






Nota van Reactie Actieplan Mobiliteit 
26 september 2017  
 
Op 2 mei 2017 is het concept Actieplan Mobiliteit door het College van Burgemeester & Wethouders 
vrijgegeven voor consultatie. Eenieder is in de gelegenheid gesteld om tot en met 21 juni 2017 een reactie op 
het concept Actieplan Mobiliteit kenbaar te maken. Tevens zijn twee informatiebijeenkomsten gehouden die 
voor alle Vlaardingse belangstellenden open stonden.  
 
Uit de reacties die zowel schriftelijk als tijdens de informatieavonden zijn binnengekomen, is gebleken dat de 
met het plan ingezette koers positief is ontvangen. Bovendien hebben de ingebrachte reactie geholpen om het 
plan te verbeteren. Diverse reacties hebben dan ook geleid tot aanvullingen in het plan. Andere reacties 
hebben meer betrekking op vervolgstappen en zullen in de uitvoeringsprogramma’s, die periodiek worden 
opgesteld, worden meegenomen.  
 
Op de volgende pagina’s zijn alle reacties samengevat en voorzien van een beantwoording. Tevens is 
aangegeven of de reactie leidt tot een aanpassing of aanvullingen in het plan. Daarbij is aangegeven welke 
passage is aangevuld of aangepast. Daarnaast zijn enkele ambtshalve aanpassingen verwerkt. Het betreft 
enkele tekstuele verbeteringen. Ook zijn na consultatie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag enkele 
aanvullingen gedaan ten aanzien van het onderwerp ‘herinrichting kruispunten’ (kernopgave 9 in paragraaf 4.6) 
en ‘regionale snelfietsroutes’ (paragraaf 5.2).  
 
Het Actieplan Mobiliteit zal samen met deze Nota van Reactie worden aangeboden voor bestuurlijke 
besluitvorming. 
 



 Inhoud reactie - samengevat Beantwoording Aanpassing APM Welke aanpassing 

1 
 

Het invoeren van een 30 km/h-regime op het westelijk 
gedeelte van de Schiedamseweg is alleen mogelijk als er een 
goed alternatief is. De praktijk zal zijn dat mensen tijd inhalen 
en op het oostelijk gedeelte van de Schiedamseweg harder 
gaan rijden.  
 
Indiener stelt dat op de Schiedamseweg-Oost veel wordt 
ingehaald, ondanks de fysieke rijbaanscheiding. Indiener vraagt 
wat de plannen zijn met de bussluis op de Schiedamseweg-
Oost vlakbij station Oost. Als die wordt opengesteld voor het 
verkeer, zal verkeer de Schiedamseweg kiezen, in plaats van de 
Mr. L.A. Kesperweg/Westlandseweg. Indiener gaat ervan uit 
dat de bussluis niet opengesteld wordt en vraagt zich af hoe 
het met geluidsniveau en andere milieunormen zit in de 
huidige situatie.  
 
Indiener beveelt aan om bij wijzigingen aan de 
Schiedamseweg-Oost het verhoogd parkeren te verlagen, 
waardoor inefficiënt parkeren wordt voorkomen. Indiener stelt 
dat de fietspaden langs de Schiedamseweg te smal zijn. Een 
stoeptegel van 30 cm verbreding, ten koste van het trottoir, 
zou het probleem grotendeels oplossen en het verandert het 
mooie aanzicht van de straat niet echt.  
 
Belangrijkste opmerking is dat indiener in het totaalplan geen 
alternatief ziet voor het verschuiven van het verkeer en ziet in 
het plan juist verkeersdruk in de wijken, terwijl de intensiteit 
op doorgaande wegen (Mr. L.A. Kesperweg/Westlandseweg) 
wordt verminderd.  

Vanuit de beleidsuitgangspunten in het Actieplan 
Mobiliteit blijft de bussluis ter hoogte van station 
Vlaardingen Oost in stand. Dit draagt bij aan het 
verminderen van de verkeersdrukte op de 
Schiedamseweg.  
 
De toekomstige verkeersfunctie en bijbehorende 
inrichting van de gehele Schiedamseweg zal nader 
uitgewerkt worden. Uit het verkeersmodel blijkt dat de 
maatregelen ertoe kunnen leiden dat het verkeer meer 
om het centrum heen rijdt en gebruik maakt van de 
Westlandseweg.  
 
Het verbreden van fietspaden langs de Schiedamseweg is 
wenselijk. Wij zullen hiertoe de mogelijkheden bezien.  
 
Parkeren blijft voorlopig ongewijzigd.  

Nee  
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2 Indiener begrijpt de wens om het doorgaand verkeer te 
concentreren, maar door alles op de Marathonweg te 
concentreren, ondervinden omwonenden daar wel alle last. De 
lasten verder over de Marathonweg, Burg. Pruissingel en Van 
Hogendorplaan zou eerlijker zijn.  
 
Positief dat de fietser aandacht krijgt. In het Actieplan wordt 
shared space genoemd, wat de veiligheid ten goede zou 
moeten komen. Indiener denkt echter dat geen enkele fietser 
(en weinig automobilisten) dit zullen beamen. Het feit dat 
fietsers en bussen en vrachtauto's van dezelfde weg gebruik 
maken is riskant. Het gaat indiener met name om de volgende 
uitgevoerde wijzigingen:  
 

- Bushalte Liesveldviaduct, waar fietsers opgehouden 
worden door halterende bussen; bovendien is de 
halte voor (mindervalide) voetgangers niet prettig;  

- Dr. W. Beckmansingel waar een fietspad naast een 
bushalte is verwijderd om het verkeer veiliger te 
maken. Doordat de fietsstroken zijn verdwenen, is het 
erg onprettig fietsen. Bovendien is er onduidelijkheid 
over voorrang van rechts bij de straat naar het 
parkeerterrein;  

- Indiener vindt het voornemen om dit gedeelte autovrij 
te maken, na bouw van de sporthal, niet prettig, 
omdat de GOW met een slinger door de Zuidbuurt 
gaat. Hier ontstaat een gevaarlijke sluiproute;  

- Het zou heel fijn zijn als fietsers voorrang krijgen op de 
rotonde Burg. Pruissingel/Maassluissedijk/Van 
Beethovensingel. Voor wat betreft ongelijkvloerse 
kruisingen voor langzaam verkeer, zou gekozen 
moeten worden voor snelverkeer onder langzaam 
verkeer door. Tunnels zijn voor fietsers niet fijn en er 
blijven plassen in staan.  

In het Actieplan Mobiliteit is aangegeven dat de 
verkeersintensiteit op de Burg. Pruissingel en de Van 
Hogendorplaan hoog is, zeker gelet op de stedelijke 
omgeving, de vele oversteekbewegingen en de functies 
die langs de wegen liggen. Gelet op de verkeersstructuur 
in de hele stad is het wenselijk als de GOW+-wegen in 
hoofdzaak de grote stromen verkeer afwikkelen. De 
Marathonweg is gecategoriseerd als GOW+-weg. In het 
Actieplan is aangegeven dat langs deze weg maatregelen 
genomen moeten worden om het woon- en leefklimaat 
te verbeteren.  
 
Wij streven verder naar het zoveel mogelijk scheiden van 
fietsverkeer, zeker op 50 km/h-wegen en busroutes. 
Zoals in de reactie is aangegeven, ligt er op dat gebied 
een aantal opgaven in de stad. De voorbeelden die 
worden genoemd zijn daar onderdeel van.  
 
Momenteel wordt nagedacht over de inrichting van de 
wegen rondom het Erasmusplein/Dr. W. Beckmansingel. 
De opmerking wordt hierin meegenomen. Ook de 
genoemde problematiek op het Liesveldviaduct en de 
genoemde rotonde zijn bij ons bekend en zijn genoemd 
in het Actieplan Mobiliteit. De exacte oplossing wordt 
verder uitgewerkt in periodieke uitvoeringsprogramma's. 
Overigens is een shared space-inrichting alleen mogelijk 
binnen verblijfsgebieden, waar de intensiteit van het 
auto- en busverkeer niet hoog ligt.  

Nee  
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3 Indiener vraagt zich af waarom er in Vlaardingen geen gratis 
openbaar vervoer voor 65+ers is.  

Dit onderwerp maakt niet direct onderdeel uit van het 
Actieplan Mobiliteit. In het verleden heeft een 
pilotproject plaatsgevonden, waarbij inwoners van 65 
jaar of ouder onder bepaalde voorwaarden gratis gebruik 
konden maken van het openbaar vervoer. Uit de 
eindmeting bleek dat de doelen van deze pilot 
onvoldoende bereikt zijn. De pilot is dan ook niet 
verlengd.  

Nee  

4 Indiener stelt dat de gemeente maling heeft aan de 
volksgezondheid.  

Het Actieplan Mobiliteit heeft als kernthema's 'veilig, 
bereikbaar en gezond' meegekregen. De gemeente wil 
daarmee benadrukken dat de gezondheid van de 
inwoners een belangrijk thema is. In het Actieplan 
Mobiliteit zijn dan ook maatregelen voorgesteld om het 
woon- en leefklimaat stadsbreed te verbeteren.  
 

Nee  

5 Indiener zou in paragraaf 5.4 onder langzaam verkeer expliciet 
vermeld willen hebben dat de verkeersveiligheid voor fietsers 
gebaat is bij een helder en consistent beleid ten aanzien van 
tweerichtingsfietspaden. 
 
Veel bestaande situaties van bestaande tweerichtings-
fietspaden lijken 'historisch' gegroeid. Fiets-fiets ongelukken 
nemen verontrustend toe in Nederland. Een goede analyse van 
de Vlaardingse situatie en heroverweging is gewenst. Verder 
ten aanzien van opheffen van barrières: jammer dat bij station 
West geen goede spoorkruising voor fietsers gerealiseerd 
wordt en vindt dat deze terug moeten komen bij kernopgave 
12, opheffen barrières.  
 
Bovendien jammer dat overweg Spoorsingel is vervallen. 
Indiener vindt het pijnlijk dat bovendien de spoortunnel 
Hargapad richting Vijfsluizen komt te vervallen.  

Het onderwerp tweerichtingenfietspad is benoemd 
onder paragraaf 3.2. Dit aspect zal extra toegevoegd 
worden onder kernopgave 1 en in paragraaf 5.4. Verder 
blijft de route via het fietstunneltje Hargapad in het 
fietsnetwerk en zal als ontbrekende schakel in het plan 
worden benoemd.  

Ja Bij kernopgave 1 
wordt aandacht 
besteed aan de 
wenselijkheid van 
fietspaden in twee 
richtingen. In 
paragraaf 5.4 wordt 
de fietsroute ten 
zuiden van het 
Hargapad naar 
Vijfsluizen benoemd 
als ontbrekende 
schakel.  
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6 Het bezwaar van de indiener richt zich op een mogelijke 
beperking van de ontsluiting van de Oostwijk ter hoogte van 
het Sluisplein. De Oostwijk wordt door vier wegen ontsloten, 
waarvan de Oosthavenkade/Spoorsingel er een is. Als het 
verkeer op deze ontsluiting wordt verhinderd, zullen bewoners 
uit dat gebied een omweg door de Oostwijk moeten rijden. Dit 
leidt tot meer overlast. Het verblijfsgebied moet zo worden 
ingericht, dat doorgaand verkeer via de brug wordt beperkt en 
de ontsluiting van de Oostwijk naar de A4 niet beperkt wordt. 

De toekomstige verkeersfunctie en bijbehorende 
inrichting van het Sluisplein is een onderdeel dat nader 
uitgewerkt moet worden. In het Actieplan Mobiliteit 
wordt gesteld dat het doorgaand verkeer op het 
Sluisplein verminderd moet worden. Daarmee wordt 
tevens gesteld dat het Sluisplein en omgeving voor lokaal 
verkeer beschikbaar moet blijven, om problemen elders 
te voorkomen. Het belang van de route Oosthavenkade-
Vulcaanweg voor de Oostwijk wordt onderkend.  

Ja Ontsluitingsroute 
van de Oostwijk via 
de Vulcaanweg 
wordt extra 
benadrukt in het 
plan.  

7 De bewoners langs de Schiedamseweg willen zekerheid dat de 
bussluis aan de oostzijde van de Schiedamseweg gehandhaafd 
blijft. De bewoners vragen zich af waarom de Westlandseweg 
geen GOW+ is. Dit geeft mogelijk extra druk op de 
Schiedamseweg.  
 
Indiener geeft aan dat er een foutje is geconstateerd in de 
kaart met fietsroutes ten aanzien van de 2e van Leyden 
Gaelstraat. Verder ten aanzien van de fietsroute langs de 
Schiedamseweg: bewoners zien dat het fietspad smal is en 
willen graag betrokken blijven indien hier iets aan veranderd 
wordt. Betwijfelt wordt of er ruimte en noodzaak is om het 
fietspad te verbreden.  

De Westlandseweg heeft een verzamelfunctie voor 
verkeer en houdt deze functie. De route Schiedamseweg 
(oostelijk deel) - Julianasingel vormt vanuit de wijk de 
hoofdroute naar deze weg; er komt echter geen 'nieuw' 
doorgaand verkeer op het oostelijk deel van de 
Schiedamseweg. Daarom handhaven we tevens de 
bussluis.  
 
Het oostelijk deel van de Schiedamseweg dient niet 
aantrekkelijker te worden voor doorgaand verkeer, mede 
gelet op de voorgestelde maatregelen op het westelijk 
deel van de Schiedamseweg. 
 
De breedte van het fietspad langs de Schiedamseweg 
Oost vormt een aandachtspunt. Bij eventuele 
reconstructie vindt overleg met de buurt plaats.  

Ja In het plan wordt de 
functie van de 
Westlandseweg 
duidelijk 
beschreven. De 
omissie op de 
tekening ten aanzien 
van de 2e Van 
Leyden Gaelstraat 
wordt hersteld.  
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8 Indiener geeft aan dat de hoofdroutes voor autoverkeer al op 
de gemeenteplattegrond van Vlaardingen in geel zijn 
aangegeven. De stromen gaan dwars door de stad. Uitbreiding 
van de Rivierzone belast de Marathonweg extra, wat het milieu 
en verkeer betreft. Het gemeentebestuur heeft milieu hoog in 
het vaandel staan, zelfs het woord 'gezondheid' wordt in het 
Actieplan Mobiliteit gebruikt. De Marathonweg heeft het 
meeste verkeer te verwerken vanaf de industriegebieden. 
Indiener hoopt dat het woord 'gezondheid' geen holle frase is 
en hoopt dat geen vergunningen worden verleend voor nieuwe 
bedrijven. Er zijn grenzen aan de ontwikkeling van bedrijven. 
Volgens indiener is het een principekwestie. De luchtkwaliteit 
in Vlaardingen is slecht. 

Vergunningen voor de vestiging van nieuwe bedrijven 
worden getoetst aan geldende bestemmingsplannen. In 
het verkeersmodel dat ten grondslag ligt aan het 
Actieplan Mobiliteit zijn de verkeerseffecten van de 
mogelijkheden die de vigerende bestemmingsplannen 
bieden, meegenomen. Op die manier wordt 
geanticipeerd op een potentiële verkeerstoename als 
gevolg van de vesting van nieuwe bedrijven.  
 
In het Actieplan Mobiliteit wordt nadrukkelijk aandacht 
besteed aan het aspect 'gezondheid'. Met de verdeling 
van het verkeer over de verschillende wegen in de stad 
wordt beoogd het woon- en leefklimaat stadsbreed te 
verbeteren. Tegelijkertijd weten we dat het verkeer op 
de Marathonweg zorgt voor overlast voor omwonenden. 
In het Actieplan Mobiliteit is daarom opgenomen dat er 
een visie op de Marathonweg ontwikkeld moet worden, 
teneinde het woon- en leefklimaat langs de 
Marathonweg te verbeteren.  

Nee  

9 Indiener wil meer veiligheid op de Billitonlaan, gezien het 
aantal ongelukken en de hoge snelheid. Vanuit zijstraten is 
slecht zicht op aankomend verkeer, waarbij eerst het fietspad 
opgereden moet worden om te zien of er verkeer aankomt. 
Verder vraagt indiener aandacht voor de verkeerscirculatie in 
de woonstraten in verband met eenrichtingsverkeer.  

De Billitonlaan is een belangrijke verkeersverbinding 
tussen de Westwijk, Indische Buurt en de binnenstad. 
Het wegprofiel is niet optimaal en past niet in de huidige 
richtlijnen van Duurzaam Veilig. Wij zullen in het 
Actieplan een passage opnemen over de verkeerskundige 
functie van de Billitonlaan. 

Ja Passage over de 
verkeersfunctie van 
de Billitonlaan. 
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10 Indiener reageert als bestuurslid DVO'32. De herinrichting van 
de Marathonweg is een veel besproken onderwerp in het 
mobiliteitsplan, waar indiener namens de voetbalvereniging 
blij mee is. Een aantal knelpunten wordt benoemd:  

- Beperkte oversteekmogelijkheden voor voetgangers 
en fietsers vanuit de Westwijk.  

- Langs de parkeervoorziening DVO is alleen een 
fietspad gesitueerd, geen voetpad. HIerdoor moeten 
voetgangers over het fietspad naar de hoofdingang 
lopen.  

- De toe-/afrit van de parkeerplaats is verre van ideaal, 
vanwege het direct aansluiten op de Marathonweg. 

 De toerit naar het terrein voor leveranciers zorgt voor 
stilstaand verkeer op de Marathonweg. Indiener 
hoopt betrokken te worden bij de uitwerking van de 
plannen.  

In het Actieplan Mobiliteit wordt de functie van de 
wegen binnen de stad vastgelegd. De Marathonweg is 
gecategoriseerd als GOW+-weg. Gelet op de 
verkeersintensiteit en het woon- en leefklimaat langs de 
weg, dient een visie te worden opgesteld voor de 
Marathonweg. De gemaakte opmerkingen hebben 
specifiek betrekking op de ontsluiting van DVO en de 
oversteekvoorzieningen voor langzaam verkeer. In het 
kader van de aanleg van de rotonde ten behoeve van de 
spooronderdoorgang wordt de situatie verbeterd. Bij de 
rotonde komt een veilige oversteek en er komt een 
voetpad langs de parkeerstrook. De ontsluiting aan de 
noordzijde wordt in combinatie met de fietsoversteek 
Zuidbuurtseweg meegenomen bij het uitwerken van de 
plannen voor de Marathonweg. 

Nee  

11 Nastreven van gelijkwaardige voorrang op rotondes voor 
fietsers en dit gemeentebreed doorvoeren.  

Zoals gesteld in paragraaf 5.2 wordt gestreefd naar 
voorrang voor fietsers op rotondes. Om redenen kan 
hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld bij 
dubbelstrooks afritten op turborotondes. Het risico op 
ongevallen die ontstaan doordat het zicht op een fietser 
afgeschermd wordt door een andere auto is dan te groot.  

Nee  
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12 Indiener stelt het Actieplan een breed beleidsplan is. Verder 
stelt indiener dat de fietsstructuur Vlaardingen de afgelopen 
jaren slecht is onderhouden. De mooie woorden in het 
Actieplan geven geen vertrouwen voor de toekomst. Indiener 
vraagt specifiek aandacht voor de zone langs de Vlaardingse 
Vaart, inclusief het fietspad. Dit is een prachtige groene en in 
beginsel veilige verbinding voor fietsers en wandelaars. Weinig 
steden hebben zo'n mooie en natuurlijke fietsverbinding. Het 
pad wordt enorm druk gebruikt door diverse doelgroepen. Er 
spelen twee problemen: 
 
1) onveiligheid: verschillende varianten van fietsen, snorfietsen 
en snorscooters nemen schrikbarend in aantal toe. Veel 
bromscooters maken onterecht gebruik van het pad, 
gestimuleerd door het feit dat de Wokkel (de Twist) wel 
toegankelijk is voor bromfietsen. Het is niet meer rustig fietsen 
en de beleefde onveiligheid is hoog.  
 
2) Door de hoge intensiteiten is het pad veel te smal. Het 
wegdek is van buitengewoon slechte kwaliteit.  
Wat nodig is, is: 

1. verbreding 
2. een vernieuwde verhardingslaag  
3. expliciet verbieden van alle vormen van snor- en 

bromscooters.  
Een ander issue is de toename van scooters en het 
bijbehorende gedrag. Elektrische scooters zijn stil en daardoor 
nog onveiliger. Indiener vraagt de mogelijkheid te onderzoeken 
om snorscooters te weren. 

Indiener stelt correct vast dat dit Actieplan getypeerd kan 
worden als een breed beleidsplan. De uitwerking van 
beleidskeuzes wordt opgenomen in 
uitvoeringsprogramma's. Beheer en onderhoud maakt 
niet primair onderdeel uit van dit Actieplan Mobiliteit. 
Wel staat 'kwaliteitsverbetering fietsstructuur' en 
'ontbrekende schakels fietsstructuur' op de 
mobiliteitsagenda. In het Actieplan Mobiliteit zullen we 
aanvullend de gemeentelijke visie op bromfietsers en 
snorfietsers opnemen.  

Ja Passage over het 
beleid ten aanzien 
van bromfietsers en 
snorfietsers wordt 
toegevoegd.   

13 Indiener vraagt aandacht voor de toegankelijkheid van de 
Broekpolder voor mensen met een mobiliteitsprobleem.  

In het Actieplan Mobiliteit wordt aandacht besteed aan 
kwetsbare verkeersdeelnemers. Specifiek voor personen 
met een beperking werken wij aan een inclusieve 
openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is.  

Nee  
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14 Indiener reageert op het fietsroutenetwerk in het centrum. 
Indiener is blij dat het onderwerp ‘fietsen’ terugkomt in de 
mobiliteitsagenda, maar mist de ambities om van Vlaardingen 
een echte fietsstad te maken. Fietsroutes lopen vrijwel 
allemaal langs drukke, vervelende autowegen zoals de 
Deltaweg, Westlandseweg en de A20.  
 
Het zou goed zijn als samen met fietsers wordt gekeken naar 
fietsroutes die aangenaam en interessant zijn en die de 
belangrijkste plekken verbinden. De fietser zou hier voorrang 
moeten krijgen en liefst geen concurrentie van de auto. Dit 
wordt 'omgekeerd ontwerpen' genoemd; niet meer ontwerpen 
voor de auto, maar primair voor de fiets.  
 
Een belangrijkste as door de stad is de route station Oost - 
Schiedamseweg - Centrum - Billitonlaan - Westwijk - 
Zuidbuurtseweg. De auto zou hier zoveel mogelijk kunnen 
verdwijnen, waardoor het centrum domein wordt van de 
fietser en voetganger. Autoverkeer kan buitenom en de 
Schiedamseweg kan een fietsstraat worden.  
 
Indiener geeft aan dat Vlaardingen achterloopt met betrekking 
tot het aantrekkelijk maken van het centrum en vindt het 
Liesveldviaduct een 'gedrocht', dat voor de mobiliteit in de stad 
overbodig is. Indiener vindt dat ambitie getoond moet worden 
om sloop van het viaduct te agenderen.  

Diverse elementen uit de reactie komen terug in het 
Actieplan Mobiliteit. Wij willen doorgaand verkeer door 
het centrum weren en heroverwegen daarbij ook de 
verkeersfunctie van diverse wegen in de binnenstad. Een 
andere verkeersfunctie van het westelijk deel van de 
Schiedamseweg past daarbij.  
 
Ook zullen wij het in Actieplan een duidelijke visie 
opnemen ten aanzien van de Billitonlaan (zie ook bij 5).  
 
De genoemde fietsas wordt onderschreven en zal een 
prominentere plaats krijgen in het Actieplan Mobiliteit. 
Bij de as door het centrum moet wel altijd rekening 
worden gehouden met de bereikbaarheid voor openbaar 
vervoer en de bevoorrading van bedrijven. 

Ja Een passage over de 
verkeersfunctie van 
de Billitonlaan en de 
as door het centrum 
wordt toegevoegd.  
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15 Indiener wil geen doorgaande weg achter het woonhuis in 
verband met rust en fijnstof en wil daarover het gesprek 
aangaan.  

In deze reactie wordt geduid op de komst van de nieuwe 
weg ter hoogte van het Erasmusplein: het Tussenpad. De 
keuze om hier een weg te realiseren staat los van het 
Actieplan Mobiliteit. In het kader van het project 
Erasmusplein vinden overleggen met de buurt plaats. 
Daarin is ook aandacht voor de geluid- en luchtsituatie. 
De bestemmingsplanprocedure voor deze weg loopt nog. 

Nee  

16 Indiener vindt het Actieplan een fraai plan, een goed begin 
naar een 'prettig Vlaardingen' gebaseerd op 3 duidelijke 
pilaren. Indiener geeft een aantal tekstuele suggesties. Verder 
inhoudelijk: bij 'Balanced city' aangeven dat de Rivierzone ook 
een woongebied is.  
 
Indiener mist bij het kopje 'Duurzaamheid' aandacht voor 
vervoer over water (personen en vracht). Indiener geeft aan 
dat Regiotaxi en Argos geen alternatief kunnen zijn voor 
regulier openbaar vervoer, omdat dit inkomensafhankelijk is en 
de gebruiker een verklaring nodig heeft om hiervan gebruik te 
mogen maken.  
Verder wijst indiener erop dat het woongebied Rivierzone ten 
noorden van de Deltaweg in het Actieplan Mobiliteit niet in 
overeenstemming is met het Actieplan Wonen. De Deltaweg 
valt hier geheel in en behoort dus niet blauw te zijn.  
 
Bij kernopgave 17 vervoer over water (zowel personen als 
vracht) noemen. Vlaardingen heeft een unieke ligging aan het 
water. In het plan wordt hier (bijna) niets mee gedaan.  
 
Verder mist indiener een goede looproute/doorlopend 
voetpad vanaf het Sluisplein langs de Galgkade en de Deltaweg 
richting het Oeverbos. De huidige situatie noopt tot meerdere 
keren oversteken over deze drukke weg. Graag opnemen dat 
er een veilige loopvoorziening komt van Sluisplein richting 
Oeverbos.  

De ligging van Vlaardingen aan de rivier en de potentie 
ten aanzien van personen- en goederenvervoer over 
water is benoemd in paragraaf 6.1.  
 
Ten aanzien van openbaar vervoer: regiotaxi en Argos 
kunnen mogelijk wel gedeeltelijk het 'gat' van 
onrendabele lijnen opvangen, mits het kwaliteitsniveau 
op orde is en het vervoer voor eenieder toegankelijk is. 
Hier zal een passage over worden opgenomen.  
 
Wat betreft het gebied rondom de Deltaweg: het is niet 
de bedoeling exact dezelfde begrenzing aan het houden 
als in het Actieplan Wonen. Het groene gebied is 
aangewezen als gebied waar het autoverkeer niet mag 
toenemen. Het oostelijke stuk Deltaweg is van belang 
voor de ontsluiting van/naar dit deel van de Rivierzone 
en heeft daarom de status GOW.  
 
De looproute langs de Deltaweg heeft de aandacht in 
verband met diverse werkzaamheden op en rond de 
Deltaweg (mede in relatie tot het nieuwe fietspad).  

