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Introductie 
Voor u ligt het mobiliteitsplan voor het festival ‘Circus X’ 2018. Het festival wordt georganiseerd door 
Heavents B.V. 

Het bedrijf onderscheidt zich door haar diversiteit en liefde voor het vak. Om de organisatie van het 
evenement goed te laten verlopen, huurt de organisatie extern professionele bedrijven in om hen te 
ondersteunen in bijvoorbeeld: technische productie, beveiliging, mobiliteit, etc. De technische 
productie van de evenementen is in handen van de organisatie zelf. De organisatie heeft de nodige 
expertise op het gebied van het organiseren van kleine en grootschalige evenementen.  

Bovengenoemde organisator van Circus X verlenen Bureau Verkeersregelaar Nederland (hierna BVN) 
de opdracht om een mobiliteitsplan op te maken. Het primaire doel van het mobiliteitsplan is een 
bijdrage te leveren aan de verhoging van de verkeersveiligheid alsmede de verbetering van de 
(verkeers) leefbaarheid en beheersing van de vervoersvraag in het kader van het Festival. 
Voortvloeiend uit het mobiliteitsplan, wordt een globaal kader voorzien in het mobiliteitsplan waarin 
ruimtelijk, verkeers- en flankerende maatregelen worden opgesomd.  

Amsterdam, 19 december 2017 
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Hoofdstuk 1. Algemene gegevens 
In dit hoofdstuk staan de algemene gegevens van het mobiliteitsplan beschreven. Hierin staan het 
evenement, het bezoekersprofiel en de locatie centraal. Daarnaast wordt het beleid beschreven 
omtrent parkeren, fietsers en openbaar vervoer. Tot slot wordt er gekeken naar de inzet van 
personeel en calamiteiten.  

1.1 Evenement- en bezoekersprofiel 

Binnen het beoogde bezoekersprofiel van Circus X is gekeken naar enkele aspecten welke voor dit 
evenement relevant zijn in relatie tot mobiliteit, namelijk Herkomst en Leeftijdscategorie. 

Vanuit het aspect Herkomst komt naar voren dat het grootste gedeelte van de bezoekers vanuit 
Hoek van Holland en omgeving komt, waardoor het aandeel fietsers naar verwachting hoog is, het 
aandeel Kiss & Ride naar verwachting gemiddeld is en het aandeel OV en Auto naar verwachting laag 
is.  

Vanuit het aspect Leeftijdscategorie komt naar voren dat de doelgroep relatief jong is, wat betekent 
dat deze doelgroep minder de beschikking heeft over een auto en zodoende veelal aangewezen zal 
zijn op gebruik van fiets, OV of Taxi / Kiss & Ride. De verwachting is zodoende dat de fiets de meest 
voorkomende vervoersstroom zal zijn.  

De prognose op basis van het bezoekersprofiel voor Circus X is dat het merendeel van de bezoekers 
met de fiets (en lopend) naar het evenement zal komen of gebracht en gehaald zal worden. Het 
aandeel auto’s zal laag zijn en gebruik van het openbaar vervoer minimaal. Deze prognose is in 
hoofdstuk 3 verwerkt tot een verwachting van de verdeling over de vervoersstromen. Hierbij is in de 
projectie van locaties per vervoersstroom binnen het evenementengebied een reservecapaciteit 
ingebouwd, vanwege de mogelijkheid tot afwijkingen binnen deze prognose. Op deze wijze 
verwachten wij een robuuste afwerking van de vervoersstromen te kunnen bewerkstelligen.  
De naam van het festival is ‘Circus X’ en wordt op zaterdag 24 maart in Hoek van Holland (zie 
paragraaf 1.2 voor meer informatie over de locatie).  
 

Tabel 1. Evenement gegevens 
 

 

 

 

 

Naam evenement Circus X The Festival 
Datum Zaterdag 24 maart 2018 
Locatie Hoek van Holland, Polderhaakweg 
Tijden dag 1 Zaterdag 13:00 – 23:00 uur 
Leeftijd 18+ 
Aantal bezoekers  3.000 bezoekers 
Type evenement Freestyle 
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1.2 Locatie evenement 
Circus X The Festival, eerste editie, wordt gehouden op de Polderhaakweg, Hoek van Holland. De 
locatie biedt plaats voor dit evenement aan meer dan 3.000 bezoekers. Door middel van natuurlijke 
afrastering en elementen, wordt de veiligheid van de bezoeker en de doorstroom gewaarborgd. Ook 
is er naast het groen dat het grote evenemententerrein bevat, een groen gedeelte dat toegankelijk 
blijft voor niet bezoekers van het festival. Dit zullen de eigenaren van het grond zijn. Tijdens het 
evenement zal het (omhekte) evenemententerrein hermetisch afgesloten worden. De eigenaren 
hebben te allen tijde toegang tot hun grond, ook zijn zij op de hoogte van het evenement en hebben 
de contactgegevens van de organisatie.   

