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1 Inleiding 

Stichting Sophia Scholen (hierna De Stichting) werkt samen met Wonderland Kinderopvang en de 

gemeente Hillegom aan de realisatie van een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) in Hillegom. In dit 

nieuwe IKC, dat over circa twee jaar gereed zal zijn, worden de basisscholen Jozefschool en De 

Leerwinkel ondergebracht. 

 

Tot de realisatie van het nieuwe IKC wil De Stichting werken vanuit één tijdelijke hoofdlocatie. Om dit 

mogelijk te maken wordt op de Leerwinkel-locatie een interne verbouwing uitgevoerd. Daarnaast wil 

men op het schoolplein van De Leerwinkel een viertal tijdelijke klaslokalen plaatsen. In totaliteit krijgt de 

school daarmee de beschikking over twaalf klaslokalen en een speellokaal.  

 

In de figuren 1.1 en 1.2  is de ligging van de planlocatie 'Leerwinkel' in Hillegom weergegeven. 

  

 

Figuur 1.1: Ligging plangebied Leerwinkel in Hillegom 
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Figuur 1.2: Ligging plangebied Leerwinkel in Hillegom 

 

 

De Stichting stelt voor het plan voor de tijdelijke uitgebreide school een ruimtelijke onderbouwing op. 

Onderdeel van de motivatie is het aspect verkeer en de verkeersveiligheid.  

 

In 2017 heeft BuroDB, in opdracht van de gemeente Hillegom, een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd 

in het kader van een locatiestudie voor het nieuwe IKC in Hillegom. De locatie van de Leerwinkel was één 

van de beoogde locaties en daarmee is voor de planlocatie recent een verkeerskundige analyse 

uitgevoerd. De bevindingen van de analyse kunnen dan ook worden gebruikt bij de ruimtelijke 

onderbouwing van dit plan. 

 

De Stichting heeft voor het plan van de tijdelijke uitgebreide school op de Leerwinkel-locatie aanvullend 

behoefte aan een analyse van de effecten ten aanzien van de verkeersveiligheid. Aan BuroDB is 

gevraagd om een nadere beschouwing van dit verkeersaspect uit te voeren en teven kort in te gaan op 

de parkeerbehoefte van de school in de tijdelijke situatie.   

 

De bevindingen van de verkeerskundige beschouwing zijn in deze notitie beschreven. Hierbij worden 

suggesties gedaan van laagdrempelige voorzieningen om de verkeersveiligheid rondom de schoollocatie 

te kunnen borgen c.q. te verbeteren. 

 

Op 17 juli 2019 is het plan toegelicht en besproken met de buurtbewoners en belanghebbenden tijdens 

een inloopavond op de schoollocatie. Bruikbare ideeën en suggesties die uit deze bijeenkomst naar 

voren zijn gekomen zijn in de verkeerskundige analyse betrokken.  
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2 Bestaande situatie 

Het plangebied ligt aan de in een 30 km/uur-gebied aan de Thorbeckelaan. De locatie wordt op het 

bovenliggende wegennet (ontsluitingswegen; Meerlaan en Weerlaan) ontsloten middels de Van Limburg 

Stirumlaan (westzijde) en de Savornin Lohmanlaan/Thorbeckelaan en Schaepmanlaan (zuidzijde). In de 

praktijk blijkt de Van Limburg Stirumlaan voor de school de belangrijkste ontsluitingsweg.  

 

De woonwijk ten noorden van de planlocatie is voor verkeer 'doodlopend'. De route via de Van der Duyn 

van Maasdamlaan is voor deze wijk de enige ontsluiting op het hoofdwegennet. De planlocatie kan dus 

op twee mogelijkheden van het hoofdwegennet worden bereikt (zie de groene lijnen in figuur 2.1).  

 

 

Figuur 2.1: Ligging plangebied met omliggende wegenstructuur 

 

 

De schoollocatie is voor fietsers en autoverkeer goed bereikbaar. Er is een vrij directe ontsluiting op het 

hoofdwegennet van Hillegom (de Weerlaan) via de Van Limburg Stirumlaan. Via de Savornin Lohmanlaan 

en Schaepmanlaan (door de woonwijk) is er aansluiting op de Meerlaan. Ten noorden van de school, in 

de woonwijk, is er een ontsluiting op de Weerlaan aanwezig die alleen toegankelijk is voor voetgangers, 

fietsers en calamiteitenverkeer. Alle wegen binnen de wijk behoren tot het 30 km/uur-gebied. 

 

De aangrenzende parkeerplaats aan de Van der Duyn van Maasdamlaan biedt ruimte aan veertien 

parkeervakken voor personenauto's. Dit terrein is 's avonds afgesloten. In de directe omgeving van de 

school is parkeren mogelijk in hier en daar aangelegde parkeervakken en op straat (Savornin 

Lohmanlaan en Thorbeckelaan). Op de Van der Duyn van Maasdamlaan geldt op het deel tussen de 

Aalberselaan en de Van Limburg Stirumlaan tijdens de schooltijden van 8.00 tot 15.30 uur een 

stopverbod aan beide zijden van de weg. 

 

In figuur 2.2 zijn enkele foto's opgenomen die een impressie geven van de planlocatie. 
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Figuur 2.2: Impressie planlocatie De Leerwinkel  

 

 

Parkeersituatie 

Uit de notitie 'verkeerskundige analyse verkeerssituatie Thorbeckelaan' van de gemeente Hillegom volgt 

dat er in de huidige situatie op eigen terrein 14 parkeerplaatsen aanwezig zijn ('s avonds afgesloten) en 

in de directe omgeving 25 parkeerplaatsen langs de openbare weg. Op de Van der Duyn van 

Maasdamlaan is een stopverbod ingesteld ten behoeve van de veiligheid van de schoolomgeving. 

