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1.1 AANLEIDING 
 

De Metropoolregio groeit; er wonen, werken en recreëren steeds meer mensen. Meer mensen, betekent 

meer reizigers. Mede hierdoor staat de bereikbaarheid in de metropoolregio onder druk. Ook op het 

eiland Voorne-Putten en specifiek naar de Rotterdamse havengebieden toe, waar automobilisten 

dagelijks te maken hebben met files op de wegen die aansluiten op de A15. De A15 is dé route om van 

en naar het eiland te reizen. De A15 is ook de weg die werknemers en goederenvervoerders gebruiken 

om de haven van Rotterdam te bereiken. De inwoners van het eiland zijn voor de verbinding met 

Rotterdam, de haven en de overige gemeenten in de metropoolregio afhankelijk van vier 

oeververbindingen: de Spijkenisserbrug, Hartelbrug, Harmsenbrug en het Stenen Baakplein. De drukte 

op de wegen (N57, N218) wordt versterkt door de brugopeningen in de spits en storingen van de 

bruggen. Met de files komen ook de aanrijdtijden van de hulpdiensten onder druk te staan. Zeker ook 

met de verwachte groei in deze regio, heeft de bereikbaarheid van Voorne-Putten een duidelijke impuls 

nodig. 

 

Naast goed openbaar vervoer en de fiets is het nodig om de bereikbaarheid over de weg te verbeteren. 

Dit onderzoek richt zich op de reizigerservaringen/-behoeften van forenzen voor zeven deelgebieden 

van Voorne-Putten Haven. Het gaat om de gebieden: Nissewaard, Voorne aan Zee (Westvoorne, 

Brielle, Hellevoetsluis), Waal-Eemhaven, Botlek-Vondelingeplaat, Europoort West, Europoort Oost en de 

Maasvlakte. 

 

De centrale onderzoeksvraag die wij beantwoorden met dit onderzoek is: welke concrete 

maatwerkoplossingen zijn er per deelgebied voor het beter inrichten, spreiden en/of mijden van woon-

werkverkeer?  

 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn vijf onderdelen uitgevoerd:  

1 Om er achter te komen wat er in het gebied speelt op het gebied van mobiliteit en te achterhalen wat 

al eerder is onderzocht voerden we eerst een beknopte deskresearch uit. 

2 Om te weten wat er speelt per deelgebied, wat de bereikbaarheidsproblematiek is en welke 

oplossingsruimte we op het gebied van spreiden en/of mijden van woon-werkverkeer hebben, 

brachten we de deelgebieden in kaart door middel van een gebiedsanalyse. Hiervoor gebruiken we 

een ‘lagenbenadering’. 
3 Onderdeel van de gebiedsanalyse was het in kaart brengen van meekoppelkansen. In en rond het 

onderzoeksgebied staan diverse vervanging & renovatieprojecten op de planning. Deze projecten 

zorgen voor verkeershinder en discontinuïteiten in het mobiliteitsgedrag van forenzen. Deze 

momenten kunnen gebruikt worden om structurele gedragsverandering te bewerkstelligen. Daarom 

brachten we per project in kaart wat de impact is op de bereikbaarheid tussen de deelgebieden en 

hoe het beste omgegaan kan worden met deze dreigende verkeershinder.  

4 Om goede maatwerkoplossingen te bedenken voor de deelgebieden, willen we zicht krijgen op de 

problemen die forenzen ervaren en wat hun behoeftes zijn. Om de reiservaringen en -behoeftes per 
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deelgebied te achterhalen hebben we een enquête uitgezet en voerden we diepte-interviews met 

zowel werkgevers als werknemers.  

5 Wanneer we het gebied in kaart hebben gebracht, de meekoppelkansen hebben verkend en de 

ervaringen van reizigers op hebben gehaald kunnen we alle verzamelde informatie met elkaar in 

verband brengen om tot concrete oplossingen per deelgebied te komen, gericht op het verder 

optimaliseren van de mobiliteit. 

 

In de volgende hoofdstukken beschrijven we per hoofdstuk de belangrijkste onderdelen van het 

onderzoek. We geven aan hoe wij invulling hebben gegeven aan het betreffende onderdeel en wat de 

uitkomsten er van zijn.  
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In dit hoofdstuk vatten we de belangrijkste reeds uitgevoerde (en beschikbare) studies over de 

bereikbaarheid van Voorne-Putten en de havengebieden samen. Het gaat hierbij om 

bereikbaarheidsonderzoeken, gebiedsstudies en belevingsonderzoeken. Een volledige deskresearch 

staat in bijlage 1. 

 

2.1 BEREIKBAARHEIDSONDERZOEK VOORNE-PUTTEN 
 

De bereikbaarheid van Voorne-Putten is in 2019 onderzocht. Er is geconstateerd dat er relatief weinig 

arbeidsplaatsen (1 op 3.5 inwoners) zijn en dat er een grote dagelijkse pendelstroom tussen het eiland 

en de Rotterdamse havengebieden bestaat. Circa 30% van Voorne-Puttense beroepsbevolking werkt in 

de haven. In diverse studies en onderzoeken is geconstateerd dat de ontsluiting van Voorne-Putten in 

de toekomst verder onder druk komt te staan en dat er sprake zal zijn van structurele congestie rond de 

aansluitingen van het hoofd- en onderliggende wegennet. Dit beïnvloedt de bereikbaarheid van Voorne-

Putten en van de Rotterdamse haven nadelig. Er zijn maar 4 oeververbindingen naar de 

havengebieden. Het openbaar vervoer is vooral gericht op Rotterdam en fietsafstanden zijn relatief groot 

waardoor deze alternatieven van autogebruik voor velen niet zo aantrekkelijk zijn. 

 

Ook door de komst van de nieuwe Blankenburgverbinding (en de werkzaamheden die daarmee gepaard 

gaan) zal de bereikbaarheid van Voorne-Putten verder onder druk komen te staan. De congestie op N57 

zal toenemen. Ook de grote woningbouwopgave in het gebied zal de belasting op het wegennet 

vergroten. Om oplossingen te verkennen heeft Royal HaskoningDHV een aantal maatregelenpakketten 

opgesteld (Zie gecombineerd maatregelenpakket in Figuur 1). Hieruit blijkt dat een combinatiepakket 

van ‘een verbreding van N57’, ‘het aanpassen van de rotondes op de N57 naar ongelijkvloerse 
kruisingen’ en ‘aanpassingen aan de Harmsenknoop’ zullen leiden tot een forse reistijdverbetering. We 

merken hierbij op dat de verbreding van de N57 duurzame gedragsverandering in de weg kan zitten 

doordat gebruik van de auto (op termijn juist) gefaciliteerd wordt. 

2. Deskresearch 
 

Figuur 1. Gecombineerd maatregelenpakket N57-Hartelcorridor (Bereikbaarheidsonderzoek - 

RoyalHaskoningDHV (2019) 
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2.2 BEREIKBAARHEIDSONDERZOEK WAAL-EEMHAVEN 
 

In 2021 is het eerste fase bereikbaarheidsonderzoek voor de Waal-Eemhaven uitgevoerd. In dit 

onderzoek zijn de ontwikkelingen, ambities en (toekomstige) knelpunten van de havens in kaart 

gebracht. 

 

De Waal-Eemhaven is en blijft vooral een industrieel gebied waar plaats is voor havenlogistiek. Waal- 

Eemhaven is een aantrekkelijke vestigingsplaats vanwege de nabijheid van de stad. De technologische 

transformatie van de havens en de toenemende robotisering van logistieke processen zorgen voor meer 

vraag naar hoger opgeleid personeel, dat meestal in de stad of verder weg woont. Daarnaast zorgt de 

toename van distributieactiviteiten voor meer vervoersbewegingen over de weg. Prognoses laten zien 

dat de reistijden voor personenauto en goederenverkeer verder toenemen. Hoofdoorzaak is de 

congestie op de rijkswegen en de aansluitpunten Reeweg, Groene Kruisweg en Vondelingenweg. 

Ondanks de Blankenburgverbinding blijft er congestie op de aansluitingen en op het hoofdwegennet, zo 

is de verwachting. 

 

Volgens de modelgegevens neemt de congestie op de aansluitingen naar de Waal-Eemhaven toe. Het 

gaat hierbij om congestie op de A15 (ochtend), Beneluxtunnel en verbindingsboog A15-A4, (ochtend en 

avond).  De grote omrijdfactoren voor OV en fiets maken deze alternatieven minder aantrekkelijk dan de 

auto. Er is geen perspectief op structurele verbetering: de HOV Maastunnel en het omzetten van de 

waterbusverbinding naar een pendelverbinding geven slechts zeer minimale verbetering 

 

 

2.3 BELEVINGSONDERZOEK WOON-WERKVERKEER VOORNE-PUTTEN 
 

In 2015 heeft een onderzoeksbureau in opdracht van de Verkeersonderneming een onderzoek 

uitgevoerd naar ‘consumer insights’ over hoe burgers aankijken tegen hun woon-werkverkeer, welke 

barrières burgers ervaren om te komen tot een gedragsverandering en welke oplossingen zij zien om te 

komen tot een betere verkeersdoorstroming in de spits. 

 

De eerste associaties van bewoners van Voorne-Putten bij hun woon-werkverkeer zijn “irritatie”, “stress” 
en allerlei associaties met de infrastructuur die problemen geeft. Niettemin worden aan het gebruik van 

de eigen auto bijna alleen maar positieve kanten onderkend: gemak, in principe snel, vrijheid, controle 

en comfort. 

 

De onderzoekers hebben geconstateerd dat de beleving van het huidige openbaar vervoer negatief is 

ten opzichte van het gebruik van de auto.  

 

Het gebruik van de fiets, scooter of carpoolen is maar voor een beperkt aantal deelnemers een 

realistisch alternatief. Dit komt doordat ze vaak ver van hun werk wonen. Het meest benoemde nadeel 

van carpoolen is dat je een deel van de vrijheid verliest. Een andere belangrijke conclusie van dit 

onderzoek is dat er potentie is voor de e-bike en/of speed-pedelec als er betere fietsverbindingen komen 

en dat hiermee mogelijk het autoverkeer in de haven kan worden teruggedrongen. Voorwaarde hiervoor 

wel is dat dit wordt ondersteund door flankerend beleid.  

 

 

2.4 OPENBAAR VERVOER IN SPIJKERNISSE EN BOTLEK 
 

Uit een in 2016 uitgevoerd onderzoek blijkt 69% van de busreizigers op het busstation in Spijkenisse 

(Metro centrum) naar Rotterdam reist. Meer dan de helft van de reizigers die niet met de auto gaan doet 
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dat omdat ze geen auto en/of geen rijbewijs hebben. Een kwart kiest hiervoor vanwege de kosten. 

Reizigers geven aan dat ze behoefte hebben aan betere (sociale) veiligheid en overzichtelijke 

reisinformatie. 

 

Uit een analyse van Movares uit 2017 blijkt dat de ov-voorzieningen in de Botlek ondermaats zijn. De 

haltes hebben niet de juiste voorzieningen, de bereikbaarheid van de haltes is slecht en het haltebereik 

bedekt niet het hele havengebied. Bovendien wordt door ploegendiensten het ov gebruik moeilijk 

gemaakt: er rijdt ‘s nachts geen bus1. 

 

Uit de herkomst – bestemming analyse blijkt dat ongeveer 40% van de vervoersbewegingen uit 

gebieden komt die beter bereikbaar zouden zijn door de fiets te gebruiken in voor- en natransport van 

openbaar vervoer. Dit betekent dat de reizigerspotentie aanwezig is. 

 

Het rapport stelt verschillende ketenmaatregelen voor. De eerste is om leenfietsen en fietsstallingen bij 

de OV haltes te plaatsen. Zodat reizigers het laatste deel van de reis (van halte naar bestemming) met 

de fiets kunnen afleggen. Hierdoor wordt het haltebereik vergroot. Een andere ketenmaatregel is het 

aanbrengen voor pick-up points bij de haltes waar collega’s elkaar kunnen oppikken. 
 

2.5 VERVOER IN ANTWERPEN HAVEN 
 

In de Antwerpse haven gaat meer dan 80 procent van de 60.000 werknemers met de auto naar het 

werk. Slechts 0,3 procent gebruikt het ov en nog geen 6 procent gebruikt de fiets. Net als in Rotterdam 

geldt hier dat de ov ontsluiting minimaal is. Versterkt door de congestie rondom Antwerpen komt de 

bereikbaarheid van de haven onder druk te staan en kan een deel van het arbeidspotentieel uit de regio 

niet benut worden. In Antwerpen zien ze dat bedrijven zelf naar initiatieven zoeken om werknemers die 

geen auto hebben aan te trekken. Zo rijdt er collectief vervoer (bedrijfsvervoer) en zijn er 

fietspendelbussen ingezet. In deze – door de bedrijven geregelde – fietsbussen kunnen reizigers hun 

fiets meenemen. Op deze manier kunnen zij het laatste stukje (last-mile) naar het werk afleggen. 

Daarnaast wordt gekeken naar zogenoemde ‘skibussen’. Een systeem waarbij reguliere bussen naar 

een hub rijden waar reizigers vervolgens in kleinere bussen verdeeld worden naar de havens. Ook 

personenvervoer over water wordt onderzocht en verder uitgebreid. 

 

2.6 MAATWERKONDERZOEK 1: MAATWERKVERVOER VOORNE-PUTTEN – 
HAVEN 
 

Parralel aan dit onderzoek (dat Maatwerkonderzoek 2 heet) is een ander onderzoek uitgevoerd naar 

maatwerkvervoer op Voorne-Putten en naar de havens, waarbij het accent iets meer lag op het 

openbaar vervoer op Voorne-Putten zelf en waarbij breder gekeken is dan forenzen; dat wil zeggen dat 

er reizigers in zijn betrokken met diverse reismotieven (recreatief, winkelen, etc.). We noemen dit 

onderzoek ‘Maatwerkonderzoek 1;. De voornaamste conclusies uit Maatwerkonderzoek 1 zijn dat er 

gerichte verbeteringen mogelijk zijn met betrekking tot het maatwerkvervoer in onder andere 

Spijkenisse. Er is een groep reizigers die moeite heeft met het moeten reserveren van maatwerkvervoer. 

Dit betekent enerzijds dat het reserveringssysteem verbeterd/vereenvoudigd moet worden en dat 

bepaalde groepen (vooral ouderen) beter moeten worden meegenomen via informatie en training naar 

het omgaan met flexibel vervoer. Maar ook is er een groep die is ‘afgehaakt’ nu het vervoer 

gereserveerd dient te worden en andere manieren van reizen heeft gevonden, of minder reist. In het 

onderzoek zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien van communicatie en dienstregeling. Naar de havens 

toe (Maasvlakte en Europoort West) lijkt het vraagafhankelijke vervoer beter te functioneren. Toch zijn 

 
1 Sinds 2021 is het ov netwerk iets aangepast en wordt het Distripark in de spits ook aangedaan door de nieuwe lijn 205. 
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ook hier cruciale verbeterpunten te realiseren, die in het onderzoeksrapport worden beschreven. De 

Maasvlaktehopper wordt door een smalle (maar wel groeiende!) groep reizigers gebruikt, waarvan een 

deel geen toegang heeft tot een eigen auto. In het rapport worden aanbevelingen gedaan om meer 

mensen (waaronder ook andere groepen) te interesseren in de Maasvlaktehopper en Spijkhopper. In het 

onderliggende rapport wordt nu en dan verwezen naar het rapport van Maatwerkonderzoek 1. 

 



 

 

 

9 

 

 

In dit hoofdstuk brengen we in kaart wat er per deelgebied speelt, wat de bereikbaarheidsproblematiek 

is en welke oplossingsruimte we op het gebied van spreiden en/of mijden van woon-werkverkeer zien. 

Hiervoor hebben we de zogeheten lagenbenadering gebruikt. In deze methode wordt een 

onderzoeksgebied ‘opgedeeld’ in drie verschillende lagen: 

6 De bovenste laag is de occupatielaag. Deze laag beschrijft alle 

bewoners en activiteiten.  

7 De tweede laag, de netwerklaag, beschrijft wat de bewoners met 

verschillende activiteiten en bestemmingen verbindt. Voor dit 

onderzoek focussen we hierbij op de infrastructuurnetwerken 

voor personenvervoer, oftewel de routes voor auto, fiets en 

openbaar vervoer.  

8 De onderste laagt betreft de ondergrond. Deze laag bestaat in 

de klassieke methode uit alle biotische, abiotische en 

watersystemen. In dit mobiliteitsonderzoek is deze laag minder 

relevant en beschrijven we enkel de geografische grenzen van 

de deelgebieden. Aan de andere kant mogen we deze laag ook niet negeren, omdat de geografische 

ligging van Voorne-Putten zorgt voor een beperkt aantal oeververbindingen met de havens en lange 

fietsafstanden. 

 

We bekijken in dit hoofdstuk eerst het totale onderzoeksgebied. Daarbij analyseren we alleen de 

netwerklaag en de ondergrondlaag. De netwerklaag splitsen we uit in autobereikbaarheid, fiets en 

openbaar vervoer. Voor de occupatielaag zoomen we in de paragraaf er na in op verschillende 

deelgebieden. Het onderzoeksgebied hebben we verdeeld in zeven verschillende deelgebieden (zie 

Figuur 2Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Voorne-Putten knippen we op in een westelijk deel: 

Voorne aan Zee en een oostelijk deel: Nissewaard. De havengebieden van west naar oost zijn: 

• Maasvlakte 

• Europoort west 

• Europoort oost 

• Botlek-Vondelingenplaat 

• Waal- Eemhaven 

 

In de deelgiebiedanalyse beschrijven we hoeveel mensen er wonen, geven we een beeld van het 

landgebruik en kijken we naar de hoeveelheid en het soort bedrijvigheid.  

3. Gebiedsanalyse 
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Figuur 2. Onderzoeksgebied en de oeververbindingen 

 

In paragraaf 3.3 gaan we vervolgens in op de hinderprojecten en de meekoppelkansen die deze kunnen 

bieden voor structurele gedragsverandering. 

 

3.1 HET ONDERZOEKSGEBIED 
 

Zoals in de inleiding al benoemd, focussen we in dit onderzoek op forensenverkeer op het eiland 

Voorne-Putten en van Voorne-Putten naar de havens toe. In deze paragraaf bekijken we het 

onderzoeksgebied eerst als geheel.  

 

Voorne-Putten is een regio in Zuid-Holland, ten westen van Hoeksche Waard. Voorne-Putten kent een 

bijzondere relatie met de Rotterdamse havengebieden. Om en nabij 30% van de beroepsbevolking op 

het eiland pendelt naar de Rotterdamse haven om daar te werken (zie bijlage 1). 

 

3.1.1 Ondergrondlaag 

Voorne-Putten is volledig omringd door water, waardoor het gebied effectief een eiland is. De Bernisse 

splitst Voorne-Putten in twee delen, waardoor we kunnen spreken van een dubbeleiland. Het water 

brengt bijzondere eigenschappen aan het gebied, maar zorgt er ook voor dat het eiland qua 

bereikbaarheid afhankelijk is van slechts enkele verbindingen.  

 

3.1.2 Netwerklaag 

We beschrijven het auto-netwerk, de oeververbindingen, de knelpunten, het fiets-netwerk en het 

openbaarvervoernetwerk van het hele onderzoeksgebied. 