Ja Tekstuele 
opmerkingen. De 
route voor 
voetgangers in de 
Rivierzone wordt 
toegevoegd onder 
kernopgave 2 en in 
figuur 5.4.  
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17 Indiener stelt dat in het Actieplan wordt gesproken over 
'aanvaardbaar'. Wat is voor de gemeente aanvaardbaar? Dit 
dient specifiek en meetbaar te zijn. Welk referentieniveau 
wordt gebruikt? Verkeer van de Burg. Pruissingel wordt via de 
Marathonweg geleid. Er wordt in het Actieplan geen rekening 
gehouden met extra verkeer dat de nieuw te bouwen huizen 
op de voormalige voetbalvelden en overslag van groente en 
fruit in de Rivierzone genereert.  
 
In het Actieplan wordt gesproken over geluid en emissie, maar 
de overlast door trillingen van het zware vrachtverkeer is niet 
meegenomen. Indiener vraagt inzage in de berekeningen die 
ten grondslag liggen aan de keuzes in het Actieplan.  
 
Indiener vraagt aandacht voor het ontwerp Marathonweg/A20, 
waarbij de groenstrook tussen de Marathonweg en de 
Floreslaan zou verdwijnen en vreest nog meer overlast. 
Indiener stelt dat de waarde van de huizen door de plannen in 
het Actieplan negatief wordt beïnvloed en dat de gemeente 
een claim vanwege planschade kan verwachten.  

In het kader van het Actieplan Mobiliteit is door de DCMR 
onderzocht de effecten ten aanzien van geluid en lucht 
onderzocht, zie hoofdstuk 7. Voor de aanvaardbaarheid 
wordt getoetst aan landelijke wetgeving en gemeentelijk 
beleid. Een uitwerking van dit onderzoek vindt plaats in 
aparte visies, zoals voor de Marathonweg. Het aspect 
trillingshinder nemen wij serieus mee bij het verder 
uitwerken van de planvorming omtrent diverse wegen. 
Voor specifieke plannen worden aparte visies opgesteld, 
zoals voor de Marathonweg. In deze visies worden 
randvoorwaarden gesteld voor specifieke bouwplannen 
en gebiedsontwikkeling, onder andere vanuit verkeer en 
milieu. In deze visies worden de voorstellen uit het 
Actieplan Mobiliteit meegenomen en worden de 
omwonenden betrokken om met elkaar te bepalen wat 
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is en wat er 
nodig is om dat aanvaardbare niveau te bereiken. Daarna 
moet de politiek besluiten of ze dat ook aanvaardbaar 
vindt en of de middelen daarvoor beschikbaar komen. 
 
De keuzes en afwegingen die ten grondslag liggen aan 
het Actieplan Mobiliteit zijn geanalyseerd met het 
verkeersmodel voor Vlaardingen met prognosejaar 2030. 
Hierin zijn de effecten van nieuwe ontwikkelingen 
meegenomen.  
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18 Indiener vraagt aandacht voor voetgangers in de Rivierzone 
met het oog op veiligheid. Indiener stelt dat de Galgkade-
Deltaweg 3 à 4 keer overgestoken moet worden. Richting de 
Marathonweg ontbreekt zelfs een voetpad. Graag doorlopende 
voetpaden in de Rivierzone. Hetzelfde geldt voor de route van 
de Westhavenkade via het Sluisplein naar de Maas. Ook hier is 
geen goede looproute. Indiener vindt dit van belang in verband 
met de veiligheid in relatie tot ouderen die langer zelfstandig 
wonen. 

De looproute langs de Deltaweg heeft de aandacht in 
verband met diverse werkzaamheden op en rond de 
Deltaweg (mede in relatie tot het nieuwe fietspad). Hier 
zal een zinsnede over worden toegevoegd onder 
kernopgave 2. De looproute van de binnenstad naar de 
Maas is als apart element opgenomen in het Actieplan 
(figuur 5.4) en zal bij de gebiedsontwikkeling worden 
betrokken.  

Ja De route voor 
voetgangers in de 
Rivierzone wordt 
toegevoegd onder 
kernopgave 2 en in 
figuur 5.4.  
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19 Indiener gaat niet akkoord met de plannen omtrent de 
Marathonweg. 

In het Actieplan Mobiliteit zijn uitgangspunten 
opgenomen voor de Marathonweg en ook andere wegen 
in Vlaardingen. Daarbij is niet alleen naar de 
doorstroming, maar ook naar de milieusituatie gekeken. 
Geconstateerd is dat de Marathonweg een belangrijke 
ontsluitingsweg voor de stad moet blijven. Dat betekent 
tegelijkertijd dat de Marathonweg aangepakt moet 
worden om het woon- en leefklimaat te verbeteren. 
Daartoe dient een visie omtrent de Marathonweg te 
worden opgesteld. Dit is in het Actieplan Mobiliteit 
genoemd. Hoe die aanpak eruit moet zien, wordt in de 
Visie Marathonwegzone verder uitgewerkt. 

Nee  
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20 De Dillenburgsingel wordt nergens specifiek benoemd. De weg 
behoort tot het hoofdfietsnet (o.a. ook voor scholieren). De 
Dillenburgsingel is gecategoriseerd als erftoegangsweg en 
wordt aangeduid als de 'Zorgboulevard' van Vlaardingen. 
Hiermee gepaard gaat het zeer veelvuldig gebruik van de weg 
door kwetsbare verkeersdeelnemers De maximumsnelheid is 
daarom terecht 30 km/h.  
 
Indiener constateert voorts dat de Dillenburgsingel zeer 
frequent gebruikt wordt door autoverkeer als doorgaande 
route tussen de Holysingel en Holy-Zuidoost/Schiedam-Noord. 
Ook de snelheid ligt hoog, wat gevaarlijke situaties oplevert. 
Gezien de aard en inrichting van de weg kan dit niet de 
bedoeling zijn.  
 
Eind vorig jaar zijn verkeerstellingen uitgevoerd. Indiener 
vraagt naar resultaten tellingen en heeft begrepen dat de 
intensiteit aan de hoge kant ligt. De indruk van indiener is dat 
de intensiteit de laatste twee maanden is toegenomen. Het 
kruispunt Dillenburgsingel/Holysingel wordt door fietsverkeer 
geheel anders gebruikt dan deze is ingericht. Fietsers steken de 
Dillenburgsingel over en vervolgen hun weg langs de oostzijde 
Holysingel tegen het verkeer in. Herinrichting van het kruispunt 
verdient aanbeveling.  
 
Indiener ervaart geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit door 
het intensieve gebruik van de weg. Enkele maatregelen in het 
Actieplan zullen de verkeershinder op de Dillenburgsingel doen 
toenemen. Indiener verzoekt dringend een passage op te 
nemen over de Dillenburgsingel ten einde de weg her in te 
richten danwel het doorgaande verkeer te weren. Dit zou de 
leefbaarheid, veiligheid en gezondheid uitermate ten goede 
komen.  

In het Actieplan Mobiliteit zal een passage opgenomen 
worden over de Dillenburgsingel. Het uitgangspunt 
daarbij is dat de weg de status van erftoegangsweg 30 
km/h behoudt, maar dat gezocht moet worden naar 
mogelijkheden om het wegbeeld passender te maken bij 
het gewenste gedrag. Dat is overigens in algemene zin 
ook een doel in het Actieplan Mobiliteit.  
 
De gemaakte opmerkingen ten aanzien van de inrichting 
van de Dillenburgsingel en het kruispunt 
Holysingel/Dillenburgsingel hebben niet direct betrekking 
op het Actieplan Mobiliteit, maar worden meegenomen 
bij het uitwerken van de uitvoeringsprogramma’s.  
 
Bij het nemen van maatregelen elders in de stad kijken 
wij kritisch naar de gevolgen op het hele wegennet, 
waaronder de Dillenburgsingel. Daarbij is het niet 
wenselijk dat de verkeersintensiteit op de 
Dillenburgsingel toeneemt.  

Ja Een passage over de 
verkeersfunctie van 
de Dillenburgsingel 
wordt toegevoegd. 
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21 Indiener mist een toevoeging ten aanzien van wat de invloed 
van het project Blankenburgtunnel is op het Actieplan 
Mobiliteit. Verder stelt dat indiener dat de uitvoeringsduur van  
het Actieplan Mobiliteit 6 jaar is. Indiener is positief over de 
positie van de Burg. Pruissingel in het Actieplan, maar is wel 
van mening dat dit nog verder ingevuld moet worden. De Burg. 
Pruissingel wordt volgens indiener als escape gebruikt als de 
Marathonweg vaststaat.  

De effecten van de Blankenburgverbinding zijn in het 
plan meegenomen. Dit zal expliciet benoemd worden in 
het plan door middel van een aanvullende alinea. Het 
plan heeft een tijdshorizon van 13 jaar (tot 2030). Het 
plan stelt alleen kaders voor de uitvoeringsprogramma's. 
Hierin wordt concreet beschreven welke maatregelen 
wenselijk zijn, zoals op de Burg. Pruissingel. Hierover 
wordt dan ook met omwonenden en belanghebbenden 
gesproken.  

Ja Een passage over de 
effecten van de 
Blankenburgverbindi
ng wordt 
toegevoegd.  

22 Indiener vindt de opmerking in de krant over 
verkeersveiligheid leuk, maar ziet dat 30 km/h-wegen niet in zo 
ingericht zijn dat de auto's uitgenodigd worden langzaam te 
rijden. Indiener is al 2,5 jaar bezig om dit in de woonomgeving 
voor elkaar te krijgen en is benieuwd.  

In het plan wordt accent gelegd op het veilig inrichten 
van woon- en schoolomgevingen. Er ligt een opgave om 
de komende jaren diverse 30 km/h-wegen her in te 
richten of de snelheid op 50 km/h-wegen te wijzigen naar 
30 km/h. 

Nee  

23 In het concept Actieplan Mobiliteit is op blz. 14 onder 
doelstelling de zin opgenomen: "Het garanderen van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat langs deze corridor":  
a) Wat is in uw ogen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat? 
b) Welke grenzen worden daarbij gehanteerd?  
c) Wie stelt deze grenzen vast?  
d) Hoe verhouden de (nog vast te stellen?) grenzen zich ten 
opzichte van de 'nullijn' van vandaag? 

Met 'deze corridor' worden de routes via de Vulcaanweg 
naar de A4 en de Marathonweg naar de A20 bedoeld.  
 
ad a) Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is 
afhankelijk van diverse factoren. In hoofdstuk 7 van het 
Actieplan Mobiliteit worden enkele factoren genoemd, 
zoals het geluidhinder en de luchtkwaliteit. Daarbij is 
onderzocht wat de effecten van maatregelen uit het 
Actieplan zijn ten aanzien van die aspecten. Toetsing aan 
Wetgeving en milieubeleid vindt plaats bij de verdere 
uitwerking. De vraag wat een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat is, moet worden onderzocht, bijvoorbeeld via 
afzonderlijke visies.  
 
ad b) In het Actieplan Mobiliteit wordt niet getoetst aan 
grenswaarden, maar alleen naar de effecten gekeken. Bij 
de uit te werken plannen wordt getoetst aan de 
grenswaarden uit de Wet geluidhinder, Wet 
milieubeheer en het betreffende milieubeleid.  
 

Nee  
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ad c) De landelijke normen voor luchtkwaliteit zijn 
gebaseerd op Europese regels, de normen voor geluid 
zijn gebaseerd op de Wet geluidhinder, beleidsnormen 
voor luchtkwaliteit en geluidhinder komen van de 
gemeente.  
 
ad d) Aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit 
wordt voldaan. De ambitie die het college heeft 
geformuleerd in het Ambitiedocument gebiedsgericht 
milieubeleid ligt echter hoger dan de wettelijke 
grenswaarden.  
Voor geluid kan met name op de eerstelijns bebouwing 
langs drukke wegen niet aan de ambities worden 
voldaan. In het document wordt al onderkend dat dit bij 
bestaande situaties vaak (te) grote financiële 
consequenties heeft. Vooralsnog wordt daarom ingezet 
op de plaatsen waar ook niet aan de wettelijke eisen kan 
worden voldaan (en er dus sprake is van 
saneringssituaties). Dit geldt ook voor het noordelijk deel 
van de Marathonweg. Hiervoor ligt een saneringsopgave, 
waarvan de exacte uitwerking mede een plaats krijgt in 
de Visie Marathonwegzone. 
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24 Op blz. 17 van het Actieplan staat bij de doelstelling: "Dit 
bereiken we door deze wegen zodanig in te richten dat het 
woon- en leefklimaat langs deze wegen verbeterd wordt":  
 
a) Zegt u daarmee dat het woon- en leefklimaat op dit moment 
onvoldoende is?  
b) Wat is de door u te hanteren norm om vast te stellen of er 
daadwerkelijk verbeteringen plaatsvinden?  
c) Wat is de door u te hanteren 'nullijn' ten opzichte waarvan 
de verbeteringen vastgesteld zullen kunnen worden? 

Op pagina 17 is benoemd dat we kansen zien om het 
woon- en leefklimaat langs diverse wegen te verbeteren 
door herinrichting, waardoor de verkeersintensiteit 
afneemt. Op andere wegen wordt het verkeer 
gebundeld. Voorwaarde is wel dat deze wegen zodanig 
worden ingericht dat er sprake is van een goed woon- en 
leefklimaat.  
 
ad a) Op dit moment wordt in Vlaardingen voor 
luchtkwaliteit voldaan aan de grenswaarden van de Wet 
luchtkwaliteit. Echter, de ambities van het college op 
grond van het Ambitiedocument gebiedsgericht 
milieubeleid hoger. Er wordt zodoende gestreefd naar 
verbetering.  
 
ad b) Bij reactie 23 genoemde wetgeving en het 
gemeentelijk milieubeleid.  
 
ad c) Zie antwoord onder 23d.   
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25 Op blz. 27 van het bij Actieplan staat: "Optimalisering van de 
Marathonweg is zowel vanuit verkeerskundig als ruimtelijk- en 
milieuoogpunt gewenst. Verkeerskundig, omdat de 
doorstroming op de Marathonweg bevorderd dient te worden 
en de reis - mede door slimme verkeersoplossingen - zo 
betrouwbaar mogelijk moet zijn. Ruimtelijk en milieutechnisch, 
omdat maatregelen noodzakelijk zijn om de geluidhinder te 
beperken, de barrièrewerking van de weg te verkleinen en de 
in te vullen kavels in de Marathonwegzone een passende 
functie te geven."  
 
a) Waarom wordt hier onder de noemer 'milieutechnisch' 
alleen gesproken over geluidshinder?  
b) Is geluidshinder de enige milieutechnische maatregel die de 
gemeente voorstaat?  
c) Wat is de gemeente van plan te ondernemen ten aanzien 
van de overige milieutechnische zaken zoals: trillingen en 
gezondheidsbedreigende concentraties van PM10, PM 2,5, 
NO2, NO en O3? 

ad a) Deze opsomming is niet uitputtend. Zoals elders in 
het Actieplan aangegeven betreft het ook luchtkwaliteit.  
 
ad b) Nee, ook wordt gezocht naar maatregelen om de 
luchtkwaliteit te verbeteren. Wij zullen dit ook op deze 
plaats in het document benoemen.  
 
ad c) In de uit te werken visie voor de Marathonweg 
onderzoeken we mogelijke maatregelen die in potentie 
een positief effect hebben op luchtkwaliteit. Daarbij kan 
gedacht worden aan een groene golf, waarbij verkeer zo 
min mogelijk optrekt en afremt. De effecten van een 
dergelijke maatregel op de jaargemiddelde concentraties 
zijn klein, maar voor de piekbelastingen (in de spits) zijn 
ze wel aanzienlijk. 

Ja Het aspect 
luchtkwaliteit wordt 
toegevoegd op 
pagina 27 onder het 
kopje GOW+-wegen. 

26 In de bij de vorige vraag aangehaalde zinsnede uit het 
Actieplan wordt gesproken over optimalisering vanuit 
verkeerskundig, ruimtelijk en milieuoogpunt.  
 
a) Wat zijn de plannen van de gemeente ten aanzien van de 
beperking van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
Marathonweg?  
b) Of is de Marathonweg straks de enige 'gevaarlijke stoffen-
corridor' binnen de stadsgrenzen?  

Op pagina 27 wordt in een alinea ingegaan op de routes 
voor gevaarlijke stoffen.  
 
ad a) De Marathonweg blijft een route voor gevaarlijke 
stoffen.  
ad b) De route gevaarlijke stoffen loopt vanaf de A20 
over de Marathonweg naar de Rivierzone en vanaf de A4 
over de Vulcaanweg. De Marathonweg is dus niet de 
enige corridor voor gevaarlijke stoffen.  
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27 Op blz. 28 van het Actieplan staat: "De GOW+-wegen kunnen 
tevens dienen voor een goede ontsluiting van de binnenstad. 
Daarbij zien we kansen om de Marathonweg als westelijke 
toegangsweg tot de binnenstad in te zetten".  Hoe stelt u zich 
de ontsluiting voor bij een grotere verkeersintensiteit ten 
gevolge van de toename van bedrijfsactiviteiten in de 
Rivierzone en welke verkeerstechnische maatregelen stelt u 
zich voor bij de thans al problematische kruising van de 
Marathonweg met de Marnixlaan? 

Uit een nadere uitwerking van de verkeersafwikkeling op 
de Marathonweg, moet blijken wat het capaciteit van de 
Marathonweg is, zowel vanuit verkeerskundig, als 
milieutechnisch oogpunt. Afhankelijk daarvan kan 
gekozen worden voor sturende maatregelen, waarbij een 
deel van het verkeer naar de binnenstad via de 
Marathonweg – Marnixlaan naar de parkeergarage 
Stadhuis kan rijden. Studies wijzen uit dat oplossingen als 
een turborotonde of verkeerslichten een goede oplossing 
kunnen bieden voor de verkeersafwikkeling op het 
kruispunt Marathonweg/Marnixlaan.  

Nee  

28 Op blz. 34 van het Actieplan staat: "Hieronder worden enkele 
zaken genoemd die bij het herinrichten van de Marathonweg 
een rol kunnen spelen." Waarom wordt hier (en op vele andere 
plaatsen in het conceptplan) niet als eerste de zaak genoemd 
die een rol moet spelen, namelijk 'leefbaarheid'?  

Zoals in hoofdstuk 2.3 reeds aangegeven is het 
verbeteren van de leefbaarheid een uitgangspunt bij de 
visie van de Marathonwegzone, die nu wordt opgesteld. 
Onder ‘doelstelling’ staat de zinsnede: “Het garanderen 
van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat langs deze 
corridors.” 
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29 Op blz. 55 van het Actieplan staat onder 7.5: "Op basis van de 
luchtkwaliteitsberekeningen is er weinig verschil tussen de 
referentiesituatie en de berekende scenario's. Voor het hele 
gebied wordt in 2030 een sterke afname van de 
luchtverontreiniging voorspeld ten opzichte van de situatie nu, 
wat voor de bewoners van Vlaardingen mogelijk 
gezondheidswinst kan opleveren. Niettemin blijft het van 
belang om een algehele verbetering van de luchtkwaliteit te 
blijven nastreven".  
 
a) Wat verstaat u onder 'weinig verschil'?  
b) Waarop baseert u de sterke afname van de 
luchtverontreiniging?  
c) Wat verstaat u onder 'referentiesituatie'  
d) Van welke peildatum zijn de cijfers van de 
referentiesituatie?  
e) Zijn deze gegevens voor omwonenden van de Marathonweg 
beschikbaar?  
f) Met welke veranderende omstandigheden is er in de 
berekende scenario's rekening gehouden?  
g) Is daarin de volledige uitgifte van het industriegebied 
Vergulde Hand West met alle daaraan verbonden 
consequenties meegewogen? 

ad a) Onder ‘weinig verschil’ wordt verstaan: verschillen 
die zodanig klein zijn, dat ze niet significant zijn en niet 
leiden tot merkbare effecten.  
 
ad b) Dit laten de rekenmodellen voor 2030 zien. Dit 
houdt verband met het schoner worden van voertuigen 
en industrieën de komende 10-15 jaar.  
 
ad c) De referentiesituatie is de situatie zonder 
toepassing van de beleidsuitgangspunten en maatregelen 
die in het Actieplan Mobiliteit worden voorgestaan.  
 
ad d) De referentiesituatie komt overeen met de huidige 
prognoses in het verkeersmodel voor 2030. 
 
ad e) In het kader van de verdere uitwerking voor de 
Marathonweg zullen diverse nadere berekeningen 
worden opgesteld en gedeeld met betrokkenen. 
 
ad f) De beleidsuitgangspunten en maatregelen die in het 
Actieplan Mobiliteit worden voorgestaan.  
 
ad g) Hiermee is in de referentiesituatie rekening 
gehouden.  

Nee  
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Naast bovenstaande reacties is vanuit het Mobiliteitsplatform Vlaardingen (MPV) de volgende reactie 
ontvangen: 
  
“Het MPV vindt het aangepaste Actieplan Mobiliteit een goed plan waarin alle vormen van mobiliteit 
zijn bekeken en ook met alle bevolkingsgroepen rekening wordt gehouden. Hoe een en ander moet 
worden uitgewerkt is nog niet geheel duidelijk en vraagt op verschillende onderdelen om aandacht. In 
het plan wordt hier en daar wel al enige richting gegeven waar het uitwerking aangaat, echter, de 
uiteindelijke uitwerking is afhankelijk van de nog te ontwikkelen uitvoeringsagenda waarover het 
MPV graag verder meedenkt.” 
  
Vanuit de leden wordt vooral aandacht gevraagd voor een zorgvuldige uitwerking van verschillende 
dossiers, zoals de Marathonweg en het Sluisplein, waarbij de belangen van alle gebruikers en 
omwonenden goed moeten worden afgewogen. Het MPV blijft graag betrokken bij de verdere 
uitwerking van deze en andere mobiliteitsvraagstukken in de stad.  
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Voorwoord 

Extra hard fietsen om op tijd op school te zijn? Boodschappen doen met de 

scootmobiel? Eerder naar je werk om de file te mijden? Verkeer en mobiliteit 

raakt ons allemaal. We willen in een stad wonen en werken die verkeersveilig 

en goed bereikbaar is. Goede doorstroming en verkeersveiligheid dragen na-

melijk bij aan een stad waar het goed wonen, werken, ondernemen en recre-

eren is. 

 

Of je nu voetganger bent of fietser, of je de auto in stapt, het openbaar vervoer 

gebruikt of op je motor stapt, we nemen allemaal deel aan het verkeer. Elke 

verkeersdeelnemer verplaatst zich vanaf zijn eigen vertrekpunt richting zijn 

eigen bestemming met verschillende doelen. We reizen bijvoorbeeld vanwege 

economische doelen, sociale doelen of recreatieve doelen. Mobiliteit is daarom 

geen doel op zich, maar schept de randvoorwaarden voor mensen om zich op 

een prettige manier te verplaatsen. En zo gaat mobiliteit uiteindelijk om men-

sen. Daarom hebben we er ook voor gekozen om veel mensen te betrekken bij 

de totstandkoming van dit plan: inwoners, ondernemers, raadsleden, vertegen-

woordigers van belangenorganisaties. 

 

Mobiliteit staat niet op zich. We hebben het Actieplan Mobiliteit dan ook aan 

laten sluiten op plannen die er al zijn, zoals het Actieplan Wonen en het Actie-

plan Economie en op andere beleidsterreinen: fysieke inrichting, ruimtelijke 

ordening en milieu. 

 

Met dit Actieplan Mobiliteit willen we de voorwaarden scheppen voor een goed 

bereikbare, verkeersveilige en gezonde stad, waarin het goed wonen, leven, 

recreëren en ondernemen is. Dit wordt bereikt door een logisch samenhangend 

netwerk voor alle verkeersdeelnemers, dat duurzaam veilig ingericht is en bij-

draagt aan de kwaliteit en bruikbaarheid van de openbare ruimte. 

 

Ruud van Harten 

Wethouder Ruud van Harten bij indraaien eerste paal van tunnel onder het spoor bij  
Marathonweg (fotografie: Ron van Rossum) 
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SAMENVATTING 

 

 

 

Het Actieplan Mobiliteit vormt het spoorboekje voor het uitvoeren van het ver-

keers- en vervoerbeleid tot 2030. In het Actieplan is een aantal kernopgaven ge-

formuleerd. Deze kernopgaven vormen de basis voor de verdere uitwerking de 

komende jaren in diverse uitvoeringsprogramma’s. Het doel is om de verkeers-

structuur zo in te richten, dat een duurzaam veilig wegennet ontstaat en een goe-

de bereikbaarheid gegarandeerd is. De focus ligt daarbij op het verder uitbouwen 

van een prettige, leefbare en gezonde stad om te wonen, te verblijven, te recre-

eren en te ondernemen.  

 

Verkeersveiligheid is altijd het uitgangspunt. Wij passen de principes van Duur-

zaam Veilig toe op het gehele wegennet en voor alle verkeersdeelnemers. Daarbij 

hebben we extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers: fietsers en voet-

gangers in het algemeen, scholieren, ouderen en mensen met een handicap in het 

bijzonder. Wij brengen de weginrichting zoveel mogelijk in overeenstemming met 

het beoogde gedrag. Hierdoor wordt het gewenste gedrag uitgelokt en is handha-

ving minder noodzakelijk.  

 

Uniek aan Vlaardingen is de ligging aan de Nieuwe Maas en de havenactiviteiten. 

Dit brengt veel (zwaar) verkeer met zich mee. Wij kiezen met dit Actieplan duide-

lijk voor bundelen van verkeer op de daarvoor geschikte wegen. Wij zien daardoor 

mogelijkheden om de verblijfsfunctie elders uit te bouwen en verder te versterken. 

Wij heroverwegen daarbij de functie van de belangrijkste 50 km/h-wegen in de 

stad. Het verder uitbouwen van de autoluwe binnenstad is ook een speerpunt in 

dit Actieplan.  

 

Er liggen grote kansen om het fietsgebruik binnen de stad te vergroten. De af-

standen binnen Vlaardingen lenen zich bij uitstek voor het gebruik van de fiets. 

Enerzijds willen wij de fietsstructuur zowel kwantitatief als kwalitatief verbeteren. In 

dit Actieplan doen wij daartoe – op basis van het wensbeeld voor het fietsnetwerk 

– concrete voorstellen. Het gaat vooral om het realiseren van ontbrekende scha-

kels, een kwaliteitsverbetering op bestaande routes en het herkenbaar maken van 

bestaande routes en routestructuren.  

 

Anderzijds willen we door een doelgroepenbenadering het fietsen stimuleren. 

Daarbij kan gedacht worden aan educatieve programma’s op scholen en het toe-

gankelijk maken van de fietspaden voor specifieke doelgroepen. In dit Actieplan 

wordt ook aandacht besteed aan de voetganger. Het netwerk van looproutes en 

de kwaliteit van de voetgangersgebieden moet worden verbeterd. Ontbrekende 

schakels moeten worden gerealiseerd, zoals een goede looproute tussen de Ri-

vierzone, station Vlaardingen Centrum en de binnenstad.  

 

Wij zien kansen om innovatieve instrumenten in te zetten om het verkeer beter 

door de stad te laten stromen. Het beter benutten van infrastructuur is daar een 

onderdeel van. Vaak wordt het vergroten van de wegcapaciteit overbodig als de 

bestaande infrastructuur beter benut wordt. Wij doen hiertoe enkele voorstellen. 

Een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer vinden wij een basisvoorwaarde. 

Ook hier kan innovatie een oplossingsrichting zijn. Daarbij kan gedacht worden 

aan het vervangen van laag bezette buslijnen door oproepgestuurd, eventueel 

automatisch, vervoer.  

