
 

Aan:   Gemeente Nieuwerkerk ad IJssel,  

 in casu Annet Groenewegen en Lars Duin 

Van:   VVN afd. Nwk ad IJssel  (in oprichting),  

i.c. Simon Fijan; Piet Molenaar, Cees v.d. Bovenkamp, Jaap Hage, Roelof 

Oldenburger 

Datum:  09-09-2007 

 

Onderwerp: Advies betreffende de snelheidsproblematiek ’s-Gravenweg. 

 

 

 

Probleem- en vraagstelling: 

Gemeente Nieuwerkerk ad IJssel heeft dd 14-08-2007 bij monde van Annet Groenewegen, de 

afdeling VVN Nwk adIJ in oprichting, gevraagd een advies uit te brengen over de 

snelheidsproblematiek ‘ s  Gravenweg. De gemeente heeft uit snelheidmetingen afgeleid dat 

de toegestane snelheid van 30km/h op de ’s-Gravenweg  relatief vaak overschreden wordt. De 

vraag is op welke wijze dit probleem het beste aangepakt kan worden. De aanwezigen namens 

de afd. VVN in oprichting hebben aangegeven dit te willen doen. Overigens kan aan het 

advies niet het officiële predikaat advies namens VVN gegeven worden, daar de afdeling nog 

in oprichting is en dus formeel nog niet bestaat. Tevens bestaat de afdeling in oprichting uit 

vrijwilligers.  

 

Voor het gemak wordt verder gesproken over VVN Nwk, daarmee bedoelende de afd. VVN 

Nieuwerkerk ad IJssel, in oprichting. 

 

 

Aanpak en analyse: 

aanpak 

VVN Nwk heeft de gemeente gevraagd snelheidsmetingen, intensiteitgegevens en 

ongevallencijfers van het betreffende traject aan te leveren. In principe geldt de vraag over 

verminderen snelheid de gehele ’s-Gravenweg binnen de bebouwde kom grens van de 

gemeente.  

Naast deze meetgegevens, hebben wij als vrijwilligers de ’s-Gravenweg gezamenlijk 

geschouwd. Ook hebben wij onder meer informatie bij VVN ingewonnen inzake het beleid 

omtrent het inrichten van  30km gebieden. 

Daarnaast is ook contact gezocht met de Vereniging ’s-Gravenweg. 

 

analyse 

Uit de toegestuurde meting kan vastgesteld worden dat op 1 meetpunt gemeten is.(ca. 200m 

ten oosten van de zogenaamde “Scheve Overweg”). Ter plekke houdt zich  minder dan 20%  

aan de maximale snelheid, hetgeen betekent dat dus ruim 80% de toegestane snelheid 

overschrijdt. De gemiddelde snelheid bedraagt ca. 40 km/h.  Echter bijna 90% rijdt niet harder 

dan 50km/h. Dat houdt dus  in dat ruim 10% rijdt harder dan 50 km/h. Er zit niet veel verschil 

tussen beide rijrichtingen en ook niet tussen werk- en weekenddagen. Conclusie is dat het 

overgrote deel tussen de 30 en 50km/h rijdt. 

 

Ter vergelijking: uit metingen van VVN is gebleken dat in algemene zin in 30km/h gebieden 

in Nederland, door  85% harder dan 30km/h gereden wordt, waarvan 60% zelfs harder dan 40 



km/h. In die zin wijkt het snelheidsbeeld niet echt af van het gemiddelde beeld in Nederland. 

Dat wil overigens niet zeggen dat het daarmee getolereerd kan worden. 

 

Uit de ongevalgegevens zijn geen bijzondere zaken naar voren gekomen. De laatste registratie 

van enkele aanrijdingen dateert van ca. 2001.   

 

Uit de door VVN aan ons  toegestuurde informatie blijkt dat het Openbaar Ministerie(OM) 

van mening is dat 30km/h zones zelfhandhavend moeten zijn. Dat houdt in dat de weg zo 

ingericht moet zijn dat te hard rijden onmogelijk is. 

 

Algemeen beleid is dat 30km/h zones logisch moeten zijn, d.w.z. passend in de omgeving. De 

straat moet met name een verblijfsfunctie hebben en is zodanig ingericht dat er geen grote 

hoeveelheden verkeer rijden. Tevens moeten daar waar nodig snelheidsremmers aangebracht 

worden. 

 

Volgens VVN Nwk past de 30km/h maatregel nog niet in voldoende mate bij de vormgeving 

van de ‘s Gravenweg. Er zijn te weinig snelheidsremmers ingebouwd om de snelheid echt te 

remmen. Daar waar de onderlinge afstand tussen snelheidsremmers groter is dan 100meter zal 

de snelheid niet in voldoende mate afgeremd worden. Op de ’s-Gravenweg in Nwk, is de 

gemiddelde afstand beduidend groter dan 100 meter.  

Indien de ’s Gravenweg helemaal uitgereden wordt naar Rotterdam, zal opvallen dat zowel in 

Capelle ad IJssel als Rotterdam drempels toegepast worden als snelheidsremmers. De 

trajectdelen waar de gemiddelde afstand minder dan 100 meter is zorgen, zo blijkt uit eigen 

ervaring, voor een duidelijke snelheidsdaling. Daar waar de afstand groter is wordt makkelijk 

50km/h gereden. 