 

In figuur 2.3 is dit schematisch weergegeven. 
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Figuur 2.3: Verkeerssituatie huidige situatie (bron: Gemeente Hillegom) 

 

 

Uit een in 2012 in Hillegom uitgevoerd parkeeronderzoek volgt voor de omgeving van de Leerwinkel het 

volgende: 

� op de wegen rondom de schoollocatie is op de weekdagen overdag sprake van de laagste 

parkeerbezetting; 

� De totale parkeercapaciteit op acceptabele loopafstand (<100 meter) van de schoollocatie is 

volgens het parkeeronderzoek circa 98 parkeerplaatsen; 

� Op het gemeten drukste moment waren hiervan 60 plaatsen bezet; een bezettingsgraad van circa 

62% en een restcapaciteit van circa 38 parkeerplaatsen; 

� Gedurende de dagperiode van een weekdag ligt de gemeten totale bezettingsgraad op circa 38%, 

met een restcapaciteit van circa 61 plaatsen; 

 

Op basis van voorgaande kan worden gesteld dat in de huidige situatie geen sprake is van 

parkeerproblemen rondom de planlocatie (in de wijk). De bezettingsgraad van de totale omgeving 

overschrijdt op geen enkel moment de grens van 80%.  Dit biedt mogelijkheden voor het aan de school 

gebonden verkeer dat alleen een parkeervraag gedurende de dagperiode (tussen 8.00 en 18.00 uur) 

heeft. 

 

Opmerking:  

Het parkeerterrein (met 14 parkeerplaatsen) aan de Van de Duyn van Maasdamlaan, gelegen naast de 

huidige school, is in het parkeeronderzoek van 2012 niet meegenomen.  
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Bereikbaarheid 

In 2017 zijn verkeersmetingen verricht op de hoofdwegen nabij de planlocatie. Het betreft de Meerlaan 

en de Weerlaan. In tabel 2.1 zijn de relevante meetgegevens weergegeven. 

 

Locatie  Intensiteit 

gemiddelde 

werkdag [mvt/etm] 

Intensiteit 

gemiddelde 

weekdag [mvt/etm] 

Snelheid V85 

[km/uur] 

Snelheid Vgem 

[km/uur] 

Meerlaan 

Bij aansluiting 

Schaepmanlaan 

    

   telweek 1 8.294 7.737 48 39 

   telweek 2 8.463 7.876 47 38 

Weerlaan 

Ten zuiden van Van 

Limburg Stirumlaan 

    

   telweek 1 11.309 10.491 52 45 

   telweek 2 11.422 10.491 51 45 

Weerlaan 

Ten noorden van Van 

Limburg Stirumlaan 

    

   telweek 1 12.043 11.206 56 49 

   telweek 2 12.013 11.054 56 49 

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens tellocaties Hillegom in 2017 (29 augustus t/m 11 september) 

 

 

Volgens opgave van de gemeente Hillegom is er door bewoners van de wijk rondom De Leerwinkel 

melding gemaakt van verkeershinder bij de kruising van de Weerlaan en de Van Limburg Stirumlaan. 

Volgens de bewoners is het erg druk op de Weerlaan en zij ervaren het daarmee als lastig om de wijk via 

de Van Limburg Stirumlaan te verlaten. Dit is objectief echter niet onderbouwd. 

 

Omdat deze situatie ook van invloed is op de bereikbaarheid van de onderzoekslocatie, is bij het 

onderzoek in 2017 het verkeer op de kruising Weerlaan-Van Limburg Stirumlaan tijdens de ochtendspits 

visueel geteld. Tijdens de schouw viel het op dat het tweede kwartier, van 8.15 tot 8.30 uur, het drukste 

moment was; er was duidelijk sprake van een piekmoment. Dit tijdstip valt samen met de begintijd van 

de bestaande school en het verkeer was op dat moment dan ook duidelijk voornamelijk gebonden aan 

de school.  

 

Verder viel het dat de wachttijd van het verkeer vanaf de Van Limburg Stirumlaan richting Weerlaan tot 

tweemaal toe opliep tot meer dan 30 seconden. De maximale wachtrij liep daarbij op tot maximaal 5 

auto's. 

 

Om de waargenomen situatie objectief beter te kunnen beoordelen is voor het piekmoment van 8.15 tot 

8.30 uur een kruispuntberekening uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma Omni-X. In 

figuur 2.4 zijn de resultaten van deze berekening gepresenteerd. 
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Figuur 2.4: Resultaten kruispuntberekening Weerlaan-Van Limburg Stirumlaan, situatie 31-08-2017 van 08.00-08.45 uur 

 

 

Uit de kruispuntberekening volgt dat op het drukste moment de gemiddelde wachttijd voor het verkeer 

op de Van Limburg Stirumlaan 10 seconden is. Hiermee wordt voldaan aan de nog acceptabele grens 

voor de gemiddelde wachttijd van 30 seconden. De I/C-ratio op de Van Limburg Stirumlaan is maximaal 

0,32 en die voldoet daarmee ruim aan de grenswaarde van 0,7 voor een goede verkeersafwikkeling. Op 

basis van de visuele verkeerstelling kan worden gesteld dat de verkeerssituatie van de kruising 

Weerlaan-Van Limburg Stirumlaan in de bestaande situatie goed is. 

 

De waargenomen incidentele langere wachttijd (>30 seconden) is mogelijk het gevolg van de inrichting 

van de aansluiting (aanwezigheid plateau). Maar ook het slechte, zeer regenachtige weer tijdens de 

waarneming kan hieraan hebben bijgedragen. 

