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Inhoud 
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1. Inleiding 3 

Op verzoek van de gemeente Leiderdorp heeft adviesbureau RBOl in januari 2007 een ver-
keersonderzoek uitgevoerd naar de verkeerssituatie en de parkeersituatie rond de huidige 
scholenlocatie aan de Leeuwerikstraat te Leiderdorp. 

Figuur 1 Luchtfoto locatie en omgeving 
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Ontwikkeling Brede School West 
Binnen de gemeente Leiderdorp bestaat het voornemen de twee bestaande scholen (de Leeu
werik en Prins Wil lem-Alexanderschool) op hun huidige locatie samen te voegen met een derde 
school (de Driemaster) tot een Brede School West. De Driemaster is momenteel nog gehuisvest 
aan de Vronkenlaan op de hoek met de Vogellaan. De Brede School West zal naast deze drie 
scholen tevens onderdak bieden aan een kinderdagverblijf, naschoolse opvang, een sportzaal 
(vervanging aanwezige sportzaal) en eventueel aanvullende onderwijsgerelateerde voorzienin
gen (zoals een logopediste). Het totaal aantal leerlingen van de Brede School West zal circa 
750 bedragen. Gezien de aard van de ontwikkeling zal in het plan tevens de realisatie van een 
zogenaamde "kiss&ride"-voorziening" (ook wel "zoen en zoef '-voorziening genoemd) dienen te 
worden overwogen. De ontwikkelingslocatie wordt globaal aan de westzijde begrensd door de 
Vronkenlaan, aan de zuidzijde door de Van Poelgeestlaan, aan de oostzijde door het Kwik
staartplein en aan de noordzijde door de Leeuwerikstraat. De Brede School West zal in een in
teractief planproces met de bewoners, de scholen en belanghebbende instanties worden ont
wikkeld. 

Doelstelling 
Doelstelling van het verkeersonderzoek is het leveren van verkeerskundige uitgangspunten en 
randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de Brede School West waarbi j een aanvaardbare 
verkeers- en parkeersituatie in de Vogelwijk gewaarborgd wordt. 
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Inleiding 4 

Onderzocht zal worden op welke wijze de Brede School West met aanvullende voorzieningen 
kan worden gerealiseerd binnen de gestelde doelstelling. 

Aanpak 
Het werkproces is in stappen uitgevoerd en omvatte de volgende stappen: 

1. verkeersonderzoek en verkeersschouw (uitgevoerd op 18 januari 2007) en parkeeronder-
zoek huidige situatie; 

2. verkeerskundige visie, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de toekomstige situatie. 

Hieronder wordt in het kort ingegaan op de wijze waarop getracht is de randvoorwaarden voor 
de voorgestane ontwikkeling te bepalen. 

Verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid 
Om tot een definiëring te komen van wat nog een aanvaardbare verkeerssituatie in de wijk zal 
zijn is een zogenaamde "verkeersschouw" uitgevoerd in het verkeersstudiegebied. Hierbij zijn 
digitale foto-/video-opnames gemaakt om de huidige inrichting en de verkeersafwikkeling vast 
te leggen. Vervolgens is een beknopte verkeersveil igheidsaudit uitgevoerd op basis van de ver
keersschouw en de door de gemeente aangeleverde verkeerskundige gegevens. Hierbij zijn de 
belangrijkste verkeerskundige en verkeersveil igheidsknelpunten in kaart gebracht. Op basis van 
de verkregen gegevens is gedefinieerd welke "rek" er nog zit in verkeersstructuur en bij welke 
situatie er nog sprake is van een aanvaardbare verkeerssituatie. Vervolgens is de verkeerspro-
ductie van de ontwikkeling bepaald en zijn de eventuele effecten op de verkeersafwikkeling en 
verkeersveiligheid in beschouwing genomen. 

Parkeren 
Om tot een definiëring te komen van wat een aanvaardbare parkeersituatie in de wijk zal zijn is 
een parkeeronderzoek uitgevoerd in de huidige situatie. Op basis van ervaringscijfers en lande
lijke richtlijnen is een ambitieniveau geformuleerd voor de toekomstige situatie. Hierbij is een 
maximale bezettingsgraad in het gebied voor overdag en in de nacht vastgesteld waarbij nog 
sprake zal zijn van een aanvaardbare situatie. Tevens zijn op basis van de verkeersprognoses 
de dimensionering van de kiss&ridevoorzienig(en) en benodigde parkeerplaatsen bepaald. 
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2. Ontwikkelingslocatie en verkeerskundig studiege
bied 

De locatie van de ontwikkeling wordt begrensd door de Vronkenlaan, de Van Poelgeestlaan, het 
Kwikstaartplein en de Leeuwerikstraat. Het studiegebied voor het bepalen van de verkeerskun
dige randvoorwaarden is groter, aangezien ook eventuele effecten voor de omliggende woon
straten dienen te worden beschouwd. Onderstaande figuur geeft de ontwikkelingslocatie weer 
en de begrenzing van het verkeerskundige studiegebied. 

Figuur 2 Ontwikkelingslocatie en verkeerskundig studiegebied 
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Binnen het verkeerskundig studiegebied heeft onder andere een verkeersschouw en een par-
keeronderzoek plaatsgevonden naar de huidige verkeers- en parkeersituatie. In het verkeers
kundig studiegebied zijn de navolgende straten meegenomen: Vronkenlaan, Van Poelgeest
laan, Leeuwerikstraat, Gruttostraat, Snipstraat, Albatrosstraat, Sternstraat, Van der Markstraat, 
Gaarmeesterstraai, Heemraadlaan, Schoutenstraat, Schepenstraat, Baljuwstraat, Laan van 
Ouderzorg, en Kwikstaartplein. 
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3. Huidige situatie (januari 2007) 7 

3.1. Verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid 

Inleiding 
Op de ontwikkelingslocatie zijn momenteel twee scholen gevestigd met een gymzaal. De twee 
scholen bestaan uit inmiddels verouderde schoolgebouwen in één bouwlaag. Ook de gymzaal 
voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd en is aan vernieuwing of vervanging 
toe. De herontwikkeling van de locatie met een nieuwe Brede School West en nieuwe moderne 
sportvoorzieningen biedt de kans om de huidige verouderde voorzieningen te vervangen door 
een modern scholencomplex met aanvullende voorzieningen welke voldoen aan de meest re
cente eisen en wensen. Daarnaast biedt deze herontwikkeling kansen om de verkeersontslui-
ting te "upgraden" en verkeerskundig her in te richten zodat de verkeersafwikkeling en ver
keersveiligheid alsmede de parkeersituatie rond de locatie verbeterd wordt. 

Ontsluit ingsstructuur 
De ontsluiting van de huidige scholen met gymzaal vindt voor gemotoriseerd verkeer momen
teel plaats vanaf de Leeuwerikstraat en het Kwikstaartplein. De Leeuwerikstraat is ontsloten 
vanaf de Vronkenlaan. Aangezien in de Leeuwerikstraat vrijwel niet gekeerd kan worden vervult 
deze tezamen met de Gruttostraat en de Snipstraat een lusvormige ontsluitingsstructuur voor 
het gemotoriseerd verkeer. Het Kwikstaartplein is een doodlopende weg en is slecht bereikbaar 
vanaf de gebiedsontsluitingsstructuur. Deze ontsluitingen via de woonbuurten zijn niet optimaal 
en er kan dan ook gesproken worden van een beperkte bereikbaarheid van de locatie voor ge
motoriseerd verkeer. De ontwikkelingslocatie zelf is momenteel niet toegankelijk voor gemotori
seerd verkeer. Voor langzaam verkeer is de ontwikkelingslocatie wel toegankeli jk en zijn naast 
de langzaamverkeerstoegangen vanaf de Leeuwerikstraat en het Kwikstaartplein ook lang-
zaamverkeerstoegangen aanwezig vanaf de Vronkenlaan en Van Poelgeestlaan. Parallel aan 
de Van Poelgeestlaan loopt een voetgangerspad. Vanaf de Van Poelgeestlaan is de locatie niet 
toegankelijk voor fietsers. 

