
 

Bijlage 1 bij Motie 2019-041 Deelprojecten OV-plan Barendrecht 

 

Projecten met weinig tot geen aanpassingen: 

Project: Benodige infrastructurele aanpassingen: Aandachtspunten: 

Verleggen route 
lijn 82 

-Plaatsen abri’s bij halte Meerwede Samen met verleggen route lijn 
183 uitvoeren 

Verleggen route 
lijn 180 

-Indien mogelijk via landbouwbuis 
Heinenoordtunnel laten rijden 
-Eindpunt verplaatsen naar Station 
Barendrecht 
-Indien via landbouwbuis: doorsteek 
realiseren Kilweg < > Kilpad 

 

Verleggen route 
lijn 183 

-Route verleggen naar Smitshoekse Baan -Samen met verleggen route lijn 
183 uitvoeren 
-Bediening IKEA laten uitvoeren 
door lijn 283 tot de invoering 
van lijn 181 of R-Net 

Voorrang 
verkeerslichten 

-Inregelen verkeerslichtinstallaties Kilweg, 
Barendrechtseweg en Dierensteinweg 

 

 

Projecten met middelgrote aanpassingen: 

Project: Benodigde infrastructurele aanpassingen: Aandachtspunten: 

Lijn 82 -Opwaarderen haltes waar nodig  

Verleggen route 
lijn 84 

-Opwaarderen haltes waar nodig 
-Aanleg nieuwe haltes waar nodig 
-Veilige oversteekplaatsen creëren op de 
Middelweg & Sweelincklaan 

 

Lijn 180 -Opwaarderen haltes waar nodig  

Opzetten lijn 
181 

-Aanleg haltes Rhoonse Baan & 
Carnisserbaan 
-Indien mogelijk via landbouwbuis 
Heinenoordtunnel laten rijden 

-Lijn is op te zetten als reguliere 
buslijn tot de aanleg van vrije 
infrastructuur 

Opzetten 
voorloper R-Net 

-Aanleg haltes Rhoonse Baan, Carnisserbaan, 
Kilweg, Dierensteinweg en verder 

-Lijn is op te zetten als reguliere 
buslijn tot de aanleg van vrije 
infrastructuur 

Realiseren 
Transferium 

-Aanleg haltes A29 en Kilweg 
-Aanleg voorzieningen niveauverschil A29 < > 
Kilweg 

-Categorie middelgrote 
aanpassingen wanneer op-, en 
afritten niet aangepast hoeven 
te worden 

  



Projecten met grote aanpassingen: 

Project: Benodigde infrastructurele aanpassingen: Aandachtspunten: 

Ombouw lijn 
183 naar 483 

-Aanleg vrije busbanen 
-Aanleg gelijkvloerse haltes met R-Net 
voorzieningen 

 

Ombouw 
voorloper R-Net 
naar volwaardig 
R-Net 

-Aanleg vrije busbanen 
-Aanleg gelijkvloerse haltes met R-Net 
voorzieningen 
-Aanleg tunnelbak in aardewal stationsweg 
-Aanleg verhoogde busbaan Station 
Barendrecht < > Dierensteinweg 

 

Realiseren 
Transferium 

-Aanleg haltes A29 en Kilweg 
-Aanleg voorzieningen niveauverschil A29 < > 
Kilweg 
-Verleggen op-, en afritten A29 voor 
invoegen lijnbussen 

-Categorie grote aanpassingen 
wanneer op-, en afritten wel 
aangepast moeten worden 

 