 

Bij de uitgevoerde kruispuntberekening is uitgegaan van een worst case-situatie voor het verkeer op de 

Weerlaan. Als gevolg van de afgesloten N208 is de getelde intensiteit daar hoger dan normaal. Gesteld 

kan worden dat onder normale omstandigheden de afwikkeling van het kruispunt beter is. 

 

Opgemerkt is dat de aansluiting van de Van Limburg Stirumlaan op de Weerlaan anders is uitgevoerd 

dan de aansluiting van de Vosselaan op de Weerlaan (zie foto's figuur 2.5). 

 

 

Figuur 2.5: Aansluiting Vosselaan (links) en aansluiting Van Limburg Stirumlaan (rechts) op de Weerlaan 

 

 

Bij de aansluiting van de Van Limburg Stirumlaan op de Weerlaan is een inritconstructie aanwezig met 

een verhoogd plateau. Hierdoor wordt het verkeer van en naar de woonwijk afgeremd en wordt het 

begin/eind van de 30 km/uur-zone geaccentueerd.  

 

Op basis van visuele waarnemingen bij beide kruisingen en gesprekken met bewoners kan worden 

gesteld dat de uitwisseling van het verkeer door de aanwezige inritconstructie (met verhoging) in de Van 
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Limburg Stirumlaan moeilijker verloopt dan in situaties zonder een inritconstructie (zoals bijvoorbeeld bij 

de Vosselaan).  

 

Veiligheid 

Ten aanzien van de verkeersveiligheid in de omgeving van de schoollocatie in de huidige situatie kan het 

volgende worden gesteld: 

� Er is sprake van een (typisch) 30 km/uur-gebied met een inrichting van erftoegangswegen met 

trottoirs aan weerszijden en geen specifieke fietsvoorzieningen.  

� Op de Van der Duyn van Maasdamlaan is een stopverbod aan beide zijden van de weg ingesteld 

gedurende de schooltijden (8.00 - 15.30 uur) ten behoeve van de veiligheid van de 

schoolomgeving. 

� Op de rand van het trottoir, ter plaatse van het plateau op het kruispunt voor de ingang van de 

school, zijn enkele paaltjes geplaatst om ervoor te zorgen dat autoverkeer niet over de trottoirs 

rijdt (zie foto figuur 2.6. 

 

 

Figuur 2.6: Paaltjes op de trottoirs bij het kruispunt voor de schoolingang 

 

 

Verkeersgeneratie en parkeerbehoefte school 

De school in de huidige situatie biedt plaats aan circa 133 leerlingen en een BSO voor circa 40 kinderen. 

Voor het vaststellen van de verkeersgeneratie en parkeerbehoefte in deze huidige situatie 

(referentiesituatie) een kwantitatieve beoordeling van deze beide aspecten is gebruik gemaakt van de 

rekentool 'Verkeersgeneratie en Parkeren' van het CROW
1
. Hierin is voor de berekening van de 

verkeersgeneratie en parkeerbehoefte van scholen en kinderdagverblijven een speciale module 

opgenomen. De rekentool berekent naast de totale verkeersgeneratie en parkeerbehoefte ook de 

specifieke behoefte aan Kiss+Ride parkeervakken. 

 

In bijlage 1 van deze notitie is de rekensheet opgenomen. Bij de berekening is voor de school en de BSO 

samen uitgegaan van een basisschool bestaande uit vier groepen onderbouw en vier groepen 

bovenbouw. De resultaten zijn samengevat in tabel 2.2. 

 

 

                                                                 
1
 Het CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer 
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Bestaande situatie Hoeveelheid 

Totale verkeersgeneratie 190 ritten/etmaal 

Verkeersgeneratie maatgevend moment (spits) 69 ritten/uur 

Parkeerbehoefte 9 parkeervakken 

Benodigde ruimte voor Kiss+Ride 16 parkeervakken 

Tabel 2.2: Verkeersgeneratie en parkeerbehoefte huidige situatie 
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3 Plansituatie 

Het plan omvat een interne verbouwing van de school, de realisatie van vier noodlokalen op het huidige 

schoolplein (noordzijde van het gebouw), het verplaatsen van de ingang van het schoolplein en het 

toevoegen van stallingsplaatsen voor fietsen op het huidige schoolplein. In de foto van figuur 3.1 zijn de 

onderdelen van het plan grafisch weergegeven. In figuur 3.2 is een tekening van de tijdelijke 

schoollokalen weergegeven. 

 

 

Figuur 3.1: Schoollocatie Leerwinkel in de plansituatie 

 

 

 

Figuur 3.2: Tijdelijke huisvesting  
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Verkeersgeneratie en parkeerbehoefte school 

In de beoogde tijdelijke situatie zal de school, volgens opgave, ruimte bieden aan circa 266 leerlingen.  

� De leerlingen worden gehuisvest in twaalf klaslokalen.  

� Uitgangspunt is zes groepen onderbouw en zes groepen bovenbouw. 

Voor deze situatie zijn verkeersberekeningen uitgevoerd met behulp van de CROW-rekentool. De sheet 

met de rekenresultaten is in deze notitie opgenomen als bijlage 2.  

