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Dank u wel voor uw betrokkenheid!

Enkele weken geleden vroegen we u mee te denken over de aanleg van een parallelweg langs de N217 
tussen Maasdam en ’s-Gravendeel. We zijn heel blij met de vele reacties die we hebben ontvangen! Het is 
duidelijk dat veel bewoners van de Hoeksche Waard uitkijken naar de aanleg van een parallelweg. We willen 
iedereen die een reactie heeft achtergelaten hartelijk bedanken hiervoor.

Duidelijke voorkeur voor vrijliggend fietspad

Ruim twee derde van de inzenders sprak een duidelijke voorkeur uit voor situatie 1, dat wil zeggen de aanleg 
van een parallelweg  met daarnaast een vrijliggend fietspad.  Veruit de meest genoemde reden hiervoor is 
veiligheid: u vindt dat er een te groot verschil is in snelheid, formaat en massa tussen fietsers en 
landbouwvoertuigen om deze groepen te combineren op één weg. Bij voorkeur zou het vrijliggende fietspad 
daarnaast niet tussen de N217 en de parallelweg in zou moeten liggen, maar naast deze twee wegen. 
De overige inzenders kozen voor situatie 2, een gecombineerde parallelweg voor fietsers en langzaam 
verkeer. Als belangrijkste reden hiervoor noemt u dat het traject daarmee aansluit op het overige deel van de 
N217, waar ook een gecombineerde parallelweg is aangelegd. 

Naast een keuze voor één van de twee situaties ontvingen we ook veel aandachtspunten en suggesties. U 
vraagt aandacht voor het aanleggen van overzichtelijke, veilige kruisingen, onder andere bij de 
onderdoorgang van het HSL-spoor. Ook vraagt u aandacht voor een logische aansluiting voor het fietspad 
vanaf de rotonde ’s-Gravendeel naar de Kiltunnel. Het behoud van de bestaande bomen vindt u belangrijk en 
u ziet graag zo mogelijk meer groen langs de route.

Over de huidige situatie geeft u aan dat u met het oog op veiligheid graag een vangrails of andere barrière 
tussen het huidige vrijliggende fietspad en de N217 ziet. U ervaart het huidige fietspad niet altijd als prettig 
vanwege de ligging dicht naast de N217.

Het vervolg
Er waren veel positieve reacties op de twee voorgestelde scenario’s. Daarnaast hebben we ook de nodige 
aandachtspunten opgehaald. We zijn aan de slag met alle ideeën en bruikbare informatie die zijn opgehaald 
en informeren u over de vervolgstappen op www.gemeentehw.nl/parallelweg. 

http://www.gemeentehw.nl/parallelweg