 

Auto-netwerk 

De hoofdontsluiting structuur voor autoverkeer op Voorne-Putten bestaat uit een noord-zuid verbinding: 

rijksweg N57 tussen Goeree-Overflakkee en de Europoort, en een oost-west verbinding parallel aan de 

A15: de provinciale weg N218/Groene Kruisweg (tussen Brielse meer en Hartelcorridor). Beiden N-
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wegen monden uit op de A15, waarover de grootste verkeersstroom wordt afgewikkeld naar de havens 

en Rotterdam. Diezelfde A15 vormt dan ook de ruggengraat van de ontsluiting voor Voorne-Putten, de 

havens en naar Rotterdam. De Groene Kruisweg tussen Spijkenisse en Waalhaven (N492) vormt de 

laatste belangrijke verbinding tussen Voorne-Putten en de havens. Ook deze weg geeft aansluiting op 

de A15. 

 

 

Figuur 3. ontsluitingsstructuur autoverkeer 

 

Voorne-Putten wordt afgescheiden van de Rotterdamse haven door het Hartelkanaal. De 

(auto)bereikbaarheid naar de havens is afhankelijk van slechts vier oeververbindingen (zie ook Figuur 

3): 

1 Stenen Baakplein / Suurfhoffbrug 

2 Harmsenknoop (Harmsenbrug en Brielse brug) 

3 Hartelbrug (twee bruggen) 

4 Spijkenisserbrug 

 

Doordat de bruggen regelmatig langdurig open zijn en af en toe in storing treden ontstaat congestie en 

is het netwerk naar de havens toe niet robuust. Met name de Spijkenisserburg blijkt storingsgevoelig. 

Niet alleen de oeververbindingen zijn kwetsbaar, maar er zijn ook verschillende beweegbare bruggen op 

de corridors tussen de deelgebieden. Zo is de Calandbrug momenteel voor geruime tijd buiten gebruik, 

wat al aanzienlijke hinder tussen Rozenburg en de Europoort teweegbrengt. Ook de Botlekbrug kent 

storingen. Doordat de Botlektunnel geen alternatieve route is naar Vondingelenplaat en de Waal- 

Eemhaven staat het autoverkeer al snel vast bij een dergelijke storing. Daarbovenop gaan er 

verschillende kunstwerken in de omgeving binnenkort in (groot) onderhoud. De hinder die dit met zich 

meebrengt zet de bereikbaarheid van de havens verder onder druk. 

1. 

2. 

3. 
4. 
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Naast de kunstwerken vormen de belangrijkste knelpunten in het netwerk de N57 (met name in de 

avondspits richting Hellevoetsluis en de te smalle Hartelbrug) en de kruispunten van de N218 met de 

N494 (ter hoogte van Zwartewaal) en de N493 in Spijkenisse. Daarmee zien we twee kwetsbare 

corridors waarvan in een eerder bereikbaarheidsonderzoek2 al verkeerskundige problemen zijn 

vastgesteld: de corridor N57- Harmsenknoop en de Hartelcorridor tussen Hellevoetsluis en het 

Hartelkruis. Ook de aansluiting van de Groene kruisweg op de A15 ter hoogte van de Waal-Eemhaven 

is een knelpunt. Daarnaast staat de boog naar de Beneluxtunnel regelmatig vast. Tenslotte zorgt de 

nieuwe Blankenbrugverbinding tussen A15 en A20 (oplevering 2024) volgens het 

bereikbaarheidsonderzoek uit 2018 voor extra verkeer door Voorne-Putten met als gevolg extra druk op 

de N57. 

 

De congestie op de A15 vindt met name plaats tussen knooppunt Vaanplein en Beneluxplein. Dit valt 

net buiten het onderzoeksgebied. De filedruk op de A15 in de havens valt betrekkelijk mee.  

 

Het fiets-netwerk 

De meest gebruikte fietsroutes (o.b.v. Google Maps data) zijn in Figuur 4Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. weergegeven. Wat ten opzichte van het autonetwerk opvalt is dat er voor fietsers een vijfde 

oeververbinding beschikbaar is. Tussen Oostvoorne en de Maasvlakte is een fietspad gelegen. In Figuur 

44 zijn ook de fiets reistijden (zonder trapondersteuning: 18 km/u gemiddeld) van de grootste 

woonkernen op Voorne-Putten naar 5 havengebieden zichtbaar. We zien dat de fietstijd naar de havens 

vanaf alle drie de kernen meestal langer is dan een half uur. Enkel de afstand tussen Spijkenisse en de 

Botlek is vrij kort, met maar 15 minuten. De Maasvlakte is verder redelijk snel te bereiken vanuit 

Oostvoorne (25 minuten). Brielle lijkt door de nabijheid van de Europoort makkelijk bereikbaar te zijn per 

fiets, maar door de forse omrijdafstand voor fietsers ter hoogte van de Harmsenbrug is de reistijd al 

gauw 30 minuten.   

 
2 Verdiepingsonderzoek Bereikbaarheid Voorne-Putten en haven A (Royal HaskoningDHV, 2018) 



 

 

 

13 

 

 

Figuur 4. Meest gebruikte fietsroutes, reistijd per fiets (bij benadering) naar de havens. Rechtsboven: vanaf Hellevoetsluis, linksonder: 

vanaf Brielle, rechtsonder: vanaf Spijkenisse  

 

 

Openbaar vervoer-netwerk 

Het openbaar vervoer netwerk op Voorne-Putten bestaat uit een uitgebreid busnetwerk met een 

oriëntatie op Spijkenisse. Vanuit busstation Metro Centrum in Spijkenisse, waar de Rotterdamse metro 

stopt, vertrekken diverse streeklijnen richting de rest van het eiland. Twee R-net lijnen naar Brielle en 

Hellevoetsluis vormen de ruggengraat van het netwerk, met onderliggend verschillende stadsdiensten 

die het hele eiland ontsluiten. Daarnaast rijden er een belbus en een buurtbus die de dunbevolkte 

gebieden bedienen. Een overzicht van de verschillende diensten met tussen haakjes de 

lijndienstnummers: 

• Stadsdiensten Spijkenisse (84 en 87) 

• Stadsdienst Hellevoetsluis (91) 

• R-net Spijkenisse-Rockanje via Brielle/Hellevoetsluis (403, 404) 

• Streeklijnen (102, 106, Botlekbus: 105, 205) 

• Belbus (107): bedient Oudenhoorn, Zuidland, Abbenbroek en Heenvliet 

• Buurtbus (192): Bedient Brielle-Vierpolders 

 

Zoals weergegeven in Figuur 5Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. verschilt de bereikbaarheid naar 

de havens met openbaar vervoer sterk per haven. Zo is de Waal-Eemhaven gedekt door drie 

verschillende ov lijnen, is de Botlek deels gedekt door laag frequent vervoer en rijdt er vervoer op afroep 

tussen Brielle en de Maasvlakte / Europoort west (Maasvlaktehopper). Verschillende havens zijn 

helemaal niet ontsloten met openbaar vervoer. Zo is in de Europoort oost geen enkele bushalte, rijden 
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er geen bussen door Vondelingenplaat en is het oosten van de Botlek ook slecht bereikbaar. Hoewel de 

Waal-Eemhaven goed bereikbaar is per bus, zijn deze lijnen georiënteerd op Rotterdam. De reistijden 

vanuit Voorne-Putten zijn aanzienlijk. Zo is de reistijd vanuit Spijkenisse al gauw drie kwartier (door een 

ongunstige overstap bij Slinge) en vanuit Voorne aan Zee meer dan 75 minuten. 

 

 

 

Figuur 5. Openbaar vervoer dekking in de verschillende havengebieden 
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3.2 DE 7 DEELGEBIEDEN 
 

In de deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de 7 verschillende deelgebieden. We nemen de twee 

deelgebieden in Voorne-Putten samen en behandelen de havengebieden in de paragraaf er na omdat 

deze qua typologie vergelijkbaar zijn.  

 

3.2.1 Voorne-Putten 

 

Het eerste deelgebied, Voorne aan Zee, is de per 1 januari 2023 fusiegemeente van Hellevoetsluis, 

Brielle en Westvoorne. Nissewaard is het tweede deelgebied en bestrijkt de gelijknamige gemeente. De 

belangrijkste elementen uit de drie lagen van de lagenbenadering (ondergrond, netwerk en occupatie) 

zijn samengevat in Figuur 6 en 7 voor respectievelijk Voorne aan Zee en Nissewaard. 

 

 

Figuur 6 Voorne aan Zee: landgebruik, ontsluitingsstructuur (netwerk) en inwoneraantal van de grootste kernen 

 

Figuur 7 Nissewaard: Ontsluitingsstructuur, landgebruik en inwoneraantal van de grootste kernen 
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Ondergrondlaag 

Voorne aan Zee bestrijkt het westelijk deel van het eiland Voorne. Voorne aan Zee wordt bijna geheel 

omsloten door water. Aan de zuidzijde door het Haringvliet, aan de westzijde door de Noordzee en ten 

noorden door het Oostvoornse Meer en het Brielse Meer. De oostelijke grens van Voorne aan zee wordt 

vooral bepaald door het Voornse kanaal. Bij Hellevoetsluis is de grens zodanig naar het oosten 

opgeschoven dat de gehele gemeente Hellevoetsluis (inclusief Oudenhoorn) behoort tot Voorne aan 

Zee. Voorne aan Zee is niet hetzelfde als Voorne. Een deel van het eiland Voorne behoort namelijk tot 

Nissewaard. 

 

Nissewaard is het oostelijk deel van Voorne-Putten en omvat het eiland Putten en een deel van Voorne. 

Het hele gebied valt onder de gelijknamige gemeente. Net als Voorne aan Zee wordt Nissewaard ook 

geheel omsloten door water: Haringvliet, kanalen aan west en noordzijde, de Oude Maas en het Spui. 

De Bernisse, de rivier tussen de eilanden Voorne en Putten, vormt een natuurlijke scheiding in het 

gebied. Zuidelijk ligt het natuurreservaat Beningerslikken, een voormalig buitendijks landbouwgebied dat 

door de komst van Haringvlietdam veranderd is in een natuurgebied. 

 

Netwerklaag 

Voorne aan zee 

Voorne aan Zee kent twee (oever)verbindingen met het havengebied: De Harmsenskoop (Harmsenbrug 

en Brielsebrug) naar de Europoort en de aansluiting Oostvoorne/Stenen Baakplein/Suurhoffbrug richting 

de Maasvlakte. Al het verkeer vanaf Voorne aan Zee in de richting van Rotterdam wordt verwerkt over 

de A15 en moet via de Brielse Brug, Harmsenbrug en Thomassentunnel/Calandbrug. Aan de 

Zuidwestzijde is de Haringvlietdam gelegen, welke Voorne-Putten met Goeree-Overflakkee verbindt via 

de N57 . 

 

Het fietsnetwerk op Voorne Aan Zee is uitgebreid en wordt voornamelijk gebruikt voor recreatieve 

doeleinde. De utilitaire fietser lijkt wat minder vertegenwoordigd. Dit komt deels door de grote afstanden 

tussen de dorpen en naar het havengebied en doordat het autoklimaat aantrekkelijk is, terwijl de 

fietsafstanden groot zijn.  

 

Vervoerder EBS verzorgt, net als in de rest van het studiegebied, het openbaar vervoer in Voorne aan 

Zee. Dit bestaat twee HOV busverbindingen (R-net) Rockanje-Brielle/Hellevoetsluis-Spijkenisse, 

aangevuld met streeklijnen en stadslijnen die de kernen met elkaar verbinden. Reizigers richting de 

Maasvlakte kunnen gebruik maken van vraagafhankelijk vervoer (Maasvlaktehopper). De 

Maasvlaktehopper start in Brielle en rijdt naar de bedrijven in Europoort West en de Maasvlakte. Bus 

105 rijdt van Hellevoetsluis via Brielle naar Rozenburg en de bedrijven in de Botlek.  

 

Het Voornse kanaal aan zuidoost kant zorgt voor enige barrièrewerking tussen Voorne aan Zee en 

Nissewaard. Het aantal (auto)verbindingen naar deelgebied Nissewaard is hierdoor beperkt. De grootste 

stroom van Hellevoetsluis richting Spijkenisse slaat langs het kanaal af, via de N494 en de N218 

 

Nissewaard 

De Hartelbrug is een belangrijkste schakel om het gebied uit te komen. Samen met de Spijkenniserbrug, 

welke Spijkenisse met Hoogvliet verbindt, zijn dit de enige bruggen om het eiland in het oostelijke 

richting te verlaten.  

 

Spijkenisse heeft een sterke verbondenheid met Rotterdam. In Spijkenisse is ook een eindpunt van de 

Rotterdamse metro. De Rotterdamse metro is de snelste manier om vanuit het hele studiegebied op het 

nationale treinnet te komen. Spijkenisse vormt dan ook een belangrijk overstappunt voor ov-reizigers 

van Voorne-Putten (Voorne aan Zee en Nissewaard) naar Rotterdam en de rest van Nederland.  In 
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Spijkenisse vertrekken bij het knooppunt metro centrum diverse stads- en regiobuslijnen.  De 

hoofdcorridor bestaat uit hoogfrequente R-Net lijnen naar Hellevoetsluis en Brielle. Spijkenisse zelf is 

ontsloten door een aantal stadslijnen, gecomplementeerd door de Spijkhopper. De Spijkhopper is 

vraagafhankelijk (op afroep) en biedt kriskras verbindingen door diverse wijken van de Spijkenisse aan. 

 

Occupatielaag 

Voorne aan zee bestaat uit drie gemeenten: Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. In totaal wonen er 

circa 73.000 mensen. Daarvan is de werkzame beroepsbevolking 38.000. De grootste woonkernen zijn 

Hellevoetsluis (40.600) en Brielle (15.000), gevolgd door de badplaatsen Oostvoorne (8.100) en 

Rockanje (6.525). Er vanuit gaande dat over heel Voorne-Putten circa 30% van de beroepsbevolking in 

de havens werkt schatten we in dat er een dagelijkse pendel van 11.000 mensen vanuit Voorne-Putten 

naar de haven is. Deze pendel zal in de toekomst alleen maar groeien omdat er een flinke 

woningbouwopgave is in de regio. Brielle gaat waarschijnlijk het hardst groeien. Het staat inmiddels vast 

dat er in Brielle 1.834 nieuwe woningen worden gebouwd, in Hellevoetsluis 1.160 en in Westvoorne 710. 

Overige werknemers werken verder weg, voornamelijk in noordoostelijke richting en zijn voor de 

autobereikbaarheid afhankelijk van dezelfde oeververbindingen als de werknemers in het havengebied. 

 

Het gebied kenmerkt zich door veel landbouw. Met name aan de zuidwestzijde is een aantal 

vakantieparken / campings gevestigd. Hier zijn ook duingebieden (natuur) en het strand van Rockanje 

welke zich goed lenen voor recreatie. Dit trekt toeristisch verkeer vanuit het oosten. Brielle is een oude 

vestingstad. Hellevoetsluis is de grootste plaats en kent een jachthaven en eveneens een vesting. 

 

In Voorne Aan zee zijn met name landbouwbedrijven gevestigd. Centraal in het gebied (rond Tinte) is  

een kassengebied. De grotere kernen kennen wat kleinschalige industriegebieden/bedrijventerreinen. 

 

We weten dat er een dagelijkse pendel van Voorne aan Zee naar Nissewaard bestaat van zo’n 2.300 

forenzen. Andersom is dit 1.400. Nissewaard telt ongeveer 86.000 inwoners. Hiervan zijn de meeste 

inwoners woonachtig in Spijkenisse (72.000 inwoners). Dat maakt dat de rest van het gebied aanzienlijk 

minder bewoond wordt dan Voorne aan Zee. Zuidland is de tweede kern met circa 6.000 inwoners. 

Daarnaast wonen er nog  2.500 mensen in Heenvliet en circa 1.500 in Geervliet en Abbenbroek. Zo’n 
9000 inwoners van Nissewaard werken ook in Nissewaard. Daar tegenover staat dat 20.000 

Nissewaarders de gemeente te verlaten om te werken. Daarmee heeft de gemeente één van de 

grootste arbeidstekorten van Nederland. Met een werkzame beroepsbevolking van 43.000 schatten we 

in dat ongeveer 13.000 mensen naar de haven toe reizen. Doordat de gemeente de ambitie heeft 

uitgesproken om tot 2030 3.000 woningen bij te bouwen zal deze pendel groter worden. 

 

Het Voorns deel van Nissewaard kenmerkt zich door inpoldering en landbouwkavels. Zuidelijk ligt het 

natuurreservaat Beningerslikken. De bebouwde kom van Spijkenisse bestrijkt ongeveer de helft van 

Putten. Op de rest van Putten is landbouw de belangrijkste functie. 

 

3.2.2 Rotterdamse havengebieden 

De vijf Rotterdamse havengebieden zijn chronologisch in de tijd ontwikkeld, steeds verder zeewaarts, de 

stad uit. Het aandeel petrochemische industrie en vloeistof bulk op-/overslag is het grootst in de havens. 

Daarna komt de containeroverslag. Beide vormen van industrie gaan gepaard met enorme 

bedrijventerreinen met lage dichthoud van banen. Tussen grote bedrijven in liggen nog clusters van 

kleinere maakbedrijven en lichte industrie. Ook liggen er een aantal woonkernen geklemd tussen de 

havens. 



 

 

 

18 

 

Figuur 8 De Rotterdamse haven: ontsluitingsstructuur, landgebruik en inwoneraantal van de grootste kernen. 

 

De havengebieden verschillen met name in de occupatie/landgebruik-laag. De netwerklaag is redelijk 

overeenkomstig. Via de weg is de A15 de verbinding naar Voorne-Putten en het achterland. Langs de 

A15 is een spoortracé dat internationaal goederenvervoer verwerkt. Vanzelfsprekend is de derde 

ontsluiting over het water (de Nieuwe Waterweg). Binnenvaartschepen maken de verbinding met het 

Europese achterland, zeeschepen met havens over de hele wereld.  

 

Wat betreft personenvervoer vormt de auto veruit het grootste aandeel. De aanwezigheid en kwaliteit 

van een OV-verbinding verschilt per havengebied. Wat opvalt is dat de bedrijvenclusters met kleinere 

terreinen veelal wel bediend worden terwijl de zwaardere industrie en containeroverslag-clusters geen 

openbaar vervoer kennen. Hier is soms wel bedrijfsvervoer geregeld. Wat betreft fietsverbindingen zijn 

er over het algemeen vrij liggende fietspaden. Door de grote afstanden en de industriële omgeving is het 

echter niet overal aantrekkelijk om te fietsen door en naar de havengebieden. Bovendien is de sociale 

veiligheid op verschillende plekken in de haven een probleem. 
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Maasvlakte 

De Maasvlakte is het nieuwste havengebied van de hele Rotterdamse haven. Hier vindt vooral 

containeroverslag plaats, gevolgd door chemie en distributie. Maasvlakte 1 (west) is voornamelijk bezet 

door containerterminals. Dit genereert veel vrachtverkeer. Op de noordpier is de Maasvlakte 

Olieterminal gevestigd. Maasvlakte 2 is nog nieuwer en huisvest twee verschillende containerterminals. 

Op de zuidpier vindt overslag van bulkgoederenplaats en staat een kolencentrale. Daarnaast is er een 

assemblageplatform voor funderingspalen van windturbines. Momenteel is er nog veel onontwikkelde 

grond op Maasvlakte 2. Het gebied moet zich ontwikkelen tot havengebied gericht op offshore 

windenergie.  Voor de gehele Maasvlakte is de ambitie vanuit het Havenbedrijf om het meeste 

duurzame en innovatieve havengebied te worden. Aan de zuidkant zit de Slufter, een recreatiestrand, 

een aantal distributiecentra en een havenkantoor. 

