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Nieuwerkerk aan den IJssel, 3 maart 2016 
 
Dit advies betreft het gedeelte van de Wollefoppenweg in Oud Verlaat tussen basisschool De 
Nessevliet en de Rotterdamse President Wilsonweg. De huidige inrichting van deze weg veroorzaakt 
verschillende inzichten bij verschillende gebruikers van de weg. 
 
Schoolgaande kinderen en hun ouders gebruiken de weg meerdere keren per dag om naar school te 
gaan en naar huis te gaan. 
Inwoners van het buurtschap gebruiken de weg, omdat deze nu eenmaal korter en sneller is dan een 
alternatieve route. 
Leveranciers gebruiken de weg om zo snel mogelijk bij hun klanten (voornamelijk inwoners en 
bedrijven in Oud Verlaat) te komen. 
 
In het eerste advies, dat VVN Zuidplas heeft uitgebracht, is (teveel) rekening gehouden met de 
bestaande situatie met de tijdvensters. Deze situatie is ontstaan, toen de route nog als sluiproute 
voor de A20 werd gebruikt: een situatie die al jaren geleden is opgelost, dus niet meer relevant is. 
 
Om de veiligheid op deze route te vergroten heeft VVN Zuidplas onderstaande adviezen: 

Richt de complete weg, van het kruispunt voor de school tot aan de President 
Wilsonweg, in als fietsweg, of tenminste als weg in een 30 km-zone. Dat betekent, dat 
nagenoeg alle borden kunnen verdwijnen, dat de weg 24/24 toegankelijk is voor alle 
verkeer, maar dat de maximum snelheid beperkt wordt tot 30 km/u. Deze 
snelheidsbeperking moet niet alleen worden aangegeven, maar zal ook fysiek moeten 
worden afgedwongen. 

Verwijder alle verkeersborden met betrekking tot de (tijdelijke) geslotenverklaring en de 
maximum snelheden. 

Plaats duidelijke borden met de nieuwe maximum snelheid en herhaal deze zonodig. 

Zorg ervoor – zeker direct na de nieuwe inrichting – dat de nieuwe inrichting middels 
tijdelijke verkeersborden de nodige extra aandacht krijgt. 

 
Het mes snijdt op deze manier aan 2 kanten: de ouders en hun kinderen kunnen de weg veilig 
gebruiken, omdat de snelheid aanzienlijk naar beneden gaat, en de omwonenden en leveranciers 
kunnen de weg gewoon blijven gebruiken, zonder risico op een bekeuring voor het negeren van een 
geslotenverklaring en zonder om te hoeven rijden. 
 
We benadrukken de toepassing van een of meerdere een fysieke restricties, met waar mogelijk 
optische maatregelen (versmallingen door belijning, klinkers in plaats van asfalt). 
 
Over een definitieve vormgeving c.q. inrichting kan in een later stadium worden overlegd. 