 

Naast drempels kan ook gedacht worden aan asverschuivingen op een onderlinge afstand van 

minder dan 100 meter. Immers de gemeente heeft ons meegedeeld dat B&W geen voorstander 

van extra drempels is vanwege hinder voor hulpverleningsdiensten. Bedenk echter wel dat elk 

goed ingericht verblijfgebied  ervoor zorgt dat de snelheid laag is, dus ook indien  

asverschuivingen toegepast worden. Daarmee zullen hulpverleningsdiensten altijd (ook) 

gehinderd worden. 

 

Een ander punt is de intensiteit. 30km/h straten zijn zoals vermeld  straten met voornamelijk 

een verblijfsfunctie. Gezien de intensiteit van gemiddeld 1000 voertuigen per dag(500 in beide 

richtingen) komt de vraag boven of dit met name bestemmingsverkeer betreft of toch ook 

relatief veel doorgaand verkeer. Uit eigen waarneming maar ook op basis van ervaringen van 

de Vereniging ‘s Gravenweg komt de vraag bovendrijven of de ’s Gravenweg op bepaalde 

tijdstippen ook als sluipweg gebruikt wordt(om daarmee drukte tijdens de spitsen op de 

Schielandweg te vermijden). Het zou goed zijn daar een idee van te hebben daar deze weg 

niet bedoeld is als doorgaande weg. Naar verluid wordt er ook door vrachtverkeer gebruik 

gemaakt van de ’s-Gravenweg, op zoek naar Kortenoord. Dit vanwege onduidelijke of 

ontbrekende bewegwijzering. Dit laatste kunnen wij niet staven met cijfers, wel is het voor de 

gemeente van belang te bezien of dit probleem zich echt voordoet. Dit daar een 

verblijfsgebied zich niet leent voor vrachtverkeer. 

 

Specifieke plekken 

Extra aandacht moet in elk geval geschonken worden aan de oversteekplaatsen voor 

voetgangers en fietsers. Dit geldt ook voor scholen(hier: Gideonschool). Ter plaatse van 

dergelijke locaties dient extra aandacht aan de inrichting van de weg gegeven te worden. De 



snelheid zal daar in elk geval door snelheidsremmers laag moeten zijn. Andere eventuele 

overlast ten gevolge van het brengen en halen van kinderen zal bij de school op een andere 

manier aangepakt moeten worden. 

Dan is ons nog de bocht net na de Scheve Overweg opgevallen. Door geparkeerde voertuigen 

is er vaak weinig doorzicht voor het verkeer komende vanaf de Scheve Overweg. Door 

voertuigen die met relatief hoge snelheid van de tegenoverliggende zijde naderen(immers daar 

zijn over grotere lengte geen snelheidremmers toegepast), kunnen zich ter plekke onveilige 

situaties voordoen. Het verdient ons inziens aanbeveling ter hoogte van deze bocht, komende 

vanuit de richting Kerklaan, een snelheidremmer te dimensioneren. 

 

 

Eindavies 

Uit het aan ons verstrekte ongevallenbeeld van de afgelopen jaren kan niet op basis van 

concrete cijfers aangetoond worden dat de ’s-Gravenweg onveilig is. Echter, dat neemt niet 

weg dat de weg op bepaalde trajectdelen, of locaties(denk aan de Gideonschool, of andere 

oversteekpunten) niet als onveilig beleefd kan worden, mede ten gevolge van de relatief hoge 

snelheden. 

 

Daar waar een bord 30km- zone of -weg toegepast wordt moet de functie en inrichting van de 

weg in overeenstemming zijn met de bedoeling van dat bord. Concreet: er moet sprake zijn 

van een verblijfsgebied en een inrichting van de weg die in principe de 30km afdwingt. 

  

Om van de ’s-Gravenweg een geloofwaardige en goed functionerende 30km- weg te maken 

zal ons inziens op zijn minst getracht moeten worden deze weg voornamelijk door 

bestemmingsverkeer te laten gebruiken. Gezien de gemeten intensiteiten vragen wij ons af, of 

en zo ja in welke mate op de ’s-Gravenweg ook sprake is van sluipverkeer. Mocht de           

’s-Gravenweg tevens gebruikt worden door (zoekend of sluipend) vrachtverkeer dan zullen 

daar zeker ook de nodige maatregelen tegen getroffen moeten worden. Vrachtverkeer past niet 

bij een verblijfsgebied. 

 

Advies:  onderzoek in welk mate sprake is van sluipverkeer (zowel personen- als 

vrachtverkeer). Mocht dit een substantieel deel zijn, dan sluipwerende maatregelen 

toepassen(fysieke maatregelen zoals drempels of asverschuivingen, of tijdens bepaalde uren 

van de dag alleen toegang voor bestemmingsverkeer; hetgeen wel handhaving vergt). Mocht 

een deel van het (vracht-) verkeer zoekverkeer zijn naar Kortenoord, dan de verwijzing daar 

naartoe middels bewegwijzering verbeteren. 

 

Advies: De gemiddeld te hoge snelheid kan alleen verlaagd worden door fysieke maatregelen 

toe te passen zoals drempels en of asverschuivingen. De onderlinge afstand tussen deze 

voorzieningen moet minder dan 100 meter zijn (liefst 50 a 75m). In elk geval ter hoogte van 

discontinuïteiten als oversteekvoorzieningen, scholen en bochten dienen dergelijke 

maatregelen getroffen te worden. Daar waar er bewust voor wordt gekozen de onderlinge 

afstand groter dan 100m te laten zijn, moet er rekening mee worden gehouden dat op die 

trajectdelen de snelheid ook hoger dan gewenst blijft. 

 

 


