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Factsheet 

Verkeersonderzoek 

Sijbekarspel 
Delen van de kern Sijbekarspel-Benningbroek worden opnieuw ingericht in verband met 

rioleringswerkzaamheden. In deze factsheet wordt ingegaan op de maatregelen die nodig 

zijn om de herinrichting duurzaam en leefbaar in te richten.  

 
 

Algemeen 

In de dorpskern Sijbekarspel-Benningbroek 

zullen werkzaamheden in verband met 

vernieuwing van de riolering plaatsvinden. 

Dit is een goede gelegenheid de openbare 

ruimte bovengronds klimaatbestendig en 

leefbaar in te richten. De werkzaamheden 

zullen plaatsvinden in onderstaand gebied. 

 

 
 

Voorafgaand aan de nieuwe inrichting zijn 

eventuele verkeersproblemen in de wijk 

geïnventariseerd. Hiervoor is gebruik 

gemaakt van de uitkomsten van een 

enquête, observaties en gesprekken met 

bewoners. Op basis hiervan is een analyse 

gemaakt van de situatie en zijn 

aanbevelingen gedaan voor oplossingen van 

ervaren problemen in het gebied.  

 

 

Situatieschets 

Sijbekarspel-Benningbroek is een dorpskern 

met voornamelijk woonfunctie. Binnen het 

ingekaderde onderzoeksgebied liggen 330 

woningen. Overige voorzieningen zijn een 

voetbalvereniging, dorpshuis, basisschool, 

kinderopvang en een zwembad.  

 

De wijk is ingericht als een 30-km zone maar 

er zijn - los van komborden - geen snelheid-

verlagende voorzieningen in de wijk. In alle 

straten kan in beide richtingen worden 

gereden. Binnen het onderzoeksgebied 

liggen 285 parkeerplekken, waarvan 281 

openbaar en 4 invalideparkeerplaatsen. 

Verder is geconstateerd dat er in circa 50 

gevallen wordt geparkeerd op plekken die 

niet voldoen aan de aanbevelingen van het 

CROW qua wegbreedte. In het gebied is ook 

parkeerruimte op eigen terrein. Hier gaat 

het afgerond om ongeveer 260 plekken.  

 

Knelpunten 

In de wijk worden knelpunten ervaren. Die 

hebben betrekking op de volgende twee 

hoofdpunten: 

• Parkeergedrag; 

• Verkeersveiligheid. 
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Parkeergedrag 

De knelpunten rond parkeergedrag hebben 

betrekking op twee hoofdzaken. In de eerste 

plaats gaat het om parkeeroverlast tijdens 

wedstrijddagen. Bezoekers van voetbalclub 

SV DESS parkeren in principe aan het 

parkeerterrein aan de Sportlaan, maar 

zoeken als hier geen plaats meer is een plek 

in de omgeving. Het terrein aan de Sportlaan 

heeft 28 plekken. Op basis van 

parkeerkengetallen van het CROW heeft de 

club een parkeerbehoefte van tussen 26 en 

54 plekken. In het bijzonder aan de Slochter, 

Kreek en Klammeland ontstaat overlast door 

het parkeergedrag en zoekverkeer.  

 

Los van de toeloop bij voetbalwedstrijden 

wordt ook plaatselijk parkeeroverlast 

ervaren. Dit valt uiteen in hoge parkeerdruk, 

en hinder van geparkeerde voertuigen op 

plekken waar dit niet kan. De Burgemeester 

Elmersstraat is hier een voorbeeld van. 

 

De hoge parkeerdruk lijkt het gevolg van een 

structureel tekort, maar ook situationele 

oorzaken spelen hierbij een rol. Om een 

indicatie te kunnen geven van de 

parkeerbehoefte in de wijk is gekeken naar 

het gemiddelde autobezit binnen het 

onderzoeksgebied (429 voertuigen op 330 

woningen). Uitgaande van een parkeernorm 

voor bezoekers per woning van 0,3, dan zou 

de totale parkeerbehoefte voor bewoners 

bestaan uit 557 parkeerplaatsen. In de kern 

zijn er 281 parkeerplaatsen. Uitgaande van 

optimale benutting van de 256 inritten komt 

de totale capaciteit op 537 plekken. Dit 

Figuur 1 Overzicht probleemlocaties 
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betekent dat er in totaal een indicatief 

tekort is van 20 plekken.  