 

Bestaande situatie Hoeveelheid 

Totale verkeersgeneratie 296 ritten/etmaal 

Verkeersgeneratie maatgevend moment (spits) 107 ritten/uur 

Parkeerbehoefte 13 parkeervakken 

Benodigde ruimte voor Kiss+Ride 24 parkeervakken 

Tabel 3.1: Verkeersgeneratie en parkeerbehoefte plansituatie 

 

 

Uit de vergelijking van de bevindingen in tabel 3.1 met die van tabel 2.2 volgt: 

� de verkeersgeneratie van de schoollocatie neemt toe met circa 106 autoritten per etmaal; 

� dit is een toename van circa 56 procent van aan school gebonden autoverkeer; 

� in de maatgevende spitsperiode neemt de verkeersaantrekkende werking van de school toe met 

circa 38 autoritten; 

� de parkeerbehoefte van de school (voor personeel) neemt toe met 4 parkeerplaatsen, van 9 naar 

13 plaatsen; 

� de parkeerdruk vanwege het parkeren door de ouders van kinderen neemt toe met circa 7 

parkeerplaatsen in de maatgevende ochtendperiode (brengen) en middagperiode (halen). 

 

 

Bereikbaarheid 

Op basis van de verkeersaantrekkende werking van de school in de nieuwe situatie is voor het kruispunt 

Van Limburg Stirumlaan - Weerlaan een kruispuntberekening uitgevoerd. Daarbij is als worst case-

situatie ervan uitgegaan dat de totale hoeveelheid verkeer van en naar de Van Limburg Stirumlaan, in 

het drukste uur, met circa 60 procent toeneemt ten opzichte van de huidige situatie. In figuur 3.1 zijn de 

berekeningsresultaten grafisch weergegeven. 

 

 

Figuur 3.1: Resultaten kruispuntberekening Weerlaan-Van Limburg Stirumlaan, plansituatie van 08.00-08.45 uur 

 

 

Uit de kruispuntberekening volgt dat op het drukste moment de gemiddelde wachttijd voor het verkeer 

op de Van Limburg Stirumlaan 17 seconden is. Hiermee wordt voldaan aan de nog acceptabele grens 

voor de gemiddelde wachttijd van 30 seconden. De I/C-ratio op de Van Limburg Stirumlaan is maximaal 

0,55 en die voldoet daarmee nog aan de grenswaarde van 0,7 voor een goede verkeersafwikkeling. Op 
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basis van deze berekening kan worden gesteld dat de verkeerssituatie van de kruising Weerlaan-Van 

Limburg Stirumlaan in de plansituatie nog goed is. 

 

Zoals in hoofdstuk 2 al is beschreven kan de vormgeving van de aansluiting op drukke momenten leiden 

tot langere wachttijden voor verkeer van en naar de Limburg Stirumlaan. Dat de verkeersafwikkeling van 

het kruispunt volgens de berekening acceptabel is wil dan ook niet zeggen dat in de toekomst zich op 

bepaalde momenten ook langere wachttijden zullen voordoen. Dit kan echter worden gezien als 

incidenteel en is voor de tijdelijke duur van circa twee jaar niet onacceptabel.  

 

Parkeerbehoefte 

Uit de verkeersberekeningen van de huidige situatie en plansituatie volgt dat de parkeerbehoefte van de 

school voor personeel toeneemt van negen naar dertien parkeerplaatsen. Afgesproken is dat het 

personeel van de school in de komende twee jaar zal gaan parkeren op het parkeerterrein De Vosse. 

Daarmee wordt op de parkeerkoffer naast de school plaats vrij gemaakt voor het parkeren van ouders 

voor het halen en brengen van de schoolkinderen. Op parkeerterrein De Vosse is ruim voldoende 

parkeergelegenheid voor al het personeel. 

 

Uit de verkeersberekeningen volgt verder dat voor het halen en brengen van de schoolkinderen door 

ouders/begeleiders circa acht extra parkeerplaatsen nodig zijn in de nieuwe situatie. Deze benodigde 

extra parkeerruimte kan worden gevonden op de parkeerkoffer naast de school. Het terrein heeft een 

capaciteit van veertien parkeerplaatsen. Voor de school (directie, bezoek, etc.) worden op dit terrein 

twee parkeerplaatsen gereserveerd. Dat betekent dat hier tijdens de schooltijden op het terrein twaalf 

extra parkeerplaatsen worden vrij gemaakt voor het halen en brengen van de schoolkinderen. Volgens 

de berekeningen wordt hiermee voldoende extra parkeercapaciteit gecreëerd.  

 

Parkeerbehoefte fietsen 

In het plan voor de tijdelijke situatie zal op het schoolplein worden voorzien in extra fietsenstallingen. 

Voor de parkeerbehoefte van fietsen is een berekening gemaakt op basis van kencijfers van het CROW. 

Deze berekening is bij deze notitie opgenomen in bijlage 3. 

 

Uit de berekening volgt dat de school in de nieuwe situatie een totale behoefte heeft van circa 144 

stallingsplaatsen voor fietsen. In het plan is (volgens opgave van de school) rekening gehouden met een 

hoeveelheid van 150 tot 165 stallingsplaatsen. Hiermee is sprake van voldoende parkeercapaciteit. 
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4 Verkeersveiligheid 

Een verkeersveilige omgeving is bij scholen van het grootste belang. Voor het plan voor de tijdelijke 

huisvesting van de Leerwinkel en Jozefsschool op de locatie aan de Thorbeckestraat is dan ook het 

gezamenlijke doel om de verkeersveiligheid rondom de schoollocatie te borgen c.q. te verbeteren. 

 

Omdat het voor de school gaat om een tijdelijke situatie zullen hiervoor geen drastische maatregelen 

met wegreconstructies den dergelijke (kunnen) worden getroffen. Eventueel benodigde voorzieningen 

moeten worden gevonden in laagdrempelige maatregelen. 

 

In dit hoofdstuk zijn de voor de schoollocatie van de Leerwinkel/Jozefschool specifiek mogelijke 

voorzieningen en maatregelen beschreven. Het gaat daarbij om een advies met verschillende opties 

waaruit de school en/of gemeente een keuze kunnen maken. De bron van de aangedragen maatregelen 

en voorzieningen ligt in de participatie met belanghebbenden en verkeerskundige theorie. 

