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Samenvatting 

 
Ten behoeve van de visievorming over de A4 voor de gemeenten Albrandswaard en Oud-
Beijerland wordt in dit rapport de procedure voor de aanleg van een snelweg beschreven 
en zijn de effecten voor het verkeer en het milieu globaal verkend. Alvorens een stand-
punt te kunnen bepalen is het nodig: 
- de varianten verder te ontwikkelen; 
- inzicht te hebben in de gedetailleerde verkeers- en milieueffecten, en; 
- inzicht te hebben in andere effecten, zoals inpassing, ecologie, water et cetera. 
Over de aanleg van de A4 Zuid zijn geen besluiten genomen en ook het tracé is niet 
formeel vastgesteld. In dit rapport zijn daarover de nodige aannames gedaan. 
 
Procedures A4 Zuid 
Om te komen tot een aanleg van een nieuwe snelweg moet, conform de Tracéwet, de 
tracéprocedure worden doorlopen. De tracéprocedure heeft een aantal fasen: verkenning 
(waarom?), planstudie (wat en hoe?) en realisatie (wanneer?). De verkenning is gericht op 
het definiëren van problemen en het benoemen van oplossingsrichtingen. De minimale 
doorlooptijd van deze fase wordt geschat op 1 à 2 jaar. In het geval van de A4 Zuid wordt 
de verkenning ingevuld vanuit het project Rotterdam Vooruit. De planstudie is het hart 
van de tracéprocedure en resulteert in een besluit over de aan te leggen variant. De 
minimale doorlooptijd van de planstudiefase wordt geschat op 4 jaar, maar een periode 
van 8 jaar komt bij een dergelijke studie ook vaak voor. Tijdens de realisatiefase wordt 
het voornemen daadwerkelijk uitgevoerd. Realisatietijd is afhankelijk van de uit te voeren 
werken. 
De procedure rond de A4 Zuid is in de verkenningsfase, dat betekent dat over de aanleg 
formeel geen besluiten zijn genomen. Feitelijk zijn de aanlegmogelijkheden van de weg 
echter beperkt. 
 
Inbreng van de gemeenten 
De verkenning voor de A4 Zuid vindt plaats in het kader van Rotterdam Vooruit. De 
afzonderlijke gemeenten kunnen, zelfstandig of in regionaal verband, op verschillende 
momenten invloed uitoefenen op de procedure. De gemeente Albrandswaard maakt deel 
van de Stadsregio Rotterdam, is mede-initiatiefnemer van de verkenning en daarmee ook 
“mede-besluitvormer”. De Commissie Hoeksche Waard en de Hoeksche Waardse gemeen-
ten zullen te zijner tijd uitgenodigd worden om een zienswijze te geven op het ontwerp-
Masterplan.  
 
In de planstudiefase van omvangrijk projecten als de A4 Zuid wordt normaliter een 
bestuurlijke Commissie gevormd, waarin ook de gemeenten (direct of getrapt via 
Stadsregio/Commissie Hoeksche Waard) in participeren. Verder kunnen gemeenten 
formeel hun zienswijze geven op de Startnotitie, de Trajectnota/MER en het Ontwerp-
Tracébesluit. De gemeente Oud-Beijerland heeft een belangrijke positie vanwege de aan 
te passen bestemmingsplan(nen). 
 
Bij de aanleg van de A4 Zuid is sprake van een complex krachtenveld met diverse spelers 
met elk hun eigen belangen. Voor het effectief beïnvloeden van de besluitvorming rond 
de A4 Zuid is het voor de gemeenten Albrandswaard en Oud-Beijerland essentieel om 
medestanders te zoeken, zodat de stem gehoord wordt. Het meest effectief hierbij lijkt 
het te zijn om te pogen met alle (deel-) gemeenten langs het tracé (Hoogvliet, Spijkenisse 
en Klaaswaal) op een lijn te komen en te zorgen voor een goede ambtelijke inbreng in de 
procedure. Het risico is echter dat de standpunten van de gemeenten hiervoor te sterk 
uiteen liggen. Aanbevolen wordt dit op korte termijn te verkennen. 
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Verkeerseffecten A4 Zuid 
In dit rapport zijn de verkeerseffecten van een aantal varianten onderzocht voor het 
planjaar 2020. 
Aanleg van de A15-Zuid betekent in alle varianten een forse afname van het gebruik van 
de A29. Voorts neemt de verkeersbelasting op de A15 tussen het Beneluxplein en het 
Vaanplein ook af en verbetert daar de doorstroming. De A4 Zuid geeft een toename van 
het verkeer op de A4 ten zuiden van Klaaswaal en op de Beneluxcorridor.  
 
Een van de onderzochte varianten is de aanleg van de A4 Zuid met aansluitingen bij 
Oud-Beijerland, Spijkenisse en Albrandswaard. Deze variant geeft de gemeenten een 
meervoudige oriëntatie richting het noorden, waardoor de afhankelijkheid van één 
verbinding afneemt en de gemeenten een aanzienlijk betere bereikbaarheid hebben bij 
calamiteiten. Ook ontstaat er een aanzienlijke reistijdverkorting voor veel relaties, 
bijvoorbeeld Oud-Beijerland - Spijkenisse en Albrandswaard en Oud-Beijerland - 
Rotterdamse haven. 
Voor Albrandswaard neemt het verkeer op de Groene Kruisweg per saldo af, met name ter 
hoogte van Rhoon met maximaal ongeveer 35%.  
Een positief effect voor Oud-Beijerland is dat de verkeersbelasting op de N219 (tussen 
Oud-Beijerland en A29, circa 40%) en de oostelijke toegangswegen van Oud-Beijerland  
(-30% tot -40%) afnemen. Daar staat tegenover dat de verkeersintensiteiten op de wegen 
in de omgeving van de geplande aansluiting juist toenemen. Voorbeelden daarvan zijn: de 
Groeneweg (+33%), de Langeweg (+30%), de Ruisscheweg (+20%) en de Randweg (tot 
+50%). Deze intensiteiten blijven, met uitzondering van het zuidelijke deel van de Rand-
weg, binnen de grenzen van de verkeersintensiteiten uit het vastgestelde verkeersstruc-
tuurplan.  
De verkeersbelasting op de polderwegen, zoals de Zinkweg, Langweg-zuid en de Stougjes-
dijk neemt af. Deze wegen worden vaak gebruikt als sluipwegen.  
 
Een andere variant is de aanleg van de A4 Zuid met een gecombineerde aansluiting voor 
Spijkenisse en Oud-Beijerland op de Berenplaat, waarbij er een interlokale oeververbin-
ding over het Spui wordt aangelegd. Deze oeververbinding is aangesloten op de Randweg 
in Oud-Beijerland.  
Een positief effect van deze variant is dat voor Oud-Beijerland is dat de afhankelijkheid 
van de ene verbinding via de N219/A29 afneemt. Net als in de variant met een eigen 
aansluiting neemt de verkeersbelasting op de N219 (tussen Oud-Beijerland en A29) en de 
oostelijke toegangswegen van Oud-Beijerland in vrijwel gelijke mate af. 
In vergelijking met de vorige variant is de capaciteit ter hoogte van het Spui veel hoger: 
vier rijstroken per richting versus twee rijstroken. Hierdoor is op dit deel van de A4 de 
verkeersafwikkeling in deze variant veel beter. Daar staat tegenover dat de brug in deze 
variant aanzienlijk duurder zal zijn dan de extra aansluiting in de vorige variant. Daarbij 
komt dat het technisch een probleem zal zijn de Randweg, die vlak achter de Spuidijk ligt, 
aan te sluiten. 
Een gecombineerde aansluiting Spijkenisse/Oud-Beijerland zorgt voor een forse toename 
van het verkeer op de locatie waar de oeververbinding aansluit op het lokale wegennet in 
Oud-Beijerland. In de onderzochte variant zijn dat met name het westelijk deel van de 
Randweg (verzevenvoudiging van het verkeer) en de Spuioeverweg (verdubbeling) in het 
noordwesten van Oud-Beijerland. De intensiteiten op de Randweg overschrijden daarmee 
de beleidsmatig gehanteerde grenzen voor een wijkontsluitingsweg en de verkeersafwik-
keling wordt een aandachtspunt. Dit heeft tevens ingrijpende gevolgen voor het leefkli-
maat op en rond de genoemde wegen.  
Een positief effect van deze variant voor Albrandswaard is dat de aansluiting bij Spijke-
nisse doorgaand verkeer wegtrekt van de Groene Kruisweg (5% tot 15%). De effecten 
hiervan zijn echter redelijk beperkt in vergelijking met het alternatief met een “eigen 
aansluiting”. 
 



Goudappel Coffeng | adviseurs verkeer en vervoer  A4 Zuid in perspectief van  

Albrandswaard en Oud-Beijerland 

 

III 

Milieueffecten A4 Zuid 
Aanleg van de A4 Zuid zal gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit en het wegverkeers-
lawaai in delen van Poortugaal en Oud-Beijerland. In deze verkenning zijn de effecten op 
de geluidshinder geïnventariseerd. De geluidseffecten vormen ook een indicatie voor de 
effecten op de luchtkwaliteit. 
 
Nagegaan is wat de (globale) geluidseffecten zijn van een ligging op maaiveld, het 
toepassen van schermen van 2,5 m hoog en een verdiepte ligging van 1,8 m. Hieruit blijkt 
dat, met name in Poortugaal, een aanzienlijk deel van de adressen niet voldoet aan de 
norm van 48 dB. Dit betekent dat verdere maatregelen dan de hier doorgerekende 
varianten nodig zullen zijn. 
Voorts blijkt dat een ligging op maaiveld met geluidsschermen uit het oogpunt van 
geluidshinder effectiever is dan een verdiepte ligging. Bij een ligging op maaiveld met 
geluidsschermen is het aandeel geluidsgehinderden in de hogere geluidsklassen lager dan 
bij een verdiepte ligging. Een ligging op maaiveld, dus zonder enige vorm van 
afscherming, scoort vanzelfsprekend het minst gunstig. Uiteraard zijn de werkelijke 
resultaten afhankelijk van de vormgeving van de geluidsschermen en van de verdiepte 
ligging.  
 
Voor luchtkwaliteit zijn geen berekeningen uitgevoerd. Een kwantitatieve analyse is alleen 
zinvol wanneer er meer harde gegevens zijn over het verkeer en de inrichting van de weg. 
Wel kan gesteld worden dat bij de aanleg van een tunnel, de tunnelmonden een 
aandachtspunt zullen vormen. Hier komt de vervuilde lucht geconcentreerd naar buiten, 
waardoor deze oplossingen vaak niet voldoen aan de wettelijke normen. Momenteel 
wordt geëxperimenteerd met maatregelen waarbij de lucht verdund of (gedeeltelijk) 
gereinigd wordt. 
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1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft de achtergrond van de A4 Zuid en de 

onderzoeksvragen vanuit het perspectief van de gemeenten 

Albrandswaard en Oud-Beijerland. Ook is een leeswijzer voor dit rapport 

opgenomen. 

1.1 Achtergrond van de A4 Zuid 

Er bestaan al lange tijd plannen voor het aanleggen van een ontbrekende schakel in de 
A4, tussen Hoogvliet (A15) en Klaaswaal (A29). Dit traject wordt in dit rapport verder de 
A4 Zuid genoemd. Het meest waarschijnlijke tracé loopt vanaf het Beneluxplein, via de 
westkant van Oud-Beijerland richting de A29 bij Klaaswaal (zwart gestippeld op onder-
staande kaart). De aanleg van de A4 Zuid is onderdeel van het project Rotterdam Vooruit, 
dat weer opgenomen is als verkenning in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte 
en Transport (MIRT) en onderdeel van Randstad Urgent.  

Project Mainportcorridor Zuid, kaart deelgebied noord (www.pmz-rws.nl)
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Intermezzo: A4 Zuid, PMZ en Rotterdam Vooruit1 

 

Een filearm en mooi gebied creëren tussen de havensteden Rotterdam en Antwerpen. Met deze ambitie stelde 

de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat in september 2006 de scope voor Project Mainportcorridor 

Zuid (PMZ) vast. Sindsdien is gezocht naar mogelijkheden om tussen Rotterdam en Antwerpen een 

‘doorstroomroute’ te realiseren voor met name het vrachtverkeer. De aanleg van de A4 Zuid tussen knooppunt 

Benelux en Klaaswaal is hier een onderdeel van. PMZ is met ingang van 1 januari 2009 opgegaan in het 

project Rotterdam Vooruit. Dit project kent de volgende ambities: 

-  verbeteren van de bereikbaarheid én de leefbaarheid; 

-  de A4 als doorstroomroute voor met name vrachtverkeer, inclusief aanleg van de ontbrekende schakel 

 A4  Zuid van Benelux (A15) tot Klaaswaal (A29); 

-  optimale inpassing van de A4 Zuid in het landschap; aandacht voor de leefomgeving van de weg en  

 gebiedsontwikkeling; 

-  beperking van geluidsoverlast en uitstoot tijdens de aanleg van nieuwe infrastructuur én tijdens het  

 gebruik ervan. 