De Vronkenlaan en Van Poelgeestlaan zijn gebiedsontsluitende wegen (50 km/h) welke zorgen 
voor de externe ontsluiting van de gehele omliggende woonwijk. Deze wegen hebben een ver
keersfunctie voor het goed en snel afwikkelen van het gebiedsgebonden verkeer en zijn niet in
gericht om op of langs te parkeren (met uitzondering van de parkeerhavens). Voor fietsers zijn 
fietssuggestiestroken op deze wegen aanwezig. In de Atlas Wegcategorisering, Fietsveiligheid 
en Fietsaantrekkelijkheid van de gemeente Leiderdorp zijn de Vronkenlaan en Van Poelgeest
laan aangemerkt als gebiedsontsluit ingswegen B binnen de bebouwde kom. De Leeuwerik
straat en het Kwikstaartplein zijn aangemerkt en reeds uitgevoerd als erf toegangswegen binnen 
de bebouwde kom (30 km/h) welke een functie vervullen als ontsluit ingswegen van woonbuur
ten en waarop een gemengde verkeersafwikkeling plaatsvindt (gemotoriseerd verkeer en lang
zaam verkeer). 

In de Atlas Wegcategorisering, Fietsveiligheid en Fietsaantrekkelijkheid is tevens het ideaal
beeld fietsveiligheid 2015 opgenomen. Hierin is aangegeven dat zowel de Vronkenlaan als de 
Van Poelgeestlaan met hun fietssuggestiestroken onderdeel uitmaken van de hoofdfietsstruc-
tuur (secundair). Daarnaast vormen de Van der Marckstraat (secundair), de route Molenaar-
straat-Gaarmeesterstraat-Heemraadlaan (secundair) en de Laan van Ouderzorg (primair) on
derdeel van de hoofdfietsstructuur in Leiderdorp. Aangegeven is dat met uitzondering van de 
kruising Laan van Ouderzorg-Van Poelgeestlaan de oversteeklocaties van de gebiedsontslui
t ingswegen reeds "correct" zijn uitgevoerd met oversteekvoorzieningen. De oversteek bij de 
kruising Laan van Ouderzorg-Van Poelgeestlaan is opgenomen als nog te verbeteren oversteek 
voor langzaam verkeer waar een voldoende brede middengeleider en/of attenderende wegmar
kering ontbreekt. Tevens wordt aangegeven dat zich hier een hinderlijke drempel voor fietsers 
in de fietsroute via de Laan van Ouderzorg bevindt. 
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Huidige situatie (januari 2007) 8 

De ontwikkelingslocatie is goed ontsloten door het openbaar vervoer aangezien via de Vron
kenlaan en Van Poelgeestlaan busdiensten rijden welke zowel langs de Vronkenlaan als de 
Van Poelgeestlaan halteren bij de bushaltes. Deze busdiensten geven verbinding met Leiden 
CS, Noordwijk, Katwijk en Voorschoten. 

Figuur 3 geeft de ontsluitingsstructuur voor gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer weer 
alsmede de openbaar vervoerroutes. 

Figuur 3 Huidige ontsluitingsstructuur 
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Verkeersintensiteiten (huidig en autonoom) 
In 2003 heeft Leiderdorp een Integraal Verkeers- en Vervoerplan ( I W P ) opgesteld. Ten be
hoeve van dit plan is met een verkeersmodel de situatie in 2001 en 2015 gemodel leerd. Vervol
gens is in 2006 door Goudappel Coffeng het rapport Analyse totaalbeeld 2016 opgesteld waarin 
het verkeersmodel is "ge-update". Op basis van het verkeersmodel zijn de verkeersintensiteiten 
voor de situatie in 2016 berekend. De huidige verkeersintensiteiten zijn bepaald op basis van de 
cijfers voor 2001 in het I W P en recente gegevens van de Milieudienst Midden Holland op basis 
van het RVMK 2005. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de huidige verkeersintensiteiten in mvt/etmaal op de belangrijk
ste wegen nabij de ontwikkelingslocatie voor de jaren 2007 en 2017 (autonome ontwikkeling). 
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Huidige situatie (januari 2007) 9 

Tabel 3.1 Huidige verkeersintensiteiten en autonome ontwikkeling 

weg verkeersintensiteiten in mvt/etmaal 
basis RVMK 

2005 
huidig 2007 uit

gaande van 
1,5% autonome 

ontwikkeling 

toekomst 2016 
uitgaande memo 

Goudappel 
maart 2006 

toekomst 2017 
uitgaande van 

1,5% autonome 
ontwikkeling 

Vronkenlaan, tussen Al
batrosstraat en Heem
raadlaan 

5.630 5.800 7.550 7.700 

Van Poelgeestlaan 7.690 7.950 9.550 9.700 
Laan van Ouderzorg 7.330 7.550 9.800 9.950 
Van der Marckstraat 3.080 3.200 2.600 2.650 
Leeuwerikstraat, Grutto
straat, Snipstraat 

1.000* 1.150 

Kwikstaartplein 900* 1.000 

* Inschatting door RBOl op basis van aantal ontsloten woningen en voorzieningen. 

De verkeersintensiteiten op de wegen passen binnen de intensiteitsmarges conform de weg-
categorie. De capaciteit van een weg wordt onder andere bepaald door de fysieke inrichting van 
de weg en het aantal en type kruisingen. De gemeente Leiderdorp heeft in haar Atlas Wegcate
gorisering de maximaal af te wikkelen verkeersintensiteit op een gebiedsontsluit ingsweg B 
vastgesteld op 3.000 en 10.000 mvt/etmaal. Een intensiteit van 10.000 mvt/etmaal vormt dan 
ook de uiterste bovengrens vanuit de wegcapaciteit voor de Vronkenlaan, Van Poelgeestlaan 
en Laan van Ouderzorg. Op de erf toegangswegen (zoals de Van der Marckstraat, Leeuwerik-
straat en het Kwikstaartplein) bedraagt de bovengrens voor de maximaal af te wikkelen ver
keersintensiteit 4.000 mvt/etmaal. Voor de Van der Marckstraat kan deze bovengrens worden 
aangehouden. De Leeuwerikstraat en het Kwikstaartplein zijn echter erf toegangswegen van de 
laagste categorie en voor deze wegen zou in principe een lagere bovengrens van 2.500 
mvt/etmaal dienen te worden aangehouden. 

De huidige intensiteiten en de intensiteiten bij autonome ontwikkeling liggen nog beneden de 
bovenmarges. In het rapport Analyse totaalbeeld 2016 werd geconcludeerd dat de capaciteit 
van de wegen nabij de ontwikkelingslocatie voldoende is voor zowel de huidige verkeersstro
men als de toekomstige verkeersstromen bij een autonome ontwikkeling in 2016 af te wikkelen. 
Indien de Intensiteit/Capaciteit-verhouding (l/C-verhouding) groter is dan 0,85, kunnen proble
men ontstaan in de verkeersafwikkeling. Ligt deze lager dan 0,85, dan zijn er over het alge
meen geen afwikkelingsproblemen te verwachten. 

Tabel 3.2 geeft een overzicht van de maximale verkeersintensiteit op de wegen en de ruimte 
welke nog aanwezig is voor eventuele verkeersgroei ten opzichte van de autonome ontwikke
ling in 2017. 

Tabel 3.2 Maximale verkeersintensiteiten, l /C-verhouding en verkeersruimte op de wegen 

weg verkeersintensiteit in mvt/etmaal 
2017* bovengrens l/C-verhouding verkeersruimte 

Vronkenlaan 7.700 10.000 0,77 2.300 
Van Poelgeestlaan 9.700 10.000 0,97 300 
Laan van Ouderzorg 9.950 10.000 1,00 50 
Van der Marckstraat 2.650 4.000 0,66 1.350 
Leeuwerikstraat, Gruttostraat, 
Snipstraat 

1.150 2.500 0,46 1.350 

Kwikstaartplein 1.000 2.500 0,40 1.500 

* Bron: Analyse totaalbeeld 2016 (Goudappel Coffeng, 2006). 
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Huidige situatie (januari 2007) 10 

De l/C-verhouding is op de Poelgeestlaan en Laan van Ouderzorg groter dan 0,85 bij een auto
nome ontwikkeling. Dit betekent dat bij een autonome ontwikkeling zich verkeersafwikkel ings
problemen kunnen gaan voordoen op deze wegen. Op de Vronkenlaan, Van der Marckstraat, 
Leeuwerikstraat, Gruttostraat, Snipstraat en het Kwikstaartplein is nog voldoende capaciteit 
aanwezig. Voor de Vronkenlaan geldt dat de verkeerslichten op de kruising met het Engelen-
daal de verkeersafwikkeling op de Vronkenlaan ter hoogte van de locatie beperkt beïnvloeden. 

