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HOOFDSTUK 1    Inleiding 

Het perspectief waaruit de (interne) ontsluitingsstructuur 
van het bedrijventerrein bekeken moet worden is niet dat 
van een nieuw bedrijventerrein van 90-95 ha netto, maar 
dat van een bedrijventerrein dat wordt uitgebreid met 90-
95 ha netto.  
Het totale agro/vers/foodcluster beslaat uiteindelijk circa 
200 hectare netto bedrijventerrein.  
 
HOOFDSTUK 2    Bedrijventerrein 

Het expliciete doel van de ontwikkeling van Nieuw 
Reijerwaard is uitbreidingsmogelijkheden bieden voor het 
bestaande agro/vers/foodcluster in Barendrecht en 
Ridderkerk.  
Eén van de onderhandelingsresultaten die Barendrecht 
en Ridderkerk in de periode tot de 2010 hebben bereikt is 
dat het terrein gereserveerd wordt (in ieder geval tot 
2020) voor bedrijven in de agro/vers/foodlogistiek.  
 
Daarmee wordt het huidige cluster ongeveer verdubbeld 
en wordt de positie van het cluster nationaal en 
internationaal verzekerd.  
 
Het agro/vers/foodcluster bestaat uiteindelijk uit BT-Oost, 
Verenambacht en Nieuw Reijerwaard. Het 
bedrijventerrein functioneert als één bedrijventerrein.  
 
De kracht van het huidige cluster is de samenhang 
tussen de bedrijven. Er is veel intern verkeer tussen de 
delen van het terrein. In de praktijk rijden vrachtwagens 
langs verschillende bedrijven en worden goederen 
verplaatst met tractoren en vergelijkbare voertuigen. Het 
gaat om het aanvullen van producten en onderlinge 
handel (als de een meloenen nodig heeft, worden ze 
geleverd door een ander). Het ene bedrijf maakt bv 
sinaasappelsap of snijdt fruit en verpakt, het andere 
bedrijf levert die producten aan de supermarkt.  
 
De bedoeling van de realisatie van Nieuw Reijerwaard is 
dat het cluster versterkt wordt en dat er dus meer 
onderlinge relaties worden ontwikkeld tussen de 
bedrijven. 
 
Cruciaal daarbij zijn goede onderlinge verbindingen 
tussen het nieuwe en bestaande bedrijventerrein, omdat 
- Bedrijven onderlinge relaties hebben en er veel 

intra-daghandel en collectievervoer plaatsvindt. Een 
deel van het vervoer tussen bedrijven vindt plaats 
met langzame open trekkers, daardoor stroomt 
verkeer minder snel door. Een deel van de trucks 
verzamelt met open deuren de lading bij 
verschillende handelaren.  

- Eén van de voorzieningen die op het nieuwe 
gedeelte (Nieuw Reijerwaard) wordt gerealiseerd is 

een parkeerplaats met voorzieningen voor 
wachtparkeerders. Het gaat om chauffeurs die, 
bijvoorbeeld vanwege de rijtijdenwet of omdat ze 
wachten op een retourlading, op het terrein 
aanwezig zijn. Deze chauffeurs kunnen niet bij een 
specifieke ondernemer terecht. Bijvoorbeeld 
vanwege de nog niet bekende retourlading of omdat 
er op het terrein van het bedrijf geen parkeerruimte 
is (Verenambacht of situatie Koopliedenweg 
Barendrecht). 
De aanleg van een wachtparkeerplaats zorgt voor 
vermindering van de huidige overlast op BT-Oost en 
Verenambacht, die met name door bewoners op de 
Rijksstraatweg wordt ervaren.  

- Een andere voorziening die mogelijk gemaakt wordt 
is een biovergistingsinstallatie, waar het 
groente/fruitafval van alle bedrijven in het cluster 
verwerkt kan worden. 

