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1. Inleiding 
 

Al een tiental jaren geven de bewoners (in dit rapport woonachtig op de Sluisjesdijk en Zwartsluisje in de 
gemeente Korendijk) aan dat ze veel last ondervinden van het drukke (vracht)verkeer wat van deze dijk 
gebruik maakt. 

Tijdens gemeente(raads)vergaderingen is dit onderwerp bij herhaling besproken. Bewoners hebben gebruik 
gemaakt van het inspraakrecht en diverse brieven en e-mails zijn richting college en gemeenteraad gestuurd. 
Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen Wethouders, ambtenaren van gemeente Korendijk en 
Waterschap Hollandse Delta. 

De verantwoordelijk wethouder, de heer P. Boogaard heeft bij herhaling aangegeven dat er verdeeldheid zou 
heersen onder de bewoners.  

Omdat na al die jaren overleg er geen zicht is op een oplossing en omdat men de bewering van de heer 
Boogaard in twijfel neemt is een vragenlijst ontwikkeld om onderzoek te doen naar de ervaringen van de 
bewoners. 

In dit rapport worden de resultaten en conclusies van dit onderzoek beschreven. Vanwege privacy worden 
ingevulde vragenlijsten niet bij dit rapport gevoegd doch zij liggen voor rechtspersonen ter inzage bij de 
auteur. Een lege vragenlijst is als bijlage terug te vinden [bijlage 1] 

In de tekst worden via nummering de onderbouwende onderzoeken en literatuur weergeven. Onder het 
corresponderende nummer is deze in de literatuurlijst terug te vinden. 

 

2. Samenvatting 
 

Onder 77% van de totaal 74  woningen aan het Zwarsluisje en de Sluisjesdijk (tussen de Hogeweg en het 
Buitenom) in de gemeente Korendijk is onderzoek gedaan naar de ervaren verkeersoverlast. 

Van degene (57 woningen) die een vragenlijst heeft ontvangen kwam 96% retour. En hoge respons dus. 
Bij de respondenten wordt door 90% tot 96% verkeersoverlast ervaren. Uit literatuuronderzoek blijkt dat 
landelijk 33% van de Nederlanders verkeersoverlast ervaart. Van de respondenten  ervaart 85% onveiligheid 
door het verkeer.  Dat deze onveiligheid een reëel beeld is blijkt uit zowel een rapport van Veilig Verkeer 
Nederland en het Regionaal Verkeers en Vervoersplan. De overlast wordt veroorzaakt door de hardrijders en 
het zware vracht – en landbouwverkeer. Naast onveiligheid, ongevallen en bijna ongevallen lopen woningen 
hierdoor schade op. Maar liefst de helft van de respondenten heeft een of meer ongevallen op de dijk ervaren 
en 69% is wel eens of meerdere malen in gevaar gebracht op de dijk. 
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Van de 55 respondenten gaf 85% aan last van scheurvorming aan de woning te hebben en 91% heeft last van 
trillingen. Dat dit alles door het zware verkeer komt denkt 85% van de respondenten. Overigens heeft 87% van 
de respondenten overlast van het zware vrachtverkeer. 

Duidelijk is dat een overgrote meerderheid van de bewoners overlast ervaart. Uit de kleine groep die geen 
overlast ervaart blijkt het overgrote deel belangen te hebben in de transport- en/of agrarische sector. 

 
Van 47 respondenten gaf 94% aan dat de gemeente Korendijk en / of het Waterschap Hollandse Delta de 
problemen niet serieus neemt en de juiste acties neemt. De overige respondenten hadden deze vraag niet 
beantwoord. 

 

3. Onderzoeksdesign en methodiek 
 

Gekozen is voor een kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek is gericht op het verkrijgen van informatie 
over wát er leeft onder een bepaalde doelgroep en waaróm. 

Omdat het noodzakelijk was om van zoveel mogelijk bewoners input te krijgen is een vragenlijst ontwikkeld 
die snel en makkelijk was in te vullen. Bijna alle vragen waren met ja of nee in te vullen. Indien men extra 
informatie kwijt wilde was hier ruimte voor. 

Ervaring leert dat wanneer men een vragenlijst via de post ontvangt de respons laag is. De gemiddelde 
respons ligt dan rond de 45%. Bij verkeersonderzoek door Rijkswaterstaat ligt de respons tussen de 25 tot 35% 
[ 1]. Non-responders zijn over het algemeen diegenen die geen interesse hebben voor het onderwerp, in dit 
geval diegenen die mogelijk geen overlast ondervinden. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen is 
besloten voor een meer  arbeidsintensieve methode. 
Twee enquêteurs hebben allebei ongeveer de helft van de bewoners bezocht en een vragenlijst achtergelaten. 
Zij hebben besproken dat deze binnen een bepaald termijn persoonlijk zou worden opgehaald.  

Een aantal woningen zijn uitgesloten van het onderzoek namelijk te koop staande woningen, onbewoonde 
woningen of woningen die meer dan 5 meter van de dijk af liggen. Het betreft 10 woningen. Verder trof men 
bij 7 woningen de bewoner niet thuis aan. Ook deze groep kon niet in dit onderzoek worden meegenomen, zie 
tabel 1. Overigens zijn er na het invullen van de enquêtes een aantal woningen te koop gezet. De vragenlijsten 
door deze bewoners ingevuld zijn wel in het onderzoek meegenomen.  

De data zijn verwerkt in het programma MS Office Excel en in het rapport zijn resultaten in tabellen en 
grafieken terug te vinden. 
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In bijlage 2 zijn de op- en aanmerkingen van bewoners terug te vinden net als de gebruikte vragenlijst. 

Conclusies zijn zoveel als mogelijk met literatuur onderbouwd. 

Interesses en conflicten. De initiatiefnemers en onderzoeker zijn allen woonachtig aan de Sluisjesdijk of het 
Zwartsluisje. De onderzoeker is niet opgeleid in het vakgebied verkeer en veiligheid doch door jarenlange 
betrokkenheid en affiniteit, ervaringsdeskundige. Door het ontbreken van budget en niet de beschikking 
hebben over bijvoorbeeld belastinggeld of subsidies, was het niet haalbaar om externe deskundigen in te 
schakelen. 

Tabel 1; Woningen die niet in het onderzoek zijn meegenomen 

Huisnummers Reden 
S 44 Net verkocht, nog niet bewoond 
S  50 Ligt meer dan 5 meter van de dijk 
S  37 Ligt meer dan 5 meter van de dijk 
Z  16 Ligt meer dan 5 meter van de dijk 
Z  18 Niet thuis 
Z  22 Ligt meer dan 5 meter van de dijk 
Z  35B Ligt meer dan 5 meter van de dijk 
Z  37 Niet thuis 
Z  41 Ligt meer dan 5 meter van de dijk 
Z 48 Niet thuis 
Z  51 Ligt meer dan 5 meter van de dijk 
Z  65 Ligt meer dan 5 meter van de dijk 
Z  67 Niet thuis 
Z  73 Niet thuis 
Z  95 Niet thuis 
Z  97 Niet thuis 
Z  119 Staat te koop 

S = Sluisjesdijk; Z = Zwartsluisje,  N= 17,  
2 te koop / onbewoond, 8 staan meer dan 5 meter van de dijk, 7 bewoners zijn niet thuis aangetroffen 

 

4. Onderzoeksvragen 
 

De directe aanleiding voor dit onderzoek was het feit dat men in gemeente(raads)vergaderingen informatie 
krijgt die enkele bewoners in twijfel trekken. Als men met buren spreekt over de overlast van het verkeer op 
de dijk horen de initiatiefnemers andere ervaringen. Om het gevoel wat leeft onder de bewoners goed te 
kunnen onderbouwen is besloten om dit te gaan onderzoeken. Tevens was een doel de overlast in kaart te 
brengen. 
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De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: 

1. Klopt het dat er tweespalt is onder de ervaringen die de bewoners van Zwartsluisje en de Sluisjesdijk 
ervaren met betrekking tot de verkeersoverlast? 
 

2. Welke vormen van overlast worden ervaren?  
-     in de vorm van geluidsoverlast 
- in de vorm van verkeersonveiligheid 
- in de vorm van schades 

 
3. Welke verkeersdeelnemers veroorzaken overlast? 

 
4. Heeft men het idee dat de gemeente Korendijk en het Waterschap Hollandse Delta de klachten serieus 

neemt en juiste actie onderneemt? 
 
 

5. Resultaten 
 

5.1 Respons 
 

De respons van dit onderzoek was heel hoog.  
Op de Sluisjesdijk en Zwartsluisje tussen het Buitenom en de Hogeweg staan 74 woningen. 
Hiervan zijn 57 woningen bezocht en was er iemand thuis, 17 woningen zijn uitgesloten [tabel 1]. 

Van het totaal aantal woningen aan de dijk deed 77% mee. Van de 57 uitgereikte vragenlijsten kwamen er 55  
retour. Wij mogen spreken van een respons van 96%. Slechts twee bewoners wenste niet aan dit onderzoek 
deel te nemen. De ene bewoner is de enige bewoner die door Wethouder Boogaard thuis bezocht is. Deze 
bewoner gaf als reden op dat hij een conflict heeft met enkele van de initiatiefnemers. In het verleden was de 
bewuste bewoner verheugd dat de verkeersslinger werd verwijderd wegens schade aan zijn woning. Dit is in 
2009 gedaan zonder overleg met de andere omwonenden door de gemeente Korendijk. Het is ons niet bekend 
hoe actief de rol van deze bewoner was maar men kan dus wel  stellen dat deze bewoner in ieder geval tot 
2009 overlast had van het verkeer. De andere bewoner heeft een transportbedrijf en was bang dat meedoen aan 
dit onderzoek nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering kan hebben. 
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5.2 Ervaren overlast van het verkeer 
 

De eerste vraag op de vragenlijst luidde:  

Ondervindt u overlast van het verkeer op het Zwartsluisje /  Sluisjesdijk? 

Deze vraag was met ja of nee te beantwoorden. Alle respondenten hadden deze vraag beantwoord. Ja hadden 
50 bewoners geantwoord en de overige 5 hadden nee geantwoord. Van de 5 nee- antwoorders hadden er 3 
verder in de lijst geantwoord dat ze schade en overlast hadden van het (zware) vrachtverkeer en een vierde 
had geantwoord dat hij/ zij wel een ongeval op de dijk had ervaren. Een ander opmerkelijk feit is dat drie nee- 
antwoorders een agrarisch en / of transport bedrijf hebben. 

Procentueel zou van de respondenten 90% overlast van het wegverkeer ervaren. Zouden wij de drie nee- 
antwoorders die toch wel overlast van vrachtverkeer ervaren als ja-antwoorders meetellen dan komen we op 
96% uit. 

 
N= 55,  Ja= 50    Nee=5 

4.3 Geluidsoverlast 
 

Met betrekking tot de geluidsoverlast werden er twee vragen gesteld. 

Betreft de overlast geluidsoverlast?       

Ondervindt u slaapproblemen vanwege deze geluidsoverlast? 

Deze vragen waren met ja of nee te beantwoorden. Alle respondenten hadden deze vragen beantwoord. Van 
de respondenten gaven er 34 aan dat zij last hadden van geluidsoverlast en 21 respondenten hadden hier geen 
last van. Verder hadden 21 respondenten hierdoor last van slapeloosheid tegen 34 respondenten niet. 
Overigens bij deze laatste groep gaven twee respondenten aan dat dan wel de ramen dicht moesten blijven. 

Ervaart u overlast van het 
wegverkeer?

Ja Nee
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Afbeelding 1: Ervaart u geluidsoverlast en hierdoor slapeloosheid

 
N= 55      Ja= 34 / Nee =  21                           Ja  =21 /   Nee =34 

 

5.4 Verkeersonveiligheid 
 

Met betrekking tot de verkeersonveiligheid werden vijf vragen gesteld. 

Betreft de overlast verkeersonveiligheid? 

Heeft u wel eens een verkeersongeval op de dijk ervaren?  

Bent u weleens in gevaar gebracht in of om uw huis vanwege het verkeer? (bijna ongeval)    

Kunt u veilig uw tuin / huis onderhouden, zonder extra veiligheidsmaatregelen?  

Neemt u weleens veiligheidsmaatregelen om u veilig over de dijk te verplaatsen? (bijvoorbeeld veiligheidsjasje dragen, 
lopen over dijk vermijden)   

Alle vragen konden met ja of nee beantwoord worden. 

Betreft de overlast verkeersonveiligheid? Op deze vraag antwoorden 54 respondenten, eenmaal was hier niets 
ingevuld. Omdat deze persoon bij de vraag of hij / zij weleens veiligheidsmaatregelen nam om zich veilig over 
de dijk te verplaatsen ja had geantwoord, zou je kunnen aannemen dat dit waarschijnlijk een ja had moeten 
zijn. 

Bij de 8 nee-antwoorders zaten de drie agrariërs en de transporteur. De overige 46 respondenten hadden ja 
ingevuld. 

0

20

40

Ja Nee Ja Nee

Links geluidsoverlast/ rechts slapeloosheid

Geluidsoverlast en 
slapeloosheid
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N= 54      Ja= 46 / Nee =  8 

Heeft u wel eens een verkeersongeval op de dijk ervaren? Deze vraag hadden 54 van de 55 respondenten 
ingevuld. Hiervan hadden er 28 ingevuld dat zij een ongeval hadden ervaren tegen 26 die deze ervaring niet 
hadden en nee  hadden ingevuld. Eén nee-antwoorder had er wel bij geschreven dat het een ‘net-niet’ ongeval 
was. 

 
N=54      Ja= 28 / Nee =  26 

Bent u weleens in gevaar gebracht in of om uw huis vanwege het verkeer? (bijna ongeval) 

Deze vraag is door alle respondenten beantwoord. Van de respondenten hebben er 38 ja ingevuld. De overige 
respondenten, 17 hadden deze vraag met nee geantwoord. Onder deze nee-antwoorders ook weer de agrariërs 
en transporteur.  

 
N= 55      Ja= 38 / Nee =  17 

Ervaart u onveiligheid

Ja Nee

Verkeersongeval ervaren

Ja Nee

In gevaar gebracht / bijna ongeval

Ja nee



Verkeersproblematiek Zwartsluisje/ Sluisjesdijk Korendijk 
   

Onderzoek naar de ervaren verkeersoverlast Zwartsluisje / Sluisjesdijk te Korendijk                                                                                 J. E. Prins - Cornelisse  

 pag. 10 

Kunt u veilig uw tuin / huis onderhouden, zonder extra veiligheidsmaatregelen?  Slechts 15 van de 
respondenten kunnen veilig hun tuin of huis onderhouden zonder extra maatregelen. De overige 40 
respondenten kunnen dat niet. Zoals in de lijn der verwachting ondervinden de agrariërs en transporteur geen 
hinder en kunnen zij veilig onderhoud plegen aan hun woning en tuin. Van de ja-antwoorders had één 
respondent achter de vraag ‘regelmatig’ gezet, 

 
N= 53     Ja= 15 / Nee =  40 

Neemt u weleens veiligheidsmaatregelen om u veilig over de dijk te verplaatsen? (als voorbeeld 
veiligheidsjasje dragen, lopen over dijk vermijden). Van de respondenten nemen er 44 wel eens 
veiligheidsmaatregelen als zij over de dijk lopen, 11 respondenten doen dat niet. Eén van de respondenten die 
nee had geantwoord draagt overigens wel een veiligheidshesje bij het lopen over de dijk. En bij de nee-
antwoorders zaten ook weer de bekende vier respondenten, de agrariërs en transporteur. Een andere 
respondent die ja had ingevuld had erbij geschreven dat hij / zij altijd maatregelen neemt.  

 
N= 55      Ja= 44 / Nee =  11 

Eén van de respondenten had kopieën van twee e-mails aan de gemeente Korendijk gericht, bijgevoegd. 
Hierin beschreef hij bijna ongevallen met zijn kleine kinderen en echtgenote. Hij gaf daarbij aan dat de 
gemeente hem nog nooit had geantwoord. Geanonimiseerde tekst is als bijlage bijgevoegd [bijlage 4]. 

 

Veilig onderhouden huis / tuin

ja nee

Veiligheidsmaatregelen  om op 
dijk te verplaatsen 

ja nee
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5.5 Schade’s 
 
Een volgend onderdeel van deze enquête ging over schade. De volgende vragen werden gesteld en ook deze 
vragen kon men enkel met ja of nee beantwoorden. 

Betreft de overlast schade(s)?  

Heeft u de schade  / scheurvorming aan uw woning?    

Voelt u trillingen in uw woning als er zwaar  verkeer langs rijdt?       

Heeft u de indruk dat de schade (mede) veroorzaakt wordt door het zware verkeer?   

Betreft de overlast schade(s)?  Hier hebben 54 respondenten op geantwoord. Van de respondenten antwoordde 
er 42 ja en 12 nee. Van de nee-antwoorders hadden sommigen wel schade en / of voelde trillingen. Opvallend 
is dat één van de agrariërs ja geantwoord heeft. De andere agrariërs en de transporteur hoorde bij de nee-
antwoorders. Eén nee-antwoorder gaf aan dat hij / zij geen overlast had omdat het huis goed onderheid was. 

 
N= 54      Ja= 42 / Nee =  12 
 

Heeft u de schade  / scheurvorming aan uw woning? Op deze vraag hadden 54 respondenten geantwoord, 46 
met ja en 8 met nee. Eén van de ja-antwoorders had minimaal bij het antwoord geschreven. Ook hier had 
dezelfde agrariër die wel schade had ja geantwoord.  

Betreft de overlast schade(s)

Ja Nee
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N= 54      Ja= 46 / Nee =  8  

Voelt u trillingen in uw woning als er zwaar verkeer langs rijdt? Deze vraag was door 54 respondenten 
ingevuld, degene die niets had ingevuld had bij de antwoorden geschreven ‘af en toe’. Van de respondenten 
hadden er maar liefst 49 ja ingevuld en 5 nee. Onder de nee-antwoorders degene met de onderheide woning, 
twee van de drie agrariërs en de transporteur. 

  
N= 54      Ja= 49 / Nee =  5       

Heeft u de indruk dat de schade (mede) veroorzaakt wordt door het zware verkeer? Op deze vraag hadden 53 
respondenten geantwoord, 4 respondenten hadden hier n.v.t. ingevuld. Vier respondenten hadden nee 
ingevuld. Dit waren degene met de onderheide woning, twee van de drie agrariërs en de transporteur. Deze 
twee respondenten hadden geen overlast van schade en geen scheurvorming aan de woning, wel voelden ze 
trillingen bij het passeren van zwaar wegverkeer. De overige respondenten, 45, hadden deze vraag met ja 
beantwoord. 

Last van scheurvorming

Ja Nee

Voelt u trillingen

Ja nee
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N= 53      Ja= 45 / Nee = 4 / nvt = 4  

 
5.6 Snelheidsovertredingen 
 
Op de vraag heeft u de indruk dat er (veel) te hard gereden wordt antwoorde maar liefst 53 van de 55 
respondenten ja. Twee antwoorden met nee, één van de drie agrariërs en een bewoner van het Zwartsluisje. 
Overigens gaf deze bewoner wel aan dat 3% te hard reed en bij de opmerkingen stond geschreven dat met 
name het landbouwverkeer steeds harder gaat rijden.  

 
N= 55      Ja= 53 / Nee = 2 

Een volgende vraag was hoeveel procent er te hard zou rijden.  Het aantal procenten is door de onderzoekers 
op 5% afgerond (3% = dus 5% geworden). Slechts één persoon had hier niets ingevuld wat door de 
onderzoekers geïnterpreteerd is als 0% omdat deze agrariër ook nee had ingevuld bij de vorige vraag. 

De hoogste score met 9 respondenten was 70%. De volgende 80% door 7 respondenten. Onder de 50% gaven 
19 respondenten aan, 36 respondenten gaven aan dat 50% of meer te hard rijdt. 

 

Schade door het zware verkeer

Ja Nee nvt

Indruk dat er te hard wordt 
gereden?

Ja Nee
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Tabel 2;  hoeveel procent er te hard rijdt, volgens de respondenten afgerond op 5%  (N= 55) 

Hoeveel % rijdt te hard 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 50% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 0% 

Aantal respondenten met dit antwoord 1 2 2 4 2 3 5 6 2 2 9 3 7 1 3 2 1 

 

5.7 Overlast zwaar verkeer 
 

De volgende vragen gingen over overlast van het zware verkeer. Er werden de volgende vragen gesteld: 

Heeft u overlast van het zware vrachtverkeer?     

Heeft u de indruk dat het verkeer toeneemt? 

De toename betreft dit vachtverkeer? 

De toename betreft dit landbouwverkeer? 

De toename betreft dit personenauto’s?  