Uit de cijfers blijkt dat bij een autonome ontwikkeling tot het jaar 2017 er binnen tien jaar drin
gend maatregelen gewenst zijn om de verkeersstromen op de Laan van Ouderzorg en Van 
Poelgeestlaan te verkleinen. Een verlaging van de verkeersintensteit kan worden bereikt door 
het doorgaand verkeer tussen het Engelendaal en de Persant Snoepweg via de route Vronken-
laan-Van Poelgeestlaan-Laan van Ouderzorg-Van der Valk Boumanweg te beperken/ontmoedi
gen. Anderzijds dient de verkeersafwikkeling op de directe route Engelendaal-Persant Snoep
weg te worden verbeterd zodat deze route aantrekkelijker wordt ten opzichte van de route via 
de Vogelwijk. Een alternatieve maatregel kan bestaan uit het aanbrengen van een zogenaamde 
"verkeersknip" in de route Laan van Ouderzorg-Van Poelgeestlaan-Laan van Ouderzorg. 

Verkeersschouw 
Om een goed beeld te krijgen van de huidige verkeersafwikkeling en verkeersveil igheidsituatie, 
is op het drukste tijdstip in ochtendschoolspits een verkeersschouw uitgevoerd. De verkeers
schouw heeft plaatsgevonden op donderdag 18 januari 2007 in het verkeerskundige studiege
bied rond basisschool "De Leeuwerik" en basisschool "Prins Willem Alexander". De verkeers
schouw is gehouden tussen 7:45 uur en 9:00 uur. De weersituatie was zeer slecht die dag met 
een harde wind, regen en een temperatuur van circa 12 graden. Tevens was sprake van een 
schemersituatie in de vroege winterochtend waardoor in combinatie met de slechte weersom
standigheden het zicht slecht was. Bij mooi, droog en zonnig weer zal er naar verwachting 
sprake zijn van minder autogebruik en meer fietsgebruik door ouders van en naar de scholen 
en betere zicht- en daarmee vei l igheidsomstandigheden in de schoolspits. Gezien de zeer 
slechte weers- en zichtomstandigheden op de onderzoeksdag, kan dan ook gesproken worden 
van een "worst case"-situatie. 

Om 8:15 uur werden de eerste kinderen afgezet aan de Leeuwerikstraat. De Leeuwerikstraat is 
voorzien van een eenzijdige langsparkeerstrook buiten de rijbaan (zuidzijde). Aan de noordzijde 
is langsparkeren op de rijbaan toegestaan. In deze straat stonden tot 8:15 vrijwel alleen auto's 
van bewoners geparkeerd. De bezettingsgraad lag op dat moment rond de 50% (helft langspar-
keerplaatsen vrij). Vanaf 8:15 liep de bezettingsgraad op tot 100% rond 8:30. In de Leeuwerik
straat werd dan ook de gehele parkeercapaciteit benut. Omdat er een tekort aan parkeerplaat
sen ontstond, werden auto's half op de rijbaan geparkeerd en werd het verkeer gehinderd. Veel 
kinderen werden vervolgens dan maar afgezet in de Snipstraat en liepen vervolgens via een 
voetgangerspad naar de Leeuwerikstraat, om deze straat vervolgens over te rennen tussen de 
geparkeerde auto's door. 

Vanaf 8:20 uur werden ook kinderen afgezet aan de Vronkenlaan. Dit zorgde voor gevaarlijke 
situaties ter hoogte van de oversteekvoorziening (zebra). Auto's werden ter hoogte van de 
oversteekvoorziening langs de kant geparkeerd, waardoor het verkeer op de Vronkenlaan ern
stig werd gehinderd en er geen overzicht meer was op de oversteekvoorziening. Een ander 
aandachtspunt vormde de haakse parkeervakken aan de Vronkenlaan naast de fietssuggestie-
strook waardoor ook sprake was van onveilige situaties. Het schoolparkeren vond in een kort 
ti jdsbestek plaats tussen globaal 8:15 en 8:45 uur. Door de grote mate van kiss&ride-handelin-
gen en de drukte in Leeuwerikstraat, vonden er veel ultra kortparkeerbewegingen op de Vron
kenlaan zelf plaats en in de haakse parkeervakken langs de Vronkenlaan. Omdat de parkeer
vakken haaks gesitueerd zijn, zorgde dit voor veel doorstromingsproblemen op de Vronkenlaan 
en gevaarlijke situaties ten aanzien van fietsers op de fietssuggestiestrook. Kinderen die op de 
fiets kwamen, gingen in de Vronkenlaan al vroeg op het trottoir f ietsen, waardoor ze niet in de 
verkeershectiek voor de school hoefden over te steken. De oversteekvoorziening in de Vron
kenlaan bleek hierbij voor fietsers en voetgangers niet aantrekkelijk te zi jn, aangezien deze 
werd gebruikt als kiss&ride-voorziening door ouders met auto's. 
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Huidige situatie (januari 2007) 11 

Ondanks het feit dat er op de Leeuwerikstraat geen éénrichtingsverkeer geldt, vond de ver
keersafwikkeling hoofdzakelijk in één richting plaats. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat er 
geen ruimte was om te keren. Het verkeer wikkelde zich via de Leeuwerikstraat, Gruttostraat en 
Snipstraat af. Ook in de Gruttostraat werd veel ultrakort geparkeerd. 

Het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) kwam voornamelijk uit de paden vanaf het 
Kwikstaartplein en de Kievitstraat, uit het pad tussen de Snipstraat en de Leeuwerikstraat en 
vanaf de Vronkenlaan. Daarnaast kwamen langzaamverkeersstromen vanaf het langzaamver-
keerspad parallel aan de Van Poelgeestlaan vanaf de zijde aan de Van der Marckstraat en 
vanaf de zijde van de Laan van Ouderzorg. Alleen vanaf het Kwikstraatplein en de Kievitstraat 
is een officiële toegang voor (brom)fietsers aanwezig. Ook via de andere paden kwamen inci
denteel fietsers ondanks dat deze paden exclusief voor voetgangers zijn gereserveerd. 
Het parkeren op de Vronkenlaan zorgde voor problemen. De haaks geparkeerde auto's hadden 
conflicten met de fietsers op de fietssuggestiestrook en zorgden voor veel oponthoud op de 
Vronkenlaan. Veel kinderen werden ter hoogte van de school afgezet. Omdat hier ten behoeve 
van een zebra een middeneiland is aangelegd, is het voor doorgaand verkeer op de Vronken
laan niet mogelijk deze geparkeerde auto's te passeren en ontstond er een opstopping. Verder 
reed er een paar keer een lijnbus door de Vronkenlaan welke hier tevens hinder van ondervond. 

De zogenaamde "kiss&ride"-handelingen bestaan zowel uit ultrakort parkerende ouders (< 5 mi
nuten) als aan- en afri jdende ouders met auto's. Momenteel vinden deze handelingen hoofdza
kelijk plaats op en in de Leeuwerikstraat en voor een deel in de Vronkenlaan. Een afzonderli jke 
hiertoe aangelegde kiss&ride-voorziening kan chaotische en onveilige verkeerssituaties in de 
Leeuwerikstraat en langs de Vronkenlaan voorkomen waarbij de verkeersveil igheid in het ge
ding komt. Hierbij dienen eventuele opstelplaatsen of parkeervakken eenvoudig en snel in te rij
den en te verlaten zijn. Dit betekent dat voor de gehele afwikkeling van het verkeer van en naar 
de nieuwe school alsmede voor het voorzien in de nieuwe parkeerbehoefte voldoende goede 
voorzieningen aanwezig dienen te zijn. Een verkeerskundige studie dient onder andere gege
vens op te leveren over de toekomstige parkeerbehoefte, de meest gewenste en verkeersvei
lige verkeersafwikkeling en de noodzaak en zo ja, de uitvoering van een kiss&ride-voorziening 
nabij de school. Tevens dient de positie van fietsende en lopende kinderen in kaart te worden 
gebracht in de toekomstige voorgestane situatie en verkeersveil igheidsknelpunten te worden 
voorkomen. 