 

Het Actieplan Mobiliteit dient een doel: zorgen dat iedereen zich op een verkeers-

veilige manier door de stad kan verplaatsen om te wonen, te verblijven, te recre-

eren en te ondernemen. De volgende kernbegrippen zijn daarbij van toepassing: 

 

 

 

  

 

        VEILIG, BEREIKBAAR & GEZOND 
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1. Actieplan Mobiliteit 
 

 

 

 Vlaardingen: veelzijdige en compacte stad 1.1

Vlaardingen is een veelzijdige stad met een eigen identiteit. In de stad wonen zo’n 

72.000 mensen. Langs de Nieuwe Maas is bedrijvigheid, deels in combinatie met 

wonen, aanwezig. Het noordelijk en westelijk deel van de gemeente uit recreatie-

gebieden, zoals de Broekpolder, de Krabbeplas en het Oeverbos. Daarnaast 

wordt in de Rivierzone het Maaspark ontwikkeld.  

 

Vlaardingen ligt in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en maakt deel 

uit van het (vrijwillige) samenwerkingsverband MRDH. De missie van de 23 ge-

meenten van de MRDH is het bundelen van hun krachten om het gebied beter 

bereikbaar te maken (Strategische Bereikbaarheidsagenda 2014) en het econo-

misch vestigingsklimaat te versterken (Agenda Economisch vestigingsklimaat 

2014). 

 

Vlaardingen heeft een historische binnenstad met oude haven. Daar omheen 

liggen de oude woonwijken Vlaardinger Ambacht, de Oostwijk en de VOP. Naoor-

logse uitbreidingswijken zijn de Indische Buurt, de Babberspolder en de Westwijk. 

Vanaf de jaren 80 is woonwijk Holy ten noorden van de A20 ontwikkeld. Vlaardin-

gen kent nu geen grote uitbreidingsgebieden meer. Woningbouw vindt plaats door 

middel van transformatie en stadsvernieuwing. Voorbeelden hiervan zijn projecten 

in de Babberspolder en de Westwijk en nieuwe woningbouwontwikkelingen in de 

Rivierzone, Holy (Hoog Lede, Parc Drieën-Huysen) en Centrum (de Buitenplaats 

van Ruytenburch). Vlaardingen blijft hierdoor een compacte stad met hoge stede-

lijke dichtheid.  

Verkeersstructuur van de stad 

De aanwezige dijken hebben de basis gevormd voor de verkeersstructuur in de 

stad. Daarnaast zijn de haven en de daaraan gerelateerde arbeiderswijken al 

meer dan een eeuw kenmerkend voor de ruimtelijke structuur van de stad, zoals 

de woonbuurten in het noordwestelijk deel van het centrum en de Oostwijk. Met 

de realisatie van de Burg. Pruissingel kreeg Vlaardingen min of meer een ring-

structuur rond het centrum. Door de aanleg van het Liesveldviaduct eind jaren 60 

is een doorgaande autoverbinding door de binnenstad gerealiseerd.  

 

Met de openstelling van de A20 en later de A4, de aanleg van de Marathonweg, 

de stadsuitbreiding ten noorden van de A20 (Holy) en het recreatiegebied de 

Broekpolder in het noordwesten van de gemeente ontstaat de stedenbouwkundige 

en verkeerskundige structuur die we nu kennen. De spoorverbinding in Vlaardin-

gen bestaat al sinds het einde van de 19e eeuw. Deze zal vanaf 2018 onderdeel 

uit gaan maken van het Rotterdamse metronetwerk. In 2015 is de A4 tussen 

Schiedam en Delft opengesteld, waardoor een goede en snelle verbinding met 

Delft en Den Haag is ontstaan. 

  

Thans kenmerkt de hoofdwegenstructuur zich door de A20 die de stad in oost-

westrichting doorkruist en de A4 die tussen Vlaardingen en Schiedam ligt in 

noord-zuidrichting. Via drie aansluitingen kunnen deze snelwegen worden bereikt. 

Verder is aan de westzijde een nieuwe snelweg voorzien: de Blankenburgverbin-

ding (A24). De spoorlijn Schiedam – Hoek van Holland (Hoekse Lijn) gaat in 2018 

deel uit maken van het Rotterdamse metronetwerk. Hiermee krijgen de drie Vlaar-

dingse stations hoogfrequente en snelle verbindingen met het centrum van Rot-

terdam en de rest van de regio. In het noorden van de stad ontsluit tramlijn 24 de 

wijk Holy met Schiedam en Rotterdam.  
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 Een nieuw Actieplan Mobiliteit  1.2

In het coalitieakkoord “Samen aan zet” 2014-2018 staat dat de bereikbaarheid van 

het centrum en de doorstroming van het verkeer in de hele stad prioriteit heeft. 

Uitgangspunt hierbij is een goede balans tussen veiligheid, bereikbaarheid en 

milieu.  

 

In 2005 is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) vastgesteld. 

Speerpunten in dat plan zijn het creëren van een samenhangend verkeersnetwerk 

voor alle vervoersmodaliteiten, het vergroten van de verkeersveiligheid, het leve-

ren van een bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en het versterken van 

de economische dynamiek. De tijdshorizon van dit plan lag in 2015. Op basis van 

artikel 8 van de Planwet Verkeer en Vervoer (1998) dient de gemeente zorg te 

dragen voor het voeren van een samenhangend en uitvoeringsgericht verkeers- 

en vervoersbeleid.  

 

Het nieuwe Actieplan Mobiliteit is een plan dat de koers aangeeft voor de komen-

de 13 jaar (tot 2030). We willen voortborduren op de successen van het GVVP, 

maar ook duidelijke keuzes maken. Keuzes die moeten leiden tot een slim net-

werk van wegen en routes, waarop verkeer moet kunnen doorstromen, maar 

waarlangs mensen ook prettig kunnen wonen.  

 

Het doel van het Actieplan Mobiliteit is: het bieden van een goede bereikbaarheid, 

waarbij de focus ligt op het garanderen en verder uitbouwen van een prettige, 

leefbare en gezonde stad om te wonen, te verblijven, te recreëren en te onderne-

men. 

 

  

  

Figuur 1.1 Ruimtelijke structuur Vlaardingen 
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 Het Actieplan in een brede context 1.3

De ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit zijn de afgelopen jaren snel ge-

gaan. Voorbeelden hiervan zijn de opkomst van de elektrische fiets en auto, slim-

me verkeersmanagementsystemen, betere informatie over vertraging en (se-

mi)automatisch vervoer. Ook is Vlaardingen als stad continue in ontwikkeling: tijd 

voor nieuw verkeersbeleid dat vastgesteld wordt in dit Actieplan Mobiliteit. 

 

Kenmerken Actieplan Mobiliteit 

Dit Actieplan biedt kansen voor de stad. Kansen om grote verkeersstromen op 

enkele wegen te bundelen en deze wegen en de omgeving daarvoor geschikt te 

maken. Kansen om de verkeersdruk in andere gebieden te beperken en de auto-

luwe binnenstad verder te ontwikkelen. Daarnaast liggen er kansen om het fiets-

gebruik sterk te verhogen, door routes herkenbaar en aantrekkelijk te maken. Met 

het Actieplan Mobiliteit willen we inzetten op ander mobiliteitsgedrag, mobiliteits-

management en innovatieve vervoerswijzen.  

 

Visie openbare ruimte  

Het Actieplan Mobiliteit zet in op een goed bereikbare, prettige, leefbare en ge-

zonde stad om te verblijven en ondernemen en vindt daarin aansluiting bij de ge-

meentelijke Visie Openbare Ruimte (2016). In deze visie wordt gesteld dat een 

prettige openbare ruimte het woonplezier vergroot, mensen aantrekt en de eco-

nomie van de stad verstrekt. Een goede openbare ruimte heeft identiteit, is gastvrij 

en bruikbaar, gezond en duurzaam: waarden die ook in het Actieplan Mobiliteit 

worden uitgedragen. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het zoeken naar de 

balans tussen verschillende soorten weggebruikers, verkeersveiligheid, aandacht 

voor fietsers en voetgangers, oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s.  

 

Verder legt dit Actieplan verbinding met ander gemeentelijk beleid, zoals het Ac-

tieplan Economie en het Actieplan Wonen.  

 

Omgevingsvisie en Actieplan Mobiliteit 

Over enkele jaren wordt de Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet bundelt 

en vereenvoudigt alle wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. De Om-

gevingswet verplicht gemeenten onder andere een integrale omgevingsvisie en 

een omgevingsplan op te stellen. Zo worden kansen en ontwikkelingen binnen de 

gemeente in onderlinge samenhang bekeken. In het omgevingsplan komen alle 

relevante regels op het gebied van de fysieke leefomgeving samen, zoals ruimte-

lijke ordening, milieu, verkeer en vervoer, water, bouwen, natuur en cultureel erf-

goed. Kaderstel-

lend wordt de 

omgevingsvisie 

waarin het inte-

grale beleid wordt 

opgenomen. Ge-

meentelijk beleid 

zoals dit Actieplan 

Mobiliteit gaan 

onderdeel uitma-

ken van de omge-

vingsvisie.  

 

Focus op de regio 

Vlaardingen ligt in een veelzijdige regio, gebundeld in het samenwerkingsverband 

MRDH. Dit Actieplan Mobiliteit sluit aan bij de meest relevante regionale beleids-

documenten, zoals de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid van de MRDH (2016). 

Deze uitvoeringsagenda geeft invulling aan de gezamenlijk regionale mobiliteits-

opgaven in de metropoolregio. Door de Organisatie voor Economische Samen-

werking en Ontwikkeling (OESO) is in 2016 becijferd dat door regionale samen-

werking 2 tot 4% economische groei gegenereerd kan worden. Een belangrijk 

onderdeel daarvan is een optimale bereikbaarheid. Met het Actieplan Mobiliteit 

geven we daar vanuit onze stad invulling aan.  

 

Omgevingsvisie 

Integrale afwegingen 

Actieplan 
Mobiliteit 

Ander Beleid 

Actieplan 
Economie 

Actieplan Wonen 
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Op Rijksniveau is het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 

(MIRT) actueel. Een van de onderzoeken vanuit het MIRT is de ‘Bereikbaarheid 

regio Rotterdam- Den Haag’ (gestart 2015), wat ook betrekking heeft op onze 

stad. Hier wordt momenteel uitvoering aan gegeven en is de gemeente bij betrok-

ken.  

Proces  

Het Actieplan Mobiliteit is fasegewijs tot stand gekomen: 

 Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de huidige situatie. De re-

sultaten hiervan zijn meegenomen bij het formuleren van de uitgangspun-

ten voor dit Actieplan. 

 De uitgangspunten zijn opgenomen in de ‘Nota van Uitgangspunten Ac-

tieplan Mobiliteit’, die door het college van B&W is vastgesteld op 11 no-

vember 2014.  

 Er heeft een participatietraject plaatsgevonden met een klankbordgroep, 

ambtelijke werkgroep en een raadswerkgroep.  

 De klankbordgroep is samengesteld uit het Mobiliteitsplatform Vlaardin-

gen, vertegenwoordigers van Vlaardingse bedrijven, fietsersbond en in-

woners en is vier maal samengekomen. 

 De ambtelijke werkgroep bestond uit een gemeente-brede vertegenwoor-

diging en is vijf maal samengekomen.  

 Met de raadswerkgroep, met vertegenwoordigers van diverse fracties, zijn 

vijf dialoogsessies gehouden. 

 

Bij de start van het proces is op 17 juni 2014 een themasessie Mobiliteit georgani-

seerd. Deelname aan deze themasessie stond open voor alle Vlaardingse be-

langhebbenden. Zij hebben de mogelijkheid gehad om input te leveren op mobili-

teitsvraagstukken. 

 

Op 2 mei 2017 is het concept Actieplan Mobiliteit vrijgegeven voor consultatie. Op 

29 mei 2017 en 7 juni 2017 hebben vervolgens twee informatiebijeenkomsten 

plaatsgevonden, die open stonden voor alle Vlaardingse belanghebbenden. Alle 

reacties op het concept Actieplan Mobiliteit zijn verzameld en samengevat in de 

Nota van Reactie. Daarin is de reactie voorzien van een beantwoording en is aan-

gegeven of de reactie heeft geleid tot aanpassing van het Actieplan.  

 

 Leeswijzer 1.4

 

In hoofdstuk 2 worden ambities en doelstellingen geformuleerd als basis voor de 

geformuleerde kernopgaven. De doelstellingen worden in de hoofdstukken 3 tot 

en met 8 per mobiliteitsonderwerp uitgewerkt. Eerst wordt ingegaan op het onder-

werp verkeersveiligheid, omdat dit de basis vormt voor alle andere mobiliteitsthe-

ma’s. Daarna komen de onderwerpen gemotoriseerd verkeer, fietsverkeer en 

voetgangers en openbaar vervoer aan de orde. In het hoofdstuk mobiliteitsma-

nagement en duurzaamheid wordt het efficiënt gebruik van het verkeerssysteem 

behandeld. Daarnaast komen de aspecten geluid en luchtkwaliteit aan de orde. 

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met de kernopgaven voor de stad. Uiteindelijk 

worden de opgaven vertaald in de mobiliteitsagenda die in hoofdstuk 9 is opge-

nomen. De mobiliteitsagenda kent geen financiële paragraaf. Met dit Actieplan 

Mobiliteit wordt de koers uitgezet en worden prioriteiten gesteld. Op basis van 

deze mobiliteitsagenda stellen we periodiek uitvoeringsprogramma’s op. Een sa-

menvatting van de leeswijzer is weergegeven op de volgende pagina.
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1 Actieplan Mobiliteit 
Een toelichting op het karakter en de reikwijdte van 

het Actieplan. 

Visie 

2 
Ambities en doelstellin-

gen 

De (strategische) keuzes die aangeven wat wij 

willen bereiken en hoe wij inzetten op de bereik-

baarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. 

De koers: uitwerking van de visie 

3 Verkeersveiligheid 

De aanpak met de verschillende componenten die 

van belang zijn voor het verbeteren van de ver-

keersveiligheid. 

4 
Hoofdwegennet en 

verblijfsgebieden 

De inrichting en de functie van het wegennet in 

samenhang met de leefbaarheid en verkeersveilig-

heid in de verblijfsgebieden. 

5 Langzaam verkeer 

Het fietsnetwerk, met bijzondere aandacht voor de 

kwaliteit van de snelle fietsroutes. Daarnaast komen 

de looproutes en de toegankelijkheid voor mensen 

met een beperking aan de orde. 

6 Openbaar vervoer 

De opzet van het netwerk van openbaar vervoer en 

de samenhang tussen regionale, stedelijke en wijk-

bediening. 

7 
Verkeers- en mobili-

teitsmanagement 

De mogelijkheden om verkeer te ‘sturen’, het mobili-

teitsgedrag te veranderen (benutten) en de monito-

ring. 

8 Parkeren 

De uitgangspunten voor het parkeerbeleid voor 

woonwijken, de binnenstad en bedrijfsterreinen en 

de parkeereis. 

De mobiliteitsagenda 

9 Mobiliteitsagenda 
Kernopgaven die relevant zijn om het vastgestelde 

beleid te realiseren.  
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2. Ambities en doelstellingen 
 

 

 

In dit hoofdstuk presenteren we onze ambities en doelstellingen voor het ver-

keer en de infrastructuur in onze stad tot 2030. We zetten de koers uit op basis 

van de kansen die er in onze stad liggen en de knelpunten die we willen aan-

pakken. Daarna volgt een uitwerking van dit beleid in een aantal kernopgaven. 

Het gemeentelijk verkeersbeleid heeft de ambitie om verkeersstromen te sturen, 

sommige gebieden een meer autoluw karakter te geven en het fietsnetwerk 

verder uit te bouwen.  

 

Binnen de stad zien we geen grote nieuwe infrastructuur als duurzame oplos-

sing voor knelpunten. Oplossingen voor de doorstroming moeten vooral gezocht 

worden in slimme innovatieve maatregelen, de verschuiving van het gebruik van 

de auto naar het OV en de fiets en het schoner worden van vervoer, waardoor 

de hinder voor de omgeving afneemt. Daarnaast kan het aanpassen van be-

staande infrastructuur bijdragen aan een betere doorstroming in de stad. 
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DOELSTELLING 
 

Verkeersveiligheid is altijd het leidende uitgangspunt. Wij streven naar zo veilig mogelijk 

verkeer en willen het aantal verkeersdoden op nul hebben. Verkeersveiligheid hangt direct 

samen met de inrichting (infrastructuur), het verkeersgedrag (mentaliteit, kennis en vaardig-

heden) en handhaving. Een duurzaam veilige infrastructuur zien wij als een gemeentelijke 

taak. Voor de verschillende typen wegen hanteren wij ontwerpuitgangspunten volgens de 

principes van Duurzaam Veilig. De weginrichting moet zodanig zijn dat het gewenste ver-

keersgedrag en de gewenste routekeuze wordt uitgelokt.  

 

Onze inzet op het gebied van verkeersveiligheid richt zich op de volgende punten: 

 Het aanpakken van locaties en gebieden waar relatief veel letselongevallen plaats-

vinden. 

 De schoolomgeving. 

 Kwetsbare verkeersdeelnemers: fietsers, voetgangers in het algemeen en meer 

specifiek personen met een beperking, ouderen en scholieren. 

 Educatie: schoolkinderen en middelbare scholieren leren deelnemen aan het ver-

keer. 

 Educatie en handhaving ten aanzien van risicovol gedrag, waarbij de kans op een 

ernstige afloop groot is: hoge snelheden (auto, bromfiets, scooter), roodlichtnega-

tie, gebruik van de smartphone, alcohol- en drugsgebruik. 

 

Deze visie sluit naadloos aan bij de Visie en het Meerjarenprogramma voor gedragsbeïn-

vloeding verkeersveiligheid van de Provincie Zuid-Holland en de MRDH (2017). De ambitie 

van het programma is dat iedere inwoner elke dag veilig thuiskomt. Onder het motto “Maak 

van de Nul een Punt” wordt een appèl gedaan op iedere organisatie èn weggebruiker alles te 

doen wat binnen hun vermogen ligt om het verkeer veiliger te maken.  

Specifiek voor personen met een beperking blijven wij werken aan een inclusieve openbare 

ruimte, die voor iedereen toegankelijk is. 

 Verkeersveiligheid 2.1

De zorg voor een verkeersveilige infrastructuur vinden wij vanzelfsprekend en 

noodzakelijk. Er zijn zeker nog verbeteringen mogelijk. Het aantal ongevallen met 

verkeersslachtoffers moet verder naar beneden. Wij maken daarom keuzes waar-

van wij het meeste effect verwachten. 

 

Kritische punten zijn oversteeklocaties voor langzaam verkeer, de schoolomge-

ving en gebieden met veel vrachtverkeer. Door het bundelen van gemotoriseerd 

verkeer in bepaalde gebieden kunnen andere gebieden een meer verkeersluw 

karakter krijgen, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt.  

 

Daarnaast willen wij de oversteekpunten van het hoofdfietsnet duurzaam veilig 

inrichten en kruispunten aanpakken waar veel ongevallen gebeuren of onveilig-

heid wordt ervaren. 

 

 

Wij monitoren de verkeersveiligheid en nemen op basis daarvan extra maatrege-

len. Om de verkeersveiligheid in Vlaardingen te vergroten is meer nodig dan al-

leen het veilig inrichten van het wegennet. Ook de beleving van het verkeer en de 

verkeersveiligheid door de weggebruiker is van belang. We werken aan een duur-

zaam veilige inrichting van de infrastructuur en aan gedragsbeïnvloeding door 

voorlichting, educatie en handhaving. 

 

  

Weg- 

inrichting 

Gewenst  

gedrag 

Duurzaam 

veilig  

ingericht 

wegennet 

Gewenste 

routekeuze 

Verkeerscirculatieve maatregelen 

Ondersteund door handhaving 
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 Balanced City: het leidende principe 2.2

Economische activiteiten, wonen, leefbaarheid en mobiliteit hangen sterk met 

elkaar samen. Bedrijven en bewoners willen enerzijds goed bereikbaar zijn, zich 

goed en veilig kunnen verplaatsen en individuele keuzevrijheid hebben. Ander-

zijds leidt de som van het individuele mobiliteitsgedrag tot een afname van bereik-

baarheid (congestie), overlast in de woonomgeving en mogelijk een afname van 

de verkeersveiligheid. 

 

Economische activiteiten en een prettige woonomgeving zijn voorwaarden voor 

een vitale stad. In het Actieplan worden duidelijke keuzes gemaakt. We willen 

voorwaarden scheppen voor een goed klimaat om te ondernemen. Daar hoort ook 

een goede bereikbaarheid bij. Typisch voor Vlaardingen is een bedrijvige Rivier-

zone. Daarom wijzen wij enkele wegen aan die we geschikt maken voor het ver-

werken van veel verkeer. Dat biedt juist in andere gebieden kansen om het woon- 

en leefklimaat te verbeteren. Daardoor ontstaat een gezonde balans tussen de 

(economische) bereikbaarheid en de woon- en verblijfskwaliteit van de stad. 

 

 

 

 

 

 

DOELSTELLING 
 

Het principe van de ‘Balanced City’, dat ook gehanteerd is bij het Actieplan Wonen en het 

Actieplan Economie, is eveneens van toepassing op het Actieplan Mobiliteit. Het model van 

de ‘Balanced City’ stelt dat een stad in evenwicht een gezonde stad is. Een stad die investe-

ringen aantrekt en waar het prettig wonen, werken en recreëren is en waar de openbare 

ruimte een duurzame bijdrage levert aan het leefklimaat en identiteit geeft. Het Actieplan 

Mobiliteit is gebaseerd op twee pijlers: het in balans brengen van de mobiliteitsbehoefte, de 

bereikbaarheid en de leefbaarheid en het waarborgen van de woon- en leefkwaliteit en de 

economische bereikbaarheid van de stad.  Het is de kunst om op beide pijlers vooruitgang te 

boeken. 
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 Economische bereikbaarheid 2.3

Op MRDH-niveau is en wordt vanuit het Economisch vestigingsklimaat (Agenda 

Economisch Vestigingsklimaat 2014 en werkprogramma’s 2015 t/m 2018) ingezet 

op: 

 een goede bereikbaarheid van economische centra door middel van een 

goed functionerend regionaal vervoersnetwerk; 

 een betrouwbare reistijd op de belangrijkste verbindingen, in het bijzonder 

voor het goederenvervoer;  

 het stimuleren van een optimaal gebruik van het bestaande regionale in-

frastructurele netwerk via mobiliteit- en verkeersmanagement;  

 verdere versterking en ontwikkeling van de regionale infranetwerken, in-

clusief de kwaliteit van vervoersknooppunten en bereikbaarheid van eco-

nomische kerngebieden. 

 

Rivierzone: groei in balans met de stad 

De bedrijvigheid in de Rivierzone en op andere bedrijventerreinen in de stad 

neemt in de toekomst verder toe. De gemeente Vlaardingen beoordeelt samen 

met het Havenbedrijf Rotterdam de ontwikkelingsmogelijkheden van het havenge-

bied van Vlaardingen. Hierbij gaat het ook om onderzoek naar de commerciële 

mogelijkheden voor havengerelateerde activiteiten en om de marketing en bran-

ding van het Vlaardingse havengebied en de Rivierzone als onderdeel van de 

Rotterdamse haven. Dit past in de ambitie uit de Rotterdamse Havenvisie 2030, 

waarin gestreefd wordt naar gezamenlijk ontwikkeling van de haven- en industrie-

complexen van het Rijnmondgebied. 

 

De vrachtwagen is een belangrijke logistieke schakel in de keten van transport 

over water. Dit Actieplan bevat een duidelijke visie over hoe wij met deze stromen 

vrachtverkeer omgaan en welke maatregelen wij willen nemen.  

 

 

 

DOELSTELLING 
 

Wij willen economische ontwikkelingen mogelijk blijven maken. Dit vraagt onderbouwde 

keuzes en vergt een evenwichtige benadering wat betreft het wegverkeer (tussen de auto-

snelwegen en de Rivierzone) en de stedelijke omgeving en bestaat uit de volgende compo-

nenten: 

 Het bundelen van het havengerelateerde verkeer op de corridors naar de A4 en de 

A20: de Vulcaanweg en de Marathonweg. Het gebruik van deze corridors is aan-

trekkelijk als er sprake is van een vlotte verkeersafwikkeling. Wij willen dit bereiken 

door het minimaliseren van het aantal stops waardoor een betrouwbare reistijd 

ontstaat. Dit heeft tevens een positief effect op het brandstofverbruik en de emis-

sie. 

 Het garanderen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat langs deze corridors. 

 Het zorgen voor een goede en veilige oversteekbaarheid van deze corridors.  

 Het verminderen van havengerelateerd verkeer op overige stedelijke routes. Hier-

door vermindert de barrièrewerking en verbetert de kwaliteit van de openbare ruim-

te. Dit geldt vooral voor de Van Hogendorplaan, de Burgemeester Pruissingel en de 

Galgkade.  

 

Met deze benadering brengen wij de ambities op het gebied van economie, wonen en mobili-

teit bij elkaar.  
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 Vitale binnenstad: meer bezoekers 2.4

De visie met betrekking tot de binnenstad 

is in de Kadernota binnenstad Vlaardin-

gen 2017-2021 als volgt verwoord: 'In de 

toekomst heeft Vlaardingen een levendi-

ge binnenstad waarin de historische kwa-

liteiten verbonden zijn met moderne aan-

trekkelijkheden. De levendige binnenstad 

straalt kwaliteit uit door de hoogwaardige 

inrichting van de openbare ruimte en de 

prominente aanwezigheid van kunst en 

cultuur. De binnenstad is goed bereikbaar 

en heeft een gevarieerd aanbod van win-

kels, horeca, leisure faciliteiten en cultuur 

met een mooie stadshaven. Het is een 

compacte, complete en comfortabele 

binnenstad waar het prettig is om te wo-

nen, winkelen, werken en verblijven.' Dit Actieplan wil bij deze visie aansluiten. 

Een goede bereikbaarheid van de binnenstad voor alle verkeersdeelnemers moet 

gewaarborgd zijn. Wel willen wij doorgaand gemotoriseerd verkeer in de binnen-

stad weren. Daarom willen wij een aantal wegen in de binnenstad autoluw maken 

en de maximumsnelheid verlagen naar 30 km/h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DOELSTELLING 
 

Alle woonlocaties binnen Vlaardingen liggen binnen een hemelsbrede afstand van 3,5 km tot 

het centrum. Dat is uitstekend te befietsen. Voor een optimale bereikbaarheid per fiets stre-

ven wij naar directe, snelle en comfortabele routes vanuit de wijken naar de binnenstad en is 

de barrièrewerking door infrastructuur (hoofdwegennet) zo beperkt mogelijk. Er liggen kan-

sen om het fietsgebruik sterk te verhogen door een samenhangend en kwalitatief hoogwaar-

dig netwerk.  

  

Op lokaal niveau is het openbaar vervoer voor verschillende doelgroepen van belang. Daarbij 

speelt beschikbaarheid, toegankelijkheid en nabijheid een rol. De binnenstad dient dan ook 

optimaal toegankelijk te zijn per openbaar vervoer. Om vanuit alle gebieden goede OV-

verbindingen te bieden, is kleinschalig openbaar vervoer een mogelijke oplossing. Wij zien 

op termijn kansen voor oproepgestuurd (automatisch) vervoer.  