Al deze vragen konden met ja of nee beantwoord worden.  
Op de vraag, heeft u overlast van het zware vrachtverkeer hebben 55 respondenten geantwoord.  
Van de respondenten hebben 48 de vraag met ja beantwoord, de overige  7 antwoorden met nee. Onder de 
nee-antwoorders twee agrariërs en de transporteur. 

 
N= 54      Ja= 47/ Nee = 7 

Op de vraag of men de indruk heeft dat het verkeer toeneemt hadden 54 van de respondenten antwoord 
gegeven, één respondent had een vraagteken bij deze vraag gezet. Deze respondent had wel geantwoord dat 
zowel het vrachtverkeer als landbouwverkeer was toegenomen. Feitelijk had dit dus een ja moeten zijn.  Van 
de overige 54 respondenten had 47 ja ingevuld en 7 nee. 

Heeft u overlast van het zware 
vrachtverkeer

Ja Nee
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N= 54      Ja= 47/ Nee = 7 

De laatste drie vragen betroffen de soort verkeer, vrachtverkeer, landbouwverkeer en personenauto’s.  

Hier had niet iedereen de vraag beantwoord, bij de toename van vracht- of landbouwverkeer was 5 maal niet 
ingevuld en bij personenauto’s 8 maal en eenmaal was er ‘ik weet niet’ bij geschreven. Het betrof hier driemaal 
een nee-antwoorder bij de vraag of het verkeer was toegenomen. In onderstaande tabel is te zien dat met name 
het vrachtverkeer is toegenomen, volgens 46 respondenten. Slechts 4 respondenten hadden deze vraag met nee 
beantwoord. Het landbouwverkeer is volgens 26 respondenten toegenomen en de personenauto’s volgens 31 
respondenten.  

 
Vrachtverkeer: N= 50      Ja= 46/ Nee = 4       Landbouwverkeer: N= 50     Ja= 26/ Nee = 24    Personenauto’s: N= 46     Ja= 31/ Nee = 15 

 

 

Heeft u de indruk dat het verkeer 
toeneemt?

Ja Nee
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5.8 Worden de problemen serieus genomen? 
 

De laatste vraag betrof de ervaringen met de overheden , de wegbeheerders van de Sluisjesdijk en het 
Zwartsluisje.  Heeft u de indruk dat gemeente en/of waterschap onze problemen serieus nemen en de juiste 
acties initiëren? Deze vraag kon ook met ja of nee beantwoord worden. Van de respondenten hadden er 47 
deze vraag met ja of nee beantwoord.  Vijf respondenten gaven aan geen mening te hebben of het niet te weten 
en drie respondenten hadden ja ingevuld, een agrariër, één bewoner van de Sluisjesdijk en één bewoner van 
het Zwartsluisje. Twee agrariërs en de transporteur hadden niets ingevuld. 

 
N= 47     Ja= 3/ Nee = 44 

 

6. Conclusies en aanbevelingen 
 

6.1 Overlast van het verkeer 
 

De initiatiefnemers waren op de hoogte dat veel bewoners overlast ervaren, de uitslag van de enquête 
bevestigd dit.  Van de respondenten ervaart 90% overlast. Dit is op basis van de antwoorden die zijn ingevuld 
in de enquête. Uit onderzoek blijkt dat men voor enquêtes over het algemeen een foutmarge van 5 % gebruikt 
[2].  Bij onze enquête was goed te vervolgen wat voor verdere antwoorden respondenten gaven. Hierdoor 
konden we ook concluderen dat van de 10% die geen overlast had ingevuld, er 6% bij verdere antwoorden wel 
overlast aangaf. Met deze gegevens kan je dus ook veronderstellen dat niet 90% maar 96% overlast ervaart. 

Een bedreiging van de validiteit van dit onderzoek is de sociale wenselijkheid. Personen reageren bijvoorbeeld 
op basis van geldende normen en verwachtingen [3]. In dit onderzoek kan een bias zijn in de antwoorden 
vanwege achtergrond en persoonlijke- en zakelijke belangen. Hoewel we dit niet hard kunnen maken lijkt het 
erop dat er in dit onderzoek ook sprake van is. Het is opmerkelijk dat het steeds dezelfde respondenten zijn 

Doet de overheid voldoende....

Ja Nee
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die andere antwoorden gaven dan de grote groep. Door bekendheid van hun beroep lijkt het dat hun andere 
belangen hebben en dat dit verklaart dat hun antwoorden afweken van de overige respondenten. 

Nu is “overlast ervaren” niet goed meetbaar en per persoon verschillend [4]. Een subjectieve beleving dus. 
Letterlijk betekend subjectief, persoonlijk; m.b.t. de individuele opvatting, waarneming en beoordeling. Het 
tegenovergestelde van objectief. Ervaren betekend letterlijk, het op een bepaalde manier voelen. Synoniemen: 
beleven, ondervinden[5]. 

Door middel van het verder doorvragen waaruit de ervaren overlast bestaat is het duidelijker geworden dat er 
wel degelijk sprake is van overlast. De mate van overlast is in dit onderzoek niet verder onderzocht. Toch kan 
je uit de opmerkingen opmaken, die veel respondenten op de vragenlijsten hadden geschreven dat de overlast 
schade toebrengt aan woongenot, veiligheid en woningen. Van de 55 respondenten hadden er 38 één of 
meerdere opmerkingen geplaatst op het vragenformulier. Twee respondenten hadden zelfs foto’s of kopieën 
van e-mails aan de gemeente toegevoegd. Twee opmerkingen waren niet gerelateerd aan overlast, één ging 
over het feit dat hij / zij niet wist of de plaatselijke overheden wel of niet voldoende deden en de andere kwam 
van de transporteur. ‘Je weet dat dit een agrarisch gebied is en dat de producten op het land geoogst en vervoerd moeten 
worden zo wel met landbouwvoertuigen en vrachtauto’s’. Of dit ook betekend dat dit verkeer je veiligheid mag 
aantasten te samen met je woning en woongenot is er niet bij vermeld.  

 
6.2 Geluidsoverlast en Slapeloosheid 
 

Geluidsoverlast kan naast hinder ook slapeloosheid en gezondheidsproblemen veroorzaken. Een reden om te 
onderzoeken of men op deze dijk hier ook hinder van ondervindt. Op de website van de rijksoverheid staat 
het volgende: “Hard, aanhoudend of ongewenst geluid kan hinderlijk zijn en gezondheidsproblemen veroorzaken. 
Bijvoorbeeld slapeloosheid en hoge bloeddruk. De Rijksoverheid stelt daarom geluidsnormen op voor wegverkeer, 
spoorverkeer, vliegverkeer en industrie”. [6] 

Op de website van het RIVM, waar ook de Rijksoverheid naar verwijst is na te gaan hoe het met de 
geluidsoverlast gesteld is per postcode. Afbeelding 2 en 3 zijn van deze website gekopieerd. Het aantal 
decibellen op de gehele dijk bedraagt tussen de 61 tot 65 decibel en heeft het predicaat ‘slecht’. Bij nieuw te 
bouwen woningen mag de geluidsbelasting niet meer dan 30 decibel bedragen. De Sluisjesdijk / Zwartsluisje 
hebben dus te maken met een ruime verdubbeling van geluidsbelasting. De bewoners worden dus dagelijks 
blootgesteld aan een te hoge geluidsbelasting met verhoogde risico’s op gezondheidsproblemen. 
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Afbeelding 2 

 
Geluidsbelasting Sluisjesdijk  Bron RIVM, predicaat slecht [7] 

 

Als je in tabel 3 [8] leest dat de beleving als er een diesel-vrachtauto langsrijdt 100 decibel bedraagt dan weet 
iedere bewoner dat een landbouwmachine meer geluid produceert. In de tabel staan vrachtwagen en tractor 
ook op 90 decibel maar dan wel op 15 meter afstand. De afstand tussen de gevels van veel woningen en de 
voertuigen bedraagt op de dijk nog geen halve meter.  Wij concluderen dat de geluidsbelasting van het RIVM 
een gemiddelde is maar dat minimaal 45 maal per etmaal dit geluid ruim wordt overschreden, volgens 
verkeerstellingen via het Waterschap. Er zijn volgens bewoners dagen dat dit de 100 overschrijdt. 
Geluidsbeschadiging voor omwonenden is dus niet geheel ondenkbaar zeker als de verkeerdruk nog verder 
gaat toenemen. 
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Afbeelding 3 

 
Geluidsbelasting Zwartsluisje Bron RIVM, predicaat slecht 

 

Reeds in 1986 is er al subsidie toegekend vanwege de te hoge geluidsbelasting van de dijk [9]. Er heeft 
geluidssanering plaatsgevonden in een aantal woningen. Het toegekende bedrag was niet toereikend om 
voldoende woningen zodanig te isoleren dat daadwerkelijk de geluidsoverlast afnam. Citaat van de website 
woningcheclist [11] In woningen vormen vooral de ramen, de ventilatietoevoer, en de kieren de belangrijkste 
geluidslekken. Dubbelglas en kierdichting vormen dan ook een belangrijke voorwaarde voor een goede geluidsisolatie. Laat 
nu juist het plaatsen van dubbel glas c.q. geluidsisolerend glas en herstellen van gevelscheuren en kieren 
buiten de sanering zijn gevallen. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden na de sanering waarvan de laatste 
etappe in 2013 is uitgevoerd.  
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Tabel 3 

 
Beleving en referenties van geluidsterktes 

Op de website van de rijksoverheid[10] is ook te vinden dat bij de toetsing kan blijken dat de geluidsnorm 
wordt overschreden. Dan moet de wegbeheerder maatregelen nemen. Toetsing gebeurd bijvoorbeeld bij 
toename van het wegverkeer. Maatregelen om wegverkeerslawaai tegen te gaan zijn: 
- stillere voertuigen 
- stillere banden 
- stillere wegdekken 
- verkeersmaatregelen (bijvoorbeeld snelheidsverlaging) 
- geluidsschermen 
- isolatie woningen 
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Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 63% van de respondenten geluidsoverlast ervaart. Er is niet 
onderzocht of deze overlast binnen- of buitenshuis of beiden was. Dit moet in een vervolg onderzoek zeker 
meegenomen worden.  

