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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Sinds enkele jaren zijn er meldingen over toename van verkeersoverlast van bewoners van de 
Populierenlaan en omgeving. Al jaren ervaren bewoners uit deze wijk overlast van de A 15/A 16. Mede 
naar aanleiding hiervan is de werkgroep Lucht en Geluid opgericht. Daarnaast ervaren deze bewoners in 
toenemende mate hinder van het verkeer op de Populieren laan zelf. De werkgroep geeft aan dat verkeer 
bij filevorming op de A 15/16 steeds vaker uitwijkt naar de route Populieren laan - Burgemeester de 
Zeeuwstraat. Sinds de afsluiting dit voorjaar van de Rijksstraatweg tussen de Voorweg en de Noldijk voor 
vrachtverkeer (m.u.v. bestemmingsverkeer) is volgens de werkgroep Lucht en Geluid de hoeveelheid 
vrachtverkeer op de Populierenlaan verder toegenomen. De werkgroep heeft op 8 mei 2019 een gesprek 
gehad met wethouder Meij over deze problematiek. Wethouder Meij heeft daarin toegezegd om u te 
informeren over de ontwikkeling van het verkeer op de Populierenlaan en deze informatie ook voor de 
Werkgroep Lucht en Geluid beschikbaar te stellen. 

Verkeersmeting Populierenlaan 
Naar aanleiding van de vragen van Partij 18PLUS bent u in oktober 2018 geïnformeerd over de toename 
van het vrachtverkeer op de Rijksstraatweg ter hoogte van de onderdoorgang van de Voorweg. Mede 
naar aanleiding van deze toename is de Rijksstraatweg afgesloten voor vrachtverkeer (m.u.v. 
bestemmingsverkeer). Eén van de effecten van deze afsluiting kan een toename van het vrachtverkeer 
op de Populierenlaan zijn. Om dit te kunnen nagaan zijn van 14 Urn 22 mei 2019 verkeersmetingen 
gehouden op de Populieren laan ten westen van de rotonde Burgemeester de Zeeuwstraat. Deze 
tellingen kunnen worden vergeleken met tellingen op dezelfde locatie van najaar 2017 en 2018. 

Resultaten verkeersmetingen Populierenlaan 
In de verkeersmetingen is onderscheid gemaakt tussen personenauto's, lichte vrachtauto's (waaronder 
bestelbusjes) en zware vrachtauto's (gelede vrachtauto's en vrachtauto's met aanhanger). Het blijkt dat 
ongeveer 7,5% van het totale verkeer uit vrachtverkeer bestaat. Dit zijn vooral kleine vrachtauto's. Op 
een gemiddelde werkdag rijden er nog geen 100 zware vrachtauto's op de Populierenlaan (minder dan 
1 % van het totale gemeten verkeer). 
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Uit de metingen blijkt verder dat de totale hoeveelheid verkeer op een gemiddelde werkdag op de 
Populierenlaan is gedaald van bijna 12.500 motorvoertuigen per etmaal in 2017 en 2018 naar 11.871 
motorvoertuigen per etmaal in 2019. Dit is een daling van ruim 4%. De totale hoeveelheid vrachtverkeer 
laat sinds 2017 een schommeling zien: Van 2017 tot 2018 een lichte stijging, maar van 2018 tot 2019 
weer een lichte daling. Er is dus geen duidelijke trend zichtbaar. En hoewel het aantal zware 
vrachtwagens sinds 2017 per saldo is gestegen, blijft het aantal zware vrachtwagens met 88 nog steeds 
erg laag. In de bijlage kunt u de verkeerscijfers zelf vinden. 
De daling van het totale verkeer kan zijn veroorzaakt door seizoensinvloeden omdat in 2019 anders dan 
in 2017 en 2018 in het voorjaar is geteld, maar ook door wegwerkzaamheden die plaatsvonden aan de 
Verbindingsweg. Om een compleet beeld te krijgen wordt in oktober/november 2019 nogmaals geteld. 

Conclusie 
Op basis van de verkeersmetingen zijn er geen aanwijzingen dat er meer vrachtverkeer via de 
Populierenlaan is gaan rijden vanwege de afsluiting van de Rijksstraatweg. De hoeveelheid vrachtverkeer 
per werkdag schommelt sinds 2017 en vooral de hoeveelheid zwaar vrachtverkeer blijft in alle 
verkeersmetingen erg laag. Om eventuele invloed van de werkzaamheden van de Verbindingsweg uit te 
sluiten wordt de verkeersmeting in het najaar herhaald. Mocht naar aanleiding van deze verkeersmeting 
een duidelijk ander beeld zijn ontstaan, dan zullen wij u daarover voor het eind van dit jaar informeren. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Rid 

~ 
dhr. H.W.J. Klaucke t -r: mw. A. Attema 

Namen bijlage(n): 
1. Verkeersmetingen Populierenlaan (tussen Seringenstraat en rot nde Burgemeester de 

Zeeuwstraat) 


