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Inleiding 

Voor u ligt de conceptversie van het mobiliteitsplan voor Heaven Outdoor 2016.  

Mobiliteit, in dit verhaal is niet anders, dan voor andere steden in Nederland. De waarde van 

mobiliteit is universeel. Mobiliteit is het verplaatsen van personen en/of goederen. 

Dit mobiliteitsplan, wordt aan de hand van de volgende componenten beschreven: 

mobiliteitsgedrag, infrastructuur, vervoersdiensten en verkeersgedrag. Dit mobiliteitsplan bevat 

profielen van het gehele evenement.  

De profielen scheppen een duidelijk beeld van de te verwachten verkeersstromingen en 

verkeersdruk. De verkeersdruk, capaciteit en analyses worden daarbij beschreven. Het is van 

essentieel belang, dat de randvoorwaarden duidelijk beschreven worden en, dat er een goed beeld 

geschetst wordt van de situatie rondom het evenement.  

Het plan heeft een adviesfunctie. De verkeersafzettingen en de begeleiding worden gemaakt in een 

visueel overzicht in de vorm van diverse tekeningen. Het uitgangspunt van deze tekeningen is 

bedoeld om de bewoners te ontlasten van het verkeer rondom het evenement.  

Wij hopen te allen tijde een duidelijk beeld te geven van de te verwachten situatie rondom het 

evenement.  
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Over Bureau Verkeersregelaar Nederland B.V. 

Bureau Verkeersregelaar Nederland (hierna BVN) is in 2014 opgericht om Nederland een sterk 

alternatief te bieden op het gebied van professionals in de evenementen branche. BVN houdt zich 

niet alleen bezig in de wegenbouw/infra-sector. Maar is ook specialist op het gebied van 

wegbebakening, afzetmaterialen en hoofdzakelijk verkeersregelaars tijdens grootschalige 

evenementen.  

BVN combineert kwaliteit met mensen. De noodzakelijke opleidingen en trainingen maken de 

verkeersregelaars sterk in het beroepsmatig verkeerregelen. Ook bij evenementen is het 

kwaliteitsaspect van essentieel belang. De veiligheid van de bezoekers en weggebruikers staan hoog 

in het vaandel bij BVN. Daarin zijn keurmerken, kennis en vakkundigheid belangrijke aspecten waar 

BVN zich mee bezig houdt.  

De specialisten houden zich bezig met de verkeersstromen, de capaciteit van de 

evenementenlocaties en routes. Pas dan komen wij tot een allesomvattend voorstel van maatregelen 

en plannen wij de inzet van mensen en middelen. De wens is daarom ook, dat de opdrachtgever ons 

in het eerste stadium betrekt, zodat wij een betere inschatting kunnen maken van de 

verkeersstromen.  

BVN is speciaal opgericht in 2014 om de aanwezige kennis en kunde te vertalen in het ondersteunen 

van grootschalige evenementen in Nederland. Doordat de kennis aanwezig is, kan er een breed 

aanbod gedaan worden op het gebied van mobiliteit.  
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Hoofdstuk 1: Analyse kerngegevens 

In de eerste paragraaf worden de gegevens weergegeven, zoals deze zijn aangeleverd door de 

opdrachtgever. Het verkeersplan is gebaseerd op de onderstaande gegevens.  

 

1 Profielschets. 

1.1 Evenementen profiel 

Naam evenement Heaven Outdoor 
Locatie Surfplas Vlaardingen 
Datum evenement Zaterdag 30 juli 2016 
Tijden evenement 14.00 – 00.00 uur 
Bezoekersaantallen volgens vergunning 7.500 
Type evenement Dance Festival 
Bijzonderheden Geen  

 

1.2 Bezoekersprofiel 

Verwachte bezoekersaantal 7.500 
Doelgroep 18 – 50 jaar oud 
Activiteiten Muziek, eten, drinken en randprogramma 
Vervoerswijze Auto, bus, fiets en openbaar vervoer 

 

1.3. Locatieprofiel 

Locatie Surfplas Vlaardingen 
Capaciteit bezoekersaantal locatie 50.000 
Type festival Muziekfestival 
Bijzonderheden Geen 
Locatietypen Park 
Adres Surfplas  Surfplas, 3132 Vlaardingen 
Ligging en omvang Grasland, grotendeels onverhard.  
Backstage terrein/crew Tekening productie 
Lokale omstandigheden Natuur, woonwijk en autosnelweg. 
Natuur/Flora fauna bijzonderheden Geen 
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1.4 Kengetallen 

 

 

1.5 Parkeervoorzieningen 

Betaald parkeren Ja, ter hoogte van de watersportweg 
Begeleiding van de mensen Ja, door middel van bebording.  

 

1.6 Fietsbeleid  

Fietsers/fietsenstalling Parkeren in tijdelijke gerealiseerde stalling, zie 
plattegrond 

 
1.7 Online ticketing 

Ga je parkeertickets vooral online verkopen?  Nee 
 

1.8 Beschikbaarheid Ov-systeem 

Rijdt het ov volgens de reguliere tijden tijdens 
de instroom van het evenement? 

Ja + inzet gratis pendelbussen.  