 

Op 17 juli is op de locatie een inloopavond georganiseerd voor bewoners en belanghebbenden. Daaruit 

zijn ideeën en suggesties naar voren gekomen voor mogelijke maatregelen ter verbetering van de 

verkeersveiligheid. In het overzicht van bijlage 4 zijn de tijdens de avond gemaakte opmerkingen 

opgenomen. Een deel van deze opmerkingen is betrokken in de voorstellen voor optimalisatie van de 

veiligheid. 

 

In het algemeen kan verkeersveiligheid worden gevonden/bewerkstelligd door: 

1. het scheiden van verkeerstypen, waarbij elk van de verkeerssoorten zijn eigen plek/ruimte heeft. 

Dit geeft duidelijkheid en overzicht voor en aan alle verkeersdeelnemers wat de kans op 

ongevallen doet afnemen. 

2. het mengen van alle verkeerstypen (shared space). Het verminderde overzicht en de verminderde 

voorspelbaarheid in de verkeerssituatie zorgen voor een hoger attentieniveau van de (alle) 

verkeersdeelnemers. Hierdoor neemt de kans op ongevallen af. 

 

Omdat drastische maatregelen in deze situatie niet van toepassing zijn, is het treffen van maatregelen 

volgens optie 2 niet van toepassing. Voor het inrichten van de omgeving tot een shared space is een 

omvangrijke reconstructie van het gebied nodig. Voor de voorziene tijdelijke situatie is dit niet doelmatig. 

 

Dat betekent dat voor de bevordering van de verkeersveiligheid rondom de school, in de tijdelijke 

situatie, gedacht moet worden aan aanpassingen en voorzieningen die de scheiding tussen de 

verkeerssoorten vergroot en de conflictsituaties van en tussen verkeerssoorten verminderd. 

 

In de huidige situatie is er reeds een scheiding aanwezig tussen voetgangers op de trottoirs en het 

overige verkeer (autoverkeer en fietsers). Langs de hoofdwegen (Meerlaan en Weerlaan) is ook sprake 

van een scheiding tussen autoverkeer en fietsverkeer door de aanwezigheid van vrij liggende fietspaden.  

 

Op de hoofdwegen en de bijbehorende fietspaden is voldoende capaciteit beschikbaar om de extra 

hoeveelheid verkeer in de plansituatie op een veilige manier te kunnen verwerken. Maatregelen ter 

bevordering van de verkeersveiligheid spitsen zich daarmee alleen toe op de 30 km/uur-wegen van en 

naar de schoollocatie. 

 

Het realiseren van vrij liggende fietspaden of het aanbrengen van fiets(suggestie)stroken op de 

bestaande (klinker)wegen ligt niet in de rede. Dergelijke maatregelen zijn niet laagdrempelig en zijn niet 
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passend binnen het concept duurzaam veilig bij 30 km/uur-wegen. Bij scheiding tussen de 

verkeerssoorten moet vooral gedacht worden aan het creëren van voldoende overzicht voor elk van de 

verkeerssoorten, zo mogelijk een aparte geleiding van het auto- en fietsverkeer, en het creëren van een 

voor elke verkeerssoort 'eigen' plek voor het kunnen uitvoeren van specifieke verkeershandelingen.  

 

Op basis hiervan kan worden gesteld dan een verbetering van de verkeersveiligheid kan worden 

bewerkstelligd door de volgende (typen) maatregelen: 

� Vergroten zichtbaarheid; 

� Verlagen rijsnelheid autoverkeer; 

� Scheiden voetgangsers/fiets/auto waar mogelijk; 

� Vrije uitwisselingszone voor fietsers en voetgangers; 

� Attentieverhogende voorzieningen voor autobestuurders; 

� Gedragsaanpassing; 

� Differentiatie schooltijden; 

� Overig. 

 

Hierna zijn voor elk van deze typen maatregelen voorbeelden en specifiek voor de locatie van toepassing 

zijnde voorstellen beschreven. De gestelde adviezen en aanbevelingen zijn voor de Stichting en de 

gemeente ter overweging gegeven. De keuze voor het wel of niet treffen van maatregelen ligt bij hen. 

 

Vergroten zichtbaarheid 

De verschillende verkeersdeelnemers moeten goed zicht hebben op elkaar. Zien en gezien worden. 

Hiervoor kan worden gezorgd door het inventariseren van de aanwezige elementen in het straatbeeld 

en (waar mogelijk) het verwijderen van de elementen die zorgen voor zichtbeperking/-belemmering. Te 

denken valt aan (te hoge) bossages, hekwerken, bomen, etc. Overigens kunnen ook langs de weg 

geparkeerde auto's en fout geparkeerde auto's zorgen voor ongewenste zichtbeperking. Bij het 

'aanwijzen' van parkeerlocaties van auto's moet hier rekening mee worden gehouden en maatregelen 

tegen fout parkeren te worden overwogen.  

 

Op de wegen van en naar de schoollocatie van De Leerwinkel is op enkele plekken sprake van 

(mogelijke) zichtbeperking. Belangrijkste voorbeeld is de bocht in de Savornin Lohmanstraat en de 

Thorbeckelaan. De daar aanwezige heg is (te) hoog en belemmert het zicht voor zowel auto- als 

fietsverkeer. Geadviseerd wordt de heg zo laag mogelijk te snoeien en te houden.  

