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onderwerp Overlast vrachtverkeer Zwanenburg 

Geachte heer, mevrouw, 

Tijdens de raadsvergadering van 29 november 2012 heeft de fractie van de PvdA vragen 

gesteld over overlast door vrachtverkeer in Zwanenburg. Sinds november 2012 zijn de 

Rijnlandse Boezembruggen in de N200 afgesloten voor vrachtverkeer in verband met de 

slechte staat waarin de bruggen verkeren. Deze afsluiting kan worden ontweken via de 

Weerenbrug, de Zwanenburgerdijk en de Oranje Nassaustraat Vlak na de afsluiting van de 

bruggen in de N200 is de N200 ook afgesloten vanaf de Australiëhavenweg in Amsterdam 

richting Halfweg voor vrachtverkeer. Zodat de ongewenste route over de Zwanenburgerdijk 

nog maar in één richting kan worden gereden. Deze maatregelleek even soelaas te bieden, 
maar de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg heeft half januari ons een brief gestuurd dat er 

problemen ontstonden op de Zwanenburgerdijk door het toegenomen vrachtverkeer. 

Om de klachten van de dorpsraad te kunnen onderbouwen hebben wij eind januari het 

verkeer geteld op de Zwanenburgerdijk. In september 2012 heeft in het kader van het 

reguliere telprogramma ook een telslang op de Zwanenburgerdijk gelegen. Uit de resultaten 

van de tellingen bleek dat het vrachtverkeer op de dijk met 35% was toegenomen ten 

opzichte van september 2012. Naast het uitvoeren van de slangtelling is de verkeerssituatie 

op de dijk enkele malen geobserveerd. Tijdens de observaties is veel verkeer gezien, maar 

geen opstoppingen of chaos. 

Wij hebben een gesprek gehad met de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg en de 

ondernemersvereniging Zwanenburg-Halfweg. Tijdens dat gesprek zijn de telresultaten 

toegelicht. De toename van vrachtverkeer op de dijk is groot. Maar niet zo groot dat de 

telresultaten genoeg onderbouwing bieden voor ingrijpende maatregelen. Bijvoorbeeld een 

verzoek aan Rijkswaterstaat om de N200 ook in de andere richting, van Halfweg naar 

Amsterdam, af te sluiten voor vrachtverkeer. 
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Het vrachtverkeer op de dijk is weliswaar toegenomen, maar dit zijn waarschijnlijk met name 

bedrijven vanaf de Weeren in Zwanenburg die nu extra gebruik maken van de dijk. Met een 

volledige afsluiting van de N200 worden die bedrijven onevenredig hard geraakt. 

Samen met de dorpsraad en ondernemersvereniging zijn we daarom op zoek gegaan naar 

andere maatregelen. Deze maatregelen zullen niet zozeer de hoeveelheid vrachtverkeer op 

de Zwanenburgerdijk verminderen, maar zijn primair gericht op het verlagen van de snelheid 

van het verkeer en op het voorkomen van gevaarlijke manoeuvres. 

Wij hebben met de dorpsraad en ondernemersvereniging het uitvoeren van de volgende 

maatregelen afgesproken: 

• de al geplande nieuwe flitspaal tussen de Dennenlaan en de Kerkhoflaan wordt zo snel 

mogelijk geplaatst; 

• op veel locaties langs de dijk is het onmogelijk gemaakt met obstakels om over het 

trottoir te rijden. Als er nog een locatie blijkt te zijn waar toch regelmatig over het trottoir 

wordt gereden en er is voldoende ruimte op het trottoir, dan worden op deze locatie ook 

paaltjes geplaatst. De dorpsraad kan hiervoor locaties aandragen; 

• we brengen visuele drempels aan met belijning. Deze drempels hebben geen verhoging 

omdat dat problemen geeft met trillingen in de vele niet onderheide huizen langs de dijk; 

• we gaan opnieuw telslangen neerleggen op de dijk tot de N200 weer open is voor 

vrachtverkeer, om de verkeerssituatie te blijven monitoren. Als de hoeveelheid 

vrachtverkeer verder blijkt toe te nemen, gaan we alsnog meer ingrijpende maatregelen 

nemen; 

• bewoners klagen over trillingen en geven aan scheurvorming in huizen te verwachten. 

Als de dorpsraad het initiatief neemt om in een gezamenlijke actie de huidige situatie en 

eventuele latere schade op te laten nemen, ondersteunen wij een dergelijk initiatief. 

De fractie van de PvdA heeft extra aandacht gevraagd voor de schoolroutes in Zwanenburg. 

Eén van de belangrijkste schoolroutes in Zwanenburg is de Dennenlaan. De Dennenlaan is 

een alternatieve route voor de ringdijk. Zowel wij als de dorpsraad willen voorkomen dat de 

problemen die nu op de dijk worden ervaren verplaatsen naar de Dennenlaan. Alle mogelijke 

maatregelen die dit tot gevolg hebben, bijvoorbeeld het afsluiten van de dijk voor 

vrachtverkeer of het invoeren van eenrichtingsverkeer op de dijk hebben wij daarom niet in 

overweging genomen. De schoolroute via de Dennenlaan blijft daardoor net zo 
verkeersveilig als de situatie voordat ,de N200 werd afgesloten. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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