 

Voor de grootschalige havenactiviteiten (containeroverslag en bulkgoederenoverslag) is veel 

havenpersoneel nodig. Deze werken in shifttijden. 

 

De Maasvlakte wordt bediend door de Maasvlaktehopper. Deze vraagafhankelijke dienst rijdt vanaf 

Brielle en Vlaardingen naar verschillende bedrijven op de haven. Shiftmedewerkers kunnen de 

Maasvlaktehooper niet voor alle diensten gebruiken en zijn dan vooral afhankelijk van de auto. 

 

Europoort  

De Europoort is een van de grootste petrochemische industriegebieden ter wereld. Deze havens zijn 

aangelegd in de jaren ’50. Qua geografische structuur is de haven het ingeklemd tussen de Maasvlakte,  

de Nieuwe Waterweg en het Hartelkanaal. Bijna de hele Europoort is gericht op de overslag van 

aardolie. In de westpunt is ook een deel gealloceerd aan ertsoverleg (droge bulk) en verrijst er in de 

nabije toekomst een Foodhub. In deze nieuwe Foodhub worden voedsel- en agriproducten 

overgeslagen. Daarnaast zijn er in Europoort west wat grotere kantoren (o.a. BP) en kleinere bedrijven 

gevestigd.  

 

Wanneer we het netwerk bekijken zijn de bedrijvigheden allemaal nabij de A15 gelegen. Enkel 

Europoort West wordt bediend door openbaar vervoer. De maasvlaktehopper rijdt ook hier. Europoort 

Oost kent geen ov-verbinding. Dat maakt voor deze analyse het belangrijkste verschil tussen Europoort 

oost en west. 

 

Botlek-Vondelingenplaat 

De havens Botlek-Vondelingenplaat kunnen worden gezien als een aantal aparte delen. Het 

woongebied Rozenburg behoort niet tot de havens, maar heeft een sterke relatie met de Botlek door de 

nabijheid ervan. Ten zuiden van Rozenburg is het Distripark Botlek gelegen, met een mix van logistieke 

en transportbedrijven, industriële en kleinschaligere (maak)industrie. Ten oosten van Distripark is de 

Botlek, waar de overslag van liquid bulk de belangrijkste activiteit is. Daarnaast is er een grote 

scheepswerf en heeft AVR een afvalverwerkingsdepot. Aan de andere zijde van de Oude Maas is de 

Vondelingeplaat gelegen. Ook dit havengebied wordt gedomineerd door petrochemische industrie.  

 

De ontsluiting gaat ook hier via de A15. De Botlektunnel is samen met de Botlekbrug een belangrijke en 

kwetsbare schakel richting het achterland. Wat betreft ov wordt alleen het westelijk deel van de Botlek 

bediend door een bus: Lijn 105 naar Rozenburg en spitslijn 205 door Distripark. 

 

Waal-Eemhaven 

Aan de oostzijde van de A4 is de Waal-Eemhaven gelegen. Ook dit gebied bestaat uit twee versmolten 

havengebieden. Ingeklemd tussen de A4 en de Eemhaven ligt het dorp Pernis. De Waal-Eemhaven kent 

een grote mix aan bedrijvigheid in vergelijking tot de andere havengebieden. De Waalhaven kan gezien 
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worden als een overgangsgebied tussen de stad en haven. Hier vinden zowel stedelijke economie als 

havenactiviteiten plaats: dienstverlening en distributie. De Waal-Eemhaven biedt plaats voor maritieme 

industrie en reparatie (Boskalis, Rotterdam Offshore group etc.). Er bevinden zich toeleveranciers voor 

de haven, binnenvaart services en opleidingsinstituten. Er zijn hoofdkantoren gevestigd van bedrijven 

als Samskip, Evergreen en Steinweg. In de Waalhaven-Zuid is veel distributielogistiek en een aantal 

onderwijsinstellingen. Op de middenpier is RDM-campus gevestigd met havenlogistiek. Verder is er nog 

de City Terminal waar veel overslag plaatsvindt. In de Eemhaven worden vooral Shortsea containers 

verwerkt.  

 

Qua werkgelegenheid biedt de Waal-Eemhaven veel banen voor met name mensen uit Rotterdam Zuid. 

Vanuit Voorne-Putten is er uiteraard ook een pendel. De arbeidsplaatsen in de Waal-Eemhaven zijn als 

volgt verdeeld: Industrie (15.000), Detailhandel (900) en Overig (8.100). De Waal-Eemhaven heeft door 

de verscheidenheid aan kleinere bedrijven te maken met een grote druk op de ruimte.  

 

Door zowel de Waalhaven als de Eemhaven rijden diverse bussen van RET. Vanaf Zuidplein of Slinge 

kan je met de bus 68 naar RDM campus (centrale pier), lijn 72 naar Sluisjedijk (oostpier) en 69 naar de 

zuidelijke Eemhaven en Pernis. Daarnaast is er een Watertaxi verbinding naar Heijplaat, een 

tramverbinding naar het oostelijk deel van de Waalhaven en stopt de Metro komend uit Spijkenisse bij 

Pernis. Ondanks de goede verbondenheid met het Rotterdamse ov-net is de reistijd vanuit Voorne aan 

Zee nog aanzienlijk. Het netwerk is duidelijk gericht op reizen vanuit Rotterdam. De omrijdfactor voor 

reizen met het OV van en naar Voorne-Putten 

 is groot. Daarnaast liggen de metrostations vrij ver van de bestemmingen in de Waalhaven, is het voor 

bedrijven verder op de pieren de loopafstand naar de bushaltes ook nog ver en zijn de bussen naar 

Waalhaven-zuid en RDM campus in de ochtendspits vol met scholieren3. 

 

 

3.3 MEEKOPPELKANSEN I.R.T. V&R PROJECTEN IN DE REGIO 
 

Zoals in paragraaf 3.1 al vermeld, vindt er in de omgeving onderhoud plaats aan diverse kunstwerken. 

Daarnaast gaan bruggen regelmatig (langdurig) open, waardoor stremmingen ontstaan. Deze 

netwerkverstoringen zetten de bereikbaarheid tussen de deelgebieden extra onder druk, maar kunnen 

ook kansen creëren voor duurzame gedragsverandering. De Hinderaanpak van Rijkswaterstaat schrijft 

voor om niet alleen tot doel te stellen om (verkeers)hinder te beperken, maar dat maatregelen ook 

zoveel mogelijk moeten bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen, verkeersveiligheid en structurele 

gedragsverandering. De meekoppelkansen die ontstaan uit de discontinuïteiten (door hinder) kunnen 

benut worden om structurele gedragsverandering te bewerkstellingen. Deze discontinuïteiten bespreken 

we in deze paragraaf. 

 

 

 

 
3 1e fase Bereikbaarheidsonderzoek Waal – Eemhaven (2021) 
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3.3.1 Vervanging & Renovatie projecten 

In Tabel 1 is een overzicht weergegeven van de aankomende hinderprojecten binnen het 

onderzoeksgebied. In de tabel is een grove inschatting te zien van de impact die de hinderprojecten op 

de bereikbaarheid tussen de deelgebieden hebben. We redeneren hier vanuit de woongebieden op 

Voorne-Putten naar de havens toe. Het is belangrijk te benoemen dat dit geen verkeerskundige 

knelpuntenanalyse is, maar een overzicht van de bereikbaarheid tussen de woon en werkgebieden en 

de afhankelijkheid van de schakels. Deze exercitie geeft een eerste inzicht van de hinderopgave en de 

kansen die er liggen om duurzame gedragsverandering teweeg te brengen. 

 

Tabel 1. overzicht hinderimpact op de forensenrelatie tussen Voorne-Putten en de vijf havengebieden (rood: zware impact, geel: 

zware impact met alternatieven beschikbaar; groen: beperkte impact; wit: geen impact) 

 

• De Calandbrug is op dit moment (augustus 2022) in langdurige storing en geeft al flinke hinder 

tussen Rozenburg en Europoort/Brielle. De brug is sinds mei 2022 niet beschikbaar voor wegverkeer 
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omdat de lagers van het beweegbare deel versleten zijn. Herstelwerkzaamheden duren nog tot eind 

2022. Dit tast de bereikbaarheid van Rozenburg ernstig aan. Vooral bewoners in Rozenburg 

ondervinden hier veel last van. Deze brug staat op de planning voor grondige renovatie in 2025. 

Openbaar vervoer en fiets zijn beiden in theorie prima alternatieven voor een reis tussen Rozenburg 

en Brielle, ware het niet dat juist deze modaliteiten te maken hebben met forse omleidingen door de 

stremming. De reistijd van Bus 105 tussen Rozenburg en Brielle/Hellevoetsluis is toegenomen 

doordat deze een alternatieve route rijdt. Fietsers zijn zo’n 20 minuten langer onderweg. Zuid-

Holland Bereikbaar heeft in opdracht van ProRail een compensatieregeling in het leven geroepen 

om reizigers te ontlasten. Zij mogen, sinds de zomer van 2022, gratis van het OV gebruik maken in 

het traject Rozenburg-Brielle. Inmiddels is voor de Rozenburgers ook een oplossing bedacht in de 

vorm van een veerpont. Naar verwachting kunnen vanaf half september wandelaars en 

(brom)fietsers gebruik maken van een veerpont om de Brittanniëhaven over te steken. Omdat 

autoverkeer nog steeds moet omrijden kan deze pont wel een goede promotie zijn voor het fietsen 

naar de Europoort of Voorne aan zee. Om een pont ook aantrekkelijk te laten zijn voor forenzen 

dient zij een hoge frequente te hebben en dus weinig wachttijd. ’s Ochtends op weg naar het werk 

worden de meeste forenzen niet blij als ze op de fiets aankomen en de pont vaart net weg en het 

lang duurt voordat deze weer terug is.   

 

• De Thomassentunnel loopt parallel aan de Calandbrug en is onderdeel van de A15. Hier rijdt al het 

verkeer richting de Europoort en Maasvlakte, maar ook in de richting van Voorne aan Zee en verder 

(Goeree-Overflakkee) over de N57. Vanuit Voorne aan Zee wordt deze tunnel dan ook gebruikt door 

forenzen die werken in de Botlek, Vondelingenplaat en de Waal- Eemhaven. Omdat er vanuit 

Voorne aan Zee ook een alternatieve route is naar deze havengebieden, de N218, categoriseren we 

deze hinder als middelgroot. Hetzelfde geldt voor forenzen tussen Nissewaard en de Europoort of de 

Maasvlakte. Volledige of gedeeltelijke afsluitingen van Thomassentunnel zorgen uiteraard wel voor 

enorme hinder voor al het verkeer van het achterland naar de Europoort en Maasvlakte.  

Wat betreft alternatieve modaliteiten is de verbinding tussen Hellevoetsluis, Brielle en de Botlek 

relatief gunstig. Ook vanuit Spijkenisse is een goede verbinding met de bus naar de Botlek. Het gaat 

hier om bus 105, welke weliswaar maar een deel van de Botlek bedient en spitslijn 205 naar Botlek 

Distripak. Vondelingenplaat kent geen ov-ontsluiting. Opschaling van de dienstregeling in het geval 

van lijn 205 is een interessante meekoppelkans voor dit project. Een minder ingrijpende maatregel is 

om kortings- of probeerkaarten uit te delen bij werknemers in het Distripark of de hele Botlek.  

 

De Waal -Eemhaven is in zijn algemeenheid goed bereikbaar per ov, al concurreert de reistijd vanuit 

Brielle nu niet ten opzichte van de auto (40 minuten versus 25 minuten). Renovatie van de 

Thomassentunnel kan een meekoppelkans bieden door een directere buslijn vanuit bijvoorbeeld 

Rhoon naar de Waalhaven aan te bieden. Fietsen is vanuit Voorne aan zee naar zowel 

Vondelingenplaat als Waal -Eemhaven ook geen reëel alternatief.  

 

Voor reizigers tussen Nissewaard en het westen van de haven kan het ov een mogelijkheid bieden. 

Er rijdt een HOV lijn tussen Spijkenisse en Brielle. Vanaf het busstation in Brielle brengt de 

Maasvlaktehopper je naar de Maasvlakte of Europoort west. Voor reizigers naar bedrijven in 

Europoort oost is er geen ov alternatief. Met een afstand van ongeveer 15 kilometer is deze afstand 

wel af te leggen met een e-bike of speed-pedelec. Probeer e-bikepools bij werkgevers kunnen een 

maatregel uit het bereikbaarheidsplan van de Thomassentunnel zijn om het verkeer te reduceren. 

 

• De Botlektunnel is ook onderdeel van de A15 en verbindt de Botlek met Vondelingenplaat. Deze 

tunnel loopt onder de Oude Maas. De tunnel is gebouwd ter ontlasting van de parallel gelegen 

Botlekbrug, welke nu vooral dient voor langzaam verkeer, gevaarlijke stoffen verkeer en als een 

uitwijkroute als de tunnel niet beschikbaar is. Daarnaast is nog een langzaam verkeerbrug. De 
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vervangingswerkzaamheden aan de Botlekbrug zijn reeds afgerond. Vanaf 2025 starten 

renovatiewerkzaamheden aan de Botlektunnel. Hiervan zullen met name forenzen naar de 

Vondelingenplaat en de Waal- Eemhaven hinder ondervinden. Een alternatieve route via de Groene 

Kruisweg over de Spijkenisserbrug blijft mogelijk, maar heeft niet genoeg capaciteit om deze extra 

reizigers te verwerken. 

Stremmingen ter hoogte van de Botlektunnel geven hinder op dezelfde corridor als bij de 

Thomassentunnel, bezien vanuit Voorne. Alleen de Botlek blijft goed bereikbaar. Vanuit Nissewaard 

kan het stimuleren van fietsen naar Vondelingeplaat en de Waal- Eemhaven effect hebben. 

Fietsstimulering gekoppeld aan renovatie van de Botlektunnel is dus een meekoppelkans. 

 

• Vanuit Nissewaard zijn er dus twee routes mogelijk naar de Waal- Eemhaven. In 2024 en 2025 zal 

de route over de Spijkenisserbrug niet of minder toegankelijk zijn doordat de brug gerenoveerd 

wordt. De brug is nu erg storingsgevoelig, wat het netwerk kwetsbaar maakt. Zeker voor fietsers (en 

voetgangers) is de brug cruciaal. Voor hen zijn er geen alternatieve routes naar Hoogvliet. Een 

fietsveer, zoals nu ook gepland bij de Calandbrug, kan een mooi kans bieden om het fietsen richting 

Hoogvliet te promoten. De vaarfrequentie van de pont dient dan wel hoog te zijn. 

 

• De Suurhoffbrug is de toegangspoort tot de Maasvlakte. Daarnaast is het een belangrijke schakel 

voor reizigers uit het westelijk deel van Voorne aan Zee naar de overige havens. Reizigers uit 

Hellevoetsluis kunnen de brug juist gebruiken om de Maasvlakte te bereiken. In 2021 is er een 

tweede boogbrug geplaatst om het toenemende verkeer op te vangen. In 2030 wordt de oude brug 

vervangen. Om de Maasvlakte bereikbaar te houden kan het stimuleren van de Maasvlaktehopper, 

het regelen van aanvullend bedrijfsvervoer en de aansporing om thuis te werken kansrijke 

hinderbeperkende maatregelen zijn. De regio kan hierbij aanhaken en meeliften. 

 

• Tenslotte is in de tabel de verbreding van de N57 opgenomen. Deze weg vormt een belangrijke 

schakel tussen Rotterdam en Zeeland en kent daarmee veel doorgaand verkeer. De weg kampt nu 

met capaciteitsproblemen. De plannen voor de verbreding zijn nog niet geconcretiseerd, maar de 

hinder op de omgeving (Voorne aan Zee) zal fors zijn, gezien het de belangrijkste ontsluitingsroute in 

Voorne aan Zee is. Ook zullen capaciteitsbeperkingen op de N57 waarschijnlijk leiden tot 

sluipverkeer op de N494 en het onderliggend wegennet. Verminderde autobereikbaarheid door 

werkzaamheden aan de N57 kunnen worden gebruikt als meekoppelkans om de ambitie meer 

mensen op de fiets te krijgen op Voorne-Putten een zet te geven. Gerichte fietsstimuleringsacties 

(op basis van potentieonderzoek) met de hinder als aanleiding kunnen een blijvend effect hebben.  

 

Naast de V&R projecten in de tabel spelen er ook nog een aantal andere renovatieprojecten in de 

omgeving. Zo zal de Nieuwe Blankenburgverbinding voor extra druk op het wegennet zorgen. De N57 

wordt door deze verbinding namelijk onderdeel van een aantrekkelijke route van Zuid-Holland naar 

Zeeland. Op de N57 zal dit naar verwachting tot problemen lijden. Ook zullen de werkzaamheden 

gepaard gaan met hinder op de boog bij Rozenburg. Werkzaamheden aan de Beneluxtunnel kunnen 

ook impact hebben op de bereikbaarheid van Voorne-Putten en de havens. Ook werkzaamheden aan 

de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug in 2023/2024 hebben invloed op de bereikbaarheid, net als 

onderhoud aan de Hartelbrug (N218) in 2024. Wanneer we nog verder kijken zien we ook dat de Van 

Brienenoordbrug vervangen wordt in de periode 2026-2028. Dit project zal eveneens, zo niet  een nog 

grotere impact hebben op de verkeersstromen in de regio Rotterdam. 

 

Tot slot kan ook de grote woningbouwopgave, zoals besproken in paragraaf 3.2.1, een strategisch 

aangrijpingspunt vormen om gedragsverandering op het gebied van mobiliteit te bewerkstelligen. 

Verhuizing is een uitstekend moment om (mobiliteits)patronen en gewoontes te doorbreken. Door het 

mobiliteitsaanbod bij nieuwe woningen in te richten op gemakkelijke toegang tot openbaar vervoer, 
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goede fietsverbindingen en verlaagde parkeernormen kunnen (nieuwe) bewoners gestimuleerd en 

verleid worden om niet altijd de auto te gebruiken om naar werk te gaan.  

 

3.3.2 Proces meekoppelkansen integreren  

Bovenstaande V&R projecten van Rijkswaterstaat zijn allemaal gepland voor de komende jaren. Op dit 

moment zijn er nog geen concrete hinderopgaven of bereikbaarheidsplannen bekend. Hieronder 

beschrijven we hoe in de komende jaren op een slimme manier aan kan worden gehaakt bij deze 

projecten en de geïdentificeerde meekoppelkansen zo goed mogelijk kunnen worden geïntegreerd in 

deze projecten. 

 

Alle V&R projecten gaan werken volgens de vernieuwde Hinderaanpak van Rijkswaterstaat. In Figuur 

1010 hebben wij een versimpelde weergave van de Rijkswaterstaat Hinderaanpak gemaakt om het 

aanhaken van de meekoppelkansen zo goed mogelijk toe te lichten. Wij hebben de Hinderaanpak uit 

elkaar getrokken in vier subprocessen: 

• Bereikbaarheidsaanpak 

• Omgevingsparticipatie 

• Bereikbaarheidscommunicatie 

• Monitoring en evaluatie 

Alle in paragraaf 3.3.1 genoemde meekoppelkansen zijn stimuleringsmaatregelen of communicatieve 

maatregelen (met betrekking tot gedragsverandering) en vallen onder de bereikbaarheidsaanpak of 

bereikbaarheidscommunicatie. Dit zijn Slim Reizen maatregelen.  

 

 

Figuur 10 Versimpelde weergave van de Rijkswaterstaat Hinderaanpak 

 

De subprocessen zijn alle vier grofweg opgedeeld in drie stappen: analyse, plannen maken/basis op 

orde en implementeren. Het is zaak voor de regio Voorne-Putten om zo vroeg mogelijk in het proces van 

de Rijkswaterstaat-projecten samen te werken. Idealiter al in de eerste stap: de analyse. In deze stap 

vindt in de V&R projecten de situatieanalyse (zie Figuur 1111Figuur 12) en doelgroepenanalyse (zie 

Figuur 1212) plaats. In dit rapport hebben wij gericht op Voorne-Putten en de onderliggende 

deelgebieden al een voorzet voor die analyses gedaan. Zuid-Holland Bereikbaar kan de verbinding 

leggen tussen die analyse, en zorgen dat zaken niet dubbel gedaan worden, maar dat deze elkaar 

aanvullen. Die aanvullende analyse wordt door Rijkwaterstaat vervolgens gebruikt om te komen tot het 

bereikbaarheidsplan en ook de maatregelen die daarin worden opgenomen.  
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Als Zuid-Holland Bereikbaar en de gemeenten op Voorne-Putten in dit vroege stadium al samen met 

Rijkswaterstaat werken aan analyse en het vormen van een maatregelpakket, worden de voor de regio 

belangrijke aspecten (op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteitstransitie) en dus ook de 

meekoppelkansen op een natuurlijke wijze meegenomen. Vaak zien wij dat pas in het stadium van de 

planvorming met de regio wordt samengewerkt. Dan is de richting en focus van een 

bereikbaarheidsstrategie echter vaak al bepaald. Daarnaast zijn budgetten dan al veel meer verdeeld en 

toegekend en het is dan veel lastiger om de gebiedsdoelstellingen te integreren in de projecten.  

 

 

Figuur 11 Situatieanalyse, onderdeel van het subproces Bereikbaarheidsaanpak  

 

 

Figuur 12 Doelgroepenanalyse, onderdeel van het subproces Bereikbaarheidscommunicatie 

 

3.3.3 Grip op gedrag  

Om te weten of de maatregelen die worden ingezet om de verwachtte hinder bij de onderhoudsopgaven 

te verminderen ook voldoende effect gaan sorteren, is kennis over de doelgroepen die in het gebied 

reizen cruciaal. Dat betekent dat we moeten weten wie er vanuit Voorne aan Zee en vanuit Nissewaard 

(zie tabel 1 voor de relatie van deze gebieden met de verschillende onderhoudswerkzaamheden) naar 

de havens reizen en wanneer zij dit doen. We hebben kennis nodig over de omvang van de 

doelgroepen die hier reizen én over de mogelijkheden, behoeften en drempels die zij ervaren bij het 

kiezen voor alternatieven. Dit vraagt om een gedegen doelgroepanalyse die Zuid-Holland Bereikbaar in 

samenwerking met RWS kan opzetten. Hiervoor is kwantitatief onderzoek nodig (hoe groot zijn de 

doelgroepen?) en kwalitatief onderzoek (wat vinden de doelgroepen en hoe zijn zij te bewegen naar 

ander gedrag?). Om dan te bepalen welke maatregelen het meeste effect hebben is de formule  

E = M x K te gebruiken. Hierbij staat de E voor effectiviteit (de impact op het beperken van de hinder), 

de M voor massa (de grootte van de doelgroep) en K voor de kansrijkheid van gedragsverandering bij 

deze groep (de mate waarin de doelgroep bereid en in staat is het gedrag te veranderen). Wanneer het 

een grote doelgroep betreft met veel veranderingsbereidheid zal het effect op het voorkomen van hinder 

groot zijn. Bij een kleine doelgroep met weinig veranderingspotentie zal het inzetten van maatregelen 

aanzienlijk minder effect sorteren. Bij deze en alle andere varianten van massa en kansrijkheid kan per 
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doelgroep een afweging gemaakt worden waar op wordt ingezet, hoe dat het beste kan worden 

ingestoken en hoeveel van de beschikbare middelen hiervoor dienen te worden ingezet. Het kwalitatieve 

deel van dit onderzoek geeft – mits dit meegenomen wordt in de vraagstelling en in het vormgeven van 

passende maatregelen – tevens zicht op de kansen dat het alternatieve mobiliteitsgedrag ook na de 

onderhoudsopgaven zal blijven bestaan. 
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Om de belevingswereld van de reiziger in het gebied in beeld te brengen, hebben we een enquête 

uitgezet en hebben we bij werkgevers een interview afgenomen (in totaal 10 interviews verspreid over 

de verschillende deelgebieden). De enquête is verspreid door middel van een mobile advertising 

campagne gericht op mensen die naar de havengebieden rijden. Vervolgens hebben we over de 7 

deelgebieden in totaal 11 diepte-interviews met werknemers afgenomen. In deze diepte-interviews 

hebben we doorgevraagd op de belangrijkste belevingsaspecten (uit het veranderkompas) en zijn we 

meer in detail ingaan op de meningen over alternatieven voor de auto.  

  

In totaal hebben 759 mensen deelgenomen aan de enquête. Het aantal respondenten dat feitelijk tot 

onze primaire doelgroep behoorde (woonachting op Voorne-Putten en werkend op Voorne-Putten óf in 

de havengebieden) bedroeg 181. Dit is de feitelijke populatie waarop wij ons onderzoek hebben gericht.  

 

 MOBILE ADVERTISING CAMPAGNE   

 Een extern bureau heeft een advertentiecampagne opgezet met 

‘geotargeting’ gericht op forensenverkeer naar de havens toe. Dit wil 

zeggen dat reizigers die zich in de havengebieden begeven of op de 

corridors naar de havens toe via mobiele apps een advertentie 

voorgeschoteld krijgen met een oproep onze enquête in te vullen. Om 

de awareness te vergroten heeft de advertentie ook op verschillende 

digitale borden (zoals bij tankstations) gestaan. Deze methode heeft 

veel response opgeleverd. Er zijn veel automobilisten in de steelproef, 

omdat we langs wegen meer hebben geworven.  

 

 

 

4.1 RESULTATEN UIT DE ENQUETE  
Hieronder bespreken we de belangrijkste uitkomsten van de enquête. 

    

4.1.1 Vervoermiddelgebruik 

In het gebied overheerst het gebruik van de auto. 65% van de respondenten gebruikt de auto dagelijks 

als bestuurder (zie Figuur 1313). De trein wordt eigenlijk niet gebruikt (nog geen 3% gebruikt dit van 

heel soms tot dagelijks). Dat is logisch aangezien er geen treinverbinding naar Voorne-Putten is. Bus, 

tram of metro doen het iets beter (1% gebruikt dit dagelijks en 12% vaker dan één keer per maand). De 

fiets wordt door 10% van de respondenten dagelijks gebruik om naar werk te gaan. Nog eens 14% 

gebruikt de fiets regelmatig en 10% af en toe (1 keer per maand) of heel soms (minder dan 1 keer per 

maand). 

 

 

4. Reizigersanalyse 
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Figuur 13 Vervoermiddelengebruik in heel het onderzoeksgebied 

 

Het autogebruik verdeeld over de verschillende (haven)gebieden is weergegeven in Figuur 1414. Daar 

is te zien dat het autogebruik het hoogst is op de Maasvlakte en relatief het laagst in de deelgebieden op 

Voorne-Putten. Het lagere aandeel dagelijkse automobilisten is te verklaren doordat de afstanden 

tussen huis en werkplek meestal korter zijn, waardoor de fiets een reële optie is en de alternatieven op 

het gebied van openbaar vervoer beter zijn.  De havengebieden kennen allemaal een heel hoog 

autogebruik. De Maasvlakte is het meest afgelegen en heeft ondanks de aanwezigheid van de 

Maasvlaktehopper het hoogste percentage dagelijkse autoforenzen. 

 

 

Figuur 14.Aandeel dagelijkse autogebruikers per deelgebied 
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4.1.2 Tevredenheid en fileleed 

Zoals we in Figuur 15 kunnen zien is een grote meerderheid redelijk tot heel tevreden met de manier 

waarop zij nu reizen (samen zo’n 80%). Dit is niet de beste basis voor gedragsverandering. Iemand die 

tevreden is met de huidige situatie zal niet snel op zoek gaan naar of openstaan voor een alternatief. De 

ontevreden groep voert problematiek bij bruggen (met name de Calandbrug en Hartelbrug), files op de 

A15 en de N57 en gebrekkig ov of het ontbreken van ov aan als de oorzaken van hun ongenoegen.  

 

 

Figuur 15. Stelling: "Bent u tevreden met de manier waarop u reist? " 

 

In Figuur 1616 kunnen we zien dat er toch wel enige onvrede is met het iedere dag met de auto reizen. 

Onder respondenten die iedere dag met de auto reizen neemt het aandeel dat ‘heel erg tevreden is’ wel 
af ten opzichte van zij die minder vaak of zelfs nooit de auto gebruiken. Echter, nog steeds zo’n 75% 
van de dagelijkse auto-forenzen zijn redelijk tot heel tevreden, dus heel veel hoop voor 

gedragsverandering uit onvrede is er niet. Positief is dat zij die nooit met de auto reizen ook in grote 

meerderheid tevreden zijn met hun manier van reizen (80%).  

 

 

 Figuur 16 tevredenheid van reizen naar werk, uitgesplitst naar autogebruik 
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Het fileleed is in de Waal-Eemhaven het grootst. Dat wil zeggen onze respondenten geven aan in dit 

gebied het meest frequent in de file te staan. De Botlek/Vondelingenplaat staat op de tweede plek en 

Nissewaard/Spijkenisse volgt daarna. De minste files zegt men tegen te komen op Voorne aan Zee en 

op de Maasvlakte (zie Figuur 1717).  

 

Figuur 17. enquêtevraag: Hoe vaak staat u in de file als u naar uw werk toe reist? (heenreis) 
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4.1.3 Alternatieven voor het autogebruik (in de spits) 

Om congestie te verminderen en ook in deze gebieden mee te gaan in een transitie naar meer 

duurzame manieren van reizen (waaronder meer thuiswerken), is bereidheid nodig om na te denken 

over en open te staan voor alternatieven. Van de respondenten in dit onderzoek die dagelijks met de 

auto naar werk reizen geeft iets meer dan 20% aan hier in het geheel niet voor open te staan en altijd 

met de auto wensen te blijven gaan. Zo’n 35% geeft aan te weten dat op termijn de auto zal worden 

ingeruild voor iets anders. De helft van de respondenten weet niet of voor hen de auto leidend zal blijven 

in de toekomst. Zo’n 75% wijzen alternatieven dus niet af. Als de respondenten voor de (hypothetische) 

keuze worden gesteld dat zij een ander vervoermiddel dan de auto zouden moeten kiezen, blijkt de e-

bike het meest populair. De gewone fiets komt op de derde plaats en het openbaar vervoer en de 

scooter/brommer delen de derde plek. Maar de verschillen zijn niet groot en behalve de e-bike springt 

geen enkele vervoerwijze er heel erg bovenuit. 

 

Hieronder gaan we nader in op de verschillende alternatieven voor deze doelgroep en hoe deze 

aantrekkelijker te maken zijn.  

 

1. Spitsmijden 

Ruim de helft geeft aan dat zij meestal in de spits reizen (heenweg). 25% reist soms in de spits en een 

kleine 20% weet de spits altijd te vermijden (Figuur 18). Van de groep die met files te maken heeft, staat 

50% in principe open om de werktijden aan te passen. Zij die dit niet willen, voeren daarvoor de 

volgende redenen op: ‘het kan niet in verband met mijn werkzaamheden’, ‘ik heb niet echt last van files’ 
en ‘ik heb een korte reistijd’, of ‘ik combineer de rit met het wegbrengen van mijn kinderen naar school’. 
       

 

Figuur 18.vraag; Wanneer reist u meestal naar uw werk toe (op de heenweg)? 
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2. Thuiswerken 

Wat betreft thuiswerken hebben we allereerst een selectie gemaakt tussen mensen die zeggen thuis te 

kunnen werken en mensen die aangeven dat in het geheel niet te kunnen. Het heeft immers weinig zin 

om dieper in te gaan op de mogelijkheden van thuiswerken voor een kraanmachinist op een groot 

terrein op de Maasvlakte. Ongeveer de helft van onze respondenten (51%) heeft in principe een 

mogelijkheid om (soms) thuis te werken. Opvallend is dat van hen ‘slechts’ 42% dat soms ook 
daadwerkelijk doet, waarvan 15% het vaker dan één dag per week doet. Ruim meer dan de helft van de 

mensen die in principe dus wel thuis zouden kunnen werken, doet dat niet. Daar ligt in essentie dus een 

potentieel om de mobiliteit in de havens te verminderen.   

 

Als redenen dat men nu niet of minder thuiswerkt dan feitelijk mogelijk zou zijn, worden genoemd: ‘de 

werkgever moet daarvoor toestemming geven en doet dat nog niet (het vaakst genoemd)’, ‘betere 

thuiswerkfaciliteiten nodig’, ‘ik krijg daarvoor geen vergoeding’ en ‘het is te onrustig thuis met kinderen’.  
 

3. Openbaar vervoer 

In onze enquête hebben we weinig respons gekregen van forenzen die met het openbaar vervoer naar 

het werk reizen. We weten dat er naar een aantal havengebieden geen enkele ov verbinding is 

(Europoort oost, Vondelingenplaat) en dat vanuit sommige gebieden op Voorne-Putten de reistijd niet 

competitief is ten opzichte van de auto. Veel reizigers zien het ov dan ook niet als een optie: 51% van de 

respondenten zegt te weten dat er geen goede mogelijkheid is om met de bus naar het werk te gaan. 

Nog eens 9% heeft dit nog nooit uitgezocht. Voor de reizigers die het ov gebruiken is dit vaak de enige 

optie. In onze enquête zijn dit voornamelijk mensen met werkplek in Voorne aan Zee.   

 

De belangrijkste redenen om niet met het ov te gaan zijn ‘de langere reistijd’ ten opzichte van het 
vervoer per auto en ‘er rijdt geen ov op mijn traject.’ Daarnaast wordt ook vaak ‘afhankelijkheid en 

omslachtigheid’ als bezwaar genoemd (Figuur 1919). We weten uit ervaring (met enquêtes) dat 

automobilisten vaak diverse nadelen opvoeren van openbaar vervoergebruik en dat het eventueel 

verbeteren of wegnemen van deze bezwaren, geen garantie is dat men ook daadwerkelijk van het ov 

gebruik gaat maken. Wat dat betreft is er een verschil in gedragsintentie en feitelijk gedrag; 

gewoontegedrag en een sterke hang naar de auto kan gedragsverandering in de weg staan, ook als 

alternatieven verbeterd worden. 

 

 

Figuur 19 Belangrijkste redenen om geen gebruik te maken van openbaar vervoer naar het werk. 
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De respondenten die wel al gebruik maken van het ov voor hun woonwerk-reis geven aan dat het veel 

tijd kost om hier mee te reizen. Ze noemen dit als meest voorkomende nadeel. Daarnaast vinden ook zij 

dat het omslachtig is en dat het voor afhankelijkheid zorgt. Ook ervaren zij dat ze (te) vaak moeten 

overstappen. Over het algemeen bevestigen zij dus wel de (voor)oordelen ten aanzien van het ov van 

automobilisten die er (nog) geen gebruik van maken.  

 

Soms zitten bepaalde (praktische) bezwaren gedragsverandering in de weg. Deze wegnemen is dan 

een eerste stap om het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen te verhogen. Zo is de lange reistijd 

met de bus – die als verloren tijd wordt beschouwd – een drempel om er gebruik van te maken. Indien 

het (bij kantoorwerk) mogelijk is om een deel van de reistijd te gebruiken om te werken, kan dat deze 

drempel wegnemen. We hebben gevraagd of mensen vaker voor de bus zouden kiezen als een deel 

van hun reistijd daarmee werktijd werd. Hierop is wisselend gereageerd. Hoewel een derde het met de 

stelling heel erg oneens is, geeft toch ruim een vijfde aan dan vaker de bus te willen gebruiken. 

 

4. Fiets 

Figuur 2020 laat zien dat van de respondenten uit ons onderzoek slechts weinig met de fiets naar het 

werk gaan. Vooral van Voorne-Putten naar de havens is de fiets als vervoermiddel bij onze 

respondenten (nog) niet populair. Minder dan 10% kiest er voor. Voor een belangrijk deel is dit te wijten 

aan de langere afstanden die hier moeten worden afgelegd. Binnen Voorne-Putten is de fiets als 

vervoermiddel in het woonwerk verkeer iets populairder. Zo’n 10% gebruikt deze hier dagelijks en bijna 

20% stapt iedere week wel een keer op de fiets naar het werk. Het fietsen hier wordt ook goed 

beoordeeld en hier lijkt ook wel potentie te zijn om meer mensen op de fiets te krijgen.  

 

Figuur 20 Fiets en e-bike gebruik naar werk (VP-H= herkomst Voorn-Putten en bestemming haven; VP-VP=zowel herkomst als 

bestemming op Voorne-Putten 

 

Men geeft aan wel degelijk geïnteresseerd te zijn in (vaker) op de fiets te gaan. Wat hen vooral 

tegenhoudt is de lange afstanden die in de havens moeten worden afgelegd. Men ziet daarbij de e-bike 

echt als een mogelijkheid. Het gemakkelijk laten uitproberen en verder stimuleren van de aanschaf en 

gebruik van een e-bike kan hier echt een verschil maken.  

 

Over de gebieden heen is men over het algemeen tevreden over de bestaande fietsverbindingen. Het 

minst tevreden hierover is men in de Waal-Eemhaven, gevolgd door de Maasvlakte. Het meest tevreden 

hierover is men in Voorne aan Zee en Nissewaard/Spijkenisse. 

 

 

4.1.4 Veranderkompas 

Met behulp van ‘het veranderkompas’ hebben we een enquête opgesteld en hebben we interviews met 
werknemers en werkgevers opgezet, zodanig dat we enerzijds een blik konden werpen ‘tussen de oren’ 
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van de doelgroepen uit dit onderzoek en anderzijds ‘door de ogen van de doelgroep’ naar het vervoer op 
Voorne-Putten konden kijken (zie Figuur 2121). Het ‘veranderkompas’ werkt als volgt: 
 

Op de horizontale as van het kompas kijken we ‘tussen de oren’ van de doelgroepen; we kijken naar de 

motieven en weerstanden die een rol spelen bij de keuze van vervoerwijzen en we gaan na welke 

beleving (emoties en associaties) zij daar bij hebben (bijvoorbeeld prettig of gezellig).  

 

Op de verticale as van het kompas kijken we ‘door de ogen van’ de doelgroep naar de buitenwereld. 

Welke faciliteiten (voorzieningen, kosten, informatie, etc.) hebben zij nodig zodat dit voor hen een 

concreet handelingsperspectief biedt en in hoeverre speelt hun sociale omgeving (vrienden, kennissen, 

collega’s) een rol bij hun mobiliteitskeuzen.  
 

  

Figuur 21 Het veranderkompas: kijken ‘tussen de oren’ (horizontaal) en ‘door de ogen’ (verticaal) van de doelgroep. 

 

Dit betekent dat we op zoek zijn gegaan naar invloeden uit de omgeving van respondenten die mede 

bepalend zijn voor hun eigen vervoersgedrag en dat we gekeken hebben naar wat hen met name 

motiveert of juist belemmert om bepaalde vervoerwijzen te gebruiken. Dit komt terug in dit gehele 

hoofdstuk waar de resultaten van de enquête en  interviews worden beschreven, maar hieronder lichten 

we een paar aspecten van het veranderkompas in het bijzonder toe. 
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Emoties en associaties 

Wat betreft emoties en associaties bij het reizen met de bus zien we dat de meerderheid negatieve 

associaties heeft met de bus. Zo vindt bijna 70% het reizen met de bus niet prettig en vindt slechts 20% 

van de respondenten de bus betrouwbaar (Figuur 22). Wanneer we een uitsplitsing maken naar de 

verschillende bestemmingsgebieden valt op dat forenzen naar de Botlek/Vondelingenplaat en Waal -

Eemhaven de reizen met de bus als minst prettig beoordelen. Dit is mogelijk doordat de reistijd van 

Voorne-Putten naar de Waal-Eemhaven met het ov lang is en er geen ov is naar Vondelingenplaat.  

 

 

Figuur 22 stellingen over emoties en associaties bij busgebruik 

 

Bij de fiets zien we dat meer dan de helft het (helemaal) eens is met de stelling ‘ik fiets regelmatig in 
mijn vrije tijd’. Slechts 24% is het oneens met deze stelling. Dit geeft aan dat de meeste forenzen niet 
negatief tegenover fietsen staan, het in hun vrije tijd doen, maar het minder zien als een manier om naar 

het werk te gaan. De sterke gerichtheid op de auto bij veel respondenten die we in de enquêtes en 

interviews vaststelden, komt ook enigszins terug in de vraag of ze ‘auto’s’ ook een geliefd 

gespreksonderwerp zijn met vrienden. Zo’n 30% van de respondenten geeft aan vaak met vrienden te 
praten over auto’s. Zie Figuur 23. 

 

 

 

Figuur 23 Emoties en associaties bij fietsen 
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Social proof 

Het gedrag van anderen in directe omgeving van iemand heeft grote invloed op het gedrag die persoon. 

Zo geeft 75% van de respondenten aan dat (bijna) al hun collega’s met de auto naar hun werk gaan. 
Naast de praktische kanten van autogebruik lijkt de auto dus de norm. Busgebruik lijkt dan weer juist 

niet de norm. Respondenten geven aan dat collega’s en vrienden weinig met de bus reizen. Slechts 

10% geeft aan dat hun collega’s vaak met de bus reizen. Voor vrienden is dit hetzelfde percentage. Er is 

hier wel een duidelijk verschil tussen dagelijkse autogebruikers en respondenten die minder of niet de 

auto gebruiken (Figuur 24). Ook hier geldt dat deze effecten deels veroorzaakt worden door praktische 

zaken (een bedrijf dat beter met ov bereikbaar is heeft meer ov-reizigers), maar het geeft ook aan dat de 

norm en het gedrag van mensen in de omgeving en vrienden voor acceptatie van dat gedrag zorgt. 

 

 

Figuur 24 Stellingen over de omgeving 

 

4.2 RESULTATEN UIT DE INTERVIEWS  
 

Hieronder vermelden we de belangrijkste uitkomsten van de diepte-interviews met werkgevers en 

werknemers. 

 

Net als de enquête al duidelijk heeft gemaakt, blijkt ook uit de interviews dat het overgrote deel van de 

werknemers in de gebieden met de auto naar het werk gaat. Grofweg zijn er drie typen werknemers te 

onderscheiden in deze gebieden: kantoorpersoneel, locatie-gebonden personeel en personeel dat in 

shifts werkt. Beide laatste typen zijn weinig flexibel, kunnen niet makkelijk gebruik maken van openbaar 

vervoer of fiets en thuiswerken is voor hen sowieso geen optie. Men geeft aan dat de rijtijden van de 

Maasvlaktehopper niet aansluiten op late shifts, waardoor mensen die geen auto hebben eenvoudigweg 

daarbij niet ingedeeld kunnen worden. 

 

In de interviews bevestigt men het beeld dat men wel zou willen fietsen, maar dat vaak de afstanden en 

de daarmee gepaard gaande langere reistijd daarvoor een belemmering vormen. Naast de lange 

afstanden wordt als bezwaren om te gaan fietsen nog ‘een meeuwenplaag’ genoemd. De hinder die 
fietsers hiervan ondervinden, zal niet makkelijk weg te nemen zijn. 
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Voor werknemers die in theorie wel zouden kunnen thuiswerken, geldt dat veel werkgevers verwachten 

dat zij naar kantoor komen. Er heerst dus niet echt een thuiswerkmentaliteit in de gebieden. Zelfs tijdens 

de Covid-lockdowns werd er geen aanmoediging op thuis te werken ervaren en kwamen velen toch naar 

kantoor. In het algemeen zijn er geen tot weinig bedrijven die alternatieven van de auto vanuit 

duurzaamheid of congestievermindering stimuleren. Men geeft aan wel maatschappelijk bewust te zijn 

en er ook best aan te willen bijdragen, maar ziet meer heil in schonere en elektrische auto’s dan in het 
grootschalig en actief bevorderen van alternatieven van de auto.  

 

Bij de grote bedrijven, waarbij werknemers vaak na het passeren van ‘de poort van het bedrijf’ nog grote 

afstanden moeten afleggen, is openbaar vervoer niet praktisch. Zij hebben busjes op het terrein die 

werknemers verder brengen (soms enkele kilometers) en dat vraagt nauwkeurige afstemming met 

voortransport buiten het bedrijf. Dit is volgens hen alleen te realiseren met eigen bedrijfsvervoer of met 

de eigen auto. Het openbaar vervoer zo verbeteren dat het meer gaat lijken op het bedrijfsvervoer wil 

men ook liever niet, want het niveau van bedrijfsvervoer in eigen beheer kan het nooit halen en men wil 

daar geen concurrentie mee. Dat is volgens een van de geïnterviewden als eens geprobeerd en dat was 

geen succes. De bedrijven die eigen bedrijfsvervoer goed hebben georganiseerd, dienen als voorbeeld 

voor andere bedrijven. Echter, het blijkt niet eenvoudig om het ‘te kopiëren’. Er moeten voldoende 

werknemers in het bedrijf zijn die interesse hebben in bedrijfsvervoer4, het vraagt investeringskosten en 

het kost tijd voordat een systeem goed werkt. Bovendien hebben andere bedrijven net weer andere 

kenmerken en stellen daardoor verschillende eisen aan bedrijfsvervoer. Ook is men soms bang om 

anderen in hun keuken te laten kijken. En als bedrijfsvervoer wordt gecombineerd over verschillende 

bedrijven, nemen de mogelijkheden voor specifieke afstemming op de wensen van een bedrijf weer af 

en wordt de reistijd langer. Het bedrijfsvervoer gaat dan meer op openbaar vervoer lijken. 

Desalniettemin lijken er goede mogelijkheden om bedrijven te helpen met het opzetten van 

bedrijfsvervoer, waarmee individueel autogebruik kan worden teruggedrongen.  

 

Hiermee samenhangend wordt in de interviews geopperd dat een goedwerkend ov-systeem voor de 

uitgestrekte havengebieden heel anders zou moeten worden ingericht dan ‘traditioneel ov.’ Er wordt 

gesteld dat een vorm van ov die in stedelijk gebied goed werkt nu geprojecteerd wordt in een heel ander 

type gebied. Ov in het havengebied moet veel meer lijken op bedrijfsvervoer en misschien dus per 

definitie meer ‘gesloten’ dan ‘openbaar’ zijn. Dit staat op gespannen voet met de angst voor concurrentie 

op goed werkend bedrijfsvervoer. Het kan desalniettemin zinnig zijn om een analyse te maken van waar 

in het havengebied openbaar vervoer (dat wil zeggen ‘toegankelijk en ingericht voor alle bestaande 
doelgroepen van ov’) bestaansrecht heeft en waar besloten vervoer (specifiek toegankelijk en ingericht 

voor forenzen) de bereikbaarheid vergroot. Dit toornt wellicht aan de doelstelling van ov (iedereen die 

dat wil, mits men het geldende tarief betaalt kan van de vervoerdienst gebruik maken), maar zou wel 

eens een grote impuls kunnen geven aan collectief vervoer in deze gebieden. 

  

Men klaagt over de afstand van haltes naar de bedrijven. Die is vaak lang en dat maakt reizen met ov 

niet aantrekkelijk. Aanvullend vervoer in de vorm van fiets of (elektrische) step zou hierbij kunnen 

helpen, mits dit van hoge kwaliteit is en men kan vertrouwen op beschikbaarheid. Men geeft aan minder 

sollicitanten te krijgen omdat het ov te wensen over laat. Ook in de haven van Antwerpen zien ze dat ze 

een deel van het werknemerspotentieel niet kunnen bereiken door de slechte bereikbaarheid per ov5. 

  

 

4 Mogelijk kan zicht op de vraag naar collectief vervoer bij een bedrijf verkregen worden door een haltepaal (van de 

Maasvlaktehopper) in de nabijheid van het bedrijf te plaatsen. 

5 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/14/waar-blijft-het-openbaar-vervoer-in-de-antwerpse-haven-grootst/  

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/14/waar-blijft-het-openbaar-vervoer-in-de-antwerpse-haven-grootst/
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4.3 HOOFDPUNTEN UIT ENQUETE EN INTERVIEWS  
 

Voor het woon-werkverkeer wordt voor de reis tussen Voorne-Putten en de Haven vooral de auto 

gebruikt. Gemiddelde woon-werkreis duurt ‘slechts’ 24 minuten. De auto is ook populair voor het 
woonwerk-verkeer op Voorne-Putten, maar daar is de fiets ook meer in zwang.  

 

Wat betreft alternatieven:  

- spitsmijden lijkt kansrijk maar schuiven in tijden vergt gerichte actie en bereidheid van 

werkgevers.  

- De bereidheid om thuis te werken is relatief laag. Velen die wel thuis zouden kunnen 

werken, doen het niet, mede omdat zij dit niet mogen van hun werkgever.   

 

Een werkgeversbenadering waarin werkgevers actief worden benaderd en worden meegenomen in het 

belang van en de mogelijkheden om meer duurzaam vervoer te organiseren, lijkt hier dus noodzakelijk.  

 

Sommige bedrijven hebben zeer goed functionerend bedrijfsvervoer. Ondanks dat het niet eenvoudig is 

dit simpelweg te kopiëren naar andere bedrijven, is er wel veel belangstelling voor en verdient het 

aanbeveling de mogelijkheden tot uitbreiding nader te onderzoeken. Tegelijk hiermee moet worden 

overwogen of besloten vervoer of tussenvormen tussen ov en besloten vervoer in, niet meer aan de 

vraag voldoen dan ‘traditioneel ov.’ 
 

Werkgevers erkennen wel het belang van duurzaam vervoer, maar voeren daar nog maar mondjesmaat 

beleid op. Waar dat wel gebeurt of in de planning ligt, richt men zich meer op het stimuleren van 

elektrische auto’s dan op het stimuleren van alternatieven van de auto. Uit de interviews bleek dat vooral 

maatschappelijke betrokkenheid en het gevoel zich daar wel voor te moeten inspannen werkgevers 

motiveert om met duurzaamheid bezig te gaan. Toch lijkt duurzaam vervoer over het algemeen niet 

hoog op de agenda te staan. We constateren hier dus meer een gedragsintentie vanuit de 

duurzaamheidsgedachte dan (het stimuleren van) feitelijk duurzaam gedrag. Uit eerder onderzoek is 

gebleken dat bedrijven vooral gevoelig zijn voor prijsprikkels (duurzaam gedrag stimuleren levert geld 

op. bijvoorbeeld via subsidies) en imago-prikkels (het bedrijf komt te boek te staan als modern 

duurzaam bedrijf en dit imago levert hen indirect dan ook weer bekendheid en geld op). Een CO2 

footprint helpt daarbij. In het Klimaatakkoord is een normerende regeling afgesproken om negatieve 

klimaateffecten van werk gebonden personenmobiliteit terug te dringen. Per 1 januari 2023 zijn bedrijven 

met 100 of meer medewerkers verplicht om hun CO2-uitstoot te registreren en te rapporteren. Het 

betreft zo'n 8.000 bedrijven in Nederland. Het concrete doel: reductie van 1 Mton CO₂-emissies door 

werk gebonden personenmobiliteit per 2030. Per 2050 is het doel om de uitstoot met 100 procent terug 

te brengen. Bedrijven attenderen op en meenemen op weg naar deze verplichting kan een stimulans 

zijn om meer aandacht te geven aan duurzaam vervoer. 

 

Met uitzondering van de Waal- Eemhaven vindt men de fietsverbindingen in de haven redelijk tot goed. 

Er is wel een wil om de auto minder vaak te gebruiken (50% van de respondenten wil dit best), maar 

men ziet of heeft niet meteen een goed alternatief. Welwillend staat men tegenover de fiets en dan 

vooral de e-bike. Fietsstimulering met aandacht voor het vergoeden van reiskosten en het bevorderen 

van e-bike gebruik lijkt kansrijk. 
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In paragraaf 5.1. blikken we terug op de resultaten van ons onderzoek met speciale aandacht voor 

kansen en pijnpunten die hierbij naar voren zijn gekomen. In paragraaf 5.2 vertalen we deze naar 

concrete acties om het vervoer in de gebieden van onderzoek (verder) te optimaliseren. 

 

 

5.1 MOGELIJKHEDEN EN KNELPUNTEN IN DE GEBIEDEN  
 

Veel woonwerk verplaatsingen in de onderzoeksgebieden worden momenteel met de auto gemaakt. Er 

heerst bij veel respondenten dan ook een ‘auto-mentaliteit’, dat wil zeggen zij stellen hun autogebruik 
niet ernstig ter discussie en vinden voldoende argumenten om hun autogebruik te verantwoorden. De 

belangrijkste argumenten die zij daarbij opvoeren zijn ‘de afstanden zijn lang’, ‘het werk maakt het niet 
mogelijk om anders of niet te reizen’, ‘alternatieven voldoen niet’ en ‘de tevredenheid met het reizen met 
de auto (oponthoud valt mee).’ Het gebrek aan noodzaak om te veranderen (het gebrek aan ‘sense of 
urgency’ zoals dit vaak genoemd wordt), wordt nog versterkt omdat we weinig tot geen werkgevers zijn 

tegengekomen die heel actief beleid op dit punt voeren. En als men dat wel overweegt, zoekt men het 

vooral in elektrificatie van wagen- of leasepark, hetgeen wel bijdraagt aan verduurzaming, maar niet aan 

vermindering van congestie. Autogerichte forenzen blijven dan autogerichte forenzen, met andere 

woorden. Hoopvol is wel dat een meerderheid aangeeft niet zondermeer altijd met de auto te zullen 

blijven reizen. Hier ligt dus wel degelijk een opening naar verandering. Ook het feit dat de tevredenheid 

van automobilisten met hun manier van reizen afneemt als zij de auto iedere dag van de week 

gebruiken, geeft enige hoop. Gedragsverandering vraagt doorgaans niet alleen hoge kwaliteit van 

alternatieven, maar ook enige pijn of onvrede bij het uitoefenen van het bestaande gedrag. Momenteel 

is deze pijn en onvrede nog laag.    

 

Over het algemeen hebben de automobilisten uit onze steekproef duidelijke (voor)oordelen over het 

gebruik van openbaar vervoer. Zij associëren het met afhankelijkheid en omslachtig, lange reistijd, niet 

op de plek van bestemming komen en veel overstappen. Forenzen die wel (nu en dan) met ov reizen, 

bevestigen deze (veronderstelde) nadelen. De kwaliteit van het openbaar vervoer verschilt ook sterk per 

gebied. We weten dat het arbeidspotentieel in de regio niet volledig benut kan worden door gebrek aan 

(kwalitatief) ov naar de havens. Op Voorne-Putten zelf (Voorne aan Zee en Nissewaard) is de kwaliteit 

van het ov relatief goed. Op de Waal- Eemhaven is de kwaliteit vanuit Rotterdam ook relatief goed te 

noemen, maar vanuit Voorne-Putten – waar ons onderzoek zich op richt is de reistijd lang. Dit komt voor 

een deel door een ongunstige overstap bij Slinge. De Botlek wordt deels bedient door openbaar vervoer, 

maar laag frequent. De Botlek-Oost, Europoort Oost en Vondelingenplaat worden niet bediend. De 

Maasvlakte en een deel van Europoort kent openbaar vervoer op afroep. Grote verschillen dus (zie 

Figuur 5 in paragraaf 3.1.2), die ook een verschillende aanpak vragen. Daarboven zweeft nog de vraag 

of het zinvol is om alle gebieden met (regulier) ov te willen ontsluiten. Het vraagt een andere kijk op de 

ontsluiting van havengebieden, maar wellicht is op sommige plekken ov simpelweg niet efficiënt en kan 

beter gekeken worden naar het ontwikkelen van vormen van (semi-) besloten vervoer. Besloten 

bedrijfsvervoer heeft in sommige gebieden echt potentie. 

 

5. Conclusies en 
aanbevelingen Inleiding of foto (kies dan stijl Alinea voor Afbeelding) 
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Haltes liggen soms te ver van bedrijven. Waar mogelijk kan onderzocht worden of het verplaatsen van 

haltes soelaas biedt en of daarbij niet andere reizigers de dupe worden. Ook kan hier gekeken worden 

of last-mile oplossingen een uitkomst bieden. Gedacht wordt dan met name aan deelfietsen of pick-up 

points (collega’s of bedrijven regelen vervoer vanaf halte). De kwaliteit van deze last-mile verbinding is 

dan wel heel belangrijk. Er wordt al nu (zowel door ov- als niet ov-reizigers) geklaagd over het vele 

overstappen en lange reistijd, daar mag de last-mile niet nog een schepje bovenop doen. 

Fietsen heeft potentie als alternatief van de auto. Er zijn in sommige gebieden al (trouwe) fietsforenzen, 

maar er is een groot potentieel, omdat men fietsen een warm hart toedraagt en de fietsverbindingen 

over het algemeen als goed worden omschreven. De (ervaren) lange afstanden gooien wel wat roet in 

het eten, maar zeker met een e-bike of speed-pedelec zijn deze te overbruggen. Daar staan onze 

respondenten dan ook welwillend tegenover. 

 

Grootschalig thuiswerken wordt belemmerd doordat er relatief veel banen in de haven zijn die óf 

locatiegebonden zijn, óf waarbij in shifts wordt gewerkt, of beide. Alleen wanneer er sprake is van 

kantoorwerk heeft het zin om te investeren in thuiswerken. Van de respondenten die thuis kunnen 

werken, doen nog niet zoveel het ook daadwerkelijk. Opnieuw een potentieel dus. Er is echter wel wat 

voor nodig, waarbij een welwillende werkgever een hele belangrijke is. Werk aan de winkel dus voor een 

bedrijvenaanpak die werkgevers de voordelen en mogelijkheden van thuiswerken onder de aandacht 

brengt.  

 

Voor spitsmijden (wel met de auto blijven gaan, maar niet op spitstijden) geldt ook dat dit moet passen 

bij het type werk. Waar in ploegen wordt gewerkt of waar strikte aanvangstijden verplicht zijn, is dit geen 

optie. Waar (veelal) kantoorwerk dit in principe mogelijk maakt, zien autoforenzen dit vaak wel als een 

optie. Uit ervaring in andere onderzoeken weten we dat dit vooral komt omdat zij dan niet hoeven na te 

denken over het gebruik van echt andere alternatieven als fiets of ov. In praktijk blijkt spitsmijden op de 

lange termijn toch wel lastig omdat men dan afspraken gaat missen of onvoldoende in een werkritme 

komt (eerst thuiswerken, dan op reis, dan op kantoor breekt ‘de flow’).  
 

