
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van eind oktober tot en met begin november 2018 is er een 

enquête uitgezet om meer inzicht te krijgen in het 

reisgedrag en de reisalternatieven van de mensen die 

gebruikmaken van de A29 en dan in het bijzonder van de 

Heinenoordtunnel. In totaal hebben 147 panelleden van het 

Digitaal Klantenpanel Renovatie Heinenoordtunnel en 3.219 

andere respondenten deelgenomen aan het onderzoek. 

Aan het einde van het onderzoek was het digitale 

klantenpanel met 213 nieuwe aanmeldingen gegroeid naar 

360 panelleden. 

 

 

 

 

Achtergrond 

Het verkeer is de laatste decennia flink gegroeid waardoor 

de druk op het wegennet in de regio toeneemt. Het wordt 

daardoor steeds belangrijker om samen over mobiliteit en 

bereikbaarheid na te denken. Zeker nu de komende jaren 

ook veel werkzaamheden gepland staan.  

 

De snelwegen in Zuid-Holland behoren tot de drukste van 

het land. Zuid-Holland is ook een regio met veel viaducten, 

bruggen en tunnels, ruim 600 in totaal. Veel zijn in de jaren 

‘50 en ‘60 van de vorige eeuw gebouwd. Een groot aantal 

van de tunnels, bruggen en viaducten in Zuid-Holland zijn 

toe aan renovatie of vervanging.  Zo ook de 

Heinenoordtunnel in de A29, die toe is aan een grote 

opknapbeurt. In 2017 en 2018 zijn diverse onderzoeken 

uitgevoerd naar de staat en kwaliteit van de tunnel,  de 

technische installaties en -systemen. De conclusie is dat de 

constructie van de tunnel zelf nog in redelijk goede staat 

verkeert, maar wel een grote opknapbeurt nodig heeft. En 

de meeste technische installaties en systemen zijn bijna aan 

het einde van hun levensduur en moeten dus vervangen 

worden. Dit alles staat gepland voor 2023 en 2024. 
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Meedenken over bereikbaarheid 

In voorbereiding op de renovatie van de Heinenoordtunnel 

is Rijkswaterstaat benieuwd naar het reisgedrag en de 

reisalternatieven van weggebruikers en inwoners van de 

Hoeksche Waard en omliggende regio’s. Om hier inzicht in 

te krijgen, is halverwege oktober 2018 tot en met 

halverwege november 2018 een vragenlijst uitgezet onder 

het Digitaal Klantenpanel van Rijkswaterstaat en een open 

link verspreid onder weggebruikers in de regio. 

Weggebruikers konden zo hun mening geven over mogelijke 

reisalternatieven en aangeven welke mogelijke oplossingen 

en maatregelen nodig zijn om hen van de reisalternatieven 

gebruik te laten maken en zo de hinder tijdens de renovatie 

op een acceptabel niveau te houden. 

 

Hinder is onvermijdelijk 

Hoe de renovatie wordt uitgevoerd en wat dit gaat 

betekenen voor de beschikbaarheid van de tunnel is nog 

niet bekend. Dat er hinder zal zijn voor de omgeving, 

weggebruikers en bedrijven is onvermijdelijk. 

Rijkswaterstaat neemt echter voldoende de tijd om te 

onderzoeken hoe de periode van hinder zo kort mogelijk 

kan zijn en welke maatregelen getroffen kunnen worden om 

de hinder op een acceptabel niveau te houden. Dit doet 

Rijkswaterstaat in overleg met gemeenten en anderen én 

vooral ook met hulp van weggebruikers en de inwoners van 

de Hoeksche Waard. 

 

Resultaten leveren input voor 

bereikbaarheidsplan 

Hoe kan Rijkswaterstaat ervoor zorgen dat het werk veilig 

wordt uitgevoerd en de bereikbaarheid en hinder tijdens de 

renovatie op een acceptabel niveau blijven? De resultaten 

van de enquête dragen bij aan het uitwerken van de 

maatregelen in dit plan. 