 
2.1 Vestigingsplaatskeuze1 

Om als handelsonderneming de bedrijfsfunctie goed te 
kunnen uitvoeren moet met regelmaat bekeken worden of 
de bedrijfsaccommodatie nog up-to-date is. Bedrijven 
kijken doorgaans 3 jaar vooruit. In de praktijk betekent dit 
vaak een 5 jaren tijdspanne vanwege de voorbereiding 
en realisatietijd van bedrijfsplannen. 
Veranderende eisen vanuit de markt of de overheid 
maken die keuze soms urgent. Het kan gaan om milieu, 
brandveiligheid of arbo-eisen of veranderende inzichten 
ten aanzien van hygiëne en voedselveiligheid. 
Daarnaast zijn er gezien de groei en schaalvergroting van 
de AGF-groothandel een aantal bedrijfseconomische 
redenen die een reflectie noodzakelijk maken zoals fusies 
en overnames, gewijzigde concurrentieverhoudingen en 
voorwaartse integratie. 
Dit omvat ook het uitbreiden van de bedrijfsactiviteit met 
nieuwe functies, de veroudering van het bedrijfspand of 
de verkeerssituatie rond de locatie. Op zo’n moment komt 
de vraag aan de orde: verbouwen, uitbreiden of 
verhuizen. Zo’n vestigingsvraagstuk doet zich gemiddeld 
elke 7 tot 10 jaar voor. Op dat moment staat de 
onderneming voor het vraagstuk hoe en waar het zich 
kan uitbreiden of (her-) vestigen. En dan komt Nieuw 
Reijerwaard in beeld.  
 
De aantrekkelijkheid van een bedrijventerrein in een 
tuinbouwhandelscluster laat zich op hoofdlijnen 
samenvatten door: 
1. De beschikbaarheid van een breed en diep 

assortiment aan groenten en fruit. 
2. De beschikbaarheid van gekwalificeerde 

medewerkers en de nabijheid van dienstverlenende 

                                                
1 Uit rapport Hillenraad – mei 2011 
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bedrijven die op afroep diensten kunnen leveren die 
nodig zijn om de klanten snel te kunnen beleveren. 

3. Een goede ligging, bereikbaarheid en infrastructuur. 
4. Goede parkeervoorzieningen. 
5. De prijs van de locatie. 
6. De toekomstige mogelijkheden om uit te breiden. 
 
Deze vestigingsfactoren zijn essentieel voor het succes 
van Nieuw Reijerwaard.  
 
2.2 Kwantificeren intern verkeer 

Verkeersmodellen doen aannames voor het aantal 
verkeersbewegingen dat bij een (nieuw) bedrijventerrein 
hoort. Deze aannames zijn gebaseerd op ervaringscijfers 
en metingen die geëxtrapoleerd worden in de tijd en voor 
een nieuwe situatie. Een is een zo nauwkeurig mogelijke 
vertaling en inschatting van de werkelijkheid.  
 
Er zijn geen kengetallen voor interne 
verkeersbewegingen op een bedrijventerrein als dit. De 
TU Eindhoven heeft in een onderzoek van mei 2012 
(Synergie door co-locatie van logistieke vestigingen) 
resultaten van een vragenlijstonderzoek gepubliceerd.  
Het rapport is onderdeel van een promotieonderzoek bij 
de TU. De verwachting is dat uit het onderzoek 
synergievoordelen worden aangetoond, die leiden tot 
verhoging van de productiviteit (bij de bedrijven) en meer 
bundeling, minder transport, efficiënter grondgebruik  en 
meer gebruik van intermodaal transport.  
 
Uit het onderzoek zijn (in ieder geval in deze fase) geen 
conclusies te herleiden over de kwantiteit van het interne 
verkeer tussen bedrijven op het bedrijventerrein.  
 
Onderzoek loopt. Hillenraad voert momenteel (19 
september 2012) een onderzoek uit om te kijken of er wel 
kwantitatieve uitspraken gedaan kunnen worden over het 
interne verkeer. Met een telefonische enquete worden 
bestaande bedrijven in Barendrecht en Ridderkerk 
benaderd om de benodigde informatie te verstrekken. 
VBO Freshworld heeft daar zijn medewerking aan 
toegezegd. 
In de week van 24 september worden de gegevens 
verwerkt en het rapport opgemaakt.  
 
2.3 Ervaring 

Een goede ontsluiting en een goed functionerende 
infrastructuur is op een bedrijventerrein essentieel.  
 
Binnen BT-Oost wordt door de gemeente Barendrecht 
met financiële steun van de provincie (4,5 miljoen 
subsidie) de infrastructuur de komende jaren aangepast. 
Dit bedrijventerrein krijgt – naast de Dierensteinweg en 
de Tuindersweg – twee interne oost-west-verbindingen 
(Spoorlaan en Gebroken Meeldijk) naar de 
Verenambachtseweg/Tuindersweg. Deze infrastructuur is 

daar nodig om het bedrijventerrein te kunnen laten 
functioneren.  
 
Binnen Ridderkerk zijn problemen op de Handelsweg. Op 
gezette tijden in de week is er letterlijk geen doorkomen 
aan. Er staan vrachtwagens drie rijen dik en de weg 
wordt geblokkeerd. Ridderkerk heeft als (tijdelijke) 
oplossing op verzoek van de bedrijven aan de 
Handelsweg gedeeltelijk een-richting-verkeer ingesteld.  
Mede op verzoek van ondernemers aan de Handelsweg 
is de aansluiting van de Handelsweg op de 
Verenambachtseweg vooruit getrokken in de planning. 
De bedoeling is dat de aansluiting Spoorlaan / 
Verenambachtseweg / Handelsweg rond de zomer van 
2013 wordt aangelegd.  
 
Een goede robuuste ontsluitingsstructuur is noodzakelijk 
voor het laten functioneren van het gehele 
agro/vers/foodcluster.  
 
HOOFDSTUK 3    Ontsluiting 

3.1 Verkeersmodellen 

Verkeersmodellen zijn en modelmatige benadering van 
de werkelijkheid.  
Op basis van verkeerstellingen die in oktober 2011 op 
BT-Oost en Verenambacht zijn uitgevoerd, is de 
verkeersproductie van Nieuw Reijerwaard ingeschat.  
Deze bleek overeen te stemmen met de kengetallen 
(CROW), die voor dergelijke bedrijventerreinen worden 
gebruikt.  
Deze verkeersproductie is verwerkt in de RVMK, het 
verkeersmodel van de regio. Dit RVMK is in beheer bij de 
gemeente Rotterdam en wordt door alle partijen in de 
regio gebruikt. Het is en blijft een model. Het benadert de 
werkelijkheid en de toekomstige situatie zo goed 
mogelijk. Er is geen betere manier om dat te doen. 
  
Het model kent ook zijn beperkingen. Zo stroomt het 
knooppunt Ridderster bijvoorbeeld door en ziet het model 
dit niet als knelpunt op de ring van Rotterdam. De 
werkelijkheid is dat zowel in de ochtend- als de 
avondspits het verkeer hier last heeft van 
weefbewegingen en niet kan doorrijden op het stuk 
tussen de afrit naar Ridderkerk (vanuit de 
Brienenoordbrug) en de afrit naar Rotterdam (vanaf de 
A15 vanuit Barendrecht) gezien.  
Er is echter geen betere manier beschikbaar om iets te 
zeggen. Het model benadert de verkeerssituatie zo goed 
mogelijk.  
 
In2 de RVMK zit alleen extern gericht verkeer: dit is 
verkeer van/naar Nieuw Reijerwaard met een externe 
herkomst of bestemming buiten het bedrijventerrein zelf. 

                                                
2 Zie notitie Oranjewoud in BIJLAGE 2  
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Intern verkeer binnen Nieuw Reijerwaard is niet in de 
RVMK opgenomen. 
 
3.2 Aansluiting rijkswegennet 

De aansluiting op het rijkswegennet vindt plaats via de 
IJsselmondse knoop.  
Uit de onderzoeken die uitgevoerd zijn in het kader van 
het inpassingsplan, blijkt dat de volledige reconstructie 
van deze knoop naar een ovonde met vijf aansluitingen 
(net) voldoende ruimte geeft om de verkeer dat 
gegenereerd wordt door Nieuw Reijerwaard te 
verwerken.  
 
Daardoor is de alternatieve aansluiting van het 
bedrijventerrein via de Verbindingsweg/Populierenlaan 
naar de A38 (uit het eerdere rapport van DHV) niet nodig.  
 