Tijdens de verkeersschouw zijn kortweg de volgende verkeersknelpunten gesignaleerd: 
met name in de Leeuwerikstraat en langs de Vronkenlaan is tijdens de schoolspits (8:15¬
8:55 uur) sprake was van een chaotische, ongeorganiseerde en potentieel verkeersonvei-
lige verkeerssituatie; 
gehele Leeuwerikstraat staat in schoolspits vol met (kort)geparkeerde auto's; 
langs de Vronkenlaan wordt ter hoogte van de oversteekvoorziening kortgeparkeerd en 
wordt de doorstroming belemmerd en de oversteekvoorziening geblokkeerd; 
haakse parkeervakken langs de Vronkenlaan vormen een verkeersveil igheidsknelpunt 
voor fietsers op fietssuggestiestrook en worden in de schoolspits gebruikt door kortparke-
rende ouders wat het knelpunt vergroot; 
de verkeersafwikkeling is zowel in de Leeuwerikstraat als op de Vronkenlaan slecht tijdens 
de schoolspits; 
in de Gruttostraat was de parkeerdruk tijdens de schoolspits hoog; 
om drukte te omzeilen worden ook kinderen in de Snipstraat afgezet; 
gevaarli jke situaties ontstaan omdat kinderen de Leeuwerikstraat oversteken tussen ge
parkeerde auto's door; 
langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) worden gehinderd door kiss&ride-handelingen 
en afzonderli jke kiss&ride-voorziening ontbreekt; 
langs de Van Poelgeeststraat was geen sprake van verkeersonveil ige situatie; 
de zeer slechte weersomstandigheden en de geringe lichtsituatie (schemering) ti jdens de 
verkeersschouw droegen bij aan potentieel verkeersonveil ige situatie; 
om 8:55 uur was de schoolspits vrijwel voorbij en ontstond weer een rustige verkeerssitua
tie zoals waarvan sprake was vóór 8:15 uur. 
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Onderstaande foto's welke zijn gemaakt tijdens de verkeersschouw geven de situatie visueel 
weer. 

Afbeelding 1 Haaks parkeren aan de Vronkenlaan in conflict met fietssuggestiestrook 

Afbeelding 2 Rechtsafslaand verkeer op Vronkenlaan naar de Leeuwerikstraat 

Adviesbureau RBOl 
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Afbeelding 3 Overstekende kinderen (slecht zichtbaar) tussen de geparkeerde auto's door 
op de Leeuwerikstraat 

Afbeelding 4 Het afzetten van kinderen op de oversteekvoorziening aan de Vronkenlaan 
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Afbeelding 5 Lijnbus in de Vronkenlaan 

Afbeelding 6 Situatie leeuwerikstraat rond 8:30 uur 
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Afbeelding 7 Situatie Leeuwerikstraat rond 8:35 uur 
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Afbeelding 8 Situatie Leeuwerikstraat rond 9:30 uur 
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3.2. Huidige parkeersituatie en kiss&ride 

Inleiding 
De scholen beschikken momenteel niet over eigen parkeervoorzieningen of een voorziening 
voor het ophalen en brengen van leerlingen en bezoekers. Het ophalen en brengen en het par
keren vindt momenteel hoofdzakelijk plaats in de Leeuwerikstraat en langs de Vronkenlaan. Het 
ophalen en brengen van kinderen door ouders met de auto wordt aangeduid met kiss&ride-
handelingen (in het Nederlands aangeduid met zoen- en zoefhandelingen). Hiertoe zijn op een 
aantal plaatsen bij scholen zogenaamde kiss&ride-voorzieningen (zoen- en zoefvoorzieningen) 
gerealiseerd. In de huidige situatie ontbreekt een dergelijke voorziening en worden de 
Leeuwerikstraat en Vronkenlaan hiertoe gebruikt. Deze wegen met aanliggende parkeer
plaatsen zijn hiervoor echter niet geschikt. 

Parkeeronderzoek 
Om te achterhalen hoe de parkeersituatie zich manifesteert in de huidige situatie is door RBOl 
een parkeerdrukmeting uitgevoerd in het verkeerskundig studiegebied (zie figuur 2). Deze par
keerdrukmeting heeft plaatsgevonden op 18 januari 2007. 

Op basis van de gegevens uit dit onderzoek kan worden achterhaald wat de parkeerdruk mo
menteel is in de wijk en hoeveel parkeerruimte er nog in de verschil lende situaties resteert ten 
behoeve van de planontwikkeling. 

Het onderzoeksgebied is opgedeeld in negen parkeersecties op basis van geografische en ver
keerskundige samenhang. Figuur 4 geeft de indeling van het onderzoeksgebied in parkeersec
ties weer. Teneinde een duidelijker beeld te geven van de bezettingsgraden van de parkeer
vakken en het "op straat" parkeren, is ervoor gekozen om per parkeersectie zowel de bezet
tingsgraad van de parkeervakken, de bezettingsgraad van het "op straat" parkeren als de be
zettingsgraad in de totale parkeersectie te berekenen. Hiertoe is tevens het aantal beschikbare 
parkeerplaatsen op straat geïnventariseerd. 

Omdat de maatgevende situatie in een woonbuurt over het algemeen in de nacht zal optreden, 
heeft als eerste een parkeertelling plaatsgevonden in de nacht van 18 januari 2007 tussen 0:30 
uur en 1:30 uur. Deze periode wordt als representatief voor de nachtsituatie beschouwd aange
zien dan verwacht mag worden dat vrijwel alle parkerende wijkbewoners gearriveerd zullen zijn 
en geparkeerd staan. 

Om de parkeersituatie met parkeerbezetting overdag goed in beeld te krijgen, is eveneens ge
teld op de donderdagochtend van 18 januari 2007 na aanvang van de scholen tussen 9:00 uur 
en 10:00 uur. Aangenomen kan worden dat ti jdens de ochtend de grootste parkeerdruk overdag 
in de wijk optreedt vanwege de aanwezigheid van scholen in het gebied. 

Tijdens de schoolspits zelf is geen parkeertelling uitgevoerd aangezien de auto's van ouders 
van schoolkinderen dan slechts zeer korte tijd geparkeerd staan (< 5 minuten) en er geen goed 
beeld kan worden verkregen. Om deze reden is gekozen voor een verkeersschouw waarbij het 
algemene beeld is achterhaald tussen 8:00 uur en 9:00 uur. 
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Figuur 4 Sectie-indeling onderzoeksgebied 
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Geteld zijn alle geparkeerde motorvoertuigen in de openbare ruimte op zowel openbare par
keerplaatsen in parkeervakken als op/langs de straat. Niet meegeteld zijn geparkeerde motor
voertuigen op invalidenparkeerplaatsen, eigen terrein, opritten of garages. 
De resultaten van de tellingen zijn opgenomen in onderstaande tabellen. In de tabellen is per 
parkeersectie aangegeven: 

het aantal beschikbare openbare parkeerplaatsen in vakken; 
het aantal bezette openbare parkeerplaatsen in vakken; 
de bezettingsgraad van de parkeervakken; 
het aantal beschikbare parkeerplaatsen op straat (parkeren toegestaan zonder dat door
stroming wordt belemmerd); 
het aantal geparkeerde auto's op de rijbaan; 
de bezettingsgraad van de langsparkeermogeli jkheden op de rijbaan; 
het totaal aantal geparkeerde auto's in de openbare ruimte; 
de totale bezettingsgraad in de openbare ruimte. 
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Donderdag 18 januari 2007 00:30-1:30 uur 

parkeer 
i sectie 

aantal be
schikbare 
openbare 
p.p. in 
vakken 

aantal be
zette 
openbare 
p.p. in 
vakken 

bezettings
graad in % 
van open
bare p.p. in 
vakken 

aantal be
schikbare 
p.p. op 
straat 

aantal ge
parkeerde 
auto's op 
straat 

bezettings 
graad in % 
van p.p. 
op straat 

totaal 
aantal 
beschik
bare 
p.p. 

totaal 
aantal 
auto's 

totale be
zettings
graad in % 

1 47 25 53.2% 0 0 - 47 25 53,2% 

2 17 13 76,5% 0 0 - 17 13 76,5% 

3 52 36 69,2% 31 27 87,1% 83 63 75,9% 

4 42 34 81,0% 20 25 125,0% 62 59 95,2% 

5 72 46 63,9% 0 0 - 72 46 63,9% 

6 28 25 89,3% 25 14 56,0% 53 39 73,6% 

7 44 32 72,7% 0 0 • 44 32 72,7% 

8 45 26 57,8% 36 13 36,1% 81 39 48 ,1% 

9 71 42 59,2% 0 3 - 71 45 63,4% 

totaal 418 279 66,7% 112 82 73,2% 530 361 68,1% 

Donderdag 18 januari 2007 9:00-10:00 uur 

. parkeer 
sectie 

aantal be
schikbare 
openbare 
p.p. in 
vakken 

aantal be
zette 
openbare 
p.p. in 
vakken 

bezettings
graad in % 
van open
bare p.p. in 
vakken 

aantal be
schikbare 
p.p. op 
straat 

aantal ge
parkeerde 
auto's op 
straat 

bezettings 
graad in % 
van p.p. 
op straat 

totaal 
aantal 
beschik
bare 
PP-

totaal 
aantal 
auto's 

totale be- I 
zettings
graad in % 

1 47 18 38,3% 0 0 - 47 18 38,3% 

2 17 9 52,9% 0 0 - 17 9 52,9% 

3 52 24 46,2% 31 14 45,2% 83 38 45,8% 

4 42 23 54,8% 20 7 35,0% 62 30 48,4% 

5 72 25 34,7% 0 0 - 72 25 47,2% 

6 28 16 89,3% 25 9 36,0% 53 25 47,2% 

7 44 32 72,7% 0 0 - 44 32 72,7% 

8 45 19 42,2% 36 10 27,8% 81 29 35,8% 

9 71 38 53,5% 0 3 - 71 41 57,7% 

totaal 418 204 48,8% 112 43 38,4% 530 247 46,6% 

Donderdag 18 januari 2007 8:15-8:45 uur 

Tijdens de schoolspits tussen 8:15 en 8:45 uur bleek op basis van de verkeersschouw dat bin
nen de secties de 7 en 8 de bezett ingsgraden opliepen naar 100% en zelfs daarboven en er tij
delijk geen parkeerruimte meer beschikbaar was. Binnen de overige secties was er geen 
sprake van een toenemende bezettingsgraad tijdens de schoolspits en was er nog voldoende 
parkeerruimte vrij. 
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Bij een bezettingsgraad van meer dan 90% in een woonwijk wordt gesproken van een hoge 
parkeerdruk. Ligt deze tussen de 75% en 90% dan is sprake van een "gemiddelde" parkeer
druk. Is de bezettingsgraad lager dan 75% dan wordt de parkeerdruk als laag beschouwd. 