Er komen diverse vervanging- en renovatieprojecten aan van bruggen en wegen. We hebben in beeld 

gebracht welke werkzaamheden de grootste impact hebben voor welke gebieden. Dit zou voor sommige 

deelgebieden de alarmbel moeten doen afgaan. De kwetsbaarheid van dit door water omgeven gebied 

wordt namelijk zo pijnlijk duidelijk. Zonder een zeer degelijke hinderaanpak dreigt er in sommige 

gevallen (zie Tabel 1 in paragraaf 3.3) ernstige stagnatie in een deelgebied. Gelukkig is er inmiddels 

veel bekend over alternatieve maatregelen bij grootschalige werkzaamheden, maar tijdig hierop inspelen 

en benaderen van werknemers is essentieel. In de volgende paragraaf gaan we daar nader op in.  

 

5.2 AANBEVELINGEN ALGEMEEN EN PER DEELGEBIED 
 

In deze paragraaf beschrijven we de meest kansrijke oplossingen die uit ons onderzoek naar voren zijn 

gekomen. Eerst benoemen we daarbij een aantal algemeen activiteiten/maatregelen die voor het gehele 

gebied van belang zijn. Daarna bekijken we ieder deelgebied afzonderlijk. 

 

5.2.1 Algemene maatregelen 

 

Bewustwordingscampagne 

Uit ons onderzoek bleek dat werkgevers als ze er naar gevraagd worden wel aangeven het belang van 

het actief stimuleren van duurzaam vervoer wel in te zien, maar in de praktijk wordt daar nog niet sterk 

op gestuurd. De sense of urgency is nog laag. Men geeft aan dat de havens voor veel werknemers het 

beste te bereiken zijn met de auto en omdat er overwegend ook weinig problemen zijn met parkeren, 

lijkt er geen grote druk om autogebruik te ontmoedigen. Toch lijkt het wenselijk - in het kader van de 
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mobiliteitstransitie en zeker ook met oog op aankomende werkzaamheden aan bruggen, wegen en 

tunnels - om bedrijven aan te sporen de noodzaak en de vanzelfsprekendheid van autogebruik meer ter 

discussie te stellen.  

 

Een aantal van de door ons geïnterviewde bedrijven gaf aan vooral heil te zien in het elektrificeren van 

het eigen wagenpark en/of de auto’s van hun werknemers. Dit draagt bij aan duurzaamheid, maar niet  

aan de bereikbaarheid, terwijl deze juist onder druk komt te staan bij de onderhoudswerkzaamheden. 

We maken daarom onderscheid in twee bewustwordingscampagnes: één om bedrijven te stimuleren 

mee te werken aan de mobiliteitstransitie met oog op het verduurzamen van de samenleving en één in 

het kader van bereikbaarheid, waarbij de hinder door werkzaamheden een katalysator kan vormen om 

in beweging te komen. Deze laatste bespreken we hieronder onder hinderaanpak.  

 

Wat betreft een bewustwordingscampagne op het gebied van het stimuleren van meer duurzaam reizen 

naar bedrijven, geldt dat bedrijven vooral gevoelig zijn voor argumenten en maatregelen die hun 

financieel raken of helpen. Dit komt uit veel onderzoek naar vervoersmanagement bij bedrijven. 

Argumenten als meer tevreden werknemers, gezondere medewerkers (bij fietsen) en minder 

ziekteverzuim zijn lastig te kwantificeren en als dit wel lukt, dan betekenen ook deze drijfveren indirect 

meer productie en meer omzet. Als er schaarse ruimte is bij een bedrijf kan ook het afstoten van 

parkeerplaatsen een motief zijn om meer duurzaam vervoer te stimuleren. Tot slot hebben bedrijven ook 

een maatschappelijke functie en zullen zij het liefst bijdragen aan doelen als klimaatverandering en 

verminderen uitstoot. Het verschilt echter per bedrijf en situatie in hoeverre mobiliteit van werknemers 

daarin een rol speelt. Dit hangt onder meer af van de bereikbaarheid per ov, beschikbare 

parkeerplaatsen en de aard van werkzaamheden (onder andere werktijden en gebruik auto tijdens 

werk). Een bewustwordingscampagne om meer duurzaam vervoer onder werknemers te stimuleren is 

dan ook het meest kansrijk als er een concrete aanleiding is voor het bedrijf. Een goede aanleiding zien 

wij in de in het vorige hoofdstuk genoemde CO2 registratieplicht die in 2023 ingaat. Daar kan het beste 

snel op voorgesorteerd worden. In een notendop betekent het dat organisaties met 100 medewerkers of 

meer de reisbewegingen en bijhorende CO2-uitstoot van hun medewerkers zullen moet gaan 

registreren. De rapportage van het eerste jaar zal als nulmeting worden gezien. In de jaren erna gaat het 

registreren en rapporteren door, maar zal de overheid van diezelfde organisaties eisen dat zij 

maatregelen nemen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Het vraagt om gedragsverandering binnen 

deze organisaties. Alle medewerkers zullen hun steentje bij moeten dragen om de registratie succesvol 

te laten verlopen. Er worden hiervoor tools aangeboden. Een campagne over meer duurzaam 

vervoersgedrag van werknemers kan dan vergezeld gaan van het aanbieden en uitleggen van deze 

tools. Deze tools (onder andere automatische ritregistratie, persoonlijke medewerkerspagina’s opzetten, 
AGV-proof werken hierbij) vormen een aanvulling op de bestaande Toolkit Mobiliteit. 

 

Informatiecampagnes 

Daar waar het voorzieningenniveau van alternatieven redelijk tot goed is (zie hieronder bij de 

deelgebieden waar dit het geval is) dienen bedrijven en vooral hun werknemers beter te worden 

geïnformeerd over deze mogelijkheden van collectief vervoer. Bij gebruikers van de hopper is er zelfs 

nog onduidelijkheid over sommige aspecten van het systeem (zoals reserveren, het afzeggen van 

reserveringen of het vinden van de juiste hopper; zie hiervoor het rapport Maatwerkvervoer Voorne-

Putten Haven Maatwerkonderzoek 1, 2022). Niet-gebruikers weten er nog veel minder van en daarmee 

kunnen zij ook niet beoordelen of het voor hun wel of geen goed alternatief is. Om bedrijven én 

werknemers te helpen om hun reismogelijkheden duidelijk te krijgen, stellen we voor de volgende 

instrumenten uit de Toolkit Mobiliteit in te zetten: 

• Herkomst-bestemmingsanalyses; inventarisaties en adviezen. Hieronder vallen onder meer:  

Inventarisatie van vervoerswensen onder medewerkers (met een medewerkersenquête), 
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doorberekeningen van verschillende vervoerskosten en CO2-reductie, fiscale adviezen op 

mobiliteitsgebied. 

• Toelichten van huidige vervoersmogelijkheden; t.a.v. onder meer carpool/vanpool, 

collectief bedrijfsvervoer en openbaar vervoer. 

• Bedrijfsadvies op maat van de Mobiliteitsmakelaar. 

 

Bedrijven ervaringen laten uitwisselen 

Sommige bedrijven hebben zeer goed functionerend bedrijfsvervoer. We denken hier met name aan 

ECT. ECT geeft aan door andere bedrijven benaderd te worden omdat zij ook iets dergelijks zouden 

willen. Het lukt andere bedrijven echter niet dit ook bij hun zo vorm te geven. Hier ligt een belangrijke 

taak voor Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB) en het havenbedrijf (HBR) om dit proces te ondersteunen. Het 

is raadzaam om eerst met ECT te gaan praten. Zij hebben een goed beeld van wat er al geprobeerd is 

door andere bedrijven en waar de kansen en drempels liggen om bedrijfsvervoer breder op te zetten. 

Ook weten zij in hoeverre het beschermen van bedrijfsgevoelige informatie zich verhoudt tot het delen 

van informatie tussen bedrijven. Afhankelijk van de uitkomsten van dit gesprek kan vervolgens in 

gesprek worden gegaan met vergelijkbare bedrijven over hoe zij ondersteund kunnen worden bij het 

opzetten van een vergelijkbaar systeem. Ook kan mogelijk een sessie worden georganiseerd voor 

verschillende bedrijven. Daarbij kan worden aangehaakt bij de CO2 registratieplicht die in 2023 ingaat. 

Bedrijven kunnen worden gewezen op mogelijkheden met betrekking tot het organiseren van 

bedrijfsvervoer uit de Toolkit Mobiliteit, zoals de backoffice die door Vipre verzorgd kan worden of het 

gratis uitproberen van een Vanpool. 

 

Postcodescan 

Waar nog geen postcodescan is gedaan om herkomst-bestemmingsrelaties in beeld te brengen ter 

bevordering van fiets- en ov-gebruik, adviseren wij deze aanvullend te doen. Combineer de nieuw 

verzamelde gegevens met reeds bestaande scans om een compleet beeld te hebben van waar fiets- en 

ov-gebruik stimuleren zinvol is. Herkomst-bestemmingsanalyses geven immers inzicht in 

woonwerkafstanden en de potentie van verschillende vervoersmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan het 

aandeel werknemers dat binnen 45 minuten met de fiets of het OV op het werk kan zijn, zoals ook in de 

Toolkit Mobiliteit beschreven staat. 

 

Hinder Aanpak 

Navraag leerde ons dat van veel aankomende hinder i.v.m. met reconstructie en onderhoud nog niet in 

beeld is gebracht en er nog geen concrete maatregelenpakketten beschikbaar zijn. In paragraaf 3.3. 

hebben we beschreven hoe de V&R projecten in de regio gebruikt kunnen worden om de 

bereikbaarheidsdoelen op Voorne-Putten verder te helpen (meekoppelkansen). Het gaat er met name 

om dat Zuid-Holland bereikbaar in een vroeg stadium bij de Hinder Aanpak/bereikbaarheidsaanpak van 

RWS aansluit. Een risico van een Hinder aanpak is dat als na de werkzaamheden de verbinding weer 

aantrekkelijk wordt met de auto of zelfs aantrekkelijker dan voorheen, men terugvalt in het oude gedrag. 

Er is daarom een aanpak nodig die bij werknemers blijvend nieuw gedrag stimuleert (hoe dit in beeld te 

brengen is, staat beschreven in paragraaf 3.3.3). Om het alternatieve gedrag tijdens werkzaamheden 

structureel te laten worden zijn op hoofdlijnen de volgende condities noodzakelijk: 

• het gedrag tijdens de onderhoudswerkzaamheden is goed bevallen (men heeft geleerd dat het een 

waardig alternatief is en dat het voordelen biedt); 

• het bedrijf stimuleert het gedrag ook na afloop van de onderhoudswerkzaamheden (onder andere 

financieel); 

• het gebruik van de alternatieven wordt na afloop van de werkzaamheden niet onaantrekkelijker (dus 

niet ineens een lagere frequentie van bissen); 

• het past in bedrijfscultuur om blijvend minder individueel de auto te gebruiken. 



 

 

 

43 

Een bewustwordingscampagne om bedrijven te attenderen op wat er komen gaat en daar tijdig actie op 

te ondernemen kan niet vroeg genoeg beginnen. Zo’n campagne kan deels bestaan uit massa-mediale 

boodschappen via posters, regionale media en sociale media én deels door een gerichte benadering 

van bedrijven in de havens.  

 

Speed pedelec in de havens op het fietspad 

Door de grote afstanden in de havens is woonwerk-verkeer op de fiets in de havens niet altijd 

aantrekkelijk. De afstanden zijn vanuit Voorne-Putten soms zelfs erg groot voor een e-bike. De speed 

pedelec leent zich dan wel voor het overbruggen van deze afstanden. Een speed pedelec is een high 

speed e-bike waarmee hoge snelheden te behalen zijn. Zo hebben medewerkers geen vertraging door 

files, geen parkeerproblemen maar wel beweging. Want ook met een speed pedelec moet je natuurlijk 

gewoon zelf blijven trappen. Doordat er vrij liggende fietspaden zijn, er sprake is van lange rechte 

afstanden en meestal voldoende capaciteit is op het fietspad, is het goed om te verkennen of de snelle 

fiets specifiek in het havengebied op het fietspad kan rijden. Formeel is dat nu verboden. Hierbij dienen 

in ieder geval de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf en het Waterschap (als wegbeheerders) te 

worden betrokken. Snel grote afstanden afleggen op een moderne speed pedelec kan werknemers zo 

verleiden om de auto te laten staan. Een speed pedelec pool is net als bij de e-bike probeerpool 

mogelijk. Een bedrijf kan dan één (of enkele) speed pedelecs uitproberen. Ook is het mogelijk een 

combinatie-pool te maken, met een mix van e-bikes en speed pedelecs. De pool wordt op de 

bedrijfslocatie geplaatst en kan indien gewenst ook bij de medewerkers thuis afgeleverd worden. Dit 

staat beschreven in de Toolkit Mobiliteit. 

 

Thuiswerken stimuleren 

Tijdens de coronapandemie hebben veel werknemers geleerd om thuis te werken. Uit ons onderzoek 

kwam dat in dit gebied lang niet iedereen die in principe thuis kan werken, dat ook doet. Het verdient 

dus zeker moeite om meer in te zetten op thuiswerken om de automobiliteit terug te dringen. Zeker ook 

in combinatie met de verkeersoverlast die ontstaat als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan 

bruggen, wegen en tunnels is het stimuleren van thuiswerken een gouden kans, Uiteraard zijn er een 

aantal voorwaarden om thuiswerken mogelijk te maken. Dit zijn: 

• het werk moet zich er voor lenen. Zoals eerder gezegd: een kraanmachinist kan niet thuiswerken. 

• de werkgever moet het toestaan. Dit gebeurt niet in alle gevallen, zo kregen we terug uit de 

interviews. 

• een werknemer moet voldoende thuiswerkfaciliteiten hebben, waaronder een rustige werkplek 

zonder te veel afleiding door bijvoorbeeld kinderen. 

• het moet organisatorisch passen in de werkwijze van het bedrijf (afspraken, overleggen). 

De Toolkit Mobiliteit kan thuiswerken ondersteunen met e-learning modules, motivatieworkshops, of 

adviezen ten aanzien van het inrichten van een thuiswerkplek. Ondersteuning voor bedrijven kan ook 

plaatsvinden op het gebied van procesbegeleiding in het organiseren en evalueren van thuiswerken van 

medewerkers. Mobiliteitsmakelaars kunnen de mogelijkheid onderzoeken om pilots te starten met 

werkgevers waarin de voordelen en mogelijke knelpunten ten aanzien van thuiswerken (alsmede 

oplossingen hiervoor) duidelijk worden. De ervaringen in deze pilots kunnen vervolgens de basis vormen  

om bij meer bedrijven thuiswerken in te voeren.  

 

Carpoolen stimuleren 

Bij alle bedrijven kan carpoolen worden gestimuleerd. Dit is wel afhankelijk van de aanwezigheid van 

relatief bij elkaar in de buurt wonende werknemers. De belangrijkste nadelen (weerstanden) van 

carpoolen die door automobilisten worden genoemd zijn afhankelijkheid en verlies aan flexibiliteit. Zeker 

bij het werken in shifts (als er geen ov meer rijdt) is carpoolen een optie die al benut wordt. De 

mogelijkheden om dit uit te breiden verschillen per bedrijf en kunnen nader onderzocht worden. Tegen 

het verlies van flexibiliteit en onafhankelijkheid dient wel iets te staan in de vorm van privileges (betere 



 

 

 

44 

parkeerplek) of financieel voordeel. Goede carpoolplaatsen om een of meer auto’s achter te laten in de 
buurt van de herkomst zijn ook een voorwaarde, tenzij de fiets een optie is om elkaar bij de carpool-auto 

te treffen. De belangrijkste motieven voor carpoolen vanuit de reiziger zijn financieel voordeel en 

gezelligheid met collega’s. De kansen wat betreft het stimuleren van carpoolen aan de 

bestemmingskans zijn het grootst in de Waal-Eemhaven omdat daar de parkeerruimte het meest 

schaars is. Gezien de algemene potentie van carpoolen, laten we dit onderwerp niet terugkomen in de 

specifiek deelgebied-gebonden oplossingen.  

 

5.2.2 Maatregelen per deelgebied 

In deze paragraaf bespreken we de meest kansrijke maatregelen per deelgebied. 

 

1. Voorne-Putten (Voorne aan Zee en Nissewaard) 

 

Ov, fiets en thuiswerken stimuleren 

Ov, fiets en thuiswerken vormen hier kansrijke opties in het verder terugdringen van individueel 

autogebruik. De afstanden zijn relatief kort en het ov heeft hier relatief hoge kwaliteit. Er moet echter wel 

een impuls uitgaan van bedrijven en dat gebeurt nu nog niet altijd. Het beperken of financieel belasten 

van parkeerplaatsen helpt hier zeker bij. Mobiliteitsmakelaars zijn de schakel om bedrijven meer mee te 

nemen in de noodzaak en mogelijkheden van het stimuleren van duurzaam vervoer (opnieuw verwijzen 

we hier naar de CO2 registratieplicht in 2023 als ‘stok achter de deur’). Daarbij horen fiscale adviezen 

op mobiliteitsgebied, advies en ondersteuning bij implementaties van mobiliteitsacties binnen het bedrijf, 

het aanbieden van campagnemateriaal en informatiepakketten aan werknemers en thuiswerktips. De 

Toolkit Mobiliteit biedt hiervoor voldoende aanknopingspunten. 

 

Omdat thuiswerken in dit gebied potentie heeft (er zijn hier relatief meer kantoorbanen dan in de 

havens), dient hier de gratis e-learning module aan bedrijven te worden aangeboden. De Toolkit 

Mobiliteit bevat aanknopingspunten op thuiswerken te stimuleren (zie ook paragraaf 5.2.1). Zo worden 

medewerkers gemotiveerd en ondersteund om (vaker) thuis te werken. Als drempel kwam in ons 

onderzoek onder andere naar voren dat thuiswerkers snel afgeleid zijn door hun kinderen. De module 

leert hen daarmee omgaan. Aanvullend biedt de toolkit ook een zelfmotivatie workshop. Werkgevers 

moeten dan wel welwillend staan tegenover thuiswerken. Daarvoor kan een informatiecampagne gericht 

op werkgevers uitkomst bieden (zie paragraaf 5.2.1.). Werkgevers dienen daarbij ook geïnformeerd te 

worden over de fiscale mogelijkheden bij thuiswerken. 

 

Aansluiten bij minder Hinder aanpak RWS 

Met oog op de werkzaamheden aan bruggen, wegen en tunnels die voor een belangrijk deel de 

verbindingen tussen Voorne-Putten (Voorne aan Zee en Nissewaard) en de havens treffen, is tijdige 

actie (waaronder samenwerking met RWS) een must. We beschreven de meekoppelkansen in 

paragraaf 3.3 en in paragraaf 5.2.1. 

  

Vervoer over water  

De havens zijn bij uitstek geschikt voor vervoer over water. Door de afschaffing van de veer tussen 

Maasvlakte en Hoek van Holland is het personenvervoer over water naar de havens nu nagenoeg 

afwezig. Enkel vanuit Merwevierhavens kan nu naar de RDM campus (Waal-Eemahaven) gereisd 

worden). Vanuit Spijkenisse of Brielle kan een waterbus of taxi een kans zijn om het water te benutten 

en de weg te ontlasten. De Watertaxi in Rotterdam is een enorm succes. Ook de Waterbus tussen 

Dordrecht en Rotterdam trekt veel reizigers (waaronder forenzen). In Antwerpen worden met succes 

werknemers vervoerd naar de havens via het water. In dit onderzoek is vooral gefocust op verbetering 

van de bereikbaarheid en duurzaamheid en modal shift over land (waaronder niet reizen door 
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thuiswerken). De kansen van personenvervoer over water in dit gebied zouden in een aanvullend 

onderzoek in beeld kunnen worden gebracht.  