Van de respondenten geeft 62% aan geluidsoverlast te ervaren en 38% aan last te hebben van slapeloosheid. 
Twee respondenten gaven aan geen last te hebben van slaploosheid mits de ramen maar dicht zijn. Had een 
aantal jaren geleden een grote ondernemer in Goudswaard nog een milieuvergunning waardoor hij tussen 
19.00 uur en 7.00 uur geen activiteit mocht hebben die overlast gaf, nu rijdt er dag en nacht vrachtverkeer naar 
deze ondernemer via de Sluisjesdijk en Zwartsluisje. Dus in de nachtelijke uren neemt de geluidsoverlast voor 
de bewoners toe omdat er meer zwaar verkeer ook ’s nachts voorbij rijdt. 

Er is veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van geluidsoverlast. Vast staat dat naast slapeloosheid er ook 
een verhoogd risico is op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Door deze aandoeningen wordt de 
levensverwachting verkort. Op de website van het ministerie van volksgezondheid staat het volgende: De 
gevolgen variëren van hinder en slaapverstoring tot klinische gezondheidseffecten zoals een acuut myocard infarct. Naar 
schatting 640.000 volwassenen ondervinden ernstige hinder en 290.000 volwassenen ondervinden ernstige 
slaapverstoring door het geluid van wegverkeer. Ongeveer 84 hartinfarcten per jaar zijn gerelateerd aan de blootstelling 
aan geluid van wegverkeer. Dit is 0,3% van het totaal aantal acute myocard infarcten dat jaarlijks in Nederland optreedt. 
[12].  Ter illustratie, zie tabel 4,  een kopie van de tabel bij dit artikel. 

Nog een citaat van de website van het ministerie van volksgezondheid; Het geluid van wegverkeer 
(transportgeluid) en passief roken in Nederland staat op de gedeelde tweede plaats van een rangordelijst van negen 
factoren in de fysieke leefomgeving die de meeste ziektelast met zich meebrengen. [12] 

Deze onderzoeken tonen aan dat de klachten van de bewoners van de Sluisjesdijk en het Zwartsluisje serieus 
genomen dienen te worden en dat er ook op korte termijn maatregelen dienen te worden genomen. Terwijl de 
verkeersoverlast rond snelwegen, treinrails en vliegvelden is afgenomen door diverse maatregelen blijkt dat 
de geluidsoverlast langs het overige wegennet juist is toegenomen, met name binnen de bebouwde kom en op 
plaatsen waar het niet mogelijk is om geluidswerende maatregelen te treffen [12]. Door het zware verkeer niet 
meer via de Sluisjesdijk en het Zwartsluisje te laten rijden zou dit probleem voor een groot gedeelte opgelost 
zijn. Er zijn andere routes maar de plaatselijke overheden zijn vooralsnog niet van plan om hier gehoor aan te 
geven. Momenteel doet men er alles aan om het vrachtverkeer via het Zwartsluisje en de Sluisjesdijk te laten 
rijden. Minimaal 6 speciaal hiervoor ontworpen borden sturen het vrachtverkeer via deze dijk vanaf de A29 
[zie afbeelding op titelblad]. Economische redenen zouden hier wel eens aan ten gronde kunnen liggen, al 
schermen de plaatselijke overheden met andere argumenten. Argumenten zoals, dan gaat het verkeer dwalen 
over de andere dijken, die voor hen gelukkig wel worden ontzien. Vroeger was het de provinciale weg en die 
kan je niet zomaar afsluiten maar waarom kan het dan met bijvoorbeeld de Molendijk en Dorpsweg in Zuid 
Beijerland en Piershil wel?  
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Tabel 4 

 
gezondheidsrisico’s mbt geluidsoverlast door verkeer 

 

6.3. Verkeersonveiligheid 
 

Van de respondenten ervaart 86% verkeersonveiligheid. 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten waar de gemeente Korendijk ook lid van is, heeft de tweede kamer in 
mei 2016 een brief gestuurd met daarin het verzoek om meer mogelijkheden tot handhaving verkeersoverlast. 
[13]. Volgens de veiligheidsmonitor van het CBS 2015 heeft één op de drie Nederlanders last van 
verkeersoverlast in de directe woonomgeving. Bij dit onderzoek wordt de overlast door 91% van de 
respondenten ervaren,  beduidend hoger dus. In deze brief staat ook dat gemeenten veel investeren in het 
nemen van allerlei (infrastructurele) maatregelen en het stimuleren van verkeersveilig gedrag. Uit dit 
onderzoek is naar voren gekomen dat de meeste respondenten hierover een andere mening hebben namelijk 
94 % vindt dat de gemeente Korendijk en / of het Waterschap Hollandse Delta de problemen niet serieus 
nemen en de juiste acties initiëren. 
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Het integrale veiligheidsplan van de gemeente Korendijk dateert alweer uit 2009. Is inmiddels dus 7 jaar oud. 
Mogelijk dat daarom de gemeente niet meer weet wat men daar heeft geschreven. Een citaat uit dit rapport: 
“Zowel het rijk, de provincie als de gemeente hebben een aantal taken op het gebied van veiligheid.  De gemeente is de 
regisseur van het veiligheidsbeleid en is als zodanig verantwoordelijk voor de beleidsvoering. Zonder een goede opzet in de 
vorm van een veiligheidsbeleid kan daarvan geen sprake zijn. Zonder beleid geen regie. Dit beleid wordt bepaald door de 
gemeenteraad.” [14] pagina 3.  Op dezelfde pagina staat bij de speerpunten genoemd, verkeersveiligheid. Zou 
men toen verzuimd hebben om hierbij te vermelden met uitzondering van de Sluisjesdijk en het Zwartsluisje? 
Dat blijkt wel als je de uitvoering leest op pagina 18, hierin staat niets vermeld over deze dijk. Men richt zich 
voornamelijk op woonwijken terwijl een gedeelte van deze dijk toch echt binnen de bebouwde kom ligt en de 
gemeente toen al degelijk op de hoogte was van de verkeersonveiligheid. In 2004 heeft er al correspondentie 
plaats gevonden tussen gemeente en bewoners en mogelijk al langer maar deze stukken zijn bij de 
onderzoeker niet bekend. 

Het regionaal Verkeers- en Vervoersplan voor de Hoeksche Waard (RVVP) is iets recenter namelijk uit 2013. In 
dit rapport staat op pagina 10 van het eerste deel dat één van de agendapunten is dat verkeersknelpunten op 
dorps- en dijkwegen opgelost dienen te worden. [15]. In deel 2 van het RVVP op pagina 25 en 26 wordt de 
onveiligheid en overlast op onder andere de Sluisjesdijk / Zwartsluisje erkend. In het westelijk deel van de 
Hoeksche Waard ontbreken provinciale wegen om de dijklinten te ontzien [16]. Ook op pagina 14 wordt de 
dijk nogmaals genoemd als problematische fietsroute. In deel 3, pagina 42 van het RVVP wordt geadviseerd 
om een parallelle route te overwegen ter bescherming van de fietsers [17]. Op pagina 60 wordt een langer 
termijn oplossing gepresenteerd met een hoog kostenplaatje. De dijk uit het doorgaande wegennet wegnemen 
zou een heel stuk kostenbesparend zijn. De rondwegen gebruiken voor het vrachtverkeer zou een heel stuk 
schelen. De bijlage van het RVVP, pagina 22 en 24 spreekt ook weer van een parallelle route om de dijk te 
ontzien [18]. Ook al lijkt zo’n extra route financieel onhaalbaar hiermee wordt toch weer bevestigd dat er 
interventies noodzakelijk zijn om de onveilige situatie te reduceren. Het RVVP is door de Korendijkse 
gemeenteraad aangenomen wat toch verplichtingen zou moeten geven. Daarnaast kan men voor het uitvoeren 
van dit plan subsidies aanvragen maar dat is door de wegbeheerders niet gedaan en bij navraag is men dit ook 
nog niet van plan te gaan doen. 

In 2010 is Veilig Verkeer Nederland(VVN) aangeschreven door een aantal bewoners. Deze hebben de dijk, een 
paar bewoners en de gemeente Korendijk bezocht en hierover een rapport uitgebracht. Het gaat om het 
gedeelte Sluisjesdijk tussen het Buitenom en de komgrens. Zij concluderen dat de weg in geen enkel opzicht 
voldoet aan de inrichtingseisen voor een gebiedsontsluitingsweg. Hierna heeft de gemeente de weg 
consequent een erftoegangsweg genoemd. Dit terwijl het een ontsluitingsroute is voor maar liefst drie 
dorpskernen te weten, Piershil, Goudswaard en Nieuw Beijerland, zeker als men richting zuiden moet. Ook de 
navigatie systemen verwijzen naar deze route, ook in de richting van Rotterdam, het noorden dus. VVN 
bevestigt de mening dat de dijk onveilig is.[19] In hun rapportage geven zij ook enkele adviezen die de dijk 
minder onveilig zullen maken.  
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Het blijft opmerkelijk dat de laatste 10 jaren meerdere rapporten, onderzoeken maar ook tellingen uitwezen 
dat de dijk onveilig is, terwijl er in die periode enkel een wegversmalling in plaats van een verkeersslinger is 
gekomen. Op het gebied van handhaving zijn toezeggingen gedaan, doch deze waren voor een korte periode.  

Om de ervaren verkeersonveiligheid inzichtelijk te maken zijn er vervolgvragen gesteld. Op de vraag of men 
weleens een ongeval op de dijk ervaren had gaven 54 respondenten antwoord. Hiervan hadden er 28 een 
ongeval ervaren. Dit is maar liefst 48%. Er is verder niets nagevraagd over de ernst van het ongeval, de 
schades, gewonden of hoe vaak men een ongeval ervaren heeft. Ook is niet gevraagd welk tijdsbestek de 
ongevallen plaats hebben gevonden. Eén bewoner had wel foto’s toegevoegd van twee incidenten. Deze 
bewoner heeft inmiddels tweemaal een auto in zijn/haar tuin gehad. Eenmaal is hier ook aangifte over gedaan. 
De onderzoeker zelf heeft in 8 jaar tijd tweemaal eerste hulp verleend bij een ongeval, twee andere ongevallen 
enkel gezien en is zelf aangereden terwijl ze in haar auto stapte. Al deze incidenten waren op de Sluisjesdijk 
binnen de komgrens (bij 4 incidenten is een melding gemaakt bij de politie). 

Abeelding 4, ongeval 22 juli 2010 

 

Op de website van het multi platform van verkeerskundigen is een samenvatting te vinden van een artikel met 
de titel ‘is mijn straat veilig’. Hieruit blijkt dat er geen goede registratie is van ongevallen waardoor men als 
overheden ook geen goed beeld heeft van de feitelijke situatie [20]. In dit artikel wordt verondersteld dat 
burgers vaak wel een goed beeld hebben van objectieve veiligheid.  

