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Leeswijzer 

Doel document: 

• Het doel van dit document is een feitelijke beschrijving van de A15 en het gebied in de omgeving daarvan. Onderdeel hiervan is een nadere analyse van de

huidige verkeerskundige knelpunten en kansen, waarbij onder meer gekeken is naar verkeersveiligheid, doorstroming en betrouwbaarheid. Dit document

vormt daarmee input voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de Groslijst Oplossingen en uitwerken van de maatregelen(pakketten).

Status document: 

• Versie: definitief (100%), ter informatie aan de MAG en BAG op 5 december 2019 en ter informatie aan de Stuurgroep op 12 december 2019.

• Documenthistorie: Conceptversies 50% en 70% van het document zijn besproken met het projectteam en aanvullend door enkele specialisten van RWS

getoetst. Aanpassingen zijn doorgevoerd in versie 90%. Na de ABG zijn opmerkingen op de 90% versie verwerkt heeft het document status definitief: 100%

gekregen.

• Indien op een later moment nog wijzigingen in procesgang of inhoudelijk uitwerkingsniveau plaatsvinden, dan worden de ABG, MAG en BAG hierover actief

vanuit het projectteam geïnformeerd.
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Voorliggend document betreft de probleem- en gebiedsanalyse voor de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Sliedrecht. Het doel van dit document is 

een feitelijke beschrijving van de A15 en het gebied in de omgeving daarvan. Onderdeel hiervan is een nadere analyse van de huidige 

verkeerskundige knelpunten en kansen, waarbij onder meer gekeken is naar verkeersveiligheid, doorstroming en betrouwbaarheid. Dit document 

vormt daarmee input voor onder meer de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de Groslijst Oplossingen en het uitwerken van de maatregelen(pakketten). 

De A15 vormt een belangrijke logistieke verbinding tussen de haven van Rotterdam, Arnhem, Nijmegen en Duitsland. Vanuit het Programma 

Goederenvervoercorridors is de A15 onderdeel van logistieke corridor Oost. De ambitie voor 2030 voor deze corridor is o.a. het terugdringen van files, het 

verhogen van capaciteit en het verbeteren van de betrouwbaarheid van reistijd. Voor het gedeelte van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem wordt een 

zogenoemde MIRT-Verkenning uitgevoerd. Voorafgaand aan deze Verkenning is de Korte Termijn Aanpak gestart waaruit een pakket met korte termijn 

maatregelen naar voren is gekomen. De MIRT-Verkenning richt zich op lange termijn knelpunten en oplossingen.  

Op 26 juni 2018 is de Startbeslissing door de minister van IenW genomen om een verkenning naar oplossingen voor de problemen op de A15 op het traject 

tussen de aansluiting Sliedrecht-West en de aansluiting Arkel (net ten oosten van knooppunt Gorinchem) te starten. Het doel van de verkenning is om de 

bereikbaarheid van de A15 tussen Gorinchem en Papendrecht te verbeteren. De bereikbaarheid betreft met name de doorstroming, verkeersveiligheid en 

robuustheid in dit gebied.  

Hierbij wordt de volgende doelstelling gehanteerd: 

“Het oplossen van de huidige en toekomstige bereikbaarheidsopgaven door het verbeteren van de doorstroming en de veiligheid in beide richtingen waardoor de 

betrouwbaarheid van de reistijd op het netwerk en de bereikbaarheid van het gebied per saldo verbetert” 

Op deze manier levert het project een bijdrage aan de economische ontwikkeling op de drie schaalniveaus nationaal, regionaal en lokaal. Eveneens wordt een 

bijdrage geleverd aan de doelstellingen van het programma Goederenvervoercorridors.  

1 Inleiding 
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In deze probleemanalyse wordt ingezoomd op het projectgebied van de MIRT-Verkenning A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. De analyse 

richt zich op het gedeelte van de A15 tussen km 79,8 en km 101,3 (zoals is vermeld in de Startbeslissing [1]). Het gedeelte van de A15 ten westen 

hiervan, tot aan km 77,3 is veelal ook meegenomen in de analyse, maar als onderdeel van het studiegebied. Er wordt in de probleemanalyse 

ingegaan op het huidig gebruik van dit deel van de A15 en de huidige verkeerskundige knelpunten en kansen.  

In de rapportage verkeersonderzoek A15 [1] zijn de knelpunten op de A15 in grote lijnen reeds belicht. In de volgende fase van de Verkenning-A15 wordt 

gerekend met het NRM 2019. In deze rapportage is een vergelijking gemaakt tussen NRM 2017 en NRM 2019, waaruit blijkt dat de verschillen te 

verwaarlozen zijn, en de resultaten uit 2017 een goede basis vormen voor voorliggende probleemanalyse.  

In paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitkomsten van de probleemanalyse samengevat. Er wordt kort ingegaan op de belangrijkste te verwachten 

verkeersproblemen op de A15 in het projectgebied. Paragraaf 2.2 gaat vervolgens in op de huidige knelpunten, waarbij een uitsplitsing is gemaakt naar 

oorzaak. In paragraaf 2.3 komen de verwachte toekomstige knelpunten aan bod. Hierbij is aandacht voor de verwachte problemen met betrekking tot 

automatisch rijden, aangezien deze ontwikkeling al gaande en onomkeerbaar is.   

2 Probleemanalyse 
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2.1 Samenvatting probleemanalyse 

Deze paragraaf gaat kort in op de belangrijkste uitkomsten van de probleemanalyse. In paragrafen 2.2 en 2.3 zijn de uitkomsten in meer detail beschreven en 

toegelicht. Uit de analyse komt naar voren dat er in 20401 volgens de prognose (scenario hoog) sprake is van:  

1) Zeer weinig restcapaciteit, met een zeer grote kans op verstoring van de doorstroming als gevolg;

1a. Op de noordbaan tussen Papendrecht en Alblasserdam; 

1b. Op de noordbaan tussen Arkel en Sliedrecht-West; 

1c. Op de zuidbaan tussen Sliedrecht-Oost en Arkel; 

2) Een grote kans op ongelukken bij veel in- en uitvoegers2 (bovenste foto, bij noordbaan

Gorinchem);

2a. Bij Papendrecht, op de noord- en zuidbaan bij de in- en uitvoegers; 

2b. Bij Sliedrecht-West bij de in- en uitvoegers op de noord- en zuidbaan; 

2c. Bij Hardinxveld-Giessendam bij de in- en uitvoegers op de noord- en zuidbaan; 

2d. Op de zuidbaan ter hoogte van Boven-Hardinxveld; 

2e. Bij knooppunt Gorinchem op de noordbaan;    

3) Colonnevorming van vrachtwagens op bijna het gehele traject (onderste foto);

3a. Op de noordbaan tussen Arkel en Alblasserdam; 

3b. Op de zuidbaan tussen Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam en tussen 

Gorinchem en Arkel. 

1 De belangrijkste verkeersproblemen in de huidige situatie zijn niet gevisualiseerd in de samenvatting i.v.m. de aanpassingen aan de weg tussen 2020-2021. Voor de oplossingsrichtingen is de 
link met de problemen in de toekomst relevant.     
2 Uitgangspunt zijn de huidige ongevallen.  
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Figuur 2.1 Overzicht van de belangrijkste verkeersproblemen op de A15 in het projectgebied 

Verder past het wegbeeld niet bij de maximum snelheid van 120 km/h. Het beeld is onrustig, hobbelig, soms smal en beklemmend. Bij Boven-Hardinxveld zorgt de 

verticale alignement voor een slecht zicht.     

Op het gebied Smart Mobility zijn de verwachte problemen m.b.t. de meest zekere ontwikkeling ‘automatisch rijden’ onderzocht. De huidige fysieke en digitale 

infrastructuur voldoet nog niet aan de benodigde eisen voor automatisch rijden, zoals eenduidige signalering en wegmarkering, een wegontwerp conform Richtlijn 

Ontwerp Autosnelwegen (ROA) 2017 (zie Figuur 2.2) en het digitaliseren van het fysieke wegontwerp. Consequentie is een verhoogde kans op ongevallen en het 

moeilijk kunnen inlezen van de weg door automatische voertuigen. 
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Figuur 2.2 Afstemming huidig wegontwerp op de ROA 2017 
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2.2 Huidige situatie 

2.2.1 Huidige verkeersknelpunten 

In de analyse is specifiek gekeken naar de kiemlocaties van files (Figuur 

2.3). Dit zijn de locaties waar vertraging ontstaat. Juist op deze locaties 

kunnen infrastructurele maatregelen op de A15 genomen worden om 

files te voorkomen of te beperken. Voor deze analyse is gebruik gemaakt 

van filegegevens van Rijkswaterstaat van de periode december 2016 en 

november 2017. Deze filegegevens worden automatisch samengesteld 

door een algoritme van Rijkswaterstaat dat files detecteert, analyseert en 

registreert op basis van inductielusdata. 

In Figuur 2.4 zijn de voertuigverliesuren (VVU’s) per filekiem op de A15 

weergegeven. Hieruit blijkt dat de voertuigverliesuren tussen Papendrecht en Gorinchem het hoogst zijn, en dat de voertuigverliesuren tussen Papendrecht en 

Gorinchem vooral toe te schrijven zijn aan capaciteitsproblemen en in mindere mate aan ongevallen.  

Figuur 2.4 Heatmap van filekiemen op A15-corridor richting Maasvlakte (bron: RWS-filegegevens 2016- 2017) 

Figuur 2.3 Focus op kiemlocatie, en niet naar traject 
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2.2.2 Verkeersintensiteiten  

Motorvoertuigen 

Intensiteit/Capaciteitsverhoudingen 

Op de A15 is er tussen Papendrecht en Gorinchem in beide richtingen in de ochtend- als avondspits weinig restcapaciteit, zoals in Figuur 2.5 en Figuur 2.6 

weergegeven is (situatie: 2014, gebaseerd op het NRM model van 20173).  

- De kans op verstoring van de doorstroming is tussen Papendrecht en Gorinchem aanzienlijk tot zeer groot in de OS en AS op de noord- en zuidbaan. Dit door 

een hoge Intensiteit/Capaciteitsverhouding. Ten westen van Papendrecht zijn de capaciteitsproblemen minder groot doordat de weg hier uit 2x3 rijstroken 

bestaat. Ten oosten van afrit 27 - Gorinchem is het capaciteitsprobleem ook minder groot doordat een deel van het verkeer vanaf de A15 de A27 op is 

gereden.  

- De kans op verstoring van de doorstroming is het grootst 

tussen Papendrecht en Sliedrecht-West in de OS en AS; 

er is geen restcapaciteit op de noordbaan in de OS en AS 

(I/C: 1,0) en op de zuidbaan in de OS. Daardoor is er 

sprake van structurele filevorming. In de AS is op de 

zuidbaan een kleine restcapaciteit, maar alsnog is er een 

zeer grote kans op verstoring van de doorstroming (I/C: 

0,92).  

o Richting west (noordbaan) zijn deze zeer hoge I/C 

verhoudingen te verklaren door veel verkeer dat 

invoegt bij aansluiting Sliedrecht-West. 

o Richting oost (zuidbaan) zijn de I/C verhoudingen 

dusdanig hoog door de bottleneck bij knooppunt 

Papendrecht; de weg gaat van 2x3 rijstroken naar 

2x2 rijstroken. 

 

 

 

 
3 Bij het vergelijken van het NRM model 2017 met 2019 voor prognosejaar 2040, blijken de intensiteiten op de A15 binnen het projectgebied nagenoeg hetzelfde te zijn (verschillen van 0-3%). 
Voor deze analyse is daarom gebruik gemaakt van het NRM model 2017, aangezien deze ook is gebruikt voor het verkeersonderzoek A15 (zie tevens de uitgangspuntennotitie).  

Figuur 2.5 I/C verhoudingen op de A15 Papendrecht – Arkel in de ochtendspits 2014 (NRM 2017) 
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Figuur 2.6 I/C verhoudingen op de A15 Papendrecht – Arkel in de ochtendspits 2014 (NRM 2017) 

Filebeelden 

In Figuur 2.7 staan de filebeelden van 2018 weergegeven. De filebeelden van 20184 laten zien dat er meer files in de avondspits dan in de ochtendspits 

plaatsvinden op de zuidbaan. Op de zuidbaan zijn de meeste files waargenomen tussen Papendrecht en Sliedrecht-West in de ochtend- en avondspits. Dit beeld 

komt overeen met de I/C verhoudingen die het hoogst zijn tussen Papendrecht en Sliedrecht-West op de zuidbaan. Wat echter opvalt is dat de I/C verhoudingen 

tussen Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem hoger zijn dan 0,9 op de zuidbaan in de ochtend- en avondspits, maar dat hier maar weinig files zijn ontstaan in 

2018. Op de noordbaan zijn er in 2018 op een werkdag ook meer files geweest in de avondspits dan in de ochtendspits. De files bevinden zich met name tussen 

Sliedrecht-West en Gorinchem. De I/C verhoudingen op het deel waar deze files hebben plaatsgevonden in 2018 zijn ook hoog (0,8-0,9). Toch is het wegdeel 

4 Filebeelden van 2018 zijn werkdagjaargemiddelden op dinsdag en donderdag 
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Papendrecht – Sliedrecht-West met een zeer grote kans op verstoring (>0,9) redelijk filevrij in 2018. Mogelijk heeft het fileprobleem zich enigszins verplaatst. 

Tevens kan een deel verklaard worden doordat bij I/C verhoudingen op kiemlocatie wordt gekeken, terwijl bij filebeelden ook terugslageffecten waarneembaar zijn. 

Figuur 2.7  Filebeelden 2018 A15 zuidbaan (links) en noordbaan (rechts) Noordtunnel – Arkel (Transpute Viewer) 

Voertuigverliesuren 

De voertuigverliesuren door een hoge intensiteit ontstaan voornamelijk op het nog te verbreden traject bij de noordbaan; tussen Papendrecht en Sliedrecht-West 

(zie Figuur 2.8). Ook zijn er behoorlijk veel voertuigverliesuren ontstaan tussen de aansluitingen Sliedrecht-West en Hardinxveld-Giessendam.  
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Op de zuidbaan zijn er tevens veel voertuigverliesuren ontstaan tussen Papendrecht en Gorinchem in de periode december 2016 tot en met november 2017. Dit 

terwijl er al een spitsstrook aanwezig is tussen deze aansluitingen, maar deze spitsstrook wordt onderbenut. Tussen Hardinxveld-Giessendam en Boven-

Hardinxveld zijn er vooral veel voertuigverliesuren door een hoge intensiteit in de periode december 2016 tot en met november 2017 (Figuur 2.9). 

Zowel op de noord- als zuidbaan zijn de meeste voertuigverliesuren ontstaan bij de in- en uitvoegers. Direct na de invoegers neemt de verkeersintensiteit namelijk 

toe en gaat veel verkeer met een lage snelheid vanaf de invoeger op de linker rijstrook rijden (om maar niet achter een vrachtwagen op de rechter rijstrook te 

hoeven rijden), waardoor niet alleen schokbewegingen, maar ook files ontstaan. Bij de uitvoegers heeft verkeer soms moeite met uitvoegen, bijvoorbeeld als er 

colonnevorming op de rechter rijstrook is. Verkeer op de linker rijstrook gaat dan afremmen om op de rechter rijstrook te kunnen invoegen.   