 

In termen van het veranderkompas 

Wat betreft Voorne-Putten geldt in termen va het veranderkompas: 

- Faciliteren. Gebruik van alternatieven van individueel autogebruik kan gestimuleerd 

worden met de bovenbeschreven maatregelen. 

- Motieven en weerstanden. Een gedragsgerichte aanpak richting meer fietsen, meer ov 

en meer thuiswerken is kansrijk. De belangrijkste motieven waarbij aangesloten kan 

worden zijn tijdswinst, gezondheid, gemak en duurzaam gedrag. 

- Social Proof. Laat zien dat al veel mensen andere opties kiezen dan de auto. Maak 

duidelijk dat dit aantal groeiende is. Laat tevreden gebruikers van alternatieven aan 

het woord en gebruik social media. 

- Emoties en associaties. Breng ov gebruik, thuiswerken en meer fietsen in verband met 

duurzaamheid, slim reizen, gezondheid en nieuwgierigheid. 

 

2. Maasvlakte 

 

Promotie en optimalisatie van de Maasvlaktehopper 

De Maasvlaktehopper kan meer onder de aandacht worden gebracht. Uit ons onderzoek komt dat de 

bekendheid van de Maasvlaktehopper nog wel een impuls kan gebruiken. Gebruik van de 

Maasvlaktehopper kan worden gestimuleerd door OV-probeerpassen te verstrekken. De Toolkit 

Mobiliteit beschrijft mogelijkheden hiervoor, al dient er misschien verlenging van de initiatieven plaats te 

vinden (de mogelijkheden die de Toolkit beschrijft lopen af in december 2022). Twee tot vier weken lang 

krijgen medewerkers van aangesloten bedrijven dan gratis de mogelijkheid om alle vormen  

van openbaar vervoer uit te proberen.  

 

Tegelijk dient het reserveringssysteem en de betrouwbaarheid verder verbeterd te worden (zie hiervoor 

ook het rapport Maatwerkvervoer Voorne-Putten Haven Maatwerkonderzoek 1, 2022). In overleg met de 

bedrijven kan gekeken worden of de dienstregeling beter is aan te sluiten op shifts en nachtdiensten. Uit 

het onderzoek in het kader van het onderzoek Voorne-Putten Haven Maatwerkonderzoek 1 bleek dat dit 

nu niet het geval is, maar dat hier wel vraag naar lijkt te zijn. Daarnaast moeten alle Maasvlaktehopper 

reizigers nu overstappen op busstation Brielle Rugge (op de reizigers uit Brielle na). Zie hiervoor Figuur 

25. Als de hopper door zou rijden naar Hellevoetsluis en/of Spijkenisse zouden meer reizigers zonder 

overstap mee kunnen.  
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Haltes verplaatsen 

Sommige haltes van de Maasvlaktehopper zouden kunnen worden verplaatst om de loopafstanden naar 

bedrijven te verkleinen. Een voorbeeld hiervan is de halte Australiëweg. We zien in het haltegebruik dat 

deze halte niet tot nauwelijks gebruikt wordt (minder dan 5 keer in 2022)6.  Deze halte ligt binnen bereik 

van twee grote bedrijven: Lyondell en Uniper. Beide bedrijven liggen op loopafstand van de poort van 

het bedrijf. Echter, om naar het hoofdgebouw van Uniper te lopen moet men nog 350 meter 

hemelsbreed overbruggen. Als er in afstemming met Uniper gezorgd kan worden dat de hopper het 

(parkeer)terrein op kan rijden (net als bij Neste en Innocent) wordt gebruik van de bus hier 

aantrekkelijker. 

 

Last-mile oplossingen  

Naast of in plaats van haltes te verplaatsen naar bedrijven kunnen ook mogelijkheden worden 

aangeboden om de last-mile (de afstand van halte naar bedrijf) te overbruggen. Op de halte kunnen 

deelfietsen, deelscooters of deelstepjes worden aangeboden. Het succes van deze last-mile 

oplossingen is wisselend. Om veelvuldig gebruik te stimuleren gelden een aantal voorwaarden. Dit zijn: 

• Werknemers moeten goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden om een vervoermiddel te 

gebruiken voor de last-mile en men moet weten hoe het werkt. Dit vraagt goede 

informatievoorziening. 

• Er moet voldoende vraag zijn. Zijn medewerkers wel geïnteresseerd in deze oplossing? Als de 

deelfietsen en -scooters ongebruikt blijven staan is dat een slechte investering en geeft het ook geen 

goede indruk voor reizigers. 

• De beschikbaarheid van het deelvervoer moet gegarandeerd zijn, omdat men anders alsnog moet 

gaan lopen en te laat op het werk kan komen. Het vraagt dus een goede balans van niet te veel 

maar ook niet te weinig aanbod. 

• Het systeem moet makkelijk toegankelijk en financieel aantrekkelijk zijn. 

Een goed voorbeeld van een halte waarbij dit zou kunnen werken is halte Coloradoweg. Deze halte 

wordt momenteel nagenoeg niet gebruikt, terwijl er wel veel arbeidsplaatsen rondom de halte zijn. We 

weten dat de grote containerterminals (onder andere ECT Hutchison Ports en RCT) rondom deze halte 

last-mile verplaatsingen verlangen naar de eindbestemming om goed bereikbaar per ov te kunnen 

 
6 Maatwerkonderzoek 1: maatwerkvervoer Voorne-Putten – Haven  

Figuur 25 Huidige routes Maasvlaktehopper met de aansluitende buslijnen 
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worden. Een aantal deelfietsen bij deze halte kan het aantrekkelijker maken om naar de terminals te 

reizen met de Maasvlaktehopper. Last-mile oplossingen vormen een aanvulling op de Toolkit Mobiliteit. 

 

Een alternatief is om in te zetten op fietsbussen, in navolging van Antwerpen. Werknemers kunnen dan 

hun eigen fiets in de bus meenemen en de last-mile zo afleggen. Het huidige Maasvlakte Transferium 

kan als hub dienen voor deze fietsbus. De fietsbus is ook een aanvulling op de Toolkit Mobiliteit. 

 

Lease-fietsen 

Werkgevers kunnen voor hun werknemers een elektrische fiets of elektrische scooter beschikbaar 

stellen. Zij kunnen deze dan terugbetalen via hun kilometervergoeding. Het rentevoordeel van een 

personeelslening is onbelast als een medewerker daarmee het vervoermiddel koopt. Informatie hierover 

is te vinden in de Toolkit Mobiliteit. In 2021 is een Fietspool opgezet voor bedrijven in de Rotterdamse 

haven en Voorne-Putten. Een nieuw initiatief kan gekoppeld worden aan de CO2 registratieplicht in 

2023. 

 

Uit ons onderzoek kwam wel een bijzondere belemmering voor het gebruik van fiets op de Maasvlakte 

naar voren. Er zijn zogenoemde ‘meeuwenplagen’; agressieve meeuwen die fietsers lastigvallen. Of hier 

oplossingen voor zijn te bedenken, zal nader onderzocht moeten worden. 

 

Inspelen op duurzaamste haven van de wereld 

De Rotterdamse haven heeft de ambitie om de duurzaamste haven van de wereld te worden. Dit kan 

gekoppeld worden aan mobiliteitsbeleid. De Maasvlakte wil inzetten op assemblage van infra 

gerelateerd aan windenergie en focust op innovatie duurzame technieken. Dit is een mooie ingang om 

bedrijven grootschalig warm te maken voor de mobiliteitstransitie. Dit kan tot een mooie deelcampagne 

worden gemaakt van de bewustwordingscampagne genoemd in paragraaf 5.2.1.   

 

Bedrijfsvervoer 

Voor dit gebied is de aanpak organiseren bedrijven vervoer zoals genoemd in paragraaf 5.2.1. kansrijk.  

 

In termen van het veranderkompas 

Wat betreft de Maasvlakte geldt in termen va het veranderkompas: 

- Faciliteren. Gebruik van alternatieven van individueel autogebruik kan gestimuleerd 

worden met de bovenbeschreven maatregelen. 

- Motieven en weerstanden. Als de bereikbaarheid van bedrijven verbeterd wordt, zijn 

de belangrijkste motieven waarop kan worden aangesloten: deur tot deur vervoer, 

ontspannen tijdens de reis, kostenbesparing. De belangrijkste weerstanden van dit 

moment zijn tijdsverlies en geen goede aansluitingen. De beschreven maatregelen 

verminderen deze nadelen/drempels.   

- Social Proof. Dit heeft pas zin als veel mensen enthousiast gebruik maken van 

alternatieven. Dat is op dit moment nog beperkt het geval. Tevreden gebruikers van de 

Maasvlaktehopper kunnen wel ambassadeur zijn binnen hun bedrijf om het gebruik te 

promoten. ECT kan een belangrijke ambassadeursfunctie vervullen op het gebied van 

bedrijfsvervoer organiseren. Bedrijfsvervoer kan gestimuleerd worden door de trots om 

bij een (grote) de werkgever te werken: “Ons bedrijf regelt het goed!”  
- Emoties en associaties. Gezien de lange afstanden zijn associaties vooral te maken 

met sportiviteit en gebruik van moderne snelle vervoerwijzen als de speed pedelec; 

snelheid en innovatieve manieren van transport dus. 
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3. Europoort west 

 

Stimuleren van thuiswerken 

Europoort west heeft naast grote industriële complexen ook en aantal grote kantoren. Het kantoor van 

BP trekt veel mensen. Met een werkgeversaanpak kan hier duurzaam vervoer worden bevorderd. 

Gedacht wordt dan aan het stimuleren van thuiswerken en de inzet van e-bike pools (zie paragraaf 

5.2.1. en onder 5.2.2 Maasvlakte).   

 

Foodhub, mobiliteitshub 

Bij de ontwikkeling van de Rotterdam Foodhub moet van tevoren al goed nagedacht worden over de 

mobiliteit van werknemers. Op deze plek is straks de snelheid van overslag van de verse 

voedselproducten cruciaal. Om de vaart van werknemers er ook in te houden is het voorstel om een hub 

te creëren aan de voet van Europoort west, nabij de A15. Vanuit hier kunnen kleinere busjes of 

deelvervoer werknemers verder de pier op brengen. Kijk daarbij naar de ‘skibussen’ in de Antwerpse 

haven.  

 

In termen van het veranderkompas 

Wat betreft Europoort west geldt in termen va het veranderkompas: 

- Faciliteren. Gebruik van alternatieven van individueel autogebruik kan gestimuleerd 

worden met de bovenbeschreven maatregelen. 

- Motieven en weerstanden. Een gedragsgerichte aanpak richting meer e-bikegebruik  

en meer thuiswerken is kansrijk. De belangrijkste motieven waarbij aangesloten kan 

worden zijn gezondheid en snelheid (fietsen), tijdswinst (thuiswerken) en duurzaam 

gedrag. 

- Social Proof. Als het aantal thuiswerkers of fietsers toeneemt, kan dit zichtbaar 

gemaakt worden en als impuls ingezet worden voor werknemers die hier nog geen 

gebruik van maken, maar er wel interesse in hebben.  

- Emoties en associaties. Aanknopingspunten zijn hier duurzaam gedrag, moderne 

manier van reizen en gezond bezig zijn (e-bike). Gezien de afstanden en de beperkte 

alternatieven voor de auto op dit moment, zijn deze associaties nu nog niet heel sterk. 

Wees daar in de promotie dan ook voorzichtig mee. 

 

4. Europoort oost 

 

Fietsen vanuit Brielle 

De Europoort wordt gekenmerkt door de petrochemische industrie. Het is een langgerekte haven waarbij 

de afstanden erg groot zijn. Fietsen is daardoor vanuit de meeste herkomstlocaties moeilijk. Een 

uitzondering is Brielle. Hier kan fietsstimulering effect hebben. We denken dan vooral aan het 

bevorderen van e-bike of speed pedelec gebruik (zie paragraaf 5.2.1. en onder 5.2.2 onder Maasvlakte).   

 

Uitbreiding Maasvlaktehopper 

De Maasvlaktehopper rijdt wel langs Europoort oost maar stopt er niet. Het is verstandig om te 

onderzoeken of aansluitingen op bedrijven als Vopak en AKZO Nobel (Merwedeweg) op de 

Maasvlaktehopper zin hebben. Kleinschalig deelvervoer (fietsen, scooters of stepjes) kunnen zorgen dat 

werknemers de grote terreinen kunnen overbruggen en op hun werkplek kunnen komen. Deze last-mile 

oplossingen staan beschreven in paragraaf 5.2.2 onder Maasvlakte. 
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Figuur 26 Maasvlaktehopper met voorgestelde haltes in Europoort oost 

 

Bedrijfsvervoer 

De aanpak bedrijfsvervoer zoals beschreven in paragraaf 5.2.1. heeft hier kans bij de grote bedrijven. 

Voorbeelden van grote bedrijven in de Europoort waarbij dit kansrijk kan zijn, zijn Vopak, de 

olieraffinaderij Gunvor en Alco. Nader onderzoek bij deze bedrijven is noodzakelijk, de ‘kansrijkheid’ is 
nu vooral gebaseerd op hun omvang. 

 

In termen van het veranderkompas 

Wat betreft Europoort oost geldt in termen va het veranderkompas: 

- Faciliteren. Gebruik van alternatieven van individueel autogebruik kan gestimuleerd 

worden met de bovenbeschreven maatregelen. 

- Motieven en weerstanden. Een gedragsgerichte aanpak richting meer e-bike gebruik 

dient zich vooral te richten op gezondheid, sportiviteit en gebruik maken van moderne 

vervoermiddelen. 

- Social Proof. Is erg afhankelijk van het succes van de voorgestelde 

verbeteringen/maatregelen. In een sterk auto-georiënteerde omgeving is social proof 

vaak contraproductief aan verandering. Pas als er een groep sportievelingen of 

enthousiaste busgebruikers opstaat is het verstandig om social proof in te zetten als 

beïnvloedingsmechanisme. Bedrijfsvervoer kan gestimuleerd worden door de trots om 

bij een (grote) de werkgever te werken: “Ons bedrijf regelt het goed!” 
- Emoties en associaties. Voor fietsen: stoer en sportief. Voor bedrijfsvervoer: gemak en 

trots. Voor (beter) ov: ontspanning en rust. 

 

 

5. Botlek / Vondelingenplaat 

 

Frequentie Botlekbus 205 verhogen 

Botlek en Vondelingenplaat zijn twee verschillende gebieden van elkaar gescheden door de Oude 

Maas. De Botlekbus door het Distripark is een mooi alternatief voor de auto omdat deze direct uit 

Spijkensise komt. Deze is daarnaast efficiënt in te zetten, aldus EBS. Een aanbeveling is om de 

frequentie van deze bus (lijn 205) te verhogen. Vier keer per dag is namelijk erg weinig7. We zagen dat 

er met name in de brede avondspits behoefte is aan een extra rit. Opschalen naar 6 of 8 keer per dag 

kan al verschil maken in positieve zin. 

 
7 Conclusie uit Maatwerkonderzoek 1 (maatwerkvervoer Voorne-Putten – Havens) 
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Last-mile voorzieningen 

De andere bedrijven in De Botlek zijn groter en zijn gebaat bij last-mile voorzieningen vanaf de halte 

zodat werknemers ook gemakkelijk op hun werk kunnen komen. Lijn 105 kan aantrekkelijk worden voor 

werknemers van deze bedrijven als er deelfietsen worden geplaatst bij de haltes. Omdat lijn 105 uit 

zowel Hellevoetsluis, Brielle als Spijkenisse komt is dit een maatregel die vanuit verschillende gebieden  

 

kan helpen. In Figuur 27 is te zien dat met een fiets bij de halte bijna de hele Botlek bereikt kan worden. 

Te voet is een groot deel van de Botlek vanaf een halte niet bereikbaar. 

 

E-bike pools 

De Vondelingenplaat ligt op e-bike afstand van Spijkenisse. Probeer e-bikepools voor deze bedrijven 

voor werknemers in Spijkenisse kunnen kansrijk zijn. Zie de omschrijving van het opzetten van een e-

bike pool in paragraaf 5.2.2. onder Maasvlakte en de Toolkit Mobiliteit. 

 

Stimuleren van thuiswerken 

Kantoormedewerkers kunnen gestimuleerd worden om thuis te werken (zie onder 5.2.1.). Aan de 

Theemsweg zitten een aantal bedrijven met relatief veel kantoorbanen. Nader onderzoek kan licht 

werpen op andere kantoren, bijvoorbeeld in Distripark. 

 

In termen van het veranderkompas 

Wat betreft Botlek/Vondelingenplaat geldt in termen va het veranderkompas: 

- Faciliteren. Gebruik van alternatieven van individueel autogebruik kan gestimuleerd 

worden met de bovenbeschreven maatregelen. 

- Motieven en weerstanden. Voor e-bike gebruik sportiviteit en gezondheid. Voor 

thuiswerken: tijdswinst. Last-mile voorzieningen in combinatie met ov: ontspanning en 

gezondheid bij last-mile op de fiets.  

- Social Proof. Men is hier relatief negatief over het openbaar vervoer. Het is dus 

onverstandig om bij de promotie van ov in te zetten op social proof. Promoot alleen de 

ervaringen van anderen ten aanzien van de toegevoegde waarde van verbeteringen 

en goede last-mile oplossingen.  

Figuur 27 bereik bushaltes Botlek zonder deelfiets (links) én met deelfiets (rechts) 
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- Emoties en associaties. Voor fietsen: stoer en sportief. Voor thuiswerken; slim en 

gemakkelijk. 

 

6. Waal-Eemhaven 

 

Doorfietsroute Spijkenisse-Rotterdam 

De Waal -Eemhaven ligt voor de meeste inwoners van Voorne-Putten het verste weg. Fietsen is alleen 

vanuit Spijkenisse realistisch. Hoewel er goede fietsverbindingen zijn naar Rotterdam werd in onze 

enquête de kwaliteit van de fietsvoorzieningen hier juist als slecht beoordeeld. Een kwetsbaarheid in de 

fietsroute naar Waal-Eemhaven is de Spijkenisserbrug. We denken dat deze brug een grote invloed op 

de beoordeling van de fietsroute naar de Waal- Eemhaven heeft. Helaas is er geen andere serieuze 

mogelijkheid om de Waal-Eemhaven te bereiken dan via deze brug. In 2020 heeft Rijkswaterstaat een 

proef gedaan met een veerdienst voor fietsers bij de Spijkenisserbrug, voor als het fietspad door een 

storing of werkzaamheden over de brug niet gebruikt kan worden. Omfietsen via de Botlekbrug is wel 

heel veel gevraagd. Of de pont een permanente oplossing zou kunnen zijn. betwijfelen wij. Forenzen 

hebben haast, willen snel naar werk of huis en dan houdt een veerpont enorm op.  

 

Voor de verre toekomst zou een doorfietsroute vanuit Spijkenisse, onder de Waalhaven langs naar 

Rotterdam een kwaliteitsimpuls geven aan het fietsnetwerk van Spijkenisse naar de Waal-Eemhaven. 

Dat zou dan een extra brug vereisen en dat is erg kostbaar. Een schets van hoe dit eruit zou kunnen 

zien geven we in figuur 28. 

