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Nieuwerkerk aan den IJssel, 12 januari 2013 
 
Naar aanleiding van een binnengekomen adviesaanvraag van de heer Kramer uit Nieuwerkerk aan 
den IJssel, betreffende bepaalde waargenomen verkeersproblemen bij de voetbalvereniging 
Nieuwerkerk aan den IJssel, heeft VVN afd. Zuidplas het volgende advies opgesteld. Het verdient 
aanbeveling het advies in samenhang met de bijgaande schets te bekijken. 
 
Problematiek: 
De verkeersproblemen rondom voetbalvereniging Nieuwerkerk aan den IJssel laten zich volgens VVN 
in 2 deel-problemen opsplitsen, te weten: 
 
1e: haal- en brengproblematiek tijdens de doordeweekse trainingen  
2e: parkeercapaciteitsprobleem tijdens wedstrijden in het weekend 
 
Ad 1) haal- en brengproblematiek tijdens trainingen. 
Tijdens trainingen (‘s middags en in de avonduren) komen veel ouders hun kinderen met de auto 
naar het sportveld brengen. Enerzijds om ze te brengen en anderzijds om ze enige tijd daarna weer 
op te halen. Dit veroorzaakt een erg chaotisch verkeersbeeld. Veel automobilisten rijden door tot 
vlak voor de ingang en dienen vervolgens achteruit te rijden om weg te komen. Ze blokkeren 
daarmee ook de voertuigen die komen vanaf de parkeervoorziening. Fietsers en voetgangers dienen 
ondertussen hun weg al laverend tussen die auto’s door, naar en van het sportpark te vinden. Tijdens 
de avonduren bij donker oogt het allemaal nog onoverzichtelijker, ondanks aanwezige verlichting. 
Geluk bij een ongeluk is dat de snelheden ter plekke laag zijn. Tevens is de situatie dermate chaotisch 
dat eenieder wel alert is. Door deze alertheid en lage snelheden zullen er weinig feitelijke ongevallen 
plaatsvinden. Indien er aanrijdingen zijn is de verwachting dat de ernst ervan gering is. Dat neemt 
niet weg dat de zich voordoende situatie ongewenst is. 
 
Indien ouders hun voertuigen netjes in de aanwezige parkeervakken zouden parkeren, en daar 
zouden wachten tot hun kinderen na de trainingen (of wedstrijden) naar buiten komen, zou er weinig 
aan de hand zijn.  Echter, mensen hebben de neiging de auto zo dicht mogelijk bij het toegangshek te 
parkeren. Zeker bij slecht weer en duisternis. 
 
Door VVN afd. Zuidplas voorgestelde oplossing: 
Van cruciaal belang is, te voorkomen dat voertuigen tot vlak voor het hek kunnen doorrijden. Dat 
voorkomt moeilijke manoeuvres van keren en steken etc. waardoor er een chaotisch verkeersbeeld 
ontstaat, met mogelijke conflicten met overige verkeersdeelnemers.  
 
Vier ingrepen zijn nodig om deze problematiek zoveel mogelijk te elimineren.  
1e Het toegangshek naar het voetbalveld dient ca. 5 m naar voren verplaatst te worden. Daarmee 

wordt de ingang rechtgetrokken met de overige afscheiding tussen parkeerplaats en 
voetbalvereniging. Er is namelijk vóór het hek een ruimte van ca. 5 m lengte en 5 m breedte 
om minimaal 1 voertuig te parkeren. In de praktijk wordt daar inderdaad geparkeerd om 
kinderen af te zetten of op te halen. Bij achteruit wegrijden ontstaat een knelpunt met 
achterstaande voertuigen en weggebruikers die van af de parkeerplaats komen. Natuurlijk is er 
door de aanwezigheid van wachtende automobilisten op die plek extra onveiligheid in relatie 
tot de fietsers en voetgangers. Zij kunnen nauwelijks de ingang bereiken dan wel verlaten. 
Resultaat van de ingreep: er is geen mogelijkheid meer om “vrijstaand” direct voor het 
toegangshek te parkeren. 