1.3 Vervoer per auto en alternatief vervoer 
Er zijn meerdere vervoerswijzen mogelijk naar Polderhaakweg, namelijk auto, OV/Pendel, touringcar, 
Kiss & Ride, fiets en lopend. Verwacht wordt, is dat het merendeel van de bezoekers met de fiets het 
evenement gaan bezoeken (voor exacte verkeersberekeningen en gedetailleerde 
routebeschrijvingen, zie hoofdstuk 3). Voor bezoekers die per auto komen geldt geen betaald 
parkeren.  

1.4 Weersgesteldheid 
Niets is zo veranderlijk als het weer. Weersomstandigheden kunnen een zeer belangrijke rol spelen 
bij het evenement. Derhalve houdt BVN het KNMI nauwlettend in de gaten bij dreigend gevaarlijk 
weer. Naar aanleiding van de internationale waarschuwingskleuren van het KNMI, heeft BVN een 
aantal scenario’s uiteengezet die een verandering in het evenement kunnen brengen. Deze zijn in 
hoofdstuk 8 beschreven. 

1.5 Calamiteiten  
In hoofdstuk 8 worden er een aantal scenario’s beschreven waarbij hulpdiensten via diverse 
aanrijroutes bij het evenement kunnen komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

BUREAU VERKEERSREGELAAR NEDERLAND B.V., GEVESTIGD TE AMSTERDAM 
INGESCHREVEN BIJ DE KVK, NUMMER 62148982 

GESCHREVEN DOOR JOEY MAHADEWSING 
 

Hoofdstuk 2. Doorstromings- en bereikbaarheidsplan 
Na kortbondig de algemene gegevens te hebben beschreven, is het doorstromings- en 
bereikbaarheidsplan onder dit hoofdstuk vermeld. Het verkeersplan is erop gericht dat de 
verkeersafwikkeling niet wordt gehinderd. Bezoekers van het evenement worden door middel van 
tijdelijke verkeersborden naar hun bestemming geleid en verkeersregelaars bewaken de 
doorstroming. Voor een kleine groep bezoekers die met de auto komen, wordt een aparte 
parkeervoorziening ingericht die de doorstroming op de Hoekse Baan ongemoeid laat. Overstekers 
vanaf deze parkeervoorziening naar de Polderhaakweg worden door de verkeersregelaars veilig naar 
de overkant geholpen. Hierbij is het van belang dat de verkeersstromen in goede banen moeten 
worden geleid opdat de veiligheid van weggebruikers wordt gewaarborgd. De organisator vraagt een 
vergunning aan, onderbouwd door inhoudelijke plannen met betrekking tot 
crowdmanagement/veiligheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling.  

Het doorstromings- en bereikbaarheidsplan heeft als doel overlast voor omwonenden en overige 
weggebruikers te beperken. In paragraaf 2.1 wordt uitleg gegeven over de tijden en locaties van 
wegafsluitingen. Ook wordt er ingegaan op welke wijze de bebording van invloed is op de inzet van 
de verkeersregelaars. In paragraaf 2.2 wordt de toegankelijkheid evenemententerrein voor 
bezoekers alsmede de af- en aanrijroutes voor crew en artiesten beschreven. De parkeerfaciliteiten 
voor de bezoekers worden vervolgens in paragraaf 2.3 behandeld. Hierbij is de bereikbaarheid van de 
parkeerlocaties evenals de looproutes naar het evenemententerrein vanuit de parkeerlocaties 
beschreven. 

2.1 Wegafsluitingen 
Wegafsluitingen zijn noodzakelijke verkeersmaatregelen met als doel het bestemmingsverkeer (de 
festivalbezoekers) naar het juiste gebied te leiden. Bij wegafsluitingen zijn verkeersregelaars 
gepositioneerd. De verkeersregelaars moeten ervoor zorg dragen dat de verkeersregels door de 
weggebruikers worden nageleefd. Wegafsluitingen worden tijdig aangekondigd. Deze worden één 
uur voor aanvang van het evenement geplaatst en één uur na afloop van het evenement verwijderd. 
Na het plaatsen van de afsluitingen, treedt het instroommoment in werking. Er zijn totaal twee 
afsluitingen die ervoor moeten zorgen dat bezoekers bij de juiste parkeerlocaties terechtkomen. Bij 
de afsluiting dient er rekening gehouden te worden met omliggende bedrijven. Personen die voor 
winkels of bedrijven komen, moeten te allen tijde toegang krijgen, omdat de toegang vanaf de 
rotonde naar de Polderhaak fysiek afgesloten wordt, gaat de organisatie in overleg met die bedrijven 
een doorlaatbewijs verstrekken. De winkels en omliggende bedrijven zijn dan geopend en zullen 
geringe hinder ervaren van de wegafzettingen. Hieronder een schematische weergave van de 
afsluitingen zoals deze zijn weergegeven in het overzichtstekening.  
 

