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Aan: Waterschap Hollandse Delta 

Postbus 4103  
2980 GC  RIDDERKERK 

 
 
Betreft: Klachten m.b.t. het herinrichten van het traject ‘Stadse dijk’  

(vanaf Schaapsweg tot rotonde Oudelandsedijk Middelharnis) 
Groeneweg, Lageweg Tilsedijk, Lieve Vrouwepoldersedijk, Oudelandsedijk. 

 
_________________________________________________________________________ 

Geachte leden van het Waterschap Hollandse Delta, 

 

Namens de dorpsraad van Stad aan ’t Haringvliet willen wij via deze brief onze zorgen kenbaar maken 

ten aanzien van de herinrichting van het traject Groeneweg (Den Bommel) tot Oudelandsedijk 

Middelharnis. 

Het waterschap heeft besloten het traject duurzaam veilig vorm te geven en te categoriseren als een 
erftoegangsweg categorie 1. Hier gaat een snelheid van 60 km gelden. Kruisingen worden gelijkwaardig 
(verkeer van rechts heeft voorrang), brommers komen op de rijbaan. Er komen drempels bij kruisingen. 
Verder wordt het fietspad vanaf Schaapsweg Den Bommel doorgetrokken tot het fietspad aan de 
Lageweg.   
 

De argumenten van het waterschap voor de herinrichting zijn: 

 er hebben teveel ongevallen plaatsgevonden 

 de route wordt oneigenlijk gebruikt (met name vrachtverkeer) 

 de aanwezigheid van langzaam verkeer 

 het relatieve smalle dijkprofiel 

 de verwachte stijging van de verkeersintensiteit in de toekomst 

Wij betreuren nog steeds het feit dat de weg zijn functie als gebiedsontsluitingsweg heeft verloren. 

Zeker daar het traject door velen uit Middelharnis/Sommelsdijk, Stad aan ’t Haringvliet, Den Bommel en 

Ooltgensplaat, intensief gebruik wordt. Voor de herinrichting bedroeg de intensiteit op het traject 

Tilsedijk – Oudelandsedijk 4500 à 5000 voertuigen per dag.   

U geeft aan in het Verkeersbesluit VB2012-09 Inrichting Oudelandsedijk - Tilsedijk 60km zone dat na 

de aanpassing van de provinciale weg N215 deze weg aantrekkelijker wordt voor het (vracht)verkeer, 

omdat de doorstroming zal verbeteren. U verwacht dat na de aanpassing van de N215 er een daling van 

intensiteit op het traject Tilsedijk Oudelandsedijk te zien zal zijn. U geeft echter ook aan dat er een 

verwachte autonome groei is van het autoverkeer.  

 

Wij vrezen dat Goeree-Overflakkee dicht gaat slibben, doordat er nog maar 1  gebiedsontsluitingsweg 

overblijft, de N215.  Wij zouden het op prijs stellen dat het Waterschap het gebruik van de weg blijft 

monitoren en maatregelen treft als de verkeersintensiteit op Goeree-Overflakkee verder toe blijft 

nemen. 

Door middel van deze brief willen wij een aantal aandachtspunten/zorgen onder uw aandacht brengen, 

die betrekking hebben op de aanpassingen van het traject. 
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We willen beginnen met een aantal positieve punten te benoemen: 

 De geheel vernieuwde wegdelen zijn een aanzienlijke verbetering. 

 Er wordt gemiddeld minder hard gereden op het traject. 

 De weg is een stuk minder aantrekkelijk voor motorracers. In de bochten wordt het tempo er door 

de drempels uitgehaald. 

 Het vrachtverkeer is naar onze beleving afgenomen. 

 Het is fijn dat het voorstel uit het verleden:  ‘een fietspad doortrekken van Schaapsweg naar de 

Lageweg bij Zuidzijde’ is gerealiseerd. Fietsers kunnen nu veilig naar Zuidzijde. 

Hieronder willen we onze zorgpunten aangeven en onderbouwen met foto’s: 
 

 Niet alle slechte wegdelen zijn aangepakt: dit levert gevaar op voor de weggebruikers. 

o We betreuren het dat het gehele traject niet geheel voorzien is van nieuw asfalt. Op een 

aantal slechte weggedeeltes blijft er nog steeds veel water staan.   

o Op sommige plaatsen is er sprake van een lappendeken, waarin niet alle gaten en 

beschadigingen zijn gerepareerd. (Foto 1 t/m 4 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 
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Foto 2 

 

 

 

 

Foto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 
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o Bij de duiker op de Groeneweg was het wegdek verzakt. Dit was al eens gerepareerd.  