 
 
Het geplande tracé van de A4 Zuid loopt vlak langs de kernen Poortugaal en Hoogvliet in 
respectievelijk de gemeenten Albrandswaard Rotterdam en zal zeker bij een aansluiting 
op de Groene Kruisweg een grote 
invloed hebben op de verkeersafwik-
keling in de gemeente. Vervolgens kruist 
de A4 Zuid de Oude Maas, met een 
eventuele aansluiting bij Spijkenisse. 
Verder zuidwaarts is de passage van het 
Spui voorzien, met een eventuele 
aansluiting ten zuidwesten van Oud-
Beijerland. De A4 Zuid doorkruist de 
Hoeksche Waard, om vervolgens bij 
Klaaswaal te verknopen met de A29. Bij 
de aanleg van de A29 in de jaren ’60 
van de vorige eeuw is al rekening 
gehouden met deze verknoping. 
 
De wijze van aansluiten van de A4 op 
het onderliggend wegennet zal gevolgen hebben voor de verkeersafwikkeling in het hele 
gebied tussen het Beneluxplein en de voorziene aansluiting op de A29. Realisatie van de 
A4 Zuid zal ook leiden tot een heel andere verdeling van het verkeer tussen de A4 en de 
A29. Eerdere berekeningen gaven aan dat de A29 fors wordt ontlast door aanleg van de 
A4 Zuid. Dat betekent dat er meer ruimte ontstaat voor het verkeer tussen de Hoeksche 
Waard en de Rotterdamse agglomeratie. 
 
Daarnaast brengen de A4 Zuid en de eventuele aansluitende wegen milieueffecten met 
zich mee. Voor de omwonenden is dit een belangrijk punt van zorg. 
 
Overigens moet worden bedacht dat de komst en het tracé van de A4 Zuid niet vast 
liggen: hier is niets over besloten. Er zijn alternatieven in discussie, zoals het 
Welplaattracé, die in dit rapport niet aan de orde komen. In dit rapport staat niet het 
tracé centraal of een mogelijke keuze daaruit, maar de mogelijke effecten van een A4 
Zuid en de wijze waarop de gemeenten dat kunnen beoordelen en hierop kunnen 
reageren. Aangezien er over het tracé geen besluit is genomen zijn er in dit rapport 
aannames gedaan die ook anders kunnen worden ingevuld en dan ook andere effecten 
hebben.  
 

                                                           
1  Bron tekst: www.rotterdamvooruit.nl. 
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1.2 Onderzoeksvragen 

De ruimtelijke effecten van de A4 Zuid zijn alleen op hoofdlijnen onderzocht, in een serie 
ateliers die in 2008 in opdracht van het PMZ is verricht.2 In opdracht van het PMZ is ook 
een globale verkeersstudie uitgevoerd.3 Er bestaat nu behoefte aan meer gedetailleerd 
inzicht in deze effecten. Hierbij gaat het om een drietal hoofdvragen: 
 

- Welke procedures dient de A4 Zuid te doorlopen en hoe kunnen de gemeenten hierop 
inspelen? 

- Wanneer (onder welke voorwaarden) kan aanleg van de A4 Zuid positieve effecten 
hebben op het lokale wegennet in de gemeenten Albrandswaard en Oud-Beijerland? 

- Wat zijn de indicatieve milieueffecten van verschillende inpassingsvarianten van de 
A4 Zuid? 

 
Bij het beantwoorden van deze vragen moet worden bedacht dat er veel zaken rond de 
A4 Zuid nog ter discussie staan. Dat betekent dat dit rapport zich begeeft op het niveau 
van “het verkennen van de vraagsstukken”. 
 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 komen de procedures aan de orde. Hoofdstuk 3 gaat in op de 
verkeersberekeningen en —effecten. Hoofdstuk 4 bevat een analyse van de gevolgen van 
de A4 Zuid voor wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit. 

                                                           
2  Ontwerpatelier A4 Benelux — Klaaswaal, traject Hoeksche Waard, 26 mei 2008; Ontwerpatelier A4 Benelux 

— Klaaswaal, traject Hoogvliet - Albrandswaard, 29 mei 2008. 
3  Verkeerseffecten Hoeksche Waard. Studie naar de verkeerseffecten van de A4 Zuid in de Hoeksche Waard. 

Kenmerk PMZ-#379835-v2-, maart 2008. 
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2 Procedures A4 Zuid 
Dit hoofdstuk beschrijft eerst de tracéprocedure. Vervolgens wordt 

aangegeven op welke wijze de betrokken gemeenten hierop kunnen 

inspelen, individueel en/of via vertegenwoordiging door de Commissie 

Hoeksche Waard. Vervolgens wordt ingegaan op de communicatie. 

2.1 De tracéprocedure  

Om te komen tot een aanleg van een nieuwe snelweg moet, conform de Tracéwet, de 
tracéprocedure worden doorlopen. Het doel van de tracéprocedure is te komen tot de 
keuze van de beste tracévariant (gemeten naar de afweging van baten en kosten), die 
mag rekenen op veel draagvlak. De tracéprocedure is bedoeld om diverse sectorale 
procedures op elkaar af te stemmen: 
- Verkeerskundig; dit vormt het hart van de tracéprocedure; 
- Ruimtelijk; met een opname in streek- en bestemmingsplannen; 
- Milieukundig; waarbij de milieueffecten van de voorgenomen maatregel en de vari-

anten inzichtelijk worden gemaakt in een milieueffectrapport (MER); 
- Economisch; waarbij de effecten zichtbaar worden gemaakt in een maatschappelijke 

kosten-batenanalyse (MKBA); 
- Financieel; met opname van het project in de begroting van de rijksoverheid en even-

tuele andere overheden. 
 
Essentieel in de tracéprocedure is 
het onderscheid in Initiatiefnemer 
(in dit geval Rijkswaterstaat dienst 
Zuid-Holland) en het Bevoegd 
Gezag (de ministers van V&W en 
VROM). De Initiatiefnemer doet de 
voorbereidingen en het Bevoegd 
Gezag is verantwoordelijk voor de 
besluitvorming. Vaak is er wel 
sprake van een regionale 
bestuurlijke stuurgroep, die formeel 
adviseur is van het bevoegd gezag 
maar feitelijk de belangrijkste 
invloed op het proces heeft. 
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De tracéprocedure doorloopt een aantal fasen: 
- Verkenning: waarom is het nemen van maatregelen nodig? 
- Planstudie: wat zijn de mogelijke maatregelen en wat zijn de consequenties hiervan? 
- Realisatie: de concrete uitvoering van het project. 
 
De fasen worden onderbouwd met diverse onderzoeken en beslisdocumenten en de 
overgang van de fasen worden gemarkeerd met besluiten door het bevoegd gezag. 

 

2.1.1 Verkenning 
De verkenning is gericht op het definiëren van problemen en het benoemen van 
oplossingsrichtingen. De minimale doorlooptijd van deze fase wordt geschat op 1 jaar. 
Echter indien er aanvullende vragen komen kan de besluitvorming gemakkelijk uitlopen 
tot 2 jaar.  
 
De A4 Zuid is in het projectendocument van de rijksoverheid (het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport, MIRT, zie kader) opgenomen in het verkenningen-
programma als “Verkenning Ruit Rotterdam (zie kader). Hiermee is het “Intakebesluit” 
genomen. De projecttekst uit het MIRT is opgenomen in bijlage 1. Het project is tevens 
onderdeel van Randstad Urgent. 
 

 
 
De Verkenning Ruit Rotterdam wordt ingevuld vanuit het project Rotterdam Vooruit (zie 
ook het intermezzo A4 Zuid, PMZ en Rotterdam Vooruit in hoofdstuk 1). Als een van de 
eerste stappen in de procedure is op 18 juni 2009 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
gepubliceerd4, hierin is neergelegd wat wordt onderzocht en op welke wijze de beoorde-
ling plaatsvindt.  
Rotterdam Vooruit resulteert (naar verwachting in het najaar van 2009) in een Master-
plan. Dit Masterplan omvat een visie op de gewenste ruimtelijke, economische en sociale 
ontwikkeling, inclusief een concreet maatregelpakket, waarover de betrokken overheden 
en betrokken partijen het eens zijn. Daarnaast stelt het de ambitie vast voor de regio 
Rotterdam voor de periode 2020-2040. Tegelijk met het Masterplan worden de (globale) 
economische en milieueffecten getoetst in een MKBA en een MER. Deze documenten zijn 
bedoeld om de betrokken partijen voldoende informatie te geven om te komen tot een 
afgewogen oordeel. 
 

                                                           
4  Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Planmer MIRT-verkenning Regio Rotterdam en haven: duurzaam 

bereikbaar. Rotterdam Vooruit, 18 juni 2009. 



Goudappel Coffeng | adviseurs verkeer en vervoer  A4 Zuid in perspectief van  

Albrandswaard en Oud-Beijerland 

 

6 

Tot nu toe is onduidelijk op welk niveau er in het Masterplan een uitspraak zal worden 
gedaan over de A4 Zuid en de bestuurlijke besluitvorming daarover. Hierbij is een aantal 
scenario’s denkbaar, die zich bewegen tot tussen de volgende uitersten (ter indicatie): 
- Abstract: “De zuidelijke verbindingen van de Rotterdamse havens dient versterkt te 

worden”; 
- Concreet: “Aanleg van de A4 Zuid is noodzakelijk en wordt met hoge prioriteit gerea-

liseerd (tussen 2020 en 20305)”. 
Op basis van het Masterplan wordt een “Planstudiebesluit” genomen. 
 

2.1.2 Planstudie 
De Planstudie is het hart van de tracéprocedure en resulteert in een besluit over de aan te 
leggen variant. De planstudie kent een aantal fasen/documenten. De minimale 
doorlooptijd van de planstudiefase wordt geschat op 4 jaar, maar een periode van 8 jaar 
komt bij een dergelijke studie ook vaak voor. 
  
Stap 1: Startnotitie en Richtlijnen  
De Startnotitie is een document waarin het probleem en het beleidsvoornemen worden 
aangegeven. Ook bevat de Startnotitie een toelichting op de wijze waarop de 
initiatiefnemer voornemens is te gaan studeren op wat men in het MER wil presenteren. 
Ook worden de doelen die men wil bereiken in de Startnotitie opgenomen.  
 
Na inspraak op de Startnotitie en advies van de Commissie voor de m.e.r.6 stelt het 
Bevoegd Gezag vast welke aspecten in het MER op welke wijze onderzocht dienen te 
worden. Dit leidt tot de Richtlijnen voor de Trajectnota/MER. 
 
Stap 2: Trajectnota/MER  
De Trajectnota/MER is het resultaat van de volledige studie naar de varianten. In de 
Trajectnota/MER worden de varianten vergeleken op alle relevante aspecten, die in de 
Richtlijnen zijn vastgesteld (verkeer, geluid, lucht, kosten, archeologie, ecologie et cetera). 
Op de Trajectnota/MER vindt inspraak en advies plaats. Op basis daarvan kiest het 
Bevoegd Gezag vervolgens een variant. 
 
Stap 3: Ontwerp-Tracébesluit 
Het gekozen tracé wordt vervolgens uitgewerkt tot het niveau van een definitief 
ontwerp: het Ontwerp-Tracébesluit (OTB). Op basis van het OTB is het mogelijk om 
eventuele milieumaatregelen te bepalen. Op basis hiervan kan een definitieve 
kostenraming worden opgesteld. Wellicht zijn er nog subvarianten, waarover een besluit 
moet worden genomen.  
 
Stap 4: Tracébesluit  
Na de inspraak op het OTB nemen de Ministers van V&W en VROM een definitief 
Tracébesluit over het beleidsvoornemen. De Tracéwetprocedure is daarmee afgerond.  
Tegen het Tracébesluit is vervolgens nog wel beroep bij de Raad van State mogelijk. Van 
deze beroepsmogelijkheid wordt steeds frequenter gebruik gemaakt. Pas na een positieve 
uitspraak van de Raad van State is een project zover gekomen dat “de schop de grond in 
kan”. Het Tracébesluit wordt vervolgens verwerkt in de bestemmingsplannen. 

                                                           
5  Een aanleg voor 2020 is uit overwegingen van procedures en financiën niet denkbaar. 
6  De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) vervult sinds 1987 de rol als onafhankelijk adviseur 

bij m.e.r.’s voor projecten of plannen met belangrijke nadelige milieugevolgen.  
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2.1.3 Realisatiefase 
Tijdens de realisatiefase wordt het voornemen daadwerkelijk uitgevoerd. Realisatietijd is 
afhankelijk van de werken. 
 
Formeel duurt het minimaal nog zeker 4,5 jaar alvorens de minister een variant voor de 
A4 kan kiezen. Het is zeer goed mogelijk dat deze periode op ongeveer 10 jaar zal komen 
te liggen. Feitelijk is er in de drukke Zuidvleugel nauwelijks een andere mogelijkheid om 
een snelweg aan te leggen tussen het Beneluxplein en de A29 dan via het jarenlang 
opengehouden tracé van de A4 Zuid. Bovendien bezit Rijkswaterstaat de noodzakelijke 
gronden. Formeel gezien is het proces dat moet leiden tot een voorkeurstracé dus 
helemaal open, maar het is de vraag of dit feitelijk ook het geval is. 
 