Tabel 2. Wegafsluitingen 

2.1.1. Vooraankondigingen 
Aan het begin van de Polderhaakweg word er een vooraankondiging geplaatst. Op de 
vooraankondiging zullen de beperkingen en de tijden van het evenement worden weergegeven voor 
omwonenden, ondernemers en belanghebbenden. De toegang tot de Polderhaakweg vanaf de 
rotonde wordt fysiek afgesloten en de toegang zal dus alleen geschieden met een doorlaatbewijs, 

Wegafsluitingen  
Afsluiting 1 Polderhaakweg 
Afsluiting 2 Polderhaakweg 
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crewkaart of artiestenkaart. Dit om de druk op de kruising te verminderen en eventuele 
opstoppingen te voorkomen. 

2.2 Informeren overige partijen 
De omwonenden, bedrijven en ondernemers worden vroegtijdig geïnformeerd over het evenement 
dat gaat plaatsvinden. Er worden aan het begin van de Polderhaakweg en Lange Kruisweg 
vooraankondigingen geplaatst. Dit om de bewoners te informeren over het evenement en de daarbij 
genomen (verkeers)maatregelen. Deze weg is afgesloten op 24 maart 2018 van 10:00 tot 00:00 uur, 
deze tijden staan ook op de geplande vooraankondigingen.  

2.3 Maatregelen wildparkeren  
Uit ervaring weten wij dat bezoekers voor een festival altijd een alternatief zoeken om zo dicht 
mogelijk bij het terrein te staan. Om het parkeren op de Polderhaakweg te verhinderen hebben wij 
daarom de weg afgesloten voor verkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer. Om wildparkeren in de 
wijde omtrek tegen te gaan wordt er voor degenen die met de auto komen een parkeerlocatie 
ingericht op de Parallelweg/Oranjedijk. Daarnaast zijn er de omschreven preventieve maatregelen 
om te voorkomen dat men op andere plekken de auto gaat achterlaten. Om ervoor te zorgen dat de 
beoogde parkeerlocatie wordt vrijgehouden en beschikbaar is ten tijde van het evenement, worden 
er vooraf parkeerverbodsborden (zone) geplaatst. 

Wij nemen ook de volgende preventieve maatregelen; 

- Preventief mobiel toezicht langs de wegen; 
- Het wordt daarnaast strak gemanaged door de meewerkende coördinator; 

Middels deze maatregelen verwacht de organisatie het wildparkeren tegen te gaan. 

2.4 Oversteek rotonde 
In detail A van de overzichtstekening is de in- en uitstroom scenario getekend. Door middel van 
verkeersregelaars gaan wij de bezoekers begeleiden bij de rotonde. Er zijn verschillende tijdelijke 
verkeersmaatregelen geplaatst om de snelheid terug te dringen, en ook zijn er borden geplaatst die 
aanduiden dat er verkeersregelaars op de weg staan. Door middel van deze maatregelen kunnen de 
bezoekers veilig hun weg vervolgen naar het evenemententerrein en terug.  

2.4.1 Aanrijroute voor artiesten/crew 
Voor de medewerkers (crew) geldt een aparte toegangsweg, namelijk ter hoogte van de 
Polderhaakweg. De artiesten worden opgevangen door de verkeersregelaars die voor de ingang 
gepositioneerd staan. Zij hebben als taak de crew/artiesten te verwijzen naar de speciaal ingerichte 
parkeerlocatie. Voor hen is een apart gefaciliteerde parkeerplaats (zie overzichtstekening). De crew 
zal niet kruisen met de bezoekers van het evenement, omdat de crew al ruim voor het evenement 
begint al geparkeerd staat.  

2.5 Parkeerfaciliteiten 
Rondom het evenement is er een tijdelijk ingerichte parkeerterrein aanwezig voor festivalbezoekers. 
Omdat er 3.000 bezoekers verwacht worden gaan we de bezoekers begeleiden door middel van 
tijdelijke verkeersmaatregelen. De parkeerterreinen zijn op de overzichtstekening weergegeven.  