Figuur 2.8 Aantal voertuigverliesuren door hoge intensiteit op de noordbaan tussen Alblasserdam en Arkel (RWS filedata dec 2016-nov 2017) 
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Figuur 2.9 Aantal voertuigverliesuren door hoge intensiteit op de zuidbaan tussen Alblasserdam en Arkel (RWS filedata dec 2016-nov 2017 

 
Vrachtwagens 

Verder stelt de NMCA weganalyse 2017 dat er in een situatie met meer dan 800 vrachtauto’s per uur sprake is van colonnevorming van vrachtverkeer waarbij er 

problemen ontstaan met in-en uitvoegen. Het handboek Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen (2015) spreekt echter over een niet goed functionerend 

inhaalverbod bij meer dan 600 vrachtwagens per uur doordat verkeer moeite heeft met in- en uitvoegen als gevolg van colonnevorming. We gaan uit van het 

conservatieve scenario voor colonnevorming, namelijk 600 vrachtwagens per uur op de noord- of zuidbaan. 

 

In het projectgebied is het aantal vrachtwagens per uur lager dan 800 vrachtwagens per uur, maar op delen hoger dan 600 vrachtwagens per uur; met een maximum 

van 650 vrachtauto’s per uur in de OS op de noordbaan net ten westen van afrit Papendrecht, en 600 vrachtauto’s per uur in de AS op de zuidbaan ten westen van 

afrit Papendrecht (zie Figuur 2.10 en Figuur 2.11). Colonnevorming treedt dus op aan de westzijde van het projectgebied. Consequenties zijn dat verkeer moeilijk in- 

en uit kan voegen, een verhoogde kans op ongevallen en een slechte doorstroming. 
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Figuur 2.10 Vrachtwagenintensiteiten en aandeel vrachtwagens in ochtendspits, gem. per uur in 2014 (NRM 2017) 
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Figuur 2.11 Vrachtwagenintensiteiten en aandeel vrachtwagens in avondspits, gem. per uur in 2014 (NRM 2017) 

 

Verder blijkt dat veel vrachtwagens zonder lading of met een lage beladingsgraad over de weg in Nederland rijden. In 2011 was het percentage lege vrachtkilometers 

ca. 20%. Gemiddeld 57% van het volume schijnt vol te zijn. Hiermee is de beladingsgraad rond de 45% (80% * 57%)(KiM, 20135). Mogelijk wijkt de beladingsgraad 

op de A15 enigszins af van dit percentage.  

 

Tenslotte kan op basis van herkomst- en bestemmingsgegevens op de noordbaan ter hoogte van de Noordtunnel geconcludeerd worden dat bedrijfsauto’s - waaronder 

vrachtwagens - vaak korte afstanden afleggen in het projectgebied (zie Figuur 2.12, links). Dit terwijl snelwegen bedoeld zijn voor de langere afstanden. Hetzelfde 

 
5 KiM (2013). Verkenning beladingsgraad goederenvervoer van 45% naar 65%. 
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beeld is ook op andere Nederlandse snelwegen waarneembaar en wordt mogelijk gemaakt door de vele op- en afritten op een korte afstand van elkaar. Vergeleken 

met personenverkeer leggen vrachtwagens echter wel langere afstanden af (Figuur 2.12, rechts). 

 

 

Figuur 2.12 Herkomsten en bestemmingen van bedrijfsauto’s (links) en personenauto’s (rechts) bij de Noordtunnel op de noordbaan in 2017 (RWS 2017) 
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Sluipverkeer 

Sluipverkeer maakt vooral gebruik van de N214 en de Rivierdijk bij files. De mate waarin dit voor een extra belasting op het onderliggend wegennet zorgt, valt 

buiten de scope van deze analyse. Voor een goede benadering hiervan is tevens het regionale verkeersmodel nodig. Wel is een toename van het verkeer op het 

onderliggend wegennet in de toekomst situatie te verwachten (2030, 2040).  

 

Google filedata (typisch verkeer) maakt duidelijk dat de doorstroming op de ‘sluipweg’ N214 ook niet optimaal is in de spitsen; er is langzaam rijdend verkeer op de 

noordtak bij de rotonde N214 – Veerweg, op de noordwesttak en noordoosttak van de rotonde N481 – N214 en op de N214 aan de noord- en zuidkant ter hoogte 

van de N216. Het verkeer rijdt echter beter door op de N214 dan op de A15, waardoor de N214 voor sommige verkeersdeelnemers een beter alternatief is 

(afhankelijk van hun herkomst en bestemming). 

 

Verder geven gemeenten aan dat de N915 veel gebruikt wordt bij congestie op de A15 in de avondspits, met langzaam rijdend verkeer op deze N-weg als gevolg. 

Tevens zijn de routes Kinderdijk en Westeinde routes voor sluipverkeer, evenals de N830/N848 met de nodige gevolgen voor de logistieke keten.   

 

2.2.3 Verkeersongevallen 

Trajectbreed 

Veel ongevallen hebben er over het gehele traject A15 plaatsgevonden. Enerzijds zorgen files voor meer ongevallen, anderzijds zorgen ongevallen voor veel files.  

• Uit de onderstaande figuren met daarop de VVU’s door ongelukken en de ongevallenkaart van ViaStat, blijkt dat er vooral veel ongelukken plaatsvinden bij in- 

en uitvoegers (periode: 2014-2019). De VVU’s bij in- en uitvoegers zijn met name hoog op de wegvakken waar weinig restcapaciteit is; tussen afslag Papendrecht 

en Gorinchem vooral op de zuidbaan; bij de op- en afrit Papendrecht, Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost (RWS filedata dec. 2016 – nov. 2017). Op deze locaties 

zijn veel kop-staart ongevallen in de spits geregistreerd (ViaStat).  

• Daar waar veel voertuigverliesuren ontstaan door een capaciteitstekort, zijn ook veel voertuigverliesuren door ongelukken waar te nemen zoals te zien is in 

Figuur 2.16. De kans is groot dat al bestaande files - door een capaciteitstekort - voor ongevallen zorgen.   
 



 

 20/109 20/109  

 

 
 

Kenmerk 20191127-A15_PaGo-Probleem-Gebiedsanalyse_DEF 

  

 

Figuur 2.13 Registratie van meer dan 20 ongevallen in de periode 2014-2019 tussen Alblasserdam en Arkel (bron: ViaStat) 
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Figuur 2.14 Aantal voertuigverliesuren op de 

noordbaan tussen Alblasserdam en Arkel (RWS 

filedata dec 2016- nov 2017) 

Figuur 2.15 Aantal voertuigverliesuren op de 

zuidbaan tussen Alblasserdam en Arkel 

(RWS filedata dec 2016-nov 2017) 
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Figuur 2.16 Aantal voertuigverliesuren op de noord- en zuidbaan tussen Alblasserdam en Arkel door een hoge intensiteit en door ongevallen (RWS filedata dec 2016-nov 2017) 

 

Locatiespecifiek 

1. Net ten oosten van afrit Papendrecht op de 

noordbaan ontstaan waarschijnlijk ongelukken 

(nieuwe filekiem) als gevolg van een al 

bestaande file waar chauffeurs op botsen. Er is 

hier terugslag van de file vanaf de N3-uitvoeger 

naar de A15 – noordbaan (Google filedata).  

2. Het hoge aantal ongevallen op de zuidbaan bij 

Boven-Hardinxveld is mogelijk toe te schrijven 

aan het smalle wegprofiel zonder vangrail in combinatie met verticale alignement. Er zijn weinig uitwijkmogelijkheden 

voor chauffeurs bij filevorming. Daarbij is een slechte doorstroming op dit wegvak slecht waar te nemen door de verticale boog ter hoogte van parkeerplaats 

Steenenhoek. Veel kop-staart ongevallen zijn hier geregistreerd.  

3. Bij Gorinchem op de rijbaan aan de noordzijde, ter hoogte van km 94,0 en 95,0, hebben zeer veel ongelukken recentelijk plaatsgevonden (meer dan 30 

ongelukken). Dit komt hoogstwaarschijnlijk door het wegontwerp in combinatie met een hoge verkeersdruk. De invoeger net voor de brug bij km 94,3 is namelijk 

220 meter te kort. Volgens de richtlijnen moet dit minimaal 350 meter zijn. Ook is de kans groot dat verkeer meteen vanaf de invoeger doorschiet naar de linker 

rijstrook, aangezien er veel vrachtwagens op de rechter rijstrook rijden en er 120 km/h op dit wegvak gereden mag worden. Op de noordbaan ontstaat daarnaast 

Figuur 2.17 Locatie specifieke punten 
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een extreem gevaarlijke situatie tussen km 94,9 en 94,8. Verkeer moet hier tegelijkertijd invoegen en ritsen van 2x2 naar 2x1 rijstrook. Volgens de richtlijnen moet 

er een lengte van 1125 meter worden gehanteerd tussen het puntstuk van de invoeger en het verdrijvingsvlak. In het verkeersontwerp is hier maar 270 meter 

voor uitgetrokken (zie Figuur 2.18).    
 

 

Figuur 2.18 Wegontwerp bij knooppunt Gorinchem oost op de noordbaan; te korte invoegers, gecombineerd met ritsbewegingen  

 

In tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de ernst van de ongevallen per wegvak in het projectgebied tussen 2012-2016. Op de zuidbaan hebben er vooral tussen 

Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem ongevallen plaatsgevonden, waarvan 10 ernstig en 1 met een dodelijke oorzaak. Dit is waarschijnlijk deels te verklaren 

door een wegontwerp dat niet voldoet aan de ROA (een vluchtstrook die niet breed genoeg is, een te korte invoeger bij het Esso tankstation en slecht zicht bij 

Boven-Hardinxveld door het verticale alignement (files zijn hierdoor (zeer) laat waarneembaar). Op de noordbaan hebben de meeste ongevallen plaatsgevonden 

tussen Sliedrecht-Oost en Sliedrecht-West. Dit is waarschijnlijk te verklaren door de hoge I/C verhoudingen op dit deel van het traject en vaak beginnen hier de files 

zoals blijkt uit de filedata. 
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Tabel 2.1 Ongevallen naar ernst tussen Alblasserdam en Arkel op de zuidbaan (R) en noordbaan (L) tussen 2012 en 2016 

 

Verder zijn enkele ongevallen geregistreerd op rechte wegdelen, waarbij chauffeurs tegen de vangrail aan reden of in de flank werden geraakt. Deze ongevallen 

hebben op verschillende tijdstippen plaatsgevonden.   

 

2.2.4 Verkeersbeeld 

Trajectbreed 

- Wegbeeld is onrustig, profiel verandert, soms smal en beklemmend, met versmallingen bij viaducten;  

- Er zitten veel hobbels in het wegprofiel (zie Figuur 2.19); 

- Veel vrachtwagens op de weg; dit geeft een opgesloten gevoel, veel snelheidswisselingen op de linker rijstrook en hiaten tussen inhalende vrachtwagen en 

motorvoertuig daarvoor. 

- De snelheidslimiet van 120 km/h past niet bij het wegbeeld.  

 

 

A15 Maasvlakte -> Duitse grens Aantal ongevallen

ernstige 

ongevallen

dodelijke 

ongevallen

tussen Alblasserdam en Papendrecht R 120 5 0

tussen Papendrecht en Sliedrecht-West R 141 7 0

tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost R 118 5 0

tussen Sliedrecht-Oost en Hardinxveld-Giessendam R 69 4 0

tussen Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem R 316 10 1

tussen Gorinchem en Arkel R 42 0 1

A15 Duitse grens -> Maasvlakte

tussen Arkel en Gorinchem L 104 2 0

tussen Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam L 181 4 0

tussen Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht-Oost L 176 2 0

tussen Sliedrecht-Oost en Sliedrecht-West L 202 8 0

tussen Sliedrecht-West en Papendrecht L 104 2 0

tussen Papendrecht en Alblasserdam L 139 2 0

BRON data 2012-2016
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Figuur 2.19 Hobbels in de weg binnen het projectgebied, zoals bij km 79,9 

 

Locatie specifiek 

Het wegbeeld is rommelig, de inrichting past niet bij het snelheidsregime, en soms is er slecht zicht.  

- Verhoging van de snelheidslimiet op een onlogische locatie ten westen van Papendrecht; even verderop loopt het verkeer namelijk vaak vast bij Papendrecht 

en Sliedrecht;  

- Slecht zicht door het verticale alignement rond aansluiting Hardinxveld-Giessendam aan noord- en zuidbaan, met als consequentie dat chauffeurs op de rem 

gaan staan en hiermee een schokeffect creëren (zie Figuur 2.20); 

- Ontbrekende doorgetrokken streep bij taper-uitvoering bij knooppunt Gorinchem (Figuur 2.21). 

- De spitsstrook op de zuidbaan tussen Papendrecht en Sliedrecht-West wordt nauwelijks gebruikt doordat deze erg kort is en slecht opvalt; tussen een in- en 

uitvoeger in.  



 

 26/109 26/109  

 

 
 

Kenmerk 20191127-A15_PaGo-Probleem-Gebiedsanalyse_DEF 

  

  

Figuur 2.20 Slecht zicht door het verticale alignement rond aansluiting Hardinxveld-Giessendam 

 

 

Figuur 2.21 Ontbrekende taper uitvoeging bij knooppunt Gorinchem 
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2.3 Toekomstige verkeersknelpunten 

 

2.3.1 Verkeersintensiteiten 

Motorvoertuigen 

Intensiteit/Capaciteitsverhoudingen 

- Er is een afname van de I/C verhoudingen tussen Papendrecht en Sliedrecht-West op de noordbaan, en een toename van de I/C verhoudingen tussen 

Papendrecht en Sliedrecht-Oost op de zuidbaan in 2030-2040 vergeleken met 2014. Dit door capaciteitsuitbreiding tussen 2020 en 2021; er komt een 

permanente derde rijstrook bij tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost aan de zuidkant en aan de noordkant komt er een extra rijstrook bij tussen Sliedrecht-

West en Papendrecht-N3 die functioneert als weefvak. 

- Vooral tussen Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem zijn enorme capaciteitsproblemen te verwachten; met I/C verhoudingen rond de 1,0. Ook het wegvak 

Arkel – Gorinchem heeft een verminderde restcapaciteit ten opzichte van de situatie in 2014. De toename van de I/C verhoudingen tussen 2014 en 2030 

Laag en 2040 Hoog is deels te verklaren door de gebruikte uitgangspunten in de NRM modellen; economische groei (1% per jaar in scenario laag en 2% per 

jaar in scenario hoog), ruimtelijke ontwikkelingen (groei van het aantal banen in het westen van het land en langs de A15 corridor), en demografische 

ontwikkelingen (groei van het aantal inwoners langs de A15 corridor, vooral in het westen van het land). Ook door de verkeersaantrekkende beweging na 

uitbreiding van de A27 en de A15 Papendrecht – 

Sliedrecht-Oost ontstaan er capaciteitstekorten vanaf 

de A15 Hardinxveld-Giessendam tot aan Arkel.  

 

Figuur 2.22 I/C verhoudingen op de A15 

Papendrecht – Arkel in de ochtendspits 2030 

laag (NRM 2017) 
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Figuur 2.23 I/C verhoudingen op de A15 

Papendrecht – Arkel in de ochtendspits 2040 

hoog (NRM 2017) 

Figuur 2.24 I/C verhoudingen op de 

A15 Papendrecht – Arkel in de 

avondspits 2030 laag (NRM 2017)  



 

 29/109 29/109  

 

 
 

Kenmerk 20191127-A15_PaGo-Probleem-Gebiedsanalyse_DEF 

  

 

Figuur 2.25 I/C verhoudingen op de A15 Papendrecht – Arkel in de avondspits 2040 hoog (NRM 2017)  

 

De I/C verhoudingen in 2030 hoog en 2040 laag zijn in bijlage 3 verwerkt. 