 

Voor de regionale en nationale bereikbaarheid is het van belang dat het centrum van Vlaar-

dingen goed verbonden is met de belangrijkste stations in de regio, zoals de grote Rotter-

damse en Haagse stations. Verder is een goede bereikbaarheid met de omliggende steden 

Schiedam, Maassluis, Delft en Spijkenisse van belang.  

 

Een goede verbinding met het openbaar vervoer betekent tevens goede loop- en fietsroutes 

naar de stations in de stad. Zo moeten bezoekers via een aantrekkelijke looproute vanaf 

station Vlaardingen Centrum de binnenstad kunnen bereiken. 

 

Voor bezoekers die de binnenstad met de auto willen bezoeken, streven wij naar voldoende 

parkeercapaciteit. Daarnaast willen we het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer 

bevorderen.  
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 Stadsvernieuwing en transformatie 2.5

Stedelijke dichtheid 

Vlaardingen kenmerkt zich door een hoge stedelijke dichtheid en weinig uitbrei-

dingsgebieden. Bij nieuwe ontwikkelingen is dan ook vaak sprake van binnenste-

delijke transformatie of stadsvernieuwing. Dit vraagt een mobiliteitsaanpak die 

hierbij aansluit. De nabijheid van (bestaande) voorzieningen is in dit soort gebie-

den groot. Hierdoor nemen de kansen voor het fietsgebruik en het gebruik van het 

openbaar vervoer toe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOELSTELLING 
 

OV-knooppunten, zoals metro- en tramhaltes zijn, vanuit mobiliteit bezien, de aantrekkelijkste 

locaties voor stedelijke ontwikkeling en transformatie. Deze locaties maken tevens onderdeel uit 

van het fietsnetwerk. Gezien de ligging van de stations is de Rivierzone een aantrekkelijk gebied 

voor transformatie en woningbouw. Wij moeten het hoofdwegennet dan wel zodanig inrichten 

dat deze transformatie ook vanuit milieuoogpunt (geluid en emissie) en stedelijke inpassing 

(vermijden barrières, stadsbeeld) mogelijk is. 

 

Intensivering van het stedelijk gebied leidt desondanks altijd tot meer autoverkeer. Het uit-

gangspunt is de benutting van de beschikbare infrastructuur. Dat is zeker buiten de spitsuren 

mogelijk. Voor de spitsuren blijft vermindering van de verkeersdrukte op de wegen gewenst. Dit 

kan door het beter benutten van de infrastructuur: meer gebruik van de fiets en het openbaar 

vervoer, thuis werken en spits mijden. 

 

Bij verkeersknelpunten kijken wij niet alleen naar individuele locaties, maar ook naar het functi-

oneren van de route als geheel. Hierdoor worden ongewenste effecten, zoals sluipverkeer, voor-

komen.  
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 Leefbaarheid en milieu  2.6

 

Onze stad is gebaat bij goede verkeersvoorzieningen en bereikbaarheid. Inwoners 

willen echter zo weinig mogelijk hinder ondervinden van het verkeer. De taak van 

de gemeente ligt vooral op het vlak van het voorkomen van het sluipverkeer, het 

verminderen van de barrièrewerking en het versterken van de kwaliteit van de 

openbare ruimte, verkeersveiligheid en handhaving. Binnen de wijk hebben be-

woners zelf een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het voorkomen van 

verkeersoverlast en het vertonen van veilig verkeersgedrag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOELSTELLING 
 

Wij willen het doorgaande (havengerelateerde) verkeer op een beperkt aantal hoofdwegen 

bundelen. Wij willen de barrièrewerking van een aantal wegen door de wijken verminderen. 

Dit kan door het verbeteren van de oversteekbaarheid en het verminderen van de omge-

vingshinder van deze wegen (lucht en geluid). Dit bereiken we door deze wegen zodanig in te 

richten dat het woon- en leefklimaat langs deze wegen verbeterd wordt. We denken hierbij 

met name aan de Van Hogendorplaan, de Burgemeester Pruissingel en de Galgkade. Deze 

wegen behouden wel een ontsluitingsfunctie voor de omliggende wijken, maar niet als door-

gaande route. Anderzijds willen we de doorstroming op de routes Deltaweg/Marathonweg en 

Schiedamsedijk/Vulcaanweg bevorderen. Tegelijkertijd ligt hier een opgave om het woon- en 

leefklimaat langs deze wegen te verbeteren en de barrièrewerking van deze wegen te verklei-

nen.  

 

De inrichting van wegen en fietsroutes moet bijdragen aan de herkenbaarheid ervan en aan 

een aantrekkelijk stadsbeeld. Dat geldt vooral voor de gebiedsontsluitingswegen in de stad. 

Deze hebben enerzijds een verkeersfunctie en kunnen anderzijds sterk beeldbepalend zijn 

voor de wijken waar ze onderdeel van uitmaken. Met de weginrichting willen wij ook het prin-

cipe van deze wegen benadrukken: verkeer in evenwicht met de omgeving.  

 

Het gemotoriseerd verkeer in de verblijfsgebieden waaronder het centrum, dient uitsluitend 

herkomst- of bestemmingsverkeer te zijn, dus geen doorgaand verkeer. In deze gebieden 

definiëren wij dit als sluipverkeer. De meeste buurten vormen echter geen afgesloten geheel, 

waardoor in de praktijk toch doorgaand verkeer aanwezig kan zijn. Wij onderzoeken of dit in 

de praktijk een probleem vormt en nemen indien nodig maatregelen. 
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 Parkeren en kwaliteit openbare ruimte 2.7

In het algemeen is het autobezit de laatste decennia fors toegenomen. De laatste 

jaren stagneert de groei van het autobezit echter. In Vlaardingen ligt het autobezit 

al enige jaren op circa 0,9 auto’s per huishouden. We houden er rekening mee dat 

het aantal personenauto’s in de stad niet noemenswaardig zal groeien of dalen. In 

een aantal (oude) wijken is het autobezit hoger dan de parkeercapaciteit (open-

baar + privaat). Parkeren op de openbare weg vergt een groot deel van de open-

bare ruimte, die ook nodig is voor groen, sport en spel, beeldkwaliteit en ontmoe-

ten (sociale functie). Dit maakt het nodig om parkeervraagstukken integraal te 

beschouwen, in samenhang met de overige functies en de kwaliteit van de open-

bare ruimte. Verder is de herijking van het parkeerbeleid voor de binnenstad actu-

eel. Samen met bewoners en ondernemers zoeken we naar een invulling van het 

parkeerregime dat zoveel mogelijk recht doet aan alle belangen.  

 

 

 

 

 

 

  

 

DOELSTELLING 

 

Uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij onvoldoende parkeercapaciteit geldt voor 

ons niet als automatisme. Om de parkeersituatie te beoordelen, gebruiken wij een objec-

tief beoordelingskader. Als uit metingen blijkt dat de parkeerdruk op maatgevende mo-

menten hoog is, is er aanleiding om maatregelen te treffen om de parkeersituatie te verbe-

teren. Het optimaal benutten van de beschikbare parkeerruimte (bijvoorbeeld gebruik 

parkeergarages in daluren) en parkeerregulering (bijvoorbeeld betaald parkeren) zijn in-

strumenten om de parkeerdruk beter te verdelen. Wanneer deze instrumenten onvoldoen-

de toereikend zijn, is uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen een optie.  

 

Bij het (her)inrichten van de openbare ruimte maken we een nadrukkelijke afweging tus-

sen parkeren en andere functies, zoals spelen en groen. De gemeente heeft samen met 

bewoners bepaald welke waarden met betrekking tot de openbare ruimte belangrijk zijn 

(Visie Openbare Ruimte Vlaardingen, 2016). De openbare ruimte moet herkenbaar zijn en 

een eigen identiteit hebben. Verder dient de openbare ruimte gastvrij, bruikbaar, gezond 

en duurzaam te zijn. Deze waarden zijn van groot belang bij inrichtingsvraagstukken. 

Parkeren is daar een onderdeel van; er moet altijd een goede balans zijn tussen de ver-

schillende functies die plaats hebben in de openbare ruimte. 
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 Duurzaamheid 2.8

Schoner en zuiniger mobiliteitssysteem 

Het Klimaatakkoord van Parijs (2015) luidt op langere termijn het einde in van het 

gebruik van fossiele brandstoffen. Dit betekent dat ook voor het mobiliteitssysteem 

een transformatie nodig is: schoner, zuiniger en meer gebruik van duurzame 

energie.  

 

In het Programma Duurzaamheid (2012-2015) hebben wij vastgesteld dat we in 

2025 een klimaatbestendige en in 2050 een klimaatneutrale stad willen zijn. In 

2025 moet een reductie van 40% van de CO2‐uitstoot ten opzichte van 1990 ge-

realiseerd zijn. Wegvervoer is één van de bronnen van CO2-uitstoot. Het beleid is 

er dan ook op gericht om wegvervoer schoner te maken en de overlast van 

(vracht)verkeer zoveel mogelijk te beperken. Hierbij kan gedacht worden aan 

efficiënte binnenstedelijke distributie en mobiliteitsmanagement.  

 

Verder willen we het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets stimuleren. 

Maatregelen om een modal-shift te bereiken (meer mensen in het OV en op de 

fiets, minder in de auto) zijn in dit plan beschreven.  

 

Het aspect gezondheid wordt in dit Actieplan betrokken. De beleidsuitgangspun-

ten worden getoetst op de aspecten geluid en lucht. Hierdoor ontstaat een integra-

le blik op het verkeer in de stad, de oplossingsrichtingen en de effecten daarvan.  

 

De MRDH zet in het kader van Smart Infrastructure in op verdere ontwikkeling en 

verknoping van de duurzame energie-infrastructuur in de regio om zo schaal- en 

efficiencyvoordelen te benutten en om de ontwikkeling van nieuwe technologieën 

in de praktijk mogelijk te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOELSTELLING 
 

Wij willen een ‘modal shift’ creëren, waarbij mensen gestimuleerd worden een bewuste 

keuze te maken ten aanzien van mobiliteit. De keuze voor de auto moet geen vanzelfspre-

kende zijn; de fiets en het openbaar vervoer dienen gelijkwaardige alternatieven te zijn. Wij 

willen het fietsgebruik verhogen door het bieden van een uitstekend fietsklimaat. Een hoog 

fietsgebruik heeft de volgende positieve effecten: 

 

 Een gezondere stad: minder emissie en geluid. 

 Door meer te bewegen zijn bewoners en werknemers gezonder (minder ziektever-

zuim, minder zorgkosten, vitalere bedrijven). 

 De bereikbaarheid verbetert zonder de infrastructuur voor het gemotoriseerde ver-

keer uit te breiden (benutten). 

 

In Vlaardingen zijn de afstanden tussen de woon-, winkel- en werkgebieden relatief klein. De 

compactheid van de stad biedt kansen om het fietsgebruik verder te vergroten. Op regionaal 

niveau biedt de elektrische fiets extra voordelen en is een aantrekkelijk alternatief voor de 

auto in het woon-werkverkeer. 

 

Daarnaast willen wij inzetten op goed en toegesneden openbaar vervoer. Altijd moet een 

basismobiliteit geboden worden. Met de ombouw van de Hoekse Lijn naar metro en de aan-

wezigheid van de tram in Holy heeft Vlaardingen een uitstekende bereikbaarheid per spoor. 

Het onderliggend busvervoer moet op een kwalitatief hoogwaardig niveau blijven, eventueel 

aangevuld met lokaal oproepgestuurd vervoer.  
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DOELSTELLING 
 

Wij kiezen voor doelgroepen, die het meest kansrijk zijn voor een transitie naar duurzame 

mobiliteit en waar wij een actieve stimulerende invloed op kunnen uitoefenen. Wij selecte-

ren dus projecten en maatregelen die passen bij de gemeentelijke rol. De rol van de ge-

meente ligt vooral op het gebied van faciliteren, ‘verleiden’ en samenwerken. Vooral de 

ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer nemen een vlucht.  

 

Wij zetten de komende jaren in regionaal verband verder in op het faciliteren van toe-

komstbestendige openbare laadinfra. Hierdoor kunnen Vlaardingse inwoners en bedrijven 

met een elektrisch voertuig die niet beschikken over parkeergelegenheid op eigen terrein, 

hun elektrisch voertuig in de openbare ruimte opladen.  

 

Gezien de grote hoeveelheid vrachtverkeer in onze gemeente, willen wij inzetten op elek-

trisch vrachtvervoer. Wij willen op dit vlak (verduurzamen van het vrachtverkeer) samen-

werken met de ondernemers, transporteurs en stedelijke distribiteurs in onze stad. 
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 Beter benutten 2.9

Een ander onderdeel van mobiliteitsmanagement is het programma Beter Benut-

ten (2011-2017). Hierbij nemen verschillende overheden gezamenlijk innovatieve 

maatregelen om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. Het betreft een mix 

van maatregelen om de verkeersdruk op het huidige wegennet beter te spreiden 

en daardoor slimmer met de bestaande wegcapaciteit om te gaan. Hierdoor ver-

betert de bereikbaarheid, zonder de realisatie van nieuwe infrastructuur. Regio-

naal wordt ingezet op een vervolg van dit programma voor de periode 2018-2021.  

 

Bij mobiliteitsmanagement is samenwerking met ondernemers een voorwaarde 

voor succes. In de regio Rotterdam is de Verkeersonderneming actief. De Ver-

keersonderneming is in 2008 opgericht door de voormalige Stadsregio Rotterdam, 

de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie van Infra-

structuur en Milieu. Het doel van De Verkeersonderneming is het bereikbaar hou-

den van de regio Rotterdam door werkgevers en werknemers slimmer te laten 

reizen en werken.  

 

 

 

 

 

DOELSTELLING 

 

Het beter benutten van de bestaande infrastructuur biedt kansen voor een goede en ver-

keersveilige doorstroming, zonder uitbreiding van bestaande wegen of uitbreiding van 

nieuwe wegen. Kansen liggen op het vlak van mobiliteitsmanagement in samenwerking met 

ondernemers. Dit kan door vanuit bedrijven het gebruik van de (elektrische) fiets en het OV 

te stimuleren of mogelijkheden te bieden voor spitsmijden. Andere kansen liggen op het 

vlak van verkeersmanagement (beter verdelen van het verkeer over de wegen) of het inzet-

ten op andere vervoermiddelen, zoals railgebonden OV of personenvervoer of water.  
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3. Verkeersveiligheid 
 

 

 

 Principes duurzaam veilig 3.1

De basis voor een verkeersveilige weginrichting ligt in de principes van Duurzaam 

Veilig. Het doel van duurzaam veilige wegen is om ongevallen te voorkomen en 

de kans op ernstig letsel te minimaliseren. Voor de inrichting van de gemeentelijke 

wegen passen wij de principes van Duurzaam Veilig toe. Wij gaan daarbij uit van 

een wegencategorisering met de volgende indeling: gebiedsontsluitingswegen+, 

gebiedsontsluitingswegen, erftoegangswegen en woonerven. Elke categorie moet 

voldoen aan de daarbij behorende herkenbaarheidskenmerken. 

 Voorkomen van grote massa- en snelheidsverschillen tussen voertuigen 

door het aanbrengen van een fysieke scheiding. 

 Herkenbaarheid en voorspelbaarheid van de weg, zodat de weggebruiker 

weet wat van hem of haar verwacht wordt. 

 Een zodanige weginrichting dat een fout van de weggebruiker niet direct 

tot ernstig letsel of schade leidt (‘vergevingsgezindheid’) en weggebrui-

kers gestimuleerd worden op elkaar te anticiperen. 

 Het creëren van bewustwording bij weggebruikers met verminderde taak-

bekwaamheid als gevolg van activiteiten die afleiden van de rijtaak (bij-

voorbeeld het gebruik van de smartphone).  

 

Om wegen op een herkenbare manier in te richten en een specifieke functie toe te 

kennen, geldt een landelijk gestandaardiseerde indeling in de volgende categorie-

en:  

 Stroomwegen (SW): dit zijn de autosnelwegen A4 en A20. 

 Gebiedsontsluitingswegen (GOW): dit zijn wegen waar de doorstroming 

van het verkeer centraal staat. Deze wegen hebben een maximumsnel-

heid van 50 km/h en zijn voorzien van fietspaden. Deze wegen maken 

ook vaak onderdeel uit van busroutes.  

 Erftoegangswegen (ETW): dit zijn veelal woonstraten in verblijfsgebieden, 

waar de maximumsnelheid 30 km/h is en fietsverkeer meestal gemengd 

met autoverkeer wordt afgewikkeld.  

 

Wij willen hier nog een categorie aan toevoegen: de gebiedsontsluitingsweg+. 

Hiermee duiden wij de routes aan waarop we de grootste verkeersstromen en het 

vrachtverkeer willen bundelen. Deze routes worden daarvoor geschikt gemaakt, 

waarbij verkeersveiligheid altijd gewaarborgd dient te zijn. Dit heeft de hoogste 

prioriteit. Verder mag de leefbaarheid langs deze routes niet onnodig onder druk 

staan. Daarnaast moeten de routes ook verkeerstechnisch geschikt zijn voor deze 

hoeveelheden verkeer. Per saldo moet het bundelen en beter benutten van deze 

GOW+-wegen stadsbreed leiden tot een beter woon- en leefklimaat en een goede 

doorstroming.  

 

Verder kennen we in de stad woonerven. Dit zijn erftoegangswegen met een spe-

cifieke inrichting waar de toegestane snelheid laag ligt (stapvoets). De categorie 

woonerf wordt niet apart benoemd in de richtlijnen van duurzaam veilig. We willen 

de woonerven niet verder uitbreiden en eventueel omvormen tot erftoegangsweg 

met een snelheid van 30 km/h. Als dit niet mogelijk is, blijft de status als woonerf 

behouden. In onderstaand schema is deze indeling samengevat.  

 

De hiërarchie in het 

schema is leidend. Bij 

de opbouw van het 

wegennet sluiten wegen 

altijd aan op een cate-

gorie hoger of lager. 

Wat dit concreet voor de 

wegen in de stad bete-

kent, wordt in hoofdstuk 

4 verder uitgewerkt.  
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 Kwetsbare verkeersdeelnemers 3.2

Fietsers en bromfietsers 

Door grote snelheidsverschillen kan een veiligheidsprobleem optreden tussen 

fietsers en bromfietsers. Bromfietsers rijden daarom binnen de bebouwde kom 

altijd op de rijbaan voor het gemotoriseerd verkeer. Hiervan kan worden afgewe-

ken als daar gegronde redenen voor zijn, zoals een grote hoeveelheid vrachtver-

keer.  

 

We willen inzetten op het verminderen van eenzijdige ongevallen. Dit kan door het 

verminderen van obstakels, zoals paaltjes op en direct langs het fietspad, obsta-

kels in de bermen en door een goede gladheidsbestrijding. De fietspaden en ber-

men dienen zodanig ingericht te worden, dat een valpartij niet direct leidt tot zwaar 

lichamelijk letsel (vergevingsgezinde fietsinfrastructuur). Daarbij is ook de onge-

valskans tussen fietsers onderling een aandachtspunt. Door het toenemende 

fietsgebruik en de verschillende soorten fietsen (zoals de elektrische fiets) neemt 

het risico op ongevallen tussen fietsers toe. Wij willen de komende jaren werken 

aan veilige fietspaden die dit risico zoveel mogelijk uitsluiten. Daarbij moet wel-

overwogen omgegaan worden met tweerichtingsfietspaden. Voordelen hiervan 

zijn het verminderen van oversteekbewegingen. Nadeel is het risico op ongevallen 

tussen fietsers onderling.  

Voetgangers 

Het aantal geregistreerde ongevallen met voetgangers is aanzienlijk lager dan met 

(brom)fietsers. Bovendien zijn dergelijke ongevallen zeer divers van aard. Voor 

voetgangers richten wij ons vooral op de goede oversteekvoorzieningen en snel-

heidshandhaving ter plaatse van deze voorzieningen en een goede toegankelijk-

heid voor mensen met een beperking, zoals visueel gehandicapten.  

Scholieren (middelbaar onderwijs) 

Voor een veilige bereikbaarheid van de scholen zijn veilige fietsroutes essentieel. 

Ook hier hebben de oversteekvoorzieningen de eerste aandacht. Wij willen de 

verkeersveiligheid naar middelbare scholen verbeteren door extra aandacht te 

hebben voor de inrichting van schoolroutes.  

We voeren een veiligheidstoets uit voor drukke kruispunten rondom scholen. Op 

regionaal niveau is de snelle fietsroute Maassluis-Vlaardingen-Schiedam van 

belang, omdat veel leerlingen gebruik maken van het middelbaar onderwijs in 

Vlaardingen. 

Scholieren (basisonderwijs) 

De directe schoolomgeving is in de eerste 

plaats het domein van de voetganger en de 

fietser. Een verkeersveilige schoolomgeving 

is van groot belang. Maatregelen om ver-

keersongevallen te voorkomen worden tradi-

tioneel geschaard onder ‘de 3 E’s: Enginee-

ring, Enforcement en Education. Engineering 

bevat alle maatregelen gericht op de wegin-

frastructuur. Enforcement, ofwel handhaving, 

omvat alle maatregelen die erop gericht zijn 

om verkeersdeelnemers het gewenste ver-

keersgedrag te laten vertonen. Education 

staat voor alle middelen die ingezet worden 

om verkeersdeelnemers voldoende toegerust 

en veilig aan het verkeer deel te laten nemen. 

Het gaat dan onder meer om kennisover-

dracht en het aanleren van vaardigheden.   

 

De gemeente heeft hierin een stimulerende en faciliterende rol. Samen met de 

school (bestuur, leerkrachten, ouders, scholieren) beoordelen wij de verkeersvei-

ligheid van de schoolomgeving. Het doel is om te komen tot een goed en veilig 

gebruik van de schoolomgeving. Wij gaan hiertoe in gesprek met de scholen.  

 

Verder wordt in kaart gebracht in hoeverre fysieke maatregelen kunnen bijdragen 

aan een veiligere schoolomgeving. Wij geven prioriteit aan die scholen waar in de 

directe nabijheid drukke gebiedsontsluitingswegen liggen.  Een deel van die maat-

regelen kan mogelijk opgenomen worden in het beheer- en onderhoudsprogram-

ma. 
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Daarnaast is het wenselijk dat de basisschool actief is op het gebied van ver-

keersveiligheid, zoals het geven van verkeerslessen en het stimuleren van lopen 

en fietsen naar school. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van verkeersveilig-

heidsprojecten van onder meer de MRDH en Veilig Verkeer Nederland.  

 

Rondom basisscholen ontstaan vaak onveilige situatie bij het halen en brengen 

van kinderen. Voor de basisscholen streven wij naar een schoolomgeving die vrij 

is van parkeer- en verkeersproblematiek. De oplossingsrichtingen zijn per locatie 

verschillend. We kiezen ervoor om de aanpak samen met scholen en ouders vorm 

te geven.  

 

 Gedrag en handhaving 3.3

Verkeerseducatie op basisscholen en in het voortgezet onderwijs is belangrijk om 

kinderen de vaardigheden te leren om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te 

nemen. Voor scholen bestaan educatieve programma’s, zoals ‘School op seef’ en 

‘Totally Traffic’. Ook andere doelgroepen verdienen extra aandacht als het gaat 

om het deelnemen aan het verkeer. Daarbij kan gedacht worden aan mensen die 

niet of nauwelijks kunnen fietsen, minder validen en ouderen. Door de toenemen-

de beschikbaarheid van de scootmobiel en de elektrische fiets kunnen deze doel-

groepen langer mobiel blijven. Verkeersveiligheid is daarbij wel een aandachts-

punt. De gemeente heeft een faciliterende rol bij de besteding van de regionale 

middelen ter bevordering van de verkeersveiligheid.  

 

De gemeente Vlaardingen heeft via toezicht en handhaving deels de bevoegdheid 

om te handhaven op verkeersovertredingen. Het grootste deel van deze taak ligt 

echter bij de politie. Wij treden daarom in overleg met de politie om de speerpun-

ten te benoemen: 

 Periodiek toezicht en handhaving op de gebiedsontsluitingswegen, ge-

dragsbeïnvloeding (publieksvriendelijke actie), snelheidshandhaving (in 

combinatie met ‘smileys’) en het tegengaan van parkeren op fietsstroken 

en trottoirs. 

 Periodieke analyse van het snelheidsgedrag in de verblijfsgebieden. 

Hiermee kunnen wij onze prioriteiten ten aanzien van de infrastructuur en 

handhaving bepalen. 

 

 Ongevallen en beleving onveiligheid 3.4

De geregistreerde ongevallen (2011-2015)
1
 in Vlaardingen geven een indicatie 

van de locaties waar veiligheidswinst te behalen is. In 2015 zijn er 50 ongevallen 

geregistreerd, waarvan 34 ernstige ongevallen. Bij 10% van de ongevallen was er 

sprake van een gewonde fietser. Het menselijk leed en de maatschappelijke kos-

ten van ongevallen zijn groot. Het aantal ongevallen moet omlaag. Op figuur 3.1 

zijn de locaties aangegeven waar, in de periode 2011-2015, ongevallen hebben 

plaatsgevonden. Op figuur 3.2 is aangegeven op welke locaties vooral ongevallen 

plaatsvinden met de (brom)fietsers. In de periodiek op te stellen verkeersveilig-

heidsagenda worden de aandachtslocaties verder uitgewerkt.  

 

Subjectieve verkeersonveiligheid (beleving en gevoel) hoeft niet te betekenen dat 

locaties onveilig zijn. Subjectieve onveiligheid kan juist leiden tot ‘behoedzaam’ 

verkeersgedrag. Daar staat tegenover dat subjectieve onveiligheid mogelijk wel 

inzicht geeft in locaties en routes met een verhoogd risico en locaties die niet 

voldoen aan de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Buurtinitiatieven ter verbe-

tering van de verkeersveiligheid ondersteunen wij en ‘ingebrachte knelpunten’ 

toetsen wij op de principes van Duurzaam Veilig met prioriteit voor schoolroutes, 

schoolomgeving, winkelomgeving en snelheidsgedrag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 De registratiegraad vóór 2015 was laag: veel ongevallen zijn niet in de statistieken terechtgeko-

men. 
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Figuur 3.1 Verkeersongevallen 2011-2015 

 

  
Figuur 3.2 Verkeersongevallen fietsers 2011-2015 
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 Kernopgave verkeersveiligheid 3.5

 

Kernopgave 1: Verkeersveiligheid 

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid hebben wij de volgende speerpun-

ten: 

 Principes van Duurzaam Veilig op het gehele wegennet en voor alle ver-

keersdeelnemers toepassen. 

 Extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers.  

 Wat betreft scholieren streven wij naar een veilige schoolomgeving en 

veilige schoolroutes. In overleg met scholen inventariseren wij knelpun-

ten, nemen waar nodig fysieke maatregelen en stimuleren en faciliteren 

het gebruik van educatieve programma’s (MRDH, Veilig Verkeer Neder-

land) op scholen om goed en veilig gebruik te maken van de schoolom-

geving. De gemeente bevordert actief dat alle scholen (zowel basis- als 

voortgezet onderwijs) in Vlaardingen op de hoogte zijn van het aanbod 

van de MRDH, ROV Zuid-Holland en Veilig Verkeer Nederland. 

 Voldoende aandacht voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte 

voor personen met een handicap.  

 Streven naar een weginrichting die het gewenste verkeersgedrag stimu-

leert.  

 Streven naar een fietsstructuur die past bij de routes die fietsers kiezen 

en daardoor een veilig geheel vormt. Kanttekening daarbij is dat wel-

overwogen omgegaan moet worden met tweerichtingsfietspaden in ver-

band met het risico op ongevallen tussen fietsers onderling.  