2e Er dient een rondrijdcircuit gerealiseerd te worden. Daardoor kan er gemakkelijk gebracht en 
gehaald worden zonder draai- en steekbewegingen. Dit circuit kan gerealiseerd worden 
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middels het opheffen van 4 parkeervakken. Bij punt 4 zal blijken dat er ook weer 2 
parkeerplaatsen bij kunnen komen. Dus het aanleggen van het circuit kost 2 parkeerplaatsen. 

 
 De parkeerplaats bij de voetbalvereniging bestaat uit 3 doodlopende parkeerwegen waarlangs 

aan weerszijden (haaks) geparkeerd wordt, met uitzondering van de 3e parkeerweg (komend 
vanaf de flats) waar aan de ene zijde haaks en aan de zijde van het hek(als afscheiding naar de 
voetbalvereniging) in lengterichting geparkeerd wordt. 

 Door de 2e parkeerweg aan de achterzijde met de 3e parkeerweg te verbinden ontstaat een 
doorgaand circuit. Dit kost aan weerszijden 2 parkeervakken (dus samen 4). Dit dient ter 
hoogte van de 2e parkeerweg ondersteund te worden met eenrichtingscircuit met bijhorende 
bebording. 

       
  Bord C2 Bord C3 
 
 Hierdoor kan een beduidend overzichtelijker en veiliger situatie gecreëerd worden. Middels 

bord C2 (te plaatsen op de toeleidende weg naar het toegangshek, direct na de ingang naar 
parkeerweg 2)  wordt voorkomen dat voertuigen direct via de toeleidende weg (vanaf de flats 
komende) naar het toegangshek rijden. Bord C3 (te plaatsen aan het begin van parkeerweg 2) 
leidt de bestuurders dus rechts de 2e parkeerweg op. Doorrijdend kan via de doorsteek aan de 
achterzijde van deze parkeerweg 2 de bocht naar links gemaakt worden naar parkeerweg 3. 
Immers er is een “U” geconstrueerd. De brengende en halende ouders kunnen hun voertuigen 
dan achterelkaar in lengterichting langs het aanwezige hek parkeren (tot aan het toegangshek) 
of eventueel aan de linkerzijde van de parkeerweg “haaks parkeren”. Dit betekent dat de 1e 
parkeerweg (komende vanaf de flats) een doodlopende tak blijft. Er is hier voldoende ruimte 
om te keren. Op deze 1e parkeerweg is ook geen conflict met fietsers te verwachten. 

 
3e  Om te benadrukken dat het echt niet de bedoeling is met de auto VOOR het toegangshek te 

gaan staan(ook indien het toegangshek 5m naar voren verplaatst is) kan met het aanbrengen 
van een groot wit kruis op het wegdek, dit ongewenste gedrag geaccentueerd worden. Op 
deze wijze wordt vrije afwikkeling zoveel mogelijk geborgd zonder dat fietsers en voetgangers 
daar last van hebben. 

 
4e Zoals bij punt 2 al beschreven is, kunnen we ook 2 extra parkeerplaatsen creëren. Immers, 

vanaf parkeerweg 2 geldt een eenrichtingscircuit. Dat betekent dat de rijweg vanaf 
parkeerweg 2 naar het toegangshek niet 5 m breed hoeft te blijven. De parkeervoorziening kan 
uitgebreid worden met 2 extra vakken tussen parkeerweg 2 en parkeerweg 3, aansluitend op 
de aanwezige rij parkeervakken. Daarmee wordt de rijbaan tot ruim 3 m versmald, maar dat is 
geen probleem. Het benadrukt enerzijds dat komende vanaf de flats de weg versmald wordt. 
Indien aan de linker zijde van deze nieuw aan te leggen parkeervakken een trottoir van 50 cm 
wordt aangelegd, kan daarop het bord C2 geplaatst worden. 