De snelheid op de dijk is voor het gedeelte binnen de komgrens 50 kilometer per uur en daarbuiten 60 
kilometer per uur. In tabel 2 kunt u lezen hoeveel procent van de automobilisten in hun beleving te hard rijdt. 
Overigens geeft 98% van de respondenten aan dat er te hard over de dijk gereden wordt. 

Over het letsel en overlevingskans bij een aanrijding tussen een voetganger en auto is door meerdere instanties 
onderzoek gedaan.  
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Overgenomen uit de factsheet van het wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid (SWOV) ‘de relatie 
tussen snelheid en ongevallen’ Van geheel andere orde is de incompatibiliteit bij botsingen tussen kwetsbare 
verkeersdeelnemers en vrijwel alle typen motorvoertuigen. Er is dan sprake van massaverschillen vanaf een factor 10 (bij 
lichte auto's) tot bijna 700 (bij vrachtauto's van 50 ton). Bovendien hebben voetgangers, (brom)fietsers en ook 
motorfietsers geen 'ijzeren kooi' om zich heen die een deel van de vrijgekomen energie bij een botsing kan opnemen. Bij 
een botsing tussen bijvoorbeeld een personenauto en fietser of voetganger dalen de overlevingskansen van de laatsten 
dramatisch naarmate de botssnelheid van de auto toeneemt. Volgens een overzicht van recente studies (Rosén et al., 2011) 
overleven bij een botssnelheid van 20 km/uur vrijwel alle voetgangers een botsing met een personenauto; bij een 
botssnelheid van 40 km/uur overleeft ongeveer 90% van de voetgangers; bij een botssnelheid van 80 km/uur is dat ruim 
minder dan de helft en bij een botssnelheid van 100 km/uur slechts 10%.  
Zie ook afbeelding 5. [21] 

Op de website van Rijksoverheid spreekt men van andere risico’s. Overgenomen uit nieuwsbericht;  Verkeer 
en Waterstaat start campagne ‘Rij met je hart’; Eén op de drie ongevallen met gewonden wordt veroorzaakt door te 
snel rijden. Hoe hoger de snelheid, des te groter de kans op een ongeval en des te ernstiger de verwondingen. Omdat 
voetgangers en fietsers vrijwel onbeschermd aan het verkeer deelnemen, krijgt hun lichaam enorme krachten te verduren 
bij een botsing met een auto. Bij 30 km/u komt dat overeen met een val van de eerste verdieping (3,5 meter); bij 50 km/u 
met een val van driehoog (10 meter). Een botsing met 30 km/u kost 10 procent van de aangereden voetgangers het leven. 
Bij 50 km/u overlijdt de helft en bij 80 km/u 90 procent. [22] 

Bij de snelheden die op de dijk gereden worden en daarnaast het ontbreken van separate fietspaden en 
trottoirs mag je stellen dat het risico op een fataal ongeval hoog is. Zeker gezien ook het aantal 
landbouwvoertuigen en vrachtauto’s. Ongevallen met landbouwvoertuigen hebben vaker een ernstiger 
verloop en de voertuigen zijn onveiliger dan het normale wegverkeer[23]. 

Van de 55 respondenten geeft 69% aan dat men weleens in gevaar is gebracht door het verkeer, bijvoorbeeld 
een bijna ongeval. Van deze 69% is niet bekend of het om een eenmalige situatie ging of dat dit meerdere 
malen is gebeurd. Van een aantal bewoners is bekend dat zij meerdere malen in gevaar zijn gebracht door het 
verkeer. Lopend of fietsend verplaatsen over de dijk betekend dat wanneer twee vrachtwagens elkaar moeten 
passeren er geen ruimte meer is voor de fietser of wandelaar. Ter illustratie zie afbeelding 5. In bijlage 4 ziet u 
geanonimiseerde e-mails van een bewoner waarin hij de huidige wethouder per mail liet weten aan welke 
situatie zijn gezin werd blootgesteld. Deze bewoner heeft laten weten dat deze e-mails nooit zijn beantwoord.  

Van de 53 respondenten geeft 27% aan dat men niet veilig onderhoud aan tuin of woning kan plegen. Als men 
over de dijk rijdt ziet men ook regelmatig dat containers, auto’s of andere obstakels de klusser moet 
beschermen tegen het verkeer. Het schilderwerk goed bijhouden is een kunst want naast gevaar op een 
ongeval komen er ook veel stof en bladeren vrij als een (vracht)auto passeert hetgeen op de pas geverfde 
kozijnen blijft kleven.  
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Afbeelding 5 

 

Bron: [21] 

In het bouwbesluit zijn regels opgenomen die het mogelijk maken dat gebouwen veilig kunnen worden 
onderhouden. De meeste huizen aan de dijk zijn al een eeuw oud en voldoen daardoor niet aan de eisen. Wel 
zou de overheid ervoor moeten zorgen dat men veilig in en om de woning kan werken. Maar de overheid 
heeft de dijk inmiddels zodanig verbreedt dat een aantal woningen gelijk aan het wegdek grenst. Een veilige 
strook om onderhoud te plegen is de bewoners ontnomen. 

Met name de scheuren aan de gevels en het verfwerk behoeft bij dijkwoningen extra aandacht. Door de 
trillingen ontstaan er scheuren in de gevel die gerestaureerd dienen te worden om meer schade te voorkomen 
maar ook om geluidsoverlast tegen te gaan. Verfwerk wordt extra blootgesteld aan factoren die de verflaag 
doen slijten. Denk hierbij aan straatvuil, modder, water en pekel. Als er vracht- of landbouwverkeer dicht 
langs een gevel rijdt komt het opspattend vuil en water ruimschoots tot hoogte van de dakgoten. Voor al deze 
werkzaamheden is het noodzakelijk dat men dit op een veilige wijze kan doen. Door de trillingen kunnen 
dakpannen makkelijker verschuiven en deze moeten regelmatig gecontroleerd en recht gelegd worden om 
lekkages te voorkomen. Dus de veelal oude dijkhuizen behoeven meer onderhoud doch zijn moeilijk te 
onderhouden door het wegverkeer. En dan is er nog het onderhoud aan tuinen die langs de dijk gesitueerd 
zijn. Bewoners zijn verplicht om overhangend groen te voorkomen[24]. Als ambtenaren langs drukke wegen  
werkzaamheden moeten uitvoeren geldt er een tijdelijke snelheidsbeperking en wordt met pionnen of 
wegpalen hun werkgebied afgeschermd. Bewoners krijgen deze veiligheidsmaatregelen niet en worden dus 
gedwongen zich bloot te stellen aan onveilige situaties.  
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Afbeelding 6 

  
Sluisjesdijk binnen de komgrens 

De bewoners zijn zich bewust dat men aan een gevaarlijke dijk woont. Maar liefst 80% neemt maatregelen om 
zich veilig over de dijk te verplaatsen. Welke maatregelen men treft is niet gevraagd. Een enkeling gaf aan 
altijd een veiligheidshesje te dragen. Ook is het bekend dat een aantal bewoners lopen over de dijk vermijd. 
Zeker in het donker. Het feit dat bewoners goed in staat zijn in te schatten hoe veilig hun straat is, wordt met 
dit resultaat bevestigd [20]. 

 
6.4. Schades 
 

Van de 54 respondenten gaf 78% aan schade(s) te hebben. Eén respondent gaf aan geen schade te hebben 
omdat het huis onderheid was. Het is inderdaad bekend dat de veelal 100 jaar oude woningen niet onderheid 
zijn en dus tot de kwetsbare gebouwen behoren. Zij lopen eerder schade op door trillingen. Hiervoor zijn de 
SBR – A richtlijnen opgesteld [bijlage 3].  

Van de 54 respondenten gaf 85% aan schade en scheurvorming aan de woning te hebben. Opmerkelijk is dat 
dit meer respondenten betreft dan dat er aan hadden aangegeven overlast door schade te hebben.  
Hoewel de bewoners al jarenlang aangeven bij de gemeente en het waterschap schades te hebben, wordt in de 
verslagen van deze gesprekken dit onderwerp niet genotuleerd. Op die manier lijkt het alsof de overheden niet 
op de hoogte zijn van dit probleem terwijl zij wel degelijk hierover geïnformeerd zijn. 

Als er zwaar verkeer langs rijdt voelt 91% van 54 respondenten trillingen. Er was één respondent die deze 
vraag niet had beantwoord. Deze had bij de opmerkingen geschreven dat hij / zij af en toe trillingen voelde. 
Dit antwoord is verder niet meegenomen bij de resultaten. 

Een groot onderzoek van het RIVM en TNO heeft als uitkomst dat 37% van de respondenten overlast 
ondervindt van trillingen van het wegverkeer. Dit onderzoek is onder 2000 personen boven de 16 jaar gedaan 
middels interviews in 2003. Dit getal is veel lager dan de 91% die uit ons onderzoek komt [25]. 

Van 53 respondenten heeft 85% de indruk dat de schade (mede) veroorzaakt wordt door het wegverkeer.  
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Om dit te kunnen bevestigen is het mogelijk om de trillingen in de woningen te meten met een trilling meter. 
Via de SBR –richtlijn kan men nagaan of de woning schade oploopt. [bijlage 3] 

Het is spijtig dat de overheden deze metingen nog nooit hebben laten doen. Of men is bang dat de uitslag wel 
erg nadelig voor hen zou zijn of men wil hier geen geld aan spenderen. Men lijkt in ieder geval niet 
geïnteresseerd want de bewoners zijn nimmer door afgevaardigden van de gemeente bezocht om zelf eens 
polshoogte te komen nemen. Slechts één bewoner, die overigens niet aan dit onderzoek wenste deel te nemen 
is bezocht door de verantwoordelijk wethouder maar welke reden is ons niet bekend. 

6.5 Snelheidsovertredingen 
 

Uit eerdere genoemde onderzoeken [ 20,21,22] blijkt dat naarmate de snelheid toeneemt de onveiligheid dit 
ook doet. Bij ongevallen is de kans op overleving bij hogere snelheden een stuk lager.  

