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Geacht college, geachte dames en heren, 
 
Na de commotie rondom onze open brief van 24 oktober 2017 aan het college en de raad hebben wij 
ons gehouden aan het verzoek van de gemeente om kritische kanttekeningen eerst binnen de 
gemeente te bespreken en aan het tweede verzoek om geen zaken uit de denktank naar buiten te 
brengen voordat er ambtelijk aan de wethouder is gerapporteerd. 
 
Nu de Visie Marathonwegzone openbaar is gemaakt en er gelegenheid is om de zienswijze kenbaar 
te maken, kiezen wij ervoor om onze zienswijze publiekelijk bekend te maken via deze open brief. 
 
In de publicatie in Groot Vlaardingen van 9 januari 2019 geeft u de burger enig inzicht in de 'Nieuwe 
toekomst voor de Marathonwegzone'. Daarin schrijft u onder andere: 
1. het woon- en leefklimaat aan de Marathonweg moet verbeteren; 
2. de weg moet smoel hebben; 
3. de ontwikkeling moet goed inpasbaar en toepasbaar zijn in relatie tot de economische functie 

van de Marathonweg; 
4. de doorstroming en ontsluiting naar de snelweg moet goed zijn voor bewoners en ondernemers; 
5. de visie moet zo breed mogelijk zijn met een zorgvuldige afweging van belangen en 

mogelijkheden. 
 
Deze zienswijze gaat in op de door u gestelde doelen en de uitwerking daarvan in de varianten 1 en 
2, in samenhang met de economische ontwikkelingen en het onlangs aangenomen Actieplan 
Mobiliteit. Om enige structuur in deze brief te houden, zijn de door u gestelde doelen genummerd. 
 
ad 1. het woon- en leefklimaat aan de Marathonweg moet verbeteren 
 
Verbetering van het woon- en leefklimaat begint met minder last van trillingen, geluid en fijnstof, 
samengevat als hinder. Overal waar in deze brief over hinder wordt gesproken, worden alle hiervoor 
genoemde factoren of één van deze factoren bedoeld. 
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Het woon- en leefklimaat kan alleen echt verbeteren als er minder verkeer over de Marathonweg 
gaat en de gemeente er voor kiest om het verkeer over meerdere wegen en dus over meerdere 
bewoners te spreiden. Daarvoor is niet gekozen aangezien u in het Actieplan Mobiliteit de 
Marathonweg als Gemeentelijke OntsluitingsWeg+ heeft aangeduid. Dus zoveel mogelijk verkeer 
over deze GOW+-wegen. 
Dan blijft er maar één optie over en dat is de weg beter inpassen in de woon- en leefomgeving van 
de bewoners langs de Marathonweg. Dat doet u niet door variant 1 voor te stellen. De weg blijft 
liggen waar hij ligt en het enige dat u doet is aan de knoppen draaien om de bedrijven in de 
Rivierzone beter van dienst te kunnen zijn. De economie gaat voor de bewoners. Uw doelstelling tot 
verbetering van het leefklimaat wordt hier zeker niet gehaald. 
 
U stelt bij variant 1 dat de doorstroom op de Marathonweg verbetert. Dat kan alleen als de 
doorstroom van de aanvoerwegen, Billitonlaan, Floris de Vijfdelaan en Marnixlaan, afgeknepen 
wordt waardoor op die wegen dus vaker geremd en opgetrokken moet worden. Meer stilstaande 
auto's op de aanvoerwegen leidt tot langdurige luchtvervuiling. 
 
Welke keuze u ook maakt, om tot een verbetering van het leefmilieu te komen zal er zowel op de 
Marathonweg als op de aanvoerwegen een betere 'flow' moeten komen. In Variant 1 bereikt u 
slechts een betere 'flow' voor de bedrijven in de Rivierzone. Uw doelstelling tot verbetering van het 
leefklimaat wordt hier zeker niet gehaald. 
 