9 
 

BUREAU VERKEERSREGELAAR NEDERLAND B.V., GEVESTIGD TE AMSTERDAM 
INGESCHREVEN BIJ DE KVK, NUMMER 62148982 

GESCHREVEN DOOR JOEY MAHADEWSING 
 

Tabel 3. Parkeergelegenheden 

 
2.5.1 Bereikbaarheid 
Het evenement is goed te bereiken met de auto. Bezoekers per auto kunnen via verschillende routes 
bij het evenement komen. De intentie is om al het evenementenverkeer via de N223/N213 te sturen 
naar het evenement. Door middel van tijdelijke verkeersmaatregelen gaan we de bezoekers naar de 
aangewezen parkeerplaats van het festival begeleiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving Aantal plaatsen 
Nieuw Oranjekanaal Ca. 150 parkeerplekken 
Artist/crew Ca. 100 parkeerplekken 
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Hoofdstuk 3. Vervoersplan 
In hoofdstuk 3 van het mobiliteitsplan is het vervoersplan beschreven. Het vervoersplan bestaat uit 
een cijfermatig plan van de verkeersverwachting van de in- en uitstroom van de festivalbezoekers. 
Hierna volgt een overzicht van de gegevens met betrekking tot de in- en uitstroom (paragraaf 3.2).  
 

3.1 Kengetallen bezoekers 
Er zijn zoals reeds eerder vermeld meerdere vervoerswijzen mogelijk naar het evenement namelijk: 

§ Auto 
§ Openbaar vervoer 
§ Touringcar 
§ Kiss & Ride 
§ Taxi 
§ Tweewielers 
§ Lopend 

 
Verwacht wordt, is dat het merendeel van de bezoekers met de fiets komen. Dit betreft een 
prognose op basis van eerdere evenementen van Heavents en vergelijkbare evenementen. Wij zullen 
tijdens dit evenement goed monitoren over de werkelijke stromen om zo voor de volgende editie 
een beter beeld te krijgen over de vervoersstromen. Tijdens de uitstroom kunnen we eventueel nog 
inspelen op scenario’s op basis van de instroom. Hieronder volgt een theoretisch schematisch 
overzicht van verkeersberekeningen over de gemiddelde bezettingsgraad genomen over het aantal 
personen per voertuig.  

24 maart 2018 – Circus X The Festival 

Vervoerswijze % Bezetting Bezoekers Voertuigen 
Auto 10 4,0 300 75 
Openbaar Vervoer 5 n.v.t. 150 n.v.t. 
Kiss & Ride / Taxi 15 2,5 450 180 
Tweewielers 65 n.v.t. 1.950 1.950 
Lopend 5 n.v.t. 150 n.v.t. 
Totaal 100  3.000 2.205 

Tabel 4. Gemiddelde bezettingsgraad aantal personen per categorie voertuig 
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3.2 Gegevens in- en uitstroom 
In de tabellen die volgen in deze paragraaf zijn zowel de instroom als de uitstroom van de bezoekers 
in procentuele verhoudingen weergegeven. De schematische weergave in de uitstroom tabel wijkt af 
qua percentages ten opzichte van het instroommodel. Ook dit betreft een prognose op basis van 
eerdere evenementen van Heavents en vergelijkbare evenementen. Ook kunnen wij na het 
evenement de scanresultaten als goed leidraad gebruiken voor de in- en uitstroom gegevens voor de 
volgende editie.  

In onderstaande tabel worden de aantallen voertuigen per vervoersstroom weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 5. Instroomgegevens 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. Uitstroomgegevens 

 

 
 

 

 

 

 

 

Instroomtijd % Auto K+R/Taxi Tweewielers Totaal 
11:00 – 12:00 5 3,75 9 97,5 110,25 
12:00 – 13:00 5 3,75 9 97,5 110,25 
13:00 – 14:00 20 15 36 390 441 
14:00 – 15:00 30 22,5 54 585 661,50 
15:00 – 16:00 30 22,5 54 585 661,50 
16:00 – 17:00 10 7,5 18 195 220,50 
17:00 – 18:00 0 0 0 0 0 
18:00 – 19:00 0 0 0 0 0 
Totaal 100 75 180 1.950 2.205 

Uitstroomtijd % Auto K+R/Taxi Tweewielers Totaal 
20:00 – 21:00 0 0 0 0 0 
21:00 – 22:00 5 3,75 9 97,5 110,25 
22:00 – 23:00 15 11,25 27 292,5 330,75 
23:00 – 24:00 80 60 144 1.560 1.764 
24:00 – 01:00 0 0 0 0 0 
Na 01:00 0 0 0 0 0 
Totaal 100 75 180 1.950 2.205 
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Hoofdstuk 4. Parkeer- en fietsbeleid 
Dit hoofdstuk omhelst het parkeer- en fietsbeleid van BVN tijdens Circus X. Hierbij zijn onder andere 
de parkeerlocaties en aanrijroutes beschreven van bezoekers die met de auto komen (paragraaf 4.1), 
maar ook van andere verkeersdeelnemers, zoals fietsers, taxi’s en Kiss & Ride publiek (paragraaf 4.1 
tot en met paragraaf 4.4).  

