Rondetafelgesprek bereikbaarheid
De knelpunten zijn in zicht, mogelijke oplossingen ook, maar een regievoerder die alles overziet ontbreekt. Daar is best behoefte aan, zo bleek tijdens
een rondetafelgesprek over het onderwerp.

Voor betere bereikbaarheid moeten we
durven omdenken”

Wat hebben Wido Blokland (bestuurslid Duurzaamheidskring en manager Bedrijven Groot
Zakelijk Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde), Peter Meij (wethouder verkeer en vervoer, beheer openbare ruimte en cultureel erfgoed in Ridderkerk), Bert van der Heijden (dga
transportbedrijf G van der Heijden & Zn en
voorzitter van de RONDO), Demis van Kouwen
(bedrijfsmanager Van Gelder groente en fruit),
John Breedveld (secretaris VBO Fresh World) en
Anna Schouten (projectleider Samen Bereikbaar) met elkaar gemeen? Allemaal zijn ze zich
ervan bewust dat de bereikbaarheid van de regio
alleen maar meer onder druk komt te staan als er
niets gebeurt.
Over bereikbaarheid in de regio is altijd wel
actueel nieuws. Ten tijde van het rondetafelgesprek was net bekend geworden dat er een
nieuwe oeververbinding in het oostelijke deel
van de regio Rotterdam komt. Het besluit van
minister Cora van Nieuwenhuizen, geboren in
Ridderkerk, volgde op een pre-verkenning naar
mogelijkheden om Rotterdam en de zuidelijke
Randstad bereikbaar te houden. De nieuwe
oeververbinding, waarvan binnen 2 jaar bekend

