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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In de commissievergadering van 8 december 2022 zijn er kritische vragen gesteld en opmerkingen 
gemaakt naar aanleiding van het agendapunt "Vervolg West-Kinderdijk 375, Biggelmee" 
Het verleggen van de uitrit zou voor problemen kunnen zorgen. 
De wethouder heeft toegezegd met een second opinion te komen rondom de verkeersveiligheid en 
de ontsluiting op de dijk. 
Via deze raadsinformatiebrief willen wij u die doen toekomen. 
 
De conclusie van Megaborn is als volgt; 
 
"In de aangeleverde tekening is uitgegaan van 26 meter stopafstand. Dit is de stopafstand bij een 
noodstop. Ons inziens is deze afstand te kort om te hanteren voor het oprijzicht. 
Wij adviseren op deze locatie een absoluut minimaal oprijzicht van minimaal 42 meter. Dit is de 
stopafstand bij een reactietijd van 1 seconden en de remvertraging van 3,4 m/s2 bij 50 km/uur op 
een nat wegdek. 
 
Onze beoordeling is dat er geen sprake is van een veilige verkeerssituatie bij het uitrijden van de 
uitrit, omdat er onvoldoende oprijzicht is. Het zicht wordt geblokkeerd door de drie geparkeerde 
auto’s aan de zuidzijde. Veilig inrijden is wel mogelijk, omdat er voldoende stopzicht is op een 
stilstaande auto op de rijbaan die wacht op uitrijdend verkeer. 
Door de drie parkeerplaatsen aan de zuidzijde te laten vervallen, ontstaat er wel voldoende 
oprijzicht voor een verkeersveilige situatie. …. 
Een andere oplossing is het verlagen van de maximumsnelheid op de dijk naar 30 km/uur. 
Daarmee neemt de benodigde stopafstand fors af, waardoor de geplande parkeervakken langs de 
dijk kunnen worden gerealiseerd. Sommige bestaande uitritten op de dijk hebben ook onvoldoende 
zicht. Dit is een maatregel die ook de verkeersveiligheid bij bestaande uitritten verbetert." 
 
Het rapport van Megaborn is bij deze raadsinformatiebrief bijgevoegd. 
Wij nemen dit advies mee in een heroverweging van de aanpak van dit project. U wordt hier op een 
later moment over geïnformeerd.. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 

 

de secretaris de burgemeester 
S. van Heeren J.G.A. Paans 
 
 