 

In dit kader wordt tevens aanbevolen om het stilstaan van auto's op de wegen voor de schoolingang 

tijdens de schooltijden niet toe te staan. Concreet betekent dit het uitbreiden van het verbod tot stilstaan 

op de Van der Duyn van Maasdamlaan uit te breiden over een deel van de Van Limburg Stirumlaan en 

een deel van de Thorbeckelaan. In de foto van figuur 4.1 is deze situatie met gele lijnen aangegeven.  

 

Geadviseerd wordt om deze maatregel door te voeren om daarmee overzichtelijkheid op het 

belangrijkste verkeerspunt te behouden. Voor een formele bekrachtiging dient de gemeente hiervoor 

een verkeersbesluit te nemen. Ter ondersteuning behoeft deze maatregel aankondiging 

bij/communicatie met de ouders van de schoolkinderen en handhaving. De school heeft aangegeven in 

de eerste periode hierop te controleren met zowel leerkrachten als leerlingen en overtreders aan te 

spreken. Wanneer dit niet leidt tot het gewenste resultaat kunnen BOA's en/of politie worden 

ingeschakeld voor handhaving. 
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Figuur 4.1: Aanduiding zone waar niet gestopt of buiten de parkeervakken geparkeerd mag worden door autoverkeer tijdens 

schooltijden 

 

 

Verlagen rijsnelheid autoverkeer 

Ondanks dat de school is gelegen in een 30 km/uur-gebied wordt op dergelijke wegen in Nederland 

veelvuldig de snelheidslimiet overschreden. Dit kan met name het geval zijn op wegen met een lange 

rechtstand en een breed profiel.  

 

Een zo laag mogelijke rijsnelheid van het autoverkeer is van belang voor de veiligheid. De kans op 

conflicten met fietsers of voetgangers is dan kleiner en in geval van een ongeval zijn de gevolgen 

daarvan minder. 

 

Op de kruispunten van de wegen rondom de school is reeds voorzien in plateaus/drempels voor een 

snelheidsverlaging van het autoverkeer. Lange rechtstanden in wegen komen voornamelijk voor in de 

Van der Duyn van Maasdamlaan en de Savornin Lohmanlaan. Als extra snelheidsbeperkende 

maatregelen kan worden gedacht aan het plaatsen van paaltjes of (lage) plantenbakken (of iets 

dergelijks) waarmee er voor autoverkeer een plaatselijke asverspringing of een versmalling in de weg 

optreedt. In de foto's van figuur 4.2 zijn hiervan enkele voorbeelden gegeven. 

 

 



 

16 

 

 

Figuur 4.2: Voorbeelden van asverspringing of wegversmalling 

 

 

In de luchtfoto van figuur 4.3 zijn de potentiële locaties voor een dergelijke maatregel aangegeven. Op 

basis van waarnemingen van omwonenden is daarbij met name de locatie in de Savornin Lohmanstraat 

de meest urgente, aangezien hier veelvuldig te hard wordt gereden. 

  

 

Figuur 4.3: Potentiële locaties voor toepassing snelheidsverlagende voorziening(en) 

 

 

Scheiden voetgangsers/fiets/auto waar mogelijk 

Zoals eerder beschreven is het niet gebruikelijk om op 30 km/uur-wegen aparte fietsstroken aan te 

leggen. Een dergelijke maatregel is voor een weggebruiker dan ook niet logisch. Ook het toepassen van 

bijvoorbeeld een zebrapad is (theoretisch gezien) niet passend op 30 km/uur-wegen. 

 

Wel is het mogelijk om (in een schoolomgeving) oversteekplaatsen aan te geven/aan te duiden. Als dit 

voor alle verkeersdeelnemers duidelijk en logisch is (en op de juiste manier wordt gebruikt) dan leidt dit 

tot meer veiligheid. 

 

Daarnaast wordt gedacht aan het plaatsen van extra palen en/of een hek langs de rand van het trottoir 

ter hoogte van de nieuwe ingang van de school. De school heeft aangegeven hiervoor het bestaande 

hekwerk bij de Jozefschool te kunnen gebruiken. 
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Vrije uitwisselingszone voor fietsers en voetgangers 

In het verlengde van het vorige punt is wordt geadviseerd om voor de (nieuwe) ingang van de school te 

voorzien in een speciale uitwisselstrook of -gebied voor voetgangers en fietsers. Deze zone ligt apart van 

de weg en het schoolplein. In de uitwisselzone kunnen specifieke verkeershandelingen plaatsvinden 

buiten de verkeersweg. Fietsers (kinderen en ouders/begeleiders) kunnen hier veilig op- en afstappen en 

belemmeren daarmee niet het doorgaande autoverkeer. De uitwisselstrook is een overgangsgebied 

tussen de verkeersweg en het schoolplein en ligt bij voorkeur op dezelfde hoogte als de verkeersweg 

(zonder stoepranden o.i.d.). 

 

In de planlocatie is het huidige brede trottoir bij de nieuwe ingang van het schoolplein hiervoor de 

aangewezen plek. Ter hoogte van deze plek ligt de weg (het plateau) op dezelfde hoogte als het trottoir. 

Door het creëren van een grote opening in het hek tijdens de schooltijden wordt de zone nog vergroot. 

Op de luchtfoto van figuur 4.4 is de aanbevolen uitwisselzone indicatief met een blauwe kleur 

weergegeven. 

 

 

Figuur 4.4: Indicatie locatie uitwisselstrook voor fietsers en voetgangers 

 

 

Attentieverhogende voorzieningen voor autobestuurders 

Ter verdere verbetering van de veiligheid is het van belang dat verkeersdeelnemers zich ervan bewust 

zijn dat zij zich in een schoolomgeving bevinden. In de huidige situatie van de Leerwinkel zijn hiervoor 

nog geen voorzieningen getroffen. Aanbevolen wordt dit, op een laagdrempelige wijze, wel te doen. 

