Oplossingen om Sluisjesdijk (Piershil) – Zwartsluisje (Zuid-Beijerland) te ontlasten van het
vele (zware) verkeer
Notitie van het Dijkenoverleg Korendijk, Judith Prins voorzitter, 14 maart 2019
Korte termijn oplossingen:
- Inrij verbod voor doorgaand zwaar verkeer vanaf de Steegjesdijk/het Buitenom
(Piershil) de Sluisjesdijk op. En vice versa vanaf Zuid-Beijerland Zwartsluisje op.
Op het lange dijktraject vanaf de Randweg Zuid-Beijerland staan 74 huizen, waarvan
de meeste pal aan de dijk, tegen het asfalt.
- Het zware verkeer vanaf de Haringvlietbrug en A29/afslag 22 afwikkelen via OudBeijerland. Deze route is 5 km langer maar loopt over wegen die duurzaam veilig zijn
ingericht met op de meeste delen van de route een separaat fietspad. (bijgevoegd
kaartje bijlage 1 (blauw huidige route en zwart voorgestelde route).
Vanaf de A29 loopt de route dan als volgt: Provinciale weg N487 – Korteweg –
Schoutsdijk – Noord-Achterweg – Ronduitweg – Klein Zuid-Beijerlandse weg– OudBeijerlandse Langeweg – N217 – Buitenom – Steegjesdijk – Molendijk – Vaartweg –
Zuidoordseweg.
- Haast maken met de aanleg van het fietspad langs de Korteweg, stukje Schoutsdijk
en stukje Noord-Achterweg in Zuid-Beijerland is bittere noodzaak. (Dit fietspad zou al
met prioriteit voor 2005 worden aangelegd.)
Middellange termijn oplossingen:
- Bypass maken tussen de randweg van Zuid-Beijerland (Hogeweg) en het Buitenom
van Piershil. Dit ontlast de bewoonde dijken van het zware verkeer maar ook het
woon-werkverkeer zal afnemen. Bij het maken van deze bypass ook een fietspad
aanleggen zoals bij het Buitenom. De Randweg van Zuid-Beijerland heeft geen
fietspad en de maximale snelheid van 60 km per uur wordt hier stelselmatig
overschreden. In het verleden heeft dit geleid tot een ernstig ongeval met blijvende
invaliditeit.
- Een voorstel voor deze Bypass vindt u op het kaartje in bijlage 2. (Buitenom –
Dorpsgaard – Nieuw Piershilsche weg – Nieuw Beijerlandse Langeweg -KraagwegHogeweg).
- Waar deze route dicht langs woningen / over dijken gaat een bypass aanleggen en
waar nodig wegdek verbreden.
Ontsluiting Goudswaard die gerealiseerd moet worden voordat ondernemers in Goudswaard
toestemming krijgen het bedrijf uit te breiden en voor de start van de bouw van woningen in
de Leenheerenpolder en de aanleg van een Agrolint en/of zonnegaard. Opties hiervoor zijn
terug te vinden in de Quickscan Zwartsluisje – Sluisjesdijk uit februari 2018.

Nota’s die ernst van de problematiek aantonen
- Quickscan Zwartsluisje – Sluisjesdijk
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- Eindrapport regionaal netwerk landbouwverkeer
- Regionaal Verkeers- en vervoersplan
- Vrachtverkeer op Sluisjesdijk – Zwartsluisje (XTNT Gerard Tertoolen juli 2016)
- Verkeersproblematiek Zwartsluisje – Sluisjesdijk (Bewoners, Sluisjesdijk september
2016)
- Dijkenoverleg brief SHOW tbv Verkeers- en vervoersbeleid HW 18 maart 2018
- Inspraak Dijkenoverleg 12 maart 2019
Linken naar enkele nota’s





Vergelijking varianten randweg Klaaswaal met bijlagen (CHD008Mes0056.01).pdf
(9,93 MB)
Quick Scan Zwartsluisje Sluisjesdijk met bijlagen (CHD008Rqr0058.01).pdf (4,25
MB)
Ontwerpnota strekken Korteweg met bijlagen (CHD008Rqr0057.01).pdf (2,82 MB)
A4 Zuid effect regionale bereikbaarheid Hoeksche Waard (CHD008Rqr0055.01).pdf
(3,73 MB)

Bijlage 1

Bijlage 2

Rode markering, voorstel omleidingsroute

Bijlage 3:
Ter illustratie dat het probleem al lang speelt in de gehele Hoeksche Waard: voorstellen uit
1968 om de dijken te ontlasten