2.2 Gevolgen Elverding-aanpak 

Recentelijk is er een advies gekomen van de Commissie-Elverding om de tracéprocedure 
anders in te richten.7 Enkele hoofdpunten uit het advies: 
- Een culturele verandering door de procedure, vooral aan 

het begin, veel meer open “te gooien”. 
- Een procedurele verandering door in de verkenning een 

variant te kiezen en deze naderhand niet meer ter 
discussie te stellen en voorts veel meer te rekenen met 
kentallen dan gedetailleerde berekeningen uit te voeren. 

 
Het is nog onduidelijk hoe deze voorstellen zullen uitwerken. 
Het streven naar een open proces heeft in ieder geval wel 
geleid tot een uitgebreide consultatiefase in het kader van 
Rotterdam Vooruit. Of de procedurele voorstellen zullen 
werken in het geval van de A4 is op dit moment nog de 
vraag. 
 

2.3 Invloed uitoefenen 

De afzonderlijke gemeenten kunnen, zelfstandig of in regionaal verband, op verschillende 
momenten invloed uitoefenen op de procedure. 
 
Verkenning 
De verkenning wordt opgesteld door een projectorganisatie, waarin Rijkswaterstaat, de 
Stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland actief participeren. Formele 
vaststelling van de verkenning is dan ook voorbehouden aan deze partijen. Het plan heeft 
echter betrekking op een breder gebied dan de Stadsregio. De vraag is of de gemeenten 
buiten de Stadsregio ook een stem hebben bij de vaststelling van het Masterplan. De 
gemeente Albrandswaard maakt deel uit van de Stadsregio Rotterdam, is mede-
initiatiefnemer van de verkenning en daarmee ook “mede-besluitvormer”. De Commissie 
Hoeksche Waard en de Hoeksche Waardse gemeenten zullen te zijner tijd uitgenodigd 
worden om een zienswijze te geven op het ontwerp-Masterplan. 
 
Deelname Stuurgroep A4 Zuid 
Bij omvangrijk projecten als de realisatie van de A4 Zuid wordt normaliter een 
bestuurlijke Commissie gevormd, waarin naast Rijkswaterstaat, de Stadsregio Rotterdam 
en de provincie Zuid-Holland ook de gemeenten (getrapt via Commissie Hoeksche Waard 
of direct) in participeren. Een dergelijke Commissie heeft dan de formele rol van 

                                                           
7  Sneller en beter. Advies Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten. April 2008. 
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initiatiefnemer. Ook is het denkbaar dat alle gemeenten langs het tracé zorgen voor een 
gezamenlijke inbreng. Voordeel hiervan kan zijn dat de positie van de gezamenlijke 
gemeenten sterker is in vergelijking met een afzonderlijke deelname. De gemeente Oud-
Beijerland heeft een belangrijke positie vanwege de aan te passen bestemmingsplan(nen). 
 
Analoog aan de bestuurlijke deelname is ook ambtelijke deelname mogelijk, wat de 
beïnvloedingsmogelijkheden aanzienlijk vergroot. Bestuurlijke en ambtelijke deelname is 
de beste garantie voor inbreng van de gemeenten. Bij een getrapte deelname kunnen de 
gemeenten overwegen een “vooroverleg” in te voeren. 
 
Startnotitie en Richtlijnen 
Gemeenten kunnen formeel hun zienswijze geven op de Startnotitie. Essentieel is dat de 
belangen van de gemeenten een vertaling krijgen in de probleem- en doelstelling van de 
studie. Pas dan kunnen deze belangen een rol spelen bij de afweging van varianten. De 
belangen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de verkeersafwikkeling op het 
onderliggende wegennet, de robuustheid van het wegennet (zodat er meer “uitgangen” 
zijn bij blokkades), het wegnemen van barrières en het in stand houden of verbeteren van 
de landschappelijke kwaliteit.  
 
Belangrijk is ook waar de varianten op worden getoetst, bijvoorbeeld op verkeersbelasting 
of doorstroming op het onderliggend wegennet (lokale en regionale wegen). Het is dan 
wel raadzaam om ten aanzien van deze aspecten beleid vast te stellen; door de 
gemeenten afzonderlijk of in het kader van een regionale aanpak (voor de Hoeksche 
Waard bijvoorbeeld in het binnenkort op te stellen regionaal verkeers- en vervoersplan). 
Voor diverse aspecten, zoals luchtkwaliteit en wegverkeerslawaai, bestaan wettelijke 
normen waaraan dient te worden voldaan.  
 
Trajectnota/MER 
De Trajectnota/MER is in het geval van de A4 Zuid een complexe studie, waarvoor vele 
deelrapporten zullen worden opgesteld.8 De gemeenten kunnen formeel hun zienswijze 
geven op de Trajectnota/MER. De gemeenten kunnen een rol krijgen bij de begeleiding 
van deze deelrapporten, maar dit kan een behoorlijke wissel trekken op de ambtelijke 
capaciteit.  
 
Ontwerp-Tracébesluit 
Het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) is vrij technisch van karakter. De gemeenten moeten het 
Tracébesluit vertalen in hun bestemmingsplannen. Dit betekent dat zij hiervoor een 
directe betrokkenheid kunnen eisen. Ook het OTB is aan inspraak onderhevig. 

                                                           
8  Ter indicatie: de inspraakprocedure voor de A4 Delft — Schiedam is op 7 mei 2009 van start gegaan. De 

documenten die voor inspraak zijn vrijgegeven bevatten in totaal 2.534 pagina’s aan informatie. Het be-
treft: samenvatting; stap 1 hoofdrapport, deelrapporten verkeer en milieu, kaartenbijlage; stap 2 
hoofdrapport, deelrapporten ontwerptoelichting en aanlegfase, verkeer, verkeersveiligheid, openbaar ver-
voer, lucht, geluid en trillingen, externe veiligheid, natuur, landschap en cultuurhistorie, archeologie, so-
ciale aspecten en recreatie, ruimtelijke ordening, bodem en water, cumulatienota A4 Delft - Schiedam en 
A13/16/20 en gezondheidsonderzoek; kaartenbijlagen: inhoudsopgave, overzichten en tracékaarten, ge-
luid, externe veiligheid deel 1, externe veiligheid deel 2, bodem en water, natuur, landschap, cultuurhis-
torie en archeologie, ruimtelijke ordening, sociale aspecten en recreatie en gezondheid.  
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2.4 Krachtenveldanalyse 

Bij de aanleg van de A4 Zuid is sprake van een complex krachtenveld met diverse spelers 
met elk hun eigen belangen. In onderstaande afbeelding zijn de belangrijkste spelers 
weergegeven. 
 
 

 
 Overzicht van de belangrijkste partijen bij de procedure en aanleg van de A4 Zuid 
 
 
Een aantal partijen en hun belangen zijn: 
- De minister (het ministerie) van Verkeer en Waterstaat is het bevoegd gezag bij de 

aanleg van de A4 Zuid. De minister stelt de Verkenning (mede) vast, alsmede de 
Richtlijnen voor de Planstudie. Voorts zal het grootste deel van de financiering uit de 
begroting van V&W moeten komen. De minister/het ministerie is opdrachtgever van 
de regionale dienst van Rijkswaterstaat en toetst de producten van de dienst. De mi-
nister wordt gecontroleerd door de Tweede Kamer. 
Belang: een goed functionerend hoofdwegennet voor zo weinig mogelijk geld. Het 
functioneren van het nationale hoofdwegennet staat centraal. 

- Rijkswaterstaat, dienst Zuid-Holland is initiatiefnemer voor de studies naar de aan-
leg van de A4 Zuid. Rijkswaterstaat levert de projectleider en is over het algemeen 
opdrachtgever voor de diverse studies. 
Belang: zie de minister (het ministerie) van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat 
heeft daarbij over het algemeen wat meer oog voor de belangen van de regionale be-
stuurlijke partijen. Een belangrijk punt voor Rijkswaterstaat is het functioneren van 
de Ruit Rotterdam. Rijkswaterstaat/Verkeer en Waterstaat zijn over het algemeen te-
genstander van (veel) aansluitingen op het wegennet. 

- De Stadsregio Rotterdam is de belangrijkste regionale partij. Bestuurder is de wet-
houder van Rotterdam en ambtelijke inbreng wordt geleverd door de gemeente Rot-
terdam. Vandaar dat de Stadsregio en de gemeente Rotterdam grotendeels samenval-
len. Op bestuurlijk niveau vertegenwoordigt de Stadsregio ook de andere gemeenten 
van de regio. Het vergt voor de andere gemeenten de nodige inspanning om een ei-
gen geluid te laten doorklinken, zeker wanneer dit afwijkt van het geluid dat de ge-
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meente Rotterdam laat doorklinken (zie verderop). 
Belang: In het standpunt van de Stadsregio weegt het functioneren van de Ruit Rot-
terdam en de bereikbaarheid van de haven zwaar mee. 

- De provincie Zuid-Holland is wegbeheerder van een groot aantal wegen in het ge-
bied en verantwoordelijk voor het verkeers- en vervoerbeleid buiten de Stadsregio. 
De te verwachten opstelling van de provincie loopt naar verwachting grotendeels pa-
rallel met die van Rijkswaterstaat en van de Stadsregio, waarbij de provincie meer zal 
letten op de consequenties voor de “eigen” wegen. Gemeenten buiten de Stadsregio 
kunnen voor de inbreng in het project afhankelijk zijn van provincie. 
Belang: Regionale bereikbaarheid en het functioneren van het provinciale wegennet. 

- De gemeenten binnen de Stadsregio verschillen voor wat betreft hun belangen. Zo 
is de gemeente Spijkenisse momenteel de meest fervente voorstander van de A4 Zuid. 
De andere betrokken gemeenten hebben een meer genuanceerde opstelling. De ge-
meente Rotterdam, die een zware stem heeft in de Stadsregio, is voorstander van de 
A4 Zuid, maar legt de prioriteiten waarschijnlijk bij extra capaciteit voor een extra 
westelijke oeververbinding (Oranjetunnel of Blankenburgtunnel). Alle gemeenten 
hebben zo hun eigen prioriteiten; dit betekent dat het komen tot een eensluidend 
standpunt een subtiel spel zal zijn.  
Belang: de belangen van de diverse gemeenten liggen zeer divers. 

- De Hoeksche Waardse gemeenten stellen zich over het algemeen enigszins afwijzend 
op tegenover de A4 Zuid, vanwege de verwachte milieueffecten. Oud-Beijerland heeft 
daarbij nog de meest positieve opstelling. 
Belang: De belangen van de diverse gemeenten liggen in het voorkomen van milieu-
hinder en het verkrijgen van een robuustere wegenstructuur met meerdere “uitgan-
gen” naar het noorden. 

- De bewoners van Albrandswaard en Oud-Beijerland zijn zeer beducht voor de komst 
van de A4 Zuid. Procedureel is er angst dat een aantal benodigde besluiten reeds ge-
nomen is. 
Belang: Inhoudelijk vormen vooral de milieuoverlast en de aantasting van het land-
schap belangrijke criteria. Daarnaast is er ook angst voor eventueel extra verkeer in 
de eigen woonstraat. 

- De milieubeweging is traditioneel voor Rijkswaterstaat een geduchte tegenstander in 
de tracéprocedure en dwingt Rijkswaterstaat soms studies over te doen en extra vari-
anten mee te nemen. De milieubeweging is over het algemeen zeer deskundig. 
Belang: De milieubeweging is tegenstander van de aanleg van nieuwe infrastructuur 
en dat zal zeker gelden voor het geval van de A4 Zuid. 

- De ondernemers/het havenbedrijf zijn voorstander van de aanleg van infrastructuur. 
Echter, vooral de ondernemersvereniging heeft tot nu toe nog weinig visie op de pri-
oriteiten bij de aanleg van nieuwe en verbrede wegen. 
Belang: Voor de ondernemers en het havenbedrijf staat de bereikbaarheid, en dan 
met name voor het vrachtverkeer, centraal.  

 
Voor het effectief beïnvloeden van de besluitvorming rond de A4 Zuid is het voor de 
gemeenten Albrandswaard en Oud-Beijerland essentieel om medestanders te zoeken, 
zodat de stem gehoord wordt. Het meest effectief hierbij lijkt het te zijn om te pogen met 
alle (deel-)gemeenten langs het tracé (Hoogvliet, Spijkenisse en Klaaswaal) op een lijn te 
komen en te zorgen voor een goede ambtelijke inbreng in de procedure. Het risico is 
echter dat de standpunten van de gemeenten hiervoor te sterk uiteen liggen. Aanbevolen 
wordt dit op korte termijn te verkennen. 
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2.5 Communicatie 

Min of meer standaard is het om voor elke fase een informatiebijeenkomst voor burgers 
en bedrijven te houden wanneer de contouren van de onderzoeken zichtbaar zijn. Dat 
geldt ook voor een inspraakbijeenkomst ten tijde van de vaststelling van de documenten. 
De adviezen van de Commissie-Elverding dagen de overheden (in dit geval 
Rijkswaterstaat) echter uit om hier verder in te gaan. Het is van belang dit goed te 
communiceren. Naast de voorlichting- en inspraakbijeenkomsten kan dit bijvoorbeeld 
door het maken van een website, het uitgeven van (digitale) nieuwsbrieven en/of het 
instellen van klankbordgroepen voor bijvoorbeeld betrokken maatschappelijke 
organisaties.  
 