 

Voertuigverliesuren  

De onderstaande figuren geven de voertuigverliesuren in de ochtend- en avondspits in 2040, scenario hoog, weer. Zeer veel voertuigverliesuren zijn te verwachten 

tussen Sliedrecht-Oost en Hardinxveld-Giessendam. Tussen Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem is geprognosticeerd dat het met name vaststaat op de zuidbaan 

in de ochtend- en avondspits, en op de noordbaan vooral in de ochtendspits. Opvallend is dat het aantal voertuigverliesuren tussen Papendrecht en Sliedrecht-West 

gedaald is naar 0 op de noord- en zuidbaan. De verwachting is dat de capaciteitsuitbreiding tussen Papendrecht en Sliedrecht-West dus voldoende is tot aan 2040. 

Tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost is het aantal voertuigverliesuren nog redelijk hoog in de spitsen, terwijl de I/C verhouding laag is. Oorzaak van de VVU’s 

op de zuidbaan is terugslag van de file. Tussen Alblasserdam en Papendrecht zijn er enkele voertuigverliesuren op de noordbaan te verwachten in de spitsen. 
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Figuur 2.26 Aantal voertuigverliesuren in de 2-uurs ochtendspits op een gemiddelde werkdag in scenario 2040 hoog 

 

 

Figuur 2.27 Aantal voertuigverliesuren in de 2-uurs avondspits op een gemiddelde werkdag in scenario 2040 hoog 
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Vrachtwagens  

Volgens de prognoses neemt intensiteit van vrachtverkeer toe tussen 2014 en 2030-2040. In de spitsen is er tussen aansluiting Alblasserdam en Arkel zowel op de 

noord- als zuidbaan colonnevorming van vrachtwagens in 2040, scenario hoog (gemiddelde intensiteit > 600 vrachtwagens per uur). Uitzondering is het deel 

Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem, zoals ook te zien is in Figuur 2.28 en Figuur 2.29.  

 

 

Figuur 2.28 Gemiddelde intensiteit vrachtverkeer per uur in de ochtendspits in 2040, scenario hoog 
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Figuur 2.29 Gemiddelde intensiteit vrachtverkeer per uur in de avondspits in 2040, scenario hoog 

 

2.3.2 Mogelijke problemen met betrekking tot smart mobility ontwikkelingen op de A15 

De mogelijke fysieke en digitale problemen met betrekking tot de meest zekere ontwikkeling op het gebied van smart mobility – dat is, automatisch rijden – zijn in 

kaart gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van het document “Infrastructuur gereedmaken voor automatisch rijden” en enkele wetenschappelijke publicaties [4].  

 

De ontwikkeling van automatisch rijden is al in gang gezet en onomkeerbaar. Het beleid en de bestaande regelgeving voor fysieke en digitale infrastructuur houdt 

nog geen rekening met automatische voertuigen en welke eisen deze voertuigen stellen aan zaken als vormgeving (op- en afritten, afstanden tussen truck 

platoons), beschikbaarheid van data (wegkenmerken, snelheidseisen en type verkeer dat daar mag rijden) en capaciteitskenmerken (huidige 

capaciteitsberekeningen gaan uit het huidige wagenpark).  
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Om de komst van zelfrijdend vervoer te faciliteren op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem, dient er een oplossing te worden gevonden voor de volgende 

voorziene knelpunten:   

 

Fysieke infrastructuur 

 

Eisen Huidige situatie Knelpunt 

Eenduidigheid eisen wegontwerp (zoals ROA), 

inclusief naleving hiervan. 

Wegontwerp is niet overal even consistent; 

discontinuïteit in breedte weg, wegdek soms van 

verminderde kwaliteit. 

Naleving ROA, oorzaak: aanleg snelweg jaren ’60 en 

landschappelijke inpassing. 

Eenduidige en consistentie eisen aan 

wegmarkering, die ook worden nageleefd. 

De betekenis van belijning is niet overal even 

consistent; bijvoorbeeld bij een doorgetrokken streep 

bij een spitsstrook. 

Fysieke wegmarkering niet consistent en soms slecht 

zichtbaar. Digitale interpretatie van belijning ook nog niet 

op orde. 

Eenduidige bebording door naleving officiële 

richtlijnen en regelmatige controle 

bebordingareaal. 

Mogelijk is het areaal niet op orde; bijvoorbeeld 

wegwerkzaamheden bordjes die zijn blijven staan. 

Naleving in de controle 

Eenduidige signalering die goed door 

automatische voertuigen waar te nemen is. 

Sensoren kunnen LED signalering (verkeerslichten, 

gegevens op matrixborden) niet goed waarnemen. 

Afstemming sensoren - LED signalering op verschillende 

frequenties. 

 

In figuur 2.30 is aangegeven op welke locaties de A15 Papendrecht – Arkel niet aan de ROA eisen voldoet, met als consequentie dat automatische voertuigen het 

wegontwerp niet goed kunnen inlezen. Ook is aangegeven waar de matrixborden staan die door automatische voertuigen niet waar te nemen is.  

- De rijstroken ter hoogte van Hardinxveld op de noordbaan en Papendrecht op de zuidbaan zijn te smal.  

- Op enkele locaties zijn de in- en uitvoegers te kort. Hierdoor hebben chauffeurs ook moeite met op tijd kunnen invoegen en uitvoegen, en kunnen er 

ongevallen ontstaan.      

- Op veel locaties voldoen de vluchtstrookbreedtes niet; met name tussen Hardinxveld en Arkel (richtlijn: 3,70 meter). Bijkomend risico bij te smalle 

vluchtstrookbreedtes zijn schampongevallen.  

- Op enkele locaties is de breedte van de redresseerstrook niet naar behoren (richtlijn: 0,60 meter). Door de te smalle redresseerstroken is de kans om tegen 

de vangrail aan te botsen groter.  
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Figuur 2.30 Afstemming huidig wegontwerp op de ROA 2017 
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Digitale infrastructuur 

 

Eisen Huidige situatie Knelpunt 

Adequate locatie referentie technieken dienen te 

worden gefaciliteerd, zodat de positie op de 

centimeter nauwkeurig kan worden bepaald. 

Huidige positie wordt bepaald door middel van 

satellieten (GPS, Galileo). 

 

 

Uitblijven van concrete oplossingen voor realisatie 

centimeternauwkeurigheid. 

Eenduidigheid in fysiek ontwerp digitaliseren; 

wegen, bebording en belijning digitaliseren. 

Fysieke infrastructuur is onvoldoende 

gedigitaliseerd. 

Onvoldoende aanpassing van de werkprocessen van de 

wegbeheerder op dit moment. 

Kaartenmakers gelegenheid bieden updates te 

maken bij nieuwe of gewijzigde infrastructuur. 

Momenteel worden digitale kaarten niet meteen 

geüpdatet. 

Samenwerking en afstemming tussen stakeholders. 

Op orde brengen en uitbreiden van data top 8 op 

basis van (Europese) standaarden. 

In het kader van talking traffic wordt data op orde 

gebracht. Momenteel is dit proces nog niet 

afgerond. 

Momenteel nog niet gereed. Er worden nog hordes 

verwacht in de toekomst. 

Communicatie vanuit de wegkant. Communicatie is er nog niet. Discussie over standaarden; welke informatie gebruiken 

we om informatie bij weggebruiker te brengen. 

 

Verder zijn er mogelijk nog 2 problemen te verwachten die niet direct samenhangen met de fysieke en digitale infrastructuur, namelijk menselijk falen en 

capaciteitsproblemen door de gehanteerde volgafstand:   

- Er is mogelijk een toename van menselijk falen bij (bijna) volledig automatisch rijden met slecht weer op de A15 te verwachten, vergeleken met de huidige 

situatie. Belijning is bij weerssituaties als hagel en sneeuw slecht zichtbaar voor sensoren in de auto. Juist dan moet de chauffeur de taken overnemen van 

de auto. Mogelijk zijn sommige mensen niet meer capabel genoeg om dit te doen, als de auto normaal gesproken (bijna) volledig autonoom op de weg rijdt. 

Ongelukken door menselijk falen zijn het gevolg.  

- Er kunnen capaciteitstekorten op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem ontstaan doordat men nu zeer weinig afstand houdt ten opzichte van de 

voorganger bij een slechte doorstroming. De volgafstand wordt waarschijnlijk groter bij de invoering van automatisch rijden op deze wegdelen. Als er geen 

capaciteitstekorten optreden, is de verwachting juist dat de weg beter benut wordt door automatische voertuigen die de vrije ruimte op gaan zoeken; dus 

ook tussen vrachtwagens. 
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gebiedskenmerken in en rondom het plangebied A15 Papendrecht-Gorinchem. Verscheidene thema’s komen aan 

bod om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het gebied. In paragraaf 3.1 is het projectgebied verdeeld over zes wegvakken. Met afbeeldingen 

wordt een korte samenvatting gegeven van de kenmerkende aspecten in en rondom dat wegvak. In de paragrafen erna wordt in meer detail ingegaan op 

de gebiedskenmerken per thema.  

 

Gedurende de eerste fase van de Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem worden met enkele werksessies meekoppel- en duurzaamheidskansen in beeld 

gebracht. De werksessie Omgevingswijzer heeft reeds plaatsgevonden op 1 oktober 2019 en is benut om samen met de aanwezigen inzicht te krijgen in de 

gebiedsopgaven rondom de A15 Papendrecht – Gorinchem en meekoppelkansen te signaleren. Meekoppelkansen zijn kansen die nog verder verdiept, 

geconcretiseerd en getrechterd moeten worden in het vervolg van het project. In de tweede werksessie op 29 oktober is het instrument Ambitieweb ingevuld om de 

gezamenlijke projectspecifieke ambities te bepalen. De kansrijke thema’s vanuit de Omgevingswijzer vormden daarvoor de basis. De resultaten van de 

Omgevingswijzersessie, in de vorm van gebiedsopgaven en duurzaamheids-/ meekoppelkansen, hebben een plek gekregen in deze gebiedsanalyse bij elk thema.  
  

3 Gebiedsanalyse 
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3.1 Samenvatting gebiedsanalyse 

 

Wegvak 1: Papendrecht (km 79,8) – Sliedrecht-West (km 81,7) 
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Wegvak 2: Sliedrecht-West (km 81,7) – Sliedrecht-Oost (km 85,9) 
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Wegvak 3: Sliedrecht-Oost (km 85,9) – Hardinxveld-Giesendam (km 88,7) 
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Wegvak 4: Hardinxveld-Giesendam – Knooppunt Gorinchem (km 88,7 – 93,9) 
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Wegvak 5: Knooppunt Gorinchem (km 93,9 – 97,3) 
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Wegvak 6: Knooppunt Gorinchem – Arkel (km 97,3 – 100,1) 
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3.2 Algemeen 

Het projectgebied betreft de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem, vanaf km 79,3 tot en met km 101,3 en kruist vijf gemeenten: Papendrecht, Sliedrecht, 

Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Gorinchem. Het gedeelte van de A15 ten westen hiervan, tot aan km 77,3 is veelal ook meegenomen in de 

gebiedsbeschrijving als onderdeel van het studiegebied. Ook de direct omliggende gemeenten zijn onderdeel van het studiegebied.  

In deze paragraaf wordt kort beschreven wat de ontwikkeling van het aantal inwoners en banen is.  

 

 

Figuur 3.1 Gemeenten in- en rondom het projectgebied. 

 

Ontwikkeling aantal inwoners 

In Figuur 3.2 is weergegeven wat de ontwikkeling is van het aantal inwoners per gemeente van 2014 tot 2030. Dit is gedaan voor twee NRM scenario’s: 2030 Laag 

en 2030 Hoog. Het verschil tussen de scenario’s is zowel de spreiding van de groei als de absolute toename. Dit komt omdat de toekomst onzeker is en daar 

marges voor gebruikt worden. Scenario Hoog combineert een relatief hoge bevolkingsgroei met hoge economische groei. Scenario Laag kent een meer gematigde 

demografische ontwikkeling en meer bescheiden economische groei.  

 

▬  Projectgebied 

Molenlanden 

West 

Betuwe 

Zaltbommel 

Altena 
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Langs de gehele corridor vindt geen bevolkingsgroei of stagnatie plaats in scenario 2030 Laag. Ook vindt geen bevolkingsgroei plaats in scenario 2030 Hoog. 

Relatief grote bevolkingstoenames zijn te zien in Westland, Pijnacker, Zuidplas, Hendrik-Ido-Ambacht, Vianen, Veenendaal, Arnhem. Binnen het projectgebied is in 

scenario 2030 Laag een lage bevolkingsgroei te verwachten in de gemeente Gorinchem (0-5%), en een kleine afname tot stabiele situatie in de overige gemeenten 

(-5-0%). In scenario 2030 Hoog is een lichte bevolkingsgroei te verwachten in Papendrecht en Sliedrecht (0-5%), een iets grotere bevolkingsgroei in Alblasserdam 

en Hardinxveld-Giessendam (5-10%) en een nog grotere bevolkingsgroei van 10-15% in Gorinchem.   

 

 

Figuur 3.2 Ontwikkeling van het aantal inwoners per gemeente tussen 2014 en 2030, in scenario 2030 Laag (linker afbeelding) en scenario 2030 Hoog (rechter afbeelding) (bron: ABF 

Research, SEGs NRM 2017) 
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Ontwikkeling aantal banen 

In Figuur 3.3 is de ontwikkeling van het aantal banen tussen 2014 – 2030 per gemeente weergegeven, voor scenario 2030 laag (links) en scenario (hoog).  

• Langs gehele corridor groei is een groei van het aantal banen in scenario laag en hoog te zien, met name in het westen van het land. 

• Pieken in Westland, Pijnacker, Zuidplas, Hendrik-Ido-Ambacht, Vianen, Veenendaal, Arnhem. 

• In het projectgebied is de grootste ontwikkeling van het aantal banen te verwachten in Gorinchem (+10-20% in resp. scenario laag - hoog), en in Hardinxveld 

Giessendam (+5-20%). In Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht is ook een kleine groei van het aantal banen te verwachten.   

 

 
Figuur 3.3 Ontwikkeling van het aantal banen per gemeente tussen 2014 en 2030, scenario laag (linker afbeelding) en scenario hoog (rechter afbeelding)  

(ABF Research, SEGs NRM 2017) 
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3.3 Energie 

Binnen regio Drechtsteden is begin 2018 een energieakkoord afgesloten tussen organisaties, waaronder gemeenten, netbeheerder, woningcorporaties, bedrijven 

en bewonersorganisaties. Samen zetten deze organisaties zich in voor een energieneutrale regio in 2050. Doordat dan geen fossiele energie meer wordt gebruikt, 

daalt de uitstoot van koolstofdioxide vrijwel tot nul en neemt de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen af. Er wordt naar een CO2 neutrale energievoorziening 

gestreefd. In de huidige situatie is binnen de regio Drechtsteden het energiegebruik ca. 21,7 Pj/jaar (Petajoule = 1015), verdeeld over huishoudens, dienstensector, 

industrie, verkeer en vervoer. Transportbrandstoffen zijn verantwoordelijk voor het grootste aandeel in het huidige energiegebruik. Daarnaast heeft aardgas (voor 

verwarming, tapwater en gas om te koken) voor woningen, de dienstensector en bedrijven een groot aandeel in het energieverbruik [5].  