Als u de door DCMR geschetste achtergrondvervuiling, waar heel Nederland en zeker de Randstad 
last van heeft, overal gelijk trekt dan blijkt uit de metingen van de RIVM dat er dagelijks sprake is van 
grote luchtvervuiling door fijnstof op de Marathonweg met pieken op de momenten dat veel mensen 
waaronder schoolgaande kinderen buiten zijn. Een logisch gevolg van de economische cyclus en door 
u niet te beïnvloeden.  
 
Uit wetenschappelijk onderzoek is onomstotelijk vast komen staan dat de pieken in luchtvervuiling, 
waarvan sprake is langs de Marathonweg, een zeer nadelige invloed hebben op degenen die daaraan 
zijn blootgesteld. Daaraan doet u dus niets in variant 1. U laat de weg waar deze is en de bewoners 
worden meer dan gemiddeld blootgesteld aan de fijnstof-uitstoot. Dat er een afname zal zijn door de 
groei van elektrische voertuigen is een feit, daarvan zullen de bewoners en gebruikers van deze weg 
in Variant 1 de eerste tien jaar nog niet profiteren. Uw doelstelling tot verbetering van het 
leefklimaat wordt hier zeker niet gehaald. 
 
In Variant 1 geeft u ook aan dat geluidsschermen een deel van de oplossing zijn. Dat ligt er geheel 
aan vanuit welk perspectief u dit beziet. Vanuit het perspectief van de bewoners van de Floreslaan, 
langs het noordgedeelte van de Marathonweg, is dit zeker geen oplossing. Voor de plaatsing van 
naar verwachting 4 meter hoge geluidsschermen moet het groen wijken dat thans de afscheiding 
vormt tussen de Marathonweg en de Floreslaan. De lichtinval in de woonkamers van de woningen, 
zeker voor de woningen tussen de Riouwlaan en de Billitonlaan, wordt door een hoog geluidsscherm 
ernstig belemmerd. Uw doelstelling tot verbetering van het leefklimaat wordt hier zeker niet 
gehaald.  
 
Los van de hinder door het geluid van remmende en optrekkende voertuigen geven ook de trillingen, 
die op het noordelijk gedeelte van de weg veelvuldig worden gevoeld, alle reden tot ongerustheid. In 
uw variant 1 geeft u slechts aan dat er onderzoek naar gedaan moet worden. U verwacht echter wel 
dat er, los van dit onderzoek, een keuze wordt gemaakt tussen beide varianten. Dit lijkt bijna op 
onbehoorlijk bestuur. Indien er een keuze wordt gemaakt voor Variant 1 zal dat inhouden dat er 
onderzoek gedaan moet worden naar de trillingen en dat er, rekeninghoudend met een grotere 
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verkeersintensiteit, maatregelen genomen moeten worden. Stel het geval dat deze kosten hoger zijn 
dan het huidige door u geschetste verschil tussen de varianten, dan is de betalende burger slechter 
af met uw naar het zich nu laat aanzien goedkopere keuze. Uw doelstelling tot verbetering van het 
leefklimaat wordt hier zeker niet gehaald. 
 
De Marathonweg levert veel hinder op. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de gebruikers 
van deze weg. In uw geschetste doelen gaat u in het geheel niet in op de (verkiezings)leuze van dit 
college: "Vlaardingen fietsstad".  
 
Voor fietsers is de oversteek zowel bij de Westlandseweg als bij de Marnixlaan een hele opgave. Bij 
de Westlandseweg omdat de fase van het groene licht voor langzaam startende fietsers er 
regelmatig toe leidt dat de fietser op de vluchtheuvel in het midden van de weg een rood-fase moet 
'overleven' en bij de Marnixlaan omdat er door de gebruikers van de Marathonweg en het van de 
Marnixlaan komende verkeer geen enkele aandacht aan fietsers en deels voetgangers wordt gegeven 
waardoor er, vooral door afslaand verkeer, regelmatig zeer gevaarlijke situaties ontstaan, zeker de 
van de Marnixlaan komende bestuurders die de Marathonweg oprijden en geen rekening houden 
met rechtsoor overstekende fietsers op de Marnixlaan. 
 
Wordt dit beter in Variant 1? Ja, wellicht veel beter doordat er op de kruising met de Marnixlaan een 
verkeerslichtinstallatie wordt geplaatst.  
 