Volgens het rapport van Veilig Verkeer Nederland [19] voldoet de inrichting van de dijken van geen kant aan 
die van gebiedsontsluitingsweg. Al blijven de instanties stug de dijk een erftoegangsweg noemen. De 
verkeersveiligheidsvisie Duurzaam Veilig is gebaseerd op vijf principes. Deze vijf principes betreffen de 
functionaliteit van wegen, de homogeniteit van massa en/of snelheid en richting, fysieke en sociale 
vergevingsgezindheid, herkenbaarheid en voorspelbaarheid van wegen en gedrag, en statusonderkenning.[25] 

In dit onderzoek staat een afbeelding die aangeeft hoe de verschillende wegen worden benoemd. Onze dijk is 
in dit onderzoek dus duidelijk een gebiedsontsluitingsweg [afbeelding 7]. 

Een tabel uit de factsheet van wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid (SWOV) laat zien hoe de 
maximale snelheid ten opzichte van het weggebruik zou moeten zijn [tabel 5]. [26] 

Tabel 5 
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Afbeelding 7 

 
Drie functionele wegtypen als basis voor een duurzaam veilig wegverkeer. 

De maximale snelheid op de dijk is binnen de bebouwde kom 50 kilometer per uur en buiten de bebouwde 
kom 60 kilometer per uur. Om dit te handhaven staan er binnen de komgrens een flitspaal, een 
snelheidsdisplay en een wegversmalling. Buiten de komgrens zijn geen snelheidsbeperkende maatregelen 
getroffen. Het Openbaar Ministerie is het orgaan wat snelheidscontroles kan uitvoeren. Heel af en toe gebeurd 
dit ook.  

Er vinden verkeerstellingen plaats via de display bij de komgrens op de Sluisjesdijk en het Waterschap telt 
verschillende periodes het verkeer op de Sluisjesdijk.  Bij de display is het soort verkeer niet inzichtelijk maar 
wel de snelheid. Het Waterschap telt enkel de aantallen en soort verkeer. 

Om inzichtelijk te maken hoeveel procent er te hard rijdt op de dijk maken we gebruik van de metingen van de 
display. Zie afbeelding 8. Hieruit blijkt dat 40% te hard rijdt. Ruim 2% rijdt zelfs harder dan 70 kilometer per 
uur. Dat zijn 3067 voertuigen in 46 dagen, bijna 67 voertuigen per dag. 

In tabel 2 is te zien hoe het aantal snelheidsovertredingen in procenten ervaren wordt door de respondenten. 
De respondenten wonen merendeels buiten de komgrens en hier zijn dus geen gegevens over. Binnen de 
komgrens wonen 11 respondenten. In tabel 6 is te zien hoe hun inschatting is over de snelheidsovertredingen. 
De helft schat het aantal snelheidsovertredingen redelijk goed in. 
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Tabel 6 

Hoeveel % rijdt te hard 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 50% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 0% 

Aantal respondenten met dit antwoord   2   2 2 1 1  2  1     

 

Afbeelding 8 

 
Analyse zomer 2014 van Display komgrens Sluisjesdijk, Piershil 

In tabel 5 is te zien dat op wegen met mogelijke conflicten tussen auto’s en onbeschermde verkeersdeelnemers 
30 kilometer per uur is.  Over het grootste deel van de dijk is de snelheidslimiet 60 kilometer per uur. Omdat 
dit gedeelte dijk buiten de komgrens ligt en een doorgaande route betreft zou men er geen 30 kilometer zone 
van kunnen maken. Dan zou de conclusie moeten zijn dat de dijk niet meer geschikt is als doorgaande route 
met een snelheidslimiet van 60 kilometer per uur.  

Extra snelheidscontroles zijn effectief. Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer er extra snelheidscontroles 
plaatsvinden het aantal snelheidsovertreders daalde van 30% naar 15 %. Dit is terug te lezen in het onderzoek, 
Verkeershandhaving in Nederland Inventarisatie van kennis en kennisbehoeften, SWOV pagina 45 [27] 

Citaat uit het rapport maatregelen voor snelheidsbeheersing van het SWOV; Snelheidslimieten liggen aan de basis 
van elk snelheidsbeleid; ze geven de maximumsnelheid aan die op een weg gereden mag worden. Als alle bestuurders van 
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personenauto’s en bestelauto’s zich aan die limieten zouden houden, zouden er in Nederland 30% minder verkeersdoden 
vallen bij ongevallen waarbij een of meer van deze voertuigen betrokken zijn [28]. Reden voldoende om iets aan de 
snelheidsovertredingen te doen op de dijk.  

 

6.6 Overlast zwaar verkeer 
 

Van de 55 respondenten ervaart 87% overlast van het zware vrachtverkeer. Niet zo vreemd als je nagaat dat 
deze 30 tonners met 50 of 60 kilometer per uur minder dan een halve meter langs sommige gevels rijden. Dit 
veroorzaakt zowel trillingen als geluidsoverlast. Voor de consequenties van deze overlast verwijs ik naar 
hoofdstuk 6.2 en 6.4. Daarnaast heeft zo’n zwaar voertuig een veel langere remweg en zal niet makkelijk een 
plots overstekend persoon kunnen ontwijken. Dat er regelmatig heel hard geremd wordt is wel te zien aan de 
vele (dubbele) remsporen die op de dijk zichtbaar zijn. 

Er wordt veel geklaagd over het zware verkeer op de dijk, cijfers hebben ook aangetoond dat er een toename 
is. Had bijvoorbeeld de firma Kleinjan tot medio 2011 een vergunning voor gemiddeld 10 
vrachtwagenbewegingen per dag, inmiddels heeft dit bedrijf de gemeente laten weten dat hij gemiddeld 15 
vrachtwagens per dag heeft rijden[29][30]. Een toename van 50% dus. En dat voor een verbouwing c.q. 
uitbreiding die milieu neutraal zou zijn. Overigens worden deze aantallen al jaren door bewoners in twijfel 
getrokken. Het is dan ook maar de vraag of deze aantallen kloppen.  

Maar naast een toename van het vrachtverkeer van dit bedrijf is er meer uitbreiding in Korendijk geweest. 
Denk hierbij aan de nieuwbouwprojecten en dijkverzwaring en uitbreidingen. Menig vrachtwagen met deze 
bestemmingen heeft van de dijk gebruik gemaakt. Men heeft ook geen / nauwelijks moeite gedaan om bij deze 
projecten het bouwverkeer via andere routes om te leiden. 

Het waterschap heeft de resultaten van de verkeerstellingen beschikbaar gesteld. Deze tellingen vinden slechts 
een bepaalde periode plaats. Daarnaast gaan geruchten dat men op de hoogte is als er tellingen plaatsvinden 
en dat opmerkelijk genoeg vrachtverkeer via andere routes rijdt. In 2010 is door een aantal bewoners in 
opdracht van Veilig Verkeer Nederland een aantal uren vrachtwagens geteld. VVN gebruikt een rekenformule 
en had het over 80 vrachtauto’s gemiddeld per dag. Er zijn bewoners geweest die echt een hele dag 
vrachtverkeer hebben geteld en boven de 100 per dag uitkwamen. Feit is dat er een fors verschil is in de 
metingen betreft het aantal vrachtauto’s wat dagelijks over de dijk rijdt. Het waterschap schermt met 
gemiddeld 45 vrachtauto’s per dag en VVN met 80.  Nu zal iedereen het erover eens zijn dat het aantal 
vrachtwagens per dag, week of maand zeer variabel zijn. De tellingen van het waterschap hebben met name in 
de maanden mei en juni plaatsgevonden en eenmaal in maart en september. De maanden juli en augustus zijn 
de drukste maanden op de dijk vanwege de oogsttijd. Van deze twee maanden zijn geen tellingen bekend. Van 
54 respondenten gaf 87% aan dat men de indruk heeft dat het verkeer toeneemt.   
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De volgende drie vragen gingen om het soort verkeer welke zou zijn toegenomen. Deze vragen werden niet 
door alle respondenten beantwoord. Van 50 respondenten gaf 92% aan dat het vrachtverkeer toeneemt tegen 
52% toename van landbouwverkeer. Van 46 respondenten gaf 67% aan dat een toename is van personenauto’s.  
Hoewel tellingen van het waterschap dit niet aantonen wordt door de bewoners duidelijk een toename van 
met name het vrachtverkeer ervaren. 

Uit de opmerkingen van de respondenten blijkt dat het landbouwverkeer steeds zwaarder en groter wordt. 
Ook valt op dat men zich zelden tot nooit aan de voor landbouwvoertuigen maximale snelheid houdt. En 
afgedekte lading is al helemaal niet van toepassing, terwijl dit wettelijk in Nederland verplicht is voor losse 
ladingen zand, uien, aardappels, spruiten e.d.  Dat vallende lading schade aan personen en eigendommen kan 
toebrengen lijkt  niet bij de bestuurders van deze voertuigen op te komen. 

Een citaat van de website veilig landbouwverkeer [31]; 

Nationale wetgeving updaten: De laatste jaren gaan er steeds meer stemmen op dat het tijd is voor een grondige update 
van alle nationale wetgeving ten aanzien van landbouwvoertuigen (i.e. Regeling Voertuigen en Wegenverkeerswet). De 
reden hiervoor is dat niet alle eisen die gesteld worden meer van deze tijd zijn. De nationale wetgeving ten aanzien van 
verkeersdeelname is verouderd, de basis dateert uit 1974 en is te weinig meegegaan met de ontwikkelingen in de 
landbouwtechniek en met de ontwikkelingen in het verkeer. Het verkeer is steeds drukker geworden en daarnaast zijn 
landbouwvoertuigen steeds groter, zwaarder en sneller (!) geworden. Dit heeft gevaren met zich mee gebracht die helaas 
soms op een pijnlijke manier naar voren komen bij ongevallen. Het zou daarom goed zijn de Nederlandse eisen ten aanzien 
van landbouwverkeer te updaten, en tevens de eisen beter af te stemmen op de Europese Typegoedkeuringseisen. 

Dit bevestigd de indruk van de respondenten. Ook uit een recent gehouden enquête in Piershil komt ook naar 
voren dat het landbouwverkeer de regels continue overschrijdt en het geeft dezelfde vormen van overlast als 
dit onderzoek naar voren komt [32]. 

 

6.7 Worden de problemen serieus genomen 
 

Maar liefst 94% van de 47 respondenten die deze vraag hadden ingevuld vindt niet dat de gemeente Korendijk 
/ Waterschap Hollandse Delta de problemen serieus neemt en de juiste acties initiëren. Drie respondenten 
hadden niets ingevuld, doch hadden erbij geschreven dat ze het niet wisten en 6% is tevreden. 

