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In uw brief van 10 oktober 2016 vraagt u aandacht voor de kruising N487 met de 

Volgerlandseweg. U maakt zich zorgen over de verkeersafwikkeling op dit kruispunt en u vraagt 

de provincie adequate maatregelen te treffen, bij voorkeur in de vorm van een rotonde. 

Het bewuste kruispunt is in 2014 bij de uitvoering van groot onderhoud door de provincie opnieuw 

ingericht, waarbij onder andere bredere middengeleiders zijn aangelegd ten behoeve van de 

fietsoversteken. Naar aanleiding van uw brief hebben wij de situatie opnieuw bekeken en de 

ongevals- en intensiteitcijfers vergeleken. Op basis hiervan hebben we besloten om een 

snelheidsremmende maatregel bij het kruispunt te treffen.

Veiligheid

Wij stellen vast dat na de herinrichting er in het jaar 2015 geen ongevallen door de politie zijn 

geregistreerd op het kruispunt hoofdrijbaan N487 met de Volgerlandseweg1. In 2016 en ook 

recent hebben er echter wel ongevallen plaatsgevonden, waaronder met letsel. Hoewel de 

vormgeving van het kruispunt voldoet aan de landelijke richtlijnen van de CROW, willen we de 

veiligheid vergroten door de maximumsnelheid ter plaatse van het kruispunt te verlagen tot 50

km/h. Ter ondersteuning van deze verkeersmaatregel worden in de aanrijrichting 

snelheidsremmende plateaus aangebracht.  

Verkeersintensiteit

Naar onze mening kan het huidige kruispunt het verkeersaanbod op de N487 goed aan, zeker 

wanneer we deze weg vergelijken met andere provinciale wegen in Zuid-Holland. Uit de cijfers 

die wij beschikbaar hebben over het verkeersaanbod (2008 t/m 2016) blijkt geen opvallende 

toename van het verkeer op de N487. Weg en kruispunt zijn zo ontworpen dat ze voldoende 

toekomstvast zijn om een verdere verkeersgroei aan te kunnen. Wij constateren dat er uit 

                                                       
1

Bron: ongevallen analyse programma VIA Statistiek met ongevallen t/m 31 december 2015
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Wij verzoeken u in uw correspondentie het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze 

brief hebben opgenomen.
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oogpunt van verkeersintensiteit vooralsnog geen aanleiding is om de capaciteit van het kruispunt

te verruimen.

In regionaal verband blijven wij graag met u samenwerken aan het bevorderen van de 

bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. In het in ontwikkeling zijnde Gebiedsprogramma 

Hoeksche Waard is daarom een effectenstudie van de doorontwikkeling van de zogenaamde 

Vorkenstructuur in de Hoeksche Waard opgenomen. De N487 maakt hier onderdeel van uit. Wij 

leveren zowel een personele als financiële bijdrage aan deze studie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. R.A.M. van der Sande
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