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Situatie en advies.  
 

 
Locatie: Nieuwerkerk aan den IJssel 

Doortocht / Kleinpolderlaan t.h. NS 
station noordzijde. 

 
Aanleiding: Verkeersproblematiek m.b.t. het 

veilig oversteken van de openbare 
weg. Dit vanwege de grote stromen 
treinend forensenverkeer tijdens de 
spitsuren. Zij komen tijdens het 
oversteken regelmatig in conflict 
met relatief hard rijdend 
gemotoriseerd verkeer. 

 
Situatie: Ca 5 meter brede overzichtelijke 30 km weg binnen de bebouwde 

kom met komende vanaf de Doortocht 2 ca 25o bochten naar links. 
Aan de linker zijde een ca 1,5 meter breed trottoirs en aan de 
rechterzijde een ca 0,8 meter breed trottoirs met aangelegen op en 
neergang van de NS perrons. Deze op en neergang bestaat uit een 
trap. Na het onderdoor rijden van het station is er gelegen in de 
Kleinpolderlaan na ca 30 meter een verkeersplateau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Situatie vanaf de Doortocht. 
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 Komende vanaf de Kleinpolderlaan is er een laag verkeersplateau in 
de 45o bocht naar rechts met de functie de rijsnelheid te reduceren 
tot ca 30 KM/h en hiermee het veilig invoegen van fietsers vanaf het 
fietspad op de rijbaan te bevorderen.  

 

 
 Situatie komende vanaf de Kleinpolderlaan. 
 

Gevolgd door een knik ca 25o naar rechts met daarin de in en uitrit 
van de parkeerplaats achter de Saffier. 
 

 
 Situatie na het verkeersplateau in de Kleinpolderlaan. 
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Oorzaak hinder: De grote piek in de toestroom van forensen treinreizigers in 
combinatie met het smalle trottoirs aan de zijde van de op en 
neergang van het station veroorzaken een opeenhoping van 
treinreizigers (met name aan de zijde van het Rotterdam / 
Gouda perron). 
Bij een > 30km/h naderend voertuig in combinatie met deze 
grote aantallen voetgangers (en beperkte opstelruimte) 
kunnen er onveilige situaties ontstaan. Immers mensen gaan 
dan grotere risico’s nemen en steken toch maar over.  
Ander probleem kan zijn dat de snelheid van het 
autoverkeer te laag ingeschat wordt omdat ze van 30km/h 
uitgaan. 
vanaf de richting Kleinpolderlaan zal de rijsnelheid lager zijn 
door het aanwezige verkeersplateau. 
Het verkeersbeeld van de bestuurder van een personenauto 
komende uit de richting van het politiebureau is dat deze 
brede weg met vele in en uitritten en bochten zich na het 
passeren van deze situatie leent voor een hogere rijsnelheid, 
na het binnengaan van de 30 KM zone bij het politiebureau 
aangegeven met 1 bord links van de weg zijn er dusdanig 
veel wisselende situatie`s dat de 30 KM beperking niet meer 
vers ligt bij de bestuurders. 

 
Voorgesteld advies aan de gemeente: 
  

 Plaatsing van 30 KM zone 
herhaling borden op de 
met groen aangegeven 
locaties, aangevuld met 
het schilderen van 30 KM 
zone op het wegdek. 
 

 Aanbrengen van één 
verkeersplateau op de in 
het rood aangegeven 
locatie (ter hoogte van de 
trap NS perron traject 
Gouda –Rotterdam). 

 
  
 
 


