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Bedrijvig, levendig èn goed bereikbaar

Megaklus Antoniapolder
Rijdt u wel eens vanaf de A15 via het Noordeinde, dwars door bedrijventerrein Antoniapolder? Dan zal het u zijn opgevallen dat daar hard gewerkt wordt. Het hele gebied is 
in ontwikkeling. Er komen nieuwe bedrijfsruimten en er zijn ambitieuze plannen voor het waterbusplein. Om de gemeente vanaf de A15 goed bereikbaar te houden -en an-
dersom-  legden we voor doorgaand verkeer een nieuwe route aan over Noordeinde, Teunis Stooplaan en Antoniuslaan. Ook zijn de Nijverheidsweg en Veersedijk heringericht. 
Vanaf het begin zijn ondernemers en omwonenden in het gebied intensief betrokken bij de plannen door gemeente en de Bouwteams. Doel van deze megaklus: zorgen dat 
Hendrik-Ido-Ambacht goed bereikbaar blijft èn aantrekkelijk is en blijft voor de huidige en nieuwe bedrijven. In deze special geven we u een toelichting.

Bedrijventerrein Antoniapolder groeit
Het begon allemaal met de verouderde bedrijventerreinen langs de Nijverheidsweg, 
Frankepad en Grotenoord. Die waren dringend toe aan een opknapbeurt. De gemeente 
en ondernemers zagen hier een prachtige kans om het gebied te moderniseren en uit 
te breiden met ondernemers die iets te maken hebben met de maritieme industrie. 
De naam voor het hele gebied is Antoniapolder. In 2012 liet de gemeente hiervoor 
een stedebouwkundige visie ontwikkelen. Het doel is een hoogwaardig en kwalitatief 
bedrijventerrein. Vooral langs het Noordeinde en de rivier is goed te zien dat er nieuwe 
bedrijven worden gebouwd. Belangrijk voor de economische groei en de beschikbaar-
heid van banen in onze gemeente!

Levendig waterbusplein
Het waterbusplein ligt er nu nog wat verlaten bij. Hier zijn plannen voor horeca, ruimte 
om te sporten en een maritiem ondernemershuis. Het wordt een levendig plein aan 
de rivier, waar straks voor inwoners en ondernemers iets te beleven valt. Dit is ook 
belangrijk voor de sociale veiligheid in de Antoniapolder.

Goed en veilig bereikbaar 
Het wordt steeds drukker op de weg. Voor inwoners en ondernemers is het belangrijk 
dat Hendrik-Ido-Ambacht goed bereikbaar blijft, zowel vanaf de A15, A16 en met open-
baar vervoer. Verkeerskundigen hebben goed onderzoek gedaan naar een nieuwe, 
veilige route voor doorgaand verkeer in de Antoniapolder. Bedrijven en bewoners in 
het gebied zijn vanaf het begin betrokken bij de plannen.  
In de oude situatie had het verkeer op de Nijverheidsweg veel last van de vele vracht-
wagens die daar laden en lossen. Dit gaat niet samen het karakter van een doorgaan-

de weg. Op de hoek Antoniuslaan/Nijverheidsweg stonden tijdens de spits lange rijen 
auto’s en gebeurden regelmatig ongelukken. Met het doortrekken van de Antoniuslaan  
-de Teunis Stooplaan- tot het Noordeinde is er nu een veilige, rechtstreekse verbin-
ding tussen het centrum en Noordeinde voor doorgaand verkeer van/naar de A15. De 
Veersedijk is smal en niet geschikt voor veel (sluip)verkeer. Voor de bewoners is het 
belangrijk dat hun dijk geen drukke doorgaande route wordt. De Nijverheidsweg en 
Veersedijk worden zoveel mogelijk ontzien: daar is vooral expeditieverkeer en bestem-
mingsverkeer voor bedrijven en bewoners. 
De waterbushalte was al verplaatst naar het waterbusplein. Ook is het tankstation, 
in samenwerking met eigenaar De Haan, verplaatst van de Nijverheidsweg naar het 
Noordeinde.

Plannen voor 2018
•  Het werk aan de Nijverheidsweg is bijna gereed: de riolering is vervangen, de weg 

is opnieuw ingericht, er is een knip gemaakt en de weg is opnieuw geasfalteerd;
•  De herinrichting van de Veersedijk ronden we af: een nieuw wegdek, meer ruimte 

voor fietsers en aanpassing van trottoirs, parkeervakken en inritten;
•  We werken aan de omgeving van de Veerweg. Zo zijn er nieuwe plannen voor het 

terrein van de voormalige gemeentewerf;
•  Het stuk Noordeinde - tussen de rotonde Noordeinde/Veerweg/Nijverheidsweg en de 

kruising met de N915 wordt opnieuw ingericht. Om de doorstroming naar de A15 te 
verbeteren komen er rijbanen bij en vervallen de verkeerslichten bij De Schenkel. 
Het verkeer vanaf de Schenkel kan dan alleen rechtsaf rijden, om vervolgens via 
de rotonde naar de A15 te rijden. Op 16 april is er tussen 16.00 en 20.00 uur een 
inloopbijeenkomst op het gemeentehuis over deze plannen;

• De ambitieuze plannen voor het waterbusplein worden verder uitgewerkt.  

Meer informatie
Wilt u meer weten, kijk dan op www.h-i-ambacht.nl/antoniapolder 
 
 https://vimeo.com/236082301 (animatiefilm nieuwe verkeerssituatie)

 Nieuwe route doorgaand verkeer Antoniapolder

Artist impression waterbusplein

Special

Nieuwe rotonde Teunis Stooplaan-Noordeinde  