 

De hoge parkeerdruk leidt tot 

parkeeerexcessen, zoals parkeren buiten de 

vakken en (deels) op het trottoir of 

straathoeken. Met de maatregelen rond 

COVID-19 is het probleem toegenomen 

vanwege het thuiswerken, maar ook 

vanwege thuis verblijvende oudere kinderen 

met een eigen auto.  

 

Verkeersveiligheid 

Er zijn drie soorten klachten in de wijk: 

• Gevaarlijk rijgedrag door met te hoge 

snelheid door de wijk te rijden. 

• Onveiligheid door de inrichting van het 

gebied (bijvoorbeeld ontbrekende 

voetpaden); 

• Parkeergedrag leidend tot gevaarlijke 

situaties.  

 

De genoemde problematiek is vooral 

subjectief van aard. De meeste incidenten 

vinden plaats op de doorgaande route en 

niet in de wijk. Er hebben zich volgens de 

BRON-database over de periode 2008 – 

2017 geen zware ongevallen in de wijk 

voorgedaan. Van de 10 ongevallen vonden 

er 9 plaats op het wegvak van de Dr. De 

Vriesstraat en Westerstraat. Twee 

ongevallen leidden tot letsel, beide op de 

kruising Dr. De Vriesstraat en Molenstraat.  

Een ongeval op de kruising Burgemeester 

Elmerstraat en Klammeland betrof een 

eenzijdig ongeval zonder letsel.  

 

Dit hoeft echter niet te betekenen dat er 

geen onveiligheid wordt ervaren. Hoewel de 

wijk een 30 km/u regime heeft, is deze niet 

als zodanig ingericht. Wegdelen zijn breder 

dan aanbevolen, delen van de 

Burgemeester Elmersstraat, Sportlaan, 

Tuinstraat en Wilgenrak zijn bijvoorbeeld 

meer dan 6 meter breed wat kan uitnodigen 

om harder te rijden dan toegestaan. Er zijn 

geen snelheidsbeperkende maatregelen 

aanwezig. Door parkeergedrag is het zicht in 

sommige straten beperkt waardoor 

potentieel gevaarlijke situaties kunnen 

ontstaan als voetgangers en spelende 

kinderen op de rijbaan worden gedwongen. 

In combinatie met te hard rijdende auto’s 

kan dit gevaarlijk zijn. In hoeverre er 

daadwerkelijk sprake is van stelselmatig te 

hard rijden in de dorpskern is momenteel 

onduidelijk. 

 

Oplossingsrichtingen 

Parkeeroverlast 

De problematiek van parkeren rond 

voetbalwedstrijden kan worden opgelost 

door de parkeerbehoefte van SV DESS 

(maximaal 56 parkeerplaatsen) deels te 

faciliteren door de parkeerplaats bij De Vang 

aan te wijzen als parkeerlocatie voor 

bezoekers. Dit kan geschieden door het 

plaatsen van bewegwijzering en het 

(her)openen van een tweede toegang tot de 

club naast de school (zie onderstaande 

foto). 
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Voor wat betreft de hoge parkeerdruk in 

Sijbekarspel-Benningbroek op andere 

momenten is indicatief een tekort van 20 

parkeerplaatsen vastgesteld. Met een 

andere inrichting kunnen deze 20 plekken 

worden gewonnen op de Burgemeester 

Elmersstraat. Er kunnen 13 plekken worden 

gewonnen rond het plein met het 

doortrekken van de strook parkeerhavens.  

 

Het instellen van eenrichtingsverkeer om 

ruimte te winnen blijkt in de wijk weinig 

extra ruimte op te leveren. De enige locaties 

is Burg. Elmersstraat 31 – 45, waar met 

eenrichtingsverkeer ruimte vrijkomt voor 

het aanleggen van een extra parkeerstrook 

aan de noordkant van de weg en het 

dwarsparkeren te vervangen voor gestoken 

parkeren aan de zuidkant.  

 

Verkeersveiligheid 

Het onderhouden van de bebording bij de 

komgrenzen is een eerste stap om de 

rijsnelheid in de dorpskern beter te sturen. 

Daarnaast is een wegversmalling zoals die al 

bij de komgrens op de Dr. De Vriesstraat 

aanwezig is, een zeer effectief middel om de 

snelheid bij het binnenrijden van de 

dorpskern geforceerd te verlagen.  

 

Volgens de huidige aanbevelingen van het 

CROW zouden alle kruispunten in een 

woonwijk met 30 km/u regime van 

verhoogde kruispuntplateau’s voorzien 

moeten worden. Oplossingen kunnen 

worden gezocht in aanpassen van de 

inrichting: minder gestrekte straten door 

bijvoorbeeld asverspringingen op lange 

wegvakken en/of verkeersdrempels.  

Ongewenst parkeergedrag kan worden 

tegengegaan door het markeren van 

parkeervoorzieningen. In het uiterste geval 

kan er met een verkeersbesluit een 

parkeerverbod worden ingesteld voor 

parkeren buiten de vakken (met RVV E1 

zone).  

 

Verbeteren van trottoirs is belangrijk. In een 

woonwijk met 30 km/u regime en gemengd 

verkeer is het onwenselijk als voetgangers 

moeten uitwijken naar de straat. Alleen in 

woonerfgebieden waar een maximale 

snelheid van 15 km/u geldt is dit te 

verantwoorden 

 

Met het instellen van eenrichtingsverkeer 

ontstaat extra ruimte. Deze kan worden 

ingezet voor andere doeleinden (bredere 

trottoirs, groen, parkeren). In de kern is 

eigenlijk alleen het deel van de 

Burgemeester Eimersstraat tussen Dres en 

het plein geschikt voor het instellen van 

eenrichtingsverkeer. Dit leidt er wel toe dat 

direct omwonenden 1,5 minuten reistijd 

zullen hebben bij het uitrijden van de 

woonwijk. 

 

Aanbevelingen 

De volgende aanbevelingen worden gedaan: 

 

Parkeeroverlast 

• Plaatsen van bewegwijzering naar De 

Vang als opvanglocatie op de kruising van 

de Dr. De Vriesstraat en de Molenstraat 

en bij het parkeerterrein. Optioneel de 

Westerstraat ter hoogte van de 

Burgemeester Elmersstraat. 

• De capaciteit van parkeerterrein De Vang  

op wedstrijddagen vrijhouden. 
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• Het (her)openen van een tweede toegang 

tot de club naast de school (zie figuur 4.2). 

• Bij de herinrichting het realiseren van 20 

extra parkeerplaatsen rond het plein op 

de Burgemeester Elmerstraat;  

• Burgemeester. Elmersstraat nr. 31 t/m 

45): met het instellen van 

eenrichtingsverkeer en gestoken 

parkeren 7 extra plekken winnen. 

 

Maatregelen Verkeersveiligheid 

Met betrekking tot de verkeersveiligheid 

worden een aantal oplossingen aanbevolen 

die binnen de kenmerken van een woonwijk 

met 30 km/u zone passen. 

• Het onderhouden van de komborden en 

consequent toepassen van 

wegversmallingen bij de komborden om 

bestuurders te forceren af te remmen 

naar een acceptabele rijsnelheid; 

• Structureel plaatsen van 

kruispuntplateau’s in de woonwijk. Deze 

snelheidsverlagende maatregel valt 

minder op dan maatregelen als 

verkeersdrempels, maar zorgen voor een 

afremmend effect bij kruisingen. 

Hierdoor wordt het dorpse karakter 

zoveel mogelijk behouden, maar wordt 

wel voldaan aan een van de 

aanbevelingen van het CROW omtrent 

woonwijken met 30 km/u zones; 

• Het aanleggen of verbreden van trottoirs 

in de secties waar trottoir ontbreekt of 

waar niet wordt voldaan aan de 

aanbeveling van minimale stoepbreedte 

van het CROW (1,8m). 
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