4.1 Parkeren auto’s  
Zoals reeds in hoofdstuk 2.5 beschreven, is er één parkeerlocaties aanwezig in de directe omgeving 
van het evenemententerrein. Gekozen is, om P1 te faciliteren (volgens het overzicht in de bijlage). 
Reden hiervoor is de verwachtte toestroom van voertuigen. Er worden ongeveer 75 voertuigen 
verwacht. De organisatie gaat communiceren naar de bezoekers dat er beperkt aantal 
parkeerplaatsen beschikbaar zijn, en gaat iedereen adviseren zoveel mogelijk met de fiets, taxi / k+r 
te komen. Wij kunnen eventueel de aantal verwachtte auto’s opvangen en eventueel het dubbele 
hiervan.  

Tabel 7. Parkeergelegenheden 

Het parkeren zal een dienst van de organisatie zijn, en er zal dus geen betaald parkeren worden 
ingevoerd op de parallelweg (Nieuw Oranjekanaal). De verkeersregelaars van BVN zullen de auto’s 
enkel rangeren en de wegen vrijhouden. Nieuw Oranjekanaal blijft te allen tijde van weerszijde 
bereikbaar voor overig verkeer.  

4.1.1 Invalideparkeerplaatsen 
Op basis van prognoses heeft het evenement niet veel invalide bezoekers, derhalve worden de 
bezoekers opgevangen door de verkeersregelaars op de Oranjedijk en bij het tonen van een 
invalidekaart zullen wij deze bezoekers verwijzen naar de crew parkeerplaats. Om ervoor te zorgen 
dat deze bezoekers daadwerkelijk daar gaan parkeren worden ze begeleidt door de coördinator.  

4.2 Fietsbeleid 
Het evenement is goed te bereiken per fiets. Conform de verkeersberekeningen (zie hoofdstuk 3) 
wordt er 65% van de totale bezoekers verwacht die per fiets naar het festival reizen. Dat zijn 
omgerekend ongeveer 1.950 bezoekers. Het parkeren van fietsers wordt gerealiseerd in de 
fietsenstalling (zie bijbehorende overzichtstekening in de bijlage). De fietsen ondervinden geen 
hinder van de afgesloten wegen.   

 

 

 

 

Omschrijving Aantal plaatsen 
Nieuw Oranjekanaal Ca. 150 parkeerplekken 
Artist/crew Ca. 100 parkeerplekken 
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4.3 Taxi’s en K+R 
Taxi’s en K+R-publiek wordt apart gefaciliteerd (zie bijbehorende overzichtstekening in de bijlage). De 
animo van deze twee groepen zijn hoog gelet op de aanvangs- en sluitingstijd van het desbetreffende 
evenement en parkeergelegenheid. Bij het verwijzen van deze groep bezoekers door de 
verkeersregelaar wordt in acht genomen rekening te houden met het kortstondig stilstaan van 
voertuigen. Zij mogen maximaal tien minuten stil staan. Indien het K+R-publiek langer dan tien 
minuten stil staan, worden zij door de desbetreffende verkeersregelaar doorverwezen naar de 
parkeerlocatie. 

4.4 Openbaar Vervoer  
Er is een zeer beperkt aandeel van de bezoekers dat mogelijk toch gebruik maakt van het Openbaar 
Vervoer, ondanks de beperkte verbindingen. Hieronder worden de mogelijkheden beschreven van 
deze bezoekers: 

• Vanuit Vlaardingen Centrum kan de RET Stadsbus richting Hoek van Holland gepakt worden. 
Overstappen Bushalte Station West, Maassluis en de Connexxion Bus 33 richting Naaldwijk, 
na ongeveer 13 minuten arriveert de bus bij Bushalte Pettendijk, Maasdijk.  

• Vanuit Schiedam Centrum kan de Connexxion bus 36 gepakt worden richting Den Haag na 
ongeveer 22 minuten arriveert de bus bij Bushalte Pijle Tuinen, Naaldijk en kan de 
Connexxion Bus 33 gepakt worden richting Delft na 8 minuten arriveert de bus bij Bushalte 
Pettendijk, Maasdijk.  

• Vanuit Rotterdam Centraal de NS Sprinter richting Den Haag, aankomst Station Delft. Lopen 
naar de Bus-/tramhalte Station Delft, vanuit Delft Connexxion Bus 33 richting Naaldwijk, na 
54 minuten arriveert u bij Bushalte Pettendijk, Maasdijk. 

