluitingsweg met opwaarderen Salie- en Selderijweg biedt een kwalitatief 

betere oost-west verbinding dan variant 2a en een grotere robuustheid van het netwerk. De 

probleemoplossende werking is groot: de andere wegen in Dutch Fresh Port worden ontlast en er 

treden minder veiligheidsproblemen op. De leefbaarheid in het gebied neemt echter wel af door de 

doorkruising met de Rijksstraatweg en de Boomgaard. 
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Variant 0 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b

Doorstroming x 0 0 + - ++ 0 0

Veiligheid x + 0 ++ - + 0 -

Robuustheid (intern) x 0 + ++ ++ ++ 0 0

Leefbaarheid (geluid/lucht) x 0 - - - - - - - - 0 0

Natuur (groen, openbare ruimte) x 0 - - - - - - - - - - -

Kosten (infra mio €) x € 3 € 17 € 21 € 70 € 40 € 44 € 18

Proceduretijd en ontwerprichtlijnen x 0 - - - - - - - - - - - - -
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E3. Effectenanalyse

◼ Variant 3a Halve aansluiting parallelbaan A15/A16 bij Verbindingsweg in combinatie met 2b 

realiseert een nieuwe ontsluiting voor Dutch Fresh Port, wat zorgt voor een robuuster netwerk. De 

IJsselmondse Knoop wordt hierdoor ontlast, maar de verkeersdruk op de Verlengde Voorweg, 

Verbindingsweg én op de Populierenlaan neemt toe. De veiligheid verandert niet. De leefbaarheid 

en natuur binnen en buiten Dutch Fresh Port neemt af, door de doorkruising met de Rijksstraatweg 

en de Boomgaard en door de toenemende verkeersdruk op de Boezemweg en Populierenlaan. 

◼ Kwart aansluiting parallelbaan A15/A16 bij Verbindingsweg in combinatie met 2b (variant 3b) 

realiseert een robuust netwerk Dutch Fresh Port (net iets lager dan 3a). Meerdere wegen binnen 

Dutch Fresh Port worden ontlast (onder andere de Veren Ambachtseweg, Verlengde Voorweg en 

Verbindingsweg), wat de verkeersveiligheid op deze wegen verbetert. De leefbaarheid en natuur 

binnen en buiten Dutch Fresh Port neemt af, door de doorkruising met de Rijksstraatweg en de 

Boomgaard en door de toenemende verkeersdruk op de Boezemweg en Populierenlaan. 
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Variant 0 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b

Doorstroming x 0 0 + - ++ 0 0

Veiligheid x + 0 ++ - + 0 -

Robuustheid (intern) x 0 + ++ ++ ++ 0 0

Leefbaarheid (geluid/lucht) x 0 - - - - - - - - 0 0

Natuur (groen, openbare ruimte) x 0 - - - - - - - - - - -

Kosten (infra mio €) x € 3 € 17 € 21 € 70 € 40 € 44 € 18

Proceduretijd en ontwerprichtlijnen x 0 - - - - - - - - - - - - -
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E3. Effectenanalyse

◼ Variant 4a Verbinding naar Sandelingenknoop langs het spoort biedt geen oplossingen voor de 

problemen binnen Dutch Fresh Port. Er wordt een nieuwe ontsluiting naar het gebied gerealiseerd. 

De leefbaarheid langs de Boezemlaan neemt af, door de toenemende verkeersdruk. Ook heeft de 

verbinding naar de Sandelingenknoop grote impact op het natuurgebied Waalbos. 

◼ Variant 4b Kwart aansluiting parallelbaan A15/A16 biedt weinig oplossingen voor de problemen 

binnen Dutch Fresh Port. Er wordt wel een extra verbinding gerealiseerd naar de A16. Echter is te 

zien dat de kwart aansluiting ook verkeer vanuit Ridderkerk trekt, wat negatieve gevolgen heeft voor 

de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op de Populierenlaan. 
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Variant 0 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b

Doorstroming x 0 0 + - ++ 0 0

Veiligheid x + 0 ++ - + 0 -

Robuustheid (intern) x 0 + ++ ++ ++ 0 0

Leefbaarheid (geluid/lucht) x 0 - - - - - - - - 0 0

Natuur (groen, openbare ruimte) x 0 - - - - - - - - - - -

Kosten (infra mio €) x € 3 € 17 € 21 € 70 € 40 € 44 € 18

Proceduretijd en ontwerprichtlijnen x 0 - - - - - - - - - - - - -
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E4. Verschillen met en zonder stationstuinen

◼ Het wel dan niet aanleggen van Stationstuinen heeft geen effect op de conclusies van de effect-

analyse. De verschillen tussen de berekeningen met en zonder Stationstuinen zijn qua effect niet 

heel groot. De routewijzigingen zijn vergelijkbaar. 

◼ Het wordt door de aanleg van Stationstuinen drukker en de veiligheids- en doorstromingsproblemen 

worden groter, met name in het oudere deel van DFP (waar de Stationstuinen gerealiseerd worden). 

En de routemogelijkheden worden minder groot door het autoluw maken van het stationsgebied. 