Gedacht kan daarbij worden aan het plaatsen van opvallende bebording en/of het aangeven van de zone 

met felgekleurde strepen of vlakken op de weg. Opmerking hierbij is dat deze voorziening(en) bedoeld 

zijn voor zowel het autoverkeer van de ouders van schoolkinderen als de passerende buurtbewoners. 
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Gedrag 

Misschien wel de belangrijkste bepalende factor in de mate van verkeersonveiligheid is het gedrag van 

de verkeersdeelnemers. In een schoolomgeving gaat het dan met name om het gedrag van 

volwassenen. Hardrijden en foutparkeren zijn de belangrijkste voorbeelden van slecht gedrag die de 

onveiligheid bij scholen laten toenemen. Dit is ongewenst en vanuit de school ligt hierin een taak om in 

elk geval de ouders van kinderen hierop te wijzen. Dat kan bijvoorbeeld via nieuwsbrieven of 

informatiebijeenkomsten. Ook wil het helpen als de boodschap (herhaaldelijk) wordt gebracht via de 

kinderen. 

 

De kinderen van de school kunnen hun steentje bijdragen door zoveel mogelijk te voet of op de fiets 

naar school te komen. Dit resulteert in minder autoverkeer, een kleinere kans op conflicten (auto-fiets) 

en een lagere parkeerbehoefte. 

 

Ook een punt onder het kopje 'gedrag' en bewustwording is het op afstand van de school parkeren door 

het personeel. In het beoogde plan is dit een voorwaarde om voldoende parkeerruimte voor halen en 

brengen te realiseren en bij te dragen aan minder zoekverkeer (naar parkeerruimte). Het 

schoolpersoneel zal zich hiernaar moeten gedragen, ook (juist) bij minder mooi weer. 

 

Differentiatie in schooltijden voor onder- en bovenbouw 

Het toepassen van gedifferentieerde schooltijden (begin- en eindtijden) voor verschillende groepen 

(bijvoorbeeld de onder- en bovenbouw) kan leiden tot een lagere piek van verkeer. Door het 'uitsmeren' 

van het verkeer over een iets langere periode kan de kans op een grote hoos van verkeer op één 

moment worden verkleind. Positief is de mogelijkheid van spreiding van het parkeren en de verlaagde 

kans op conflictsituaties tussen de verschillende verkeersdeelnemers.  

 

Overig 

Als maatregel in de categorie 'overig' wordt aanbevolen om de entree van de parkeerkoffer naast de 

school enigszins te verbreden. Hiermee wordt het (beter) mogelijk om tegelijkertijd in en uit te rijden. 

Tijdens de drukke momenten van halen en brengen, 's ochtends rond 8.30 uur en 's middags rond 15.30 

uur, is het een komen en gaan van (auto)verkeer. Verbreding van de entree zorgt voor een betere 

doorstroming van verkeer van en naar het parkeerterrein en daarmee wordt oponthoud en 

onoverzichtelijkheid voorkomen. 

 

 

 

 

 



Bijlage 1:  
 

Rekensheet verkeer en parkeren, huidige situatie 
 



Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

BASISSCHOOL

Functieprofiel

onderbouw bovenbouw

aantal klassen 4 4

Profiel - op basis eigen voorkeursinstellingen

onderbouw bovenbouw

leerlingen per klas 22.0 22.0

overblijf percentage 70 70 %

leerlingen begeleid naar school 80 30 %

aantal leerlingen per ouder/verzorger (per auto) 1.33 1.18

aantal leerlingen per ouder/verzorger (overige vervoerswijzen) 1.20 1.20

turnover parkeerruimte ouders/verzorgers 2.0 4.0

% ouders/verzorgers per auto 45 %

% personeel per auto 80 %

docenten per klas 1.0

overig personeel per klas 0.3

turnover parkeerplaatsen personeel 1.0

Resultaat - Verkeersgeneratie

onderbouw bovenbouw docenten overig pers. totaal

autoritten per openingsdag 130 48 12 0 190

voor begin schooldag 0 0 6 0 6

begin schooldag 50 19 0 0 69

begin middagpauze 15 5 0 0 20

eind middagpauze 15 5 0 0 20

eind schooldag 50 19 0 0 69

na eind schooldag 0 0 6 0 6

Resultaat - Parkeren

onderbouw bovenbouw docenten overig pers. totaal

benodigde parkeerplaatsen 7 2 9

benodigde parkeerruimte K&R 13 3 16
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

Achtergrond
Het halen en brengen van kinderen genereert verplaatsingen van auto's en daarmee een vraag naar parkeerruimte bij basisscholen
en kinderdagverblijven, al is het meestal maar voor een korte periode. Deze rekentool bevat een methode om inzicht te krijgen in
zowel het aantal verplaatsingen als de benodigde parkeerruimte en het moment van de dag dat deze optreden.