Punt van aandacht is dat de bewoners en organisaties bij de gemeenten komen met 
vragen over het project, terwijl de betrokkenheid van de gemeenten wellicht beperkt is. 
Het is daarom in het belang van de gemeenten dat er een herkenbare projectorganisatie 
wordt gevormd, die ook zelfstandig naar buiten treedt en die zelf verantwoordelijk is voor 
de communicatie over dit project. 
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3 Verkeerseffecten A4 Zuid 
Dit hoofdstuk beschrijft de opzet en de resultaten van de verkeers-

berekeningen die zijn uitgevoerd. Aan de orde komen het doel van de 

verkeersberekeningen, de onderzochte varianten en de resultaten van de 

berekeningen. 

3.1 Doel verkeersberekeningen 

De ruimtelijke effecten van de A4 Zuid zijn alleen op hoofdlijnen onderzocht, in een 
atelier dat in 2008 in opdracht van het PMZ (Project Mainportcorridor Zuid) is verricht. In 
opdracht van het PMZ is ook een globale verkeersstudie uitgevoerd. Er bestaat nu 
behoefte aan meer gedetailleerd inzicht in deze effecten. De verkeersberekeningen 
moeten inzichtelijk maken wanneer (onder welke voorwaarden) aanleg van de A4 Zuid 
positieve effecten kan hebben op het lokale wegennet in de gemeenten Albrandswaard en 
Oud-Beijerland. 
 
Ten behoeve van de verkeersberekeningen is een verkeersmodel gebouwd. In de bijlagen 
bij dit rapport wordt ingegaan op het toegepaste verkeersmodel en op de uitgangspunten 
van het verkeersmodel.  
 

3.2 Onderzochte varianten 

Voor wat betreft de aansluitingen van de A4 Zuid op het onderliggend wegennet is een 
aantal varianten denkbaar: 
1. wel of geen aansluiting bij Poortugaal/Hoogvliet; 
2. wel of geen aansluiting bij Spijkenisse; 
3. wel of geen aansluiting bij Oud-Beijerland; 
4. wel of geen verbindingsboog tussen de A29 (noord) en de A4 (noord). 
 
Indien alle mogelijkheden worden onderzocht, ontstaan er al 16 varianten. Voor alle 
aansluitingen is het denkbaar dat deze uitgevoerd worden als halve aansluiting, met een 
toerit in noordelijke richting en een afrit vanuit het noorden.  
 
Aanvullend zijn ook nog varianten denkbaar met een indirecte aansluiting voor Oud-
Beijerland via Spijkenisse (door middel van een brug of tunnel ten behoeve van lokaal 
verkeer). In het PMZ-atelier Hoeksche Waard wordt in dit kader gerefereerd aan een 
“aansluiting bij de buren” (zie C).  
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Deze studie is niet bedoeld om alle mogelijke varianten en combinaties te onderzoeken, 
maar om de uitersten te verkennen. Deze uitersten zijn: 
1. geen aanleg van de A4 Zuid; 
2. aanleg van de A4 Zuid (2x2-rijstroken), met drie volledige aansluitingen (in twee 

richtingen) bij Albrandswaard (zie A), Spijkenisse (zie B) en Oud-Beijerland (zie D); 
3. aanleg van de A4 Zuid (2x2-rijstroken), met een gecombineerde aansluiting (in twee 

richtingen) voor Spijkenisse en Oud-Beijerland (zie C). 

 

De exacte ligging en vormgeving van de aansluitingen van de A4 Zuid op het onder-

liggend wegennet is op dit moment nog minder van belang. In het verkeersmodel zijn 

hiervoor in overleg met de gemeenten Albrandswaard en Oud-Beijerland keuzes gemaakt, 

die hieronder kort worden toegelicht.  

 

A. Aansluiting Hoogvliet — Poortugaal (variant drie aansluitingen) 

Uit een verkennend ontwerptechnisch 

onderzoek is gebleken dat het vanwege de 

hoogteligging en de benodigde lengte van de 

in- en uitvoegstroken niet mogelijk is om de 

A4 Zuid rechtstreeks op de Groene Kruisweg te 

laten aansluiten. Er is daarom gekozen om iets 

zuidelijker aan te sluiten op de Duifhuisweg 

(Hoogvliet). De Duifhuisweg staat in verbin-

ding met de Groene Kruisweg, zodat er wel 

sprake is van een functionele verbinding met 

de Groene Kruisweg. Een alternatief zou zijn 

een aparte weg vanaf de aansluiting naar de 

Groene Kruisweg, maar dat lijkt onlogisch 

vanwege het ruimtebeslag en de omrijafstand 

om Hoogvliet te kunnen bereiken vanaf de aansluiting. 

 

Overigens kan het zo zijn dat ook in deze situatie er geen volledige aansluiting op de A4 

mogelijk is, maar dat aangesloten wordt op de parallelrijbanen van de A4. In dat is geval 

is er geen verbinding van/naar de Beneluxtunnel mogelijk (dus: niet rechtdoor). 

 

B. Aansluiting Spijkenisse  

(variant drie aansluitingen) 

De aansluiting Spijkenisse is als zogeheten 

Haarlemmermeer-oplossing gelegen tussen de 

Maaswijk en de Beerenplaat. De aansluiting 

staat door middel van een nieuwe weg in 

verbinding met de Maaswijkweg. In het 

gemeentelijk wegennet is al rekening 

gehouden met een dergelijke aansluiting op de 

A4 Zuid. 
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C. Gecombineerde aansluiting Spijkenisse/ 

 Oud-Beijerland  

In deze variant is sprake van een indirecte 

aansluiting voor Oud-Beijerland via de aan-

sluiting. Oud-Beijerland wordt aangetakt door 

middel van een brug (of tunnel) over het Spui, 

die aantakt op de kruising Randweg — Spui-

weg. Er is geen verbinding met de Spuidijk zelf 

Dit is in lijn met de categorisering in het 

verkeersstructuurplan van de gemeente.9 

 

 

 

D. Aansluiting Oud-Beijerland 

(variant drie aansluitingen) 

De aansluiting Oud-Beijerland is als zogeheten 

Haarlemmermeer-oplossing gelegen ten zuiden 

van de Zinkweg en sluit via een nieuwe verbin-

dingsweg aan op de N217 (rotonde Groeneweg 

— Randweg). Hierbij zijn grotendeels de resul-

taten van het PMZ-werkatelier gevolgd. Vanaf 

de aansluiting is er -afwijkend van het werk-

atelier- geen verbinding met de Zinkweg, 

zodat de Zinkweg verkeersluw kan blijven 

(conform de categorisering in het verkeers-

structuurplan).  

 

Een alternatief zou zijn een noordelijker gelegen aansluiting, direct op de Ruisscheweg 

(N217). In het Ontwerpatelier Hoeksche Waard is hiervan uitgegaan. In voorliggende 

studie is hier niet voor gekozen, vanwege de naar verwachting lastige inpassing en 

milieugevolgen, zo dicht bij de bestaande bebouwing langs het smalle deel van de 

Zinkweg en vlakbij de gasterij De Elzentuin.  

 

E. Aansluiting A29 

Er is voor gekozen om geen noordelijke verbindingsboog tussen de A4 Zuid en de A29 in 

het model op te nemen, vanwege de ruimtelijke impact en het naar verwachting beperkte 

gebruik van de verbindingsboog.  

 

F. Overige lokale wegen 

Alle overige lokale wegen (Welhoeksedijk, Zandweg, Aaldijk, Spuidijk) blijven intact en 

worden door de A4 Zuid ongelijkvloers gekruist. 

                                                           
9  Verkeersstructuurplan Oud-Beijerland 2008-2015. Oktober 2008. 
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3.3 Resultaten 

3.3.1 Verkeersbeeld 2020 zonder A4 Zuid 
 

Verkeersintensiteiten 

De verkeersintensiteiten (aantal motorvoertuigen op een gemiddelde werkdag) op een 

aantal belangrijke punten op het wegennet zijn weergegeven op een drietal kaarten 

(hoofdwegennet, wegennet Albrandswaard en wegennet Oud-Beijerland). Deze kaarten 

zijn opgenomen in paragraaf 3.3.2 en paragraaf 3.3.3.  

 

 Verkeersdoorstroming 

In een situatie zonder A4 Zuid is er in de toekomst (2020) op diverse plaatsen op het 

wegennet sprake van knelpunten in de verkeersdoorstroming. Deze knelpunten beperken 

zich hoofdzakelijk tot de ochtend- en middagspits. De grootste knelpunten (I/C-

verhouding >0,85)10 doen zich voor op de volgende wegen; soms alleen in de 

ochtendspits, soms alleen in de middagspits, maar meestal in beide spitsperioden: 

- A4 Beneluxtunnel;  
- A4 / A29 Vaanplein;  
- A16 Ridderster;  
- A29 Vaanplein - Oud-Beijerland;  
- A29 Oud-Beijerland - Klaaswaal; 
- A29 aansluiting Oud-Beijerland;  
- Spijkenisserbrug;  
- Hartelweg;  
- N217 Provincialeweg (Oud-Beijerland — A29); 
- Reedijk — Blaaksedijk West — Oosteinde.  
 

                                                           
10  I/C-verhouding: verhouding intensiteit / capaciteit. Een mogelijk toetsingskader is deze: <0,7 kleine kans 

op files; 0,7-0,85 wisselend kans op files; >0,85 grote kans op files. 
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I/C-verhoudingen 2020 zonder A4 Zuid, ochtendspits (boven) en middagspits (onder) 

Verhouding Intensiteit/capaciteit 

 

         < 0,7: geen overbelasting 

         0,7-0,85: matige overbelasting 

         0,85-1: overbelasting 

         >1: zware overbelasting 
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Daarnaast is er een aantal aandachtspunten te benoemen. De verkeersdoorstroming 

voldoet daar nog wel, maar incidenteel komt wel congestie voor (I/C-verhouding 0,70-

0,85). Het gaat om de volgende trajecten: 

- A15 ring-zuid;  
- A29 aansluiting Barendrecht;  
- N492 Groene Kruisweg, Rhoon — A15; 
- Aveling (Groene Kruisweg — Laning); 
- N217 Kwakscheweg; 
- N217 Provincialeweg (A29 — Maasdam); 
- Dorpsstraat — Sluisendijk (Heinenoord); 
- Stougjesdijk (Verlegde Stougjesdijk — Beneden Oostdijk (Oud-Beijerland). 

Binnen de kernen van de gemeenten doen zich op de wegvakken geen 

doorstromingsproblemen voor. Wel zijn er een aantal zwaar- en overbelaste kruispunten 

die voor congestie kunnen zorgen. 

 

Kans op sluipverkeer 

Doordat bepaalde trajecten van het hoofd- en onderliggend wegennet problemen geven 

met de verkeersdoorstroming, wordt het voor verkeer aantrekkelijk om een route te 

kiezen via het lokale wegennet. Veelal zijn dit wegen die niet zijn ingericht op het 

verwerken van veel (sluip)verkeer. Het gevolg is overlast, bijvoorbeeld in de vorm van 

geluidshinder, slechte luchtkwaliteit en een moeilijke oversteekbaarheid van wegen. 

Trajecten die gevoelig zijn voor sluipverkeer, zijn onder andere de volgende (zie ook de 

afbeelding op de volgende pagina): 

- Groene Kruisweg, bij problemen op de A15; 
- Spijkenisserbrug, bij problemen op de Hartelweg; 
- Rhoonsebaan, bij problemen op de A15; 
- Vondelinengenweg, bij problemen op de A15 en bij het Beneluxplein; 
- Charloisse Lagedijk — Vrijenburgweg, bij problemen op de A15; 
- Carnisserbaan — Kilweg (Barendrecht), bij problemen op de A15, A29 en Vaanplein; 
- Portlandse Baan — Kilweg (Barendrecht), bij problemen op de A15, A29 en Vaanplein; 
- Goidschalxoordsedijk — Sluisendijk — Dorpsstraat — Oosteinde — Blaaksedijk-West — 

Reedijk (Heinenoord), bij problemen op de N217 Provincialeweg;  
- N489 — N488 — N487 (Mijnsheerenland — Klaaswaal), bij problemen op de A29; 
- Stougjesdijk — Molendijk - N488 — N489 (Klaaswaal), bij problemen op de A29 en de 

N217;  
- Jan van der Heijdenstraat (Oud-Beijerland, bedrijventerrein De Bosschen), bij proble-

men op de Beneden Oostdijk en de Stougjesdijk. 
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Potentiële sluiproutes via onderliggend wegennet 
 

 
 
 

Functioneren aansluitingen 
De aansluiting A29 Oud-Beijerland (N217) heeft hoofdzakelijk een functie voor verkeer 
van en naar Rotterdam. De verkeersstroom van en naar het zuiden is hier zeer beperkt. 
Het grootste deel van het verkeer vanuit zuidelijke richting heeft immers geen 
bestemming op het eiland, maar in Rotterdam of verder naar het noorden. De aansluiting 
van en naar het noorden wordt wel intensief gebruikt, zelfs zo intensief dat hier 
regelmatig sprake is van een knelpunt in de verkeersdoorstroming (zie hiervoor).  
 