 Periodiek opstellen van een verkeersveiligheidsagenda.  
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4. Hoofdwegennet en verblijfsgebieden 
 

 

 

In dit hoofdstuk werken we onze visie uit voor de totale verkeersstructuur met 

hoofdwegen en verblijfsgebieden. Het stedelijk hoofdwegennet vormt de ruggen-

graat van de verkeersontsluiting van onze stad. Gezien de ligging van de Rivier-

zone ten opzichte van de autosnelwegen, verdient de ontsluiting van het vracht-

verkeer hierbij bijzondere aandacht.  Om die reden hebben wij een extra wegcate-

gorie geformuleerd: gebiedsontsluitingsweg+ (GOW+-wegen). Wij willen de door-

stroming voor auto- en vrachtverkeer op deze wegen bevorderen.  Een goede 

doorstroming is van belang voor het economisch (vracht)verkeer en verleidt ver-

voerders/weggebruikers om deze routes te gebruiken.  

 

 Stedelijk hoofdwegennet 4.1

GOW+-wegen 

Om de gewenste (economische) bereikbaarheid te bieden geven wij prioriteit aan 

doorstroming op de volgende GOW+-wegen: de Marathonweg, de Deltaweg, de 

Vulcaanweg en de Schiedamsedijk. Op GOW+-wegen geldt een maximumsnel-

heid van 50 km/h en wordt (brom)fietsverkeer via vrijliggende paden afgewikkeld.  

 

Het verbeteren van de doorstroming op de genoemde wegen biedt kansen om de 

verkeersdrukte elders in de stad te beperken. Dat vraagt tegelijkertijd wel een 

extra inspanning om de verkeersveiligheid op en leefbaarheid langs de genoemde 

wegen te optimaliseren. Optimalisering van de Marathonweg is zowel vanuit ver-

keerskundig als ruimtelijk- en milieuoogpunt gewenst. Verkeerskundig, omdat de 

doorstroming op de Marathonweg bevorderd dient te worden en de reistijd – mede 

door slimme verkeersoplossingen – zo betrouwbaar mogelijk moet zijn. Ruimtelijk 

en milieutechnisch, omdat maatregelen noodzakelijk zijn om de geluidhinder te  

 

 

 

 

beperken, de luchtkwaliteit langs de weg te verbeteren, de barrièrewerking van de 

weg te verkleinen en de in te vullen kavels in de Marathonwegzone een passende 

functie te geven.  

 

Wat betreft de Deltaweg willen wij onderzoeken of het aantal aansluitingen ver-

minderd kan worden en door middel van een parallelstructuur gebundeld kan aan-

sluiten op de Deltaweg. Verder moeten de voorzieningen voor fietsers en voet-

gangers worden verbeterd. 

 

De doorstroming op de Vulcaanweg en Schiedamsedijk wordt in 2017 verbeterd 

door de aanpak van het knooppunt Vijfsluizen en het kruispunt met de Mr. L.A. 

Kesperweg. Voor de Vulcaanweg kan op kruispuntniveau worden onderzocht of 

capaciteitsverruimende maatregelen mogelijk en noodzakelijk zijn, zoals op het 

huidige, met verkeerslichten geregelde, kruispunt Vulcaanweg/Koningin Wilhel-

minahaven.  

Gevaarlijke stoffen 

De routes voor vervoer van gevaarlijke stoffen lopen in principes over de GOW+-

wegen. Het gaat dan met name over de Marathonweg, Deltaweg en de Schie-

damsedijk, Vulcaanweg. Daarnaast maken enkele andere wegen in de Rivierzone 

onderdeel uit van het routenetwerk voor gevaarlijke stoffen, zoals de Maassluis-

sedijk ten westen van de Marathonweg en de wegen op het Benelux Workpark.  
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Ontsluiting binnenstad 

De GOW+-wegen kunnen tevens dienen voor een goede ontsluiting van de bin-

nenstad. De Marathonweg wordt daarbij als westelijke toegangsweg tot de bin-

nenstad gezien. De Burg. Heusdenslaan verbindt het verkeer vanuit Holy en het 

oostelijk deel van de A20 met de binnenstad. De Burg. Heusdenslaan biedt aan-

sluiting op de Westlandseweg en de Burg. Pruissingel. Beide wegen zijn gecate-

goriseerd als gebiedsontsluitingsweg en hebben daarom een belangrijke functie 

bij het ontsluiten van wijken en buurten. Vanaf de Westlandseweg en de Burg. 

Pruissingel vormen de Delftseveerweg en de Van der Driftstraat de toegangswe-

gen naar de binnenstad.  

  

Beperken doorgaand verkeer op het Sluisplein 

Wij willen doorgaand verkeer op het Sluisplein beperken. Dit komt het woon- en 

leefklimaat rondom het Sluisplein ten goede. Tevens neemt hierdoor de barrière-

werking tussen de Rivierzone en de binnenstad af. De route dient wel in stand te 

blijven als interne verbinding tussen diverse Vlaardingse Havengebieden en in 

geval van calamiteiten. Bovendien dient een goede ontsluitingsroute vanuit de 

Oostwijk via de Vulcaanweg behouden te blijven.  

Ontsluiting van wijken en buurten 

De ‘gewone’ GOW-wegen verzorgen de verkeersontsluiting vanuit de wijken en 

buurten naar de GOW+-wegen. Op deze wegen is de maximumsnelheid 50 km/h 

en wordt fietsverkeer op vrijliggende fietspaden of fietsstroken afgewikkeld. Het 

aandeel vrachtverkeer ligt laag. Voor de continuïteit en herkenbaarheid van het 

wegbeeld en de ondersteuning van het stadsbeeld is het wenselijk om de wegen 

op een uniforme manier in te richten. De weg dient ook op een goede manier te 

worden ingebed in de stedenbouwkundige omgeving. Voor de weginrichting slui-

ten wij aan bij de landelijke richtlijnen van het CROW.  

 

Wij zien kansen om het verblijfsklimaat langs een aantal gebiedsontsluitingswegen 

waar veel verkeer rijdt te verbeteren. Op deze routes is de hoeveelheid verkeer 

niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige en ruimtelijke context. Dit 

kunnen gebiedsontsluitingswegen of erftoegangswegen zijn. Hierdoor ontstaan 

problemen ten aanzien van verkeersveiligheid en leefbaarheid. Wij zien kansen 

om het verkeer op de Van Hogendorplaan en de Burgemeester Pruissingel te 

verminderen. Ook rondom het Erasmusplein in de Westwijk, de stationsomgeving 

van Vlaardingen Centrum en diverse wegen in Holy zien wij kansen om de leef-

baarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. In figuur 4.2 op pagina 29 is het 

wensbeeld van de wegencategorisering voor onze stad weergegeven. 

 

 

 

 

figuur 4.1 Hoofdroutes door de stad en toegangswegen binnenstad 
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 Verblijfsgebieden 4.2

Balans tussen autoverkeer, langzaam verkeer en omgeving 

In verblijfsgebieden is het autoverkeer ondergeschikt en is er ruimte voor fietsers 

en voetgangers. Het zijn gebieden en buurten waar de maximumsnelheid op de 

erftoegangswegen niet hoger ligt dan 30 km/h.  

 

De erftoegangswegen ontsluiten de verblijfsgebieden naar de gebiedsontslui-

tingswegen. De erftoegangswegen bieden op deze manier toegang tot bestem-

mingen. Op deze wegen is geen doorgaand verkeer aanwezig. Het kan voorko-

men dat de verkeersintensiteit op erftoegangswegen relatief hoog is. Dit komt voor 

op erftoegangswegen die de laatste schakel tussen de buurt/wijk en de gebieds-

ontsluitingsweg vormen. Op deze wegen kan een fietsvoorziening gewenst zijn.  

 

 

 

  

figuur 4.2 Wegencategorisering 
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Om het verblijfsklimaat rond wegen te verbeteren, is het nemen van maatregelen 

noodzakelijk. De maatregelen hebben als doel om een deel van het verkeer via 

andere, meer geschiktere, routes te laten rijden of het rijgedrag te laten aanpas-

sen. Wij kiezen voor de volgende stappen: 

 communicatie en gedragsbeïnvloeding; 

 inrichtingsmaatregelen (profielaanpassingen, fietsstraten, e.d.); 

 verkeerscirculatieve maatregelen (bussluis, geslotenverklaring, e.d.). 

 

In figuur 4.2 hebben wij onze visie ten aanzien 

van de verkeersstructuur in de stad weergege-

ven. Deze kaart geeft het beeld van de hoofd-

verkeersstructuur van de stad in 2030. De 

maatregelen die nodig zijn om dit te realiseren, 

worden komende jaren verder uitgewerkt. De 

effecten en het oplossend vermogen van de 

beoogde wegencategorisering zijn globaal met 

het gemeentelijk verkeersmodel doorgerekend. 

Dit model is een prognosemodel, waarmee de 

verkeersstromen in de stad in 2030 berekend 

kunnen worden. In dit model is ook de Blan-

kenburgverbinding (A24) opgenomen. Daar-

door is in dit Actieplan rekening gehouden met de komst en de effecten van de 

Blankenburgverbinding. 

 

 Duurzaam veilige infrastructuur 4.3

Balans tussen verkeersveiligheid, functie en gebruik  

Op duurzaam veilige wegen komen de verkeersfunctie, het gebruik en het ver-

keersgedrag met elkaar overeen. De belangrijkste bouwstenen zijn: 

Onderscheid naar hoofdwegennet (gebiedsontsluitingswegen) en verblijfsgebie-

den (erftoegangswegen). 

 Scheiding van verkeerssoorten op het hoofdwegennet. 

 Voldoende ruime fietspaden; daar waar ruimtelijke keuzes noodzakelijk 

zijn, prefereert het belang van de fietser. 

 Inrichting van de weg komt overeen met het gewenste verkeersgedrag. 

 Veilige kruispunten en oversteekpunten, waarbij de voorkeur uitgaat naar 

toepassing van een rotonde of voorrangsplein.  

 Speciale aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers: fietsers, scholie-

ren (fiets en lopen), ouderen en verkeersdeelnemers met een beperking.  

 Geen belemmering van het uitzicht op kruispunten en oversteekvoorzie-

ningen door groen of objecten. 

Voor een duurzaam veilige weginrichting sluiten wij aan bij de richtlijnen die ver-

meld staan in CROW-publicatie 315 (wegvakken) en 315a (kruispunten) en maken 

hierbij een aantal gemeentespecifieke keuzes, die hieronder beschreven zijn.  

Kruispuntvormen 

Op punten waar verkeer elkaar kruist of afslaat neemt het risico op ongevallen toe; 

ongevallen vinden vaak plaats op kruispunten. Kruispunten worden ontworpen 

volgens de principes zichtbaarheid, overzichtelijkheid, begrijpelijkheid en berijd-

baarheid. Bij kruispuntoplossingen tussen gebiedsontsluitingswegen onderling 

wordt afgewogen wat de juiste maatregel is. Wij onderzoeken eerst of een (tur-

bo)rotonde of voorrangsplein mogelijk is. Wanneer dit niet mogelijk is, zien wij 

verkeerslichten als volwaardig alternatief (Nota verkeerslichten, 2012). Bij kruis-

punten tussen gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen kiezen wij in prin-

cipe voor uitritconstructies waarmee ook de voorrang geregeld is. Tussen erftoe-

gangswegen onderling wordt de voorrang niet geregeld. De voorrang tussen 

woonerven en erftoegangswegen kan door middel van een uitritconstructie gere-

geld worden.  

Verblijfsgebieden 

Verblijfsgebieden kennen verschillende verschijningsvormen. Het verblijfsgebied is 

meestal een woonbuurt, waarbij de snelheid op wegen maximaal 30 km/h be-

draagt.  

Andere typen verblijfsgebieden zijn: 

 Woonerven: we zijn terughoudend met het toepassen van nieuwe woon-

erven. Bij ophogen of herstraten van bestaande woonerven wordt afge-

wogen of ombouw naar een 30 km/h-weg mogelijk is. Afhankelijk van de 

figuur 4.3 Voorbeeld resultaat door-

rekening gemeentelijk verkeersmo-

del. 
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stedenbouwkundige context en het ruimtebeslag kiezen we voor handha-

ving van een woonerf of ombouw.  

 Voetgangersgebieden: in de binnenstad en rondom winkelcentra passen 

we geen woonerven toe, maar kiezen we voor voetgangersgebieden. An-

dere verkeersdeelnemers kunnen hier (gedurende venstertijden) toege-

staan worden.  

 Shared space: in een shared space-gebied is de ruimte niet verdeeld en 

toegewezen aan de verschillende verkeersdeelnemers, maar maakt ie-

dereen van dezelfde verkeersruimte gebruik. Positieve gevolgen zijn een 

lage snelheid en een hoge mate van anticiperend verkeersgedrag. Wij 

staan in principe positief tegenover een dergelijke oplossing.  

 

In tabel 4.1 zijn de uitgangspunten voor een duurzaam veilig wegennet weergege-

ven.  

 

Tabel 4.1 Uitgangspunten weginrichting 

 

Gebieden buiten de bebouwde kom 

Een deel van het Vlaardingse wegennet ligt buiten de bebouwde kom. Het gaat 

om de wegen en paden in de Broekpolder, rondom de Krabbeplas en het Oever-

bos. Deze wegen hebben of krijgen een verblijfsfunctie en dus geen functie voor 

doorgaand verkeer. Wij willen deze wegen duurzaam veilig inrichten zodat functie 

en weginrichting overeenkomen met het karakter van de omgeving. In principe 

krijgen alle gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid 

van 60 km/h. Wanneer daar aanleiding voor is wordt gekozen voor een maximum-

snelheid van 30 km/h, zoals nu het geval is op de Zuidbuurt.  

 

De Broekpolder en het Krabbeplasgebied hebben een sterk recreatief karakter. 

Het gebruik van de Broekpolder neemt toe. Wij willen een visie op de Broekpolder 

en de Krabbeplas ontwikkelen, waarin we het juiste verkeers- en parkeerregime 

vaststellen. Daarnaast worden de grenzen van de bebouwde kom, onder andere 

in de Broekpolder, opnieuw bezien.  

 

 Bereikbaarheid en doorstroming 4.4

Bereikbaarheid gedefinieerd 

Een veelgebruikte definitie van bereikbaarheid luidt: de hoeveelheid tijd, geld en 

moeite die geïnvesteerd moet worden om vanuit een herkomst een bestemming te 

bereiken. Bereikbaarheid wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor eco-

nomische groei en welvaart. In onze stad moeten wij keuzes maken welke gebie-

den voorrang krijgen voor wat betreft de bereikbaarheid. De groei van het auto-

verkeer heeft, zeker in de spitsperiode, grenzen. Wij willen blijvend een goede 

doorstroming op de belangrijkste (economische) vitale verbindingen van het 

hoofdwegennet bieden. De bereikbaarheid wordt niet op kruispuntniveau, maar op 

routeniveau beoordeeld. Aanpassing van kruispunten moet tot gevolg hebben dat 

de reistijdzekerheid op de gedefinieerde route verbetert. Wij willen voorkomen dat 

een knelpunt alleen maar verschuift waardoor de bereikbaarheid niet verbetert. 

 

Uitgangspunten Duurzaam Veilig: wegen en straten  

 Stedelijk hoofdwegennet Verblijfsgebied 

 gebiedsontsluitings-

weg+ 

gebiedsontslui-

tingsweg 

erftoegangsweg Woonerf 

Basisprincipe Hoofdstructuur 

afwikkelen 

(vracht)verkeer 

Hoofdontsluiting 

woonwijk 

Lage snelheid Lage snelheid 

Vmax (km/h) 50 km/h 50 km/h 30 km/h Stapvoets  

Profiel en ver-

harding 

2 x 1 of 2 x 2 rijstro-

ken – gesloten 

verharding 

2 x 1 rijstroken – 

gesloten verhar-

ding 

1 rijbaan, shared 

space, geen 

asmarkering – 

open verharding 

Geen ver-

hoogd trottoir– 

open verhar-

ding 

Fiets  Vrijliggend 

(brom)fietspad 

Vrijliggend  

fietspad of  

fietsstrook  

Geen  

voorzieningen of 

fietsstrook  

Geen  

voorzieningen 

OV-halte Haltehaven Haltehaven Op rijbaan n.v.t. 

Parkeren Nee of parallelweg Parkeerhaven Op rijbaan In aangegeven 

vakken 
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Slimme kruispuntoplossingen 

In stedelijk gebied hangt de doorstroming vrijwel volledig af van de verkeersafwik-

keling op de kruispunten. Op de GOW+-wegen streven wij naar kruispuntoplos-

singen die leiden tot weinig stops met een goede doorstroming. Dit kan door slim 

om te gaan met de beschikbare wegcapaciteit (beter benutten). Het beperken van 

het aantal stops heeft voordelen: 

 Weggebruikers gaan de GOW+-wegen als positief en comfortabel waar-

deren en gaan minder gebruikmaken van andere routes in de woonom-

geving.  

 De omgevingshinder neemt af, minder stops leiden tot minder geluid en 

emissie. 

 Het brandstofverbruik neemt af: lagere bedrijfskosten. 

 De verkeersveiligheid neemt toe door homogeniteit in de verkeersstroom 

(minder schokgolven door remmen en optrekken).  

Bij het aanpassen of wijzigingen van kruispunten moet ook de bereikbaarheid en 

verkeersveiligheid van andere verkeersdeelnemers gewaarborgd zijn. Vanuit de 

gedachte een ‘modal shift’ te bewerkstelligen, moet het gebruik van de fiets en het 

openbaar vervoer bevorderd worden. Daarbij kan ook gedacht worden aan open-

baar vervoer via het water. De oversteekbaarheid en doorstroming moet voor 

deze verkeersdeelnemers zo goed mogelijk zijn. Voor de te kiezen oplossing is 

het verbeteren van de verkeersveiligheid altijd het uitgangspunt.  

 

Als de verkeersdoorstroming onvoldoende is, passen wij de volgende maatregelen 

in onderstaande volgorde toe: 

 Beter benutten: mobiliteitsmanagent, onder andere verminderen spits-

druk, prioriteren hoofdroutes, groene golf, kruispuntoptimalisatie. 

 Kruispunten aanpassen, zodat de capaciteit wordt vergroot; met slimme 

kruispuntoplossingen is het vaak mogelijk om grotere hoeveelheden ver-

keer af te wikkelen, zonder dat wegverbreding noodzakelijk is. Daarbij kij-

ken we eerst naar de mogelijkheden voor een voorrangskruispunt of (tur-

bo)rotonde en daarna pas naar verkeerslichten. 

 Als kruispuntoplossingen onvoldoende effect hebben, wordt gekeken naar 

nut en noodzaak van wegverbredingen. 

 

 Als laatste kijken we naar de mogelijkheid en wenselijkheid van nieuwe 

verbindingen.  

 

Bij bovenstaande elementen kijken we niet alleen naar de verkeersdoorstroming, 

maar ook naar de verkeersveiligheid, noodzakelijke oversteekbaarheid van wegen 

en de leefbaarheid voor het omliggende gebied. Op GOW+-wegen kiezen we in 

principe voor kruispuntoplossingen waarbij de doorstroming van het verkeer zo 

goed mogelijk is. Daarbij kan gedacht worden aan rotondes of verkeerslichten. Het 

voordeel van verkeerslichten is dat een verkeersstroom op een hele route gere-

geld kan worden, zodat er zo min mogelijk stops ontstaan. De kunst is om het 

verkeer met een lage snelheid snel van A naar B te laten rijden. Dit principe staat 

bekend als Largas (= langzaam rijden gaat sneller). Op andere gebiedsontslui-

tingswegen kiezen we in eerste instantie niet voor verkeerslichten, maar voor 

kruispuntoplossingen die passen binnen het principe van Largas.  

 

Figuur 4.4 Voorbeeld Largas-oplossing voorrangsplein (bron: www.verkeersnet.nl) 
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 Hulpdiensten 4.5

Via de hoofdroutes voor de hulpdiensten moeten calamiteitenlocaties snel bereik-

baar zijn. Bij de (her)inrichting van gebiedsontsluitingswegen en het uitbreiden van 

verblijfsgebieden moet hier aandacht voor zijn. Aspecten die in de afweging mee-

genomen moeten worden zijn: 

 Passeermogelijkheden op wegvakken met een ‘afgesloten’ enkele rij-

strook door het aanbrengen van een flexibele ruimte buiten de kantmar-

keringen. 

 Beïnvloeding van verkeerslichten (KAR). 

 Busstroken zodanig aanleggen dat ook hulpdiensten tijdwinst kunnen be-

halen, bijvoorbeeld bij drukke kruispunten.  

 Beperken van het aantal drempels. 

 Bij dynamische afsluiting: beïnvloedingsmogelijkheid door hulpdiensten.  

 In geval van structurele afsluitingen een ‘verwijderbare’ paal toepassen 

(poller, klappaal, overrijdbare paal, uitneembare paal). 

 Per wijk minimaal twee onafhankelijke toegangsroutes. De tweede route 

mag eventueel zijn afgesloten met een verwijderbare afsluiting. 

 

De richtlijnen voor de toegankelijkheid van hulpdiensten zijn vastgelegd in de 

handreiking Bluswatervoorzieningen en Bereikbaarheid van Brandweer Neder-

land.  

 

In de wijken zelf hangt de toegankelijkheid mede af van het parkeergedrag. Fout 

parkeren in smalle straten levert problemen op. Daar waar in de praktijk knelpun-

ten optreden, zullen wij op een publieksvriendelijke informatie verschaffen en 

daarna indien noodzakelijk handhaven.  

 

 Kernopgaven gemotoriseerd verkeer 4.6

In deze paragraaf wordt een aantal kernopgaven benoemd. Deze kernopgaven 

vormen de basis voor de mobiliteitsagenda die bij het Actieplan Mobiliteit hoort. 

Vanuit de kernopgaven willen we randvoorwaarden scheppen, waarmee bij de 

uitvoering van projecten rekening moet worden gehouden. De kernopgaven wor-

den de komende jaren vertaald in concrete uitvoeringsprogramma’s. De effecten 

van de beleidsvoornemens zijn doorgerekend met het gemeentelijke verkeersmo-

del. Dit is een prognosemodel, waarmee de verkeersstromen voor 2030 voorspeld 

kunnen worden. 

Kernopgave 2: GOW+-wegen: 

De routes Deltaweg/Marathonweg en Schiedamsedijk/Vulcaanweg zijn aangewe-

zen als GOW+-wegen, waarbij een goede verkeersdoorstroming centraal staat. Bij 

herinrichting van deze wegen zijn maatregelen denkbaar om de doorstroming te 

bevorderen en de leefbaarheid langs deze wegen te verbeteren. Hieronder wordt 

aangegeven welke aspecten relevant zijn voor de verschillende wegen.  

Deltaweg 

De Deltaweg is een 50 km/h-weg met 2x1-rijstroken en vrijliggende fietspaden. In 

de huidige situatie takken veel zijwegen en inritten aan op de Deltaweg. Dit komt 

de verkeersveiligheid en de doorstroming niet ten goede. Wij willen onderzoeken 

of het aantal aansluitingen verminderd kan worden en door middel van een paral-

lelstructuur gebundeld kan aansluiten op de Deltaweg. Verder moet de structuur 

voor fietsers en voetgangers langs deze weg worden verbeterd.  

 

4.5 Voorbeeld inpassing GOW+-weg (bron: www.googlemaps.nl) 
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Hiertoe wordt in 2017 een vrijliggend regionaal fietspad langs het spoor gereali-

seerd. De bereikbaarheid voor fietsers van het bedrijventerrein ten zuiden van de 

Deltaweg is daarbij een aandachtspunt. De kruispunten van de Deltaweg met 

andere gebiedsontsluitingswegen moeten voldoen aan de vereisten van een 

GOW+-weg. Op het kruispunt met de Marathonweg wordt een turborotonde ge-

realiseerd. Het kruispunt Deltaweg/Van Beethovensingel moet nader uitgewerkt 

worden. Hier kan gedacht worden aan een rotonde.  

Marathonweg 

Hieronder worden enkele zaken genoemd die bij het herinrichten van de Mara-

thonweg een rol kunnen spelen. 

 Verkeersdoorstroming zodanig beïnvloeden, dat de reistijd van A naar B 

kort en betrouwbaar is, maar de rijsnelheid laag (maximaal 50 km/h). 

 Largas-oplossingen, waardoor de verkeersstroom met een homogene 

snelheid zoveel mogelijk in kordons doorstroomt. Hierdoor worden veel 

stops (optrekken/afremmen) voorkomen.  

 Bij voorkeur wordt op een strategische plaats een ongelijkvloerse kruising 

voor langzaam verkeer gerealiseerd. 

 Aandacht voor prioriteit voor het openbaar vervoer en de bereikbaarheid 

voor hulpdiensten. 

 

Bovenstaande zaken worden meegenomen in de plannen voor de herinrichting 

van de Marathonweg.  

Schiedamsedijk/Vulcaanweg 

De Schiedamsedijk wordt in de 2017 gereconstrueerd (knooppunt Vijfsluizen). 

Capaciteitsverruimende maatregelen op de Vulcaanweg zijn vooral denkbaar op 

het, met verkeerslichten geregelde, kruispunt Vulcaanweg/Koningin Wilhelmina-

haven.  

Kernopgave 3: Weginrichting en duurzaam veilig  

Sommige wegen in de stad kennen een weginrichting die niet volledig in over- 

stemming is met de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Voorbeelden hiervan zijn de 

Westlandseweg en de Maassluissedijk, beide dijkwegen. Hier zijn de oversteek-

mogelijkheden voor het langzaam verkeer en aansluiting van zijwegen niet vol-

doende in overeenstemming met de genoemde richtlijnen. Ook diverse erftoe-

gangswegen voldoen niet aan de CROW-richtlijnen of verwerken gelet op de ver-

keersfunctie te grote hoeveelheden verkeer. Een voorbeeld daarvan is de Dillen-

burgsingel. Deze weg is gecategoriseerd als erftoegangsweg met een maximum-

snelheid van 30 km/h. Gelet op de langs de weg gelegen functies en de plaats van 

de weg binnen de verkeersstructuur laten wij de functie ongewijzigd. Wel willen we 

de weg zodanig inrichten, dat inrichting en gebruik meer in overeenstemming met 

elkaar is.  

 

Een inventarisatie van de huidige inrichting van gebiedsontsluitingswegen en erf-

toegangswegen in de stad is noodzakelijk. Hierdoor ontstaat een overzicht van de 

aan te passen wegvakken en/of kruispunten en de gewenste maatregelen. De 

uitvoering van deze maatregelen kan worden gecombineerd met groot onderhoud 

aan deze wegen.  

Kernopgave 4: versterken wijkverbindingen rondom Van Hogendorplaan  

De Van Hogendorplaan doorkruist de wijken Babberspolder en Vlaardinger Am-

bacht. De weg heeft een hoge verkeersintensiteit en vormt daardoor een barrière 

tussen beide wijken. Aan en rondom de Van Hogendorplaan liggen wijkvoorzie-

ningen en scholen. 