Uit het parkeeronderzoek blijkt dat de bezettingsgraad in de nacht binnen het totale 
onderzoeksgebied rond de 68% ligt en varieert tussen de 48 en 95% per sectie. Over het alge
meen is de parkeerdruk relatief laag voor een woonbuurt en is er in de nacht nog sprake relatief 
veel vrije parkeerruimte. Alleen in sectie 4 (Schoutenstraat/Heemraadlaan) is sprake van een 
zeer hoge parkeerdruk (95%) in de nacht en zal het moeilijk zijn nog een vrije parkeerplaats te 
vinden in de nachtelijke uren. In de secties 2, 3, 6 en 7 is sprake van een matige parkeerdruk 
(> 70% maar < 80%). In deze secties is echter nog voldoende vrije parkeerruimte te vinden in 
de nachtperiode en is geen sprake van een parkeerprobleem. Binnen de secties 1, 5, 8 en 9 
bleek tijdens de nacht sprake te zijn van een relatief geringe parkeerdruk en hier was dan ook 
nog ruim voldoende parkeerruimte beschikbaar. De bewoners rond de Schoutenlaan/Heem
raadlaan beschikken dan ook over net voldoende parkeergelegenheid terwijl de bewoners rond 
de Vronkenlaan en het Kwikstraatplein over ruim voldoende parkeergelegenheid beschikken in 
de nachtperiode. Wanneer de bezettingsgraad 90% of hoger is wordt in de verkeerskunde ge
sproken van een hoge parkeerdruk. Het aanbod aan parkeerplaatsen in de openbare ruimte 
voldoet dan ook aan de vraag ten behoeve van bewonersparkeren in de nacht. Over het alge
meen kan dan ook gesproken worden van een goede parkeersituatie met voldoende parkeer-
capaciteit in de nacht in de omliggende woonbuurten. 

Er is in het gehele onderzoeksgebied gezien de landelijke maatstaven dan ook alleen in sectie 
4 sprake van hoge parkeerdruk. Aangezien er echter in het gehele gebied voldoende parkeer
ruimte en parkeermogeli jkheid aanwezig is, kan er niet gesproken worden van een parkeerte-
kort en kan enige groei in de parkeervraag nog worden opgevangen binnen de woonwijk als 
geheel. Binnen de sectie 4 kan door de hoge parkeerdruk in de nacht zoekverkeer ontstaan. 
Men kan hierbij een extra rondje gaan rijden om een parkeerplaats te vinden. Veelal is een 
hoge parkeerdruk acceptabel omdat in aanliggende straten de parkeerdruk lager is en nog vol
doende plaatsen vrij zijn. Aangezien de hoge parkeerdruk zich alleen in sectie 4 manifesteert en 
niet in de overige secties is er geen sprake van een groot parkeerprobleem omdat op loopaf
stand nog voldoende parkeercapaciteit beschikbaar is binnen het onderzoeksgebied. 

Gezien de parkeersituatie in vergelijkbare woonwijken (qua woontypologie en bevolkingsop
bouw) is er geen sprake van een grote parkeerproblematiek in deze woonbuurt. In de meeste 
vergelijkbare wijken in Nederland is de parkeerbezett ingsgraad om 24:00 uur namelijk over het 
algemeen hoger en ligt tussen de 80 en 100%. De hogere bezettingsgraad in sectie 4 is dan 
ook geen uitzonderlijke situatie te noemen. Wel kan worden geconcludeerd dat net als in veel 
andere wijken in Nederland de parkeersituatie krap is in sectie 4 door een hoger autobezit in dit 
deel van het onderzoeksgebied en de minder beschikbare parkeerplaatsen voor de deur. De 
keuze voor een hoger autobezit en het hebben van twee of meer auto's per woning ligt bij de 
bewoners zelf. De gemeente kan niet deze groei van het aantal auto's per woning en de hier
mee gepaard gaande hogere parkeervraag voor de deur van de woning faciliteren door het rea
liseren van meer openbare parkeerruimte voor de deur. Voorkomen dient te worden dat alle 
openbare ruimte wordt opgeofferd voor het parkeren van motorvoertuigen als op enige loopaf
stand nog voldoende parkeerruimte aanwezig is. Een bepaalde mate van acceptatie van gro
tere loopafstanden is dan ook onoverkomeli jk. Dit geldt niet alleen voor de bewoners binnen 
sectie 4, maar voor vrijwel alle bewoners in vergeli jkbare wijken in Nederland in het algemeen. 

Overdag (9:00-10:00 uur) is in het gehele onderzoeksgebied sprake van een lagere parkeer
druk dan in de nacht (totale bezettingsgraad 46,6%). Ook binnen sectie 4 is overdag voldoende 
vrije parkeerruimte beschikbaar. De parkeerbezett ingsgraden liggen overdag binnen de meeste 
rond de 50% of zelfs lager wat betekent dat maar de helft van de beschikbare parkeerplaatsen 
bezet zijn. Opvallend is dat in sectie 7 echter de parkeerdruk overdag even hoog is als in de 
nacht, ondanks de afwezigheid van een deel van de parkerende bewoners. Verklaring hiervoor 
kan zijn dat personeel en werknemers van de scholen of andere voorzieningen in de omgeving 
vrije plaatsen overdag als parkeerplaats gebruiken binnen sectie 7. Aangezien de totale bezet
tingsgraad overdag echter ook hier minder 75% bedraagt is er ook overdag na 9:00 uur geen 
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sprake van een parkeerprobleem. Tijdens de schoolspits tussen 8:15 en 8:45 uur is echter bin
nen de secties 7 en 8 wel tijdelijk sprake van een parkeerprobleem. 

Figuur 5 Knelpunten 

Figuur 5 
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4.1. Verkeersafwikkeling en Verkeersveiligheid 

Ten behoeve van de nieuwe Brede School West dient zorg te worden gedragen voor een goede 
en verkeersveilige ontsluiting van de locatie. Door het grotere aantal leerlingen op de locatie zal 
ook het aantal ouders dat de leerlingen brengt en ophaalt van en naar de locatie toenemen. Uit 
het verkeersonderzoek in de huidige situatie is geconcludeerd dat in de huidige situatie met 
twee scholen de verkeersafwikkeling verstoord wordt tijdens de schoolspits en er sprake is van 
verkeersveil igheidsknelpunten. Als eerste is voor de toekomstige situatie nagegaan wat de ver-
keersproductie van de geplande Brede School West en overige voorzieningen zal zijn ten op
zichte van de huidige situatie. 

Verkeersaantrekkende werking van de Brede School West en aanvullende voorzieningen 
In het conceptprogramma van eisen (conceptprogramma van eisen Brede School West Leider
dorp, Oranjewoud, 4 september 2006) is het aantal groepen per school gegeven in zowel de 
huidige als toekomstige situatie. In onderstaande tabel zijn de aantallen groepen weergegeven 
per situatie. 