Herkomsten en bestemmingen 
Met behulp van het verkeersmodel is 
onderzocht wat de herkomsten en 
bestemmingen zijn van het verkeer op 
de N217 Provincialeweg, tussen Oud-
Beijerland en de A29. Van en naar Oud-
Beijerland blijkt ongeveer 50% van het 
verkeer via de Stougjesdijk en de 
Beneden Oostdijk te rijden (relatie met 
het dorp), ongeveer 40% via de Verlegde 
Stougjesdijk (relatie met zuidelijk deel 
van het dorp en doorgaand verkeer) en 
ongeveer 10% via de Jan van der 
Heijdenstraat (relatie met bedrijven-
terrein De Bosschen). Van en naar de 
A29 blijkt ongeveer 85% van het 
verkeer een relatie in noordelijke 
richting te hebben (Barendrecht, Rotterdam en verder) en ongeveer 15% een relatie met 
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Verkeersintensiteiten hoofdwegennet; zonder A4 Zuid (blauw) en met A4 Zuid bij drie aansluitingen 
(rood) (mvt/etmaal; afgerond) 
 

de N217 ten oosten van de A29. De relatie met de A29 in zuidelijke richting ontbreekt 
vrijwel geheel. Dit is in de vorige alinea ook al opgemerkt.  
 

3.3.2 Verkeersbeeld met A4 Zuid en drie aansluitingen 
 
Verkeersintensiteiten 
De volgende afbeeldingen tonen de verkeersintensiteiten (aantal motorvoertuigen op een 
gemiddelde werkdag) op een aantal belangrijke punten op het wegennet. De eerste 
afbeelding toont het hoofdwegennet. De tweede afbeelding toont het onderliggend 
wegennet in Albrandswaard, de derde in Oud-Beijerland. Het eerste cijfer (blauw) heeft 
betrekking op de situatie zonder A4 Zuid, het tweede cijfer (rood) op de situatie met A4 
Zuid met drie aansluitingen. In de bijlagen is een tabel opgenomen waarin de 
verkeersintensiteiten in de onderzochte varianten voor nog meer wegvakken zijn 
opgenomen, zowel absoluut als geïndexeerd. 
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Verkeersintensiteiten Albrandswaard (boven) en Oud-Beijerland (onder); zonder A4 Zuid en met A4 
Zuid bij drie aansluitingen (mvt/etmaal; afgerond) 
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Aanleg van de A4 Zuid zorgt voor een sterke afname van het verkeer op de A29, met 
name tussen Klaaswaal en Oud-Beijerland (-50%). Daar staat tegenover dat ten zuiden 
van Klaaswaal het verkeer op de A4 Zuid toeneemt (+43%). De A4 Zuid zorgt voor een 
afname van het verkeer op de A15 tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein: -19%. 
In de Beneluxtunnel moet rekening gehouden worden met een verkeersgroei van 10%. 
 
In Albrandswaard treedt er voor een deel van het verkeer een andere oriëntatie op door 
de aanleg van de A4 Zuid en de aansluiting op Poortugaal. De west-oost oriëntatie op de 
hele Groene Kruisweg in de ochtendspits11 draait voor Poortugaal om in een oost-west 
oriëntatie. Rhoon blijft wel grotendeel de west-oost oriëntatie houden. Per saldo geeft de 
A4 Zuid een afname van de verkeersbelasting op de Groene Kruisweg met 12% tot 33%. 
De verkeersafname op het middelste deel van de Groene Kruisweg (tussen Poortugaal en 
Rhoon) en aan de oostzijde zijn het hoogst. Op de meeste andere wegen binnen de 
bebouwde kommen blijkt de omvang van het verkeer (vrijwel) gelijk. 
De Duifhuisweg (Hoogvliet) wordt in de gekozen oplossing fors zwaarder belast. 
 
In Oud-Beijerland is bij aanleg van de A4 Zuid, inclusief drie aansluitingen een grote 
afname van de verkeersbelasting waar te nemen op de N217 tussen de kern en de A29:  
-35%. De lokale wegen aan de oostzijde van de kern, zoals de Beneden Oostdijk, laten ook 
een afname zien van de verkeersbelasting: -30%. Voorts valt de grote belasting op van de 
verbindingsweg tussen de nieuwe aansluiting op de A4 en de Groeneweg (N217), namelijk 
32.000 mvt per etmaal. Hierdoor neemt de intensiteit toe op de toeleidende wegen naar 
deze aansluiting: de Groeneweg (+33%), de Langeweg (+30%), de Ruisscheweg (+20%), 
de Randweg (tot +50%) en de Zinkweg (verdubbeling). Hierbij overschrijdt alleen de 
Zinkweg (erftoegangsweg) de intensiteiten zoals aangegeven in het verkeersstructuurplan 
De verkeersbelasting op de polderwegen (veelal gebruikt als sluipwegen), zoals de 
Zinkweg-zuid, Langeweg-zuid en de Stougjesdijk neemt af. 
 
Verkeersdoorstroming 
In de eerste plaats valt op dat de A4 Zuid (twee rijstroken per richting) geen filevrije 
verbinding wordt. Blijkbaar is de verkeersvraag zo groot, dat deze weg met twee 
rijstroken per richting onvoldoende capaciteit heeft. 
Verder is het opvallend dat de aansluiting van Oud-Beijerland op de A4 Zuid in de 
gekozen vormgeving (één rijstrook per richting, aansluitend op rotonde Randweg — 
Groeneweg) grote problemen oplevert. Dit is een aandachtspunt waar nog verder op 
gestudeerd zal moeten worden, waarbij de verbindingsweg naar de aansluiting A4 Zuid 
als weg met twee rijstroken per richting noodzakelijk zal zijn. 
 
In de tweede plaats valt op dat de doorstromingsproblemen op de A29 voor het grootste 
deel worden opgelost. Alleen rondom de aansluitingen op het onderliggend wegennet 
(N487, N217, Kilweg) en bij de aansluiting op het Vaanplein zal incidenteel sprake blijven 
van congestie tijdens de spits. Dit kan met kleinere aanpassingen worden opgelost. Voor 
de rest is er sprake van een goede doorstroming. 
Hier staat tegenover dat de doorstromingsproblemen op de Beneluxcorridor zullen 
toenemen.  
 
De doorstroming op de N217 Oud-Beijerland — A29 zal wel verbeteren maar de congestie 
zal hier in de spitsrichting nog wel aanwezig blijven. Bij Oud-Beijerland verbetert de 
doorstroming op de Kwakscheweg. Doordat de oriëntatie van het verkeer wijzigt, neemt 
de druk op de Groeneweg juist toe. Dit is een aandachtspunt. Verder verbetert in Oud-
Beijerland de doorstroming op de route Beneden Oostdijk — Stougjesdijk de belangrijkste 
oostelijke invalsroute voor het dorp. Hierdoor nemen ook de doorstromingsproblemen op 
de route via het dorp Heinenoord af. 
 

                                                           
11   Voor de avondspits geldt de omgekeerde oriëntatie. 
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I/C-verhoudingen met A4 Zuid en drie aansluitingen, ochtendspits (boven) en middagspits (onder) 
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In Spijkenisse valt op dat de aansluiting op de A15 via de Hartelweg een structureel 
knelpunt blijft. De aanleg van de A4 Zuid zorgt wel voor voldoende verlichting van de 
verkeersdruk op de Spijkenisserbrug, de Groene Kruisweg en de Aveling. Deze wegen 
profiteren dus sterk van de aanleg van de A4 Zuid.  
 
Functioneren aansluitingen 
De aansluiting Albrandswaard kent een sterkere oriëntatie op het noorden (66%) dan op 
het zuiden (33%). De aansluiting Spijkenisse heeft wel een functie voor verkeer van en 
naar beide windrichtingen. De relatie met het zuiden is hier zelfs nog iets sterker dan 
naar het noorden. Dit komt doordat een deel van het verkeer met bestemming Rotterdam 
ook in een situatie met A4 Zuid nog steeds via de aansluiting Hartelweg en de 
Spijkenisserbrug en de Aveling naar de A15 zal blijven rijden. De nieuwe aansluiting trekt 
al het zuidwaartsgerichte verkeer. 
 
Net als in de situatie zonder A4 Zuid heeft de aansluiting A29 Oud-Beijerland (N217) 
hoofdzakelijk een functie voor verkeer van en naar Rotterdam (85%). De verkeersstroom 
van en naar het zuiden is zeer beperkt (15%). Dat geldt echter ook voor de nieuwe 
aansluiting Oud-Beijerland op de A4 Zuid. Ook hier is vrijwel al het verkeer dat van de 
aansluiting gebruik maakt, gericht op het noorden. Hieruit volgt dat het de overweging 
waard is om deze nieuwe aansluiting uit te voeren als halve aansluiting (alleen verkeer 
van en naar het noorden). Dat scheelt in de kosten en in ruimtebeslag van de aansluiting. 
Verkeer vanuit het zuiden dat richting Oud-Beijerland wil rijden, kan in dat geval gebruik 
maken van de bestaande aansluiting op de A29. 
 
Herkomsten en bestemmingen 
Met behulp van het verkeersmodel is ook 
onderzocht wat de herkomsten en 
bestemmingen zijn van het verkeer op de 
N217 Provincialeweg, tussen Oud-
Beijerland en de A29, in een situatie 
waarin de A4 Zuid is aangelegd. Via de 
Verlegde Stougjesdijk rijdt nog maar 35% 
van het verkeer, tegen 40% in de situatie 
zonder A4 Zuid. De relatie met de A29 
noord neemt af van 85% naar 75%. Uit 
deze cijfers kan worden opgemaakt dat als 
gevolg van de A4 Zuid, de doorgaande 
functie van de N217 tussen Oud-
Beijerland en de A29 iets kleiner wordt.  
 
Dan de Groene Kruisweg. Ook voor deze weg is met het verkeersmodel onderzocht wat de 
oriëntatie van het verkeer is, in een situatie waarin de A4 Zuid is gerealiseerd. Verkeer op 
de Groene Kruisweg (ter hoogte van 
Poortugaal) heeft in westelijke richting 
vooral een relatie met Hoogvliet (55%) en 
in mindere mate met de aansluiting op de 
A4 Zuid (25%) en met het dorp Rhoon zelf 
(25%). Hieruit blijkt dat de Groene 
Kruisweg ook in een situatie met de A4 
Zuid een belangrijke rol blijft vervullen 
voor de afwikkeling van verkeer vanuit 
Hoogvliet richting Poortugaal, Rhoon en 
de A15. In oostelijke richting is het 
verkeer op de Groene Kruisweg voor 
ongeveer 40% doorgaand (richting A15). 
Ongeveer 25% is gericht op de 
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Rhoonsebaan richting Carnisselande. Het overige verkeer heeft een herkomst of 
bestemming in Poortugaal of Rhoon. 
 
Vervolgens de aansluiting Albrandswaard 
op de A4 Zuid. De grootste verkeersstroom 
van en naar deze aansluiting is gericht op 
de Groene Kruisweg (85%; tegen 15% op 
de Aveling). De relatie met de Groene 
Kruisweg is het sterkst in oostelijke 
richting (65%; tegen 35% in westelijke 
richting). 

 
 
 
 
 
 
 
Tot slot is onderzocht wat de oriëntatie is 
van het verkeer dat gebruik maakt van de 
aansluiting Oud-Beijerland op de A4 Zuid. 
Zoals gezegd is de relatie met het noorden 
het sterkst: 85%, tegen 15% in zuidelijke 
richting. Richting Oud-Beijerland is 
ongeveer 40% van het verkeer 
georiënteerd op de N217 in oostelijke 
richting en 20% op de N217 in westelijke 
richting. Ongeveer 40% rijdt bij de rotonde 
Randweg — Groeneweg het dorp in. 
Hiervan kiest ongeveer de helft vervolgens 
voor de Zinkweg richting het centrum, de 
andere helft rijdt verder via de Randweg in 
noordelijke richting om het dorp heen.  
 
