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Nieuwerkerk aan den IJssel, oktober 2013 
 
Algemeen 

Vanwege voorspelde toename van de verkeersintensiteit op de Hoofdweg-West (tussen Capelle aan 

den IJssel en de rotonde t.h.v. de Laan van Avant Garde) heeft de gemeente 2 varianten uitgewerkt. 

Een optimalisering van de huidige situatie (“de 2*1 – variant”)  en een variant waarbij het aantal 

rijstroken per rijrichting verdubbeld wordt (“de 2*2-variant”). Het betreft een wegvak buiten de 

bebouwde kom waar, nemen wij aan, ook in de toekomstige situatie,  80 km/u gereden mag worden.  

Aangezien de huidige situatie onvoldoende soelaas biedt om de te verwachten verkeersdruk op te 

vangen, hebben wij ons bij de vergelijking beperkt tot genoemde 2 varianten.  VVN beperkt zich tot 

het beschrijven van de in onze ogen belangrijkste veiligheidsconsequenties. 

De 2 * 1 variant: 

Er is sprake van een rijbaanscheiding; dus 2 rijbanen met 1 rijstrook per rijrichting. Het aantal 

aansluitingen met de parallelwegen is t.o.v. de huidige situatie sterk beperkt. Het aantal 

asverschuivingen is verminderd. De parallelweg aan de noordzijde krijgt grotendeels een 

éénrichtingssysteem. Door deze aanpassingen wordt de capaciteit van de Hoofdweg-West van 

1300 mvt/uur/rijrichting verhoogd naar 1500 mvt/uur/rijrichting. 

Voor 1 situatie, te weten de avondspits richting Nieuwerkerk (Intensiteit/Capaciteit  verhouding van 

0,82) wordt in 2020 bij deze variant enige vertraging verwacht. De grens ligt in principe op een I/C 

verhouding van 0,80. 

Aandachtspunten: 

• Het aansluitingspunt waar de noordelijke parallelweg op de Hoofdweg aansluit (grens met 

Capelle). Vormgeving niet helder. Lijkt net alsof verkeer van parallelweg een eigen 

toegevoegde rijstrook op de Hoofdweg krijgt. Immers op die aansluiting komt er t.b.v. 

volgend kruispunt een rijstrook bij. Er is ook geen sprake van een “haakse aansluiting”. 

Dimensionering lokt onveiligheid uit.  

• Onduidelijk is op welke wijze het verkeer wat van de noordelijke parallelweg afkomstig is (via 

éénrichtingsweg) naar Nieuwerkerk moet terugkeren.  Op welk kruispunt? Hoe wordt dat 

aangegeven en vormgegeven? Daar graag nadere toelichting op. 

• De solitaire fietsoversteek op ca. 200m ten westen van turborotonde (Laan van Avant 

Garde). Benieuwd naar  de exacte detaillering. Solitaire fietsoversteken (dus los van een 

kruispunt) zijn in principe ongewenst. Zeker als het om het kruisen van een hoofdweg is. Om 

hoeveel fietsoversteken gaat het per dag/drukste uur? 

• De turborotonde “Laan van Avant Garde”. Overigens wordt deze rotonde  in beide varianten 

uniform uitgevoerd. Knelpunt zit hem in de fietsoversteek t.h.v. Laan van AvantGarde 

(fietsers moeten 2 rijstroken uit dezelfde richting oversteken: zie discussie turborotonde 

”Scheve Overweg”). Op welke wijze denkt de gemeente dit veilig te kunnen uitvoeren? 

• Buiten de spits is het een vrij lang wegvak waar dus hard gereden kan worden vanwege het 

ontbreken van asverschuivingen. Zeker in combinatie met fietsoversteken behoeft dit extra 

aandacht. 

De 2 * 2 variant 
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Er is sprake van een rijbaanscheiding en 2 rijstroken per rijrichting. Het aantal aansluitingen met de 

parallelweg is ongeveer even groot als in de huidige situatie. Alleen kun je vanwege de 

rijbaanscheiding  niet de keerbeweging maken vanaf de parallelweg maar alleen in 1 richting je weg 

op de Hoofdweg vervolgen. Er is een keerpunt op Hoofdweg gemaakt voor verkeer vanaf de 

noordelijke parallelweg.  Noordelijke parallelweg is grotendeels éénrichtingsverkeer geworden. 

Aandachtspunten 

• Aansluiting met noordelijke parallelweg na ca. 75m ten westen van de turborotonde. Verkeer 

trekt op en wordt geconfronteerd met plots remmend en afslaand verkeer. Tevens moet 

verkeer komend van “tankstation Van Weelde” en bestemming parallelweg, na de 

turborotonde, direct een rijstrook kruisen (toevoerstrook uit Nesselande) om naar de 

aansluiting  met de parallelweg af te slaan. Naar de mening van VVN onveilig en ongewenst. 

• Het feit dat deze variant het huidige aantal aansluitingen met de parallelweg behoudt zorgt 

voor potentiële onveiligheid. Er zal dus relatief veel in- en uitvoeggedrag te zien blijven op 

een weg met 2 rijstroken in dezelfde richting. Dat geeft de nodige turbulentie. Buiten de spits 

zullen de snelheden relatief hoog zijn. VVN heeft in die zin bedenkingen tegen het 

continueren van het huidige aantal aansluitingen met de Parallelweg. 