◼ De situatie met Stationstuinen geeft naast meer verkeersdruk voor auto’s en vrachtwagen ook meer 

fietsverkeer in DFP. De mogelijke conflicten tussen langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en 

het gemotoriseerd verkeer nemen daardoor in heel DFP toe. Bij de uitwerking van het wegennet van 

DFP zal dan ook veel aandacht moeten worden besteed aan verkeersveiligheid. 

◼ De verschillen van de effecten tussen de varianten met en zonder Stationstuinen zijn niet groot 

genoeg om wegvakken of kruispunten anders vorm te geven. De kosten inschatting van de 

varianten blijft gelijk. 
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E5. Conclusies

◼ Proceduretijd en ontwerprichtlijnen

◼ Qua ontwerprichtlijnen van RWS is de extra aansluiting op de A16 niet mogelijk en 

Rijkswaterstaat wenst geen nieuwe aansluitingen conform haar aansluitingenbeleid. Dat maakt 

de maatregel moeilijk haalbaar. Dit geldt voor variant 3a, 3b en 4b.

◼ De stikstof problematiek zorgt de laatste jaren voor veel vertraging bij projecten. Grote ingrepen 

als bij variant 3a, 3b en 4a kunnen hierdoor vertraging ondervinden dan wel niet haalbaar zijn. 

Voor variant 4a kan de stikstofproblematiek problemen geven alsmede de provincie en 

natuurorganisaties in verband met de aantasting van de natuur.
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Variant 0 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b

Doorstroming x 0 0 + - ++ 0 0

Veiligheid x + 0 ++ - + 0 -

Robuustheid (intern) x 0 + ++ ++ ++ 0 0

Leefbaarheid (geluid/lucht) x 0 - - - - - - - - 0 0

Natuur (groen, openbare ruimte) x 0 - - - - - - - - - - -

Kosten (infra mio €) x € 3 € 17 € 21 € 70 € 40 € 44 € 18

Proceduretijd en ontwerprichtlijnen x 0 - - - - - - - - - - - - -
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E5. Conclusies

◼ Interne versus externe bereikbaarheid; de varianten zijn naar niveau ingedeeld:

◼ De focus van de studie ligt op de interne bereikbaarheid. De niveaus 0, 1 en 2 zijn dan ook 

gericht op maatregelen die interne bereikbaarheid verbeteren.

◼ Maatregelen die de externe bereikbaarheid verbeteren hebben ook impact op de interne 

bereikbaarheid (niveau 4). Deze maatregelen zijn duurder en vergen daarbij een langere 

proceduretijd, ook omdat meer stakeholders betrokken zijn. 

◼ Een combinatie van maatregelen die de interne en externe bereikbaarheid verbeteren geeft de 

grootste probleemoplossende werking (niveau 3).
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Variant 0 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b

Doorstroming x 0 0 + - ++ 0 0

Veiligheid x + 0 ++ - + 0 -

Robuustheid (intern) x 0 + ++ ++ ++ 0 0

Leefbaarheid (geluid/lucht) x 0 - - - - - - - - 0 0

Natuur (groen, openbare ruimte) x 0 - - - - - - - - - - -

Kosten (infra mio €) x € 3 € 17 € 21 € 70 € 40 € 44 € 18

Proceduretijd en ontwerprichtlijnen x 0 - - - - - - - - - - - - -

B. Probleemanalyse C. Varianten D. Effecten E. ConclusiesA. Inleiding



Dutch Fresh Port interne bereikbaarheid | 22 oktober 2021

E5. Conclusies

◼ Doel van de studie is de verbetering van de interne bereikbaarheid (en veiligheid). 

◼ Naast variant 0 (no regret) biedt variant 2b probleemoplossende werking. Ondanks de hoge 
investeringskosten van €21 miljoen en impact op leefbaarheid, heeft deze variant 
probleemoplossende werking en geeft meer robuustheid aan het interne èn externe wegennet. 

◼ Het opwaarderen van de Verlengde Voorweg en de kruispunten (variant 1) biedt weinig een 
probleemoplossende werking voor de doorstroming en biedt geen robuustheid. Wel verbetert de 
verkeersveiligheid met name voor de fietsers langs (verlengde) Voorweg.

◼ De haalbaarheid van de duurdere oplossingen als 3a/3b en 4 is onzeker, omdat de aansluitingen op 
het hoofdwegennet niet voldoen aan het (aansluitingen) beleid en de ontwerprichtlijnen van het Rijk. 

◼ Varianten 2a, 2b, 3a, 3b en 4a hebben impact op de leefbaarheid en op natuur en groen. Hiervoor 
zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk.

◼ Fasering

◼ Om tot variant 2b te komen kan eerst 2a worden aangelegd.

◼ Variant 2b kan uitgebreid worden naar variant 3a of 3b.

◼ Variant 4b kan worden uitgebreid naar 3a en 3b. 
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Variant 0 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b

Doorstroming x 0 0 + - ++ 0 0

Veiligheid x + 0 ++ - + 0 -

Robuustheid (intern) x 0 + ++ ++ ++ 0 0

Leefbaarheid (geluid/lucht) x 0 - - - - - - - - 0 0

Natuur (groen, openbare ruimte) x 0 - - - - - - - - - - -

Kosten (infra mio €) x € 3 € 17 € 21 € 70 € 40 € 44 € 18

Proceduretijd en ontwerprichtlijnen x 0 - - - - - - - - - - - - -
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