 
 
 

3.3.3 Verkeersbeeld met A4 Zuid en gecombineerde aansluiting 
Spijkenisse/Oud-Beijerland 

 
Verkeersintensiteiten 
De volgende afbeeldingen tonen opnieuw de verkeersintensiteiten (aantal motorvoer-
tuigen op een gemiddelde werkdag) op een aantal belangrijke punten op het wegennet. 
De eerste afbeelding toont het hoofdwegennet. De tweede afbeelding toont het onder-
liggend wegennet in Albrandswaard, de derde in Oud-Beijerland. Het eerste cijfer (blauw) 
heeft weer betrekking op de situatie zonder A4 Zuid, het tweede cijfer (rood) op de 
situatie met A4 Zuid met drie aansluitingen. Het derde cijfer (groen) heeft betrekking op 
de situatie met A4 Zuid en een gecombineerde aansluiting Spijkenisse/Oud-Beijerland.  
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Verkeersintensiteiten hoofdwegennet; zonder A4 Zuid, met A4 Zuid en drie aansluitingen en met A4 
Zuid en gecombineerde aansluiting (mvt/etmaal; afgerond) 
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Verkeersintensiteiten Albrandswaard (boven) en Oud-Beijerland (onder); zonder A4 Zuid, met A4 Zuid 
en drie aansluitingen en met A4 Zuid en gecombineerde aansluiting (mvt/etmaal; afgerond) 
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Ten opzichte van een A4 Zuid met drie aansluitingen zijn de verschillen van een A4 Zuid 
met een gecombineerde aansluiting op het hoofdwegennet beperkt. De grootste verschil-
len doen zich voor op de A4 Zuid en dan ter hoogte van het Spui: het verkeer van en naar 
Oud-Beijerland zit in de laatste variant niet op de A4, maar op de “eigen brug”. 
In Albrandswaard geeft de A4 met een gecombineerde aansluiting op de Groene 
Kruisweg ter hoogte van Poortugaal vergelijkbare intensiteiten met de variant met drie 
aansluitingen. Ter hoogte van Rhoon liggen de intensiteiten in het alternatief met 
gecombineerde aansluiting op een hoger niveau dan in het alternatief met drie 
aansluitingen en bijna op het niveau zonder A4 Zuid. Dit betekent dat Albrandswaard 
verkeerskundig het meeste profijt heeft van een A4 Zuid met drie aansluitingen. 
In Oud-Beijerland trekt de A4 met een gecombineerde aansluiting vrijwel evenveel 
verkeer van het oostelijk deel van de N217 en het lokaal aansluitende wegennet dan het 
alternatief met drie aansluitingen. De nieuwe Spuibrug wordt goed gebruikt: 33.000 
mvt/etmaal, vrijwel gelijk aan het verkeer dat in het alternatief met drie aansluitingen 
over de verbindingsweg aansluiting A4 — N217 gaat.  
Door de aantakking van de Spuibrug op de Randweg wordt de Spuioeverweg aanzienlijk 
zwaarder belast dan in een situatie met drie aansluitingen: repectievelijk een 
verviervoudiging en een verdubbeling van het verkeer. Ten opzichte van de situatie 
zonder A4 liggen de groeipercentages nog hoger (verzevenvoudiging op de Randweg). Het 
is de vraag of de Randweg daarmee een geschikte weg is om een dergelijke verbinding 
direct op aan te sluiten, mede ook omdat de intensiteiten hiermee hoger komen te liggen 
dan de gehanteerde grenswaarden in het Verkeersstructuurplan. 
 
 
Verkeersdoorstroming 
De verkeersdoorstroming bij aanleg van de A4 Zuid met een gecombineerde aansluiting 
Spijkenisse/Oud-Beijerland is vrijwel gelijk aan de variant A4 met drie aansluitingen. Het 
grootste verschil doet zich voor op de Spuikruising. In de variant met een gecombineerde 
aansluiting is hier veel meer capaciteit: een 2x2-autosnelweg en een 2x2-brug. De variant 
met drie aansluitingen heeft op deze locatie slechts twee rijstroken per richting en 
daardoor een slechtere doorstroming. 
 
Punt van aandacht is de vormgeving van de gecombineerde aansluiting. De aansluiting 
gaat veel verkeer verwerken, doordat zowel Spijkenisse als Oud-Beijerland gebruik maken 
van dezelfde aansluiting op de A4 Zuid. Vooral de verbindingsbogen van en naar het 
noorden komen onder behoorlijke druk te staan. Dit vraagt om een ruim gedimensio-
neerde aansluiting. Ook vergt dit veel van de verkeersregelingen bij toe- en afritten. Hier 
zal nader onderzoek naar gedaan moeten worden.  
 
Een ander punt van aandacht is de verbindingsweg tussen de aansluiting op de A4 Zuid 
en de Randweg bij Oud-Beijerland. Deze is nu gemodelleerd met twee rijstroken per 
richting. Deze capaciteit blijkt ook nodig te zijn. Dat betekent dat het zal gaan om een 
weg met behoorlijke ruimtelijke impact. Ook de brug over het Spui dient uitgevoerd te 
worden met twee rijstroken per richting (nog afgezien van een eventuele busstrook en 
fietspaden). Dit betekent dat de brug een forse investering met zich mee zal brengen. 
Verder is de manier van aansluiten van de verbindingsweg op de Randweg een punt dat 
om nadere uitwerking vraagt. Hierbij speelt het gegeven dat de Randweg achter een dijk 
ligt en er dus hoogteverschil overwonnen moet worden, een belangrijke rol. Wellicht is 
het nodig de Randweg omhoog te brengen. 
 
Het achterwege blijven van een eigen aansluiting voor Albrandswaard heeft tot gevolg 
dat er veel druk blijft op de Groene Kruisweg en op de aansluitingen Hoogvliet en 
Charlois op de A15. Het is wel iets minder druk dan in een situatie zonder A4 Zuid, 
doordat verkeer van en naar Spijkenisse nu minder gebruik maakt van het Hoogvlietse en 
Albrandswaardse wegennet. 
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I/C-verhoudingen met A4 Zuid en gecombineerde aansluiting, ochtendspits (boven) en middagspits 
(onder)  
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In Oud-Beijerland wordt de verkeerdruk verplaatst naar de Randweg, waar de 
verbindingsweg naar de gecombineerde aansluiting op aansluit. De Randweg, in de 
huidige situatie een enkelstrooksweg met meerdere erfaansluitingen, wordt hierdoor een 
drukke verbinding die plaatselijk wel tot 20.000 mvt/etmaal verwerkt. Nu hoeft dat voor 
wat betreft de verkeersdoorstroming geen belemmering te vormen. Aandachtspunten zijn 
wel de oversteekbaarheid van de weg en de vormgeving van de kruispunten. Ook dit zal 
nader uitgewerkt moeten worden. 
 
Functioneren gecombineerde aansluiting 
De gecombineerde aansluiting Spijkenisse/Oud-Beijerland functioneert vooral voor 
verkeer van en naar Rotterdam. Dat was ook al zo bij gescheiden aansluitingen voor beide 
dorpen. De verkeersstromen van en naar Rotterdam en van en naar Oud-Beijerland zijn op 
etmaalbasis ongeveer gelijk van omvang (circa 33.000 mvt/etmaal). Iets minder 
omvangrijk is de verkeersstroom van en naar Spijkenisse (circa 25.000 mvt/etmaal). De 
verkeersstroom van en naar het zuiden is beduidend kleiner (circa 9.000 mvt/etmaal).  
 
Op basis van deze cijfers kan ook gesteld worden dat de gecombineerde aansluiting meer 
‘doet’ voor Oud-Beijerland dan voor Spijkenisse. Nu is dat niet verwonderlijk, aangezien 
verkeer van en naar Spijkenisse ook nog via de Hartelweg en via de Spijkenisserbrug en de 
Aveling naar het hoofdwegennet (A15) kan rijden, terwijl verkeer van en naar Oud-
Beijerland maar één alternatief heeft (N217 richting A29). 
 

3.3.4 Totaalanalyse effecten A4 Zuid  
 
Onderstaande afbeeldingen zijn gemaakt met behulp van het verkeersmodel. De 
afbeelding toont het totaaleffect van de A4 Zuid met drie aansluitingen. Wegen die 
drukker worden als gevolg van de A4 Zuid kleuren rood; wegen die minder druk worden 
als gevolg van de A4 Zuid kleuren groen. Hiermee geeft deze afbeelding een goede 
samenvatting van het effect van de A4 Zuid. 
 
Effecten A29 
Aanleg van de A4 Zuid zorg voor een forse verkeersafname op de A29. De 
verkeerintensiteiten nemen met zo’n 30% tot 50% af. De oriëntatie van het verkeer 
vanuit Zeeland, West-Brabant en België richting Rotterdam verschuift van de A29 — A15 
naar de A4. Ook vanuit de Hoeksche Waard verandert de oriëntatie. Zonder A4 Zuid zijn 
de gemeenten op het eiland aangewezen op de A29, terwijl met de A4 Zuid een min of 
meer gelijkmatige verdeling ontstaat tussen de A29 en de A4 Zuid. 
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Verschilplot situatie 2020 met en zonder A4 Zuid met drie aansluitingen; 
rood: drukker door A4 Zuid; groen: minder druk door A4 Zuid 

 

 
Effecten wegennet Albrandswaard 
Over de hele linie nemen de verkeersintensiteiten op de Groene Kruisweg af. Zowel vanuit 
Hoogvliet als vanuit Poortugaal en Rhoon ontstaat een aanzuigende werking naar de 
nieuwe A4-aansluiting. De Groene Kruisweg wordt in veel mindere mate gebruikt als 
doorgaande route, bijvoorbeeld in geval van congestie op de A15. Ook is er veel minder 
aanvoer van verkeer vanuit Spijkenisse, via de Spijkenisserbrug. Verkeer vanuit Spijkenisse 
zal immers vooral gebruik maken van de ‘eigen’ aansluiting op de A4. Per saldo dalen de 
verkeersintensiteiten op de Groene Kruisweg met 20 tot 35% bij een “eigen” aansluiting 
voor Albrandswaard. Dit geeft mogelijkheden de oversteekbaarheid van de weg te 
verbeteren. 
Bij een “eigen” aansluiting is het wegennet van Albrandswaard robuuster: bij belemme-
ringen op de Groene Kruisweg (bijvoorbeeld bij een ongeluk of onderhoud) heeft het 
verkeer een alternatief. 
 
Een aandachtspunt is de Welhoeksedijk tussen Hoogvliet en Poortugaal. Dit weggetje 
vormt in principe een verbinding tussen de Duifhuisweg (waar in het doorgerekende 
ontwerp de aansluiting op de A4 Zuid op aansluit) en het lokale wegennet van 
Poortugaal. Door de aanleg van de A4 Zuid verdubbelt de hoeveelheid verkeer hier in 
omvang, hoewel de verkeersintensiteiten in absolute zin nog zeer beperkt zijn (<2.000 
mvt/etmaal). De gemeente heeft aangegeven dat dit niet acceptabel is en dat aanvullende 
maatregelen nodig zijn. 
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Verschilplot situatie 2020 met en zonder A4 Zuid met drie aansluitingen; wegennet Albrandswaard 
(boven) en Oud-Beijerland (onder); rood: drukker door A4 Zuid; groen: minder druk door A4 Zuid 

 

 
 
Effecten wegennet Oud-Beijerland 
In Oud-Beijerland is het voornaamste effect dat optreedt een verandering van de 
oriëntatie van het verkeer. In een situatie zonder A4 Zuid is het verkeer van en naar Oud-
Beijerland aangewezen op de A29. De oriëntatie is dus hoofdzakelijk oostwaarts. Als de A4 
Zuid is gerealiseerd, ontstaat een meer gelijkmatige spreiding van het verkeer richting de 
A29 (oostwaarts) en de A4 Zuid (westwaarts). Per saldo leidt dit tot een afname van de 
verkeersdruk op de N217 tussen Oud-Beijerland en de A29. Op de lokale wegen die leiden 
naar de nieuwe aansluiting op de A4 Zuid (Groeneweg, Ruisseweg, Randweg, Langeweg, 



Goudappel Coffeng | adviseurs verkeer en vervoer  A4 Zuid in perspectief van  

Albrandswaard en Oud-Beijerland 

 

32 

Verschilplot situatie 2020 A4 Zuid met drie aansluitingen ten opzichte van situatie A4 Zuid met 
gecombineerde aansluiting; rood: A4 Zuid met gecombineerde aansluiting drukker, groen: rustiger 
 

Zinkweg) neemt de verkeersdruk wel enigszins toe. Dit verkeer gaat deze lokale wegen 
meer gebruiken om zo via de nieuwe aansluiting de A4 Zuid te kunnen bereiken. 
 
Effecten A4 Zuid met gecombineerde aansluiting ten opzichte van situatie zonder A4 
Zuid 
Onderstaande afbeelding toont het totaaleffect van de A4 Zuid met een gecombineerde 
aansluiting Spijkenisse/Oud-Beijerland, ten opzichte van de situatie zonder A4 Zuid. 
Wegen die drukker worden als gevolg van de A4 Zuid kleuren rood; wegen die minder 
druk worden als gevolg van de A4 Zuid kleuren groen.  
 
 

 

Op het hoofdwegennet lijkt het verkeersbeeld in deze variant op de variant met drie 
aansluitingen.  
 
Op het Albrandswaardse wegennet is de meest opvallende verandering de (beperkte) 
afname van de verkeersdruk op de Groene Kruisweg. Dit komt vooral doordat verkeer van 
en naar Spijkenisse nu gebruik maakt van de eigen aansluiting en dus niet meer via 
Hoogvliet en Albrandswaard rijdt. De ruimte wordt echter (gedeeltelijk) ingenomen door 
eigen verkeer. 
 
In Oud-Beijerland zijn twee effecten erg opvallend. Op de eerste plaats is dat de toename 
van de verkeersdruk op de Randweg, als gevolg van de aanzuigende werking van de 
nieuwe aansluiting op de A4 Zuid. Op de tweede plaats, en mede als gevolg daarvan, 
neemt de verkeersdruk op het wegennet aan de oostzijde van het dorp sterk af. 
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Effecten A4 Zuid met gecombineerde aansluiting ten opzichte van situatie met drie 
aansluitingen 
De afbeeldingen op de volgende pagina tonen het totaaleffect van de A4 Zuid met een 
gecombineerde aansluiting Spijkenisse/Oud-Beijerland, ten opzichte van de situatie met 
een A4 Zuid met drie aansluitingen. Rood betekent dat het verkeersbeeld met een 
gecombineerde aansluiting drukker is, groen rustiger. Omdat de effecten vooral lokaal 
zijn, is op de afbeelding ingezoomd op het wegennet van Albrandswaard en Oud-
Beijerland. 
 