 

In de directe nabijheid van het plangebied is een bestaand windpark (Figuur 3.4). Dit windpark bestaat uit 3 windturbines, aan de noordzijde van de A15, de 

Betuwelijn en Betuweroute. Windpark Groote Haar met twee windturbines is in ontwikkeling in Gorinchem, aan de noordzijde van de A15 ten oosten van de A27.  

 

Figuur 3.4 Windenergie [8]. 
  

 

▬  Projectgebied 
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In een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie wordt bodemenergie gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Dit is een duurzame oplossing 

waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking fors teruggebracht kan worden. Er zijn in (de nabijheid van) het studiegebied geen WKO 

opslag of aardwarmteputten aanwezig. Momenteel wordt rondom de A15 nog geen gebruik gemaakt van zonnepanelen om duurzame energie op te wekken dat 

gebruikt wordt in bijvoorbeeld beheer en onderhoud of verlichting. Ook wordt er nog geen gebruik gemaakt van installaties die eigen energie opwekken. Wel zet de 

provincie Zuid-Holland als geheel in op aardwarmte (geothermie). De potentie voor geothermie in en rondom het projectgebied is matig tot goed (Figuur 3.5). 

 

 

Figuur 3.5 Potentie geothermie [8]. 
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Duurzaamheidssessie 

Voor thema ‘energie’ zijn de gebiedsopgaven en meekoppelkansen opgenomen in het verslag van de Omgevingswijzersessie [21]. Een uitsnede daarvan is 

hieronder weergegeven.  
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3.4 Water en klimaatadaptatie 

Het projectgebied loopt in Hardinxveld-Giessendam vlak langs de Beneden-Merwede. De Beneden-Merwede vormt de benedenloop van de rivier Merwede. Het 

traject van deze rivier begint bij Boven-Hardinxveld, waar de Boven-Merwede zich splitst in de zuidelijke tak Nieuw Merwede en de noordelijke tak Beneden-

Merwede. Het Kanaal van Steenenhoek loopt vanaf het Merwedekanaal naar de Beneden-Merwede bij Steenenhoek. In totaal is het kanaal 8,7 kilometer lang. Voor 

een groot deel loopt het kanaal evenwijdig aan de A15 (zuidkant).  

 

De uiterwaarden van de Merwede zijn vrijwel volledig bebouwd. Een deel van die bebouwing in de stedenband heeft te maken met de aan het open water 

gebonden bedrijvigheid met havens en (scheeps)industrie. Kenmerkend in het studiegebied zijn daarnaast de langgerekte percelen van de cope-verkaveling6 met 

smalle perceelsloten. Het groene hart bestaat deels uit laagveengebied met deze vrijwel ongeschonden cope-verkavelingspatronen die zijn terug te voeren tot de 

ontginningen van het gebied duizend jaar geleden.  

 

Deze regio valt binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland. In dit beheergebied heeft het waterschap een grote opgave voor het op sterkte brengen 

van dijken en kades. Daarnaast lopen er andere projecten van het waterschap, die onder meer gericht zijn op het verbeteren van de afwatering. Een raakvlak met 

project A15 vormt bijvoorbeeld het voornemen van het waterschap om een nieuw gemaal met bijbehorende toevoerboezem(s) ten oosten van Sliedrecht te 

realiseren.  

 
6 De term ‘cope’-verkaveling verwijst naar een middeleeuwse overeenkomst of contract om een perceel te mogen ontginnen .  

Figuur 3.6 Gemaal en toevoerboezems 

 ▬    Projectgebied 

 ▬    Toevoerboezems 
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Figuur 3.7 Rivieren en kanalen nabij het plangebied [9]. 

 

Primaire waterkeringen 

In het gebied zijn enkele primaire waterkeringen aanwezig. De dijktrajecten 16-2 en 16-1 lopen ten zuiden van de A15 langs de Beneden-Merwede. Ter hoogte van 

aansluiting 25 (Sliedrecht-Oost) gaat dijktraject 16-2 over in 16-1. Bij de oostelijke grens van de oude binnenstad Gorinchem gaat dijktraject 16-1 over in dijktraject 

43-6. Dit dijktraject is al beoordeeld. Beoordelingen van dijktrajecten moet uiterlijk in 2022 afgerond worden. Voor elk dijktraject wordt bekeken of aan de 

signaleringswaarde (overstromingskans) wordt voldaan. Uiterlijk in 2022 is bekend welke delen van de dijktrajecten 16-1 en 16-2 versterkt moeten worden. De 

dijkversterking Gorinchem-Sliedrecht (16-1) zit in de potloodprogrammering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma7 (HWBP) (nog niet vastgesteld: de 

programmering geeft aan welke projecten mogelijk in de toekomst in het programma komen). Verwacht wordt dat grote delen van het dijktraject Gorinchem-

Sliedrecht versterkt moeten worden. De verkenning van de dijkversterking Gorinchem-Sliedrecht start in 2022. Uitvoering is naar verwachting van 2027-2029. 

 

De Peulensluis is onderdeel van de primaire waterkering en bevindt zich onder de A15. De Peulensluis is recent opgeknapt. Aanpassingen van de A15 kunnen 

effect hebben op dit kunstwerk. Aanpassingen aan de sluis zelf zijn zeer moeilijk uit te voeren zonder afsluiting van (rijstroken op) de A15. De sluis wordt met name 

 
7 Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een alliantie van de waterschappen en Rijkswaterstaat die samen werken aan versterking van de dijken, met als doel een waterveilig 
Nederland in 2050.  

 

 ▬    Projectgebied 
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zomers gebruikt voor recreatie- en beroepsvaart, in de winter wordt de sluis beperkt gebruikt. De Peulensluis is een geliefde plek voor bewoners om de A15 te 

kruisen en te wandelen langs de rivier (zie ook paragraaf 3.9). 

 

Regionale waterkeringen 

Het Kanaal van Steenenhoek is een kanaal met een belangrijke waterafvoerende functie. Het water wordt via het Kolffgemaal geloosd op de Beneden-Merwede. 

Het kanaal wordt omgeven door regionale waterkeringen die in beheer zijn van Waterschap Rivierenland. Het Kanaal van Steenenhoek is gegraven in 1818-1819, 

om het water van de Linge af te voeren zodat dit niet meer via de watergangen door Gorinchem hoefde. Voordien stond Gorinchem daardoor in natte tijden deels 

onder water. Het kanaal wordt niet door beroepsvaart gebruikt maar heeft wel een functie voor pleziervaart, o.a. doordat er zich een kleine suis bevindt waar 

recreatievaart gebruik van maakt. Waterschap Rivierenland werkt aan het verbeteren van de waterbeheersing van de achterliggende polder, mogelijk door het 

vergroten van de afvoercapaciteit van het Kanaal van Steenenhoek (zie ook Figuur 3.6). Figuur 3.8 geeft zowel de primaire als regionale waterkeringen in het 

gebied weer. Hierin is met de blauwe lijn langs de Merwede de primaire kering weergegeven. De groene lijn die deels parallel loopt aan het traject A15 betreft de 

regionale kering nabij Kanaal van Steenenhoek.  

 

 

Figuur 3.8 Primaire en regionale waterkeringen in beheer van Waterschap Rivierenland [11]. 
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Figuur 3.9 geeft de plaatsgebonden kans op overstromingen voor 2050 in het gebied weer8. Dit is de kans dat één persoon op één locatie in één jaar te maken krijgt 

met een overstroming. De kaart toont de kans op een overstroming tussen 0-20 cm diepte. Te zien is dat dit binnen een gebied erg verschillend is; aan de zuidkant 

van de Beneden Merwede is deze kans meer dan 1x per 30 jaar tegenover een kans van 1x per 3.000 tot 30.000 jaar en een kans van 1x per 300 tot 3.000 jaar aan 

de directe noordzijde van de Beneden-Merwede. Op de A15 zelf is er dus een grotere kans dat het oostelijk deel van het projectgebied te maken krijgt met een 

overstroming waardoor de A15 tijdelijk minder of niet begaanbaar is.  

 

 

Figuur 3.9 Plaatselijke kans op overstromingen [10] 

 
  

 
8 De overstromingskans vanuit het oppervlaktewater (combinatie van het primaire en regionale systeem) in  2050. Dit is gebaseerd op de maximaal toelaatbare overstromingskans zoals 
vastgesteld in de Waterwet, deze normen moeten voor 2050 zijn gerealiseerd. Zie voor meer informatie: http://www.klimaateffectatlas.nl/nl/kaartverhaal-overstroming  
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Overige waterstaatswerken 

Gemaal Kinderdijk wordt aangepast. Daarnaast wordt bij Kinderdijk gewerkt aan een manier om de toeristenstroom anders te laten lopen. Op 29 oktober is door de 

gemeente Molenlanden ingestemd met de gebiedsvisie ‘Gebiedsperspectief Kinderdijk’. Die visie richt zich op het bevorderen van een goede balans tussen 

toerisme en leefbaarheid. Kern van de visie is dat de dorpen Kinderdijk, Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland zich in de luwte van de toeristenstroom moeten kunnen 

blijven ontwikkelen. Enkele ideeën en streefbeelden staan hierin genoemd om onder meer de verkeers- en parkeerproblemen op de lossen, zoals een transferium in 

Alblasserdam en optimale shuttle -service over weg en water. Dit zijn ambities die richting 2030 verder onderzocht en uitgewerkt worden [5]. Alblasserwaard is een 

eiland dat kan worden gezien als een diepe badkuip waar met name bodemdaling een probleem is. Uitgaande van klimaatveranderingen ligt hier een opgave om 

verdere inklinking tegen te gaan. Afwatering bij heftige regenbuien kan ook een probleem worden voor de toekomst (zie ook paragraaf 3.5). 

 

Duurzaamheidssessie 

Voor thema ‘water en klimaatadaptatie’ zijn de gebiedsopgaven en meekoppelkansen opgenomen in het verslag van de Omgevingswijzersessie [21]. Een uitsnede 

daarvan is hieronder weergegeven. 
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3.5 Bodem 

De meest voorkomende grondsoort in en rondom het projectgebied is rivierklei/veen. Aan beide zijden van de Merwede bestaat de ondergrond op veel plekken uit 

jonge stroomgordels en geulafzettingen. Op veen- en kleibodems daalt het maaiveld als gevolg van veenoxidatie of zetting. De ondergrond is een belangrijk 

aandachtpunt voor ontwikkelingen aan de A15 en in de omgeving, vanwege die bodemdaling en relatief ‘slappe’ veen- en rivierklei-ondergrond.  

 

 

Figuur 3.10 Ondergrondlagen [8]. 

 

In en rondom het projectgebied bestaat het veenpakket uit een dikte variërend tussen de 0,4m tot meer dan 5 meter (zie Figuur 3.11). Plaatselijk, met name op 

diepe locaties, kan de bodem ‘openbarsten’ waarbij het water door de bodem komt [17].  

De bodem in en rondom het projectgebied is veelal een slechte of niet optimaal draagkrachtige ‘slappe’ grond. Bij een dikte van meer dan 4 meter veen de 

draagkracht van de bodem slecht te noemen. Bij een veendikte tussen de 0,5 en 4 meter is de draagkracht niet optimaal. Slechts enkele stroken in en rondom het 

projectgebied zijn als stabiel te benoemen.  

▬   Projectgebied 
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Onder invloed van boven belasting, zoals een asfaltweg of zandpakket, wordt de slappe grond in elkaar gedrukt en daalt de bodem tussen de 0,5 cm tot 2 cm per 

jaar. Daar waar de bodem verzakt is regelmatig ingrijpen nodig, zoals het ophogen of herstel van rioleringen. Bodemdaling van veengebied ontstaat onder meer als 

gevolg van ontwatering. Naast dat dit invloed heeft op de waterveiligheid van het gebied, zorg het ook voor een toename van CO2 uitstoot. Dit is een gevolg van 

oxidatie van het veen. 

 

 

Figuur 3.11 Stabiliteit van de bodem, weergegeven in dikte van de veenlaag [8]. 

 

In een groot deel van de regio Zuid-Holland Zuid zit PFOA in de bodem. De stof PFOA is in het verleden jarenlang uitgestoten door DuPont/Chemours. Via de wind 

en de regen is de stof PFOA neergekomen in een breed gebied rond de fabriek en in de bodem gezakt. Onderzoek uit juni 2018 heeft aangetoond dat het veelal om 

zeer lage gehalten gaat. Gehalten die ruim onder de aangescherpte strengste risicogrenswaarde van het RIVM liggen. Dit is het gebied dat in Figuur 3.12 is 

omringd met de groene lijn. In het midden van de polder Alblasserwaard en rondom de fabriek van DuPont/Chemours zijn hogere gehalten gemeten, deze zones 

zijn aangeduid met de oranje belijning. 
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Figuur 3.12 Verwachtingskaart PFOA [20].  

 
  

▬ ▬ Projectgebied 

▬   Aanwezigheid 0 – 120 µg/kg PFOA 
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Niet gesprongen conventionele explosieven 

Tussen Papendrecht en Sliedrecht is een vooronderzoek conventionele explosieven (CE) uitgevoerd in 2017 [18]. In Figuur 3.13 is te zien dat enkele locaties 

verdacht zijn op het voorkomen van conventionele explosieven. Het is niet bekend of deze locaties in de periode 1940 – 1970 al geruimd zijn op CE.  

 

 

Figuur 3.13 Verdachte locaties op CE  [18] 
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Op verscheidene andere locaties in en rondom het projectgebied zijn vooronderzoeken of detectieonderzoeken naar CE uitgevoerd. Figuur 3.14 toont deze locaties 

aan. Een donkere paarse kleur betekent dat op die specifieke locatie meerdere vooronderzoeken hebben plaatsgevonden. In de figuur is te zien dat veel locaties 

direct rondom de A15 nog niet onderzocht zijn op de aanwezigheid van niet-gesprongen CE. Dit is een aandachtspunt voor de planuitwerkingsfase, op de locaties 

waar grondroerende werkzaamheden of werkzaamheden die trillingen veroorzaken worden uitgevoerd.  

 

 

Figuur 3.14 Locaties waar een vooronderzoek of detectie heeft plaatsgevonden naar niet-gesprongen-explosieven [22] 
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Duurzaamheidssessie 

Voor thema ‘bodem’ zijn de gebiedsopgaven en meekoppelkansen opgenomen in het verslag van de Omgevingswijzersessie [21]. Een uitsnede daarvan is 

hieronder weergegeven. 
 

 

 

3.6 Ecologie 

Kaderrichtlijn water (KRW) is een richtlijn die de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater binnen EU-lidstaten moet waarborgen. De KRW bestaat uit 

kwaliteitseisen voor oppervlaktewater en grondwater. Daarnaast heeft het behoud van ecologie een prominente plek in de KRW, zoals de aanwezigheid van 

bepaalde planten- en vissoorten. KRW maatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers en nevengeulen, of maatregelen voor het 

terugdringen van verontreiniging uit de landbouw, zoals meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. In het stroomgebiedbeheerplan voor hoofdstroomgebied Rijn 

staan afspraken en maatregelen om de KRW-doelen te bereiken.  