Bij het aanpassen van de nieuwe weg zijn de kuilen nog niet verdwenen. (Foto 5) 

Foto 5  

 Op de Groeneweg  krijg je het idee dat er twee weghelften zijn, terwijl dat niet het geval is. Er is 

een grijs en zwart deel, deze delen zijn niet even breed. Het grijze deel is veel breder. 

Weggebruikers denken hun eigen baan te hebben, terwijl ze meer dan de helft van de rijbaan in 

beslag nemen. (Foto 5 en 6) Bovendien ligt deze smalle weg nu wel heel dicht langs de sloot. 

Met name in de winter kan dat gevaar opleveren. Er staan ook geen reflectorpaaltjes meer. De 

palen en het hekje bij de duiker staan wel heel dicht op de rijbaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 - twee weghelften op de  Groeneweg? 
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 Op de aansluiting naar de Vrouwtjesweg (Stad aan ’t Haringvliet) stond een lantaarnpaal 

binnen een verkeersheuvel. In het donker en bij mist is de afslag nu zeer slecht te zien. Wij 

vragen ons af waarom deze lantaarn verdwenen is bij zo’n belangrijke afslag naar ons dorp. 

Het verdient ook geen schoonheidsprijs, zoals het wegdek ter plaatse van de  voormalige 

verkeersheuvel is achtergelaten. (Foto 7 t/m 11) 

 

Foto 7 Vrouwtjesweg oude situatie – veilige goed zichtbare afslag 

 

 Foto 8 Vrouwtjesweg Stad aan ’t Haringvliet oude situatie 
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Foto 9  Vrouwtjesweg nieuwe situatie smal en onoverzichtelijk – geen lantaarn meer 

 

Foto 10  Vrouwtjesweg nieuwe situatie – smal en onoverzichtelijk – geen lantaarn meer 
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Foto 11 Slordig achtergelaten wegdek Vrouwtjesweg 

 De drempels  

o Het uitgangspunt zoals beschreven in het verkeersbesluit is: ‘De plateaus zijn 

overigens zo ontworpen dat er weinig tot geen comfortverlies is. Ook de hinder 

voor hulpdiensten wordt daarmee zoveel als mogelijk beperkt.’ 

 

Niet alle plateaus zijn even steil, sommige zijn veel steiler, zodat je er met een veel 

lagere snelheid over heen moet. Bussen en taxibusjes gaan er zelfs met 30 km per uur 

over heen, omdat het comfort van de passagiers wel erg in het geding komt. 

Aanpassing van de te steile drempels is gewenst!  

Ook voor de hulpdiensten zijn deze steile drempels hinderlijk! 

o Als je Stad aan ’t Haringvliet verlaat richting Den Bommel dan heb je twee drempels op 

zeer korte afstand van elkaar.  Een soortgelijke dubbeling is in de Lageweg nabij de  

Zandweg wel voorkomen. (Foto 12) 

  Foto 12 – Twee drempels als je Stad verlaat richting Den Bommel? 
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 De bermen 

De bermen zijn na een aantal weken al op meerdere plaatsen kapot gereden. Diepe sporen 

zorgen voor modder op de rijbaan. Bij regen levert dit met name voor bromfietsers gevaarlijke 

situaties op. De geulen zijn voor alsnog niet hersteld.  

(Foto 13, en 14) Mogelijk kunnen de bermen op een aantal plaatsen verstevigd worden, om dit 

te voorkomen.  

Een stevigere berm kan ernstige ongelukken voorkomen.  

 

 

 

Foto 13 en 14 
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 De belijning 

o Op de informatieavond in het Trefpunt in Stad aan ’t Haringvliet is ons te kennen 

gegeven dat de belijning opgelegd zou worden. Er is nu wegenverf toegepast. De 

zichtbaarheid hiervan is met name in het donker en bij een modderig of nat wegdek 

slecht (Met name in de oogsttijd). 

 De kruisingen 

o Verkeer van rechts heeft voorrang in de nieuwe situatie. Op de volgende kruisingen is er 

sprake van onvoldoende zicht voor weggebruikers op de zijwegen, waardoor er nu 

gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 

o Afslag Lievevrouwepoldersedijk – Oudelandsedijk richting Vroonweg (manege). Door de 

bosschages voor de bocht kun je komend uit Middelharnis niet zien of er verkeer van 

rechts aankomt. Dit is echt een levensgevaarlijke situatie. We stellen voor de 

bosschages te verwijderen. 