 
 Momenteel is het zo dat bij deze parkeervakken de laatste 2 parkeervakken direct grenzen aan 

de toeleidende weg naar het toegangshek. Deze parkeerplaatsen worden middels een trottoir 
van ca. 1 m afgescheiden van de overige parkeerplekken. Dat is dus niet nodig en ook niet 
efficiënt. Voorstel is, om het trottoir daar te verwijderen en de parkeervakken direct te laten 
grenzen aan de overige parkeervakken. 
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Ad 2) parkeercapacititeitsproblemen tijdens wedstrijden in weekend 
Tijdens wedstrijddagen blijkt, dat het aantal parkeerplaatsen op de hoofdparkeervoorziening  
te gering is. Dit uit zich in zoekgedrag op de voorziening zelf met een chaotisch verkeersbeeld ten 
gevolge. 
Tevens wijken veel zoekenden uit naar parkeervoorzieningen aan de Spoorlaan ter hoogte van de 
flats. Dit weer tot ergernis van de flatbewoners. 
 
Mogelijke oplossingen: 
1e:  verminderen van de parkeerdruk. Door ervoor te zorgen dat in elk geval bezoekende ploegen 

direct naar de extra parkeervoorziening bij het zwembad Polderbad geleid worden, wordt 
voorkomen dat deze voertuigen de parkeervakken bij de hoofdtoegang bezetten. Er is namelijk 
een prima toegang naar de voetbalvelden vanaf deze parkeervoorziening. Tevens voorkomt 
dat parkeerdruk bij de flats en voorkomt het een grote hoeveelheid ongewenst keer- en 
rijgedrag op de parkeervoorziening zelf. Door bij de navigatiesystemen ervoor te zorgen dat de 
parkeervoorziening bij het zwembad als locatie voor de voetbalvereniging aangegeven wordt, 
zou dit gestimuleerd kunnen worden. Echter, uit het gesprek met de voorzitter van de 
voetbalvereniging (ontmoet tijdens het schouwen) werd verteld, dat dit in de huidige situatie 
al zo is. Het adres van de voetbalvereniging is bij de navigatiesystemen al ingesteld op deze 
“achteringang”. 

 
 Prima is ook de huidige al aangebrachte bewegwijzering ter hoogte van de kruising tussen 

Europalaan - Spoorlaan en de kruising Europalaan - Zweedsezoom. Door het plaatsen van deze 
verwijzingsborden (“parkeren voetbal”) kan het gewenste gedrag ondersteund worden. 
Echter, opvallend is wel, dat ter hoogte van het Polderbad de verwijzing ophoudt. Onbekenden 
zouden dus ten onrechte rechtdoor kunnen rijden. Momenteel staan er op het kruispunt 
Zweedsezoom-Iersestraat al diverse verwijzingsborden naar bepaalde sportvelden. Op die 
lokatie zou het goed zijn eenzelfde bord te plaatsen zoals eerder langs de Europalaan ook het 
geval is.  

 
 Wel is het zo dat op zondagmiddagen, zeker als het eerste team thuis speelt, deze extra 

parkeercapaciteit bij Parkzoom onvoldoende gebruikt wordt. Dit heeft te maken met het feit 
dat er geen 2e kassa bij deze extra toegangspoort geplaatst kan worden vanwege gebrek aan 
vrijwilligers om deze kassa te bemannen (aldus de voorzitter). Daardoor wil een ieder toch 
gewoon bij de hoofdingang parkeren. Dit vanwege een te grote loopafstand naar de kassa. 
Door wellicht toch nog eens te proberen extra vrijwilligers te werven, valt hier op de 
zondagmiddagen zeker wat te winnen als het gaat om terugdringen van overlast rondom de 
flats. 

 
2e) Extra parkeerplaatsen. Ter hoogte van de huidige hoofdparkeervoorziening bij de hoofdingang, 

is nog een extra strook van ca 15 meter beschikbaar. Deze strook bevindt zich aan het einde 
van de (nu nog) doodlopende 3 parkeerwegen en de feitelijke voetbalvelden. Inclusief een aan 
te leggen parkeerweg (om een rondrijdcircuit te kunnen maken) kunnen minimaal 15 extra 
parkeerplaatsen aangelegd worden. Daar staat tegen over dat door de aanwezigheid van 
lichtmasten en bomen, dit geen goedkope oplossing zal zijn. Ook is het de vraag of deze 
bomen voor een kapvergunning in aanmerking komen. De kosten-/batenverhouding voor het 
creëren van extra parkeervakken lijkt daarmee niet gunstig. 