Ov-systeem beschikbaar tijdens de uitstroom? Ja + inzet gratis pendelbussen. 

 

1.9 Inzet verkeersregelaars 

Gaan wij bepalen aan de hand van een tekening Zie bijlage 

 

1.10 Weeromstandigheden 

In hoeverre speelt het weer een rol? Zeer belangrijk, zijn aangemeld bij de 
weerkamer 

In hoeverre houden wij rekening met het weer. Plan is altijd functioneel, ongeacht de status van 
het weer. 

Wanneer wordt het evenement gecanceld? Wanneer de veiligheid in het geding komt. 
 

Verwachtte bezoekersstroom 5.000 – 7.500 
Capaciteit bezoekers 7.500 
Gegevens in – uitstroom Piek tussen 14.00 en 17.00 

Piek tussen 23.00 en 24.00 
Begintijd evenement 14.00 
Hoelaat gaan de mensen instromen, wanneer is 
de topdrukte, wanneer gaan de mensen het 
festivalterrein verlaten 

Instroom piek begint tegen 14.00 tot 17.00 
Uitstroom piek eindigt om 01.00 
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1.11 Hulpdiensten/ Calamiteiten 

Aanrijroute/ calamiteiten route.  Zie bijlage  
 

1.12 Communicatie 

Communicatie BVN en Heaven Portofoons en mobiele telefoons 
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Hoofdstuk 2: Vervoersplan  

 

Het hoofdstuk vervoersplan bestaat uit een cijfermatig plan van de verkeersverwachting van de 

toestroom van de bezoekers. De in- en uitstroom wordt hier cijfermatig bepaald. De aantallen 

worden gebaseerd op de verwachting van de toestroom en op de maximale capaciteit bezoekers van 

de locatie.  

 

2.1 Kengetallen 

Tabel 2.1.1 

 

De bezoekers verwachten wij op de volgende manieren: 

- Openbaar vervoer; 

- Taxi; 

- Auto 

- Fiets 

- Brommer 

- Kiss ’n ride; 

- Pendelbussen 

Voor de berekeningen worden de volgende uitgangspunten, met betrekking tot de bezettingsgraden, 

gehanteerd; 

Tabel 2.1.2 

Gemiddelde bezettingsgraad van auto’s bij 
verschillende evenementen 

2,9 personen per voertuig 

Gemiddelde bezettingsgraad zelf georganiseerd 
vervoer 

50 personen per voertuig 

Gemiddelde bezettingsgraad brengen en 
ophalen (kiss ’n ride) 

2,5 personen per voertuig 

Gemiddelde bezettingsgraad per fiets 2 per fiets 
 

 

 

 

Verwachtte toestroom 7.500 
Capaciteit bezoekers op de locatie 7.500 
Gegevens in – uitstroom Piek tussen 14.00 en 17.00 

Piek tussen 23.00 en 01.00 
Start evenement 14.00 
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Op basis van ruime ervaring van Bureau Verkeersregelaar Nederland met soortgelijke locatietypen, 

kunnen wij de volgende verdeling maken van de vervoerswijze van de bezoekers (tabel 2.1.3): 

Vervoerstype Aantal bezoekers Aantal voertuigen Percentage 

Auto 2175 750 29% 

OV/ Pendelbussen 1575 n.v.t. 21% 

Fiets/ brommer 3562 1781 47,5% 

Kiss and Ride 188 75,2 2,5% 

Totaal 7.500 2606,2 100% 

 

2.2. Gegevens instroom 

In tabel 2.2.1 is schematisch weergegeven hoe de instroom verwacht wordt. Daarnaast is het 

uitgangspunt, dat de procentuele verhouding van de voertuigen ook weergegeven wordt en 

onveranderd blijft.  

Tabel 2.2.1 

Instroomtijd % Auto’s Fiets Totaal 

11.00 – 12.00 0 0 0 0 

12.00 – 13.00 0 0 0 0 

13.00 – 14.00 2 20 35,62 55,62 

14.00 – 15.00 9 67,5 160,29 227,79 

15.00 – 16.00 33 247,5 587,73 835,23 

16.00 – 17.00 44 330 783,64 1113,64 

17.00 – 18.00 6 45 106,86 151,86 

18.00 – 19.00 3 22,5 53,43 160,29 

19.00 – 20.00 3 22,5 53,43 160,29 

21.00 – 22.00 0 0 0 0 

22.00 – 23.00 0 0 0 0 

23.00 – 24.00 0 0 0 0 

Totaal 100% 750 1781 2700 

 

In tabel 2.2.2 is de schematische weergave van de uitstroom. Hierbij is de procentuele verhouding 

onveranderd gebleven. 

Tabel 2.2.2 

Uitstroom % Auto’s fiets Totaal 

Voor 19.00 1 7,5 17,75 33,75 

19.00 – 20.00 4 30 71,25 135 

20.00 – 21.00 4 30 71,25 135 

21.00 – 22.00 6 45 106,75 202,5 

22.00 – 23.00 29 217,5 516,5 978,75 

23.00 – 24.00 34 255 605,75 1147,5 

Na 24.00 22 165 391,75 742,5 

Totaal 100% 750 1781 2325 
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Hoofdstuk 3: Parkeren en fietsenstalling 

 

In dit hoofdstuk is een analyse beschreven van de aanrijroutes van de auto’s en fietsers. Daarnaast 

wordt er d.m.v. diverse tekeningen met daarbij de aanrijroute van de fietsers en auto’s 

weergegeven. Ook moet er toezicht gehouden worden op de fietsers en op de auto’s die geparkeerd 

staan. Daarbij wordt het beleid bepaald.  