Feit is dat de interventies die wel gedaan zijn door de plaatselijke overheden, geen effect hebben gehad. Er 
wordt op dit moment door een overgrote meerderheid van de respondenten overlast ervaren door het verkeer 
op het gebied van (verkeers)veiligheid, geluidsoverlast, trillingen en schades. 
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7. Aanbevelingen 
 

Dit onderzoek wijst uit dat er terecht veel onvrede is onder de bewoners van het Zwartsluisje en de Sluisjesdijk 
met betrekking tot verkeersoverlast en onveiligheid.  

Het is na jaren pappen en nathouden de hoogste tijd om doeltreffende maatregelen te nemen.  

Omdat er op de dijk eigenlijk geen goede snelheidsbeperkende maatregelen mogelijk zijn en de woningen niet 
te verplaatsen zijn, is er eigenlijk maar één doeltreffende oplossing; het verkeer van de dijk weren. Het zware 
en brede verkeer past niet over een smalle dijk. Als het zware verkeer geweerd wordt dan kunnen er ook 
meerdere wegversmallingen geplaatst worden die een remmende werking hebben op de snelheid van de 
personenauto’s. 

Ondanks herhaalde verzoeken is het niet gelukt om de technische gegevens van de dijk boven tafel te krijgen.  
Men beweert namelijk dat de dijk technisch geschikt zou zijn voor het verkeer. Het Waterschap heeft 
inmiddels laten weten deze gegevens niet te hebben en heeft de gemeente verzocht om de gegevens 
beschikbaar te stellen. Tot op heden is dit nog niet gebeurd vermoedelijk omdat er geen technische gegevens 
zijn, anders waren ze toch wel beschikbaar gesteld. 

Een mooie oplossing zou een omleidingsroute zijn voor het doorgaande verkeer. Dit zou via bestaande beter 
geschikte wegen kunnen gaan doch men moet dan wel enkele kilometers omrijden. Men kan ook kiezen voor 
een stuk nieuw asfalt doch dit brengt hoge kosten met zich mee.  De omleidingsroute voor het zware verkeer 
kan met een klein budget. Men zal dan wel voor enige handhaving moeten zorgen. 

Als het brede verkeer niet meer over de dijk rijdt dan is er ook ruimte voor een smal trottoir. Dan kunnen in 
ieder geval voetgangers weer veilig van en naar hun woning lopen. Ook de woningen kunnen dan weer veilig 
onderhouden worden. 

Tijdens het onderzoeken van de verschillende wetenschappelijk artikelen met betrekking tot verkeersoverlast 
is nergens een artikel gevonden die goed aansloot bij de verkeerssituatie zoals op de dijk. De doorgaande 
wegen die overlast gaven hadden minimaal een trottoir.  Ook was nergens te lezen dat woningen met hun 
gevels aan het wegdek grensde. Dit maakt deze situatie tamelijk uniek. Dit bevestigd wel dat men dit soort 
dijken bijna nergens (meer) gebruikt als een doorgaande vrachtwagenroute. Bij de argumenten die de 
overheden gebruiken om de dijk vooral niet af te sluiten voor doorgaand zwaar verkeer wordt dit volledig 
genegeerd. Men gebruikt argumenten als,  het is altijd al een doorgaande route geweest en anders krijgen alle 
dijken overlast, tot angst voor rechtszaken van de ondernemers uit Korendijk toe. Het wordt dus tijd dat de 
overheden de situatie juist gaan inschatten. 

Zodra op andere wegen klachten over overlast en snelheidsovertredingen komen wordt er extra 
gecontroleerd. De gemeente Cromstrijen heeft onlangs bekend gemaakt daadwerkelijk onderzoek te gaan 
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doen naar klachten van omwonenden. Voor de problemen op de dijk zou het wellicht beter zijn als er één 
gemeente komt in de Hoeksche Waard met vooral nieuwe ambtenaren en colleges die wel bereid zijn om iets 
aan deze situatie te doen. Het gaat tenslotte wel om 74 woningen. Het gemiddeld aantal personen per 
huishouden is in Nederland 2,2 [33].  Het gaat dus om ongeveer 163 inwoners. Zoveel personen worden er 
dagelijks blootgesteld aan te grote verkeersonveiligheid en te hoge geluidsoverlast. 

Er zijn in het verleden verschillende interventies geweest om de dijk veiliger te maken. Men heeft binnen de 
komgrens een wegversmalling geplaatst, overigens wel nadat men een verkeersslinger heeft verwijderd. 
Overigens wordt in de oogsttijd (de maanden juni, juli en augustus) ieder jaar een helft verwijderd omdat het 
brede landbouwverkeer er niet tussendoor past. Een bijzondere interventie want dit betekent dat de dijk niet 
geschikt is voor dit brede verkeer. Men past de situatie dus tijdelijk aan ten koste van de veiligheid van de 
omwonenden. Er is een snelheidsdisplay geplaatst en in plaats van twee flitspalen is er nu nog één weliswaar  
een digitale.  Ook is er communicatie geweest tussen bewoners en gemeente en tussen ondernemers en 
gemeente. Buiten de komgrens zijn de fietssuggestiestroken versierd met een kleurtje. En al deze maatregelen 
hebben volgens de bewoners geen effect gehad. De overheden hebben verzuimd om te meten of dit wel of 
geen juiste conclusie is. Een belangrijke aanbeveling is om voortaan een nulmeting te doen en na de interventie 
ook een meting. Pas dan is na te gaan of een interventie daadwerkelijk effectief is en men de juiste interventies 
heeft gedaan. 

Verder zou het zeer zinvol zijn als men ook hier in deze gemeente eens op verkeersregels gaat handhaven. 
Naast de snelheden van alle voertuigen zouden ook de landbouwvoertuigen gecontroleerd moeten worden op 
technische staat, maximale breedte, eventuele vergunning voor te brede voertuigen en het afdekken van 
ladingen. 

Omdat uit dit onderzoek blijkt dat heel veel bewoners schade aan woningen hebben zou het de overheden 
sieren om hier onderzoek naar te laten doen. Het is de keus van de overheden en niet van de bewoners dat de 
dijk een vrachtwagen route is geworden en dat het vrachtverkeer via borden en routeplanners via deze dijk 
gestuurd wordt. Buiten hun schuld om moeten zij wel voor de schades opdraaien terwijl de veroorzakers vrij 
uit gaan en mogen blijven uitbreiden. 

Tot slot heeft de gemeente Korendijk flink geïnvesteerd in twee rondwegen. Hierdoor is de Sluisjesdijk en het 
Zwartsluisje een verbinding tussen deze rondwegen geworden met als gevolg een (grote) toename van 
verkeer.  Daarnaast wordt vanaf de A29, afslag Numansdorp het vrachtverkeer met speciale borden over 
Zwartsluisje en de Sluisjesdijk gestuurd. Dat men graag wil dat men terug via het Buitenom en de N 217 rijdt 
is leuk verzonnen maar dat doet geen chauffeur. Deze voorkeursroute is een wassen neus gebleken. De enige 
manier om het vrachtverkeer te dwingen via deze route terug te rijden is een inrijverbod bij het Buitenom 
plaatsen maar dit willen zowel de gemeente als het Waterschap niet.  

Meerdere bewoners gaven aan dat zij het inhaalverbod op de dijk terug willen hebben. Door de 
fietsuggestiestroken zou het gemotoriseerde verkeer voornamelijk midden op de dijk moeten rijden maar dit 
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gebeurd niet. Hierdoor ontstaan er zeer gevaarlijke situaties bij het inhalen. De overheden waren verbaasd dat 
men inhaalde op de dijk toen ze hiervan mondeling in kennis werden gesteld. Toch is er nog altijd geen actie 
ondernomen en worden de weggebruikers dagelijks aan onverantwoorde automobilisten met haast en gebrek 
aan verkeerskennis blootgesteld. En men kan hiervoor niet bekeuren daar inhalen niet verboden is. Dit is 
uiteraard heel makkelijk op te lossen door de borden terug te plaatsen. 
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9. Bijlagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkeersproblematiek Zwartsluisje/ Sluisjesdijk Korendijk 
   

Onderzoek naar de ervaren verkeersoverlast Zwartsluisje / Sluisjesdijk te Korendijk                                                                                 J. E. Prins - Cornelisse  

 pag. 38 

Bijlage 1, vragenlijst 
 
Verkeersproblematiek Zwartsluisje / Sluisjesdijk 

Dhr. Boogaard, wethouder te Korendijk heeft de afgelopen periode tijdens gemeente(raads)vergaderingen bij herhaling aangegeven dat 
er verdeeldheid zou heersen onder de bewoners aan het Zwartsluisje en de Sluisjesdijk. 

Al een tiental jaren geven bewoners aan dat ze veel last ondervinden van het drukke en (vracht)verkeer over de dijk. Door deze 
insinuaties van de heer Boogaard wordt dit probleem afgezwakt. Momenteel is er geen uitzicht op een oplossing ondanks gesprekken 
met een aantal bewoners en vragen vanuit de gemeenteraad. 

Wij willen daarom inventariseren in hoeverre u overlast ervaart. Daarom vragen wij u deze vragenlijst in te vullen en te ondertekenen. 
Deze informatie kunnen wij gebruiken bij eventuele verdere onderzoeken / acties. 

 

Naam: ___________________________________________________________________ 

Adres : ___________________________________________________________________ 

 

Vragen: 

Ondervindt u overlast van het verkeer op het Zwartsluisje /  
Sluisjesdijk?          Ja / Nee 
 

Betreft de overlast geluidsoverlast?        Ja / Nee 
Ondervindt u slaapproblemen vanwege deze geluidsoverlast?     Ja / Nee 

 
Betreft de overlast verkeersonveiligheid?       Ja / Nee 
Heeft u wel eens een verkeersongeval op de dijk ervaren?     Ja / Nee 
Bent u weleens in gevaar gebracht in of om uw huis vanwege 
   het verkeer?  (bijna ongeval)        Ja / Nee 
Kunt u veilig uw tuin / huis onderhouden, zonder  
   extra veiligheidsmaatregelen?        Ja / Nee 
Neemt u weleens veiligheidsmaatregelen om u veilig over de dijk te 
   verplaatsen? (bijvoorbeeld veiligheidsjasje dragen, lopen 
   over dijk vermijden)          Ja / Nee 

 
Betreft de overlast schade(s)?        Ja / Nee 
Heeft u de schade  / scheurvorming aan uw woning?      Ja / Nee 
Voelt u trillingen in uw woning als er zwaar 
  verkeer langs rijdt?         Ja / Nee 
Heeft u de indruk dat de schade (mede) veroorzaakt 
  wordt door het zware verkeer?        Ja / Nee 
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Heeft u de indruk dat er (veel) te hard gereden wordt?      Ja / Nee 
  Hoeveel procent zou er te hard rijden? ________%     

 
Heeft u overlast van het zware vrachtverkeer?      Ja / Nee 
Heeft u de indruk dat het verkeer toeneemt?       Ja / Nee 
  De toename betreft dit  vachtverkeer?       Ja / Nee 
            “                            landbouwverkeer?      Ja / Nee 
            “       personenauto’s?       Ja / Nee 

Heeft u de indruk dat gemeente en/of waterschap onze problemen  
   serieus nemen en de juiste acties initiëren?       Ja / Nee 

Is er nog iets wat u hier wilt vermelden?  ________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden?     Ja / Nee 
Emailadres: ________________________________________________________ 

Datum : ___________________________________________________________ 

Handtekening : _____________________________________________________ 

 

 

Vriendelijk bedankt voor uw medewerking, 

Bas Hensen 
John Bouman 
Eric van der Ploeg 
Judith Prins 
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Bijlage 2, opmerkingen respondenten 
 

Opmerkingen van de respondenten. Van de 51 respondenten had 68% gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om nog één of meerdere opmerkingen te plaatsen. Deze opmerkingen zijn hier anoniem, doch letterlijk 
overgenomen,  terug te vinden. 