 
Tenslotte 
Verdere voor de hand liggende en daarmee goedkope oplossingen lijken niet echt voorhanden. Wel 
kan het verplaatsen per fiets voor de eigen leden(en ouders en bezoekers) nog verder gestimuleerd 
worden en daarmee het autogebruik ontmoedigd. Als we naar de stallingsvoorziening kijken dan valt 
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in elk geval op wedstrijddagen op, dat het “een rommeltje”is. Er is dan naar onze mening 
onvoldoende stallingscapaciteit. Fietsen worden her en der neergezet. Ook de speciale 
stallingsruimte voor bromfietsen en scooters (vlak voor het toegangshek) wordt veelvuldig gebruikt 
door fietsers. Dit, ondanks het feit dat er paaltjes geplaatst zijn met bordjes "verboden voor het 
stallen van fietsen". Daarnaast wordt de toegang naar de stallingsvoorziening, op het voetbalterrein 
zelf,  belemmerd door een betonnen paal. Deze paal zal ongetwijfeld in vroeger tijden een functie 
gehad hebben. Nu ogenschijnlijk niet meer en belemmert een goede doorstroming. De voorzitter, 
aan wie we de paal hebben laten zien, wist niet eens dat die paal er stond en kon ook geen functie 
bedenken.  
Advies: indien mogelijk, de paal weghalen. Tevens adviseren we de voetbalvereniging te bezien of 
het aantal fietsstallingen uitgebreid kan worden. Zowel voor leden als voor  hun ouders maar ook 
voor bezoekers van (senioren)wedstrijden, wordt het verplaatsen per fiets ontmoedigd, indien de 
stallingsmogelijkheden als slecht ervaren worden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn! 
 
Ook kan er af en toe gerichte aandacht zijn vanuit de voetbalvereniging door het verstrekken van 
flyers; het bespreken tijdens de trainingen etc. om mensen er op te wijzen dat de fiets een prima 
vervoerswijze is om op de club te komen. Tevens de nadelen van het autogebruik benoemende. 
Immers, veel van alle voornoemde problematiek heeft uiteindelijk ook met gedrag van mensen te 
maken. 
Een dergelijke gedragsbeïnvloedende actie kan ook bij ongewenst parkeergedrag.  Zolang de 
adviezen onder ad 1) om ongewenst haal- en brenggedrag niet uitgevoerd zijn, kan er voor gekozen 
worden gele/ rode kaarten uit te delen (of onder ruitenwissers te plaatsen) aan personen die hun 
voertuigen op ongewenste plekken zetten (bijvoorbeeld vlak voor het toegangshek). Op de kaart kan 
benoemd worden dat dit gedrag onveiligheid voor kinderen vergroot en dus niet gewenst is. Het 
effectiefst is het als de (jonge) voetballers dit zelf aan de brengers en halers uitdelen. Daar gaat een 
stukje educatie vanuit. 
 
Wij hopen hiermee een goede bijdrage te hebben kunnen leveren aan het oplossen van het door u 
gesignaleerde probleem. Wij zien uw reactie tegemoet. Dit geldt ook in de zin van het voeren van 
overleg met de gemeente in deze zaak. 
 
De voetbalvereniging heeft diverse malen contact gehad met de gemeente over deze problematiek, 
hebben wij vernomen. Wij spreken maandelijks met de gemeente over verkeerszaken. Wij kunnen 
dus een rol spelen bij deze communicatie. Echter, dat doen wij alleen indien de voetbalvereniging 
daar behoefte aan heeft. Zij kunnen uiteraard ook gewoon zelf met dit advies in de hand met de 
gemeente in overleg gaan. 
 