En wordt het beter bij de oversteek van de Zuidbuurtseweg? Nee, want de voertuigen rijden in 
colonne en zien de voetganger daar helemaal over het hoofd. 
 
Ook beter bij de Westlandseweg? Dat is nog maar de vraag. In de schets van variant 1 is de oversteek 
voor fietsers op dezelfde plaats gesitueerd waar deze thans is. De plaats van het fietspad in de schets 
van variant 2 geeft nog voldoende ruimte voor een eventuele verplaatsing waarbij ook rekening dient 
te worden gehouden met de voetgangers. Die zijn, net als de fietsers, in de plannen namelijk 
helemaal uit beeld. Uw doelstelling tot verbetering van het leefklimaat wordt hier zeker niet gehaald. 
 
ad 2. de weg moet smoel hebben 
 
Een weg die zich vier banen en op sommige plaatsen 5 banen breed tussen huizen doorperst heeft 
geen smoel.  
Het is nu een gedrocht van een weg, in een 
rapport opgeleukt met fotootjes die geen beeld 
geven van de werkelijkheid. Er is geen foto van 
een volle Marathonweg opgenomen, wel een 
foto met als onderschrift 'zicht op de 
Broekpolder'. Waar deze foto gemaakt is, zal de 
fotograaf kunnen zeggen, maar vanaf de 
Marathonweg is er nergens zicht op de 
Broekpolder.  
 
De foto's in het rapport zijn ronduit misleidend, 
slechts gemaakt met wellicht de inzet om te 
laten zien dat het allemaal zo slecht nog niet is. 
Er is echter geen enkele foto opgenomen van een mogelijk toekomstige situatie waarin aan beide 
zijden geluidsschermen geplaatst zijn, waarmee de lezer echt zicht krijgt op de te verwachten situatie 
in de varianten 1 en 2.  
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Het rapport schetst hier in woord en beeld een schijnsituatie die kennelijk slechts de intentie heeft 
de keuze te vergemakkelijken. Een eerlijk rapport had hier ook schetsen getoond van hoge 
geluidsschermen, ontbrekend groen, weggesaneerde fietspaden en het ontbreken van een trottoir.  
Uw doelstelling tot verbetering van het leefklimaat als aangegeven bij doelstelling 1 wordt hier zeker 
niet gehaald en ook doelstelling 2 is dus geheel uit beeld. 
 
In Variant 1 heeft de weg wel een 'smoel' maar niet zoals bedoeld in de doelstelling. De gemeente 
stond op haar achterste benen bij de plaatsing van de geluidsschermen langs de A20 en nu dreigt zij 
hetzelfde te doen langs de Marathonweg. Onbehoorlijk bestuur? 
 
In Variant 2 kent de weg een heel andere entree, vriendelijk, ingepast, groen. Ook bij het verlaten 
van de stad rijdt de gebruiker door deze geschetste oase zonder hoge geluidsschermen aan beide 
zijden. 
Door de verdiepte ligging in Variant 2 zijn op het middengedeelte ook lagere geluidsschermen nodig 
dan in Variant 1. In Variant 2 heeft ook het middengedeelte meer 'smoel' dan in Variant 1. 
 
ad 3. de ontwikkeling moet goed inpasbaar en toepasbaar zijn in relatie tot de economische 

functie van de Marathonweg 
 
Als de vernieuwde Marathonweg over een aantal jaren klaar is en het is Variant 1, dan zal de 
'ondernemerssnelweg' door Vlaardingen een feit zijn. Vergulde Hand West kan ontwikkeld worden, 
alle braakliggende percelen langs de Deltaweg kunnen worden volgebouwd en Coolport Westland 
aan de Zevenmanshaven zal tegen die tijd ook een feit zijn. 'Ondernemers, vestig u in Vlaardingen, de 
stad met een snelweg naar uw bedrijf of kantoor!' 
 
Bewoners in het bestemmingsplan Stationsgebied aan de Galgkade zijn verleid met een 'knip' bij het 
Sluisplein, de bewoners van de Graaf Arnulfstraat zijn gelokt met de belofte van een tunnel en zo 
meteen worden bedrijven gelokt met de snelweg. Alles vooraf bedacht en stukje bij beetje 
doorgedrukt.  
 