Verkenningen met het verkeersmodel hebben uitgewezen dat op de Van Hogen-

dorplaan doorgaand verkeer aanwezig is tussen A4/station Vlaardingen Oost en 

Holy. Wij willen de verkeersdruk op de Van Hogendorplaan verminderen door de 

route minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer. Dit verkeer kiest dan 

de route via de A4/A20 of de Westlandseweg. Wijkgebonden verkeer blijft van de 

Van Hogendorplaan gebruik maken. Omdat de verkeersintensiteit echter afneemt, 

wordt de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeterd. Dit past ook bij de doelstel-

ling uit de gebiedsvisie Ambacht. Maatregelen om dit effect te bereiken vergen 
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nader onderzoek. Daarbij moet ook gekeken worden naar de neveneffecten op 

andere wegen.  

Kernopgave 5: verblijfsgebied rondom station Vlaardingen Cen-

trum/Sluisplein 

Het gebied rondom station Vlaardingen Centrum wordt de komende jaren getrans-

formeerd naar woongebied. Verder wordt het gebied ten noorden van de Parallel-

weg (Vettenoordse Polder Zuidoost) herontwikkeld en bestaat de wens de loop-

route vanaf het station naar de binnenstad te versterken, om meer bezoekers met 

het OV naar de binnenstad te trekken. De Parallelweg dient daarbij een verblijfs-

gebied te worden. Daarom willen wij de Parallelweg, de Westhavenkade en de 

Oosthavenkade inrichten als erftoegangswegen. Ook de Galgkade en het Sluis-

plein krijgen een andere verkeersfunctie. Het doel hiervan is het doorgaand ver-

keer te beperken. Een goede ontsluiting van de Oostwijk naar de Vulcaanweg 

dient altijd gewaarborgd te blijven.  

 

In de Rivierzone is woningbouw voorzien in het gebied ten zuiden van de Koningin 

Wilhelminahaven (Schiereiland). Bovendien is bestaande woningbouw aanwezig 

tussen de Galgkade en de Nieuwe Maas. Het is wenselijk om de barrièrewerking 

van de Galgkade te verminderen en de verbinding van deze gebieden met station 

Vlaardingen Centrum en de binnenstad te optimaleren.  

Kernopgave 6: binnenstad  

De binnenstad is een verblijfsgebied. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is niet 

gewenst. Uit verkenningen met het verkeersmodel blijkt dat er veel ‘gebieds-

vreemd’ verkeer door het centrum rijdt. Voor dit verkeer zijn alternatieven beschik-

baar, zoals de Westlandseweg. De binnenstad moet het domein van de voetgan-

ger en de fietser zijn. Daarom willen wij de snelheid in de binnenstad terugbren-

gen naar 30 km/h. Wij hanteren daarbij het volgende principe: 

  

 De Van der Driftstraat, Markgraaflaan en Vondelstraat houden een snel-

heid van 50 km/h en vormen de westelijke toegang tot de binnenstad, met 

name parkeergarage Liesveld. Het kruispunt Vondelstraat/Markgraaflaan 

wordt daarbij gereconstrueerd, zodat de hoofdverkeersstroom in over-

eenstemming is met de voorrangssituatie.  

 Verkeer naar de parkeergarage Stadhuis wordt deels via de route Mara-

thonweg – Marnixlaan – Maassluissedijk geleid. Het wegprofiel van de 

Marnixlaan/Maassluissedijk wordt geoptimaliseerd. Het laatste deel van 

de Maassluissedijk houdt een snelheid van 30 km/h.  

 De Westlandseweg ligt aan de noordkant van het centrum en biedt toe-

gang tot de Delftseveerweg, Hoflaan en Julianasingel/Binnensingel. Via 

deze wegen wordt het centrum bereikt. De Delftseveerweg behoudt de 

functie als ontsluitingsweg, waarbij het kruispunt met de Groen van Prin-

stererstraat de overgang naar een verblijfsgebied kan accentueren.  

 De Cronjéstraat, Gedempte Biersloot, Liesveldviaduct, het zuidelijk deel 

van de Hoflaan en de Schiedamseweg krijgen een functie als erftoe-

gangsweg met een snelheid van 30 km/h. Het Liesveldviaduct verdient 

veel meer een rustige verblijfsuitstraling, in plaats van de verkeersfunctie 

die het nu heeft.  

 

Figuur 4.6 Gewenste verkeersstructuur binnenstad 
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De bereikbaarheid voor openbaar vervoer en hulpdiensten is hierbij een aan-

dachtspunt. De stedelijke distributie vindt zoveel mogelijk via de genoemde 50 

km/h-wegen plaats. In de binnenstad en de voetgangersgebieden wordt stedelijke 

distributie alleen gedurende eenduidige venstertijden toegestaan. 

Kernopgave 7: versterken wijkverbindingen rondom de binnenstad 

In kernopgave 6 is aangegeven dat de binnenstad een verblijfsgebied vormt. Van 

belang is dat de barrièrewerking van de wegen rondom de binnenstad beperkt is. 

Dit komt de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid voor langzaam verkeer ten 

goede. Wegen met een hoge verkeersbelasting rondom de binnenstad zijn de 

Burg. Pruissingel, Billitonlaan en Schiedamseweg. Het beheersen van de ver-

keersdrukte op deze wegen is van belang voor een goede bereikbaarheid van de 

binnenstad en omliggende wijken. De Burg. Pruissingel en Billitonlaan houden een 

maximumsnelheid van 50 km/h. Bij voorkeur wordt het wegprofiel voor het auto-

verkeer beperkt en goede, vlotte en veilige fietsverbindingen geboden. Op het 

westelijk deel van de Schiedamseweg zien wij kansen om de fiets een prominen-

tere plaats te geven op de weg en het doorgaand autoverkeer om te leiden via de 

Westlandseweg, zie ook figuur 4.6. Wij werken deze voorstellen verder uit in de 

uitvoeringsprogramma’s.  

Kernopgave 8: inrichten erftoegangswegen Holy 

In Holy bevinden zich veel 50 km/h-wegen. Dit is inherent aan de stedenbouw-

kundige opzet van de wijk. Deze wegen hebben een ruim wegprofiel en vaak een 

relatief laag gebruik. Dit nodigt uit tot hoge snelheden, waardoor de verkeersvei-

ligheid en leefbaarheid onder druk staan. Dit speelt vooral rondom scholen en 

winkelcentra. Wij zien kansen om delen van deze gebiedsontsluitingswegen her in 

te richten, waardoor de uitstraling als verblijfsgebied vergroot wordt. Daarbij kan 

gedacht worden aan delen van de Olmendreef, Utrechtlaan en Reigerlaan. Ook 

willen we de verkeersstructuur rondom winkelcentrum De Loper optimaliseren. De 

Holyweg krijgt een maximumsnelheid van 30 km/h. Dit past beter bij de verkeers-

functie van de weg (erftoegangsweg) en sluit aan bij de verkeersfunctie van het 

deel van de Holyweg buiten de bebouwde kom. Deze opgave willen we uitwerken 

in een herziening van de wegencategorisering in Holy.  

 

 

Kernopgave 9: herinrichting diverse kruispunten 

In dit Actieplan leggen we een methode vast, om het juiste kruispunttype te kie-

zen. Op voorhand zien wij urgentie om de volgende kruispunten aan te pakken:  

 Kruispunt Zwanensingel/Zwaluwenlaan, waarbij een rotonde denkbaar is.  

 Kruispunt Van Beethovensingel/Deltaweg, realisatie van een rotonde.  

 Kruispunt Marathonweg/Marnixlaan, kruispuntvorm nader bepalen.  

 

Ook de kruispunten ter plaatse van beide aansluitingen op de A20 zijn een aan-

dachtspunt, omdat hier nu en in de toekomst afwikkelingsproblemen ontstaan. 

Deze knelpunten pakken wij in regionaal verband aan. Momenteel worden de 

mogelijkheden voor een nieuw programma Aansluitingen door Rijk en regio on-

derzocht. De aansluitingen op de A20 (Vlaardingen en Vlaardingen-West) zijn 

betrokken bij dit proces, dit mede in relatie tot de realisatie van de Blankenburg-

verbinding.   

 

Figuur 4.7 Wegprofiel Zwanensingel 
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Daarnaast vormen diverse kruispunten op dijkwegen, zoals de Westlandseweg en 

de Maassluissedijk, een aandachtspunt. Voorbeelden hiervan zijn de kruispunten 

Westlandseweg/Hoflaan, aansluiting Westlandseweg/Plein 1940 en Maassluisse-

dijk/Haringbuisweg. Een duurzaam veilige en robuuste inrichting van deze kruis-

punten vinden wij belangrijk.  

Kernopgave 10: verkeersregime verblijfsgebieden buiten de bebouwde kom 

Vanwege het toenemende gebruik van de buitengebieden willen we de verkeers-

veiligheid en de bereikbaarheid verbeteren. Wij willen de wegen in het buitenge-

bied uniform en volgens de principes van Duurzaam Veilig inrichten. Daarbij hoort 

een snelheidsregime van 60 km/h (indien gewenst 30 km/h). Tevens kijken we of 

de huidige komgrenzen gehandhaafd kunnen blijven of dat het wenselijk is de 

bebouwde kom uit te breiden. Dit gaan we integraal beoordelen. Dit betrekken we 

in de visie die voor de Broekpolder en de Krabbeplas ontwikkeld wordt.  
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5. Langzaam verkeer 

 
 Vlaardingen: fietsstad bij uitstek 5.1

 

Vlaardingen heeft de ruimtelijke kenmerken voor een hoog fietsgebruik: een com-

pacte stad met een hoge stedelijke dichtheid en korte afstanden. Alle bestemmin-

gen in de stad zijn binnen 7,5 km bereikbaar. Daarom is onze stad bij uitstek ge-

schikt om veel verplaatsingen op de fiets te maken. Fietsen is goed voor de ge-

zondheid, draagt bij aan een schone en bereikbare stad en is voor iedereen be-

taalbaar. In Vlaardingen is het fietsaandeel op basis van de Fietsbalans 2009 bij 

een verplaatsing tot 7,5 km 32%. Ter vergelijking met andere middelgrote ge-

meentes als Veenendaal (45%) en Alkmaar (43%) is dit laag. Het is onze ambitie 

om het aandeel fietsverplaatsingen tussen 2018 en 2023 met 10 tot 15% te laten 

toenemen. De opkomst van de elektrische fiets creëert nieuwe mogelijkheden 

voor verschillende doelgroepen. Het biedt ouderen de mogelijkheid langer mobiel 

te blijven en recreanten en werknemers de mogelijkheid de fiets op grotere af-

standen te gebruiken. 

 

Om de veiligheid op fietspaden te vergroten en daarmee de fiets aantrekkelijker te 

maken dienen bromfietsers binnen de bebouwde kom, met uitzondering van 

GOW+-wegen, op de rijbaan deel te nemen aan het verkeer. Hiervan kan alleen 

met gegronde redenen, bijvoorbeeld veel vrachtverkeer, worden afgeweken. 

Snorscooters gebruiken wel de fietspaden, waarbij onderkend wordt dat dit loca-

tie-afhankelijk tot onveiligheid kan leiden. Wij proberen deze knelpunten op te 

lossen door de capaciteit van de fietspaden te vergroten en volgen het landelijke 

beleid ten aanzien van snorscooters.  

 

Om de aantrekkelijkheid en bruikbaarheid van de fietsstructuur te vergroten, is het 

wenselijk om een aantal fietspaden en fietsoversteekplaatsen toegankelijk te ma-

ken voor fietsers in twee richtingen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de 

verkeersveiligheid in verband met het risico op ongevallen tussen fietsers onder-

ling.   

Kunnen fietsen: een hoogwaardig netwerk 

Om verplaatsingen per fiets te stimuleren is een hoogwaardig en veilig fietsnet-

werk een vereiste. Daarmee kan het verplaatsen per fiets binnen, om en door de 

stad aantrekkelijker worden gemaakt. Wij denken daarbij zowel aan utilitaire ver-

plaatsingen, zoals woon-, werk- en winkelverkeer als aan recreatieve fietstochten. 

Het fietsen moet gefaciliteerd worden en daarbij zijn een aantal 

onderdelen van essentieel belang:  

 

 comfortabele paden en routes;  

 routes zonder of met zo weinig mogelijk barrières;  

 veilige routes zonder hinder van bromfietsen en paal-

tjes voorzien van goede verlichting; 

 goede, eventueel beveiligde, stallingsmogelijkheden 

bij vertrek en aankomst. 

Willen fietsen: positieve keuze 

Naast een goed netwerk moeten inwoners en bezoekers van de stad ook met 

andere middelen verleid worden om de fiets te pakken in plaats van de auto. Zo 

hebben bijvoorbeeld fysieke gesteldheid, leeftijd, beschikbaarheid over ander 

vervoermiddelen, imago en dagelijkse bezigheden invloed op de keuze van een 

vervoermiddel. Om hier op in te kunnen spelen, is het van belang doelgroepen te 

onderscheiden, zoals bewoners, scholieren, werknemers en recreanten. Door op 

de doelgroep toegesneden campagnes en acties worden bewoners en bezoekers 

van de stad gestimuleerd om de fiets meer te gebruiken.  
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In figuur 5.1 is het wensbeeld van het fietsnetwerk weergegeven.  

 

 

 

  

  

Figuur 5.1 Wensbeeld Fietsnetwerk 
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 Comfortabel, snel en veilig fietsen 5.2

Wij willen het fietsnetwerk in de stad verder optimaliseren, zodat er een uitnodi-

gend, kwalitatief hoogwaardig, veilig en bruikbaar routenetwerk ontstaat. Voor de 

inrichting van de fietsvoorzieningen sluiten wij aan bij de actuele richtlijnen van het 

CROW (publicatie 351 ‘Ontwerpwijzer fietsverkeer’).  

 

Wij onderscheiden drie lagen in het fietsnetwerk: 

1. Basisstructuur 

De basisstructuur bestaat uit alle straten, paden en wegen waar gefietst 

wordt. Deze structuur is de schakel die alle bestemmingen op het hoofd-

fietsnet aansluit. Vaak kunnen fietsers op de rijbaan fietsen, soms zijn 

fietsstroken of fietspaden aanwezig. Ambitie is dat de basisstructuur vol-

doet aan een minimaal kwaliteitsniveau.  

2. Hoofdfietsnetwerk 

Dit netwerk is een gemeentelijk fietsnetwerk dat bestaat uit verbindingen 

tussen:  

 wijken en buurten;  

 winkelvoorzieningen; 

 sportvoorzieningen; 

 scholen zowel basis- als middelbaar- en beroepsonderwijs; 

 werklocaties; 

 OV-knooppunten; 

 aanknopingspunten met omliggend fietsnetwerk.  

 

Het hoofdfietsnet wordt ‘gevoed’ door de basisstructuur. Het bestaat zoveel moge-

lijk uit vrijliggende fietspaden en is ingericht om grotere hoeveelheden fietsers te 

verwerken. De maaswijdte van dit netwerk is kleiner dan het netwerk voor het 

gemotoriseerd verkeer en de hinder is zo beperkt mogelijk.  

 

Een goed hoofdfietsnet leidt ertoe dat de fiets kan concurreren met de auto. Een 

verplaatsing op de fiets mag in de spits niet langer duren dan 1,2x de tijd die daar-

voor met de auto benodigd is. Verder geldt dat de route aantrekkelijker moet zijn.  

 

 

 

Naast woonwijken, scholen, werk-, winkel- en sportgebieden moet het hoofdfiets-

netwerk ook recreatiegebieden verbinden, zoals de Broekpolder, de Krabbeplas, 

het Oeverbos en wijkparken. Tevens vormt het hoofdfietsnetwerk een verbinding 

tussen (regionale) snelfietsroutes en recreatief fietsnetwerk.  

 

3. Snelfietsroutes/fietssnelweg 

Enkele routes van het hoofdfietsnetwerk zien wij als snelfietsroutes. Snel-

fietsroutes hebben een groot gebruikerspotentieel en verbinden regionale, 

maar ook gemeentelijke bestemmingen tussen de 5 en 30 km met elkaar. 

Aan deze routes stellen wij de hoogste kwaliteitseisen. Fietsers kunnen 

op een snelle en veilige manier gebruik maken van deze routes. 

 

Voorwaarden voor deze routes zijn: 

 vrijliggende fietspaden en waar dit niet mogelijk is de route als 

fietsstraat inrichten;  

 wachttijden bij verkeerslichten zo kort mogelijk maken; 

 zo min mogelijk natuurlijke en verkeerskundige barrières;  

 de fiets heeft zoveel mogelijk voorrang; 

 de routes zijn geschikt om grote hoeveelheden fietsverkeer af te 

wikkelen. 

De ambitie voor deze routes is: de fietser heeft de hoogste prioriteit en 

geniet het hoogste comfort. 

Regionale snelfietsroutes 

Met het hoofdfietsnetwerk en de snelfietsroutes geven we ook invulling aan de 

regionale verbindingen van de MRDH. Het regionale fietsnetwerk valt samen met 

het gemeentelijk hoofdfietsnet. Verder is een metropolitaan hoofdnetwerk in ont-

wikkeling, om de economische bereikbaarheid binnen de metropoolregio te verbe-

teren. In de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid van de MRDH zijn mogelijke me-

tropolitane routes aangeduid. De uitwerking wordt momenteel in overleg met de 

gemeenten gemaakt. Doel van dit netwerk is om hoogwaardige fietsverbindingen 

te realiseren tussen de belangrijkste economische kerngebieden en de kernen in 

onze regio. Aansluitend bij de tijden die mensen maximaal naar hun werk willen 
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afleggen, is de analyse gericht op afstanden tussen de 5 en 15 km; hetgeen over-

eenkomt met 45 minuten reistijd.  

 

Vanuit de MRDH zijn er twee snelle oost-westroutes aangegeven die aansluiten 

op het metropolitane netwerk: 

1. Route parallel aan de Nieuwe Maas tussen Schiedam en Maassluis ten 

zuiden van de metrolijn Rotterdam-Hoek van Holland. 

2. Route tussen Schiedam en Maasland parallel aan de A20.  

 

Wij stellen binnen Vlaardingen twee ambities:  

1. regionale snelfietsroutes verbinden door middel van een of twee snelle 

noord-zuidverbindingen; 

2. het stadscentrum verbinden met de regionale snelfietsroutes en de wijken 

Holy, Ambacht, Westwijk, Rivierzone en recreatiegebieden Krabbeplas en 

Broekpolder. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.2 Wensbeeld snelfietsroutes 

Recreatief fietsnetwerk 

Er zijn verschillende verschijningsvormen van recreatief fietsen: 

 toerfietsen; 

 racefietsen; 

 mountainbiken. 

In dit Actieplan wordt de toerfietser gezien als recreatieve fietser. Bij een toerfiet-

ser wordt uitgegaan van een gemiddelde fietsdagtocht van 2,5 uur met een ge-

middelde afstand van circa 21 kilometer. Een toerfietser maakt vaak gebruik van 

het landelijk knooppuntenroutesysteem waarbij recreatieve bestemmingen worden 

gepasseerd. Voor Vlaardingen zijn dit:  

 binnenstad/Oude Haven; 

 recreatiegebieden Oeverbos, Broekpolder en Krabbeplas; 

 Vlaardingervaart; 

 Nieuwe Maas. 

Deze bestemmingen worden allen verbonden door het onderstaande knooppun-

tenroutesysteem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.3 Recreatief fietsroutenetwerk 
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Hollandse Banen 

In MRDH-verband wordt er gewerkt vanuit het concept “Hollandse Banen”. Dit zijn 

kwalitatief hoogwaardige langzaam verkeersroutes die het stedelijk gebied verbin-

den met het buitengebied voor recreatief gebruik of om te forensen. Met de reali-

satie van Hollandse Banen worden stedelijke bereikbaarheid, gezondheid en 

nieuwe economische perspectieven bij elkaar gebracht.  

Voor onze stad zijn de stad-landverbindingen met de Broekpolder, de Krabbeplas 

en het Oeverbos van belang. Daarnaast hechten we belang aan herkenbare fiets-

verbindingen naar de Nieuwe Maas en Midden-Delfland.  

Wijkparken 

Overige fietspaden door wijkparken, Broekpolder en Krabbeplas die geen onder-

deel uitmaken van het knooppuntensysteem of als hoofdfietsroute zijn opgeno-

men, zijn daarmee een lokale recreatieve fietsroute. Deze zijn weergegeven in 

figuur 5.1. 

Barrières  

In Vlaardingen is een drietal grote regionale barrières te vinden: 

1. rijkswegen A4 en A20; 

2. metrolijn Rotterdam-Hoek van Holland; 

3. tramlijn Holy. 

Er zijn ook diverse natuurlijke barrières  

1. Oude Haven; 

2. Vlaardingervaart; 

3. hoogteverschil van de Maassluissedijk en Westlandseweg; 

4. diverse watergangen in en om wijken. 

Bovengenoemde barrières kunnen op een beperkt aantal locaties worden gekruist 

door middel van tunnels, viaducten, bruggen en overgangen. Bij de vaststelling 

van snelle en hoofdfietsroutes dient zo veel mogelijk gebruik te worden gemaakt 

van deze bestaande kruisingen. 

 

Binnen Vlaardingen is ook een aantal gebiedsontsluitingswegen met een hoge 

intensiteit die een barrière vormen voor fietsers. 

 

 

1. Marathonweg; 

2. Burgemeester Pruissingel; 

3. Burgemeester Heusdenslaan; 

4. Van Hogendorplaan. 

 

De ambitie is om juist het fietsgebruik op de verbindingen tussen de wijken onder-

ling, de binnenstad en de buitengebieden sterk te verhogen. Hiervoor dienen in de 

meeste gevallen enkele barrières te worden gepasseerd. Dat betekent dat de 

barrièrewerking van de infrastructuur voor de fietser zo klein mogelijk moet zijn. 

Door zowel maatregelen te nemen voor de afwikkeling van gemotoriseerd verkeer 

(bundelen op een beperkt aantal wegen) als voor de fiets, willen wij een optimale 

balans vinden in de keuze voor een bepaald vervoermiddel. Per barrière moeten 

we zoeken naar de meest optimale kruising. Afhankelijk van de status van de 

fietsroute heeft de fietser al dan niet voorrang ten opzichte van het gemotoriseerd 

verkeer.  

Ontbrekende schakels 

De beschreven fietsstructuur is een wensbeeld voor de toekomst. Niet alle verbin-

dingen zijn gerealiseerd of op de gewenste kwaliteit. Het betreft nieuwe fietsver-

bindingen die leiden tot een sterke routeverkorting en die concurrerend zijn ten 

opzichte van de auto. In figuur 5.1 zijn de ontbrekende schakels weergegeven.  

  

Om deze ontbrekende schakels te kunnen realiseren zijn in de meeste gevallen 

grote infrastructurele werken noodzakelijk. De ambitie is om deze ontbrekende 

schakels tussen 2017 en 2030 op te lossen.  

Stimuleren van het fietsgebruik 

Naast een goed netwerk is ook het stimuleren van het fietsgebruik van belang. In 

de vervoerswijzekeuze moet de fiets, zeker op korte afstanden, kunnen concurre-

ren met de auto. Dit vraagt mede om goede stallingsmogelijkheden op bestem-

mingslocaties (binnenstad, winkelcentra), of op overstapplaatsen (metrostations 

en drukke tram- en bushaltes). De fietsenstallingen moeten ook toegankelijk zijn 

voor zogenaamde ‘buitenmodel-fietsen’, zoals de elektrische fiets en de bakfiets. 

Hierdoor wordt ketenmobiliteit gefaciliteerd en aantrekkelijk.  



 

 

43 GEMEENTE VLAARDINGEN | ACTIEPLAN MOBILITEIT  

Educatie en mobiliteitsmanagement 

Voor kinderen (basisschool) en jongeren (middelbare school) bestaan diverse 

verkeerseducatieve programma’s. Scholen kunnen ook actief betrokken worden 

bij het optimaliseren van schoolroutes en schoolomgeving.  

 

Bij volwassenen kan het fietsgebruik worden bevorderd door mobiliteitsmanage-

ment bij bedrijven (campagnes), themaroutes (recreatief), het aanleggen van toe-

ristische overstappunten (ketenmobiliteit) en het creëren van sociaal veilige fiets-

routes.  

 

De rol van de gemeente hierin is beperkt. Wel kan de gemeente diverse initiatie-

ven faciliteren of stimuleren.  

Kwaliteit van het netwerk 

Wij streven ernaar de kwaliteit van het hoofdfietsnetwerk te verbeteren, door te 

voldoen aan de vier basiscriteria voor goede fietsroutes: 

 Samenhang: de maaswijdte van het fietsnetwerk mag niet te groot wor-

den, omdat herkomsten/bestemmingen dan niet in de nabijheid van het 

hoofdfietsnetwerk liggen.  

 Directheid: de omrijfactor op veel gebruikte herkomst-

/bestemmingsrelaties mag niet te hoog liggen. Dit betekent dat de afstand 

over de weg niet veel groter mag zijn dan de hemelsbrede afstand.  

 Veiligheid: het netwerk moet herkenbaar zijn voor de gebruiker en er 

moet aandacht zijn voor sociale veiligheid; fietsers moeten het gevoel 

krijgen op de routes ‘prettig’ te fietsen. Dit kan door goede verlichting, het 

voorkomen van veel bosschages en het bundelen van fietspaden, indien 

mogelijk vrijliggend, met wegen voor autoverkeer.  

 Comfort: het aantal stops moet beperkt zijn en de vindbaarheid en be-

grijpelijkheid van het netwerk moet goed zijn. Dit kan versterkt worden 

door bewegwijzerde routes, kleurgebruik en materiaalkeuze van de ver-

harding en andere middelen zoals routeplanners en apps. Het fietsnet-

werk moet zo comfortabel mogelijk zijn voor de fietser. Dit kan onder an-

dere door het toepassen van gesloten verharding en het voorkomen van 

obstakels, zoals paaltjes, (sluis)hekken en wortelopdruk.  

 

Wij kiezen ervoor de komende jaren ons fietsnetwerk verder te optimaliseren aan 

de hand van de vier basiscriteria. Wij toetsen de criteria daarbij aan de landelijke 

CROW-richtlijnen voor een goede en bruikbare fietsinfrastructuur (CROW-

publicaties 299 en 351).  
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Fietsvoorzieningen 

Een goed uitgebouwd fietsnetwerk vormt een stimulans om gebruik te maken van 

de fiets. Wij vinden eenduidigheid bij fietsvoorzieningen van groot belang. Bij de 

keuze voor een fietspad, fietsstrook, fietsstraat of gemengd verkeer willen we het 

afwegingskader zoals opgenomen in tabel 5.1 gebruiken.  

 

Tabel 5.1 Keuze voor fietsvoorzieningen 

  Categorie fietsnetwerk 

Wegcategorie Intensiteit 

mvt*/etmaal 

Basisstructuur en 

hoofdfietsnetwerk 

Snelfietsroute 

Erftoegangsweg  < 2.000  gemengd fietsstraat 

 2.000-5.000 gemengd fietsstrook/-pad 

Gebiedsontsluitingsweg    

2x1 rijstroken – minimale inrichting fietsstrook of -pad fietspad 

2x1 rijstroken – ideale inrichting fietspad 

2x2 rijstroken 

Gebiedsontsluitingsweg+  (brom-)fietspad 

*=motorvoertuigen 

 

In afwijking van bovenstaande tabel kan op erftoegangswegen die onderdeel uit-

maken van de basisstructuur of het hoofdfietsnetwerk ook de wens bestaan om 

een fietsstrook of fietspad te realiseren.  

