
 

  
  

  Koningsplein 1 
  Postbus 271 
  2980 AG Ridderkerk 

 

De heer Rijsdijk 
p/a griffie 
 
 
 
 
 
 
Uw brief van: 26 februari 2020 Ons kenmerk: 154645 
Uw kenmerk: - Contact: M. Bellaart 
Bijlage(n): - Doorkiesnummer: +31180451449 
  E-mailadres: m.bellaart@bar-organisatie.nl 
  Datum: 27 maart 2020 
 
 
 

 

Betreft: Beantwoording art. 40 vragen de heer Rijsdijk inzake overlast verkeersdrempels Ringdijk 
 

Geachte heer Rijsdijk,  
 
Op 26 februari 2020 heeft u (RvO artikel 40) vragen gesteld over de overlast van verkeersdrempels op de 
Ringdijk. Bij deze ontvangt u de schriftelijke beantwoording op uw vragen.  
 
1a. Bent u bekend met de overlast die bewoners van de Ringdijk ervaren sinds de aanleg van de 
verkeersdrempels?  
We hebben wisselende signalen ontvangen over de hoogte van de drempels en de snelheidsremmende 
werking. Sommige bewoners geven aan dat de drempels te laag zijn en niet voldoende remmen. Andere 
bewoners geven juist het tegenovergestelde aan.  
 
1b. Waarom is gekozen voor verkeersdrempels van dit ontwerp (hoogte, breedte enz.).  
Er is gekozen voor een drempel passend bij het snelheidsregime van de weg. De gekozen vorm, sinus, 
wordt vaker toegepast in Ridderkerk.  
 
2a. Zijn er wettelijke eisen en/of andere normen waaraan verkeersdrempels moeten voldoen?  
De Aanbevelingen voor Stedelijke Verkeer Voorzieningen (ASVV) en Kennisinstituut CROW geven 
richtlijnen voor de vormgeving van de drempels. Als gemeente houden we deze richtlijnen aan.  
 
2b. Kunt u in het antwoord op de vorige vraag ook verwijzen naar de toepasselijke wet- en 
regelgeving en/of andere relevante documenten?  
Het CROW heeft een aantal publicaties waarin richtlijnen worden gegeven voor de vormgeving van 
drempels. In het ASVV 2012 betreft dit bijvoorbeeld paragraaf 11.2.21 t/m 11.2.28 (Erftoegangswegen)  
en in publicatie 344 
toepassing van verkeersdrempels en -plateaus). 
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3a. Waarom is er voor gekozen om op het eerste gedeelte van de weg vanaf de verkeersblokken 
geen verkeersdrempels neer te leggen? Omwonenden geven aan dat hier regelmatig kilometer per 
uur wordt gereden, waardoor automobilisten bij de eerste verkeersdrempel vol in de remmen 
moeten of hier te hard overheen rijden. Dat zorgt niet alleen voor verkeersonveilige situaties maar 
ook voor overlast voor omwonenden.  
De drempels zijn zo evenredig mogelijk verdeeld over de gehele lengte van de Ringdijk.  
De verkeersblokken (chicane) hebben een snelheidsremmende werking en weren vrachtwagens. De 
eerste drempel ligt op ca. 60 meter van de verkeersblokken. Dit is volgens het Duurzaam Veilig Principe 
een acceptabele afstand.  
 
3b. Omwonenden geven daarnaast aan dat het geplaatste verkeersbord waarop staat dat de 
maximaal toegestane snelheid 30 kilometer per uur is, niet goed zichtbaar is voor automobilisten. 
Bent u bereid om te kijken naar een andere plaats voor dit bord zodat het beter zichtbaar is voor 
automobilisten?  
Er is geen melding over ontvangen, maar mocht dit zo zijn dan kunnen we het bord verplaatsen. 
De werkzaamheden zijn immers nog niet afgerond. 
 
3c. Waarom zijn er geen verkeersdrempels neergelegd daar waar de Reijerweg en de Sophiastraat 
uitkomen op de Ringdijk?  
De drempels zijn zo evenredig mogelijk verdeeld over de gehele lengte van de Ringdijk. 
 
4a. Welke maatregelen kunt u nemen om de overlast weg te nemen of op zijn minst te 
verminderen? Graag uw antwoord onderbouwen.  
Er zijn meerdere mogelijkheden om de drempels aan te passen, zoals deze te verlagen of te verlengen. 
Beide aanpassingen zullen de snelheidsremmende werking van de drempels verminderen.  
 
4b. Kunt u in het antwoord op de vorige vraag ook expliciet ingaan op de mogelijkheden om de 
verkeersdrempels te verbreden?  
Wij gaan er vanuit dat u met verbreden bedoelt het verlengen tot een kort plateau. Het is fysiek mogelijk 
om de drempels te verlengen. Verkeerskundig is dit echter niet wenselijk.  
Het verlengen van de drempels zal er voor zorgen dat de gereden snelheden hoger worden en er minder 
afgeremd zal worden.  
 
4c. Welke maatregelen kunt u nemen om de te voorkomen dat het eerste gedeelte van de weg 
vanaf de verkeersblokken nog steeds veel te hard wordt gereden door automobilisten? Graag uw 
antwoord onderbouwen.  
Na de afronding van alle werkzaamheden zal er op dit gedeelte een radarmeting worden gehouden om 
objectief vast te stellen of er daadwerkelijk te hard wordt gereden. Afhankelijk van de uitkomsten van 
deze metingen, zal worden gekeken of verdere maatregelen noodzakelijk zijn. Daarnaast lijkt het 
verstandig om op de Ringdijk regelmatig het snelheid informatie display te plaatsen. Dit display toont de 
werkelijk gereden snelheid van de weggebruiker en kan het gedrag positief beïnvloeden.  
 
4d. Bent u bereid daarover op korte termijn met omwonenden en eventueel andere betrokken 
partijen in gesprek te gaan? 
Uiteraard zijn we bereid om met omwonenden en betrokken partijen in gesprek te gaan.  
Vooraf zijn bewoners ook uitgebreid betrokken geweest. Zij hebben de ontwerpen gezien en hebben 
hierop ook kunnen reageren. De gehele aanpassing van de Ringdijk is op initiatief van bewoners mogelijk 
gemaakt.  
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Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris,  de burgemeester, 
  
  
 
 

 

  
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
 
 