wordt of het een brug of tunnel wordt, loopt
ofwel van De Esch naar Feijenoord, ofwel van
Ridderkerk naar Krimpen aan den IJssel. “Voor
Meij is alleen de eerste optie bespreekbaar. “Het
is het meest logisch om het te integreren met de
plannen rondom Feyenoord City. Dat zet ook
veel meer zoden aan de dijk dan het tweede
alternatief. Dat zorgt in mijn ogen alleen maar
voor overlast bij Bolnes en lost de problemen bij
de Van Brienenoordbrug ook helemaal niet op.
Hooguit ontlast het de Algeracorridor.” De
nieuwe oeververbinding is niet de enige ontwikkeling die voor een betere doorstroming en
bereikbaarheid moet zorgen. Rijkwaterstaat staat
voor de grootste onderhoudsgave ooit. In onze
regio staan de komende 10 jaar heel wat megaprojecten op de rol. Dat er verkeershinder ontstaat, is onontkoombaar. Met elkaar is het zaak
die zoveel mogelijk te beperken. Breedveld: “Er
zijn zoveel betrokkenen en belanghebbenden,
dat je ervoor moet waken dat iedereen louter
gaat preken voor eigen parochie. Eigenlijk zou er
een regievoerder moeten zijn, die zicht heeft op
het totaalplaatje en de procesvoortgang bewaakt.”
Blokland: “Eens. Als je ziet wat er allemaal op
stapel staat, is ‘wie heeft de regie?’ een terechte
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vraag. Een regievoerend orgaan of mandaat in het leven
roepen zou nuttig zijn.” Breedveld: “Ik heb, samen met
onder andere Anna Schouten, deelgenomen aan het
regieteam Zuid Oost. Hiermee zijn diverse mijlpalen
behaald voor de regio, waaronder ook het verkrijgen van
subsidie voor de onderdoorgang Harmonielaan naar
Barendrecht. Zulke initiatieven hebben dus zeker nut.”
Van der Heijden: “Als ondernemer wil je een plan trekken. Dan is het prettig om goed op de hoogte te worden
gehouden van alle ontwikkelingen rondom bereikbaarheid. Dat gebeurt nu nog te weinig. Eigenlijk zou er een
gebiedsmanager moeten zijn, die tekeningen aan de
muur heeft hangen die per maand de situatie rondom de
projecten schetsen.”
Verleiden tot andere vervoersvormen
Schouten: “Het begint bij inzicht in mobiliteitsbehoeften
en in welke mate we met elkaar gedragsverandering in
gang kunnen zetten. Meer vormen van mobiliteit optimaal benutten: dat is de toekomst. Want als we alleen
maar allemaal continu in de auto van a naar b willen,
moet je heel Nederland asfalteren en dan staan we nog
vast. Als straks de Van Brienenoordbrug wordt gerenoveerd, is het zaak om weggebruikers te verleiden tot
andere vormen van vervoer. En in het ideale scenario
moet dat zo goed bevallen, dat een grote groep na afronding van de renovatie nog steeds kiest voor openbaar
vervoer, de fiets of de e-bike.” Meij: “De e-bike is een
uitstekend alternatief voor de auto als het gaat om kortere afstanden van woon-werkverkeer. Als werkgever
weet je dan bovendien zeker dat een medewerker niet te
laat binnenkomt vanwege files. Het is alleen wel nodig
om hier snelle fietspaden voor te realiseren.” Van Kouwen: “Bij Van Gelder wordt dag en nacht gewerkt, in drie
verschillende shifts. Ik merk gek genoeg dat medewerkers die van verder weg komen, juist eerder geneigd zijn
voor alternatief vervoer te kiezen. Vanuit Tilburg reis je
bijvoorbeeld gemakkelijk en snel met de trein naar
Barendrecht. Daar is op het station een busje beschik-
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baar van de RET, dat onze medewerkers na het scannen
van hun NS-businesscard voor de deur afzet en aan het
einde van de werkdag op afspraak weer terugbrengt.
Daar hoor ik positieve verhalen over. Maar woon je in
Alblasserdam? Dan zijn wij in Ridderkerk slecht bereikbaar met het openbaar vervoer en moet je na een flinke
omweg vanaf de dichtstbijzijnde bushalte nog 15 minuten lopen. Dat werkt niet. Mensen pakken in zo’n geval
gewoon iedere dag de auto. En natuurlijk is openbaar
vervoer niet dag en nacht beschikbaar, dus in sommige
gevallen hebben medewerkers geen keuze.” Schouten:
“Die zogeheten ‘last mile’ is een bekend pijnpunt binnen
het openbaar vervoer. Die moet je ook goed bereikbaar
maken, anders worden mensen niet geprikkeld om voor
een alternatief te kiezen.” Blokland: “Een alternatief
moet wel aantrekkelijk zijn. Nu lees ik in de krant dat je
in de spits in de trein richting Rotterdam vaak geen zitplaats hebt. Dat komt doordat meer mensen gebruikmaken van de trein en de vervoerders die drukte eigenlijk
niet aankunnen. Je kan wel ergens drukken, maar dan
loopt voor je het weet ergens anders de emmer over.”
200.000 forensen uit de auto krijgen
Meij: “Toch is altijd de auto pakken ook geen optie meer.
Bedrijven moeten andere vormen van vervoer hoe dan
ook veel meer promoten. Anders komt het steeds vaker
voor dat medewerkers te laat op het werk komen. Dat
kost niet alleen geld, het leidt ook tot frustratie op de
werkvloer.” Blokland: “Zou het een idee zijn om geen of
minder reiskosten te verschaffen voor autokilometers,
maar vooral in te zetten op een onkostenvergoeding
voor degenen die met het openbaar vervoer reizen of
gebruikmaken van de e-bike?” Van Kouwen: “Wettelijk
gezien mag je een medewerker die al jaren een reiskostenvergoeding krijgt, deze niet zomaar afnemen. Dat is
dus nog niet zo makkelijk. Ik zou daarom vooral inzetten op het aanleggen van betere, bredere en veiligere
fietspaden.” Schouten: “Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, wil de
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komende kabinetsperiode 200.000 forensen uit de auto op de
fiets krijgen. Zij wil hierover ook afspraken gaan maken met
werkgevers, bijvoorbeeld door te kijken hoe fiscale regelingen ingezet kunnen worden om het fietsgebruik in het woonwerkverkeer te stimuleren. Dat is een positief signaal.” Meij:
“Nog enigszins onderbelicht is het vervoer over water. Daar
zou in deze regio ook nog meer gebruik van kunnen worden
gemaakt. De Waterbus biedt die dienstverlening, maar ook
hier is nog niet goed nagedacht over die last mile. Dat moet
verbeteren. Ik noem ook nog RandstadRail, die de stadscentra van Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer met elkaar
verbindt. Hoe mooi zou het zijn om die lijn door te trekken
richting Dordrecht en Breda? We willen daarvoor graag onze
verbinding met het NS-station Barendrecht verbeteren, een
mooi onderwerp voor onze studie naar hoogwaardig openbaar vervoer.”
Fysiek of online?
Tot slot wordt nog de stroom aan bestelbusjes die een gemiddelde wijk in Nederland dagelijks overspoelt voor de aflevering van online bestelde pakketjes besproken. Van der
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Heijden: “Voor 23.00 uur besteld, de volgende dag in huis.
Dat is in verreweg de meeste gevallen helemaal niet nodig,
want wie een overhemd bestelt heeft er ook echt nog wel eentje in de kast liggen. Maar we zijn gewend aan snelheid, zeker
de jongere generatie. Toch moet je het gaan reguleren, want
dit kan zo niet langer.” Schouten: “Ook in dit geval is het een
kwestie van de bereidheid vinden tot omdenken. Te vaak
hebben we nog oogkleppen op, ook als het gaat om bereikbaarheid. We denken nog te vaak ‘de auto is het gemakkelijkst’, puur omdat we dit zo gewend zijn. Natuurlijk is het
ook vaak een comfortabele manier van vervoer, maar er is
zoveel meer. Samen Bereikbaar en De Verkeersonderneming
ontwikkelen momenteel op de thema’s ‘flexibel werken’, ‘fiets’
en ‘ov’ verschillende probeeraanbiedingen om medewerkers
en werkgevers te verleiden tot verandering.” Blokland: “Voor
betere bereikbaarheid moeten we durven omdenken. Zijn
fysieke afspraken of werkdagen op kantoor bijvoorbeeld
altijd nodig? Misschien hadden we dit rondetafelgesprek ook
wel via Skype kunnen voeren? Dat had weer wat drukte op
de weg gescheeld.”
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