Tabel 4.1 Aantal groepen per s c h o o l 

school d.d. 20/06/2006 lange termijn 
(ten minste 15 jaar) 

Prins Willem-Alexanderschool 
(hoofdlocatie) 

8 groepen 7 groepen 

De Leeuwerik (hoofdlocatie) 14 groepen 12 groepen 
De Driemaster (hoofdlocatie) 10 groepen 9 groepen 
totaal 32 groepen 

(800 leerlingen) 
28 groepen 

(700 leerlingen) 

Momenteel zijn de Prins Wil lem-Alexanderschool en de Leeuwerik reeds gevestigd op de loca
tie aan de Leeuwerikstraat. Dit betekent dat momenteel 22 groepen op de locatie gehuisvest 
zijn. In de toekomst zal met de toevoeging van de Driemaster inclusief de autonome ontwikke
ling van de groepen sprake zijn van in totaal 28 groepen op de locatie. Gaan we uit van gemid
deld 25 leerlingen per groep dan betekent dit dat het aantal leerlingen op de locatie zal toene
men van 550 leerlingen in de huidige situatie naar 700 leerlingen in de toekomstige situatie. 

Op basis van kencijfers van huidige scholen is bepaald wat de verkeersproductie van de drie 
samengevoegde scholen zal zi jn. Uit onderzoek door RBOl en op basis van algemene ken
cijfers blijkt de verkeersproductie per 250 leerlingen 500-800 mvt/etmaal te bedragen (zie be
rekening in onderstaand kader). Hierin zijn zowel verkeersbewegingen door personeelsleden, 
ouders van leerlingen en aan- en afleverende diensten meegenomen. In de toekomstige situatie 
zal sprake zijn van circa 700 leerlingen voor de Brede School West. Dit betekent dat het aantal 
leerlingen zal toenemen met circa 150 leerlingen ten opzichte van de huidige situatie (bestaan
de basisscholen op de locatie). De verkeersintensiteit zal op basis van de kencijfers als gevolg 
van de vervanging van de twee aanwezige basisscholen door de Brede School West dan ook 
toenemen met 300-500 mvt/etmaal op de huidige locatie (afhankelijk van het percentage auto
gebruik). De totale verkeersproductie van de Brede School West (inclusief de bestaande 
scholen op de locatie) zal tussen 1.400 en 2.250 mvt/etmaal l iggen. Voor de hoofdwe
genstructuur waarvan de Vronkenlaan, Van Poelgeestlaan en Laan van Ouderzorg deel uitma
ken zal over het algemeen geen toename van de verkeersstromen optreden aangezien ook de 
derde school reeds in de wijk gevestigd is (hoek Vronkenlaan-Vogel laan) op beperkte afstand 
van de locatie. De huidige verkeersproductie van de drie scholen tezamen is daarbij zelfs hoger 
door het groter aantal leerlingen in de huidige situatie dan verwacht wordt in de toekomstige si
tuatie (800 leerlingen in huidige situatie versus 700 leerlingen in toekomstige situatie) zodat in 
zijn totaliteit de verkeersproductie zelfs beperkt kan afnemen door het verminderde aantal leer-
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lingen. In de Leeuwerikstraat, Gruttostraat, Snipstraat en het Kwikstaartplein zal sprake kunnen 
zijn van een beperkte verkeerstoename door de toevoeging van de derde school (Driemaster) 
aan de locatie. 

Uitgangspunten berekening verkeersproductie per 250 leerlingen basisschool 

In de berekening is van het volgende uitgegaan: 

• 1,3 kind per auto; 
• 40 tot 60% van de kinderen wordt gebracht en gehaald met de auto; 

o 60% daarvan wordt 's ochtends, tussen de middag en 's avonds gebracht en gehaald 
(=8 ritten/dag per auto); 

o 40% daarvan wordt alleen 's ochtends en 's avonds gebracht en gehaald (=4 ritten/dag per 
auto); 

• in totaal 250 kinderen; 
• 25 personeelsleden; 
• 75% met de auto; 
• 2 ritten per dag ('s ochtends en 's avonds). 

Uitkomsten 40% met de auto 60% met de auto 

o aantal kinderen met de auto: 77 115 
o totaal aantal ritten kinderen: 492 738 
o totaal aantal ritten personeel: 38 38 
o totaal aantal ritten per dag: 530 776 

Naast de scholen zullen een aantal onderwijs gerelateerde voorzieningen worden gerealiseerd 
zoals een kinderdagverblijf, naschoolse opvang en eventueel een logopedievoorziening. Het 
kinderdagverblijf zal per groep (circa 12 kinderen) circa 40 mvt/etmaal aan extra verkeersbewe
gingen genereren (zie berekening in onderstaand kader). Gaan we uit van maximaal 3 groepen 
in de kinderdagopvang dan betekent dit een verkeersproductie van circa 120 mvt/etmaal 

Uitgangspunten berekening verkeersproductie per groep kinderdagopvang 

In de berekening is van het volgende uitgegaan:' 

» 1,1 kind per auto; 
• 80% van de kinderen wordt gebracht en gehaald met de auto; 

o alle kinderen worden alleen 's ochtends en 's avonds gebracht en gehaald (=4 ritten/dag per 
auto); 

• in totaal 12 kinderen per lokaal; 
• 1 lokaal; 
• 3 personeelsleden; 
• 75% met de auto; 

• 2 ritten per dag ('s ochtends en 's avonds). 

Uitkomsten 

o aantal kinderen met de auto: 39 
o totaal aantal ritten kinderen: 34,5 
o totaal aantal ritten personeel: 4,5 
o totaal aantal ritten per dag: 39 
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Verondersteld is dat de huidige sportzaal welke eventueel door een nieuwe sportzaal voor de 
scholen wordt vervangen geen extra verkeer zal genereren ten opzichte van de huidige sport
zaal. De totale verkeersproductie van de sportzaal wordt zowel in de huidige als toekomstige 
situatie geraamd op 50 mvt/etmaal. 

Van een eventuele logopedievestiging wordt verwacht dat deze slechts zeer beperkt additioneel 
verkeer zal genereren aangezien de meeste kinderen die de logopediste bezoeken reeds op 
school aanwezig zijn. Voor een dergelijke vestiging is uitgegaan van maximaal 10 mvt/etmaal 
additionele verkeersbewegingen. 

In totaal zal de verkeersproductie van de Brede School West dan ook verantwoordeli jk zijn voor 
een verkeersproductie van 1.580-2.430 mvt/etmaal (1.400/2.250+120+50+10). Hiervan is een 
aandeel van 1.150-1.800 mvt/etmaal (1.100/1.750+50) reeds momenteel aanwezig vanwege de 
bestaande 2 scholen en de sportzaal op de locatie. De toename van de verkeersstromen van 
en naar de locatie door de ontwikkeling van de nieuwe Brede School West zal dan ook 430¬
630 mvt/etmaal (300/500+120+10) bedragen ten opzichte van de huidige situatie. 

Een dergelijke verkeerstoename is in principe nog goed af te wikkelen op de huidige direct aan
liggende verkeerswegen zoals Leeuwerikstraat en Kwikstaartplein. De voorkeur gaat echter uit 
naar een spreiding van de verkeersstromen over twee ontsluitingsroutes naast een spreiding in 
de tijd. Hiermee zal de verkeersafwikkeling beter verlopen. 

Aangezien de totale verkeersproductie in de wijk (met aanwezigheid van de drie afzonderli jke 
scholen) vrijwel niet zal wijzigen door de ontwikkeling van de Brede School West en in de toe
komst zelfs beperkt kan afnemen (toename kinderdagopvang en logopedie: 120+10 mvt/etmaal, 
afname door 100 leerlingen minder: 200-320 mvt/etmaal) zal er voor de hoofdwegenstructuur 
geen sprake zijn van een toename van de verkeersstromen en zal ook de verkeersafwikkeling 
ten opzichte van de autonome ontwikkeling niet verder verslechteren. 

Ontsluiting van de Brede School West 
Bij de ontsluiting van de Brede School West voor autoverkeer dient bij voorkeur te worden ge
dacht aan een tweezijdige ontsluiting met een spreiding van het autoverkeer over meerdere 
routes. Om dit te bewerkstell igen dienen functionele toegangen aan de zijde van zowel de 
Leeuwerikstraat als het Kwikstaartplein te worden geprojecteerd. Voorgesteld wordt de toe
gangen) van de kinderopvang en sportvoorziening te projecteren aan de zijde van het Kwik
staartplein. Een toegang van de Brede School West aan de zijde van Vronkenlaan (zoals in 
huidige situatie aanwezig is) dient te worden voorkomen aangezien hierdoor in de huidige situ
atie verkeersafwikkelings- en verkeersveil igheidsknelpunten ontstaan op de Vronkenlaan in de 
schoolspits. Hetzelfde geldt voor een nieuwe ontsluiting voor autoverkeer vanaf de Vronken
laan, welke ongewenst is. 