De IJsselmondse knoop is de verbinding van de 
hoofdontsluitingswegen op het rijkswegennet en daarmee 
van groot belang. Deze knoop moet zo min mogelijk 
belast worden met intern verkeer van het 
bedrijventerrein/cluster.  
Eén van de belangrijkste aansluitingen van BT-Oost op 
de omliggende structuur en het rijkswegennet vindt 
momenteel plaats via de aansluiting van the Greenery op 
de Dierensteinweg / IJsselmondse knoop. Door de 
aanleg van de ovonde lijkt het niet langer mogelijk om de 
aansluiting van the Greenery te handhaven. Het 
zwaartepunt van de aansluiting van BT-Oost komt te 
liggen bij de aansluiting Spoorlaan / Verenambachtseweg 
/ Voorweg.  
 
De hoofdontsluiting (Dierensteinweg, 
Verenambachtseweg / Tuindersweg en Verbindingsweg) 
is onderdeel van de hoofdroutes in Barendrecht en 
Ridderkerk en heeft voor het verkeer een 
gebiedsontsluitende en stroomfunctie. De 
verkeersafwikkeling op deze route is de afgelopen jaren 
sterk verbeterd dankzij de verbreding van de 
Dierensteinweg en rijstroken op de Verenambachtseweg 
en Verbindingsweg. Voor die tijd stond deze route 
frequent vast.  
 
3.3 Interne verbindingen 

Het verkeer naar de verschillende delen van het 
bedrijventerrein moet zo snel mogelijk van deze wegen af 
en geleid worden naar de bestemming op de terreinen 
zelf en heeft verschillende opties nodig om op de plaats 
van bestemming te komen. Daarom zijn in het 
inpassingsplan voor de Verbindingsweg drie 
rotondes/aansluitingen voorzien, zijn verbindende wegen 
aan de noord- en zuidzijde van het bedrijventerrein 
geprojecteerd.   
 
 

 
 
 
De wegenstructuur op het nieuwe bedrijventerrein Nieuw 
Reijerwaard heeft daarmee voldoende alternatieve routes 
om van het ene naar het andere bedrijf / deel van het 
bedrijventerrein te komen.  
Een situatie als op de Handelsweg, waar de infrastructuur 
niet voldoende is/was voor de bedrijvigheid die zich daar 
vestigde, moet worden voorkomen.  
 
De verbinding tussen het oude en nieuwe gedeelte van 
het agrologistieke cluster is cruciaal voor het functioneren 
van het bedrijventerrein als geheel. 
 
Er is een verbinding voorzien tussen de Voorweg en de 
Spoorlaan/Verenambachtseweg. Deze verbinding kruist 
de Handelsweg en maakt tevens een directe route tussen 
Ridderkerk en het station Barendrecht mogelijk.  
 
Een derde verbinding direct ten zuiden van 
Verenambacht zorgt voor de verbinding tussen de 
Handelsweg, de Gebroken Meeldijk en Nieuw 
Reijerwaard. De zuidelijke verbinding van de Handelsweg 
op de Tuindersweg kan daar vervallen en de Handelsweg 
kan aangesloten worden op de nieuwe weg.  
 
De twee verbindingen (Spoorlaan – Voorweg en 
Gebroken Meeldijk – zuidelijke weg Nieuw Reijerwaard) 
zorgen daarmee voor een robuuste verbinding tussen de 
bestaande en nieuwe gedeeltes van het bedrijventerrein. 
Het interne verkeer op het bedrijventerrein wordt 
daarmee zoveel mogelijk weggeleid van de 
hoofdontsluitingswegen (en de rondweg van 
Barendrecht). 
Oranjewoud (zie bijlage) steunt in zijn notitie de noodzaak 
voor een derde ontsluiting om de ontsluiting voldoende 
robuust te maken.   
Ook de problemen op de Handelsweg op Verenambacht 
kunnen daardoor worden verlicht. De Handelsweg wordt 
daardoor op twee locaties aangesloten op een oost-west-
verbinding tussen de bestaande en het nieuwe gedeelte 
van het bedrijventerrein.  
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De notitie van Oranjewoud over de derde ontsluiting is 
opgenomen in BIJLAGE 2. 
 
3.4 Kruispunt Handelsweg – Verlengde Voorweg 

Zoals gezegd is gestart met de voorbereiding van de 
aansluiting Spoorlaan / Verenambachtseweg / 
Handelsweg. Dit tracé is onderdeel van de verbinding 
Voorweg / Spoorlaan (de 2e ontsluitingsweg).  
 
