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Geachte heer De Ruiter, 

Op 24 augustus 2021 heeft u een schriftelijke vraag gesteld over sluipverkeer in onze gemeente als 
gevolg van de verkeerssituatie op de A15. In deze brief beantwoorden wij uw vraag. 
 
U concludeert dat de flessenhals die voorheen bij Papendrecht lag, wordt verplaatst naar Sliedrecht-
Oost/Hardinxveld-West. Hierbij verwijst u naar een artikel in het Algemeen Dagblad1, waarin wethouder 
T. Spek portefeuillehouder verkeer en vervoer van de gemeente Sliedrecht wordt geïnterviewd en 
waarin wordt gesproken over het oplossen van de huidige flessenhals bij Papendrecht en het uitvoeren 
van werkzaamheden ter verbreding van de snelweg. Daarbij noemt u het aannemelijk dat deze 
ontwikkeling een enorme verkeersdrukte op de Peulenlaan en aangrenzende wegen kan geven 
vanwege sluipverkeer. Voorts noemt u terloops dat uw verkeerszorgen rondom de Peulenstraat-zuid 
en de Nieuweweg/Rivierdijk in relatie tot de IJzergieterij. U concludeert vervolgens dat dit 
verkeersprobleem een groot aandachtspunt moet zijn voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam.  
Uw concrete vraag is: Op welke manier gaat het college het verkeersprobleem dat zich aandient 
het hoofd bieden? 
 
Neemt het verkeer op de Peulenlaan wel toe? 
Met u zijn wij van mening dat een goede doorstroming op de A15 van groot belang is om de gemeente 
bereikbaar te houden. Het voorkomen van sluipverkeer in ons dorp is ook voor ons college een groot 
aandachtspunt.  
Wij vragen ons alleen af of uw conclusie dat de flessenhals die zich nu bij Papendrecht bevindt zal 
opschuiven richting Sliedrecht-Oost/Hardinxveld-West zal leiden tot meer sluipverkeer op de 
Peulenlaan, wel de juiste is. 
De flessenhals waar u op doelt, is een versmalling van 3 naar 2 rijstroken. Deze situatie doet zich alleen 
voor op de zuidbaan. Daar gaat het verkeer ter hoogte van Sliedrecht-Oost van 3 naar 2 rijstroken. Het 
verkeer moet zich samenvoegen en zal langzamer aan rijden en uiteindelijk stil staan. Het verkeer 
buffert zich dan op de zuidbaan en geeft een terugslag in westelijke richting. 
Op de noordbaan is er geen sprake van een flessenhals, omdat er geen 3e rijstrook bij komt. De 
invoegstrook gaat over in de uitvoegstrook. Er vinden wel wisselingen van rijbaan plaats, maar het is 
niet zo dat al het verkeer van 3 rijstroken terug moet naar 2. Het is eerder andersom: Het verkeer krijgt 
ruimte om zich te spreiden over 2 rijbanen en het weefvak. 
 
Lange termijn maatregelen 
Het is u bekend dat de capaciteit op de A15 een probleem is. De spitsen worden zwaarder en dreigen 
steeds vaker in elkaar over te lopen. De structurele manier om dit op te lossen is het uitbreiden van de 
capaciteit door verbreding. Wat ons college betreft heeft een verbreding naar twee keer drie rijstroken 

                                                      
1 Algemeen Dagblad d.d. 27 juli 2021: "Als je volgende salaris wordt gestort, heeft de A15 tussen 
Sliedrecht en Papendrecht er een rijbaan bij". 
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de voorkeur. Maar ook de mogelijkheid van de aanleg van spitsstroken, eventueel met extra 
weefvakken tussen Papendrecht en Sliedrecht en smart mobility- en mobiliteitsmanagement-
maatregelen wordt momenteel nog onderzocht. Verbreding van de weg is echter niet van vandaag op 
morgen gerealiseerd. Dat is een lange termijnoplossing. Wij zullen ons bestuurlijk en ambtelijk inzetten 
om de derde rijstrook in beide richtingen gerealiseerd te krijgen. 
 
Tijdelijk extra drukte door werkzaamheden 
Vooruitlopend hierop vindt momenteel de grootste onderhoudsopgave van het wegennet in de 
geschiedenis van Zuid-Holland plaats. Dit geeft overlast en extra verkeer op plaatsen waar je het 
misschien wat minder verwacht. Ook wordt uitvoering gegeven aan de quick-win maatregelen waar wij 
enkele jaren geleden aan hebben meegewerkt. De quick wins bestaan uit het aanleggen van een derde 
rijstrook langs de zuidbaan van de A15 tussen de N3 en Sliedrecht-Oost en het realiseren van een 
weefvak2 langs de noordbaan op hetzelfde wegvak. Het is u bekend dat we deze maatregelen graag 
hadden doorgetrokken tot Gorinchem, maar ter hoogte van Hardinxveld-Giessendam zijn te veel 
infrastructurele ingrepen nodig om dit onder de noemer van quick wins mogelijk te maken. De quick win 
studie is wel mede aanleiding geweest om nu de MIRT-verkenning op te starten. 
 
Een gedragsverandering is nodig 
De periode met Corona heeft ons geleerd dat we met thuis werken een groot deel van de files kunnen 
voorkomen. Als er een klein deel van de verkeersdeelnemers thuis werkt of de spits mijdt, kan het 
verkeer beter doorstromen. Dit vraagt een gedragsverandering van ons allemaal. Als regio zullen we in 
gesprek moeten met bedrijven en onderwijsinstellingen in de regio of reizen op een andere manier 
mogelijk is, bijvoorbeeld met de fiets, het ov het veer, of dat buiten de spits reizen mogelijk is. Hier 
zullen we als regio steeds meer op in zetten.  
 
Het treffen van fysieke maatregelen om sluipverkeer te weren, is heel lastig en risicovol. Een fysieke 
maatregel treft niet alleen het sluipverkeer, maar heeft ook effect op onze eigen inwoners. Bovendien 
is het oppassen dat een maatregel op de ene plaats leidt tot ongewenste verkeerstoename op een 
andere plaats, het zogenaamde waterbedeffect. De Peulenlaan en de Wieling zijn op zichzelf wegen 
die zijn ingericht om grotere hoeveelheden verkeer te verwerken. In de maatregelensfeer zouden we 
dan eerder in moeten zetten op het beperken van de negatieve effecten van het verkeersaanbod.  
 
Uiteindelijk zal de toekomst uitwijzen in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een toename van 
sluipverkeer in de gemeente. Alleen door monitoring kunnen we hierover een uitspraak doen, maar op 
dit moment is nog niet te overzien wat de consequenties zijn van alle werkzaamheden. 
 
Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
Johan de Jager Dirk Heijkoop 

                                                      
2 Een weefvak is een strook waarbij de invoegstrook van Sliedrecht-Oost over gaat in de 
uitvoegstrook naar de N3. 
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