
Advies aanpassen inrichting Wollefoppenweg

Nieuwerkerk aan den IJssel, juni 2015 

Aanleiding: 

VVN is benaderd door enkele ouders en het schoolhoofd van basisschool Nessevliet in Oud 
Verlaat. Aanleiding waren de vele klachten die er zijn op verkeersintensiteit, maar vooral 
de gereden snelheid op de Wollefoppenweg. Het gaat om het gedeelte tussen de school en 
Rotterdam Ommoord, de President Wilsonsweg. Ouders en kinderen durven niet meer op 
de weg te fietsen en nemen een omweg, zodat ze veilig(er) de school of huis kunnen 
bereiken. Volgens de schooldirecteur gebruikt 90-95% van zijn leerlingen dit weggedeelte, 
4 x per dag. 

Situatie: 

• Geslotenverklaring 

Op de weg geldt een geslotenverklaring voor motorvoertuigen tussen 7.00 en 9.00 uur en 
tussen 16.00 en 18.00 uur. Deze tijdgerelateerde geslotenverklaring is ooit ingesteld, om 
sluipverkeer uit Rotterdam Zevenkamp te voorkomen. De geslotenverklaring is, vanwege 
aanpassingen elders aan de weg, niet langer noodzakelijk om sluipverkeer te weren. De 
geslotenverklaring geldt voor slechts een kort, doorgaand gedeelte van de weg, en wordt 
vanuit beide naderingskanten met vooraankondigingen kenbaar gemaakt. 

Opmerking(en): 

- Het tijdvenster is niet meer noodzakelijk, maar het kan wel wenselijk zijn om tijdens 
haal- en brengmomenten gemotoriseerd verkeer van dit weggedeelte te weren. Via 
de Nesseweg is een goede alternatieve route beschikbaar. Hiertoe moeten dan wel de 
tijden op de onderborden aangepast worden (7.00-9.00 uur en 14.00-16.00 uur). 

- De geslotenverklaring, komend vanaf de President Wilsonweg, dient verplaatst te 
worden (staat nu pal achter lantaarnpaal, slechts zichtbaar) en moet voorzien worden 
van een onderbord, dat aangeeft dat de geslotenverklaring pas na enkele honderden 
meters ingaat. 

Tijdens een parkeercontrole, uitgevoerd door VVN Zuidplas en politie Zuidplas, is 
geconstateerd dat veel mensen de geslotenverklaring negeren. De politie liet weten, dat 
recentelijk bij controles meerdere bekeuringen zijn uitgeschreven voor het negeren van de 
geslotenverklaring. Mede vanwege de hoeveelheid overtredingen kan het noodzakelijk zijn 
een fysieke stremming aan te brengen. 

• Wegbeheerder 

Het beheer van de weg valt gedeeltelijk onder de gemeente Zuidplas en gemeente 
Rotterdam. 

• Snelheid 

Op de weg geldt een maximum snelheid van 50 km/u binnen de bebouwde kom van Oud 
Verlaat en de bebouwde kom van Rotterdam. Na het verlaten van de bebouwde kom wordt 
geen snelheidsbeperking aangegeven, zodat op die locatie de maximum snelheid geldt van 
80 km/u. Dit is voor een weg, waarop veel fietsers van school komen en naar school gaan, 
een onwenselijk hoge snelheid. 
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Vanuit de school is ons duidelijk gemaakt, dat op deze weg erg hard wordt gereden, en dat 
dit vooral ouders zijn, die kinderen naar de Nessevliet komen brengen of halen. Deze 
ouders zijn in algemene zin middels nieuwsbrieven op de hoogte gesteld van het 
onwenselijke gedrag op deze weg, maar dit lijkt weinig tot geen effect te sorteren. 

• Functie van de weg 

De weg wordt vooral gebruikt voor bestemmingsverkeer en in mindere mate door 
doorgaand verkeer. Mede vanwege deze functie kan de maximum snelheid lager worden 
gesteld. 

Advies: 

1. Handhaaf de geslotenverklaring, maar wijzig de tijden naar 7.00-9.00 uur en 
14.00-16.00 uur; 

2. Verplaats het bord vanuit richting Rotterdam naar een beter zichtbaar punt, en voorzie 
dit bord van een onderbord ‘Over … meter’; 

3. Breng in het gedeelte, waar de geslotenverklaring geldt, een poller aan, die op de 
vermelde tijden de weg afsluit. Versmal de weg op die plek, zodat bestuurders van 
motorvoertuigen niet tussen de poller en de berm kunnen rijden. Zorg, dat 
hulpdiensten de poller kunnen bedienen; 

4. Verlaag de maximum snelheid naar 30 km/u. Gezien de functie van de weg, de 
hoeveelheid fietsers en de landelijke ligging en uitstraling is dit een logische maximum 
snelheid; 

5. Breng tussen de President Wilsonweg en de aansluiting met het fietspad, net voor de 
bebouwde kom van Oud Verlaat, fietssuggestiestroken aan. Hiermee wordt de weg 
optisch versmald, zodat automobilisten mogelijk automatisch langzamer gaan rijden. 
Benadruk, met dezelfde fietssuggestiestroken, de 2 fietspaden die op de 
Wollefoppenweg aansluiten en als gelijkwaardige kruispunten gelden ; 1

6. Informeer omwonenden en andere betrokkenen, ruim voor het implementeren van (een 
deel van) bovenstaande adviezen en betrek deze mensen bij de wijzigingen op de 
inrichting van de weg. Misschien hebben ze zelf wel unieke ideeën.

 Een tekening/voorbeeld hiervan volgt binnenkort.1
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https://www.google.nl/maps/place/51%C2%B058%2712.2%22N+4%C2%B033%2738.4%22E/@51.970046,4.560672,19z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=nl