In Albrandswaard valt vooral op dat het maken van een gecombineerde aansluiting 
Spijkenisse/Oud-Beijerland (en dus het niet maken van een ‘eigen’ aansluiting 
Albrandswaard) ervoor zorgt dat de Groene Kruisweg druk blijft. Deze weg zorgt voor de 
ontsluiting van het Albrandswaardse verkeer van en naar de A15 (aansluiting Charlois). 
 
In Oud-Beijerland valt vooral op dat het maken van een gecombineerde aansluiting 
Spijkenisse/Oud-Beijerland zorgt voor een verandering van de oriëntatie van het verkeer 
van de zuidwestkant (Ruisscheweg, Groeneweg) naar de noordwestkant (Randweg, 
Spuioeverweg) van het dorp. Dit heeft ook zijn weerslag op de verkeersstromen binnen 
het dorp. De verkeersgroei op de wegen aan de noordwestkant is in deze variant hoog en 
verdient bij de uitwerking nadere aandacht. 
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Verschilplot situatie 2020 A4 Zuid met drie aansluitingen ten opzichte van situatie A4 Zuid met 
gecombineerde aansluiting; wegennet Albrandswaard (boven) en Oud-Beijerland (onder); rood: A4 Zuid 
met gecombineerde aansluiting drukker, groen: rustiger 
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3.4 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat aanleg van de A4 Zuid zowel 
op regionale schaal als op lokale schaal hoofdzakelijk positieve gevolgen heeft. De mate 
waarin de verkeerseffecten zich daadwerkelijk zullen voordoen, is sterk afhankelijk van de 
keuzes die worden gemaakt ten aanzien van de aansluitingen van de A4 Zuid op het 
onderliggend wegennet. In deze studie zijn hiervoor aannames gedaan.  
 
De onderzoeksvraag voor de verkeersberekeningen luidde als volgt: 
Wanneer (onder welke voorwaarden) kan aanleg van de A4 Zuid positieve effecten 
hebben op het lokale wegennet in de gemeenten Albrandswaard en Oud-Beijerland? 
 
Het antwoord op de onderzoeksvraag is sterk afhankelijk van de keuzes ten aanzien van 
de aansluitingen op het onderliggend wegennet: 
 
1. Aanleg van de A4 Zuid zonder aansluitingen op het onderliggend wegennet12 heeft 

beperkte positieve effecten voor Oud-Beijerland, omdat de A29 hierdoor aanzienlijk 
minder verkeer te verwerken krijgt en minder overbelast wordt. De verkeersrelatie 
tussen Oud-Beijerland en Rotterdam verbetert hierdoor. De verbinding tussen de aan-
sluiting A29 en Oud-Beijerland (N217) blijft echter wel overbelast. Ook houdt Oud-
Beijerland slechts één verbinding richting noorden, waardoor de gevoeligheid voor 
incidenten (zoals ongevallen en wegwerkzaamheden blijft). Een A4 Zuid zonder aan-
sluitingen heeft nauwelijks meerwaarde binnen de kernen van Albrandswaard. Wel 
neemt de verkeersdruk af op de A15 en daarmee verbetert ook de doorstroming. 

 
2. Aanleg van de A4 Zuid met een gecombineerde aansluiting voor Spijkenisse en Oud-

Beijerland (inclusief interlokale oeververbinding het Spui) heeft een meerwaarde voor 
Oud-Beijerland. Hierdoor ontstaat een extra verbinding met het hoofdwegennet. Dit 
verbetert de bereikbaarheid en het komt de robuustheid van het wegennet ten goede. 
Intern Oud-Beijerland geeft deze variant een ontlasting van het wegennet aan de 
oostzijde en met name de N217 naar de A29. Op de wegen die direct aansluiten op de 
Spuibrug, de Randweg en de Spuioeverweg, neemt het verkeer fors toe. 
Voor Albrandswaard heeft de gecombineerde aansluiting slechts een geringe meer-
waarde. Het Albrandswaardse verkeer blijft aangewezen op de Groene Kruisweg en 
A15. Wel verbetert het verkeersbeeld op de Groene Kruisweg enigszins doordat door-
gaand verkeer van en naar Spijkenisse hier geen gebruik meer van hoeft te maken. 

 
3. Aanleg van de A4 Zuid met aansluitingen bij Oud-Beijerland, Spijkenisse en Albrands-

waard geeft de gemeenten een meervoudige oriëntatie richting het noorden, waar-
door de afhankelijkheid van één verbinding afneemt en de gemeenten een aanzienlijk 
betere bereikbaarheid hebben bij incidenten. Voor Albrandswaard neemt het verkeer 
op de Groene Kruisweg per saldo af.  
In Oud-Beijerland nemen de verkeersintensiteiten aan de oostzijde van de kern af, 
maar op sommige wegen in de omgeving van de geplande aansluiting neemt dit juist 
toe. Een bijkomend effect is dat de reistijd op een aantal specifieke relaties aanzien-
lijk afneemt, bijvoorbeeld Oud-Beijerland - Spijkenisse en Albrandswaard en Oud-
Beijerland - Rotterdamse haven. Verder neemt de kans op sluipverkeer via het onder-
liggend wegennet af, wat positief is voor het leefklimaat.  

                                                           
12  Deze variant is niet doorgerekend, echter op basis van de modeluitkomsten kan er over deze variant en 

andere die ook niet expliciet zijn doorgerekend wel conclusies worden getrokken. 



Goudappel Coffeng | adviseurs verkeer en vervoer  A4 Zuid in perspectief van  

Albrandswaard en Oud-Beijerland 

 

36 

Aandachtspunten 
Aandachtspunten zijn er ook. Zo wijzigt de oriëntatie van het verkeer op het lokale 
wegennet in de kernen, als gevolg van het beschikbaar komen van een aansluiting op de 
A4 Zuid. Voor de kernen in de gemeente Albrandswaard zorgt de aansluiting van de A4 
Zuid per saldo voor een afname van de verkeersdruk op de Groene Kruisweg. Hierdoor 
verbeteren de verkeersdoorstroming en het leefklimaat in de kernen. Ook Hoogvliet en 
Spijkenisse profiteren van de aansluiting op de Groene Kruisweg. 
 
Bij een eigen aansluiting voor Oud-Beijerland is de vormgeving van de verbindingsweg 
tussen de aansluiting A4 en N219 een aandachtpunt, omdat de verkeersdruk hier erg 
hoog is. Hierdoor wordt ook wegennet in het zuidwesten van het dorp zwaarder belast, 
terwijl het wegennet in de kern en aan de oostzijde juist afneemt. De toename van het 
verkeer is zodanig, dat de aanbevolen grenswaarde die hoort bij de vastgestelde 
wegcategorisering op de Zinkweg, iets wordt overschreden.  
 
Een gecombineerde aansluiting Spijkenisse/Oud-Beijerland zorgt juist voor een forse 
toename van het verkeer in het westen van Oud-Beijerland. Dit heeft vooral ingrijpende 
gevolgen voor het leefklimaat op en rond de Randweg en Spuioeverweg. Hierdoor komt 
de doorstroming op de Randweg onder druk te staan.  
Verder is de uiteindelijke vormgeving en inpassing van de verbinding naar de aansluiting 
bij Spijkenisse en de aansluiting van de verbindingsweg op de Randweg in Oud-Beijerland 
een aandachtspunt, alsmede de positie van de Spuidijk. Dit vraagt nog om nadere studie. 
 
Voor Albrandswaard vormt de positie van de Welhoeksedijk een aandachtspunt in de 
variant dat hier een aansluiting op de A4 wordt aangelegd. Hier zijn aanvullende 
maatregelen nodig. 
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4 Milieueffecten A4 Zuid 
Dit hoofdstuk bevat een beknopte analyse van de gevolgen van de A4 

Zuid voor wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit. 

4.1 Kanttekening 

Aanleg van de A4 Zuid zal gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit en het wegverkeers-
lawaai in delen van de gemeenten Albrandswaard en Oud-Beijerland. Deze gevolgen 
kunnen te zijner tijd berekend worden, wanneer er nauwkeurige prognoses zijn van de 
verkeersstromen (de in deze studie berekende stromen zijn hiervoor te indicatief) en er 
een goed beeld is van de ligging van de weg, de vormgeving en inrichting, eventuele 
geluidswerende voorzieningen et cetera.  
 
Toch is er op dit moment mogelijk een indicatief beeld te geven, gebruik makend van de 
berekende verkeersstromen en door een aantal aannames te doen. Het beeld dat hieruit 
ontstaat, is slechts bedoeld voor de ideevorming. Het is niet de bedoeling om op basis van 
de analyses in dit hoofdstuk beleid te formuleren of maatregelen te treffen.  
 

4.2 Werkwijze, uitgangspunten en aannames 

Wegverkeerslawaai 
Er is voor gekozen om een van de onderzochte varianten als uitgangspunt te nemen, 
namelijk de variant met drie aansluitingen op de A4 Zuid. Deze variant is maatgevend 
voor wat betreft het verkeersbeeld op de A4 Zuid. 
 
De indicatieve geluidsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het programma 
Geonoise. Met behulp van dit programma is een globaal geluidsmodel opgesteld. Hierbij 
zijn de volgende uitgangspunten en aannames gehanteerd: 
- Tracé A4 Zuid: conform verkeersmodel. 
- Aansluitingen A4 Zuid: conform variant met drie aansluitingen (NB. De aansluitingen 

zelf zijn niet in het geluidsmodel opgenomen, omdat de exacte locatie hiervan nog te 
onzeker is). 

- Vormgeving A4 Zuid: twee rijstroken per richting, vluchtstroken van totaal 14 m. 
- Snelheid: 120 km/h. 
- Verkeersintensiteiten: zoals berekend in de variant met drie aansluitingen. 
- Voertuigverdeling (licht, middelzwaar en zwaar verkeer; verdeling over dag, avond en 

nacht): afgeleid uit beschikbare MTR+-gegevens ter hoogte van het Vaanplein. 
- Wegdeksoort: DZOAB (dubbellaags zeer open asfaltbeton). 
- Grispunten: op 4,5 m voor grondgebonden woningen. 
- Toegepaste correctie: Correctie van -2dB toegepast conform artikel 110 g van de Wet 

geluidhinder. 
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Er zijn zowel voor Albrandswaard (Poortugaal) als voor Oud-Beijerland indicatieve 
berekeningen uitgevoerd voor de volgende vormgevingsvarianten van de A4 Zuid: 
- A4 Zuid op maaiveld (maatgevend); 
- A4 Zuid op maaiveld met geluidsschermen (walhoogte 2,5 m boven maaiveld); 
- A4 Zuid verdiept (-1,8 m onder maaiveld). 
 
De A4 Zuid in een tunnel is niet berekend. Ter hoogte van de tunnel is geen sprake van 
wegverkeerslawaai als gevolg van de A4 Zuid. Ter hoogte van de tunnelmonden is dat wel 
het geval. Dit kan echter alleen met een geavanceerde rekenmethodiek in beeld gebracht 
worden. In dit stadium van de studie is dat nog niet aan de orde. Bovendien zijn de 
locaties van tunnelmonden niet bekend. 
 
Door middel van een analyse met een Goegrafisch InformatieSysteem (GIS) is een indica-
tieve berekening gemaakt van het aantal adressen dat binnen elke contour valt. Hierbij 
zeggen de absolute aantallen niet veel, gelet op alle onnauwkeurigheden en aannames. 
De analyse is echter wel bruikbaar om de verschillende vormgevingsvarianten onderling te 
vergelijken. 
 
Luchtkwaliteit 
Voor luchtkwaliteit zijn geen berekeningen uitgevoerd. Hiervoor zijn de basisgegevens te 
indicatief en bovendien zijn de berekeningen zeer complex. Een kwantitatieve analyse is 
alleen zinvol wanneer er meer harde gegevens zijn over het verkeer en de inrichting van 
de weg en er dus minder aannames gedaan hoeven te worden.  
Ook voor luchtkwaliteit geldt dat ter hoogte van de tunnel geen sprake is van emissie van 
schadelijke stoffen als fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Ter hoogte van de tunnel-
monden is dat wel het geval. In dit hoofdstuk is een algemeen kwalitatieve analyse van de 
problematiek van luchtkwaliteit bij tunnelmonden opgenomen. 
  