Landbouwverkeer lijkt steeds groter, zwaarder en met meer geluidsoverlast.  

Wij hebben overlast van het zware vracht- en landbouwverkeer. Deze veroorzaken geluidsoverlast én trillingen. 

Wij hopen dat deze actie de bewoners op één lijn krijgt om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Het landbouwverkeer is wel groter en zwaarder geworden, deze rijden met hoge snelheid over de dijk. 

Er wordt ook door het landbouwverkeer steeds harder gereden. In de weekenden en rustige avonduren is de dijk vaak een 
racecircuit voor automobilisten en motorrijders. 

Er zijn mensen met luxe auto’s en motoren die erg hard over de dijk scheuren. Sommige jonge tractorbestuurders rijden 
ook erg hard terwijl ze ook nog druk zijn met hun mobiel. 

Het hard rijden is tot de flitspalen even remmen en dan weer op het gas. 

Flitspaal is gevaarlijk = automobilisten kijken op de teller en niet op de weg. 

Veel verkeer tijdens de ochtend- en avondspits. Tevens transport van gevaarlijke stoffen (ADR-transport)is onnodig risico 
op deze smalle dijk. 

Scheurvorming op diverse plaatsen, diverse bijna aanrijdingen, wakker worden van trillingen vrachtverkeer. 

Bijgevoegd twee foto’s van twee verschillende incidenten.  
1) 1 keer vanuit Zuid Beijerland richting Piershil (auto door de tuin) 
2) 1 keer vanuit Piershil richting Zuid Beijerland (auto in de tuin) 
Bij het eerste incident heeft de politie proces verbaal opgemaakt. 

Je weet dat dit een agrarisch gebied is en dat de producten op het land geoogst en vervoerd moeten worden zowel met 
landbouwvoertuigen en vrachtauto’s. 

Door het zware verkeer overal scheuren in het asfalt waardoor nog meer trillingen ontstaan. 
* Meer snelheidscontroles. 

Na de laatste asfalteringswerkzaamheden zijn de witte strepen te dik gemaakt, als hier een voertuig over rijdt geeft dit veel 
trillingen. 
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Zelf e-mail 2x gestuurd aan dhr, Boogaard zonder antwoord. Huis drie jaar te koop gehad zonder het te verkopen. Vrouw 
en kinderen diverse malen bijna aangereden door vrachtauto’s, trekkers, ect.  Oplossing Sluisjesdijk / Zwartsluisje alleen 
toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Zie bijlage 4 voor de geanonimiseerde e-mails. 

Toen Sluisjesdijk afgesloten was kon het vrachtverkeer wel ergens anders heen!!!!!! Waarom nu niet? Ook was er een 
tijdje een inhaalverbod. Ineens alles weg, Waarom??????De heer Boogaard is hier nog nooit wezen kijken laat stilstaan 
dat hij wat gevraagd heeft (is ook geen feestje) Is hier sinds kort ook een motor tour langs ’t Sluisje? 

Waterschap geen contact mee te krijgen. Gemeente???????? 
Dat de gemeente voor de ontstane schade opdraait en deze verantwoordelijkheid op zich neemt. Ze hebben er ook voor 
gezorgd dat we een rondweg kregen waar we niet om gevraagd hebben. 

Wij hebben alleen last van het zware vrachtverkeerdoor de put in de weg voor ons huis dat veroorzaakt alle trillingen. 

Ja ik vind de dijk(en) erg donker s ’avonds daardoor ontstaan er ook gevaarlijke situaties. 

Met name het landbouwverkeer rijdt steeds harder met een veel zwaardere last. Er zijn geen parkeervakken om je eigen 
auto of die van bezoekers te parkeren (= onveilige situatie). 

S ’Avonds in het donker wel veiligheidsjasje aan en de flitspaal doet het al jaren niet. 

Wij hebben nog nooit een klacht ingediend dus wij weten niet of de gemeente en/of waterschap onze problemen serieus 
nemen. 

Verwijzing naar wegbeheerder Delta 3x verzocht nr. 46 inhaalverbodsbord terug te plaatsen.. doen ze niet. 
Zolang de Hogeweg als racebaan wordt gebruikt… zal men blijven proberen met 80 á 90 km p/uur door te gaan op 
Zwartsluisje Niet Leuk!!!!!!   
Mogelijke oplossing; verhoog drempel bij Oranjeweg en Kaagweg en plaats een hoge drempel voor Zwartsluisje 
P.s. 80 á 90 km m.b.t. personenauto’s. Vrachtverkeer houdt doorgaans 70 km p/uur aan op Hogeweg. 
Terugplaatsen Inh v.b. nr 46 W.V.R (wegen verkeers regelement) 

Huis staat / zakt scheef, waardevermindering door veel zwaar verkeer waar voor mijn idee de dijk niet voor is gemaakt. (te 
smal, huizen staan aan de weg dus bij het verlaten van woning met auto / fiets wordt je regelmatig bijna voor je sokken 
gereden. 

In het verleden veel bezig geweest met de gemeente en het waterschap om het Zwartsluisje veiliger te krijgen maar we 
hadden weinig resultaat. Te vaak onze neus gestoten. 

Meer en vaker controleren. Niet altijd op reguliere tijden. 

33% < 60 km/h, 33% < 80 km /h, 33% > 80 km/h. Harder dan 60 km/h levert significant geluidsoverlast en onveiligheid 
op. Mogelijke oplossing: trajectcontrole Zwartsluisje zoals Oud- Cromstrijense dijk Westzijde Klaaswaal. Slapen met 
raam open is niet te doen ivm geluidsoverlast. 
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Eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens maken vanaf Zuid Beijerland vandaan. Als je op de dijk loopt ben je je leven niet 
zeker, moeten soms in de grasrand gaan staan of springen. Auto’s die inhalen levert soms gevaarlijke situaties op. 

Er wordt veel te hard gereden, vooral ’s ochtends.  

De slechte staat van de dijken, putten, scheuren en verzakkingen. Meer controle op snelheid. 

Wat betreft de geluidsoverlast en trillingen: haal die aansluitputjes uit het wegdek, als er s ’nachts een auto en zeker een 
vrachtauto over rijdt zit je vanwege de klappen en trillingen rechtop in je bed. Maak een stukje rondweg tussen Buitenom 
en Hogeweg met een fietspad ipv suggestie-strook. 

Twee rondwegen alleen geen goede verbinding tussen beide. Fietspad? Stukje rood asfalt!!!!! 

Misschien de vrachtwagen route borden weghalen o.a. op snelweg. 

Wanneer verkeersmaatregelen niet mogelijk zijn dan vaker controle op snelheid. Die ene flitspaal zet geen zoden aan de 
dijk. 

Landbouwverkeer is veel groter en zwaarder geworden en rijdt veel harder (55 á 60 km/p uur) en daarmee worden 
gevaarlijke situaties gecreëerd. Het is Schandalig dat de overheden niets doen aan de overlast, veroorzaakt door het 
doorgaande vrachtverkeer over de dijk. (zoals schade aan de huizen). 

Overal in de Waard zijn nieuwe snelheidscamera’s geplaatst, behalve op het Zwartsluisje. Het in het verleden ingevoerde 
inhaalverbod is stiekem afgeschaft. 

Putjes veroorzaken nodeloos trillingen. Vrachtverkeer voor Kleinjan heeft hier niets te zoeken. Veel landbouwverkeer rijdt 
te hard.!!  
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Bijlage 3, SBR-A richtlijn 
 

In de SBR-A richtlijn staat beschreven wanneer trillingen mogelijk schade aan gebouwen kunnen veroorzaken. 
De richtlijn is opgesteld door Stichting Bouw Research, zodat er een eenduidige manier is om trillingen te 
meten in de bouw.  

In de SBR-A richtlijn staat hoeveel gebouwen mogen trillen voor er mogelijk schade ontstaat. De sterkte van de 
trillingen wordt weergegeven in 'Vtop', in combinatie met de dominante frequentie van de trilling. Voor 
consumenten is te zien dat een trilling mogelijk schade heeft veroorzaakt, als de trilling de stippellijnen (de 
'karakteristieke grenswaarde') overschrijdt.  

Niet elk gebouw is even vatbaar voor schade door trillingen. Daarom zijn in de SBR richtlijn gebouwen 
ingedeeld in drie categoriëen. In de grafiek staan daarom ook drie stippellijnen. De drie categoriëen zijn: 

1. De minst kwetsbare gebouwen. Dit zijn gebouwen met een draagconstructie van gewapend beton, staal 
of hout. De karakteristieke grenswaarde voor de categorie begint bij een Vtop van 20 mm/s. 

2. Gebouwen met een draagconstructie van metselwerk. De karakteristieke grenswaarde voor deze 
categorie begint bij een Vtop van 5 mm/s. 

Dit zijn de meest kwetsbare gebouwen. Dit zijn oude gemetselde gebouwen met een draagconstructie die vaak 
in slechte staat verkeert. Deze slechte staat van de draagconstructie kunt u herkennen aan scheuren in de 
muren, betegeling of stucwerk en verzakking van het gebouw. De grenswaarde voor deze categorie begint bij 
een Vtop van 3 mm/s. 

Bron: Stichting Bouw Research 
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Bijlage 4, E-mails respondent 
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