Wij merken ook dat de bezoekers die reizen naar het evenement met het Openbaar Vervoer meestal 
op een andere wijze terug gaan naar huis, helemaal wanneer de tijdsdekking van het Openbaar 
Vervoer niet optimaal aansluit op de eindtijden van het evenement. Dit kan dan zijn met bijvoorbeeld 
Taxi of Kiss & Ride.  
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Hoofdstuk 5. Bebordingsplan 
Om helder inzicht te krijgen van de faseringen van het bebordingsplan, wordt de inzet daarvan 
hieronder beschreven in fasen. BVN biedt de bezoeker een totaalpakket aan van diverse diensten 
met betrekking tot het parkeren. Hieronder wordt het bordenplan (paragraaf 5.1) alsmede de 
voorbereiding, uitvoering en de nazorg beschreven bij een evenement (paragraaf 5.2).  

5.1 Fasering bordenplan 

BVN verzorgt alvorens het evenement voor alle bebording en inrichting van de infrastructuur. In de 
bijbehorende overzichtstekeningen is te zien dat BVN alle verwijsborden rondom het gebied van het 
evenement plaatst. Een deel van de bezoekers die met de auto reizen richting het evenement, 
komen vanuit de Hoeksebaan.  
Hieronder zijn de verwijsborden opgesomd: 

Tabel 8. Verwijzingsborden 

5.2 Werkwijze  

Fase 1 Voorbereiding op- en afbouw 
Op maandag 19 maart 2018 zullen alle borden afgedraaid geplaatst worden door de monteurs van 
BVN. De monteurs zorgen ervoor dat alle afzethekken en bebording op de plek geplaatst worden 
zoals het in de overzichtstekening staat.  

Fase 2 Evenement dag 
Op zaterdag 24 maart 2018 worden alle verkeersmaatregelen in de ochtend (voor 10:00) opgedraaid 
(zie overzichtstekening). Na afloop van het evenement (omstreeks 24:00 uur) worden de 
verkeersmaatregelen afgedraaid die in de ochtend zijn opgedraaid. Ook de afzethekken worden van 
de weg gehaald. Situatie wordt dan teruggebracht naar Fase 1, zie tekening.  

Fase 3 Demontage 
Op maandag 26 maart en dinsdag 27 maart zal aan het einde van de dag alles worden 
gedemonteerd. De streven is er naar om dit voor de avondspits te doen.  

5.2.1 Vooraankondigingen & Parkeerverboden 
De vooraankondigingen en parkeerverboden zullen 7 dagen alvorens het evenement opgedraaid 
geplaatst worden. Deze worden tezamen met fase 3 (demontage) verwijderd.  

 
 

 

 

Wegen verwijzingsborden  
N223  
N213  
Hoeksebaan  
Lange Kruisweg 
Korte Kruisweg 
Polderhaakweg 
Nieuwe Oranjekanaal 
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Hoofdstuk 6: Uitvoering van het evenement  
In dit hoofdstuk staat de uitvoeringsfase van het festival centraal. In paragraaf 6.1 wordt de instroom 
van het evenement besproken. Vervolgens wordt in de laatste paragraaf beschreven hoe de 
uitstroom wordt geregeld.  

6.1 Instroom evenement 
Instroom auto’s 
Auto’s komen aangereden vanaf de Hoeksebaan. Alle voertuigen worden hier door de bebording 
gesplitst en verwezen naar de Kiss & Ride / Taxi, parkeerterrein of artiesten parking. Vanuit hier 
wordt er door de verkeersregelaar een splitsing gemaakt tussen parkeerders, crew, artiesten en Kiss 
& Ride.  

De bezoekers worden opgevangen en verwezen naar hun bestemming.  

Kiss & Ride, Taxi 
Bij de K+R/Taxi gedeelte zal een aparte ruimte gecreëerd worden waar in- en uitstappen mogelijk is. 
Nadat zij bezoekers hebben afgezet of opgehaald, worden zij op aanwijzing van de verkeersregelaar 
rechtdoor bij de volgende rotonde de Hoeksebaan opgestuurd.   

Crew/Artiesten 
Zoals eerder is beschreven, wordt de crew en artiesten geparkeerd op een ander gefaciliteerd 
terrein. Hierbij worden er plekken gecreëerd voor de crew en artiesten.  

Fietsenstalling 
De verkeersregelaars die gepositioneerd staan bij de fietsenstalling, die zorgen ervoor dat de fietsers 
de openbare paden en wegen niet blokkeren en hun fiets stallen op het groen.  