In tabel 3.1.1 wordt aangegeven hoe de parkeerterreinen ingericht gaan worden. De 

parkeerterreinen/gebieden worden gesplitst in: 

- Crew/organisatie 

- Bezoekers 

De tekeningen kunnen terug gevonden worden in de bijlages aangeduid met ‘parkeerterrein 

crew/bezoekers’. Op de tekening wordt een duidelijk splitsing gemaakt van de aangegeven 

parkeerterreinen. Ook wordt de route naar de parkeerterreinen aangegeven door middel van 

bewegwijzering.  

Kiss ’n ride dient apart gefaciliteerd te worden. De animo zal laag zijn, maar er wordt wel rekening 

gehouden met het kortstondig stilstaan van voertuigen.  

Medewerkers, artiesten, leveranciers en hulpdiensten maken gebruik van een ander gefaciliteerd 

terrein, zoals aangegeven in de tekening ‘parkeerterrein crew’. Op deze wijze staan zij dicht bij het 

festivalterrein. Ook zullen zij geïnstrueerd worden door de organisatie om aan te rijden of de 

bewegwijzering te volgen om zo aan te komen bij het parkeerterrein dat ingericht is voor de crew, 

leveranciers, hulpdiensten en artiesten.  

Tabel 3.1.1. 

Parkeerterrein Gebruiker Locatie p-terrein Aantal plaatsen 

Bewegwijzering ‘P 
Bezoekers HEAVEN’ 

Bezoekers Broekpolderweg +- 1500 

Bewegwijzering ‘P-
crew HEAVEN’ 

Productie & Artist Zuidbuurt/Maassluis +- 100 

Totaal   1100 

 

De capaciteit parkeerplaatsen in tabel 3.1.1. zijn als volgt tot stand gekomen. Voor de reguliere 

bezoekers wordt er op één locatie geparkeerd. De locatie wordt het grasveld aan de 

broekpolderweg. Het parkeerterrein bevindt zich op een verhard grasveld. Er is maar één oprij 

mogelijkheid, de controle van onze parkeersteward zal in dit geval de bewaking ook op zich nemen. 

Daarnaast worden de bezoekers opgevangen door onze parkeerstewards en kassamedewerkers. De 

capaciteit is ongeveer bepaald op +- 1500 parkeerplaatsen. Op deze 1500 parkeerplaatsen moeten 

volgens het mobiliteitsplan 750 voertuigen gefaciliteerd worden. BVN zal zorg dragen voor de route- 

bewegwijzering naar het parkeerterrein.  
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De capaciteit van het parkeerterrein dekt 50% van de verwachtte autostroom. Er is dus nog een 

percentage van 50% beschikbaar op het parkeerterrein aan de Broekpolderweg. Hieronder in tabel 

3.1.2. wordt de bezetting schematisch weergegeven. 

Tabel 3.1.2. 

Parkeerterrein 
capaciteit 

Verwachtte bezoekers 
met voertuigen 

Rest capaciteit 
voertuigen 

Totale bezetting % 

1500 750 750 100% 

Totale bezettingsgraad 
% 

50% 50% 100% 

 

De organisatie heeft een apart parkeerterrein gefaciliteerd voor zowel de crew als de artiesten. Vanaf 

de hoofdwegen worden de crew/artiesten omgeleid naar de parkeerplaats. Deze parkeerplaats is 

uitsluitend bereikbaar voor crew/artiesten. Deze worden door middel van parkeerkaarten toegelaten 

door onze verkeersregelaar. De capaciteit van de parkeergelegenheid is +- 100 voertuigen.  

De gecertificeerde verkeersregelaar heeft de autorisatie, het bestemmingsverkeer de toegang te 

verlenen en de overige bezoekers te verwijzen naar de daarvoor ingerichte parkeerterreinen.  

 

3.2 Regulering parkeerbeleid 

Om het parkeren te reguleren worden de volgende maatregelen genomen. Het doel van BVN is het 

parkeren zo ordentelijk mogelijk te laten verlopen, daarbij zijn de volgende uitgangspunten 

essentieel van belang: 

- Er dient op de aangegeven terreinen geparkeerd te worden; 

- Verkeersregelaars & parkeerstewards van BVN regelen het parkeren en zijn ondersteunend 

aan de getroffen maatregelen; 

- Er zal toezicht gehouden worden op het parkeerterrein, toezicht op inbraakgevoeligheid; 

- Het parkeren zal begeleid worden door de parkeerstewards; 

- Handhaving op het omliggend wegennet door de wegbeheerder(s) en politie t.b.v. de 

openbare orde en veiligheid. Verkeersregelaars kunnen de handhavers ondersteunen voor 

zover mogelijk binnen hun bevoegdheden; 

- Inzet van de verkeer- en parkeerregelaars zijn terug te vinden in de tekeningen. 
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3.3 Regulering fietsbeleid 

De procentuele verwachting van de fietsers/bromfietsers is ingeschat op 47,5% van de totale 

capaciteit van bezoekers (maximale capaciteit locatie). Het parkeren van fietsers wordt gerealiseerd 

in de tijdelijk gerealiseerde stalling.  

Omdat het fietspubliek redelijk groot is wordt dit begeleid door meerdere gecertificeerde 

verkeersregelaars. De verkeersregelaar zal in dit geval ervoor zorgen, dat de fietsers geen 

toegangswegen blokkeren. Er wordt toezicht gehouden, dat de fietsers ook daadwerkelijk parkeren 

op de tijdelijk gerealiseerde fietsenstalling door de verkeersregelaar.  

 

3.3 Parkeerbeleid & afspraken met het parkeerterrein van de eigenaar 

De bezoekers van het festival parkeren op het parkeerterrein/grasveld aan de broekpolderweg. De 

afspraken om een totale capaciteit op te vangen van +- 1500 auto’s zijn gemaakt met de eigenaar van 

het grasveld net als voorgaande jaar. De auto’s die als bestemming Heaven Outdoor hebben worden 

in eerste instantie opgevangen door de bebording die vanaf de A20 zijn aangegeven. Ze worden na 

de bebording opgevangen door de verkeersregelaars en parkeerstewards van BVN. 

Om ervoor te zorgen dat de in- en uitstroom vlot verloopt, rekenen de kassamedewerkers van BVN 

vooraf de kaartjes met de bezoekers.  
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Hoofdstuk 4: Bereikbaarheidsplan 

Evenementen kunnen door hun omvang en locatie veel invloed hebben op de verkeersstromen en 

bereikbaarheid van diverse bouwwerken. Het is van belang dat een organisator vooraf in beeld heeft 

hoe om te gaan met deze aspecten. De organisator verschaft de gemeente inzicht in haar te nemen 

maatregelen middels het opstellen van een bereikbaarheidsplan. In dit plan wordt beschreven op 

welke wijze maatregelen worden getroffen om de verkeersveiligheid te borgen, deze zijn: 

- 1.Tijden en locaties van wegafsluitingen (zie bijlage); 

- 2.Toegankelijkheid evenemententerrein; 

- 3.Parkeerfaciliteiten voor bezoekers; 

- 4.Toegankelijkheid, af- en aanrijroutes crew/artiesten; 

- 5.Georganiseerd vervoer; 

- 6.Gebruik bebording aan de hand van een bebordingsplan en gecertificeerde 

verkeersregelaars ten behoeve van de verkeersstromen; 

Deze aspecten zijn wederom in een plattegrond weergegeven. Het in te zetten materieel zoals 

afzetmiddelen, bebording en inzet van aantal gecertificeerde verkeersregelaars is beschreven. Hier 

kan het onderscheid worden gemaakt in gecertificeerde verkeersregelaars die bevoegd zijn om het 

verkeer te regelen en parkeerstewards die alleen aanwijzingen mogen geven. Uitgangspunt van het 

verkeersplan is de overlast voor omwonenden, bedrijven en overige weggebruikers te beperken.  

 

1. Tijden en locaties van wegafsluitingen 

Er worden borden geplaatst voor de aankondiging van het evenement. Dit gebeurt al 14 dagen voor 

het evenement. Om de omwonenden, belanghebbenden en ondernemers te informeren zorgt BVN 

dat er bebording komt te staan op de volgende locaties:  

- Brug bij het Surfpad; 

- Fietsenstalling aan de onderkant van de brug;  

- Op het evenemententerrein worden er twee borden geplaatst; 

- Bij de afrit van de A20 aan weerzijdes.  

Ten tijde van het evenement worden de afsluitingen vanaf 13.00 uur in werking getreden. De 

verkeersregelaars worden gepositioneerd volgens de afsluitingen op de bebordingsplannen. Vanaf 

13.00 uur wordt het instroom scenario in werking gezet (zie hoofdstuk 7). 

 

2. Toegankelijkheid evenemententerrein 

Het evenemententerrein is toegankelijk voor bezoekers/deelnemers, daarnaast is het Surfplas 

beperkt toegankelijk voor niet bezoekers van het festival. Ten tijde van het evenement is het 

evenemententerrein alleen toegankelijk voor: 

- Bezoekers van het festival 

- Hulpdiensten 

- Medewerkers (beveiliging, leveranciers, artiesten en hulpdiensten.) 
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Vanaf 13.00 tot 01.00 is het Surfplas beperkt toegankelijk. De afzettingen en blokkades worden na 

01.00 verwijderd en is dan toegankelijk voor iedereen.  

In de tekening bijgevoegd, ziet u de bebording voor omwonenden, ondernemers en bezoekers. Deze 

informatieborden worden 14 dagen voor het evenement geplaatst. Op de borden wordt ook vermeld 

dat het Paviljoen te voet bereikbaar is voor iedereen.  

3. Parkeerfaciliteiten voor bezoekers 

De parkeerfaciliteiten bevinden zich aan de Broekpolderweg. BVN draagt zorg voor heldere 

communicatie door middel van bebording/bewegwijzering. Zodra de bezoekers aankomen bij het 

parkeerterrein, zorgen de parkeerstewards van BVN voor de inrichting van de parkeerterreinen. Het 

doel is deze ruimtes optimaal te benutten.  

In het voorgaand jaar waren er ongeveer 500 auto’s geparkeerd. Omdat de organisatie de 

bezoekersaantallen met 50% verhogen, verwachten wij ook een toename van 50% van de 

verwachtte toestroom van auto’s. Er is meer dan voldoende ruimte beschikbaar om eventueel 

onverwachte toestroom van auto’s op te vangen mocht dit noodzakelijk zijn. De resterende 

capaciteit bedraagt ongeveer 50%.  

4. Toegankelijkheid, af- en aanrijroutes crew/artiesten. 

Voor de crew/artiesten is een apart bebordingsplan getekend. Vanaf de A20 worden de 

crew/artiesten omgeleid via de Marathonweg (zie bijlage). De crew/artiesten worden opgevangen 

door de gecertificeerde verkeersregelaars. Hun taakomschrijving is om de crew te laten parkeren op 

de daarvoor bestemde parkeerplaats. De artiesten worden doorverwezen en opgevangen door de 

verkeersregelaar die verderop gepositioneerd staat bij de apart gefaciliteerde parkeerplaats voor de 

artiesten (zie bijlage). 

5. Georganiseerd vervoer. 

Bereikbaarheid van het Ov-systeem en georganiseerd vervoer worden uitgebreid beschreven in 

hoofdstuk 5.  

6. Gebruik bebording aan de hand een bebordingsplan en gecertificeerde verkeersregelaars 

ten behoeve van de verkeersstromen.  

De verkeersregelaars worden gepositioneerd op strategische punten. Ook worden de 

verkeersregelaars expliciet ingezet waar het nodig is. Bij afzettingen van een rood/wit hek met een 

C1 bord op één weghelft wordt ook 1 verkeersregelaar geplaatst. De begin- en eindtijden van de 

verkeersregelaars zijn allemaal gelijk. Dit om de in- en uitstroom zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Hierbij is de dynamiek van het verkeerregelen van essentieel belang. Daarnaast zullen de 

verkeersregelaars ondersteunen bij de punten waarbij de verkeersdruk hoog is. Dit zijn de punten bij 

de verkeersregelaars installaties oftewel VRI’S.  
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Hoofdstuk 5: Bereikbaarheid Ov-systeem en georganiseerd vervoer 

 

In hoofdstuk 5 wordt gekeken naar de verschillende mogelijkheden van het openbaar vervoer 

rondom het Surfplas in Vlaardingen. Daarnaast worden er pendelbussen ingezet vanaf de 

parkeerplaatsen aan de broekpolderweg tot aan het Surfpad.  

5.1 Beschikbaarheid Ov-systeem 

Vanaf Vlaardingen Centrum moet de sprinter genomen worden naar Station Vlaardingen West. Vanaf 

station Vlaardingen West moet de route worden afgelegd naar bushalte station Vlaardingen west. 

Vanaf de bushalte moeten de bezoekers de stadsbus 56 nemen naar de bushalte Dr. Wiardi 

Beckmansingel. Vanaf de bushalte is het ongeveer 15 minuten lopen naar het Surfpad. BVN kan de 

bezoekers vanuit verschillende richtingen informeren over de looproute naar het festivalterrein toe.  

Zie bijlage. 

5.2 Georganiseerd vervoer/pendelbussen 

De productie zal georganiseerd vervoer regelen.  

De opstapplaats voor de pendelbussen wordt vanaf de broekpolderweg gerealiseerd tot aan de brug 

op het Surfpad. De loopafstand vanaf de brug aan het Surfpad bedraagt ongeveer 500 meter.  

Daarnaast zullen er ook groeperingen komen die zelf georganiseerd vervoer regelen, zodra de 

productie dit communiceert naar BVN zullen wij de bussen/auto’s doorverwijzen naar het 

parkeerterrein dat speciaal ingericht is voor de bussen (mocht de organisatie dit niet zelf 

communiceren naar de bezoekers). 

Kiss ’n ride zal vanuit alle aanrijroutes verwezen worden naar de broekpolderweg. Daar zullen de kiss 

’n ride bezoekers opgevangen worden door de verkeersregelaars van BVN. De verkeersregelaar zal 

dit tijdens de in- en uitstroom reguleren. 
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Hoofdstuk 6: Fasering bebordingsplan 

 

Om een helder inzicht te krijgen van de faseringen van het bebordingsplan wordt de inzet daarvan 

hieronder beschreven in fasen.  

Fase 1 – aankondiging 

Om de bewoners en weggebruikers tijdig te informeren over de beperkte bereikbaarheid van de 

Surfplas en de Crew/Artiesten parkeerplaats. Dit zal uiterlijk 14 dagen voor het evenement gebeuren. 

Een informatiebord wordt geplaatst met daarop de informatie zoals de tijd en datum wanneer de 

weg afgesloten wordt t.b.v. het evenement.  

Fase 2 – voorbereiding 

Ruim één dag voor het evenement zullen alle verkeersmaatregelen geplaatst worden. Dit betreft de 

bewegwijzering van de bezoekers naar het terrein aan de broekpolderweg en de verschillende aanrij-

routes. Dit betreft tevens ook de looproute vanaf het parkeerterrein en de fietsenstallingen. 

Daarnaast worden alle beroutingsborden direct opgedraaid. 

Fase 3 – evenementen dag 

Tijdens het evenement worden de afzethekken geplaatst bij de afzettingen volgens de tekeningen en 

zullen alle geplaatste borden gecheckt worden. Door de verkeersregelaars wordt de route na 

gereden om te kijken of deze volgens de tekening nog steeds goed bijstaat. Na afloop van het 

evenement, +- een uur na afloop, worden de borden direct verwijderd. De situatie wordt 

teruggebracht naar fase 1.  

Fase 4 – demontage bebording 

Na afloop van het evenement zorgen de verkeersregelaars voor demontage van alle bebording. 

Naderhand wordt er nog na gereden om te kijken of alle borden inderdaad volgens plan verwijderd 

zijn.  
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Hoofdstuk 7: Uitvoering van het evenement  

 

In hoofdstuk 6 wordt er ingegaan op de in- en uitstroom van het evenement in grote lijnen. Er wordt 

uitgegaan van de maximale capaciteit van de locatie.  

7.1 Instroom evenement 

Bezoekers met de auto zullen voornamelijk aanrijden vanaf de snelweg afrit 8 Vlaardingen- West. De 

overige bezoekers uit de omgeving Vlaardingen zullen vanuit de Marathonweg/ Westlandseweg 

aanrijden.  

Deze bezoekers zullen worden opgevangen door de heldere bebordingen die vanuit alle aanrijroutes 

worden aangegeven. Via de bebordingen worden de bezoekers naar het parkeerterrein geleid en 

kunnen zij parkeren. Daarnaast wordt de kiss ’n ride ingericht en begeleid door de verkeersregelaars 

en bebording. Voor de bezoekers die geparkeerd hebben, zijn er pendelbussen naar het 

festivalterrein toe.  

Zoals beschreven, worden de crew, artiesten en overig personeel geparkeerd bij de Zuidbuurt, 

waarbij parkeerplekken gecreëerd worden.  

Het fietsverkeer ondervindt verder geen hinder van de afsluitingen. De gecertificeerde 

verkeersregelaar verzoekt de fietser de openbare paden en wegen niet te blokkeren en gebruik te 

maken van de gerealiseerde fietsenstalling. Zij worden verwezen naar de daarvoor gerealiseerde 

fietsenstalling.  
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7.2 Uitstroom evenement 

Tijdens de uitstroom fietsen de bezoekers met begeleiding van de verkeersregelaars de tijdelijk 

gerealiseerde fietsenstalling af. De verkeersregelaar die gepositioneerd staat bij de brug aan het 

Surfpad zorgt, dat de weg vrij blijft voor eventuele hulpdiensten en calamiteiten. 

Door op deze wijze uit te stromen, blijven langzaam verkeer en snelverkeer het meest van elkaar 

gescheiden en zal de doorstroming zo hoog mogelijk zijn.  

7.3. Inzet verkeersregelaars 

Tabel 7.3.1 

Functie Aantal Inzettijd 

Coördinator 1 12.00 

Verkeersregelaar 11 13.00 

Parkeersteward 5 13.00 

 

In tabel 7.3.1 wordt de inzet bepaald van de verkeersregelaars. De tijden zijn indicatief en wijken 

vaak af in de praktijk. De verkeersregelaars verlaten hun post als de laatste bezoeker van het 

parkeerterrein is.  
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Hoofdstuk 8: Ontruimingsplan mobiliteit  

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe er gehandeld wordt tijdens diverse beschreven scenario’s.  

Drie scenario’s die invloed hebben op de mobiliteit: 

- Extreme weersomstandigheden 

- Tijdelijke ontruiming 

- Definitieve ontruiming 

De drie bovenstaande scenario’s worden hieronder verder toegelicht.  

8.1 Extreme weeromstandigheden 

Bij extreme weersomstandigheden wordt er onderscheid gemaakt in verschillende voorvallen die 

kunnen plaatsvinden: 

- Extreme regenval/onweer 

- Warmte en wind 

- Extreem weersomslag 

8.2 Scenario’s bij weeromstandigheden 

Extreme regenval 

Als er onweer of extreme regenval plaatsvindt gedurende het evenement zal, in overleg met de 

organisatie, vervroegd het uitstroom scenario in werking gezet worden. Uitzondering hierop is als de 

organisatie en/of politie op voorhand besluit, dat het uitstroomscenario in werking moet treden.  

Warmte & wind 

Bij hoge temperaturen of bij harde windstoten, zal er gekeken worden of de bezoekers vervroegd 

uitstromen. Dan wordt het scenario, zoals beschreven bij extreme regenval, in werking gesteld.  

Extreem weersomslag 

Als er tijdens het monitoren van het weer een extreem weersomslag voorspeld, dan zal er een 

afstemmingsoverleg plaatsvinden. De voorbereidingen en maatregelen die in dit overleg worden 

bepaald, die betrekking hebben op de mobiliteit, zullen te allen tijde worden opgevolgd om zo een 

vloeiende uitstroom of ontruiming te laten plaatsvinden.  

 

8.3 Uitstroom scenario 

Het uitstroom scenario wordt in werking gezet bij de volgende gevallen: 

- Ontruiming; 

- Weeromstandigheden. 

Bij het uitstroom scenario worden de afzethekken verwijderd zodat de eventuele uitstroom van 

bezoekers begeleid kan worden. De bezoekers worden te allen tijde begeleid door de 

verkeersregelaars. Ook worden de toegangswegen volledig afgezet voor bezoekers/publiek. Dit om 

eventuele botsingen met de in- en uitstroom te voorkomen.  
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Hoofdstuk 9: Communicatieplan 

9.1 Communicatie van organisatie/BVN naar omwonende en overheid.  

De organisatie maakt het evenement bekend bij de bewoners en bedrijven die mogelijk hinder 

ondervinden van het evenement. De directe omwonenden krijgen in elk geval de informatie over de 

aard en duur van het evenement, de (verkeers)maatregelen, de manier waarop de organisator 

probeert de overlast te beperken. Deze aanduidingen worden kenbaar gemaakt door middel van 

informatie borden. Deze informatieborden worden op strategische punten geplaatst. Door de 

omwonenden, belanghebbende en weggebruikers vroegtijdig te informeren (14 dagen voor aanvang 

evenement) door middel van bebording maakt de organisatie kenbaar dat de aangegeven 

evenemententerrein beperkt bereikbaar is.  

9.2 Communicatie van organisatie naar bezoekers/deelnemers 

Wat betreft de communicatie naar de bezoekers dienen de volgende onderwerpen omschreven te 

worden ten behoeve van de bezoekers: de huisregels en bewegwijzering. BVN behandeld in deze 

paragraaf alleen de bewegwijzering. De bewegwijzering wordt vanuit de meest belangrijke 

aanrijroutes vroegtijdig aangegeven. Dit betreft vanaf de A20, de belangrijkste aanrijroute van het 

voorgaand jaar. Voor de bewegwijzering voor de bezoekers verwijs ik u naar de bijlage.  

9.3 Communicatie van organisatie naar eigen medewerkers 

Kennisnemen van het draaiboek en veiligheidsplan en de uit te voeren taken, bevoegdheden 

werkzaamheden per medewerker.  

9.4 Communicatie van BVN en de organisatie.  

Om de communicatie hoog te houden zal de coördinator verkeersregelaar rechtstreeks contact 

onderhouden met de productie. Hierdoor is hij te allen tijde op de hoogte over de zaken die spelen 

en kan hij daar direct handelen indien dat noodzakelijk is.  
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Bijlage 1: Verkeersregelaars en bebording. (Uitleg zie: bijlage 1 uitleg posities/bebording) 
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Bijlage 2: bebording. (Uitleg zie: bijlage 2 uitleg posities/bebording) 
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Bijlage 3: verkeersregelaars. (Uitleg zie: bijlage 3 uitleg posities/bebording) 
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Bijlage 4: Verkeersregelaars en bebording. (Uitleg zie: bijlage uitleg posities/bebording) 
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Bijlage 5: Bus route.  
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Bijlage 6: Looproute vanaf Vlaardingen-West station.  
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Bijlage 7: Informatieborden bezoekers paviljoen/bereikbaarheid  
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Uitleg posities en bebording. 

Bijlage 1: 

1,2 + 3 = posities 1 t/m 3 zijn de parkeerstewards. Ze worden ingezet om de ruimtes optimaal te 

benutten voor de bezoekers. Het is van essentieel belang dat de parkeerstewards het overzicht 

bewaren en de bezoekers zo goed mogelijk parkeren.  

4 = de verkeersregelaar die hier gepositioneerd staat, reguleert de aanrijdende bezoekers. Daarnaast 

zorgt de verkeersregelaar voor twee banen bij de kassamedewerkers, zodat de doorstroming 

bevordert blijft.  

Tijdens de uitstroom zal de verkeersregelaar het verkeer begeleiden. Deze worden gestuurd d.m.v. 

een tekstkar of bebording. De verkeersregelaar is ter ondersteuning hiervan.  

5 + 6 = de kassamedewerkers. Zij zorgen ervoor dat de bezoekers de parkeertickets bij hun 

aanschaffen voordat zij worden begeleid naar hun parkeerplaats.  

7 = de verkeersregelaar is gepositioneerd voor de instroom/uitstroom. Het is de bedoeling dat alleen 

bestemmingsverkeer wordt doorgelaten door de volledig bevoegde verkeersregelaar. De 

festivalbezoekers worden door de verkeersregelaar begeleid naar de parkeerplaats. Ook is zijn 

functie het wild parkeren in de berm tegen te gaan.  

8 = de verkeersregelaar die gepositioneerd staat op de broekpolderweg, staat voor de instroom van 

kiss n’ ride. Tevens zorgt de verkeersregelaar ook ervoor dat de automobilisten de broekpolderweg 

niet blokkeren voor het overig verkeer. Zo voorkomt de verkeersregelaar kortstondig stilstaan van 

voertuigen.  

9= verkeersregelaar 9 staat ter ondersteuning van de kiss n’ ride en tevens ook ter ondersteuning van 

verkeersregelaar nummer 10, die staat voor de afsluiting van de brug. Mocht één van de 

verkeersregelaars van zijn positie afwijken, heeft hij altijd zijn collega die zijn taken waarneemt.  

10 = deze verkeersregelaar staat voor de afsluiting van de brug naar het festival toe. Automobilisten 

en fietsers worden hier tegengehouden. De bedoeling daarvan is dat de fietsers op de daarvoor 

tijdelijk gerealiseerde fietsenstallingen parkeren, alsmede de automobilisten op de daarvoor 

aangewezen  

11 = de verkeersregelaar staat voor de regulering van de tijdelijk gerealiseerde fietsenstalling. Ook 

houdt de verkeersregelaar toezicht op waar en hoe de fietsen geplaatst worden. Wenselijk vanuit de 

organisatie is, dat er zoveel mogelijk fietsers op de tijdelijk gerealiseerde fietsenstalling parkeren. Dit 

om het wild parkeren van fietsers tegen te gaan.  

Bebording: 

A: dit bord geeft een splitsing aan voor de uitstroom van de auto’s. Met ondersteuning van de 

verkeersregelaar zal de druk worden weggenomen van de parkeerplaatsen en zoveel mogelijk 

richting Utrecht gestuurd worden.  

B: dit bord geeft aan dat de lokale bezoekers het bord Vlaardingen kunnen volgen. Door beide 

rijrichtingen vol te laten lopen zorgen we voor minder druk op een weg. De verkeersregelaars zullen 

ondersteunen waar nodig is, om de doorstroming zo snel en vlot mogelijk te laten verlopen.  
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C: bord C geeft een splitsing aan voor de bezoekers. Links voor de kiss n’ ride bezoekers en rechts 

voor de parkeerplaats voor het festival.  

D: bord D geeft de route aan voor crew/artiesten.  

E: bord E geeft aan dat de bezoekers en kiss n’ ride van het festival naar rechts moeten richting de 

broekpolderweg. Bord C is het volgend bord dat de bezoekers tegenkomen.  

F: bord F geeft de laatste afslag aan naar het parkeerterrein.  

G: bord G geeft aan vanaf de A20 waar de bezoekers voor kiss n’ ride en parkeren naartoe moeten 

rijden. Bord C geeft de splitsing aan voor kiss n’ ride en het parkeerterrein.  

H: bord H geeft de route aan voor crew/artiesten vanaf de A20.  

I: de borden die weergegeven zijn met de letter i geven aan dat er ten tijde van het festival niet 

geparkeerd mogen worden op de parkeerplaatsen. De borden worden per vak weergegeven.  

J: bord J geeft het begin aan van de route voor crew/artiesten.  
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Bijlage 2:  

Bebording: 

K = bebording K geeft de route aan voor crew/artiesten.  

L: bord L geeft aan dat de crew/artiesten de weg naar rechts moeten vervolgen.  

M: bord M geeft aan dat de crew/artiesten naar links moeten voor het parkeerterrein, waar zij 

opgevangen worden door de parkeerstewards van BVN.  

 

Bijlage 3: 

Verkeersregelaars: 

12 = verkeersregelaar 12 staat gepositioneerd bij benzinepompstation de Aalkeet. Voorgaand jaar is 

er door de organisatie geconstateerd dat er bezoekers via die weg naar binnen proberen te rijden, of 

proberen te parkeren bij het tankstation en zo erdoorheen proberen te wandelen naar het 

festivalterrein. De verkeersregelaar zal deze bezoekers verwijzen naar de parkeerplaats voor het 

festival.  

13 = Verkeersregelaar 13 staat gepositioneerd bij het einde van de brug, bij het tijdelijk gerealiseerde 

fietsenstalling, alle aanrijdende bezoekers op de fiets worden door de verkeersregelaar verwezen 

naar de tijdelijke fietsenstalling.  

Bijlage 4: 

Bebording: 

N = bebording N geeft aan dat de crew/artiesten bij dit bord naar rechts kunnen. Ze worden 

opgevangen door de verkeersregelaars, die alle tickets scant. Dit om bij te houden hoeveel 

crew/artiesten er zijn geweest, en ervoor te zorgen dat alleen bestemmingsverkeer op deze plekken 

parkeert.  

Verkeersregelaars: 

14 = verkeersregelaar 14 staat bij het uiteinde van het crew parkeerterrein. Dit om ervoor te zorgen 

dat niemand de hekken verwijderd en gaat parkeren zonder parkeerkaart. Uit ervaring weet BVN dat 

alleen afzetting meestal niet werkt.  

15 = de verkeersregelaar die hier gepositioneerd staat, scant de kaarten en wijst de crew/artiesten 

een parkeerplaats toe.  

16 = verkeersregelaar 16 staat gepositioneerd bij de artiestenparkeerplaats. Ook hij zorgt ervoor dat 

de artiesten veilig en snel kunnen op en –afrijden.  