 

Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Nederland. Alle Natura 2000-gebieden in Nederland zijn onderdeel van 

het NNN. Grotere natuurgebieden zijn beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden, zoals verdroging. Ze zijn gevarieerder en er kunnen meer soorten planten en 

dieren leven. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden. De provincie Zuid-Holland beschermt de NNN 

gebieden die binnen de provinciale grenzen liggen, dit is geregeld in de provinciale verordening. Nieuwe activiteiten die de natuur significant aantasten mogen niet 
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worden toegestaan in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen van de gemeente, tenzij het een groot openbaar belang dient én er geen alternatieven zijn 

buiten de natuur. Natuurcompensatie is dan wel verplicht.  

 

 

Figuur 3.15 Natuurnetwerk Nederland [8]. 

 

Natura 2000 

Natura 2000-gebieden zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, dit zijn Europese richtlijnen om de biodiversiteit te waarborgen. In Nederland zijn 

in totaal 160 Natura 2000-gebieden aangewezen.  

Figuur 3.16 geeft een overzicht van de Natura 2000-gebieden die in de omgeving van het projectgebied liggen. 

Donkse Laagten is een open veenweidelandschap met weidevogels. De weidevogels zorgen voor een bijzonder aspect van natuurbeleving in het agrarisch 

veenweidegebied. De kortste afstand vanaf dit Natura 2000-gebied tot het projectgebied is ca. 5 km. In Natura 2000-gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid wisselen 

graslanden, hakhout en griend (vochtige akkers waarop wilgenhout kan worden verbouwd) elkaar af. In de smalle uiterwaarden van de Linge komen veelal 

graslanden, bosschages en wilgen voor; half besloten landschappen met doorzichten. De A15 ligt op ca. 60 meter afstand van het meest zuidelijke deel van Natura 
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2000-gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid. De Biesbosch is een zoetwatergetijden-gebied. De A15 ligt op ca. 330 meter afstand van dit Natura 2000-gebied. Het is 

een belangrijk brongebied voor de blauwborst (een broedvogel van verruigd rietland). Daarnaast is het een belangrijk broedgebied voor andere moerasvogels en 

voor broedvogels van waterrijke gebieden met opgaand bos. Ook is het voor vele soorten een belangrijk rust- en foerageergebied [9]. Natura 2000-gebied Boezems 

Kinderdijk bevindt zich op ca. 5,75 km afstand van het meest westelijke punt van het projectgebied. Dit Natura 2000-gebied bevat hoge en lage boezems en delen 

van aangrenzende polders Blokweer en Nieuw-Lekkerland. De boezems bestaan uit open water, riet- en zeggenmoerassen, ruigten, grienden, struwelen en 

boezemkaden. De polders bestaan uit wei- en hooilanden, doorsneden door sloten. De boezemkanalen zijn tussen 1365 en 1370 gegraven met als doel de 

afwatering van de Alblasserwaard te verbeteren. Omstreeks 1740 zijn de Hoge Boezems gesticht. Dit zijn in feite omkade gedeelten van de polders Blokweer en 

Nieuw-Lekkerland. In de Hoge Boezems werd het water tijdelijk opgeslagen om van daaruit geloosd te worden op de Lek. Ten behoeve van de bemaling zijn in die 

periode 19 windmolens gebouwd. Deze oudhollandse windmolens bevinden zich te midden van het Natura 2000-gebied en staan sinds 1997 op de 

Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Dit is een belangrijke toeristische trekpleister [13]. 

 

Stikstof 

In Natura 2000-gebieden is al jaren een overschot aan stikstof. Dit is schadelijk voor de natuur. In 2015 werd het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gestart om 

herstelmaatregelen te nemen om de natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting aan stikstof. In 118 van de 160 Natura 2000-gebieden komt ten minste 

één stikstofgevoelige habitat voor. Dit geldt ook voor de Biesbosch en voor Lingegebied & Diefdijk-Zuid. In Boezems Kinderdijk en Donkse Laagten komt geen 

stikstofgevoelige habitat voor. In mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het PAS niet meer als basis voor toestemming voor activiteiten gebruikt mag 

worden. Inmiddels is er een nieuwe versie van een rekentool (genaamd AERIUS) beschikbaar waarmee uitgerekend kan worden wat de stikstofdepositie op een 

natuurgebied is als gevolg van een activiteit. Als er geen of minder depositie is komt de activiteit in aanmerking voor een vergunning. Als er wel depositie is zijn er 

enkele mogelijkheden waarmee de activiteit alsnog mogelijk gemaakt kan worden (intern of extern salderen, of het doorlopen van de ADC-toets9)[14].  

 

In de analytische fase van deze MIRT-Verkenning wordt op basis van expert judgement een (kwalitatieve) inschatting gedaan van de stikstofeffecten van de 

shortlist maatregelen. Er wordt beoordeeld wat op hoofdlijnen de (overbelastings-) situatie is op de nabije Natura 2000-gebieden als gevolg van de verwachte 

toename verkeer (o.b.v. het verkeersonderzoek 2018). Op kwalitatieve wijze wordt daarmee bekeken of er onderscheidene effecten zijn te zien tussen de kansrijke 

maatregelen.  

 

 
9 Een ADC-toets kan doorlopen worden om te besluiten of projecten doorgang kunnen vinden. Er mogen dan geen alternatieven (A) zijn die tot minder schade aan Natura 2000-gebieden leiden. 
Ook moet sprake zijn van één van de in de wet vermelde ‘dwingende (D) redenen van groot, openbaar belang’. En tot slot moeten alle compenserende (C) maatregelen aantoonbaar effectief zijn 
om schade aan de natuur te voorkomen. 
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Figuur 3.16 Natura 2000-gebieden rondom het projectgebied [8]. 
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Duurzaamheidssessie 

Voor thema ‘ecologie’ zijn de gebiedsopgaven en meekoppelkansen opgenomen in het verslag van de Omgevingswijzersessie [21]. Een uitsnede daarvan is 

hieronder weergegeven. 
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3.7 Ruimtegebruik 

De A15 ligt merendeels tussen geluidschermen in het stedelijk gebied. Tussen Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem is de A15 ingeklemd tussen de Betuweroute 

en het Kanaal van Steenenhoek, maar aan weerszijden daarvan is weinig bebouwd gebied aanwezig. De weg heeft meerdere functies in het gebied en is niet als 

element op zich te zien. Zo heeft de weg zelf een mobiliteitsfunctie, maar betreft het eveneens voor een deel een primaire waterkering (Figuur 3.17). Ook heeft de 

weg een relatie met de functies wonen, werken, recreëren, water en ecologie.  

Voor de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem geldt dat er een groot contrast is tussen dichte bebouwing en open veenweidegebied (Groene Hart) met lange 

slagenverkaveling en het open rivierenlandschap. Dit is een kenmerkende kwaliteit van het gebied.  

Het stedelijk gebied bestaat uit en mix van woongebouwen, bedrijventerreinen, parkzones en sportvelden. Ter plaatse van de woonbebouwing wordt de snelweg 

veelal afgeschermd met een geluidscherm (deels transparant) (zie hiervoor ook de beschrijving van dwangpunten in hoofdstuk 4).   

 

 

Figuur 3.17 Dubbele functie van de A15: mobiliteitsfunctie en primaire waterkering.  

 

- - Projectgebied 
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Voor regio Drechtsteden geldt dat er een omvangrijke woningbouwopgave is van ca. 25.000 woningen tot 2030. De Woonvisie 2017 – 2031 belicht de verscheidene 

woonmilieus waar vraag naar is en het huidige aanbod. Benoemd is ook dat het zoeken naar nieuwe woninglocaties uitdagend is, gezien de harde contouren die 

het stedelijk gebied van de Drechtsteden insluit: het Groene Hart. De Biesbosch, rivieren, spoor en wegennet. Ook is het streven om bij verdichting te voorkomen 

dat afbreuk gedaan wordt aan de woonkwaliteiten; zoals de nabijheid van groen en water [23]. 
 

Duurzaamheidssessie 

Voor thema ‘ruimtegebruik’ zijn de gebiedsopgaven en meekoppelkansen opgenomen in het verslag van de Omgevingswijzersessie [21]. Een uitsnede daarvan is 

hieronder weergegeven. 
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3.8 Cultuurhistorie en archeologie 

De kaartuitsnede (Figuur 3.18) geeft een globaal beeld van de trefkans op archeologische resten in de bodem en onder water. Hierin is te zien dat het overgrote 

deel van de A15 Papendrecht-Gorinchem een lage trefkans heeft. De A15 doorkruist enkele stroken die een middelhoge of hoge trefkans hebben. In de gebieden 

waar de trefkans laag is, is het alsnog mogelijk dat er belangrijke archeologische resten voorkomen.  

 

 

Figuur 3.18 Archeologische verwachtingenkaart [7]. 

 

Kanaal van Steenenhoek is een opvallend element in het gebied. Het Kanaal van Steenenhoek is gegraven in 1818-1819, om het water van de Linge af te voeren 

zodat dit niet meer via de watergangen door Gorinchem hoefde. Voordien stond Gorinchem daardoor in natte tijden deels onder water. Directe aanleiding was een 

overstroming in 1809, waarna Lodewijk Napoleon besloot tot aanleg van het kanaal. De geschiedenis van de A15 gaat terug tot eind jaren '30. In het kader van de 

grote rivierbruggen werd gebouwd aan de brug over de Noord bij Alblasserdam, waarbij de nieuwe weg ongelijkvloers zou aansluiten op de rijksweg 16. Dit westelijk 

deel van rijksweg 15 werd in 1939 opgeleverd. Het deel tussen Alblasserdam en Hardinxveld – Giessendam werd opgeleverd in 1964.  

 

▬   Projectgebied 
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De A15 ligt in nabijheid van een historisch veenontginningenlandschap, zoals ook al kort is benoemd in paragraaf 3.4. Dit zijn de geel en oranje vlakken die ten 

noorden van de A15 zijn weergegeven in Figuur 3.19. De ontginningen zijn vanaf de 11e eeuw ontstaan. Sindsdien is de verkaveling nog altijd karakteristiek voor 

het veenlandschap: lange (smalle) stroken, van elkaar gescheiden door (afwaterings)sloten, met de boerderij op de kop van de kavel. De stroken liggen evenwijdig 

aan elkaar of vormen een waaier, als ze uitgezet zijn vanaf een kronkelende rivieroever.  

 

 

Figuur 3.19 (Cultuur)historisch landschappelijke vlakken [8].  

 

  

▬  Projectgebied 
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Duurzaamheidssessie 

In de duurzaamheidssessie is het thema ‘ruimtelijke kwaliteit’ beschouwd. Ruimtelijke kwaliteit gaat in op de belevingswaarde, gebruikerswaarde en 

toekomstwaarde, maar gaat ook in op o.a. cultuurhistorie. Daarom zijn de gebiedsopgaven en meekoppelkansen van het thema ruimtelijke kwaliteit hieronder 

weergegeven. 

 

 

 

3.9 Welzijn & gezondheid 

 

Geluid 

In de Wet milieubeheer staan regels voor geluid langs rijkswegen vastgelegd. Daarin is geregeld wat de maximale geluidbelasting op gevels van woningen mag zijn. 

Hoe hoog dit geluidniveau langs een rijksweg mag zijn hangt af van de locatie. Het geluid kan gemeten worden met een digitaal rekenmodel die voor virtuele punten 

langs de weg de maximale geluidproductie (ofwel het geluidproductieplafond: GPP) berekent. In deze verkennende fase van het project wordt deze berekening nog 

niet uitgevoerd maar wordt globaal en kwalitatief in beeld gebracht, op basis van reeds beschikbare informatie, wat de geluidsituatie is in en rondom het 

projectgebied.  
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Figuur 3.20 geeft een indicatie van de geluidbelasting in 2016 in het gebied. Daarin is te zien dat in de directe nabijheid van de A15 de geluidbelasting veelal hoger 

is dan 65 dB. Verder bij de A15 vandaan neemt de geluidbelasting geleidelijk af. 65dB is het maximum voor geluidbelasting op de gevel van een woning10. De 

bepaling van geluidproductieplafonds is in werking sinds 2012; woningen die vóór 2012 al een geluidbelasting boven de 65 dB ondervonden komen daarom in 

aanmerking voor geluidsanering [15].  

 

  

Figuur 3.20 Indicatie van de geluidbelasting, weergegeven in decibel (over een hele dag: Lden = ‘Level day-evening-night’) [7]. 

 
  

 
10 Hier kan van worden afgeweken als de minister van Infrastructuur en Waterstaat hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft, echter is dit in elk geval tot december 2018 nog niet gebeurd.  
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Recreatie  

Aan de noordzijde van het verstedelijkte gebied van Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem is het open veenweidegebied van de 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een aantrekkelijk uitvalgebied voor extensieve vormen van recreatie. Het gebied wordt veelvuldig gebruikt voor natuurbeleving, 

wandelen, fietsen en skaten. Daarvoor is een routenetwerk aangelegd. De gemeente Hardinxveld- Giessendam streeft al jaren naar een meer recreatief gebruik van 

de zone langs de Merwede. Dat varieert van optimaliseren van de strandjes tot de aanleg van een jachthaven stroomopwaarts van de Peulensluis. Beide zaken zijn 

vooral strijdig met scheepvaartbelangen. In Figuur 3.21 is een schematische weergave van het ‘vrijetijdslandschap’ te zien. Daarop zijn o.a. de aanwezige wandel-, 

fiets- en vaarroutes en natuurgebieden weergegeven.  

 

De Peulensluis heeft een functie als toegang tot de rivieroever. Bewoners hechten veel waarde aan de mogelijkheid om de sluis en de rivier te beleven. Daarnaast 

ook veel gebruik voor wandelingen en rondje met de hond. Er zijn door de jaren heen diverse plannen langs gekomen om het gebied rondom de Peulensluis 

recreatief aantrekkelijker te maken [1]. 

 

  

Figuur 3.21 Vrijetijdslandschap [9]. 

 

De potentie voor waterrecreatie is groot door een netwerk van wateringen, vlieten en boezems en de connectie met de grote rivieren. Door gemeenten en de 

provincie wordt gezocht naar mogelijkheden om meer en grotere vaarrondjes te maken door barrières in het vaarnetwerk op te heffen of verbindingen te leggen. 
  

Peulensluis 

 

▬   Projectgebied 
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Luchtkwaliteit 

Stikstofdioxide (NO2) is een gas dat in Nederland voor het grootste gedeelte door het verkeer wordt geproduceerd. Het is daarom een belangrijke indicator voor de 

luchtvervuiling door verkeer. Blootstelling aan stikstofdioxide hangt samen met een verminderde longfunctie, een toename van luchtwegklachten en astma-

aanvallen en een verhoogde gevoeligheid voor infecties Het gemeten jaargemiddelde van stikstofdioxide in 2017 in het gebied blijft onder de 36 ug/m³. De 

grenswaarde voor het jaargemiddelde is wettelijk vastgesteld en mag niet hoger zijn dan 40 ug/m³. In het hele gebied blijft de NO2 uitstoot onder deze grenswaarde. 

 

Fijnstof is een verzamelnaam voor de kleine deeltjes in de lucht. Fijnstof ontstaat bijvoorbeeld bij de verbrandingsprocessen in de industrie en het verkeer, bij het 

overslaan van bulkgoederen, in de veehouderij en door houtkachels en sigarettenrook. Deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer (1 micrometer is duizend keer 

kleiner dan 1 millimeter), worden PM10 genoemd. De hoeveelheid fijnstof PM10 in het gebied is weergegeven in Figuur 3.22. Deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 

micrometer, worden PM2,5 genoemd. De hoeveelheid PM2,5 fijnstof in het gebied is weergegeven in Figuur 3.23. 