(Foto 15,16 en 17) 

 

 

 

Foto 15 – Onzichtbaar verkeer van rechts door bosschages (afslag naar Vroonweg) 
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Foto 16 – Voorrang op (onzichtbaar) verkeer van links (komend vanaf Vroonweg) 

Foto 17 – Gevaarlijke bosschages bij bocht bij Vroonweg 

o De kruising van de Oudelandsedijk naar de milieustraat Middelharnis 

(Johannispolderseweg) is komend vanaf Middelharnis onoverzichtelijk. Je ziet niet wie 

er stilstaat om linksaf te slaan en je ziet pas op het laatste moment het 

tegemoetkomende verkeer. 

Al eerder is voorgesteld om de bosschages in de zogenaamde Z-bocht geheel te 

verwijderen, omdat het wegdek in de winter bij temperaturen rond het vriespunt 

plotseling heel erg glad kan worden. De afgelopen jaren zijn hier meerdere ongevallen 

gebeurd. De wegbeheerder plaatst hiervoor al jaarlijks speciale borden om 

weggebruikers te waarschuwen voor plotselinge gladheid. 

Deze gladheid wordt veroorzaakt doordat een deel van het wegdek nat blijft, omdat het 

wegdek niet kan drogen door de wind of de zon. (Foto 18 en 19) 
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Foto 18 – komend vanaf Middelharnis afslag naar milieustraat links  

 

Foto 19 Bosschages in Z-bocht  

 Verkeer van rechts Molendijk Stad aan ’t Haringvliet heeft geen voorrang. 

Overal op het traject heeft verkeer van rechts voorrang, behalve ter hoogte van de Molendijk in 

Stad aan ’t Haringvliet. (Foto 20) 
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Foto 20 De Molendijk in Stad aan ’t Haringvliet moet voorrang verlenen… 

 Smalle en steile zijwegen vanuit de polder. 

o De hellingen bij de Bolletjesweg en de Potterweg zijn door de drempel nog steiler en 

onoverzichtelijker geworden. De toeritten zijn heel erg smal. Als je aan de rechterkant 

langs de helling staat te wachten om de Oudelandsedijk op te gaan is er naast je 

nauwelijks of geen ruimte voor een afslaand voertuig van de Oudelandsedijk. Zeker als 

er sprake is van een landbouwvoertuig. (Foto 21) 

 

Foto 21 – Steile smalle helling met drempel bij de Bolletjesweg. 
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o De afslag Vrouwtjesweg naar Stad aan ’t Haringvliet is ook erg smal geworden. Als je een 

bus, tractor of vrachtwagen tegenkomt is de ruimte krap. (Foto 7 t/m 11) 

 

 Brommers op de weg  - Brommers op het fietspad  

o Het is verwarrend dat bij Stad aan ’t Haringvliet en ver voor de rotonde van Den 

Bommel, bromfietsers afwisselend op het fietspad of op de rijbaan moeten rijden. Soms 

moeten bromfietsers stil gaan staan op de rijbaan om de weg schuin over te kunnen 

steken naar de afrit richting fietspad. (Foto 22, 23 en 24) 

 

 

Foto 22 – Bromfietsers moeten ver voor de rotonde van Den Bommel de weg oversteken naar het 

fietspad. Als je niet kan oversteken moet je stil gaan staan op de rijbaan.  
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Foto 23 – Bij Stad aan ’t Haringvliet - Geel bromfietsers op de rijbaan – Rood bromfietsers op het fietspad 

 

Foto 24 – Bij de rotonde voor Den Bommel - Geel bromfietsers op de rijbaan  

                 Rood bromfietsers op het fietspad 
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We hopen dat u onze zorgen deelt en dat we gezamenlijk tot een nog veiligere ‘Stadse dijk’ kunnen 

komen. We treden hierover graag met u in overleg. 

 

Een afschrift van deze brief sturen we naar de regionale pers en de gemeente Goeree-Overflakkee. 

Ook publiceren we deze brief op onze website www.stadsoverleg.nl. 

Namens het bestuur van de dorpsraad het Stadsoverleg Stad aan ‘t Haringvliet, 

Voorzitter:  Piet Diepenhorst,  

  Boudewijnstraat 1,  

  3243AD Stad aan ’t Haringvliet  

  0187-612171  

  06-14410163  

  stadsoverleg@gmail.com 

 

 

 

 

 