Wanneer een gemeente besluit om aan de vraag naar parkeerruimte tegemoet te komen, moet het soort en de locatie van de
voorzieningen zorgvuldig worden gekozen. Een veilige schoolomgeving kenmerkt zich (voor wat betreft parkeren) door onder andere
een kiss & ride-locatie langs de doorgaande route en/of locatie(s) met kortparkeerplaatsen voor halen en brengen, parkeren voor
ouders en verzorgers (en mogelijke omwonenden) op enige afstand van de ingang van het schoolgebouw en aparte
parkeervoorzieningen voor personeel. Voor een school met een regionale functie moet bij de dimensionering van de parkeerruimte
er rekening mee worden gehouden dat ook personenbusjes er gebruik van kunnen maken.

disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van  de rekentool
verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
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Bijlage 2:  
 

Rekensheet verkeer en parkeren, plansituatie 
 



Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

BASISSCHOOL

Functieprofiel

onderbouw bovenbouw

aantal klassen 6 6

Profiel - op basis eigen voorkeursinstellingen

onderbouw bovenbouw

leerlingen per klas 22.2 22.2

overblijf percentage 70 70 %

leerlingen begeleid naar school 80 30 %

aantal leerlingen per ouder/verzorger (per auto) 1.33 1.18

aantal leerlingen per ouder/verzorger (overige vervoerswijzen) 1.20 1.20

turnover parkeerruimte ouders/verzorgers 2.0 4.0

% ouders/verzorgers per auto 45 %

% personeel per auto 80 %

docenten per klas 1.0

overig personeel per klas 0.3

turnover parkeerplaatsen personeel 1.0

Resultaat - Verkeersgeneratie

onderbouw bovenbouw docenten overig pers. totaal

autoritten per openingsdag 196 78 18 4 296

voor begin schooldag 0 0 9 1 10

begin schooldag 76 30 0 1 107

begin middagpauze 22 9 0 0 31

eind middagpauze 22 9 0 0 31

eind schooldag 76 30 0 1 107

na eind schooldag 0 0 9 1 10

Resultaat - Parkeren

onderbouw bovenbouw docenten overig pers. totaal

benodigde parkeerplaatsen 10 3 13

benodigde parkeerruimte K&R 20 4 24
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

Achtergrond
Het halen en brengen van kinderen genereert verplaatsingen van auto's en daarmee een vraag naar parkeerruimte bij basisscholen
en kinderdagverblijven, al is het meestal maar voor een korte periode. Deze rekentool bevat een methode om inzicht te krijgen in
zowel het aantal verplaatsingen als de benodigde parkeerruimte en het moment van de dag dat deze optreden.

Wanneer een gemeente besluit om aan de vraag naar parkeerruimte tegemoet te komen, moet het soort en de locatie van de
voorzieningen zorgvuldig worden gekozen. Een veilige schoolomgeving kenmerkt zich (voor wat betreft parkeren) door onder andere
een kiss & ride-locatie langs de doorgaande route en/of locatie(s) met kortparkeerplaatsen voor halen en brengen, parkeren voor
ouders en verzorgers (en mogelijke omwonenden) op enige afstand van de ingang van het schoolgebouw en aparte
parkeervoorzieningen voor personeel. Voor een school met een regionale functie moet bij de dimensionering van de parkeerruimte
er rekening mee worden gehouden dat ook personenbusjes er gebruik van kunnen maken.

disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van  de rekentool
verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
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Bijlage 3:  
 

Berekening parkeerbehoefte fietsen 
 



Leerwinkel / Jozefschool Hillegom 
 

Fietsparkeren, plansituatie 

 

 

 
Tabel 1: Kencijfers fietsparkeren CROW 

 

 

Uitgangspunten school op locatie Leerwinkel in de tijdelijke situatie: 

� School met 266 leerlingen 

� Kencijfer: 5 stallingsplaatsen per 10 leerlingen 

� Personeel school: 6 klassen onderbouw (x1,3) is 10,4 medewerkers 

� Personeel school: 6 klassen bovenbouw (x1,3) is 10,4 medewerkers 

 

 

Berekening stallingsbehoefte:  

School: 266 x 0,5 = 133 stallingsplaatsen voor de leerlingen 

School: 266 x 0,04 = 11 stallingsplaatsen voor het personeel 

 

 

Resultaat: 

Totaal: behoefte aan circa 144 stallingsplaatsen voor fietsen nodig bij de locatie Leerwinkel in Hillegom in de 

tijdelijke situatie. 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 4:  
 

Reacties inloopavond 
 



Reacties inloopavond Leerwinkel op 17 juli 2019 

Reacties: 

 

� Op de weg 30 km markering + zebrapad schoolzoneborden 

� Op de weg 30 km markering, goed idee 

� Zicht verkeerstroom vanuit de Thorbeckelaan naar/vanuit Limburg Stirumlaan gezien 

� Ontruimingsoefeningen meerdere keren per jaar voor vooral de 1e verdieping. Gaat dit gebeuren? 

� Temperatuur 

� Verkeersveiligheid -> nu al 

� Geen parkeerplek: als dit verdubbeld? 

� Verkeer staat straks vast -> geen doorloop (gevaar voor de kinderen) 

� Waar gymen de kleuters? 

� Waar spelen ze als het slecht weer is? 

� Verkeerverloop! 

� Vd Duin, V. Maasdam, éénrichtingsverkeer maken. -> Via Heemskerklaan terug naar Weerlaan 

� Waarom de kinderen van de Josephschool naar oude Savioschool doen. 

� Geen fietspad op de Meerlaan. Kinderen moeten door de stad fietsen. In het oorspronkelijk project 

dient de Meerlaan veilig gemaakt te worden. 

� suggestie: Keerlus Schaepmanlaan gebruiken en daar kinderen brengen en halen. Ingang via het 

park  

� Veiligheid voor fietsers van de Jozefschool, aandacht voor rotonde Weerlaan-Meerlaan 

� De schoolkinderen belonen voor het komen per fiets of te voet 

� Attentie borden voor het kruispunt voor school 

� Snelheidsremmer aanbrengen in de Savornin Lohmanstraat 

� De heg aan de kant van de Savornin Lohmanstraat snoeien voor beter zicht en meer ruimte op de 

stoep 

� Het plateau op de kruising Van Limburg Stirumlaan en de Weerlaan wordt als 

hinderlijk/ongemakkelijk ervaren. Er is sprake van onnodig oponthoud. 