 

 

Figuur 3.22 Fijnstof (PM10) in de omgeving van het plangebied (jaargemiddelde 2017) [8]. 

 

- -    Projectgebied 
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Figuur 3.23 Fijnstof (PM2,5) in de omgeving van het plangebied (jaargemiddelde 2017) [8]. 
 
  

 

- -    Projectgebied 
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Duurzaamheidssessie 

Voor thema ‘welzijn en gezondheid’ zijn de gebiedsopgaven en meekoppelkansen opgenomen in het verslag van de Omgevingswijzersessie [21]. Een uitsnede 

daarvan is hieronder weergegeven. 

 

 
  



 

 74/109 74/109  

 

 
 

Kenmerk 20191127-A15_PaGo-Probleem-Gebiedsanalyse_DEF 

  

3.10 Bereikbaarheid en mobiliteitsnetwerken 

 

Fietsen en snelfietspaden 

Provincie Zuid-Holland werkt aan een snel fietspad dat ongeveer parallel aan de A15 loopt. Het fietspad loopt bij Papendrecht niet dicht langs de A15 (zoals elders 

langs het tracé), maar loopt de nieuwe wijk van Sliedrecht in. Hardinxveld-Giessendam onderzoekt ook de mogelijkheden voor een snelfietsroute langs de A15.  

 

Autoverkeer 

Gorinchem heeft een grote inkomende pendel (13.400 personen van buiten Gorinchem) en uitgaande pendel (6.700 inwoners). Uitgaande pendel zijn Gorinchemers 

die buiten Gorinchem werken en inkomende pendel mensen die elders wonen en in Gorinchem werken. 

 

Vrachtverkeer 

Wat opvalt, is dat er relatief veel vrachtverkeer op dit deel van de A15 zit. De A15 maakt deel uit van de goederencorridor, echter is het aandeel vrachtwagens dat 

gebruik maakt van de A15 om vanaf Rotterdam door te rijden naar het Ruhrgebied relatief beperkt. Een onderzoek van RHDHV uit 2014 toonde aan dat van de 

19.000 gemeten havengebonden containervrachtwagenritten slechts 6,2% de grens met Duitsland passeert. Een groot deel van de lading die in Nederland 

geproduceerd wordt of afkomstig is uit het havengebied van Rotterdam wordt gedistribueerd over Nederland.  

In paragraaf 2.2.2 en 2.3.1 is ingegaan op de huidige verkeersintensiteiten voor vrachtwagens op de A15 en de verwachte toekomstige verkeersknelpunten t.a.v. 

vrachtwagens. Paragraaf 3.10 gaat verder in op het vestigingsklimaat en bedrijvigheid in het gebied.   

 

Spoorlijnen 

De spoorlijn Dordrecht-Elst loopt aan de noordzijde van de stedenband. Tussen Elst en Geldermalsen werd de spoorlijn aangeduid als ‘Oostelijke Betuwelijn’. Het 

deel van het spoor tussen Geldermalsen en Dordrecht werd aangeduid met ‘Westelijke Betuwelijn’. Vanwege verwarring met de Betuweroute is de treindienst op 

het westelijke deel MerwedeLingelijn gaan heten. Het spoor wordt beheerd door ProRail en op de MerwedeLingelijn rijden stoptreinen van Arriva tussen Dordrecht 

en Gorinchem en tussen Dordrecht en Geldermalsen.  

 

De Betuweroute is in 2007 aangelegd als goederenspoorlijn om de Maasvlakte bij Rotterdam en het overslaggebied in het Ruhrgebied te met elkaar te verbinden. 

De Betuweroute loopt op het traject tussen Papendrecht en Gorinchem grotendeels parallel aan het spoor van de Betuwelijn. De lijn gaat op dit traject bovengronds 

tot de passage van de rivier de Giessen waar het met een Spoortunnel onder de rivier duikt. Vervolgens gaat de lijn bovengronds naar Gorinchem en verder. Het 

Duitse stuk dat aansluit op de route is naar verwachting in 2026 gereed. Dit betreft een derde spoorlijn tussen Zevenaar en Oberhausen. Verwachting is dat 

hierdoor passagiers- en goederentrein elkaar niet meer hinderen en dat dit de capaciteit van het gehele traject vergroot [16].  
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Figuur 3.24 Spoorlijnen rondom het plangebied [9].  

 

Overig openbaar vervoer 

De waterbus vaart tussen Rotterdam, Dordrecht en Sliedrecht. De reistijd tussen Dordrecht Merwekade en Sliedrecht Middeldiep bedraagt 20-25 minuten. De 

waterbus is een bijzondere en belangrijke vorm van OV in het westelijke deel van het projectgebied. De concessie loopt 2021 af. De gemeente Hardinxveld-

Giessendam wil het gebruik van het OV stimuleren door bijvoorbeeld het doortrekken van de waterbus tot in Hardinxveld. Tussen Werkendam, Hardinxveld en 

Gorinchem is een veerverbinding (van de maatschappij Riveer). De pont vaart in ongeveer twintig minuten van Hardinxveld naar Gorinchem. 

 

Recreatieve bereikbaarheid 

Vanuit recreatief oogpunt vormt bereikbaarheid ook een aandachtspunt. Een groot aantal dorpen is op dit moment afgescheiden van de rivier. Er is vraag naar meer 

plekken waar op een veilige en prettige manier de A15 kan worden gekruist door bewoners en recreanten.  
  

 

▬    Projectgebied 
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Duurzaamheidssessie 

Voor thema ‘bereikbaarheid’ zijn de gebiedsopgaven en meekoppelkansen opgenomen in het verslag van de Omgevingswijzersessie [21]. Een uitsnede daarvan is 

hieronder weergegeven. 
 

 
 

3.11 Vestigingsklimaat  

Een clustering van bedrijvigheid is te zien langs de A15 (Figuur 3.25). Langs de Beneden-Merwede is de maritieme sector nadrukkelijk aanwezig met 

scheepswerven, scheepshellingen, loodsen en kranen. Er is weinig differentiatie te zien tussen de bedrijventerreinen.  

De weggebonden bedrijvigheid betreft bedrijven die zijn gekoppeld aan een oprit of afrit van het snelwegennet. Deze bedrijven zijn afhankelijk van een betrouwbare 

en vlotte bereikbaarheid via de weg. De terreinen zijn ook zichtbaar vanaf de A15. Het betreft bedrijventerreinen De Peulen en De Blauwe Zoom in Hardinxveld-

Giessendam en bedrijventerreinen Stationspark 1 en 2 en Noord-Oost Kwadrant in Sliedrecht. 

Aan de oostelijke rand van het plangebied, in Gorinchem, is een werkgebied aan stads- en dorpsrand gelegen. Dit betreft bedrijventerrein Papland en heeft een 

bovenlokaal of regionale betekenis in het gebied. 
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De watergebonden bedrijvigheid zijn gebonden aan binnenvaartwateren Beneden-Merwede, Boven-Merwede en Kanaal van Steenenhoek. In Gorinchem betreft het 

bedrijventerrein Avelingen Oost- en West, aan weerszijden van de A27 en bedrijventerrein Oost I langs de Linge. In Hardinxveld-Giessendam vallen de 

bedrijventerreinen Langeveer en Boven-Hardinxveld onder de noemer watergebonden werkgebieden.  

 

De met ‘Mainport’ aangeduide werkgebieden behoren tot het complex van de Mainport Rotterdam. Dit betreft aan de rivier geleden bedrijvigheid met de nadruk op 

scheepsbouw en -reparatie, baggerwerken en watergebonden industrie. In Sliedrecht is dit bedrijventerreinen Kerkerak en Molendijk-Industrieweg. Ten westen 

daarvan in Papendrecht gaat het om bedrijventerrein Oosteind. 

 

 

Figuur 3.25 Bedrijventerreinen rondom het plangebied [8]. 

 

 
  

 

▬   Projectgebied 
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Ontwikkelingen 

Er zijn verschillende initiatieven voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen in het gebied. Momenteel wordt een visie ontwikkeld voor het hele plangebied. 

Realisatie van een industrieterrein in het westen van het nog te ontwikkelen gebied ‘t Oog bij Hardinxveld-Giessendam is gepland. De plannen zijn in het 

bestemmingsplan opgenomen. Deze ontwikkeling kan invloed hebben op het functioneren van aansluiting Sliedrecht-Oost (25). 

 

In de Groeiagenda 2030 van de Drechtsteden wordt een woningbouwopgave van 25.000 woningen benoemd. 10.000 daarvan komen in Dordrecht te staan. De 

overige 15.000 in de andere gemeenten (Hendrik Ido Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld Giessendam en Zwijndrecht). Hoe de verdeling 

over de andere gemeenten vorm krijgt is nog niet duidelijk.  
 
Duurzaamheidssessie 

Voor thema ‘vestigingsklimaat’ zijn de gebiedsopgaven en meekoppelkansen opgenomen in het verslag van de Omgevingswijzersessie [21]. Een uitsnede daarvan 

is hieronder weergegeven. 
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3.12 Investeringen 

Bij een duurzame ontwikkeling zijn de investeringen in balans met de opbrengsten. Tot de investeringen behoren niet alleen de aanlegkosten, maar alle kosten 

gedurende de hele levenscyclus. Onder opbrengsten vallen naast de financiële opbrengsten ook maatschappelijke baten en de toekomstwaarde bij verschillende 

toekomstscenario’s. 

In de tweede fase van de Verkenning-A15 wordt een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) uitgevoerd. In dit eerste deel van de Verkenning-A15 wordt 

van de kansrijke oplossingen een SSK raming opgesteld.  

 
Duurzaamheidssessie 

Voor thema ‘investeringen’ zijn de gebiedsopgaven en meekoppelkansen opgenomen in het verslag van de Omgevingswijzersessie [21]. Een uitsnede daarvan is 

hieronder weergegeven. 
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3.13 Materialen en circulaire economie 

In een circulaire economie (CE) staat hoogwaardig hergebruik van producten en grondstoffen centraal. Er ontstaan bovendien geen afvalstoffen en schadelijke 

emissies naar bodem, water en lucht. Waar het kan worden grondstoffen gebruikt die elders vrijkomen (secundaire grondstoffen), hernieuwbaar zijn (biobased) of 

niet schaars zijn (algemeen beschikbaar). Hierdoor blijven eindige grondstofvoorraden langer beschikbaar. 

  

Voor de kunstwerken binnen het projectgebied wordt in een latere fase van het project onderzocht of er mogelijk kunstwerken vervangen, verbreed of anderszins 

aangepast moeten worden. De huidige staat van de kunstwerken is in deze fase van het project nog geen onderzoek naar gedaan. Ook hergebruik van materialen 

en het zo min mogelijk produceren van afvalstoffen en schadelijke emissies wordt in een latere fase van dit project nader bekeken.  

 

Duurzaamheidssessie 

Voor thema ‘materialen en circulaire economie’ zijn de gebiedsopgaven en meekoppelkansen opgenomen in het verslag van de Omgevingswijzersessie [21]. Een 

uitsnede daarvan is hieronder weergegeven. 
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4.1 Kabels en leidingen 

Figuur 4.1 laat een overzicht van belangrijke kabels en leidingen en mogelijke risicoknelpunten in het gebied zien. De gestippelde rode lijnen die zijn weergegeven 

en die vlak langs het projectgebied gesitueerd zijn, betreffen veelal aardgasleidingen van de Gasunie. Op enkele plekken lopen deze aardgasleidingen ook onder 

de A15 door. De risicovolle inrichtingen in het gebied betreffen veelal tankstations. 

  

 

Figuur 4.1 Buisleidingen en andere mogelijke risicoknelpunten in de omgeving van de A15 Papendrecht - Gorinchem [8]. 

 
  

4 Dwangpunten 

▬   Projectgebied 
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4.2 Bestaande situatie 

 

Wegvak 1: Papendrecht (km 77,3) – Sliedrecht-West (km 81,7) 

Het wegvak 1 begint op de A15 net ten westen van de aansluiting Papendrecht (23) waar de N3 en de N214 aansluiten op de A15. In dit wegvak ligt de A15 

ingesloten tussen de Betuweroute aan de noordzijde en de bebouwing van Papendrecht en Sliedrecht aan de zuidzijde. Ten westen van de aansluiting 

Papendrecht heeft de A15 een 2x3-wegprofiel met vluchtstroken. De noordelijke oprit van de aansluiting Papendrecht vormt de derde rijstrook. Op de zuidelijk 

rijbaan wordt de linker rijstrook net voor het viaduct van de N3 afgestreept. De weg bestaat vanaf de aansluiting Papendrecht uit een 2x2-profiel met vluchtstroken. 

De zuidelijke vluchtstrook tussen invoegstrook Papendrecht en de uitvoegstrook Sliedrecht-West is ingericht als spitsstrook. 

 

 

Figuur 4.2 Overzicht Wegvak 1 (bron: Cyclomedia Globespotter) 
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Het wegvak is zowel in de midden- als in de buitenberm voorzien van bermbeveiliging. De breedte van de middenberm varieert van minimale benodigde breedte tot 

een ruime middenberm. Bij de minimale bermbreedte is de weg voorzien van verlichting in de buitenberm en bij de ruime middenberm is de verlichting in de 

middenberm geplaatst. 

 

De zuidelijke rijbaan is voorzien van een geluidscherm in de buitenberm. Het geluidscherm bestaat uit verschillende constructies die in Figuur 4.3 zijn weergegeven. 

Het eerste deel van het geluidsscherm (tot km 80,27) bestaat uit gebogen beton elementen. De overige delen zijn modulair uitgevoerd in betonnen en/of 

doorzichtige panelen. De hoogte van de schermen varieert per locatie. 

    

Figuur 4.3 Type geluidsschermen Wegvak 1 (bron: Cyclomedia Globespotter) 

 

De aansluiting Papendrecht is vormgegeven als een Haarlemmermeeraansluiting waarbij de N3-N214 de A15 bovenlangs kruist. De toe- en afritten zijn aangesloten 

op de N3-N214 doormiddel kruisingen met verkeerslichten. De N3 is de verbindingsweg, door Dordrecht, tussen de A15 en de A16. De N214 is een provinciale 

gebiedsontsluitingsweg door de Alblasserwaard tussen de A15 bij Papendrecht en de A27 bij Noordeloos. Door de parallelle ligging aan de A15 is de route 

aantrekkelijk voor het verkeer tussen Dordrecht en Utrecht dat de A15 wil vermijden. De weg bestaat uit één rijbaan met één rijstrook per rijrichting. In de weg zijn 

diverse rotondes, voorrangskruisingen en een enkele kruising met verkeerslichten die de weg verbinden met de omgeving. Op delen langs de N214 waar geen 

alternatieve route is voor langzaam verkeer mag het langzaam verkeer op de rijbaan rijden. 

 

De aansluiting Sliedrecht-West heeft in de basis de vormgeving van een halfklaverblad-aansluiting waarbij de zuidelijke toe en afrit niet direct op de doorgaande 

weg van het onderliggend wegennet is aangesloten (de Parallelweg). De toe- en afritten zijn aangesloten op de Parallelweg en de Ouverture doormiddel van 

kruisingen met verkeerslichten. 
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Dit deel van de A15 maakt vanaf aansluiting Papendrecht onderdeel uit van het project Verbreding A15 Papendrecht-Sliedrecht. In dit project wordt de noordelijke 

rijbaan tussen Sliedrecht-West en Papendrecht voorzien van een extra rijstrook die functioneert als weefvak en wordt de zuidelijke rijbaan voorzien van een 

permanente derde rijstrook en komt de huidige spitsstrook te vervallen. 