Wil het Kwikstaartplein een belangrijke rol krijgen voor de verkeersontsluiting van de locatie dan 
dient de bereikbaarheid van het Kwikstaartplein te worden verbeterd. Hierbij kan worden ge
dacht aan een doorkoppeling van het Kwikstaartplein naar de Van Poelgeestlaan. Een door
koppeling tussen het Kwikstaartplein en de Leeuwerikstraat vormt een alternatief maar is niet 
gewenst vanwege het kruisen van fiets- en voetgangersroute van en naar de locatie. Een door
koppeling tussen Leeuwerikstraat en Van Poelgeestlaan dient te worden voorkomen vanwege 
mogelijk sluipverkeer via de nieuwe kortsluitende route. Vooralsnog wordt geconcludeerd dat 
een doorkoppeling tussen alleen Kwikstaartplein en Van Poelgeestlaan de meeste voordelen 
kan opleveren. Hierbij wordt ter bevordering van de verkeersafwikkeling een éénrichtingsmaat
regel voorgesteld op de route Kwikstraatplein-Van Poelgeestlaan. Het éénrichtingsverkeer dient 
bij voorkeur te worden ingesteld vanaf de Van Poelgeestlaan in de richting van het Kwik
staartplein. Bij instelling van éénrichtingsverkeer in de tegengestelde richting kan namelijk de 
situatie ontstaan dat alsnog ouders gaan parkeren of stilstaan langs de Van Poelgeestlaan. Dit 
is ongewenst vanuit het oogpunt van verkeersdoorstroming en verkeersveil igheid. 

De Leeuwerikstraat zal ook in de toekomst de belangrijkste verkeersontsluitende functie voor de 
locatie blijven vervullen. De verkeersafwikkeling kan in de Leeuwerikstraat worden bevorderd 
door het instellen van éénrichtingsverkeer in de Leeuwerikstraat vanaf de Vronkenlaan. Het 
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verkeer kan dan via de Gruttostraat en Snipstraat de locatie verlaten. Hiermee worden onge
wenste en doorstromingsbelemmerende verkeersbewegingen voorkomen en ontstaat eveneens 
meer ruimte voor de afwikkeling van het verkeer. 

Om de verkeersafwikkeling tijdens de schoolspitsen te bevorderen wordt voorgesteld de aan-
vangs- en eindtijden van de scholen te spreiden in de tijd. Hiermee kan de druk rond 8:30 uur 
en bij het ophalen in de middag op het wegennet worden beperkt en worden gespreid. Tijdens 
de verkeersschouw bleek dat in de ochtend de schoolspits optreedt binnen een tijdsbestek van 
30 minuten (8:15-8:45 uur). Door een spreiding van de aanvangsti jden en eindtijden kan de 
schoolspits worden gespreid over bijvoorbeeld 60 minuten. Hiermee zal de verkeersafwikkeling 
sterk kunnen verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. Ook zullen hiermee potentiële 
verkeersveil igheidsknelpunten minder vaak optreden door vermindering van het aantal ver-
keers- en parkeerexcessen door een verbeterde doorstroming. 

Langzaam verkeer (fiets- en voetgangersroutes) 
Tijdens de verkeersschouw bleek dat vanuit alle windrichtingen langzaam verkeer van en naar 
de locatie plaatsvindt. Het is belangrijk dat het langzaam verkeer zo min mogelijk hinder onder
vindt van het gemotoriseerde verkeer. Vandaar dat voorgesteld wordt dat het langzaam verkeer 
zo veel mogelijk wordt gescheiden van het gemotoriseerde verkeer en kruisingen tussen lang
zaam verkeer en gemotoriseerd verkeer beperkt blijven. Daar waar hiervan wel sprake is, zullen 
de kruisingen met verkeerswegen duurzaam veilig worden vormgegeven. Het doorkoppelen van 
de wegenstructuur tussen de Leeuwerikstraat en Kwikstaartplein of Van Poelgeestlaan wordt 
vanuit dit oogpunt als ongewenst beschouwd. Tussen de Leeuwerikstraat en het Kwikstaart-
plein bevinden zich namelijk belangrijke langzaamverkeersstromen vanaf de noord- en oost
zijde van de locatie. Vanaf de west- en zuidzijde van de locatie kunnen de langzaamverkeers
stromen worden opgevangen vanaf het voetpad ten noorden van de watergang parallel aan de 
Van Poelgeestlaan. Voorgesteld wordt dit voetpad op te waarderen naar een voetpad met aan
liggend fietspad zodat ook het fietsverkeer vanaf deze zijde in een goede ontsluiting wordt 
voorzien. Tevens wordt aanbevolen directe voet-/f ietspadverbindingen te realiseren aan zowel 
de noordzijde (zijde Leeuwerikstraat, tussen Vronkenlaan en Gruttostraat) als oostzijde (zijde 
Kwikstaartplein, tussen Gruttostraat en het voet-/fietspad aan noordzijde van de watergang). Op 
deze wijze ontstaat een zogenaamde "binnenring" voor langzaam verkeer (fietsers en voetgan
gers) welke gescheiden is van het gemotoriseerd verkeer. Daar waar belangrijke langzaamver-
keersroutes verkeerswegen dienen te kruisen dienen deze bij voorkeur te worden voorzien van 
attentieverhogende maatregelen (kleurstelling en goede opvallende verlichting). De nieuw te 
realiseren doorkoppeling tussen Van Poelgeestlaan en Kwikstaartplein zal als 30 km/h-erftoe-
gangsweg worden uitgevoerd. Op deze 30 km/h-erftoegangsweg wordt een gemengde ver
keersafwikkeling voorgestaan waarbij f ietsers eveneens gebruik kunnen maken van de rijbaan. 
Op het gedeelte van de weg waarvoor éénrichtingsverkeer wordt ingesteld zal rekening dienen 
te worden gehouden met fietsverkeer in 2 richtingen (voldoende breedte en eventueel onder
steunende markeringen). Hetzelfde geldt voor de "brug" nabij de Van Poelgeestlaan welke on
derdeel zal uitmaken van de 30 km/h-erftoegangsweg. 

Om ouders die de kinderen wegbrengen of ophalen per fiets of lopend goed van dienst te zijn 
en het fietsen en lopen te stimuleren wordt aanbevolen op de drie locaties (noordwesthoek, 
noordoosthoek en zuidoosthoek) zogenaamde Kiss&Bike-lokaties te realiseren nabij de ingan
gen van de schoolpleinen. Het gaat hier om locaties op de koppen bij de Leeuwerikstraat-Grut
tostraat, de Van Poelgeestlaan-Kwikstaartplein en Leeuwerikstraat-Vronkenlaan. Hierbij dient te 
worden gedacht aan ruime wachtpleintjes met voldoende ruimte, opstelplaatsen en stallingen 
voor ouders met fietsen en bankjes voor wachtende ouders waarbi j duidelijk is aangegeven dat 
men hier de kinderen kan afzetten en ophalen. Door voldoende ruimte en een herkenbare 
comfortabele inrichting van deze Kiss&Bike-pleintjes kan het gebruik van de fiets of het lopen 
door ouders gestimuleerd worden. 

Naast deze inrichtingsmaatregelen kan het fietsen en lopen bevorderd worden door aanvul
lende stimulerende actieprogramma's waarbij de scholen en de ouders zelf een belangrijke rol 
spelen. 
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4.2. Toekomstige parkeersituatie en kiss&ride 

Uitgangspunt voor de toekomstige parkeersituatie is dat in de omliggende straten van de Vo
gelwijk de parkeersituatie niet mag verslechteren en de nieuwe parkeerbehoefte door de toe
voeging van een derde school aan de locatie op de locatie zelf wordt opgevangen. Het streven 
is erop gericht om met de ontwikkeling van het plan de parkeersituatie eveneens voor parke
rende bewoners van de Vogelwijk verder te verbeteren. Om bovenstaande doelstelling te 
bereiken en het parkeren en het ophalen en brengen van kinderen door ouders met auto's in de 
toekomstige situatie te faciliteren en de huidige parkeerexcessen in de ochtendspits weg te ne
men zullen naast extra parkeerplaatsen in het gebied ook zogenaamde kiss&ride-voorzieningen 
voor gemotoriseerd verkeer worden gerealiseerd. Gezien de tweezijdige ontsluiting van de 
locatie en de projectie van de ingangen van de drie scholen wordt aanbevolen zowel aan de 
Leeuwerikstraat als aan het Kwikstaartplein te voorzien in een kiss&ride-voorziening (voor het 
afzetten en ophalen van kinderen door autoverkeer) in combinatie met parkeerfaciliteiten (voor 
het kortparkeren door ouders en het langparkeren door personeel en overige bezoekers). 