 

Fietsoversteekplaatsen 

Wij willen oversteekplaatsen voor fietsers zo-

veel mogelijk combineren met bestaande 

kruispunten. Solitaire oversteekplaatsen op 

wegvakken komen zo min mogelijk voor. Wan-

neer deze oversteekplaatsen toch noodzakelijk 

zijn, moeten fietsers voorrang verlenen en 

wordt eventueel een middengeleider toege-

past. Bij hoge verkeersintensiteiten – of wan-

neer het vanuit het fietsnetwerk wenselijk is dat 

fietsers met voorrang worden afgewikkeld - 

wordt een fietsrotonde of een verkeerslicht toegepast.  

 

Fietsers hebben op rotondes voorrang. Op turborotondes worden fietsers bij voor-

keur ongelijkvloers afgewikkeld. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen fietsers beter 

uit de voorrang worden gehouden in verband met de veiligheid. Rotondes worden 

homogeen ingericht: op alle aanrijtakken geldt hetzelfde voorrangsregime.  

 

Wij willen de basiskwaliteit van het hoofdfietsnet in de stad garanderen. Daarbij 

hanteren wij bij de aanleg van nieuwe paden of de herinrichting van de bestaande 

paden actuele ontwerpuitgangspunten die passend zijn voor de functie die een 

route heeft. 

 

Tabel 5.2 Ontwerpuitgangspunten voor fietsvoorzieningen (streefwaarden) 

 

 Hoofdfietsnetwerk Snelfietsroutes 

Breedte één richting 2,5 meter 3 meter 

Breedte twee richtingen 3 tot 3,5 meter 3,5 tot 4 meter 

Solitair 2,5 tot 3 meter 3,5 tot 4 meter 

Directheid Voorrangskruisingen   Ongelijkvloerse kruisingen 

Wachttijd Maximaal 90 sec Geen tot maximaal 20 sec 

Verlichting, sociale veiligheid Goed tot optimaal Optimaal 

Markering Goed tot optimaal Optimaal 

Bewegwijzering NBD Rood/Wit NBD Rood/wit 



 

 

45 GEMEENTE VLAARDINGEN | ACTIEPLAN MOBILITEIT  

 Voetgangers 5.3

Goede voorzieningen voor voetgangers 

Voetgangers dienen zich overal in de stad 

veilig te kunnen verplaatsen. Op belangrijke 

looproutes moeten goede voorzieningen voor 

voetgangers aanwezig zijn. Als langs wegen 

voorzieningen liggen die te voet bereikbaar 

moeten zijn, is de aanwezigheid van trottoirs 

gewenst. Ook het bieden van veilige over-

steekplaatsen voor voetgangers is van groot 

belang. In woon- en winkelgebieden zijn veelal 

voorzieningen voor voetgangers aanwezig. Op bedrijventerreinen is de bereik-

baarheid te voet een aandachtspunt. Goede verlichting van looproutes is een 

randvoorwaarde.  

 

Op een aantal routes is sprake van een concentratie van voetgangers. Op deze 

routes is een aantrekkelijke inrichting gewenst. Dit geldt voor de volgende gebie-

den en verbindingen: 

 Het voetgangersgebied in de binnenstad en de verbindingen met de par-

keervoorzieningen, fietsenstallingen en de OV-knooppunten (Blokma-

kersplaats). 

 De drie stationsomgevingen en de looproute tussen station Vlaardingen 

Centrum en de binnenstad. 

 Specifieke toeristische/recreatieve routes: naar de Broekpolder, waarbij 

een extra verbinding vanuit Holy door middel van bijvoorbeeld een pontje 

denkbaar is, naar het gebied rond de Krabbeplas, het Oeverbos, langs de 

Vlaardingervaart en rondom de Nieuwe Maas/Maaspark. 

 Rond winkelcentra en basisscholen. 

 

In figuur 5.4 zijn de belangrijkste looproutes binnen de stad weergegeven. 

 

Op bovenstaande verbindingen voor voetgangers is de toegankelijkheid en 

bruikbaarheid voor alle voetgangers van belang. Hierbij dient een gedeelde open-

bare ruimte te worden nagestreefd; een openbare ruimte die voor iedereen toe-

gankelijk is.   

Verbeteringen op deze routes zijn wenselijk op de volgende punten: 

 

 Het verplaatsen van fietsroutes die nu door voetgangersgebieden lopen. 

 Het realiseren van geleiding voor blinden en slechtzienden in de vorm van 

ribbels en noppentegels en het bieden van een akoestisch signaal bij ver-

keerslichten. 

 Het realiseren van voorzieningen voor mindervaliden. 

 Het bieden van obstakelvrije routes. 

 Het zorgen voor voldoende brede trottoirs. 

 

Figuur 5.4 : Belangrijkste looproutes in Vlaardingen 
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Voetgangersgebieden 

In een voetgangersgebied is de ambitie geen fietsers toe te staan. Een voetgan-

ger dient zich veilig te voelen. Indien een fietsroutes toch door een voetgangers-

gebied heen gaat, dient deze duidelijk te zijn gemarkeerd en moet de snelheid 

worden verlaagd. De voetganger dient in een voetgangersgebied de belangrijkste 

weggebruiker te zijn. Om de overgang van fiets naar voetganger te kunnen maken 

zijn aan de rand van een voetgangersgebied goede stallingvoorzieningen met 

aanbindmogelijkheden wenselijk.  

Voetgangersoversteekplaatsen 

Een speciaal thema betreft de voetgangersoversteekplaatsen (VOP’s) met zebra-

markering. VOP’s zijn landelijk veel toegepast en ook in Vlaardingen liggen 

VOP’s. Hoewel de voetganger formeel voorrang heeft, leiden VOP’s soms tot 

schijnveiligheid. Automobilisten verlenen bewust of onbewust geen voorrang. 

Vaak komt dit voort uit het verwachtingspatroon. Wanneer er weinig voetgangers 

zijn, merkt de automobilist de VOP minder snel op. Ook is een VOP gevaarlijk op 

een weg waar relatief hard gereden wordt. Daarom willen wij de VOP’s in de stad 

gaan heroverwegen en gaan toetsen aan de volgende criteria. 

 

Het basisprincipe is dat VOP’s niet worden toegepast:  

 In 30 km/h-zones en woonerven. 

 In combinatie met een fietsoversteek uit de voorrang. 

 Bij een met verkeerslichten geregelde oversteek. 

VOP’s worden alleen toegepast: 

 Ter plaatse van voorrangskruispunten op de zijwegen.  

 Bij enkelstrooks rotondes.  

 Op wegvakken waar gedurende de gehele dag, in verband met omlig-

gende functies, een hoge intensiteit van voetgangers is. Bijvoorbeeld bij 

scholen of winkelcentra. Dit kan ook het geval zijn in 30 km/h-gebieden.  

 

VOP’s op wegvakken worden altijd gecombineerd met een plateau en, afhankelijk 

van de verkeersintensiteit, een middengeleider. Een VOP dient voorzien te zijn 

van markering, bebording en goede verlichting. Afhankelijk van de intensiteit van 

voertuigen dient de inrichting van de VOP daarop te worden afgestemd.  

 

In plaats van een VOP kan een oversteekplaats voor voetgangers gemarkeerd 

worden met kanalisatiestrepen. Voetgangers hebben dan geen voorrang en hierbij 

worden geen borden geplaatst, met uitzondering van eventuele waarschuwings-

borden.  
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 Kernopgaven langzaam verkeer 5.4

Kernopgave 11: kwaliteitsverbetering fietsstructuur 

Wij willen het fietsnetwerk verder verbeteren en de kwaliteit van het hoofdfietsnet-

werk en de snelfietsroutes in overeenstemming brengen met de streefwaarden. 

Om dit te bereiken zullen wij het hoofdfietsnetwerk inventariseren en een plan 

opstellen om het netwerk in overeenstemming te brengen met de streefwaarden. 

Delen van het fietsnetwerk voldoen nog niet aan het kwaliteitsniveau voor het 

hoofdfietsnetwerk. Prioriteiten worden gesteld bij de volgende routes: 

 Fietsroute Krabbeplas-Westwijk (via Heemtuin) - Indische Buurt - Binnen-

stad, route Marnixlaan-Curaçaolaan. 

 Fietsroute (via Vlaardingervaart) Holy-Ambacht en Binnenstad. 

 Fietsroute Broekpolder-Binnenstad. 

 Fietsroute Westlandseweg: aanpassen aan de principes van Duurzaam 

Veilig. 

 Fietsroute Kethelweg optimaliseren.  

 Fietsroute via 1e en 2e Van Leyden Gaelstraat. 

Wij monitoren het aantal fietsers, onder andere door deelname aan de fietstel-

week en andere fietstelpunten om te bezien of het netwerk nog steeds in overeen-

stemming is met het gebruik. Op basis van nieuwe gegevens zal de kwaliteit wor-

den bepaald en een prioriteitenlijst worden opgesteld.  

 

Tevens verbeteren wij de stallingsmogelijkheden op een aantal belangrijke punten 

en voorzien deze zo nodig van bewaking. Daarbij denken we vooral aan winkel-

gebieden en OV-knooppunten.  

 

Kernopgave 12: ontbrekende schakels fietsstructuur/opheffen barrières 

Op het hoofdfietsnetwerk en het netwerk van snelfietsroutes ontbreekt een aantal 

schakels of zijn barrières die voor inefficiënte verbindingen zorgen. Wij willen deze 

schakels realiseren, zodat de directheid van de fietsverbindingen toeneemt en de 

concurrentiepositie ten opzichte van de auto verbetert. Het gaat om de volgende 

verbindingen en barrières:  

 Fietsverbinding (snelfietsroute) Sluisplein kruising Oude Haven. 

 Fietsverbinding (snelfietsroute) De Loper trambaan. 

 Fietsaansluiting (snelfietsroute/hoofdfietsnetwerk) Burgemeester Heus-

denslaan-Trekkade-Broekkade. 

 Fietsaansluiting (snelfietsroute/hoofdfietsnetwerk) Rotonde Maassluisse-

dijk-Burgemeester Pruissingel-Van Beethovensingel. 

 Fietsverbinding (snelfietsroute) Marnixlaan-Marathonweg. 

 Fietsverbinding (hoofdfietsnetwerk) Rivierzone – Station Vlaardingen 

Centrum – Binnenstad (via VOP). 

 Fietsverbinding (hoofdfietsnetwerk) Jozef Israëlsstraat-Jan Steenstraat. 

 Fietsverbinding (hoofdfietsnetwerk) langs Vlaardingervaart tussen Trek-

kade en Delftseveerweg. 

 Fietsverbinding (hoofdfietsnetwerk) Binnenstad-Broekpolder (via Van 

Heutszpark). 

 Fietsverbinding Holy (hoofdfietsnetwerk) vanaf De Loper via de Reiger-

laan richting Schiedam. 

 Fietsverbinding Westwijk (hoofdfietsnetwerk) Westwijk-Broekpolder krui-

sing A20 optimaliseren. 

 Fietsverbinding Westwijk (hoofdfietsnetwerk/recreatief) Westwijk-

Krabbeplas. 

 Fietsverbinding Babberspolder (hoofdfietsnetwerk) Van Hogendorplaan-

Schiedam. 

 Fietsverbinding (hoofdfietsnetwerk/recreatief) tussen Babberspolder en 

Holy (kruising A20). 

 Fietsverbinding (recreatief) Holy Noord-kruising A4. 

 Fietsstructuur rondom Oeverbos/Krabbeplas herzien en optimaliseren. 

 Fietsverbinding Hargapad (viaduct A4) naar Vijfsluizen (Mr. L.A. Kesper-

weg)  
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Kernopgave 13: fietsgebruik stimuleren: doelgroepenbenadering 

De gemeente heeft een faciliterende rol bij het stimuleren van fietsen onder be-

paalde doelgroepen. Verkeerslessen zijn een verantwoordelijkheid van de scho-

len. Wij wijzen scholen op de educatieve programma’s voor basis- en middelbare 

scholen en de rol van andere partijen, zoals de MRHD en Veilig Verkeer Neder-

land hierbij. De rol van de gemeente ligt wel bij het aanbieden van een fietsnet-

werk, dat voor alle doelgroepen goed bruikbaar is. Wij houden bij het ontwerpen 

van fietsvoorzieningen rekening met specifieke doelgroepen, zoals ouderen, men-

sen met een handicap en kinderen.  

Kernopgave 14: voetgangers 

Binnen Vlaardingen is een aantal voetgangerszones aan te wijzen:  

 centrumgebied rond Veerplein en Liesveld, mogelijk uit te breiden naar 

delen van de Fransenstraat en Kuiperstraat; 

 winkelcentrum de Loper; 

 winkelcentrum Erasmusplein; 

 stations; 

 Oranjepark; 

 wijkpark Holy; 

 Heempark; 

 delen van de Broekpolder en Krabbeplas. 

Wij willen deze voetgangerszones optimaliseren en wegen per gebied af op welke 

wijze de fiets ingepast wordt. Aan de randen van de voetgangerszones ontwikke-

len we goede stallingsvoorzieningen. Wij verbeteren de looproutes tussen deze 

zones en bieden op deze routes topkwaliteit, zodat het voor voetgangers aange-

naam lopen is in een verkeers- en sociaal veilige omgeving. Het gaat dan om 

binnenstedelijke locaties (bijvoorbeeld relatie binnenstad – station Vlaardingen 

Centrum - Rivierzone), maar ook om buurtwinkelcentra, wijkparken en buitenge-

bieden. De looproutes van de OV-haltes naar de recreatiegebieden zijn daarbij 

een aandachtspunt. Verder willen wij met name op bedrijventerreinen nagaan of 

er overal veilige looproutes aanwezig zijn. Concreet willen wij op de volgende 

verbindingen kwalitatief hoogwaardige looproutes realiseren: 

 Rivierzone – station Vlaardingen Centrum – binnenstad (eventueel in 

combinatie met gebiedsontwikkeling); 

 looproutes in de Rivierzone; 

 station Vlaardingen Oost-Oostwijk-Oranjepark; 

 station Vlaardingen Oost-Babberspolder; 

 station Vlaardingen West-Erasmusplein-Heempark; 

 Binnenstad-Oranjepark; 

 eindpunt tram 24 – Broekpolder; 

 De Loper-Wijkpark Holy; 

 Holy Noord-Dakpark A4-Schiedam; 

 Westwijk-Broekpolder; 

 Westwijk-Krabbeplas. 

Kernopgave 15 Extra toegankelijkheid voor voetgangers 

Bij het ontwerpen van routes en voorzieningen voor voetgangers moet rekening 

worden gehouden met het begrip inclusieve openbare ruimte. Wij toetsen be-

staande en nieuwe situaties op bruikbaarheid voor alle doelgroepen. Dat geldt ook 

bij tijdelijke verkeerssituaties door werkzaamheden.  
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6. Openbaar vervoer 
 

 

 

Openbaar vervoer is een verantwoordelijkheid van de MRDH. De MRDH is op-

drachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer, waarvoor zij con-

cessies verleent aan vervoersbedrijven. De MRDH consulteert de gemeenten 

jaarlijks omtrent de vervoerplannen. Onze visie ten aanzien van openbaar vervoer 

is in dit hoofdstuk verwoord.  

 

Door de MRDH is een Kadernota OV opgesteld. Deze nota vertaalt de strategi-

sche doelen van de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (2016) en is kaderstellend 

en richtinggevend voor de Programma’s van Eisen van de verschillende conces-

sies op operationeel niveau. De MRDH stelt de reiziger centraal en kiest voor 

vraaggericht OV, frequent en hoogwaardig waar veel mensen reizen, passend 

maatwerk waar minder mensen reizen en flexibiliteit om in te spelen op nieuwe 

ontwikkelingen.  

 

Ook wordt mede door de MRDH gewerkt aan een Toekomstbeeld OV 2040 en 

een studie Perspectief OV 2025-2040 die antwoord moeten geven op de vraag 

hoe het openbaar vervoer op de langere termijn ingericht zou moeten worden.  

 

 Sterk en fijnmazig netwerk 6.1

Openbaar vervoer per spoor (trein/metro en tram) vormt, samen met het netwerk 

van ontsluitende buslijnen, de drager van het openbaar vervoer in verschillende 

delen van de stad. Als ruggengraat vormt de Hoekse Lijn de regionale verbinding 

met Schiedam, Rotterdam, Maassluis en Hoek van Holland. In Holy vervult de 

tram deze functie. De belangrijkste drager van de lokale ontsluiting in de stad is 

buslijn 56 die de tram, metro en wijken en buurten met de binnenstad verbindt.  

Naast buslijn 56 zijn er nog enkele andere ontsluitende lijnen, zoals de OV-

verbinding met de Rivierzone en de streekbusdienst naar Schiedam en Maassluis.  

 

Wij willen het openbaar vervoer in onze stad verder versterken. Door middel van 

hoogwaardig openbaar vervoer moet onze stad snel en frequent aangesloten 

worden op de regionale knooppunten, zoals Schiedam, Rotterdam en Den Haag. 

Daarnaast is een OV-ontsluiting van alle wijken binnen de stad van groot belang, 

zodat haltes altijd dichtbij zijn en bewoners, bezoekers en werknemers verleid 

worden gebruik te maken van het openbaar vervoer.  

 

Tegelijkertijd is het niet mogelijk alle bestemmingen met regulier openbaar vervoer 

aan te doen. Om te voorkomen dat bestemmingen in of buiten de stad voor som-

mige reizigers niet goed bereikbaar zijn, moet er altijd een vorm van basismobili-

teit worden geboden. Dit kan in de vorm van lokaal oproepgestuurd openbaar 

vervoer.   

 

Door goede regionale verbindingen te bieden, het sterke lokale netwerk verder uit 

te bouwen en basismobiliteit te garanderen, willen wij de kwaliteit van het open-

baar vervoer garanderen en verder verbeteren.  

 

Nieuwe ontwikkelingen  

De Hoekse Lijn is omgebouwd tot metrolijn en aangesloten op het metronetwerk 

van Rotterdam. Hierdoor ontstaan directe verbindingen met het centrum van Rot-

terdam, de treinstations Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander en blijven de 

verbindingen met Schiedam, Maassluis en Hoek van Holland bestaan. Metrolijn B  

(Rotterdam Nesselande – Schiedam Centrum) wordt doorgetrokken naar Hoek 

van Holland en metrolijn A (Rotterdam Ommoord – Schiedam Centrum) wordt 

doorgetrokken naar Vlaardingen West.  

Deze metrolijnen zorgen voor een hoogfrequente en hoogwaardige vorm van 

openbaar vervoer, waardoor de stad via de railinfrastructuur beter wordt aangeslo-

ten op de stedelijke omgeving.  
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Speerpunten voor de stad 

 De Hoekse Lijn: de metroverbinding tussen Rotterdam en Hoek van Hol-

land is omgebouwd naar een moderne metrolijn met rechtstreekse ver-

bindingen naar het centrum van Rotterdam en het strand (nieuw station 

Hoek van Holland Strand). 

 De drie metrostations Vlaardingen Oost, Centrum en West en de over-

stapverbinding op Schiedam Centrum richting Rotterdam Centraal, Delft 

en Spijkenisse. Het behoud van Schiedam Centrum als intercitystation is 

dan ook van groot belang voor Vlaardingen.  

 Met de komst van de metro neemt de reizigersstroom vanuit Vlaardingen 

naar station Vijfsluizen af, omdat reizigers al op station Vlaardingen Oost 

de metro naar de Rotterdamse binnenstad kunnen nemen. Omdat hier 

wel een aanzienlijke reizigersstroom overblijft (met name richting Spijke-

nisse) vinden wij behoud van een goede verbinding tussen beide stations 

van groot belang.  

 Tramlijn 24 tussen Rotterdam, Schiedam en Holy: de tram eindigt mo-

menteel ter hoogte van de Holysingel. Wij willen de positie van de bin-

nenstad versterken door aansluitend op de tram een hoogwaardige 

openbaarvervoersverbinding (HOV) te realiseren vanuit Holy via de bin-

nenstad naar station Vlaardingen West. 

 Goed voor- en natransport van en naar de OV-knooppunten is van groot 

belang. Dit kan niet alleen met conventionele buslijnen worden opgevan-

gen, omdat deze buslijnen niet alle gebieden kunnen aandoen en een 

beperkte frequentie hebben. Vlaardingen is wat betreft schaalgrootte bij 

uitstek geschikt om per fiets of te voet naar de OV-knooppunten te gaan. 

Wij willen daarom investeren in goede fiets- en loopverbindingen naar de 

metrostations en de drukste tram- en bushaltes. Deze knooppunten lig-

gen altijd aan het hoofdfietsnet en bij voorkeur aan een snelle fietsroute. 

De OV-knooppunten moeten voorzien zijn van voldoende veilige stallin-

gen. Daarnaast willen wij inzetten op slimme vervoersoplossingen op de 

‘last mile’ (laatste stuk naar de bestemming), zoals oproepgestuurd (au-

tomatisch) vervoer.  

 Goede OV-verbinding tussen de Rivierzone, station Vlaardingen Centrum 

en de binnenstad.  

 De verbindingen tussen de recreatiegebieden Broekpolder en Krabbeplas 

en de OV-knooppunten moet worden verbeterd. Dit kan door het open-

baar vervoer dichter bij deze gebieden te laten komen, of door het opti-

maliseren van het natransport (fiets/lopen) tussen de OV-knooppunten en 

deze recreatiegebieden.  

Het OV is voor woon-werkverkeer niet aantrekkelijk als de reistijd langer is dan 

1,3x de reistijd per auto. Daarom willen wij op veelgebruikte OV-verbindingen 

waar hiervan sprake is, het OV versnellen.  

 

Voor de volgende verbindingen schiet de reistijd van het openbaar vervoer ten 

opzichte van de auto tekort: Vlaardingen – Den Haag/Delft en Vlaardingen- Spij-

kenisse. Optimalisatie van het interregionale netwerk op deze verbindingen is 

gewenst, zodat de concurrentiepositie van het OV te verbetert. 

 

 

Figuur 6.1 OV-Verbindingen   
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Visie op vervoer over water 

Wij onderzoeken het benutten van het water ten behoeve van woon-werkverkeer 

en openbaar vervoerverbindingen in regionaal verband. Er liggen mogelijk kansen 

voor een verbinding tussen Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en het Botlekge-

bied. Vervoer over water kan ook een stimulans zijn op het gebied van de onder-

wijs en arbeidsmarkt, bijvoorbeeld ten behoeve van de Food Inspiration Academy 

of ten behoeve van het Havencluster. Het onderwerp Vervoer over water moet in 

regionaal verband worden opgepakt. De MRDH heeft een visie personenvervoer 

over water opgesteld.  

 

Onze visie op het openbaar vervoer in de stad is samengevat in figuur 6.2.  

 

 Basismobiliteit in het openbaar vervoer 6.2

 

Het gebruik van het openbaar vervoer binnen de stad willen we verder verhogen. 

Zo moet het openbaar vervoer een volwaardig alternatief voor de auto zijn, met 

name op verbindingen naar de Binnenstad en de metrostations (voor- en na-

transport).  

Reguliere busdiensten 

Buslijn 56 is van groot belang voor de stad. Deze stadslijn bedient de binnenstad, 

meerdere stations en veel woon- en werkgebieden. Om ook het stadsvervoer 

aantrekkelijk en kostenefficiënt te maken gaan wij uit van gestrekte lijnen zonder 

overlappingen in het bedieningsgebied. De directheid van lijn 56 verbetert als 

Vijfsluizen niet meer wordt aangedaan. Een onderliggend netwerk van ontsluitend 

openbaar vervoer blijft noodzakelijk, met name in gebieden waar de ontsluitende 

buslijn 56 niet komt, zoals de Rivierzone. Wij vinden het belangrijk dat voor alle 

inwoners een basismobiliteit blijft bestaan en vinden daarom dat alle gebieden in 

de stad per openbaar vervoer bereikbaar moeten blijven. Dat kan door middel van 

een normale busdienst of, wanneer dit wat betreft exploitatie niet doelmatig is, 

kleinschalig aanvullend openbaar vervoer. Daarnaast hechten wij groot belang 

aan het behoud van de streekbusdienst tussen Schiedam en Maassluis via de 

binnenstad van Vlaardingen. Deze dienst is ook van belang voor reizigers naar het 

Westland, Delft en Den Haag.  

Lokaal aanvullend vervoer 

Het is niet efficiënt en financieel ook niet mogelijk om met het vaste netwerk alle 

locaties van Vlaardingen te bedienen. 

Bovendien hebben mindervalide personen 

behoefte aan vervoer van deur-tot-deur, 

zoals de Argosmobiel. Lokaal aanvullend 

vervoer (basismobiliteit) geeft aanvulling 

op het vaste net. Efficiencywinst op de 

stadslijnen, budgetten bundelen (leerlin-

genvervoer, WMO-vervoer) en efficiënt 

(integraal) aanbesteden moeten bijdragen 

aan het bekostigen van de basismobiliteit. 

Daarom streven we in samenwerking met 

de gemeenten Maassluis en Schiedam 

(MVS) naar een zo groot mogelijke sa-

menhang in vervoersstromen.  

 

 

 

Het openbaar vervoer kan niet bij iedereen voor 

de deur komen. Daarom is goed voor- en na-

transport een voorwaarde voor het gebruik van 

het openbaar vervoer. Hiervoor is het volgende 

nodig: 

 Afsluitbare of bewaakte fietsenstallingen bij 

stations en drukke tram- en bushaltes. 

 Voldoende parkeervoorzieningen (P+R) bij 

metrostations. 

 

 

Tevens biedt de ontwikkeling van lokaal aanvullend vervoer mogelijkheden om op 

een efficiënte wijze kleinschalig wijkvervoer te combineren met de zwaardere 

vaste OV-lijnen. Wij willen dit concept samen met de MRDH verder uitwerken met 

als inzet: kwaliteitsverbetering, kostenverlaging en een robuust netwerk. Belangrij-
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ke bestemmingen zijn diverse zorginstellingen, de binnenstad, wijkwinkelcentra en 

het Vlietlandziekenhuis. Op termijn kan hierbij ook gedacht worden aan de inzet 

van automatische voertuigen. 

 

Figuur 6.2 Wensbeeld openbaar vervoer 

 

 

 

 

 

 

  Kernopgaven openbaar vervoer 6.3

Kernopgave 16: openbaar vervoer  

 Het aanpassen van het busnet op de ombouw en functie van de Hoekse 

Lijn (metro), waarbij goede overstapmogelijkheden, het versnellen van de 

buslijnen in de stad en het in stand houden van de huidige busfrequenties 

en –verbindingen uitgangspunt zijn.  

 De ontwikkeling van een HOV-lijn tussen Holy, de binnenstad en het me-

trostation Vlaardingen West. 

 Een efficiency- en kwaliteitsslag tussen het hoofdnetwerk (metro, tram en 

buslijn 56) en de fijnmazige wijkbediening, waarin voor lokaal aanvullend 

vervoer mogelijk een rol is weggelegd. 

 Het garanderen van basismobiliteit, zodat iedereen binnen acceptabele 

afstand kan beschikken over een vorm van openbaar vervoer.  

 Het bieden van een goede OV-verbinding tussen de Rivierzone, station 

Vlaardingen Centrum en de binnenstad.  