 

In dit wegvak zijn de volgende kunstwerken aanwezig die de A15 kruisen; 

• Viaduct N3 over de A15 

• Fietsbrug Matenasche Scheidkade over de A15 

• Duiker Sliedrechtse Binnenvliet, km 80,36 onder de A15 

• Spoorbrug MerwedeLingelijn over de A15 

• Tunnelbak Wijngaarden, onderdoorgang Parallelweg onder de A15 

• Duiker Tolsteeg km 81,69 onder de A15 

Naast deze kunstwerken kruisen ook hoogspanningsleidingen bovenlangs de A15 bij km 79,25. 

         

Figuur 4.4 De kruisende kunstwerken Wegvak 1 opvolgorde van bovenstaande opsomming (bron: Cyclomedia Globespotter) 
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Wegvak 2: Sliedrecht-West (km 81,7) – Sliedrecht-Oost (km 85,9) 

Het wegvak 2 begint net na de aansluiting Sliedrecht-West (24) en eindigt na de aansluiting Sliedrecht-Oost (25). Dit wegvak ligt ingeklemd tussen de bebouwing 

van Sliedrecht. Aan de noordzijde bevinden zich hoofdzakelijk bedrijventerreinen en aan de zuidzijde liggen de woonwijken. De A15 heeft hier een 2x2-wegprofiel 

met vluchtstroken. De zuidelijke rijbaan tot de aansluiting Sliedrecht-Oost is onderdeel van het project Verbreding A15 Papendrecht - Sliedrecht. In dit project wordt 

de rijbaan voorzien van een derde rijstrook. Na de afrit Sliedrecht-Oost wordt de rijbaan versmald naar twee rijstroken. 

 

 

Figuur 4.5 Overzicht Wegvak 2 (bron: Cyclomedia Globespotter) 

 

De middenberm heeft een minimale benodigde breedte tot km 82,4 waarna een ruime middenberm aanwezig is tot km 83,4. Vervolgens versmald de berm in de 

bocht voor de aansluiting Sliedrecht-Oost weer naar minimale breedte. Ter hoogte van de aansluiting Sliedrecht-West is weer een ruime middenberm aanwezig.  

Tot aan km 83,6 is de brede middenberm voorzien van een strook asfaltverharding als redervering voor een extra rijstrook. 

Bij de minimale bermbreedte is de weg voorzien van verlichting in de buitenberm en bij de ruime middenberm is de verlichting in de middenbermgeplaatst. 
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Het wegvak is voorzien van bermbeveiliging in de middenberm en de buitenbermen. De middenbermen met een minimale breedte zijn voorzien van beton barriers. 

De overige bermen zijn voorzien van geleiderails. De zuidelijke rijbaan is over de hele lengte voorzien van een geluidsscherm. De noordelijke rijbaan is vanaf km 

82,56 tot km 83,13 voorzien van een geluidsscherm. De geluidsschermen hebben verschillende hoogtes en zijn modulair uitgevoerd. De verschillende vormen van 

de geluidsschermen zijn in Figuur 4.6 weergegeven. 

 

    

Figuur 4.6 Type geluidsschermen Wegvak 2 (bron: Cyclomedia Globespotter) 

 

De aansluiting Sliedrecht-West is een combinatie van een haarlemmermeeraansluiting en een aangepaste halfklaverblad aansluiting. De zuidelijke toe- en afrit 

hebben een haarlemmermeer vorm waarbij de toe- en afrit met een kruispunt met verkeerslichten aansluiten op de Rivierdijk. De noordelijke toe- en afrit sluiten aan 

op de rotonde in de Peulenlaan waardoor er afgeweken wordt van de standaard vormgeving. In Figuur 4.8 is de vormgeving van de aansluiting weergegeven. 

 

In dit wegvak van de A15 zijn twee kunstwerken aanwezig. Dit zijn het viaduct in de A15 over de Stationsweg en het viaduct Zwijnskade over de A15 ter hoogte van 

de aansluiting Sliedrecht-Oost. Het viaduct over de stationsweg maakte onderdeel uit van de vervallen aansluiting Sliedrecht. Het oude kunstwerk is vervangen door 

een viaduct met vijf overspanningen met een totale lengte van 114 m. zodat er een open verbinding is tussen Sliedrecht en het oude station. Onder de zuidelijke 

hoofdrijbaan is aan beide zijden van het kunstwerk een palenmatras aangebracht. Aan de oostzijde over een lengte van 180m en aan de westzijde over 250m. Ter 

hoogte van km 84,42 en km 85,06 kruisen twee kleine duikers de A15. Naast deze kunstwerken kruisen ook hoogspanningsleidingen bovenlangs de A15 bij km 

85,07.  
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Figuur 4.7 Viaduct over de Stationsweg (bron: Cyclomedia Globespotter) 

 

 

Figuur 4.8 Viaduct Zwijnskade met kruising hoogspanningsleidingen (bron: Cyclomedia Globespotter) 
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Wegvak 3: Sliedrecht-Oost (km 85,9) – Hardinxveld-Giesendam (km 88,7) 

Het wegvak 3 begint na de aansluiting Sliedrecht-Oost (25) bij km 85,9 en eindigt na de aansluiting Hardinxveld-Giessendam (26) bij km 88,7. Dit wegvak ligt tot km 

87,25 op de primaire waterkering van de Beneden Merwede. Ook in dit wegvak heeft de A15 heeft een 2x2-wegprofiel met vluchtstroken. Het deel van het wegvak 

dat op de primaire waterkering ligt heeft een krappe middenberm die voorzien is van een betonnen barrier. Direct na de vluchtroken is geleiderail aangebracht 

omdat aan de noordzijde het geluidsscherm dicht op de rijbaan staat en aan de zuidzijde om het parallel aan de A15 lopende fietspad af te schermen. Het deel van 

het wegvak na de ligging op de waterkering is voorzien van een brede middenberm. In deze middenberm is een ruimtereservering aangebracht voor het aanleggen 

van een derde rijstrook. Over een groot deel is deze ruimtereservering al voorzien van een asfaltverharding. Bij de minimale bermbreedte is de weg voorzien van 

verlichting in de buitenberm en bij de ruime middenberm is de verlichting in de middenbermgeplaatst.  

 

 

Figuur 4.9 Overzicht Wegvak 3 (bron: Cyclomedia Globespotter)  

 

De noordelijke rijbaan is, met uitzondering van km 88,21 en km 88,53, over de hele lengte voorzien van een geluidsscherm. De zuidelijke rijbaan is vanaf km 87,33 

tot km. 88.11 voorzien van een geluidsscherm. In de middenberm van de A15 ter hoogte van de aansluiting Hardinxveld-Giessendam is er tussen km 87,33 en km 

87,87 een geluidsscherm geplaatst. De geluidsschermen hebben verschillende hoogtes en zijn modulair uitgevoerd. De verschillende vormen van de 

geluidsschermen zijn in Figuur 4.10 weergegeven. 
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Figuur 4.10 Type geluidsschermen Wegvak 3 (bron: Cyclomedia Globespotter) 

 

De aansluiting Hardinxveld-Giesendam is vormgegeven als een haarlemmermeeraansluiting. De toe- en afritten sluiten met voorrangskruispunten aan op de 

Nieuweweg. 

 

In dit wegvak zijn de volgende kunstwerken aanwezig die de A15 kruisen; 

• De Peulensluis 

• Viaduct Peulenstraat 

• Viaduct Nieuweweg 

De Peulensluis is een schutsluis tussen de Beneden-Merwede en de Giessen en dateert uit 1937. De brug over de Peulensluis is in eigendom van Rijkswaterstaat 

en wordt als apart object gezien ten opzichte van de sluis. De brug over de Peulensluis ligt ter plaatse van de sluiskolk. Het boven- en benedenhoofd liggen buiten 

de brug. De breedte van het dek is circa 30 meter. Het dek is gefundeerd op de kolkwanden waardoor de dilataties in de sluiskolk zijn overgenomen in het dek. De 

sluis zelf is in beheer van het Waterschap Rivierenland. 
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Figuur 4.11 De kruisende kunstwerken Wegvak 3 op volgorde van bovenstaande opsomming (bron: Cyclomedia Globespotter) 
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Wegvak 4: Hardinxveld-Giesendam – Knooppunt Gorinchem (km 88,7 – 93,9) 

Dit wegvak ligt langs de regionale waterkering van het kanaal van Steenenhoek. Aan de noordzijde ligt vanaf km 91,0 de MerwedeLingelijn en de Betuweroute 

parallel aan de A15. Het wegvak eindigt bij km 94,1 vlak voor knooppunt Gorinchem. De A15 heeft in dit wegvak een 2x2-profiel met vluchtstrook. De weg heeft een 

krappe middenberm die voorzien is van een enkele geleiderail. Ook de buitenbermen zijn voorzien van een geleiderail. De verlichting langs de weg staat in de 

zuidelijke wegberm. Op km 91,7 bevindt zich een weegpunt voor vrachtverkeer in beide rijbanen van de A15. 

 

 

Figuur 4.12 Overzicht Wegvak 4 (bron: Cyclomedia Globespotter) 
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De A15 ligt in dit wegvak vanaf km 91,25 ingeklemd tussen het spoor en de dijk langs het kanaal van Steenenhoek. Op enkele locaties is het profiel zo krap dat er 

keerwanden in de dijk zijn aangebracht om ruimte voor de vluchtstrook te maken.  

In het wegvak zijn alleen geluidschermen aanwezig ter hoogte van de onderdoorgang Sluisweg van km 88,7 tot km 88,97. En zijn gelijk aan wegvak 3. 

 

  

Figuur 4.13 A15 ingeklemd tussen spoor en dijk (bron: Cyclomedia Globespotter) 
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Bij km. 90.6 is aan beide zijden van de A15 een verzorgingsplaats langs de weg. De verzorgingsplaatsen bestaan uit een brandstofverkooppunt en een 

parkeerterrein. De verzorgingsplaatsen liggen ingeklemd tussen het spoor, de dijk langs het kanaal van Steenenhoek en het viaduct Koningin Wilhelminalaan 

 

 

Figuur 4.14 Verzorgingsplaatsen Hardinxveld Noord (bron: Cyclomedia Globespotter) 

 

In dit wegvak zijn de volgende kunstwerken aanwezig die de A15 kruisen; 

• Onderdoorgang Sluisweg 

• Viaduct Koningin Wilhelminalaan over de A15  

• Wilhelminaduiker onder de A15 

• Viaduct in de A15 over de Zandkade 
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Figuur 4.15 Overzicht kunstwerken Wegvak 4; Sluisweg, viaduct met duiker Koningin Wilhelminalaan en Zandkade (bron: Cyclomedia Globespotter) 
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Om de afwatering in de Alblasserwaard te verbeteren is het Waterschap Rivierenland aan het onderzoeken of er een nieuwe verbinding kan worden aangebracht 

tussen de Giessen en de Benden Merwede. De nieuwe verbinding (boezem) komt ten oosten van Neder-Hardinxveld te liggen en sluit aan op de locatie waar ook 

het Kanaal van Steenenhoek aansluit op de Boven Merwede. De ligging van de nieuwe boezem staat nog niet vast en is onderdeel van het onderzoek, maar zal de 

A15 en de spoorlijn kruisen.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.16 Nieuwe boezem tussen de Giessen en de Beneden Merwede (locatie is onderdeel van de variantenstudie HHRL) 
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Wegvak 5: Knooppunt Gorinchem (km 93,9 – 97,3) 

Wegvak 5 bevat de aansluiting Gorinchem (27) en het knooppunt Gorinchem waar de A15 en A27 elkaar kruisen. Knooppunt Gorinchem is vormgeven als een 

klaverblad. Aan het begin van het wegvak ligt de A15 verhoogd zodat de MerwedeLingelijn de A15 onderlangs kan kruisen. De Betuweroute blijft ten noorden van 

de A15 liggen. Na het viaduct verloopt de A15 weer naar een maaiveldligging en splitsen de rijbanen zich op tot een parallelstructuur van een 2x2 naar een 2+2 x 

2+2 wegprofiel. Door de beperkte breedte op het viaduct over het spoor een het aanliggende verhoogde grondlichaam is er op deze locatie geen volledige 

vluchtstrook aanwezig. Aan de oostzijde van het knooppunt Gorinchem worden de parallelrijbanen aangesloten op de hoofdrijbaan. De parallelrijbanen splitsen van 

de hoofdrijbanen met een taperuitvoeging en sluiten weer aan op de hoofdrijbanen met een normale invoegstrook. 

 

 

Figuur 4.17 Overzicht Wegvak 5 (bron: Cyclomedia Globespotter) 
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In het project A27 Houten – Hooipolder vinden geen aanpassingen plaats op het knooppunt Gorinchem, met uitzondering van het plaatsen van nieuwe 

geluidsschermen. De rijbanen van de A15 zijn in dit wegvak voorzien van geleiderail, behalve op het viaduct over het spoor. Op het viaduct zijn er door de beperkte 

breedte stalen barriers aangebracht. De verlichting is in de middenberm van de weg geplaats. 

 

Op het viaduct over het spoor tot waar de A15 weer op het maaiveld is aan de zuidzijde tussen km 94,14 en 94,64 een geluidsscherm aangebracht. 

De aansluiting Gorinchem is aangesloten op de parellelrijbanen van de A15. De aansluiting heeft de vorm van een halfklaverbladaansluiting. De toe- en afritten 

sluiten aan op de N216. Aan de noordzijde is de kruising met de N216 vormgegeven als een rotonde met bypass en aan de zuidzijde wordt aangesloten op de 

N216 met een kruising met verkeerslichten. Het viaduct in de N216 (Banneweg) kruist de A15 onder een scherpe hoek waardoor er overspanningen tot wel 34 

meter aanwezig zijn. De kolommen van het viaduct staan in de tussenbermen en buiten bermen van de A15.   

 

  

Figuur 4.18 Aansluiting Gorinchem (bron: Cyclomedia Globespotter)   Figuur 4.19 Geluidscherm op verhoogde ligging A15 (bron: Cyclomedia Globespotter) 
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In dit wegvak zijn de volgende kunstwerken aanwezig die de A15 kruisen; 

• Schelluinse Vliet over de MerwedeLingelijn 

• Viaduct Banneweg over de A15  

• Viaducten A27 met parallelrijbanen over de A15 

• Viaduct Molenburg over de A15 

    

 

   

Figuur 4.20 Kunstwerken Wegvak 5, viaduct Schelluinse Vliet, viaduct Banneweg, viaducten A27 en viaduct Molenburg (bron: Cyclomedia Globespotter) 
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Wegvak 6: Knooppunt Gorinchem – Arkel (km 97,3 – 100,1) 

Het wegvak 6 loopt van knooppunt Gorinchem (27) tot en met de aansluiting Arkel (28). In dit wegvak ligt de A15 ingesloten tussen de Betuweroute en de 

bebouwing van Gorinchem. De rijbanen hebben twee rijstroken en zijn voorzien van vluchtstroken. Tot aan de Linge is de zuidelijke rijbaan voorzien van een 

geluidsscherm en heeft de weg een smalle middenberm die voorzien is van een enkele bermbeveiliging, hierdoor staat de verlichting op dit deel in de buitenberm.   