4.3 Resultaten wegverkeerslawaai 

Geluidscontouren 
De volgende serie afbeeldingen toont voor de drie inpassingsvarianten (maaiveld, maai-
veld + scherm en verdiept) de indicatieve geluidscontouren ter hoogte van Albrandswaard 
(Poortugaal) en ter hoogte van Oud-Beijerland.  
In dit specifieke geval (aanleg rijksweg langs bestaande bebouwing, binnen/buitenste-
delijk) gelden de volgende grenswaarden: 
 

<48 dB Geluidsbelasting blijft onder de voorkeursgrenswaarde, geen  
maatregelen nodig 

48-53 dB Voor dit deel is B&W bevoegd ontheffing te verlenen 

53-58 dB Voor dit deel is B&W bevoegd ontheffing te verlenen  

>58 dB Hiervoor is geen ontheffing meer mogelijk  

 
 
Ontheffing is pas mogelijk na gedegen onderzoek, waarbij aangetoond is dat er geen 
redelijke maatregelen genomen kunnen worden om het geluid verder te reduceren. 
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Indicatieve geluidscontouren A4 Zuid bij Albrandswaard (Poortugaal), variant: maaiveld  
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Indicatieve geluidscontouren A4 Zuid bij Albrandswaard (Poortugaal), variant: maaiveld met scherm 
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Indicatieve geluidscontouren A4 Zuid bij Albrandswaard (Poortugaal), variant: verdiept 
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Indicatieve geluidscontouren A4 Zuid bij Oud-Beijerland, variant: maaiveld 
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Indicatieve geluidscontouren A4 Zuid bij Oud-Beijerland, variant: maaiveld met scherm 
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Indicatieve geluidscontouren A4 Zuid bij Oud-Beijerland, variant: verdiept 
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Inwoners per geluidsklasse, Poortugaal
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Inwoners per geluidsklasse, Oud-Beijerland
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Maaiveld
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Verdiept

0-48 48-53 53-58 58-63 >63

Resultaten GIS-analyse 
Onderstaande grafieken tonen de verdeling van inwoners van Albrandswaard (Poortugaal) 
en Oud-Beijerland over de verschillende geluidscontouren, zoals berekend met GIS op 
basis van de Geonoise-gegevens. Dit geeft een beeld van de effectiviteit van een 
geluidsscherm en van een verdiepte ligging. Zoals gezegd zijn de exacte aantallen niet 
van belang: het gaat om de trend. De getallen zijn daarom ook niet in de grafieken 
opgenomen.  
 
Op grond van de grafieken wordt geconstateerd dat een ligging op maaiveld met geluids-
schermen effectiever is voor de reductie van de geluidsoverlast dan een verdiepte ligging. 
Bij een ligging op maaiveld met geluidsschermen is het aandeel geluidsgehinderden in de 
hogere geluidsklassen lager dan bij een verdiepte ligging. Een ligging op maaiveld, dus 
zonder enige vorm van afscherming, scoort vanzelfsprekend het minst gunstig. Uiteraard 
zijn de werkelijke resultaten afhankelijk van de vormgeving van de geluidsschermen en 
van de verdiepte ligging. Hiervoor zijn zoals hiervoor toegelicht, aannames gedaan. 
Geluidsschermen zijn optisch onaantrekkelijk, maar financieel weer aantrekkelijker in 
vergelijking met een verdiepte ligging. 
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Aangezien er een aanzienlijk deel van de inwoners een geluidsbelasting heeft hoger dan 
48dB, is het noodzakelijk na te gaan of verdere geluidsreducerende maatregelen nodig 
zijn.  
Voorbeelden daarvan zijn: 
- verhoging van de afscherming (> 2,5 m); 
- verder verdieping van de A4 Zuid (> 1,8 m onder maaiveld); 
- combinatie van verdieping en afscherming/overkapping; 
- ondertunneling. 
 
Bedacht moet worden dat voor de meest rechtse klassen in de grafiek (geluidbelasting > 
58 dB) er geen ontheffing mogelijk is. 
 

4.4 Luchtkwaliteit bij tunnelmonden 

Onderstaande tekst is ontleend aan het rapport Verbetering luchtkwaliteit rondom 
ondergrondse bouwwerken van het Centrum Ondergronds Bouwen. 
 
Uit diverse studies blijkt dat de luchtkwaliteit in 2020 op de meeste plaatsen voldoet aan 
de wettelijke normen. Een uitzondering hierbij wordt gevormd bij de monden van 
verkeerstunnels en overkappingen. Bij de uitgang van tunnels en overkappingen komt 
geconcentreerd vervuilde lucht vrij. De aanleg van een tunnel heeft tot gevolg dat langs 
het overdekte deel de lucht aanzienlijk schoner is dan bij een open weg. Omdat rijdend 
verkeer in een tunnel een luchtstroom van ingang naar uitgang opwekt en tegelijkertijd 
al rijdend vervuilende stoffen aan de luchtstroom toevoegt, komt er bij de 
tunnelmonden/uitgangen vervuilde lucht vrij. Daardoor kunnen in de omgeving van 
tunneluitgangen de grenswaarden worden overschreden. 
 
Fysieke maatregelen bij tunnelmonden kunnen de luchtkwaliteit in de omgeving van de 
tunnelmonden verbeteren. Hierbij is onderscheid te maken tussen:  
- verbetering van de spreiding van emissies door aanpassingen aan het tunnelontwerp 

en/of gebruik van schermen en luifels;  
- toepassing van ventilatiesystemen en/of reiniging van de lucht die vrijkomt uit de 

verkeerstunnel.  
Combinaties van deze maatregelen zijn ook mogelijk. De maatregelen verkeren veelal nog 
in een experimenteel stadium. 
 
Verspreiding emissies 
Afzuigingen en schoorstenen zijn in te zetten om de luchtkwaliteit op leefniveau rondom 
tunnelmondingen te beteren. In de praktijk wordt veelal mechanische ventilatie toege-
past. Een andere oplossing is het verdunnen van de lucht die uit de tunnels stroomt voor-
dat deze in de leefomgeving komt. De vorm van de tunnelmond evenals de toepassing van 
luchtschermen langs de aansluitende weg spelen hierbij een dominante rol. Ook het 
verlengen van een tunnel met behulp van bijvoorbeeld een lichte overkapping die de 
emissie geleidelijk laat vrijkomen, kan een oplossing vormen. 
 
Reinigen lucht 
Voor de verwijdering van fijn stof en stikstofoxiden zijn diverse technieken in de 
industriële omgeving beschikbaar: elektrostatische filtertechniek, adsorptie, chemische 
absorptie, zakkenfilters, gasturbinetechnologie, biofiltratie, agglomeratie en scrubbers. 
Industriële filters werken echter niet in een verkeerstunnel omdat de concentraties in de 
tunnel reeds lager zijn dan de concentraties in de lucht die de industrie vrij laat komen na 
reiniging. De vervuilingsgraad in de onderzochte vakgebieden ligt honderd tot duizend 
maal hoger dan bij een verkeerstunnel. Daardoor zijn de in de industrie gebruikte 
filterinstallaties niet direct inzetbaar voor tunnels. 
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Voor verkeerstunnels zijn specifieke filterinstallaties nodig. Daarmee is de laatste 20 jaar 
wel enige ervaring opgedaan, doch deze is beperkt. Wereldwijd zijn slechts enkele 
verkeerstunnels uitgerust met filters, veelal om de luchtkwaliteit in de tunnel te 
beheersen en slechts in een zeer beperkt aantal gevallen om de luchtkwaliteit buiten de 
tunnel te beheersen.  
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Bijlage 1: Tekst in het MIRT 2009 over 
Verkenning Ruit Rotterdam 
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Bijlage 2: Toegepast verkeersmodel 
 
Het basismateriaal voor de verkeersanalyses van de A4 Zuid bestaat uit twee 
verkeersstudies van het PMZ.13 De berekeningen uit die verkeersstudie vormen het 
vertrekpunt voor onze analyses. De analyse in het rapport van het PMZ beperkt zich tot 
de hoofdlijnen en het hoofdwegennet. Deze analyses vormen een prima vertrekpunt. Het 
gebruikte verkeersmodel (NRM)14 is echter vrij globaal. Op basis van dit model kunnen dan 
ook alleen globale uitspraken worden gedaan, die eigenlijk niet verder gaan dan de rijks- 
en provinciale wegen.  
 
Het is belangrijk om een verkeersmodel te gebruiken, dat inzicht kan geven in de 
verkeerseffecten van de A4 Zuid op het gewenste detailniveau. Er zijn verschillende 
mogelijkheden: 

- NRM Randstad versie 2.4: dit model is de meest recente versie van het verkeersmodel 

dat Rijkswaterstaat gebruikt voor de rijkswegprocedures. Dit model wordt onder meer 

toegepast voor de trajectnota’s A4 Delft - Schiedam en A13/16. Dit model is te grof 

om het gewenste inzicht in de verkeerseffecten te kunnen bieden. 

- RVMK2 Stadsregio Rotterdam. In dit regionale verkeersmodel is de Rotterdamse 

agglomeratie, waaronder de gemeente Albrandswaard, gedetailleerd opgenomen. Ook 

het onderliggend wegennet in Oud-Beijerland is als invloedsgebied in het model 

opgenomen, maar minder gedetailleerd. Het detailniveau is voldoende om de 

gewenste inzichten te kunnen leveren. 

- Gemeentelijk verkeersmodel Oud-Beijerland. Dit model kent een verfijning voor de 

kern Oud-Beijerland. Het detailniveau is voor deze kern groter dan het RVMK.  

 
De gemeente Albrandswaard valt binnen de Stadsregio Rotterdam en heeft daarmee 
gebruiksrechten voor de RVMK2. Het lokale verkeersmodel van Oud-Beijerland is een 
lokale verfijning van een oud NRM en bevat slechts een prognosejaar 2015 (tegen 2020 in 
het NRM en de RVMK2). Omdat het een zogenaamd uitsnedemodel betreft, is het niet 
mogelijk het effect van de A4 Zuid met dit instrument door te rekenen, maar zal het 
effect overgenomen moeten worden uit een ander model (bijvoorbeeld de RVMK2). Dit is 
echter een arbitraire en tijdrovende methode. Het lokale model van Oud-Beijerland heeft 
daarnaast voor Rijkswaterstaat niet de status die de RVMK2 wel heeft.  
 
Het ligt daarom voor de hand om zowel voor de gemeente Albrandswaard als voor de 
gemeente Oud-Beijerland te rekenen met de RVMK2. Het nadeel is echter dat de 
gemeente Oud-Beijerland vrij grof in dat model is opgenomen. Gezien de gestelde vraag 
is er daarom in overleg met beide gemeenten voor gekozen om ten behoeve van dit 
onderzoek het wegennet van het lokale model van Oud-Beijerland over te halen naar de 
RVMK2 en de zonering vervolgens gedeeltelijk te verfijnen. Daarbij is de zonering niet 
naar hetzelfde niveau als het lokale model gebracht, maar is een voor deze studie 
noodzakelijke verfijning toegepast, zodat met name de belangrijkste wegen in Oud-
Beijerland goed worden beschreven. Ten bate van de toedelingen die de 
wegvakintensiteiten berekenen, is de kern Oud-Beijerland in het RVMK2 met een factor 3 
verfijnd van 7 naar 21 zones. De sociaal-economische gegevens zijn op gemeentetotaal in 
de RVMK2 gelijk aan die van het model Oud-Beijerland en zijn derhalve niet aangepast. 
Voor de opsplitsing van de data in de 7 zones is wel gebruikt gemaakt van de 
gebiedsindeling zoals in het model Oud-Beijerland aanwezig is. 
 

                                                           
13  Verkeerskundige analyse PMZ, april 2007; en Verkeerseffecten Hoeksche Waard, studie naar de verkeers-

effecten van de A4 Zuid in de Hoeksche Waard, maart 2008. 
14  NRM: Nieuw Regionaal Model. Het NRM is de regionale vertaling van het Landelijk Model Systeem (LMS) 

van Rijkswaterstaat. 
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Hiermee is een instrument gecreëerd waarmee de effecten van de A4 Zuid op het hoofd- 
en onderliggend wegennet op een adequate wijze in beeld kunnen worden gebracht. Tot 
slot wordt nog opgemerkt dat Rijkswaterstaat zelf altijd met het NRM rekent.  
 
De aanleg van de A4 Zuid is een zeer grote ingreep. Er zullen ook andere verkeersrelaties 
ontstaan die er nu niet zijn. Modeltechnisch betekent dit dat een nieuwe matrixschatting 
is uitgevoerd, zodat wijzigingen in het herkomst- en bestemmingspatroon en de 
vervoerswijzekeuze als gevolg van de aanleg van de A4 Zuid in de prognoses meegenomen 
zijn. 
 
Het toekomstjaar waarop de berekeningen zijn gebaseerd, is 2020. Voor een volledig 
overzicht van de gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van ruimtelijke en 
infrastructurele projecten wordt verwezen naar de technische rapportage van de RVMK215 
en van het verkeersmodel Oud-Beijerland.16  
 
De ingevoerde wegvakcapaciteiten in de RVMK2 zijn standaarden voor ongeveer 15 
verschillende wegtypen. Deze zijn in samenspraak met de gemeenten gecategoriseerd. De 
capaciteiten zijn per locatie aangevuld met kruispuntweerstanden, die een grote invloed 
hebben op de opgelopen vertraging. De snelheden zijn modelsnelheden en worden 
gebruikt om de juiste routekeuze te genereren. Ook dit hangt weer in eerste instantie af 
van de categorisering en worden waar nodig aangepast om ongewenste route-effecten te 
beperken. Voor de Hoeksche Waard geld dat alleen de kern Oud-Beijerland is verfijnd. De 
rest van de uitgangspunten zijn opgenomen als invloedsgebied en kennen hun oorsprong 
uit het NRM2.0, deze waarden zijn verder niet gecontroleerd. 
 

                                                           
15  Nog niet gepubliceerd. 
16  Verkeersmodel Oud-Beijerland, technische rapportage. Goudappel Coffeng, OBE007/Lnc/0094,  

27 juli 2006. 
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Bijlage 3: Overzicht verkeersintensiteiten 
 
 

 
 