Natuurlijk is het de eenvoudigste oplossing om de weg te laten liggen waar hij nu ligt en er een paar 
verkeerslichtinstallaties bij te plaatsen. Maar haalt u dan uw doelstellingen? De doelstellingen 1 en 2 
zeker niet. En is doelstelling 3 reëel ten opzichte van de doelstellingen 1 en 2? Als er met respect met 
de bewoners wordt omgegaan kan doelstelling 3 zeker gehaald worden in Variant 2. 
 
ad 4. de doorstroming en ontsluiting naar de snelweg moet goed zijn voor bewoners en 

ondernemers 
 
In deze doelstelling worden de belangen van voetgangers en fietsers slechts zeer beperkt 
meegewogen. 
 
Het is zeer de vraag of de doorstroming beter wordt voor bewoners. Deze doelstelling heeft namelijk 
een grote valkuil en wel deze: spreekt men hier van gebruikers die zich al op de Marathonweg 
bevinden of gaat het ook om bewoners die vanaf de eerdergenoemde aanvoerwegen trachten in te 
voegen op de Marathonweg dan wel de Marathonweg willen oversteken?  
 
Uit de Visie blijkt onvoldoende dat het voor die laatste groep slechter wordt. In Variant 1 wordt alles 
dichtgetimmerd, met dien verstande dat de verkeerskundigen zeggen dat er aan 'de knoppen 
gedraaid kan worden'. Uit de ambitie van Vlaardingen om de locaties in de Rivierzone en Vergulde 
Hand optimaal te benutten spreekt de intentie om het ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken. 
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Dat dit in Variant 1 echter ten koste gaat van bewoners in de Westwijk en de Indische Buurt wordt in 
het rapport verder niet vermeld. 
 
Tijdens de informatieavond van 23 januari jl. werd, net als in de denktank, enkele malen aangegeven 
dat Variant 1 met een gecoördineerde verkeersregelinstallatie de oplossing is om stilstand op de 
Marathonweg zoveel mogelijk te voorkomen.  Dit is in een computer-verkeerssimulatie ook getest en 
uit die simulatie bleek dat dit een haalbare variant kan zijn voor de Marathonweg. Wat echter in de 
simulatie niet naar voren komt is de diversiteit in gebruikers: grote zware vrachtwagens met daarop 
enorme hijskranen, het zogenaamd uitzonderlijk vervoer; bestuurders die veelal in ander culturen 
hun rijbewijs hebben gehaald en een anders verkeersgedrag vertonen dan waarmee in een simulatie 
rekening gehouden wordt; langzame en snelle optrekkers; om van de smartphone gebruikende 
bestuurders nog maar te zwijgen. 
 
Toen tijdens de informatieavond naar enkele voorbeelden werd gevraagd waar het beoogde systeem 
in de praktijk succesvol is, werden de volgende voorbeelden genoemd: 
 Traject Eindhoven - Helmond; 
 Traject Tilburg - Breda. 
Dit zijn echter trajecten buiten de bebouwde kom en totaal niet vergelijkbaar met de Marathonweg. 
 
Uit ons onderzoek op internet blijkt dat er in Nederland nog niet veel ervaring is met deze iVRI's. Op 
het internet 'Platform Beter Benutten' (www.beterbenutten.nl) wordt in november 2016 gesteld dat 
de iVRI de toekomst heeft. Kanttekening die wij daarbij maken is dat RoyalHashkoning DHV mede 
ontwikkelaar is van dit product en zij in de aan de gemeente uitgebrachte rapportage als bijlage van 
de Visie Marathonwegzone dit product de beste oplossing vinden. 
 
De verklaring ‘Verkeerslichten van de toekomst’ van november 2016 treft u aan op het internet. 
bron: https://www.beterbenutten.nl/assets/upload/Verklaring-verkeerslichten-van-de-toekomst-
november-2016.pdf 
 
Uit ons onderzoek op internet blijkt verder dat de enige ervaring die tot nu toe gepubliceerd is een 
onderzoek is met BRIK, een nieuwe VRI-maatwerkoplossing. BRIK staat voor Bijzondere Realisaties 
Intelligente Koppelingen. Ons is gebleken dat de toepassing werkt op een provinciale weg, waarin 
duidelijk een onderscheid gemaakt kan worden in categorieën voertuigen en waarin sprake is van 
een peloton van 20 of meer voertuigen.  
 