 

 

Figuur 4.21 Overzicht Wegvak 6 (bron: Cyclomedia Globespotter) 

 

De bebouwing aan de zuidzijde van de A15 bestaat uit woningen tot aan de Arkelsedijk. De overige bebouwing bestaat uit bedrijfsgebouwen. 

De weg kruist bovenlangs de Kleine Haarsekade, de MerwedeLingelijn, het Merwedekanaal, de Arkelse Onderweg, en de Linge doormiddel van vier viaducten. De 

overs van de Linge, ten noorden van de A15, zijn onderdeel van het Natura 2000-gebied Lingegebied en Diefdijk-Zuid. 
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Figuur 4.22 Type geluidsschermen langs Wegvak 6 (bron: Cyclomedia Globespotter) 

   

De weg kruist bovenlangs de Kleine Haarsekade en de Linge met vier viaducten.  

In dit wegvak zijn de volgende kunstwerken aanwezig die de A15 kruisen; 

• Viaduct A15 over de kleine Haarsekade 

• Viaduct A15 over de MerwedeLingelijn en het Merwedekanaal 

• Viaduct A15 over de Arkels Onderweg, 

• Viaduct A15 over de Linge 

• Viaduct Spijksesteeg over de A15 
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Figuur 4.23 Kunstwerken Wegvak 6 in volgorde van bovenstaande opsomming (bron: Cyclomedia Globespotter) 
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Programma Goederenvervoercorridors 

In 2017 is het Programma Goederenvervoercorridors (GVC) gestart, gericht op de corridors Oost en Zuidoost. Dit zijn de twee belangrijkste goederencorridors van 

ons land. Het programma is georganiseerd rond de vijf thema’s; bovengemiddelde knooppunten, doorstroming, service voor gebruikers, duurzaamheid en innovatie. 

Binnen die thema’s is de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem als deelproject opgezet om bij te dragen aan de ambities en opgaven rondom de 

Topcorridors. De ambitie voor de Goederenvervoercorridors is om in 2030 topcorridors te hebben, die de basis vormen voor de logistieke toppositie van Nederland.  

 

De betrokken corridorpartijen zijn het ministerie van IenW, de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam (mede 

namens de Topsector Logistiek). Het programma is georganiseerd rond vijf thema’s: bovengemiddelde knooppunten, doorstroming, service voor gebruikers, 

duurzaamheid en innovatie. Binnen ieder thema zijn diverse deelprojecten benoemd die bijdragen aan de opgaven en ambities rondom de Topcorridors. Onderdeel 

van het MIRT Programma Goederenvervoercorridors is de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. 

  

Project A15 Papendrecht-Sliedrecht 

Om de doorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbeteren wordt in beide richtingen een extra rijstrook gecreëerd. De extra rijstroken komen in 

de (midden)bermen van de weg en blijven binnen de huidige contouren van de weg en de geluidsschermen. De geluidsschermen blijven op dezelfde plaats staan 

en houden dezelfde hoogte. 

Op de noordbaan (tussen de aansluitingen Sliedrecht-West en Papendrecht/N3) wordt een weefstrook aangelegd zodat het verkeer makkelijker kan in- en 

uitvoegen. Op de zuidbaan (tussen de aansluitingen Papendrecht/N3 en Sliedrecht-Oost) wordt een permanente 3e rijstrook aangelegd. Hierbij vervalt bestaande 

spitsstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht. Het Tracébesluit is 29 augustus 2018 door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld. Realisatie vindt 

plaats in 2019 – 2020. Veranderingen in de doorstroming op dit traject kunnen van invloed zijn op het A15 traject tussen Papendrecht en Gorinchem. 

 

Project A27 Houten - Hooipolder 

Om de doorstroming op de A27 te verbeteren wordt het gedeelte tussen Houten en Hooipolder aangepakt. De A27 tussen de knooppunten Hooipolder en Houten 

krijgt op de oostbaan (richting Utrecht) drie rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk is het een reguliere derde rijstrook en op de rest van het traject een 

spitsstrook. Op de westbaan (richting Breda) krijgt de A27 tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam 4 reguliere rijstroken. De andere delen 

van het traject krijgen 3 rijstroken, waarvan één rijstrook een spitsstrook is. Op het gehele traject wordt ook een aantal bruggen gerenoveerd, dan wel vervangen. 

Dit betreft de Houtensebrug, Hagesteinsebrug, Merwedebrug en de Keizersveerbruggen.  

5 Raakvlakken 
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Het Ontwerp Tracébesluit is in 2016 vastgesteld. Het is de bedoeling het Tracébesluit in 2019 vast te stellen en in 2022 te starten met de realisatie. Het zuidelijke 

deel van het tracé (Everdingen - Hooipolder) wordt opengesteld in de periode 2027 - 2029 en het noordelijke deel (Houten - Everdingen) in 2028 – 2030. 

 

Ter hoogte van Gorinchem kruist de A27 de A15 en is sprake van een raakvlak. Het knooppunt Gorinchem blijft in project A27 Houten-Hooipolder ongewijzigd.  

Door het verbreden van de A27 kan de A27 hogere verkeersintensiteiten verwerken. Hierbij kunnen problemen ontstaan voor het verkeer dat van de A27 de A15 

opdraait. Daar waar de verkeersstromen van de A27 en de A15 samenkomen is een knelpunt te verwachten. Dit weggedeelte is in de huidige situatie al zwaar 

belast. Extra verkeer vanaf de A27 verhoogt hier de verkeersdruk. Uit onderzoek volgt dat maatregelen op de A15 nodig zijn om het verkeersaanbod goed te 

kunnen verwerken en terugslag naar de A27 te voorkomen. 

 

Project File-aanpak 2020, aansluiting A15-N3 (zuidzijde).  

Dit betreft een verbreding van de uitvoeger met 1 rijstrook. Geplande datum gereed is december 2021.  

 

Programma Duurzame Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag: 

Dit programma is door een besluit van het BO MIRT van 15 maart 2018 gestart. Hierbinnen wordt er gewerkt aan een onderzoek naar de bereikbaarheid van 

Voorne en Putten waaronder de Welplaatverbinding (dit is een verbinding tussen de A15 en het centrale deel van Voorne-Putten tussen de twee bestaande 

oeververbindingen in).  

Daarnaast is een pre-verkenning naar en 3e Oeververbinding inmiddels afgerond. Aanleiding was dat bij groei van de agglomeraties Rotterdam en Den Haag in het 

huidige tempo op middellange termijn versterking van het OV nodig is, alsmede het verbeteren van de verkeerscirculatie van de auto en het aanhaken van 

transformatiegebieden. Besloten is om de oostelijke verbinding die grofweg tussen Kralingen en Feijenoord komt te liggen mee wordt genomen in de MIRT-

Verkenning. Besluitvorming hierover is voorzien in het BO-MIRT in het najaar 2019.  

 

ViA15 

De ViA15 omvat het doortrekken van de A15 tot aan de A12 en het verbreden van delen van de A12 en A15 met extra rijstroken. In februari 2019 is het Tracébesluit 

vastgesteld door de minister. Behandeling van beroepen en uitspraak van de Raad van State wordt in het najaar van 2019 verwacht. In het najaar van 2020 starten 

naar verwachting de werkzaamheden. Dit project heeft mogelijk invloed op de doorstroming en verkeersintensiteiten op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. 
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N233 Rijnbrug Rhenen 

De provincie Utrecht werkt aan een verbreding van de Rijnbrug naar 2x2 rijstroken en het doortrekken van die verbreding tot aan de N230 in Kesteren. Daarnaast 

het deels reconstrueren en verkeersveiliger maken van het kruispunt N233/N225 in Rhenen. Een verandering in verkeersstromen en doorstroming op dit traject kan 

van invloed zijn op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem.  
 

Renovatie Van Brienenoordbrug 

De renovatie van de Van Brienenoordbrug betreft de vervanging en vernieuwing van verschillende onderdelen, voor het veilig en toekomstbestendig houden van de 

brug. Het is nog onzeker wanneer de werkzaamheden starten; mogelijk is dit vanaf 2020 tot eind 2021. Het is nog mogelijk dat tot vervanging wordt besloten; dan 

zal de uitvoering in 2025/2026 zijn. De renovatie van de brug kan van invloed zijn op de doorstroming van verkeer dat over de A15 rijdt.  

 

A24 Blankenburgverbinding 

De Blankenburgverbinding verbindt de A20 bij Vlaardingen (noordoever) en de A15 bij Rozenburg (zuidoever) met elkaar middels een nieuwe snelweg. De drukte 

op de A15 ten westen van de Beneluxcorridor neemt hierdoor af. Verwacht wordt dat dit ten oosten van de Beneluxcorridor geen tot weinig afname van 

verkeersdrukte oplevert. De werkzaamheden zijn in 2018 gestart, verwachte oplevering in 2024.  

 

Korte Termijn Maatregelen Pakket A15  

Het Rijk en de provincies Zuid-Holland en Gelderland zijn in het BO MIRT najaar 2018 een korte termijn maatregelenpakket overeengekomen. Dit pakket heeft een 

looptijd tot 2022 en omvat maatregelen die op korte termijn de fileproblemen op de A15 moeten verminderen. Maatregelen waar aan gedacht kan worden zijn: 

snelle bergers op strategische plekken (dit is reeds uitgevoerd), kleine infrastructurele maatregelen, gecoördineerd verkeersmanagement, spitsmijdingen, 

verkeersveiligheidsmaatregelen en het rustiger maken van het wegbeeld.  

De nadere uitwerking van maatregelen moet aansluiten bij de verschillende initiatieven die reeds lopen (de korte termijn file-aanpak, hinder beperkende 

maatregelen bij MIRT projecten en Slim en Duurzaam).  

 

Deltaprogramma Rijn 

Het deltaprogramma omvat een korte en lange termijn aanpak, bestaande uit dijkversterkingen, rivierverruiming en gebiedsontwikkelingen. Onder het 

deltaprogramma Rijn behoren ook de riviertakken Waal, IJssel en Neder-Rijn/Lek. De mogelijke dijkversterking bij Gorinchem staat in het Deltaprogramma 

benoemd. Beoordeling van de primaire kering vindt plaats tussen 2019 en 2021.  
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Bijlage 2 Begrippenlijst 

 

AS: Avondspits 

Cope-verkaveling: verwijst naar een middeleeuwse overeenkomst of contract om een perceel te mogen ontginnen. 

GPP: geluidproductieplafond. Aan beide kanten van de rijkswegen zijn ongeveer 60.000 referentiepunten ingesteld. Dat zijn geen fysieke, maar virtuele punten in 

een digitaal rekenmodel. Voor ieder punt is een maximaal toegestane geluidproductie berekend. Dit maximum wordt het geluidproductieplafond genoemd. 

I/C: Intensiteit/Capaciteit 

Lden = Level day-evening-night. Een Europese maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai over een hele dag uit te drukken. 

NMCA: Bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden om de paar jaar berekeningen gemaakt over wat aan extra capaciteit van infrastructuur nodig is 

op het hoofdwegennet, hoofdspoornet en hoofd vaarwegennet. Dit wordt weergegeven in de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse, afgekort de NMCA. 

NRM: Nederlands Regionaal Model. Provincies en gemeenten gebruiken veelal regionale of lokale modellen om gedetailleerde verkeersprognoses te maken. Het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebruikt voor het hoofdwegennet en het hoofdspoornet twee strategische modellen. Het LMS en het NRM. 

Scenario Hoog: Scenario Hoog combineert een relatief hoge bevolkingsgroei met een hoge economische groei van ongeveer 2% per jaar. 

Scenario Laag: In scenario Laag gaat een beperkte demografische ontwikkeling samen met een gematigde economische groei van ongeveer 1% per jaar. 

Truck platooning: Bij truck platooning zijn vrachtauto’s elektronisch aan elkaar gekoppeld waarbij de voorste truck de snelheid en route bepaalt. De andere trucks 

volgen automatisch zonder dat daar de hulp van de chauffeur voor nodig is. 

OS: Ochtendspits 

VVU: Voertuigverliesuren 
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Bijlage 3 I/C verhoudingen projectgebied 

 

      
NMCA top 
50 knelpunt IC ochtendspits IC avondspits 

      
2030 & 
2040 NRM 2017       NRM 2017       

Wegnr. Traject Rijbaan   2014 2030L 2030H 2040L 2040H 2014 2030L 2030H 2040L 2040H 

A15 tussen Arkel en Gorinchem L nee 0,82 0,86 0,90 0,87 0,92 0,70 0,75 0,86 0,78 0,92 

A15 
tussen Gorinchem en Hardinxveld-
Giessendam L ja 0,89 0,93 0,94 0,93 0,97 0,85 0,92 0,95 0,93 0,97 

A15 
tussen Hardinxveld-Giessendam en 
Sliedrecht-Oost L ja 0,87 0,91 0,90 0,90 0,90 0,87 0,94 0,96 0,95 0,97 

A15 
tussen Sliedrecht-Oost en Sliedrecht-
West L ja 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 0,86 0,96 1,00 0,98 1,00 

A15 tussen Sliedrecht-West en Papendrecht L nee 1,00 0,74 0,75 0,74 0,76 1,00 0,79 0,83 0,80 0,84 
A15 tussen Papendrecht en Alblasserdam L nee 0,82 0,89 0,91 0,89 0,92 0,68 0,81 0,89 0,84 0,93 

                            

A15 tussen Alblasserdam en Papendrecht R nee 0,64 0,76 0,83 0,78 0,86 0,69 0,79 0,86 0,81 0,89 
A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht-West R nee 1,00 0,88 0,91 0,89 0,92 0,92 0,72 0,75 0,73 0,77 

A15 
tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-
Oost R ja 0,95 0,69 0,70 0,70 0,71 0,91 0,62 0,62 0,62 0,62 

A15 
tussen Sliedrecht-Oost en Hardinxveld-
Giessendam R ja 0,85 0,92 0,92 0,92 0,92 0,94 0,96 0,95 0,96 0,95 

A15 
tussen Hardinxveld-Giessendam en 
Gorinchem R ja 0,96 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 

A15 tussen Gorinchem en Arkel R nee 0,72 0,83 0,89 0,85 0,91 0,83 0,89 0,92 0,89 0,93 
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Bijlage 4 Infrastructurele maatregelen in verkeersmodel NRM 

Infrastructurele maatregelen 

In figuur B1 zijn op kaart de belangrijkste infrastructurele maatregelen weergegeven. Deze maatregelen zijn in het verkeersmodel NRM opgenomen in de netwerken 

voor 2030 en 2040. De maatregelen betreft: 

• Doortrekken van de A15 van kp Ressen naar de A12 (VIA15), inclusief verbreding van de A12 

• Capaciteitsuitbreiding A15 Papendrecht – Sliedrecht 

• Realisatie Blankenburgtunnel 

• Verbreding van de A27 naar 2x3 rijstroken (deels spitsstroken) 

• Aanpassing van de aansluitingen van de N3 op de A15 en de A16 

• Realisatie van een parallelrijbaan langs de A16 i.h.k.v. Dordse Kil IV 

• Realisatie A13-A16 

• Wisselstrook N233 (wel opgenomen in NRM, maar nog onzeker) 
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Figuur B1: Meegenomen infrastructuur ontwikkelingen in NRM2017 voor prognosejaar 2030 (bewerking Goudappel, bron: Rijkswaterstaat, Handboek Autonetwerken 3.1, maart 2017)  

 