 

 

Figuur 28 fietsroute van Spijkenisse naar Waalhaven, met voorstel doorfietsroute 

 

 

Directe buslijn naar Waal-Eemhaven 

De Waal-Eemhaven is relatief goed ontsloten door buslijnen. Door de oriëntatie van de RET lijnen naar 

Rotterdam (Slinge) is de reistijd naar deze havens vanuit Voorne altijd lang (minstens een uur). Vanuit 

Voorne is dit met minstens 2 overstappen ook geen prettige reis (zie Figuur 29). Een directe buslijn 

vanuit Brielle of Hellevoetsluis naar de Waal- Eemhaven is kansrijk om te onderzoeken. Wellicht een 

betere oplossing is om vanuit metrostations Rhoon en/of Slinge deelvervoer aan te bieden ter 

vervanging van de buslijn naar de havens. Dan is ook het last-mile probleem bij de laatste bushalte 

opgelost. Deze ligt namelijk nog best ver van de bedrijven af zijn (met name bedrijven verder op de 

pieren). 
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Figuur 29 ov-routes van Voorne aan zee naar Waal- Eemhaven: 2 overstappen nodig 

 

Parkeerregulering 

De Waal-Eemhaven is de enige haven welke te maken heeft met een grote druk op de ruimte. Hier zijn 

veel kleinere bedrijven gevestigd die niet allemaal over eigen parkeervoorzieningen beschikken. 

Parkeerregulering is hier een serieuze optie. Dit kan in de vorm van betaald parkeren invoeren, 

vergunningen tegen betaling aan te bieden en/of het aantal parkeerplaatsen terug te brengen. Samen 

met de werkgevers moet gekeken worden of dit mogelijk is en hoe de werknemers goede alternatieven 

kunnen worden geboden in de vorm van ov, fiets, parkeren op afstand, thuiswerken of een combinatie 

hiervan. 

 

In termen van het veranderkompas 

Wat betreft de Waal-Eemhaven geldt in termen va het veranderkompas: 

- Faciliteren. Gebruik van alternatieven van individueel autogebruik kan gestimuleerd 

worden met de bovenbeschreven maatregelen. 

- Motieven en weerstanden. Een gedragsgerichte aanpak richting meer fietsgebruik 

dient zich vooral te richten op gezondheid, sportiviteit en gebruik maken van moderne 

vervoermiddelen (e-bike). parkeerregulering is een vorm van weerstand oproepen om 

de auto te gebruiken. Bij een directe buslijn: tijdswinst en ontspanning en mogelijk 

kunnen werken tijdens de reis. 

- Social Proof. Men is ook hier relatief negatief over het huidige openbaar vervoer. Het 

is dus onverstandig om bij de promotie van ov in te zetten op social proof. Promoot 

alleen de ervaringen van anderen ten aanzien van de toegevoegde waarde van 

verbeteringen. 

- Emoties en associaties. Voor fietsen: stoer en sportief. Bij een directe busverbinding: 

ontspanning.  

 

5.3 SLOTWOORD 
 

Dit onderzoek was dusdanig qua omvang dat er een (beperkt) aantal bedrijven en werknemers in 

konden worden betrokken. Dit heeft een gedegen beeld gegeven van de ervaringen, beleving en 

mogelijkheden in het gebied en stelde ons in staat om gerichte adviezen te geven over hoe de route 

naar meer duurzaam vervoer en een betere bereikbaarheid van de havens (per deelgebied) dient te 

verlopen. De maatregelen die wij in dit laatste hoofdstuk hebben voorgesteld dienen nu verder 

uitgewerkt te worden. Vervolgonderzoek, maar vooral praktische vervolgstappen dienen er voor te 

zorgen dat de potentie van de maatregelen nog scherper in beeld komt en dat implementatie volgt, 

zodat de havens daadwerkelijk een meer duurzame en beter bereikbare toekomst te wachten staat. 
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1.1 BEREIKBAARHEIDSONDERZOEK VOORNE-PUTTEN 
 

Nut en noodzaak van het verbeteren van de bereikbaarheid van Voorne-Putten zijn in 2019 onderzocht 

door ingenieursbureau RoyalHaskoning DHV (RHDHV). Er is een probleemanalyse uitgevoerd en er zijn 

zes maatregelenpakketten opgesteld, die mede ‘gevuld’ zijn vanuit een aantal sessies met de ambtelijke 

projectgroep, omgevingspartijen en gemeenteraden. Van de verschillende maatregelen(pakketten) zijn 

kosten en effecten in kaart gebracht voor een groot aantal aspecten. 

 

Probleemanalyse 

Mobiliteit Voorne-Putten 

In Voorn-Putten wonen om en nabij 160.000 inwoners. Het aantal arbeidsplaatsen op Voorne-Putten is 

relatief laag (1 op 3.5 inwoners). Circa 30% van de beroepsbevolking van Voorne-Putten, werkt in de 

Rotterdamse haven, waardoor het als belangrijke ‘leverancier’ van arbeid voor de haven fungeert. Dit 
leidt tot grote dagelijkse pendelstromen per auto en openbaar vervoer tussen Voorne-Putten en de regio 

Rotterdam en de haven in het bijzonder.  

 

Het systeem is niet robuust 

In diverse studies en onderzoeken is geconstateerd dat de ontsluiting van Voorne-Putten in de toekomst 

verder onder druk komt te staan en dat er sprake zal zijn van structurele congestie rond de aansluitingen 

van het hoofd- en onderliggende wegennet. Dit beïnvloedt de bereikbaarheid van Voorne-Putten en van 

de Rotterdamse haven nadelig.  Doordat er maar 4 oeververbindingen naar de havengebieden zijn is de 

robuustheid van het systeem matig.   

 

Naast de knelpunten bij de oeverkruisingen is er op Voorne-Putten zelf ook sprake van knelpunten, met 

name op de N57 richting Hellevoetsluis en bij het kruispunt Groene Kruisweg (N218) – N494 (nabij 

Heenvliet) en N218 - N493 (nabij Spijkenisse).Het openbaar vervoer op Voorne-Putten is vooral gericht 

op het voor- en natransport richting de metrolijn in Spijkenisse door de R-net lijnen 403 en 404. Er zijn 

beperkte OV-verbindingen vanuit Voorne-Putten richting de Rotterdamse haven. Sinds december 2018 

is een nieuwe OV-lijn (buslijn) richting de Maasvlakte gerealiseerd, die vanuit Brielle naar het 

Transferium rijdt. In verband met relatief grote afstanden is de fiets voor grote delen van Voorne-Putten 

geen aantrekkelijk alternatief. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

In de komende jaren wordt de A24 Blankenburgverbinding gerealiseerd. De komst hiervan heeft als 

neveneffect dat de N57 nog zwaarder belast zal worden, waardoor bestaande knelpunten op de N57 

groter zullen worden. De nieuwe verbinding ontlast weliswaar de ruit van Rotterdam, maar creëert dus 

juist problemen voor Voorne-Putten. Verder zullen er tot 2030 ruim 6.000 extra woningen op Voorne-

Putten worden gebouwd en beperkt nieuwe arbeidsvoorzieningen. Ook dit leidt, naast de autonome 

groei van het wegverkeer, tot extra verkeersdruk op de oeverkruisingen. 

 

Bijlage 1 Desk 
research  
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Maatregelenpakketten 

In het bereikbaarheidsonderzoek zijn een vijftal maatregelpaketten opgesteld en getoetst middels een 

MKBA. Hieruit blijkt dat een combinatiepakket met de verbreding van N57, het aanpassen van de 

rotondes op de N57 naar ongelijkvloerse kruisingen en aanpassingen aan de Harmsenknoop zullen 

leiden tot een forse reistijdverbetering.  

 

Naast de maatregelen zijn ook twee nieuwe oeververbindingen verkend. De eerste is het Welplaattracé, 

welke ten westen van de bestaande Hartelweg legt en de Groene Kruisweg(N218)  met de A15 verbindt. 

De tweede oeververbinding betreft een nieuwe verbinding op tussen knooppunt Benelux en de oostkant 

van Spijkenisse. Vooral het Welplaattracé zorgt voor betere doorstroming op de Hartelcorridor. De 

verbinding Benelux-Spijkenisse heeft een licht positief effect op de doorstroming van de Hartelcorridor, 

maar geen effect op de N57-corridor. De combinatie van het Welplaattracé en maatregelen op de N57 

leidt per saldo tot de grootste reistijdwinst.  

 

 

 

1.2 EERSTE FASE BEREIKBAARHEIDSONDERZOEK WAAL- EEMHAVEN 
 

In 2021 is het eerste fase bereikbaarheidsonderzoek voor de Waal-Eemhaven uitgevoerd. In dit 

onderzoek zijn de ontwikkelingen, ambities en (toekomstige) knelpunten van de havens in kaart 

gebracht. 

 

De Waal-Eemhaven 

De Waal-Eemhaven (WEH) is en blijft vooral een industrieel gebied waar plaats is voor havenlogistiek. 

WEH is een aantrekkelijke vestigingsplaats vanwege de nabijheid van de stad.  

De transformatie  en de toenemende robotisering van logistieke processen zorgen voor meer vraag naar 

hoger opgeleid personeel, dat meestal in de stad of verder weg woont. Daarnaast zorgt de toename van 

distributieactiviteiten voor meer vervoersbewegingen over de weg. 

 

De (haven-)logistiek blijft afhankelijk van vervoer over de weg Vervoer per spoor of over water kan 

slechts in beperkte mate wegvervoer vervangen/ Prognoses laten zien dat de reistijden voor 

personenauto en goederenverkeer verder toenemen. Hoofdoorzaak is de congestie op de rijkswegen en 

de aansluitpunten Reeweg, Groene Kruisweg en Vondelingenweg. Ondanks de Blankenburgverbinding 

blijft deze congestie op de aansluitingen en op het hoofdwegennet. 

 

Ambities 

De ambities voor de WEH tot 2040 zijn de volgende: 

1. De WEH dient haar positie als aantrekkelijke vestigingslocatie voor zowel logistieke functies als 

stedelijke economie te behouden en versterken.  

2. Versterking van deze positie kan alleen als de bereikbaarheid van de WEH verbetert, zowel 

voor het vrachtverkeer als voor de personenmobiliteit.  

3. Omdat het vrachtverkeer de motor is van het functioneren van de WEH en omdat daarvoor 

weinig ingrepen/alternatieven mogelijk zijn, dient dit prioriteit te krijgen in de aanpak van de 

mobiliteit. 

4. Landelijke en stedelijke duurzaamheidsdoelstellingen maken dat ook de WEH moet streven 

naar vermindering van fossiel aangedreven verkeer. 

5. Verbetering van de bereikbaarheid vraagt samenwerking van Haven, Stad, Regio en Rijk 
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(Toekomstige) knelpunten 

Volgens de modelgegevens neemt de congestie op de aansluitingen naar de Waal-Eemhaven toe. Het 

gaat hierbij om congestie op de A15 (ochtend), Beneluxtunnel en verbindingsboog A15-A4, (ochtend en 

avond).  De grote omrijdfactoren voor OV en fiets maken deze alternatieven minder aantrekkelijk dan de 

auto. Er is geen perspectief op structurele verbetering: de HOV Maastunnel en het omzetten van de 

waterbusverbinding naar een pendelverbinding geven slechts zeer minimale verbetering. Omdat het 

logistiek vervoer afhankelijk is en blijft van vervoer over de weg, zal de vraag daarnaar blijven bestaan. 

Juist in dit segment is verduurzaming moeilijker en zal het fossiel aangedreven wegvervoer een grote rol 

blijven vervullen. 

 

Om de knelpunten op te lossen zijn de volgende aangrijpingspunten gesignaleerd: 

1. Geef prioriteit aan (haven)logistiek-verkeer en distributie over de weg 

2. Verminder het fossiel aangedreven autoverkeer vanwege de duurzaamheidsdoelstellingen 

3. Creëer ruimte op de weg  door voor personenverkeer alternatieven te bieden en het verkeer in 

de spits te remmen 

4. Stimuleer het gebruik van alternatieven (fiets, OV, ketenverplaatsingen) voor personenverkeer 

5. Rem het gebruik van de auto voor personenverkeer, vooral in de spits    

 

 

 

1.3 BELEVEINGSONDERZOEK WOON-WERKVERKEER VOORNE-PUTTEN 
 

In 2015 heeft Ciska Glerum in opdracht van de Verkeersonderneming een onderzoek uitgevoerd naar 

consumer insigts over hoe burgers aankijken tegen hun woon-werkverkeer, welke barrières burgers 

ervaren om te komen tot een gedragsverandering en welke oplossingen zij zien om te komen tot een 

betere verkeersdoorstroming in de spits. 

 

De eerste associaties van bewoners van Voorne-Putten bij hun woon-werkverkeer zijn “irritatie”, “stress” 
en allerlei associaties met de infrastructuur die problemen geeft. Niettemin worden aan het gebruik van 

de eigen auto bijna alleen maar positieve kanten onderkend: gemak, in principe snel, vrijheid, controle 

en comfort. 

 

Als gaat om het beeld en de beleving van het openbaar vervoer hebben de onderzoekers de volgende 

belangrijke resultaten opgehaald. De bewoners van Voorne-Putten hebben een positief gevoel bij de 

auto, dat geldt minder voor de huidige invulling van het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer wordt 

voor velen wel een reële optie als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

• Zekerheid/betrouwbaarheid van rijden 

• Frequent rijden, (ook ’s avonds) (NB. ploegendiensten) 

• Weinig omrijbewegingen. OV hoeft niet sneller te zijn dan de auto, maar ook niet veel langzamer. 

• Opstapmogelijkheden dichtbijhuis/werk 

• Overdekte haltes, comfortabel ingerichte bus of metro 

• Geen/weinig overstappen 

• En: goedkoop (NB. geen van de respondenten is op de hoogte van hhoe de kosten van ov zich 

verhouden tot het gebruik van de auto) 

 

Het gebruik van de fiets, scooter of carpoolen is maar voor een beperkt aantal deelnemers een 

realistisch alternatief. Dit komt doordat ze vaak ver van hun werk of wonen. Het meest benoemde 

nadeel van carpoolen is dat je een deel van de vrijheid verliest. 

 



 

 

 

56 

Een andere belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat er potentie is dat verbeterde fietsroutes in de 

haven het autoverkeer kan terugdringen. Voorwaarde hiervoor wel is dat dit wordt ondersteund door 

flankerend beleid.  

 

 

 

1.4 INVENTARISEREND ONDERZOEK ONDER BUSGEBRUIKERS 
 

Onderzoeksbureau EVA heeft in 2015 een inventariserend onderzoek uitgevoerd onder busgebruikers 

ter voorbereiding van de geplande verbetering aan het Busstation Spijkenisse Centrum. De 

werkzaamheden aan het busstation station zijn anno nu aan de gang. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste reizigers (69%) op het busstation richting Rotterdam gaan. Meer 

dan de helft van de reizigers neemt de bus 5 dagen per week. Om en nabij driekwart van de 

buspassagiers gebruikt nooit de auto voor motief werk of studie. Meer dan de helft van de reizigers die 

niet met de auto gaan doet dat omdat ze geen auto en/of geen rijbewijs hebben. Een kwart vanwege 

kosten. Na verbeteringen van kwaliteit en comfort op het busstation Spijkenisse zal het gebruik van het 

busnetwerk stijgen. Uit de enquête blijkt dat een klein deel (circa 10%)  dat met de auto gaat vaker de 

bus zou pakken na de geplande werkzaamheden.  Naaste geplande verbeteringen hebben busreizigers 

nog andere verbeteringen genoemd waar behoefte aan is, zoals meer veiligheid en betere 

overzichtelijke informatie.    

 

 

 

1.5 STIMULERINGSMAATREGELEN FIETS EN KETEN VOOR DE BOTLEK 
HAVEN 
 

In 2017 heeft Movares een onderzoek uitgevoerd naar stimuleringsmaatregelen voor de modal shift voor 

reizigers naar de Botlek. 

 

Fiets 

De fiets wordt relatief Wening gebruik in de Botlek. Het bromfietsgebruik is hoger dan het fietsgebruik. 

Dat komt doordat de afstanden groot zijn.  

 

OV 

Uit de analyse blijkt dat de ov-voorzieningen ondermaats zijn. De haltes hebben niet de juiste 

voorzieningen, de bereikbaarheid van de haltes is slecht en het haltebereik bedekt niet het hele 

havengebied. Bovendien wordt door ploegendiensten het ov gebruik moeilijk gemaakt: er rijdt ‘s nachts 
geen bus.  

NB. Sinds 2021 is het ov netwerk iets aangepast en wordt het Distripark in de spits ook aangedaan door 

de nieuwe lijn 205. 
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De herkomst – bestemming analyse geeft het totaal aantal vervoersbewegingen van en naar de Botlek 

verdeeld over de herkomsten. Hieruit blijkt dat ongeveer 40% van de vervoersbewegingen uit de 

gebieden komt die beter bereikt worden door het gebruik van fietsen. Dit betekent dat de 

reizigerspotentie aanwezig is. 

 

Ketenmaatregelen 

Het rapport stelt verschillende ketenmaatregelen voor. De eerste is om  leenfietsen en fietsstallingen bij 

de OV haltes te plaatsen. Zodat reizigers het laatste deel van de reis (van halte naar bestemming) met 

de fiets kunnen afleggen. Hierdoor wordt het haltebereik vergroot. Een andere ketenmaatregel is het 

aanbrengen voor pick up points bij de haltes waar collega’s kunnen oppikken. 
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Bijlage 2 Bereik 
advertentiecampagne  
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Categorie Deelgebied Werkgever / respondent 

Werkgevers 

 

Nissewaard Gemeente Nissewaard 

TotaalVers 

Onderwijsgroep Galilei 

Voorne aan Zee Onderwijsgroep Galilei 

Gemeente Helleveotsluis 

EBS 

Maasvlakte ECT 

Europoort west Enecogen 

Europoort oost Estron 

Botlek Odin Warehousing 

Waal- Eemhaven Hendrik verder 

Werknemers Eruopoort oost Estron (2x) 

-Kantoormedwerker 

-Magazijnmederwerker  

Nissewaard Nissewaard (3x) 

- kantoormedewerker 

Botlek / Maasvlakte Odin Warehousing 

- magazijnmedwerker 

Maasvlakte Barsan (2x) 

Anoniem 

- locatiegebonden personeel 

Europoort west BP 

- kantoormedwerker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3 Overzicht 
interviews  
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 Verkeer en vervoer is ons vak. De boel in beweging zetten onze passie.  

 Beweging zorgt voor vooruitgang, verbinding en ontmoeting. Maar hoe vind je de juiste oplossingen in een 

wereld van steeds complexere mobiliteit? Dat vereist een bijzondere manier van kijken. De kracht van XTNT 

is een frisse, open blik. We zitten dicht op de mensen om te snappen wat ze nodig hebben en zoomen uit om 

de verbinding te zien. Pas dan kan je de puzzel leggen en vind je de passende aanpak. 

 

We zijn een mensenbedrijf met een goede thuishaven voor onze medewerkers. Vanuit die veilige basis 

durven we net wat meer: een gekke gedachte of scherpe reflectie. Het ontdekken van nieuwe mogelijkheden 

is wat ons uniek maakt. Dat doen we met onze opdrachtgevers, partners, elkaar en de samenleving. Want 

complexe problemen los je niet alleen op, dat doe je samen. 

 

We helpen de boel in beweging te zetten. Met onze partners verkennen we nieuwe wegen, we ondersteunen 

onze opdrachtgevers zodat zij hun initiatieven succesvol van de grond krijgen en we stimuleren reizigers om 

andere keuzes te maken om op hun bestemming te komen. We bouwen mee aan een meer verbonden 

wereld waarin iedereen zich vrij kan bewegen. 

 

   