 Mogelijkheden van vervoer over water onderzoeken.  
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7. Mobiliteitsmanagement en duurzaamheid 
 

 

 

De laatste jaren neemt het belang van mobiliteitsmanagement toe. De mogelijk-

heden om het verkeer door slimme toepassing van beschikbare data te sturen 

wordt steeds groter. Verder speelt bewust reisgedrag en beter benutten van be-

staande infrastructuur een grote rol bij mobiliteitsmanagement. Bewust reisgedrag 

is het stimuleren van bewustwording en blijvende gedragsverandering door: 

 het slim prikkelen van reizigers en daarmee blijvend veranderen van ge-

drag; 

 het beïnvloeden van de keuzes van inwoners over de manier waarop zij 

zich verplaatsen; 

 reizigers keuzes en mobiliteitsoplossingen op maat bieden, waarbij de ei-

sen en wensen van de reiziger centraal staan.  

 

 Beter benutten  7.1

Het beter benutten van beschikbare infrastructuur leidt tot een betere doorstro-

ming, zonder dat uitbreiding van de wegcapaciteit noodzakelijk is. Buiten de spits-

uren is er vaak nog voldoende ruimte op het gemeentelijke en regionale wegennet 

om het verkeer te laten groeien, terwijl een afname van de verkeersdruk in de 

spits gewenst is. De Verkeersonderneming, opgericht door de MRDH, gemeente 

Rotterdam, Havenbedrijf en Ministerie van I&M, werkt samen met overheden en 

ondernemers aan het verminderen van het autogebruik in de spitsuren. Dit wordt 

gerealiseerd door de beschikbare infrastructuur op een slimme manier te gebrui-

ken. Wij willen onze infrastructuur zo goed mogelijk benutten en daarom willen wij 

Beter Benutten, mobiliteitsmanagement en samenwerken met ondernemers struc-

tureel inbedden in onze bereikbaarheidsaanpak. Speerpunten zijn: het inkomende 

woon-werkverkeer (bedrijvenaanpak), het uitgaande woon-werkverkeer (bewo-

nersaanpak), efficiënte logistiek en bereikbaarheidsarrangementen voor de be-

zoekers van de binnenstad.  

Voor het wijzigen van het mobiliteitsgedrag (vooral voor het woon-werkverkeer), 

gaan mobiliteitsmanagement en de inzet op optimale fietsvoorzieningen hand in 

hand. Dit vergt regionale samenwerking en afstemming. 

 

 Verkeersmanagement in de stad 7.2

Verkeersmanagement heeft in de stad een functie bij het sturen van de verkeers-

stromen. Wij willen de doorstroming verbeteren op de GOW+-wegen, zoals de 

route Deltaweg/Marathonweg en Schiedamsedijk/Vulcaanweg. Dit kan door inzet 

van dynamisch verkeersmanagement (route-informatie langs de weg) of het instel-

len van de prioriteit bij verkeerslichten. De prioriteitsverdeling is bepalend voor de 

doorstroming. GOW+-wegen hebben altijd prioriteit boven de wegen van lagere 

orde. Indien noodzakelijk passen wij een gecoördineerde verkeersregeling voor 

het gemotoriseerd verkeer toe op de GOW+-wegen. Ook kan gedacht worden aan 

het verlengen van de groenfase voor vrachtverkeer. Daardoor verminderen het 

brandstofverbruik, de uitstoot en het geluid. 

 

Indien een fietspad dat onderdeel uitmaakt van het hoofdfietsnetwerk of snelfiets-

route een GOW+-weg met verkeerslichten kruist, willen wij zorgen voor een zo 

kort mogelijke wachttijd. Dat vraagt om een fietsvriendelijke werking van verkeers-

lichten. Daarbij kan gedacht worden aan detectielussen op afstand, zodat de fiet-

ser bij nadering direct groen krijgt, een wachttijdvoorspeller bij verkeerslichten en 

een extra lange groentijd bij grote aantallen fietsers. Voor voetgangers is het be-

langrijk dat een kruispunt in één keer overgestoken kan worden.  
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Tram en HOV op vrije baan of strook krijgt absolute prioriteit. Voor het overige 

openbaar vervoer (bus) willen wij toe naar een systeem waarbij de prioriteit mede 

afhangt van de dienstregeling.  

 

Bovenstaande eisen zijn niet altijd verenigbaar. Dat kan aanleiding zijn om de 

kruispuntoplossing te wijzigen en/of keuzes te maken. 

Bebording en bewegwijzering 

Een onderdeel van mobiliteitsmanagement is het efficiënt plaatsen van bebording 

en het optimaliseren van de bewegwijzering. Wij zullen de bebording en de marke-

ring in de stad herzien op juistheid en volledigheid. Daarnaast moet de bewegwij-

zering in overeenstemming zijn met de beoogde wegencategorisering.  

 

 Duurzaamheid 7.3

Het stimuleren van het fietsgebruik zien wij als duurzaamheidsmaatregel. Het 

faciliteren van voorzieningen voor de elektrisch fiets (oplaadpunten) draagt hier-

aan bij. Voor de inzet van overig elektrisch vervoer (auto, openbaar vervoer, 

vrachtvervoer) zien wij de volgende mogelijkheden, waarin wij een faciliterende of 

stimulerende rol willen spelen: 

 Oplaadpunten voor elektrische auto’s in de openbare ruimte. 

 Kleinschalige elektrische distributie voor de binnenstad. 

 Elektrisch openbaar vervoer in de stad en kleinschalige (automatische) 

toepassingen (basismobiliteit). 

 

Wat betreft de oplaadpunten voor elektrische auto’s is er 

tevens aandacht voor innovaties, waarbij gemak en kos-

tenreductie belangrijke aspecten zijn. Efficiënt gebruik van 

de laadpalen is daar een onderdeel van. Hiertoe wordt in 

2017 een gezamenlijke regionale proef gestart met een 

stimuleringstarief, waarbij een kleine toeslag na het opla-

den wordt gerekend voor bezitters van elektrische voertui-

gen die buiten de nachtelijke uren een oplaadplaats bezet 

houden.  

 

Daarnaast heeft Vlaardingen aandacht voor Smart Charging, het opladen op het 

meest optimale moment wat betreft tijd, geld, netbelasting en zonne- en wind-

energie. Samen met regiogemeenten en ElaadNL werkt Vlaardingen mee aan het 

Living Lab Smart Charging, om samen met andere partijen Smart Charging verder 

te ontwikkelen.  

 

Bij nieuwe ontwikkelingen toetsen wij de toename van het verkeer aan de wetten 

en richtlijnen. Om deze toename in de hand te kunnen houden en bedrijven te 

stimuleren slim om te gaan met transport van goederen en vervoersbewegingen 

van personeel, willen wij mobiliteitsmanagement onderdeel uit laten maken van 

het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.  
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  Milieuthema’s 7.4

In dit Actieplan is een aantal maatregelen beschreven, waardoor het verkeer zich 

op een andere manier over de verkeersstructuur gaat verdelen. Vanuit verkeers-

kundig oogpunt streven wij naar een manier, waarbij het verkeer zoveel mogelijk 

gebruik maakt van daarvoor bedoelde wegen. Zo hebben we de Delta-

weg/Marathonweg en Schiedamsedijk/Vulcaanweg aangewezen voor gebruik 

door grotere stromen (vracht)verkeer. Op onder andere de Burgemeester Pruis-

singel, Westlandseweg en Holysingel wordt het stadsverkeer afgewikkeld, terwijl 

de binnenstad een autoluwe omgeving is. Met het verkeersmodel zijn de effecten 

van deze maatregelen globaal doorgerekend. Daarbij is ook gekeken naar de 

aspecten geluid en luchtkwaliteit.  Door de DCMR Milieudienst Rijnmond zijn 

daarom ten behoeve van dit Actieplan indicatieve geluids- en luchtkwaliteitsbere-

keningen uitgevoerd.  

 

Akoestisch klimaat 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd voor de wegen met een intensiteit van 

meer dan 2.400 motorvoertuigen per etmaal. Bij een lagere verkeersintensiteit is 

sowieso sprake van een acceptabel geluidsklimaat. Verder is ingezoomd op we-

gen waar de geluidsverschillen meer dan 1,5 dB bedragen. De beleidsuitgangs-

punten in dit Actieplan leiden per saldo tot een vermindering van het aantal (ern-

stig) geluidgehinderden in de stad. Bij de woningen langs de Burgemeester Pruis-

singel, Schiedamseweg en Liesveldviaduct is sprake van een verbetering van het 

akoestisch klimaat. Ook langs de Dirk de Derdelaan, Parallelweg en Reigerlaan is 

dit het geval. De geluidstoenames op andere wegen blijven beperkt, omdat op 

veel wegen sprake is van een geluidstoename van minder dan 1,5 dB. Dit is een 

nauwelijks hoorbaar effect. Daar waar nu ook al sprake is van een hoge geluids-

belasting is onderzoek naar verbetering van de akoestische kwaliteit nodig. Deze 

wegvakken zijn opgenomen in het Actieplan Geluid. Op sommige wegen, zoals de 

Marnixlaan, is als gevolg van de maatregelen in dit Actieplan sprake van een gro-

tere toename dan 1,5 dB. Bij de uitwerking van de maatregelen wordt hier op ba-

sis van de Wet geluidhinder aandacht aan besteed.  

 

Luchtkwaliteit 

Bij het onderzoek naar de luchtkwaliteit is gebruik gemaakt van het rekenmodel 

dat alom wordt gebruikt in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL), de zogenoemde Monitoringstool. Op basis van de bereke-

ningen met het verkeersmodel is indicatief onderzocht wat de effecten op de 

luchtkwaliteit zijn. Daarbij is enerzijds gekeken naar wettelijke milieugrenswaarden 

en anderzijds naar het Ambitiedocument gebiedsgericht milieubeleid van de ge-

meente Vlaardingen. Daarin is een laag en een hoog ambitieniveau vastgesteld.  

 

Uit de berekeningen blijkt dat in 2030 ruim aan het lage ambitieniveau voor stik-

stofdioxide (NO2) wordt voldaan. Voor het hoge ambitieniveau wordt niet voldaan 

op het noordelijk deel van de Marathonweg. Voor fijnstof (PM10) wordt in alle 

scenario’s voldaan aan het lage ambitieniveau. De richtwaarde voor het hoge 

ambitieniveau wordt overschreden langs diverse wegen, met name rond het noor-

delijk deel van de Marathonweg. De effecten ten aanzien van luchtkwaliteit zijn 

dan ook zeer klein en verschillen niet significant van de situatie zonder het treffen 

van maatregelen die in dit Actieplan worden beoogd (referentiesituatie).  

 

 Gezondheidseffecten 7.5

Het versterken van het openbaar vervoer en het vergroten van het fietsgebruik 

heeft een positief effect op de gezondheid van de inwoners en werknemers in de 

stad. Daarnaast draagt de transitie naar een schoner mobiliteitssysteem bij aan de 

gezondheid voor bewoners langs drukke wegen. Enerzijds wordt dit bereikt door 

het schoner worden van voertuigen, anderzijds door het slim sturen van verkeer 

over bepaalde routes. De transitie naar een schoner mobiliteitssysteem willen wij 

verder uitwerken in een Uitvoeringsplan duurzame mobiliteit. 

 

Op basis van de luchtkwaliteitsberekeningen is er weinig verschil tussen de refe-

rentiesituatie en de berekende scenario’s. Voor het hele gebied wordt in 2030 een 

sterke afname van de luchtverontreiniging voorspeld ten opzichte van de situatie 

nu, wat voor de bewoners van Vlaardingen mogelijk gezondheidswinst zal opleve-

ren. Niettemin blijft het van belang om een algehele verbetering van de luchtkwali-

teit te blijven nastreven. 
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Het akoestisch klimaat leidt per saldo tot minder (ernstig) geluidgehinderden, 

waarbij een vermindering van hinder, ondermeer  slaapverstoring, door het ver-

keer kan worden verwacht. Op de wegen waar sprake is van en geluidstoename 

wordt, zoals gezegd, bij de uitwerking van de maatregelen op basis van de Wet 

geluidhinder aandacht aan het akoestisch klimaat besteed.  

 

 Kernopgaven mobiliteitsmanagement en duurzaamheid 7.6

Kernopgave 17 Mobiliteitsmanagement 

Wij willen mobiliteitsmanagement ondersteunend laten zijn bij de routekeuze van 

het auto- en vrachtverkeer door de stad en laten bijdragen aan het verminderen 

van gemotoriseerd verkeer of het beter benutten van infrastructuur. Onze speer-

punten daarbij zijn: 

 Op de routes die we gedefinieerd hebben als gebiedsontsluitingsweg+ 

willen we mobiliteitsmanagement inzetten om de routes aantrekkelijk te 

maken voor grotere stromen verkeer. Dit kan door middel van een slimme 

regeling van verkeerslichten of dynamische route-informatie. 

 Op routes die we minder geschikt achten voor grote hoeveelheden ver-

keer, willen we doorgaand verkeer niet stimuleren. Ook hiervoor kan mo-

biliteitsmanagement ingezet worden. 

 We willen samen met de Verkeersonderneming en bedrijven onder-

zoeken of een verdere reductie van de verkeersdruk in de spits mogelijk 

is. Het meer spreiden van het verkeer over de dag leidt tot een betere be-

nutting van wegen en minder congestie.  

 We willen ten aanzien van het aspect duurzaamheid verder inzetten op 

voorzieningen voor elektrisch vervoer en het openbaar vervoer stimule-

ren. Daarbij horen ook goede voorzieningen, zoals voldoende parkeerge-

legenheid voor fietsers bij stations en goede loop- en fietsroutes. 

 De verkeerscirculatieve maatregelen die in dit Actieplan worden voorge-

steld, moeten bijdragen aan een verbetering van het akoestisch klimaat 

en de luchtkwaliteit in de stad. 

 Het aspect bereikbaarheid en mobiliteitsmanagement moet onderdeel 

uitmaken van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Op die manier 

kunnen ook bij nieuwe ontwikkelingen eisen worden gesteld aan milieu- 

en duurzaamheidsaspecten.  

 Bebording en bewegwijzering optimaliseren en aanpassen aan de nieuw 

beoogde verkeersstructuur.  
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8. Parkeren 
 

 

 

 Binnenstadbezoekers en winkelcentra 8.1

In de Kadernota Binnenstad staat dat de binnenstad van Vlaardingen levendig en 

vitaal moet zijn. Goed parkeerbeleid met aantrekkelijke voorzieningen draagt bij 

aan de aantrekkelijkheid van het centrum. Uit parkeerdrukmetingen blijkt dat op de 

drukste dag (zaterdag) in de binnenstad voldoende vrije parkeerruimte aanwezig 

is. Bovendien biedt het parkeerareaal mogelijkheden om extra bezoekers te facili-

teren. Naast bezoekers met de auto willen we ook nadrukkelijk bezoekers op de 

fiets naar de binnenstad trekken. We willen daarvoor de fietsverbindingen met de 

binnenstad verbeteren.  

 

Dit betekent echter niet dat we auto’s uit de binnenstad willen weren. Bezoekers 

die met de auto naar de binnenstad komen, willen we faciliteren. Parkeren zou 

gemakkelijk en prettig moeten zijn. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, 

zoals: 

 het bieden van goede informatie over beschikbare parkeerplaatsen voor 

kort of lang parkeren;  

 betaalgemak, bijvoorbeeld achteraf betalen; 

 een tariefstructuur die langer verblijf aanmoedigt.  

Samen met ondernemers willen we bezien hoe het parkeerproduct afgestemd kan 

worden op de wens van de bezoeker. Daarbij moet het belang van de bewoners in 

de binnenstad altijd in ogenschouw genomen worden.  

 

Hoewel de parkeerdruk in gehele binnenstad niet hoog is, kan er lokaal een par-

keerprobleem optreden. Wij willen onderzoeken op welke wijze de beschikbare – 

maar lang niet altijd benutten – capaciteit van de parkeergarages beter benut kan 

worden.  

 

Wijkwinkelcentra: geen regulering tenzij het echt niet anders kan 

De wijkwinkelcentra buiten de binnenstad hebben parkeervoorzieningen met vrij 

parkeren. Het uitgangspunt is dat wij dat zo willen houden, tenzij er een tekort 

optreedt of er klachten van omwonenden zijn. Wij zoeken dan eerst, samen met 

de winkeliers, naar oplossingen om het parkeren van werknemers op een andere 

manier te organiseren. Als dat niet lukt, kan er aanleiding zijn om andere maatre-

gelen te nemen in de sfeer van beïnvloeden, benutten en reguleren.  
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 Benutten beschikbare capaciteit in woonwijken 8.2

In de avond- en nachtelijke uren is de parkeerdruk in de woonbuurt over het al-

gemeen hoger dan overdag. Een hoge parkeerdruk in de avond en nacht ontstaat 

door het autobezit van de bewoners, een laag parkeeraanbod of uitwijkgedrag 

vanuit buurten waar parkeerregulering is ingevoerd. 

Wij hanteren drie invalshoeken voor dit vraagstuk: 

1 Beïnvloeden: de parkeerdruk kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een 

specifieke groep, zoals de werknemers of klanten van een bedrijf. In die situ-

atie kijken we eerst of met de betrokkenen afspraken gemaakt kunnen wor-

den om het parkeergedrag aan te passen. 

2 Benutten: er is nog onbenutte private parkeerruimte aanwezig, of er zijn moge-

lijkheden om extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte aan te leggen 

zonder dat de balans met ruimte voor andere functies onaanvaardbaar wordt 

verstoord.  

3 Reguleren: als de voorgaande stappen niet voldoende oplossing bieden, wordt 

gereguleerd parkeren overwogen. 

 

 

 Parkeereis en parkeernormen 8.3

 

 

  

 

 

 Grote voertuigen 8.4

Bedrijfsbusjes 

Parkeeroverlast van bedrijfsbusjes in woonwijken in de avond- en nachtperiode 

komt steeds meer voor. Het parkeren van deze bedrijfsbusjes wordt door bewo-

ners als probleem ervaren als ze het uitzicht belemmeren of als hierdoor een gro-

te parkeerdruk ontstaat. Het probleem verschilt per wijk of buurt. De wens of 

noodzaak om het parkeren van busjes op bepaalde locaties en/of gedurende 

bepaalde tijden te reguleren hangt dan ook mede af van de omvang van het pro-

bleem. Het bewaakte busjesparkeerterrein op de Broekweg is een voorbeeld van 

een oplossing voor dit probleem. Het terrein is momenteel gemiddeld voor 70% 

bezet.  

 

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Vlaardingen geeft in principe vol-

doende houvast om probleemsituaties wat dit betreft aan te pakken. Het is wel 

noodzakelijk om de begrippen uitzichtbelemmering en overlast toetsbaar te ma-

ken.  

Vrachtwagens 

In de APV van de gemeente zijn bepalingen opgenomen over het parkeren van 

grote voertuigen in de avond- en nachturen. De wildgroei aan geparkeerde 

vrachtwagens op niet toegestane plaatsen neemt de laatste jaren toe. In MRDH-

verband wordt gewerkt aan een sluitende aanpak.  

 

           
          
            
          

         
           

         
           

      

Wij tonen meer flexibiliteit ten aanzien van de parkeereis bij bouwplannen. Ook 
gaan wij meer mogelijkheden bieden voor het benutten van de restcapaciteit (op 
bepaalde momenten) en voor een (gedeeltelijke) aanleg van de parkeereis in de 
openbare ruimte. Daarmee vergroten wij de haalbaarheid van kleine plannen en 
bedrijfsinitiatieven. Door het flexibel toepassen van parkeernormen, vergroten wij 
de haalbaarheid van ontwikkelingen zonder dat dit leidt tot extra parkeerdruk. Wij 
gaan deze beleidsuitgangspunten vertalen in een Nota Parkeernormen. Voor het 
verlenen van een omgevingsvergunning hanteren wij in het vervolg naast een 
parkeereis voor auto’s ook een parkeereis voor fietsen.
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 Fietsparkeren 8.5

De fietser wil dicht bij zijn bestemming gratis parkeren, maar de fiets ook in goede 

staat terugvinden. Het is daarom van belang om verschillende kwaliteitsniveaus 

van fietsparkeren aan te bieden: 

 Dichtbij op maaiveld, gratis, onbewaakt en met aanbindmogelijkheden. 

 Bewaakt of afgesloten met een laag tarief of gratis. 

 De voorzieningen om fietsen te stallen moeten altijd voldoen aan het 

keurmerk van FietsParKeur.  

Oude buurten 

In oude buurten is vaak een tekort aan bergingsruimte voor fietsen. In deze buur-

ten gaan wij de stallingsbehoefte inventariseren en, indien daar aanleiding toe is, 

daarin voorzien. Indien nodig verdelen wij de openbare parkeerruimte evenwichti-

ger tussen stallingsvoorzieningen voor auto’s en fietsen. 

Fietsparkeernormen 

Bij nieuwe ontwikkelingen stellen wij eisen aan het parkeren van fietsen. In de 

nieuwe Nota Parkeernormen nemen wij een nieuwe flexibelere systematiek op 

voor het toepassen van parkeernormen voor fietsen. 

 

 

 

 Kernopgaven parkeren 8.6

Kernopgave 18: parkeren 

De speerpunten zijn: 

 Herverdeling van de openbare ruimte in buurten met een hoge parkeer-

druk. 

 Het herijken van het parkeerbeleid in de binnenstad, om het parkeren 

klantvriendelijker te maken en de overlast voor bewoners te beperken. 

Wij nemen hierin een systeem op voor het uitbreiden of inperken van het 

gereguleerde gebied bij klachten.  

 Meer flexibiliteit bij het opstellen van een parkeereis voor omgevingsver-

gunningen en het toepassen van fietsparkeernormen. Wij stellen hiertoe 

een nieuwe Nota Parkeernormen op.  

 Tegengaan van overlast door geparkeerde vrachtwagens en bedrijfsbus-

jes. 

 Uitbreiden van mogelijkheden om fietsen veilig te stallen in de binnen-

stad, woonbuurten en nabij knooppunten van het openbaar vervoer.  

 Mogelijkheden zoeken om bij nieuwe ontwikkelingen extra parkeerruimte 

toe te voegen als zich kansen voordoen en daarvoor financiële middelen 

vrij te maken.  
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9. De mobiliteitsagenda 
 

 

 

De mobiliteitsagenda is een overzicht van de acties en projecten die voortkomen 

uit dit Actieplan Mobiliteit. Deze acties en projecten deels geformuleerd in de 

kernopgaven. De komende jaren moet nadere invulling worden gegeven aan de 

mobiliteitsagenda. Dit gebeurt door het periodiek opstellen van uitvoeringspro-

gramma’s. Door in de mobiliteitsagenda een prioritering op te nemen, wordt duide-

lijk welke acties en projecten de meeste urgentie kennen. Op basis daarvan wordt 

de inhoud van de uitvoeringsprogramma’s bepaald.  

 

Voor een deel van de acties en projecten kan aangesloten worden bij projecten 

die vanuit andere disciplines worden geïnitieerd. Het Actieplan Mobiliteit dient 

leidend te zijn ten aanzien van de mobiliteitsaspecten van deze projecten.  

 

Verder moeten vanuit beheer en onderhoud kansen worden benut bij reconstruc-

ties van wegen en gebieden. Kleinere acties en projecten kunnen vanuit de be-

staande formatie en begroting worden gerealiseerd.  

 

Voor de grote verkeersprojecten, waarbij vaak sprake is van forse infrastructurele 

ingrepen, moet apart financiële dekking worden gezocht in bijvoorbeeld de voor-

jaarsnota. Ook moeten de mogelijkheden worden verkend voor het verkrijgen van 

(regionale) subsidies. 

 

In de tabel op de volgende pagina zijn de kernopgaven vanuit het Actieplan Mobi-

liteit opgenomen. Dit betreft enerzijds concrete maatregelen en projecten en an-

derzijds periodiek terugkerende acties, zoals monitoring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Mobiliteitsagenda Vlaardingen 2017 – 2030 

     

 Kernopgave Project/actie Prioritering Samenhang 

1 Verkeersveiligheid Verkeersveiligheidsagenda opstellen – subjectieve/objectieve 

verkeersveiligheid  

2-jaarlijks  Regionaal, visievorming 

2 GOW+-wegen Herinrichting Deltaweg Middellange termijn  Ruimtelijke ontwikkelingen 

  Herinrichting Marathonweg Korte termijn Ruimtelijke ontwikkelingen, milieu  

3 Weginrichting duurzaam veilig Principes duurzaam veilig toepassen op het wegennet Korte/middellange termijn Onderhoud/herinrichting/projecten 

  Fietsoversteken/VOP’s herzien Korte/middellange termijn Onderhoud/herinrichting/projecten 

4 Wijkverbindingen Van Hogendorplaan Visievorming en ontwikkeling Middellange termijn Ruimtelijke ontwikkelingen, milieu 

5 Verblijfsgebied rondom station Vlaardingen Cen-

trum/Sluisplein 

Visievorming en ontwikkeling Korte/middellange termijn Gebiedsontwikkeling Rivierzone, pro-

jecten Deltaweg/Marathonweg 

6 Binnenstad Visievorming en ontwikkeling Korte termijn Uitwerking kadernota Binnenstad 

7 Versterken wijkverbindingen rondom binnenstad Visievorming en ontwikkeling/herinrichting Middellange termijn Ruimtelijke ontwikkelingen, milieu, pro-

jecten Deltaweg/Marathonweg 

8 Inrichting erftoegangswegen Holy Wegencategorisering Holy herzien Middellange termijn Projecten/groot onderhoud 

9 Herinrichting diverse kruispunten Diverse kruispunten: analyse en ontwerp Korte/middellange termijn Onderhoud/herinrichting/projecten 

10 Verkeersregime verblijfsgebieden buiten de bebouwde 

kom 

Visievorming en ontwikkeling Korte termijn  Visievorming Broekpolder/Krabbeplas, 

Oeverbos 

11 Kwaliteitsverbetering fietsstructuur Verder ontwikkelen fietsnetwerk: 

Kwaliteitsverbetering 

Samenhang 

 

continue 

korte/middellange termijn 

Regionaal netwerk MRDH (subsidies), 

onderhoud/herinrichting, projecten 

12 Ontbrekende schakels fietsstructuur /opheffen barrière-

werking 

Realisatie ontbrekende schakels 

Barrièrewerking verminderen door betere oversteekvoorzie-

ningen of ongelijkvloerse kruisingen 

Korte/middellange ter-

mijn/lange termijn 

Onderhoud/herinrichting/projecten 

13 Fietsgebruik stimuleren: doelgroepenbenadering Doelgroepenbenadering 

Monitoring: uitvoeren fietsbalans 

Continue 

Periodiek  

Faciliterende rol, samenhang MRDH, 

fietsersbond 

14 Voetgangers Netwerk verbeteren en uitbreiden, voetgangersgebieden 

optimaliseren 

Korte/middellange termijn Onderhoud/herinrichting/projecten 

15 Extra toegankelijkheid voor voetgangers Toegankelijkheid openbare ruimte Korte/middellange termijn Onderhoud/herinrichting/projecten 

16 Openbaar vervoer Inbreng gemeentelijke visie en kernpunten, innovaties (auto-

matisch vervoer) en andere vormen van OV (zoals OV over 

water) 

Continue Vervoersautoriteit MRDH 

17 Mobiliteitsmanagement Inzetten innovatieve oplossingen en monitoring (verkeerstel-

lingen, actueel verkeersmodel) 

Continue Projecten/herinrichtingen/Vervoers-

autoriteit MRDH 

18 Parkeren Visie op parkeren doorvoeren in relevant beleid en projecten Continue Herijking parkeren binnenstad, parkeer-

normen, ruimtelijke ontwikkeling 
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