Oversteekpunt rotonde Hoeksebaan 
De verkeersregelaars zullen de geparkeerde bezoekers, kiss & Ride en taxi bezoekers bij de rotonde 
ondersteunen met de oversteek. Hier zullen twee gecertificeerde verkeersregelaars het verkeer 
stoppen om eventueel grote groepen bezoekers veilig over te laten steken. De verkeersregelaars 
houden hierbij rekening dat zij voor de doorstroming op de Hoeksebaan geen bus- en streekvervoer 
en vrachtwagens stoptekens geven. De doorstroming op de Hoeksebaan heeft te allen tijde voorrang 
op de overstekende bezoekers.  
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6.2 Uitstroom evenement 
Tijdens de uitstroom fietsen de bezoekers met begeleiding van de verkeersregelaars de 
fietsenstalling af. De verkeersregelaar die gepositioneerd staat bij de, zorgt dat de weg vrij blijft voor 
eventuele hulpdiensten en calamiteiten. Ook de verkeersregelaar bij de ingang van P1 houdt toezicht 
op het parkeerterrein en ondersteunt eventueel bij het uitrijden van het parkeerterrein.  

Op de rotonde worden extra verkeersregelaars ingezet om ervoor te zorgen dat de bezoekers van het 
festival veilig oversteken. Dit gebeurt zoals beschreven ook tijdens de instroom. 

Kiss & Ride 
in 4.3 hebben wij beschreven dat het kiss & ride publiek niet langer dan 10 minuten stil mag staan, 
ook bij de uitstroom zullen wij deze werkwijze hanteren. Indien de voertuigen langer dan 10 minuten 
stilstaan zullen wij de voertuigen verwijzen naar de parkeergelegenheid en zullen zij op aanwijzingen 
van de verkeersregelaars daar parkeren. Dit om de eventuele druk bij de kiss & ride weg te nemen.  

Door het verkeer op deze wijze te laten stromen, blijven langzaam verkeer en snel verkeer het meest 
van elkaar gescheiden. Derhalve kan een vlotte doorstroming van het verkeer gerealiseerd worden.  

6.3 Piekmoment uitstroom 
Op het moment van de uitstroom verwachten wij een piek moment van lopende bezoekers richting 
de rotonde, de tijdelijk ingericht parkeerplaats, de kiss & ride en de taxi. Derhalve zijn er volgens 
onze berekeningen geen moment van oponthoud of mogelijke opstoppen voor het doorgaand 
verkeer. Dit betreft tijdens de uitstroom naar verwachting zo’n 80% van de voetgangers (840 
personen) tijdens de 60 minuten piekuitstroom. Vertaald naar drukte per minuut zal dit zo’n 14 
personen per minuut zijn.  

Kijkende naar het aandeel fietsers betreft dit naar verwachting zo’n 80% van de fietsers (1.560 
fietsers) tijdens de 60 minuten piekuitstroom. Vertaald naar drukte per minuut zal dit zo’n 26 fietsers 
per minuut zijn.  

Gezamenlijk (14+26=40) zou dit met gemak verwerkt moeten kunnen worden door de route. Ook bij 
de oversteek bij de rotonde zou 14 personen per minuut niet tot enige stremming hoeven leiden.  
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Hoofdstuk 7. Inzet personeel 
Naar aanleiding van de voorgaande hoofdstukken waar onder andere het doorstromings- en 
bereikbaarheidsplan (hoofdstuk 2) en het bebordingsplan (hoofdstuk 5) is besproken, kan de inzet 
van het personeel worden bepaald. Het personeel bestaat uit één centrale verkeerscoördinator.  

Naast de coördinator zullen 7 gecertificeerde verkeersregelaars de afzettingen en wegblokkades 
bewaken. De inzettijden zijn indicatief en kunnen in de praktijk afwijken. De verkeersregelaars 
verlaten hun post als de verkeerscoördinator aangeeft dat er weinig tot geen verkeer meer is.  

 

Tabel 9. Inzet personeel 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Functie Aantal  Positie                                                                  Inzettijd 

Verkeerscoördinator 1   Nabij het ev-terrein                                           11:00 – 00:00 

Verkeersregelaar 8         

 

 

Calamiteitenroute                                              11:00 – 00:00         
Kruising                                                                 11:00 – 00:00         
K+R                                                                        11:00 – 00:00    
Parking                                                                  11:00 – 00:00  
Afzetting Polderhaakweg                                  11:00 – 00:00      
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Hoofdstuk 8. Ontruimings- en calamiteitenplan 
In paragraaf 8.1 wordt er beschreven hoe het personeel moet handelen in geval van een calamiteit. 
In paragraaf 8.2 zijn een aantal scenario’s uiteengezet over ontruiming bij een calamiteit.  

8.1 Calamiteiten 
Medewerkers, artiesten, leveranciers en hulpdiensten maken gebruik van een ander gefaciliteerd 
terrein, zoals reeds eerder is aangegeven in hoofdstuk 4. Voor hulpdiensten is er een 
calamiteitenroute uiteengezet. Deze is aangeduid met de rode lijn naast het evenemententerrein. De 
calamiteitenroute wordt te allen tijde vrijgehouden van autoverkeer. Op deze manier hebben de 
hulpdiensten de ruimte om snel hun weg richting het evenemententerrein te vinden zonder mee te 
gaan met de stroom van voertuigen van bezoekers. De verkeersregelaar krijgt via de verkeer 
coördinator duidelijk de instructie door, dat hij of zij de hulpdiensten richting die wegen moet 
verwijzen.  