Bij de voorbereidingen van deze aansluiting is het 
kruispunt Handelsweg/verlengde Voorweg beter in beeld 
gebracht.  
 

 
 
De aansluiting vraagt nadere aandacht en zorgvuldige 
voorbereiding omdat er naast vrachtwagens ook een 
fietsroute loopt naar het station van Barendrecht.  
 
De notitie die Oranjewoud over dit kruispunt heeft 
geschreven is opgenomen als BIJLAGE 3. 
 
Ongetwijfeld wordt er in de verdere uitwerking en 
voorbereiding een oplossing gevonden voor dit kruispunt. 
Wel is het zo dat het een kwetsbaar punt blijft in de 
verkeersstructuur van het bedrijventerrein.  
 
HOOFDSTUK 4    De derde ontsluiting 

De adviezen aan de provincie over het voorontwerp-
inpassingsplan zijn opgenomen in BIJLAGE 1. Vanuit 
verschillende partijen zijn uitspraken over de 
wenselijkheid of onwenselijkheid van de derde 
aansluiting.  
 
4.1 Voorwaarden provincie derde ontsluiting 

De gedeputeerde heeft een aantal voorwaarden gesteld 
aan zijn medewerking om een derde ontsluiting mogelijk 
te maken in het inpassingsplan.  

De gedeputeerde heeft in het overleg dat hij 5 september 
2012 heeft gehad met de raden van Ridderkerk en 
Barendrecht, gesteld dat hij begrijpt dat er argumenten 
zijn om een derde ontsluiting mogelijk te maken. Als er 
een grote mate van unanimiteit is in dit gebied over de 
derde ontsluiting, dan zal de gedeputeerde daarmee naar 
de Staten gaan, met de aantekening dat de ontsluiting zo 
dicht mogelijk bij het bestaande bedrijf wordt neergelegd 
en de Boomgaard zo min mogelijk wordt aangetast en 
recreatief wordt ingericht. De heer Veldhuijzen 
constateert dat er over dit onderwerp nog geen 
unanimiteit is.  
 
Samengevat: 
Randvoorwaarden provincie 
1. grote mate van unanimiteit in het gebied 
2. aansluiting zo dicht mogelijk bij het bestaande 

bedrijventerrein   
3. garantie dat gebied van de boomgaard wordt 

ingericht als extensief recreatief terrein.  
 
Daarnaast is het van belang dat voor zowel de 
ontsluitingsstructuur als de inrichting van het recreatieve 
gebied financiering geregeld is.   
 
4.2 Extensieve recreatieve bestemming boomgaard 

Eén van de voorwaarden van de gedeputeerde is dat, als 
de derde ontsluiting mogelijk gemaakt wordt in het 
inpassingsplan, dan ook een garantie moet komen voor 
de transformatie van het gebied van de boomgaard naar 
een extensieve recreatieve bestemming, zoals in de 
gebiedsvisie Deltapoort is aangegeven. Voor de 
gedeputeerde betekent dat financiële zekerheid. De 
bijdrage van de provincie is toevoegen van het gebied in 
het inpassingsplan (gaat binnen de plangrens van het 
inpassingsplan vallen).  
 
Hoe zou het er dan uit kunnen komen te zien? Op 
verzoek van de provincie heeft Kuiper Compagnons een 
eerste tekening gemaakt: 
 

 
 
Deze schets moet nog nader worden uitgewerkt. De 
ontsluitingsweg is direct bij de bestaande bedrijvigheid 
geprojecteerd. Het gebied van de boomgaard is ingericht.  
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Het gebied wordt toegankelijk gemaakt voor fietsers en 
voetgangers. En er zal een beperkte parkeervoorziening 
komen, zodat het als opstappunt/knooppunt kan 
functioneren in de groenstructuur van Deltapoort.  
 
