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Locatie:  Gemeente Zuidplas. 

Datum advies: 05 maart 2013 

Aanleiding: Constatering slecht en gevaarlijk wegdek door 
de gemeente Zuidplas. VVN-Zuidplas heeft 
gemeend het wegvak te schouwen en een 
aanvullend advies uit te brengen. 

 
Omschrijving: De gemeente Zuidplas heeft geconstateerd 

dat het wegdek op de Schielands Hoge 

Zeedijk  van een zodanige slechte staat is dat 

er een tijdelijke snelheidsbeperking van 50 

KM/h zal worden ingesteld door de gemeente 

Zuidplas.  

Motivatie: Met het motor- en fiets seizoen in aantocht is 

de verwachting dat de slechte staat van de 

wegdek een extra verhoogd risico oplevert 

voor de  weggebruikers op twee wielen.  

Constatering: Op meerdere plaatsen zijn in de gehele Schielands Hoge Zeedijk verzakkingen en scheuren in 

zowel de lengte als diagonale richting van het wegdek opgetreden. Ter plekke van de 

verzakkingen in combinatie met scheuren in het wegdek is een hoogte verschil van ca. 3 cm 

opgetreden. De breedte van de scheuren in het wegdek bedragen een maximum van ca. 1,5 

cm. Grotere delen van het wegdek zijn met een hoogteverschil tot 10 cm in een lengte van 2 

meter ten opzichte van elkaar glooiend verzakt. In de zijvlakken van het wegdek is het 

wegdek plaatselijk met een maximum van ca. 8 cm verzakt naar de berm. Op meerdere 

plekken zijn noodreparaties uitgevoerd door middel van het dichtgieten van de scheuren 

met vloeibare bitumen. Bitumen hebben de eigenschap ‘glad te zijn bij regen’ en ‘glad te zijn 

bij hitte’ en zijn gedurende de duisternis en regenval minder contrasterend. Op meerdere 

plaatsen liggen in de lengterichting van de weg meerdere (>3) reparaties en/of scheuren 

naast elkaar. Zie de bijgevoegde foto`s.  

Conclusie: De staat van het wegdek op een groot deel van de Schielands Hoge Zeedijk is in een dermate 

slecht staat dat voor personenauto`s het risico aanwezig is dat door plaatselijke verzakkingen 

ongewenste voertuig en stuurbewegingen optreden. Voor tweewielers is de kans op 

ongewenste en niet corrigeerbare voertuig- en stuurbewegingen als gevolg van verzakking 

en/of scheurvorming groot, ook bij lagere snelheid. Bij regen en nachtelijke omstandigheden 

is de kans op ongewenste en niet corrigeerbare voertuig- en stuurbewegingen als gevolg van 

verzakking en/of scheurvorming voor tweewielers onaanvaardbaar groot. 
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Advies: Voor een periode van maximaal 6 maanden invoeren van de navolgende noodmaatregelen: 

o Invoeren van een maximum snelheid van 50 KM/h in combinatie met waarschuwingsbord 

J20 met onderbord “lengtescheuren/glad wegdek”* en J37 met onderbord “Slecht 

wegdek”*, op het wegvak Schielands Hoge Zeedijk vanaf de gemeente grens Gouda-

Moordrecht tot aan de bebouwde kom Moordrecht in beide rijrichtingen en vanaf de 

bebouwde kom Moordrecht de Schielands Hoge Zeedijk en het Kortenoord tot aan de 

overgang met de  `s Gravenweg te Nieuwerkerk aan den IJssel in beide rijrichtingen. 

 

o Invoeren van een maximum snelheid van 50 KM/h op het wegvak Groenendijk vanaf de 

kruising `s Gravenweg Nieuwerkerk aan den IJssel tot aan de steenovens in beide 

rijrichtingen, in combinatie met waarschuwingsbord J20 met onderbord 

“lengtescheuren/glad wegdek”* en J37 met onderbord “Slecht wegdek”*.  

 

o Invoeren van een maximum snelheid van 30 KM/h op het wegvak Groenendijk vanaf de 

steenovens tot aan het monument "Dubbeltje op zijn kant", in beide rijrichtingen, in 

combinatie met waarschuwingsbord J20 met onderbord “lengtescheuren/glad wegdek”* en 

J37 met onderbord “Slecht wegdek”*. 

 

o Invoeren van een maximum snelheid van 50 KM/h op het wegvak Groenendijk vanaf het 

monument "Dubbeltje op zijn kant" tot aan het buurtschap Groot Hitland, in beide 

rijrichtingen, in combinatie met waarschuwingsbord J20 met onderbord 

“lengtescheuren/glad wegdek”* en J37 met onderbord “Slecht wegdek”*. 

 

o Binnen 6 maanden voorzien in het duurzaam oplossen van de geconstateerde problemen. 

     

* Optioneel: Als altenatief onderbord kan gekozen worden voor een onderbord met de tekst: 

“Glad bij regen of hitte” 
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