8.2 Ontruiming mobiliteit 
Het is mogelijk dat Heavents overgaat tot het ontruimen in het geval van een calamiteit. In dit geval 
leidt BVN de bezoekers, zo snel mogelijk via de Hoeksebaan richting de hoofdwegen. Vier 
verkeersregelaars worden op de kruising Hoeksebaan gepositioneerd en rondom het 
evenemententerrein. Netgenoemde met zorgen voor een vlotte ontmanteling van het verkeer 
afkomstig van het evenemententerrein. Hieronder staan verschillende scenario’s beschreven op 
basis van de internationale waarschuwingskleuren van het KNMI.  

8.2.1. Scenario 1: Groen 
Bij code groen is er geen bijzonder weer waarbij kans is op gevaarlijke weersituaties.  

BVN: onderneemt geen actie.  

8.2.2. Scenario 2: Geel 
Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen 
waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat 
het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent. 
 
BVN: onderneemt geen actie, dit wordt al vooraf aangekondigd en kunnen in overleg met de 
organisatie en gemeente op- of afschalen.  

8.2.3. Scenario 3: Oranje 
Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, 
letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven 
als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.  

BVN: onderneemt alleen actie in overleg met de organisatie.  

8.2.4 Scenario 4: Rood 
Dit is een echt weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De 
weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij ontwrichtend 
kan zijn.  
 
BVN: Heavents gaat over tot ontruiming in overleg met de organisatie en hulpdiensten. 
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Hoofdstuk 9. Communicatieplan 
Het communicatieplan is het laatste hoofdstuk van het mobiliteitsplan. Dit hoofdstuk geeft weer op 
welke wijze de interne en externe communicatie plaatsvindt. In paragraaf 9.1 is de interne 
communicatie beschreven en in paragraaf 9.2 staat de externe communicatie centraal. Tot slot wordt 
in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk een communicatieschema weergegeven.  

 
9.1 Interne communicatie 
Alvorens het evenement van start gaat, is eenieder op de hoogte van zijn of haar uit te voeren taken. 
De desbetreffende medewerker dient kennis genomen te hebben van het draaiboek en het 
mobiliteitsplan. Hij of zij weet welke bevoegdheden en werkzaamheden gebruikt mag worden. Dit 
geldt eveneens voor de verkeerscoördinator die nog een belangrijkere taak heeft, namelijk het 
aansturen van het personeel. Om de communicatie hoog te houden, zal de coördinator rechtstreeks 
contact onderhouden met de organisator(en) (zie hoofdstuk 9.3).  

9.2 Externe communicatie 
In sub paragraaf 9.1.2 zal besproken worden hoe de communicatie tot stand komt richting 
omwonenden, bedrijven en overige belanghebbenden. In sub paragraaf 9.1.2 staat centraal hoe de 
communicatie plaatsvindt naar de bezoekers toe.  

9.2.1 Communicatie BVN naar omwonenden, bedrijven en overige belanghebbenden 
De organisatie maakt het evenement tijdig bekend bij omliggende bedrijven en bewoners. Zij krijgen 
informatie over het tijdstip van het evenement evenals de genomen (verkeers)maatregelen en de 
manier waarop de organisatie verkeershinder zo veel mogelijk probeert te beperken. Er zijn 
woningen in de buurt van het evenement. Gezien de inspanningen van de organisatie om bedrijven 
en omwonenden te informeren is de verwachting dat zij geen overlast van het evenement zullen 
ondervinden. 
 
9.2.2 Communicatie BVN naar de festivalbezoekers 
Het festival is op regionaal niveau. De meeste bezoekers komen uit Vlaardingen, Rotterdam en 
omstreken. Voorts is de N223 de belangrijkste aanrijroute voor bezoekers die per auto het festival 
bezoeken. De bezoekers worden vanaf de afrit van de N223/N213 opgevangen door bebording.  
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9.3 Communicatieschema 
Hieronder is een communicatieschema afgebeeld. Dit schema geeft weer hoe de communicatie voor, 
tijdens en na het evenement plaatsvindt. De organisatoren communiceren rechtstreeks met de 
centrale verkeerscoördinator. De coördinator monitort het verkeer tijdens het evenement. Ook is hij 
het eerste aanspreekpunt bij een eventuele calamiteit en/of ongeval. Hij instrueert en geeft direct 
leiding aan zowel de verkeersregelaars als de parkeerstewards en kassamedewerkers.  
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