Na het lezen van diverse stukken op internet hebben wij sterk het gevoel dat dit systeem niet gaat 
werken op de Marathonweg en wel om de volgende redenen: 

 iVRI / BRIK werkt goed als de aanvoer van verkeer op een kruising ongelijk verdeeld is, 
bijvoorbeeld op een provinciale weg. Op een kruising als de Marathonweg/Westlandseweg, 
Marathonweg/Floris de Vijfdelaan of Marathonweg/Marnixlaan is het verkeersaanbod veel te 
evenwichtig verdeeld; 

 iVRI / BRIK werkt goed als je met de verschillende VRI's kan spelen (zijverkeer op alle kruisingen 
tegelijk kort op groen). Naar onze mening komen de VRI's op de Marathonweg te dicht op elkaar 
te staan om dit voordeel volledig uit te nutten. Dan staat de vrachtwagens toch weer ergens op 
de Marathonweg stil; 

 iVRI / BRIK voorbeelden van een weg binnen de bebouwde zijn niet te vinden, laat staan binnen 
de bebouwde kom met 4 VRI's op een lengte van 1,1 km; 

 iVRI / BRIK zorgt voor een buffer aan de randen van 'BRIK zone'. Staan de Marathonweg Zuid en 
de A20 straks helemaal vast? 
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Na het lezen over BRIK en de iVRI's zijn er van onze kant nog wel enkele vragen: 
 Waarom wordt er in de Visie niet inhoudelijk ingegaan op het Dynamisch Verkeersmanagement 

van variant 1 en waarom valt de term BRIK niet? 
 Waarom worden er in de Visie geen voorbeelden aangedragen, anders dan de uitkomsten van 

de verkeerssimulatie van RoyalHashkoning DHV, van het succesvol toepassen van Dynamisch 
Verkeersmanagement/BRIK op vergelijkbare wegen? 

 
In Variant 2 zijn nog vele studie-opties open om tot een verantwoord resultaat te komen. Studie-
opties kunnen daarbij onder andere zijn: 

 verdiepte aanleg onder de kruising met de Marnixlaan; 

 Marnixlaan alleen openstellen voor noord-zuid verkeer; 

 verkeersgeleidingsplan voor de gemeente; 

 fietstunnel onder de Marnixlaan; 

 verlegging van fietsroutes; 

 ander gebruik van de Industrieweg; 

 voetgangersvriendelijke gebieden zowel op het noord- als het zuidgedeelte van de 
Marathonweg 

Uit de Visie blijkt niet dat naar deze opties een onderzoek is gedaan.  
 
Derhalve haalt u met Variant 1 met betrekking tot de fietsende en wandelende bewoners ook 
doelstelling 4 niet. 
 
ad 5. de visie moet zo breed mogelijk zijn met een zorgvuldige afweging van belangen en 

mogelijkheden. 
 
Zoals uit bovenstaande punten blijkt haalt u met keuze voor Variant 1 zeker niet uw doelstelling 5.  
 
De belangen van bewoners, het terugdringen van de hinder, het oog hebben voor de schade die de 
Marathonweg veroorzaakt aan de gezondheid van bewoners, blijkt nergens een echte stem, laat 
staan een doorslaggevende stem te hebben in het hele document. Variant 2 komt in de richting, 
maar een eerlijkere voorlichting en afweging van belangen is hierbij wel een eerste vereiste. 
Het gaat slechts om de economie en zo min mogelijk gezeur over die Marathonweg. 
 
De vraag komt dan op waarom er gecommuniceerd wordt op de wijze waarop dit is gedaan. Is dit om 
de lezer klaar te maken voor een besluit? Het is toch wel een groot verschil tussen 1 en 2 dus 
waarom zouden we 15 miljoen extra uitgeven? Is zo'n opstelling, toch wel misleidend, dan wel 
ethisch te verantwoorden? 
 
Een voorbeeld van het voordeel van een vrij liggende fietsstraat, de mogelijkheden van een Tiny 
Forest, het vervangende groen voor die plaatsen waar gebouwd (verhard) wordt en waarvoor 
compensatie moet worden gezocht, de voordelen voor voetganger en fietser bij een verdere 
uitwerking van Variant 2, een goede noord-zuid fietsverbinding, zij komen in dit rapport nergens aan 
bod. Het gaat om de auto en hoe komt die zo snel mogelijk van A naar B en het woongenot van de 
bewoner is daaraan ondergeschikt. 
Het is wrang dat de gemeente gedurende ruim 30 jaar niets aan het groeiende probleem heeft 
gedaan en dat bij de huidige presentatie van een plan, waarin slechts snelheid en economisch belang 
tellen, een plaatje wordt geschetst alsof het met het verplaatsen van een kruisinkje en het plaatsen 
van een extra verkeerslichtinstallatietje allemaal geregeld is. Eigenlijk in één woord: bedroevend. 
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Tot slot 
 
De bij de varianten opgenomen bedragen zijn ongetwijfeld op een juiste wijze doorgerekend, maar: 

 waar zijn de kosten voor de fietsfaciliteiten; 

 waar zijn de kosten voor het trillingsonderzoek; 

 waar zijn de kosten voor isolatie van woningen in verband met de overschrijding van 
geluidsnormen; 

 wat zijn de mogelijkheden tot financiering; 

 waaruit blijkt dat onderzocht wordt of de vervuiler, de nieuw te vestigen industrie, meebetaalt; 

 waaruit blijkt dat er onderzoek gedaan is na cofinanciering door het rijk, de provincie de MRDH; 

 over welke termijn kan deze investering worden gespreid en wat zijn dan de kosten per jaar 
voor de gemeente; 

 is dit een spreidingstermijn van 40 of 50 jaar waardoor de last van de gemeente rond € 1 tot € 
1,5 miljoen per jaar komt te liggen; 

 wat zijn de voordelen van een verkeersgeleidingsplan; 

 wat zijn de voordelen van een fietstunnel onder de Marnixlaan; 

 wat zijn de gezondheidsvoordelen als bewoners van de Marnix kunnen wandelen op het 
gedeeltelijk overdekte deel van de Marathonweg voorlangs de Marnix; 

 wat zijn de voordelen van een fietspad aan één zijde van de Marnixlaan, langs speelweide, goed 
aansluitend bij de Dirk de Derdelaan waardoor één van de hoofdfietsroutes meer gestalte krijgt; 

 wat zijn de effecten als stadhuisbezoek bijna alleen op de fiets of met openbaar vervoer kan 
plaatsvinden (Stadhuisbezoek = openbaar vervoer of omrijden via Marathonweg, Industrieweg, 
Van Beethovensingel, Maassluissedijk, parkeergarage); 

 hoe sluit het plan aan bij de wens: 'de Vlaardinger de auto uit'? 
 
Het zal u duidelijk zijn: deze zienswijze pleit voor het afwijzen van Variant 1 en wel om de volgende 
redenen: 

 geen smoel; 

 geen milieumaatregelen; 

 niet inpasbaar - barrièrewerking blijft; 

 economisch meest haalbaar, industrie wordt snel bediend, vervuiler betaalt niet; 

 bewoner betaalt met minder woongenot en meer hinder 
en sterk voor de keuze voor Variant 2 met nader onderzoek naar nog veel van de hiervoor genoemde 
punten, overwegende dat Variant 2: 

 wel smoel heeft; 

 de barrièrewerking verminderd; 

 de oversteekbaar bevorderd; 

 de doorstroming ook vanuit de wijken beter wordt met daaraan onlosmakelijk verbonden een 
beter milieu; 

 de mogelijkheden van een tiny forest en mogelijk nog andere toepassingen op het vrijvallende 
tracé van de huidige Marathonweg. 

 
Tot nadere toelichting gaarne bereid. 
 
Hoogachtend, 
het bestuur van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o.  