4.3 Financieel 

In de grondexploitatie Nieuw Reijerwaard is rekening 
gehouden met de kosten voor de aanleg van de 
ontsluitingen (doorsteken door Rijksstraatweg) en met de 
aanleg van groen. De aanleg van het gebied van de 
zogenaamde boomgaard past daarin.  
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BIJLAGE 1. Overzicht adviezen voorontwerp inpassingsplan 
  
 
Advies GRNR 
Brief UIT00035 – dd 7 mei 2012 
 

Extra verbinding Nieuw Reijerwaard met bestaande bedrijventerreinen Verenambacht en BT-Oost.  
Het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard zal met de bestaande terreinen Verenambacht en BT-Oost gaan 
functioneren als één bedrijventerrein. Dat de interne infrastructuur binnen het bedrijventerrein van groot 
belang is voor het functioneren van een bedrijventerrein, blijkt ook uit de dagelijkse praktijk op de 
bedrijventerreinen Verenambacht en BT-Oost. Op Verenambacht hebben de ondernemers grote zorgen 
over de bereikbaarheid van hun bedrijven. Op BT-Oost wordt door de gemeente Barendrecht met 
financiële steun van de provincie (4,5 miljoen subsidie) de infrastructuur de komende jaren de 
infrastructuur aangepast. Dit bedrijventerrein krijgt een extra oost-west-verbinding (Spoorlaan) naar de 
Verenambachtseweg/Tuindersweg. Deze infrastructuur is daar nodig om het bedrijventerrein te kunnen 
laten functioneren.  
Het voorontwerpinpassingsplan houdt rekening met een verbinding tussen de nieuw aan te leggen 
Spoorlaan op BT-Oost en de Voorweg in Nieuw Reijerwaard. Wij verwachten dat dat niet voldoende is 
om de onderlinge verbindingen op het bedrijventerrein van meer dan 200 hectare netto (oud en nieuw 
samen) te kunnen garanderen.  
 
Het bedrijventerrein BT-Oost/Verenambacht/Nieuw Reijerwaard wordt via de IJsselmondse knoop 
ontsloten op het rijkswegennet. Deze knoop is tevens één van de twee aansluitingen van Barendrecht op 
het rijkswegennet. Uit het verkeerskundig onderzoek dat ten grondslag ligt aan het 
voorontwerpinpassingsplan blijkt dat het, met een grote reconstructie van deze verkeersknoop, mogelijk 
is om het verkeer van en naar de rijksweg te leiden. Daarmee lijkt een eerder in het planproces genoemd 
alternatief (deels aansluiten via Ridderkerk –aansluiting A38) niet langer noodzakelijk. Wij zijn blij met die 
conclusie.  
De capaciteit van de IJsselmondse knoop is echter beperkt. Het lijkt ons niet wenselijk dat de interne 
verkeersbewegingen tussen delen van het totale bedrijventerrein via deze verkeersknoop afgewikkeld 
worden. Daarmee komen de capaciteitsgrenzen van de voorgesteld oplossing mogelijk toch in beeld.  
 
Vanuit deze overwegingen adviseren we u een derde ontsluiting aan de zuidzijde van het 
bedrijventerrein in het ontwerpinpassingsplan mogelijk te maken. Met deze ontsluiting wordt een extra 
verbinding gecreëerd tussen het nieuwe en bestaande bedrijventerrein.  Het zwaartepunt van de relaties 
tussen het oude en nieuwe deel van het bedrijventerrein zal dan verder van de IJsselmondse knoop 
komen te liggen.  
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u nadere afspraken wilt maken, voordat u ons advies overneemt of in 
overweging neemt. Wij zijn daar graag toe bereid.  
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Advies gemeente Barendrecht 
Brief kenmerk 329143 dd 8 mei 2012 
 

 
 
 
Advies gemeente Ridderkerk 
Brief kenmerk RU12/01855 dd 27 april 2012 
 

 
 
Advies Stadsregio Rotterdam 
Brief kenmerk 107480 dd 9 mei 2012 

 



 
 
 

 
   
Christine van Grunsven VERG00132 - Derde Ontsluiting Versie 2-4 10 / 25 

 

Advies VBO – Freshworld 
Brief VBO Freshworld dd 23 april 2012 is in zijn geheel opgenomen in deze bijlage.   
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BIJLAGE 2. Nut en noodzaak derde westelijke ontsluitingsweg, notitie Oranjewoud dd 13 september 2012 
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BIJLAGE 3. Kruispunt Verlengde Voorweg met Handelsweg, notitie Oranjewoud, dd 13 september 2012 
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BIJLAGE 4. Locatie derde ontsluitingsweg 
 
Schetsen door Kuiper Compagnons 
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