
 
Datum: 22 juli 2012 

Aanleiding: Verzoek van de gemeente Zuidplas om mee te denken met de parkeerproblematiek 

in de wijk Swanla te Zevenhuizen. 

Opmerking: Hoewel het niet de tot de doelstelling van VVN afd. Zuidplas behoort om de 

parkeerproblematiek in de wijk Swanla te schouwen en daarin te adviseren is de 

keuze gemaakt daarin wel te voorzien daar de verkeersveiligheid of de daaraan 

gerelateerde openbare veiligheid wordt beïnvloed. 

Samenvatting: De verminderde verkeersveiligheid ontstaat uit een combinatie van meerdere sub-

parkeerproblemen, te weten: 

1. Parkeren aan de zijde van de Knibbelweg ten tijden van sportevenementen op 

sportpark  van `t Verlaat. 

2. Parkeren geheel of gedeeltelijk op de trottoirs In de Perkstraat, Tuigenmaker, 

Wagenmaker, Mandenmaker en Ambachtssingel in de avonduren en 

weekeinden. 

3. Parkeren van bewoners in andere delen van de woonwijk dan op de eigen bij de 

woning behorende parkeerplek. 

4. Parkeren van de 2e en volgende auto`s van het huishouden op de openbare 

parkeergelegenheid. 

Risico`s: De (verkeer)veiligheid wordt nadelig beïnvloed door: 

 Het niet zichtbaar zijn van spelende kinderen tussen de geparkeerde auto`s. 

 Onvoldoende gezichtsveld en overzicht voor de automobilist. 

 Voetgangers, mindervaliden, kinderen en wandelwagens op de rijbaan i.v.m. 

op het trottoir geparkeerde auto`s. 

 Hinder voor hulpdiensten. 

  



 
Advies en motivatie: 

A. Op locatie A aan de Noordelijke dwarsweg waar het nieuwe bejaardenhuis was gepland 

(voorlopig uitgesteld i.v.m. Vestia problemen) kan relatief snel en goedkoop een 

parkeergelegenheid voor >80 auto`s worden gerealiseerd. Direct grenzend aan de 

sportvelden. Hiermee zijn de weekeind gerelateerde parkeerproblemen door sporters op de 

Knibbelweg opgelost. Mogelijk kan worden gekozen voor enkel toegang in het weekeinde. 

 

B. Op locatie B (achter het bejaardenhuis ter hoogte van de lus voor de rouwvoertuigen) 

kunnen door herinrichting ca 6 tot 8 extra parkeerplekken worden gerealiseerd. Op deze 

locatie kunnen bewoners van de Stampioenstraat hun auto parkeren. De locatie is goed te 

bereiken door de aanwezige voetgangers brug. Hiermee wordt het parkeren in een ander 

deel van de wijk Swanla voor de bewoners van de Stampioenstraat verminderd. 

 

C. Op locatie C kan aan de knibbelweg (ter hoogte van huisnummer 14) een parkeerplaats voor 

>10 auto`s worden gerealiseerd t.b.v. de bewoners van de Tirionstraat. Middels een kort 

voetgangers pad of doorsteek kan de verbinding met de parkeerplaats en de Tirionstraat 

worden gerealiseerd. 

 

D. Op locatie D kunnen ca 10 tot 12 parkeerplaatsen worden gerealiseerd in V-vorm tussen het 

de Ambachtsingel 100 en Perkstraat 37. Er dient ca 25 meter van het laatste stuk fietspad 

van de Beetszoom te worden veranderd in een fietsstraat. Hiermee zal een deel van de 

parkeerproblemen in de Perkstraat / Ambachtsingel 70-100 worden opgelost. Het instellen 

van eenrichtingverkeer in de Perkstraat is uit het oogpunt van de verkeersveiligheid niet 

noodzakelijk. De smalle weg maakt het niet mogelijk om aan één zijde te parkeren en 

tegelijkertijd de bewoners van de Ambachtsingel 70-100 gelegenheid te geven om hun uitrit 

te verlaten. 

 

E. Op locatie E (einde Multatulistraat / hoek Ambachtsingel) is het mogelijk om een insteek 

parkeerplaats voor ca 8-10 auto`s te creëren. Hiervoor zal een strook van ca 2-3 meter van de 

sloot  moeten worden gedempt. Hiermee zal een deel van de parkeerproblemen in de 

zijstraten van de Multatulistraat worden opgelost. 

 

F. Op de locatie F (Ambachtsingel ter hoogte van de speeltuin) kunnen ca 3 parkeerhavens 

worden gerealiseerd lang de Ambachtsingel. Hiermee zal een deel van de parkeerproblemen 

van de Perkstraat en de Ambachtsingel 70-100 worden opgelost. Na verwachting zal de 

Ambachtsingel een ontsluitende functie krijgen voor de bewoners van Swanla fase 2, na 

realisatie van de laatste fase van de wijk Swanla. Het risico is echter aanwezig dat spelende 

kinderen in hun spel tussen de auto`s vandaan onverwacht de weg opkomen, dit is een 

verkeersveiligheidsrisico. 



 
G. Op de locatie G (begin Tuigenmaker ter hoogte nr 1) kunnen ca 3 parkeerhavens worden 

gerealiseerd langs de Tuigenmaker. Hiermee wordt extra parkeergelegenheid in de 

Tuigenmaker gerealiseerd. Dit verminderd het op het trottoir parkeren in de Tuigenmaker. 

X. Verplaatsen voetgangers brug vanaf de locatie X1 naar X2. Hiermee worden de bewoners van 

de Tirionstraat ontmoedigd om de auto te parkeren in een ander deel van de wijk Swanla. 

Hiermee worden de parkeerproblemen aan het eind van de Ambachtsingel (bij nr. 105) en in 

de Hoedenmaker opgelost en blijft het speeltuintje tussen de Tirionstraat en de 

Stampioenstraat bereikbaar voor de kinderen uit de wijk Swanla. 

Instellen parkeerverbod aan de Knibbelweg voor beide zijdes, hiermee blijft het sportpark 

en de Knibbelweg bereikbaar voor hulpdiensten. 

 

 