• De keerlus (PS: het lijkt meer op een korte uitvoegstrook naar links) bedoeld om verkeer van 

de noordelijke parallelweg terug te laten keren naar Nieuwerkerk lijkt op het eerste gezicht 

een ontwerp wat onveiligheid in de hand werkt.  Verkeer van de noordelijke parallelweg zal 

eerst over beperkte lengte, de rechter rijstrook + linker rijstrook  van de Hoofdweg  moeten 

kruisen om bij de linksaf (annex keerlus) te kunnen komen.  In de spits lijkt dat een heel 

lastige opgave waardoor extra oversteekrisico’s genomen zullen worden. Buiten de spits 

zullen de snelheden relatief hoog zijn waardoor het “afdekgevaar” (langzamer rijdend 

verkeer op de rechter rijstrook dekt sneller rijdend verkeer op de linker rijstrook af) voor 

verkeer wachtend op de parallelweg,  een serieus gevaar is. 

• De keerlus vervolg: vervolgens moet het kerend verkeer via de linker rijstrook weer naar de 

rechter rijstrook richting Nieuwerkerk. Hier is als het ware sprake van een “linker 

invoegstrook”. Uit oogpunt van veiligheid ongelukkig en niet gewenst. Voor vrachtverkeer, of 

wagens met een aanhanger is een zogenaamde rammelstrook gemaakt voor het geval de 

draaicirkel te ruim is om de bocht te kunnen maken. 

• De keerlus vervolg:  vraag: in de presentatie van de Raadsinformatiebijeenkomst van 1 

oktober 2013 staat te lezen: “keerlus westzijde in combinatie met verkeersregelinstallatie 

(VRI) Akeleibaan”. Vraag van VVN is, wat daar mee bedoeld wordt. Op welke wijze heeft de 

keerlus interactie met de VRI. Dat wordt onvoldoende helder in de presentatie en 

schetsontwerpen. 

• De solitaire fietsoversteek op ca. 200m ten westen van de turborotonde: nu moeten fietsers 

2 * 2 rijstroken oversteken (met middenberm). Zoals bekend, is VVN sterk tegenstander van 

gelijkvloerse fietsoversteken van rijbanen met 2*2 rijstroken. De grotere oversteeklengte en 

het afdekgevaar zijn daar belangrijke oorzaken van. Natuurlijk is de aanleg op een plateau 

een verbetering vanwege snelheidsreductie, toch blijven wij hier onverminderd tegenstander 

van. Indien vanwege de fietsintensiteiten een oversteek nodig is, dan zal een tunneltje hier 

de enige veilige oplossing bieden. 
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• Solitaire oversteek vervolg: . Als VVN de stukken goed begrepen heeft is er ook een variant 

mogelijk waarbij de oversteek met een verkeerslichteninstallatie geregeld wordt. Deze 

variant lijkt uit oogpunt van veiligheid beter dan de gelijkvloerse zonder VRI. Wel speelt hier 

de vraag om welke fietsoversteekintensiteiten het gaat. Als er nauwelijks oversteken zijn 

(omdat het fietsverkeer tussen Nieuwerkerk en Capelle zich met name aan de noordzijde 

afspeelt), dan doet zich de vraag voor of de oversteek niet verplaatst moet worden naar een 

nabijgelegen  kruispunt. Verkeerslichten die in 90% van de tijd op groen staan en dan plots 

op rood springen vanwege een enkele overstekende fietser, worden soms onbewust 

genegeerd omdat automobilisten gewend zijn geraakt aan het altijd door kunnen rijden op 

die locatie. 

• De turborotonde zelf. Aandachtspunt zit hem zoals ook bij de 2*1 variant beschreven, in de 

fietsoversteek t.h.v. Laan van Avant Garde (fietsers moeten 2 rijstroken uit dezelfde richting 

oversteken: zie problematiek Scheve Overweg) 

CONCLUSIES : 

• De 2 * 1 variant  is een variant die in de huidige beschrijving en vormgeving nog te veel 

vragen open laat en daarmee niet op een instemming van VVN kan rekenen. Wel lijkt deze 

variant met wat aanpassingen nog voor verbetering vatbaar waardoor ons oordeel 

uiteindelijk wel positief kan uitvallen. 

• De 2 *2 variant is op deze manier geen optie voor VVN. De problematiek van de 

aansluitingen met de parallelweg, de keerlus en de solitaire fietsoversteek geven opgeteld te 

veel aanleiding om te mogen verwachten dat deze variant tot te grote onveiligheidsrisico’s 

gaat leiden. Wellicht dat uit een nadere toelichting blijkt, dat de keerlus in combinatie met 

de VRI aan de Akeleibaan tot een acceptabeler beeld leidt. Datzelfde geldt voor de solitaire 

fietsoversteek in combinatie met een VRI. Maar daar speelt de intensiteit van het aantal 

fietsers ook een wezenlijke rol bij. 

• Er is nadere toelichting en uitwerking van de gemeente nodig om VVN te kunnen laten 

instemmen met 1 van beide varianten. Op voorhand lijkt de uitwerking van de 2 * 1 variant 

uit oogpunt van verkeersveiligheid het meest kansrijk. 