 

 

 

 

Op dit moment zijn we volop bezig met het analyseren van 

de resultaten. Wat we zien is dat de respondenten die de 

enquête hebben ingevuld frequent gebruikmaken van de 

Heinenoordtunnel. Een groot deel van deze respondenten 

had de reis ook anders dan met de auto kunnen maken,  

bijvoorbeeld met het openbaar vervoer. Waarom men dan 

toch de auto verkiest boven het openbaar vervoer ligt aan 

de verbinding. Veel respondenten geven aan dat er naar 

hun werk geen goede verbinding is, de reistijd (veel) langer 

is dan met de auto of dat het openbaar vervoer niet gaat 

vanwege de aard van hun werk of de werktijden. Wat we 

verder ook zien is dat een groot deel van de respondenten 

aangeeft een of meerdere dagen in de week thuis of op een 

andere locatie te kunnen werken en flexibele werktijden 

heeft. Dit doen ze echter nog beperkt. 

Op de vraag “Bij hoeveel vertraging op de weg zou u kiezen 

voor een andere manier van reizen?”, geeft 54% van de 

respondenten aan dat het niet uitmaakt hoeveel vertraging 

er is want ze blijven toch met de auto reizen. Circa 11 tot 

13% overweegt een alternatieve manier van reizen bij meer 

dan 30 minuten vertraging en circa 12 tot 14% overweegt 

dat bij meer dan 45 minuten. 

 

Dit is voor Rijkswaterstaat allemaal nuttige input voor het 

bereikbaarheidsplan en de ontwikkeling van 

bereikbaarheidsmaatregelen. 

 

Focusgroepen 

In een aantal focusgroepen met weggebruikers, 

ondernemers en verschillende groepen woon-werkverkeer 

willen we verder ingaan op de vraag hoe we de hinder 

tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel op een 

acceptabel niveau kunnen houden. Welke maatregelen zijn 

daarvoor nodig en mogelijk? En hoe we ervoor kunnen 

zorgen dat de gekozen maatregelen ook effectief zijn? 
 

 

 

 

 



 

Juni 2019 bereikbaarheidsplan 

aangeboden aan minister 

De komende maanden werken we in overleg met onze 

partners aan de invulling van het bereikbaarheidsplan. De 

definitieve inzet van maatregelen wordt vastgesteld door de 

minister. In juni wordt daarvoor het bereikbaarheidsplan 

aan haar aangeboden. 

 

Meer informatie 

Mee informatie over de renovatie van de Heinenoordtunnel 

is te vinden op de website van Rijkswaterstaat: 

www.rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel.  
 

Vernieuwen, verjongen en verduurzamen 

De renovatie van de Heinenoordtunnel is onderdeel van het 

programma Vernieuwen, verjongen en verduurzamen. 

Rijkswaterstaat heeft voor de komende jaren een forse 

verjongings- en vernieuwingsopgave voor de bestaande 

infrastructuur in Zuid-Holland. De komende tien jaar wordt 

een groot aantal tunnels, viaducten en bruggen grondig 

gerenoveerd, duurzamer gemaakt en voorzien van de 

nieuwste technieken op het gebied van bediening, besturing 

en beveiliging. Meer informatie over deze opgave is te 

vinden op rijkswaterstaat.nl/bereikbaarzh. 
 

  

 
 

Colofon en disclaimer 

 

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat. De resultaten 

van de enquête leveren inzichten op voor het 

projectteam dat bezig is met de voorbereidingen voor 

de renovatie van de Heinenoordtunnel, Het betreft 

geen wetenschappelijk onderzoek. De resultaten zijn 

dan ook niet wetenschappelijk bewezen, en geven 

slechts indicaties van gedrag en meningen van 

weggebruikers.  

http://www.rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel

