
VERKEERSTELLINGEN IN HET MIDDENGEBIED VAN DE ZUIDPLASPOLDER 

In de periode van vrijdag 17 juni 2022 t/m zaterdag 2 juli 2022 voert Verkeersbureau Bokwold in 

opdracht van de gemeente Zuidplas verkeerstellingen uit op 19 locaties in het Middengebied. Met 

deze tellingen brengen wij de huidige verkeerssituatie in het Middengebied in beeld. 

Wat is een verkeerstelling? 

Een verkeerstelling is feitelijk een telling van bewegingen in het verkeer. We maken gebruik van 

telslangen. Door de apparatuur die gebruikt wordt, is het mogelijk om ieder voertuig apart te tellen. Elk 

voertuig dat een telslang passeert krijgt een zogenaamd tijdstempel en wordt afzonderlijk opgeslagen. 

We maken daarbij onderscheid tussen vrachtverkeer, auto’s en fietsers.    

Waarom een verkeerstelling? 

Wij voeren de verkeerstellingen uit om een beeld te krijgen van de huidige verkeerssituatie in het 

Middengebied. Door over een periode van twee weken het verkeer te tellen krijgen we een beeld van 

de actuele verkeerssituatie door de week en in de weekenden, zowel overdag, tijdens de spitsuren en 

ook ’s nachts.  

We gaan de verkeersituatie in de toekomst monitoren 

De meting die we nu doen, is een zogenaamde nulmeting. Op basis hiervan kunnen we toekomstige 

metingen, die wij regelmatig gaan uitvoeren, vergelijken. Wij willen namelijk de verkeerseffecten 

tijdens de voorbereiding en realisatie van het Vijfde Dorp, maar ook daarna, monitoren. Daarmee 

brengen wij in beeld of optredende verkeerseffecten in lijn zijn met de studies die wij uitvoeren en met 

de infrastructurele maatregelen die wij nemen om verkeersproblemen te voorkomen. Wij kunnen dan 

op tijd bijsturen en – indien nodig - aanvullende maatregelen nemen. 

Waar gaan we tellen? 

De locaties waar we gaan tellen staan in onderstaande afbeelding rood aangegeven. De locaties 10 

en 21 zijn nog niet bestaande locaties. Zodra het Middengebied zich ontwikkelt, worden ook deze 

locaties meegenomen in de verkeerstellingen.  

Voor de blauwe locaties maken wij gebruik van doorlopende verkeerstellingen die door Provincie Zuid-

Holland worden gedaan. Deze locaties helpen om een compleet beeld van de verkeerssituatie op te 

bouwen. 

Kunt u de verkeerstellingen inzien? 

We schrijven een korte memo waarin we op hoofdlijnen de verkeerstellingen op een eenvoudige 

manier presenteren. Deze memo kunt u over enige tijd via onze website raadplegen. De resultaten 

worden ook tijdens de meedenksessie mobiliteit gepresenteerd. Deze sessie staat gepland voor de 

tweede helft van het jaar.  

Uw attentie gevraagd voor de verkeerstellers 

Het is in het belang van ons allemaal dat de verkeerstellingen goed worden uitgevoerd. Wij vragen u 

daarom om enige aandacht voor de verkeerstellers te hebben. Woont u in de omgeving van een 

tellocatie of komt u toevallig langs en ziet u dat er bijvoorbeeld een telslang kapot is? Dan vragen wij u 

om ons hierover met spoed te informeren. Wij kunnen dan snel in actie komen om de apparatuur te 

repareren. U kunt hiervoor een Whatsapp of sms-bericht sturen of telefoontje plegen naar de (externe) 

projectleider van de verkeerstellingen: Johan Groenewold van Verkeersbureau Bokwold, te bereiken 

via 06 38 53 64 63. 



 
 

 

Heeft u nog vragen over het verkeersonderzoek of andere verkeer gerelateerde zaken?  

Neemt u dan contact op met onze omgevingsmanager Hein Pierhagen door te mailen naar 

hein.pierhagen@zuidplas.nl.  
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