In totaal wordt rekening gehouden met 700 leerlingen in de toekomstige situatie. Aangenomen 
wordt dat de gemiddelde autobezetting 1,3 kind per auto bedraagt en dat gemiddeld 60% van 
de kinderen met de auto gebracht ("worst case"-benadering) en gehaald worden, waarvan 6 0 % 
van de kinderen ook tussen de middag worden gebracht en gehaald en 40% van de kinderen 
alleen 's ochtends en 's middags. Dit levert in totaal circa 2.100 mvt/etmaal op. Tijdens de 
maatgevende schoolspitsen (ochtend- en namiddag) zullen er circa 320 auto's naar de Brede 
School West komen. Uitgangspunt is dat 75% van de kinderen middels een kiss&ride-strook 
wordt gebracht en gehaald. Voor de overige 25% is een (kort)parkeerplaats noodzakelijk. O m 
dat aangenomen wordt dat 75% middels een kiss&ride-voorziening wordt afgewikkeld, dient 
deze voorziening in beginsel een capaciteit van 240 mvt te hebben. In dit onderzoek wordt er
van uitgegaan dat De Leeuwerik en De Driemaster verschil lende aanvangsti jden hebben zodat 
voor de capaciteit van de kiss&ride-strook langs de Leeuwerikstraat worden uitgegaan van de 
maximale behoefte per school. De twee scholen maken dan namelijk gebruik van dezelfde 
kiss&ride-voorziening aan de Leeuwerikstraat. Er is van uitgegaan dan de Prins Willem Alexan-
derschool een eigen kiss&ride-voorziening aan het Kwikstaartplein zal krijgen. Indien alle scho
len gelijke aanvangsti jden krijgen betekent dit dat vrijwel alle leerlingen op hetzelfde tijdstip zul
len arriveren. Hierdoor zal de kiss&ride-voorziening aan de Leeuwerikstraat een bijna tweemaal 
grotere capaciteit dienen te krijgen. Tevens zal het aantal beschikbare parkeerplaatsen bij een 
dergelijke situatie groter dienen te zijn dan bij gescheiden aanvangsti jden. Aangezien bij een 
dergelijke situatie veel extra ruimtebeslag nodig zal zijn voor de kiss&ride-voorziening en het 
parkeren (voor slechts een zeer beperkte ti jdsperiode) wordt aanbevolen deze situatie te voor
komen door te streven naar zoveel mogelijk gescheiden aanvangsti jden. 

Tabel 4.2 Aantal motorvoertuigen (mvt) ti jdens schoolsp i ts per schoo l 

totaal aantal mvt 
tijdens schoolspits 

aantal mvt tijdens 
schoolspits voor 

parkeervoorziening 

aantal mvt tijdens 
schoolspits voor 

kiss&ride-
voorziening 

De Leeuwerik 80 20 60 
De Driemaster 138 35 104 
Prins Willem Alexanderschool 102 25 76 
Totaal 320 80 240 

Kiss&ride 
Op de kiss&ride-voorziening aan de Leeuwerikstraat dienen maximaal 104 mvt per schoolspits 
worden afgewikkeld (De Driemaster maatgevend). Op de kiss&ride-voorziening voor het Kwik
staartplein dienen maximaal 76 mvt te worden afgewikkeld. Uitgangspunt is dat een auto gedu
rende één minuut gebruikmaakt van de kiss&ride-strook en de Leeuwerik en Driemaster 
gescheiden aanvangsti jden kennen. 
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De kiss&ride-voorziening aan de Leeuwerikstraat dient (bij gescheiden aanvangsti jden van de 
Leeuwerik en de Driemaster) theoretisch beschouwd een capaciteit van 7 mvt/minuut te heb
ben, uitgaande van een schoolspits van 15 minuten. Er kunnen dan 105 mvt worden afgewik
keld. De benodigde lengte van de kiss&ride-strook bedraagt dan circa 40 m. De kiss&ride-voor
ziening aan het Kwikstaartplein moet theoretisch beschouwd een capaciteit van 5 mvt/minuut 
hebben. Bij een schoolspits van 15 minuten kunnen dan 75 mvt worden afgewikkeld. De lengte 
van deze kiss&ride-strook bedraagt in deze situatie dan circa 30 m. 

Indien de Leeuwerik en de Driemaster gelijke aanvangsti jden krijgen zal de kiss&ride-voorzie
ning aan de Leeuwerikstraat een capaciteit van 11 mvt/minuut te hebben waardoor de beno
digde lengte 65 m in plaats van 40 m dient te bedragen. De kiss&ride-voorziening aan het 
Kwikstaartplein kan een lengte van 30 m behouden. 

De voorziene kiss&ride-voorziening aan de zuidzijde van de Leeuwerikstraat dient aan de 
westzijde te worden vormgegeven door een parallelrijbaan met een kiss&ride-strook over een 
lengte van 40 m 1 ) in combinatie met een parkeervoorziening aan de zuidzijde van Leeuwerik
straat-oost welke eveneens ontsloten is vanaf de Leeuwerikstraat. De huidige parkeerplaatsen 
in de Leeuwerikstraat zullen blijven gehandhaafd voor eventuele piekopvang in combinatie met 
het bewonersparkeren (zoals in de huidige situatie reeds de situatie is). Op het Kwikstaartplein 
kan een afzonderli jke kiss&ride-strook over een lengte van 30 m worden gerealiseerd in com
binatie met parkeerfaciliteiten. Aanbevolen wordt de kiss&ride-voorziening als strook uit te 
voeren waarop kort gestopt kan worden voor het halen en brengen van de kinderen. 

Parkeren 
Er is in dit onderzoek van uitgegaan dat de Leeuwerik en de Driemaster gescheiden aanvangs
tijden zullen hebben. Maximaal zijn dan 35 (kort)parkeerplaatsen noodzakelijk. Dit is de maxi
male behoefte van De Driemaster. In de huidige situatie wordt de volledige behoefte van de 
twee aanwezige scholen in de woonwijk opgevangen (met name Vronkenlaan en Leeuwerik
straat). Door de aanleg van circa 20 nieuwe parkeerplaatsen op de locatie kan minimaal de helft 
van deze volledige reeds bestaande behoefte op de locatie worden opgevangen wat een ver
dere ontlasting van de woonwijk zal betekenen. Voor de Prins Wil lem Alexanderschool dienen 
aan het Kwikstaartplein 25 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. In totaal betekent dit dat 
met het plan 45 parkeerplaatsen worden toegevoegd. 

Indien de Leeuwerik en de Driemaster gelijke aanvangsti jden krijgen zullen in de Leeuwerik
straat maximaal 55 (kort)parkeerplaatsen noodzakelijk zijn in plaats van 35. Er eveneens van 
uitgaande dat 15 (kort)parkeerplaatsen in de Leeuwerikstraat gevonden kunnen worden bete
kent dit de aanleg van 40 nieuwe parkeerplaatsen in plaats van 20 nieuwe parkeerplaatsen aan 
de Leeuwerikstraat. Inclusief de benodigde 25 parkeerplaatsen aan het Kwikstaartplein bete
kent dit dat met het plan dan 65 in plaats van 45 parkeerplaatsen moeten worden toegevoegd. 
Aangezien er voor de 20 extra nieuwe parkeerplaatsen aan de Leeuwerikstraat vrijwel geen 
ruimte aanwezig is wordt aanbevolen te streven naar gescheiden aanvangsti jden. 

Aanbevolen wordt de parkeerfaciliteiten uit te voeren als parkeervoorziening waarbij onder een 
hoek wordt geparkeerd (schuinparkeren/visgraatparkeren). Door het parkeren onder een hoek 
zijn de parkeerplaatsen gemakkeli jk in te rijden en uit te rijden waardoor dit de verkeersafwikke
ling in de schoolspits ten goede zal komen. Door het parkeren onder een hoek en het instellen 
van éénrichtingsverkeer kan tevens ruimte bespaard worden. In totaal dienen ten behoeve van 
de nieuwe Brede School West minimaal 45 parkeerplaatsen 2 ' te worden toegevoegd naast de 
twee kiss&ride-voorzieningen. Ter hoogte van de Leeuwerikstraat kunnen minimaal 10 extra 
parkeerplaatsen worden toegevoegd in de toekomst. Aan het Kwikstraatplein kunnen dan de 
overige 35 parkeerplaatsen worden gerealiseerd welke tevens een functie voor de sporthal 
kunnen vervullen buiten de schoolspits om. Door het realiseren van de 45 extra parkeerplaat
sen ten opzichte van de huidige situatie en de realisatie van twee nieuwe kiss&ride-voorzie
ningen zal de huidige parkeeroverlast in de schoolspits rond de locatie sterk verminderen met 
de ontwikkeling van de Brede School West. Met name de huidige kiss&ride-handelingen langs 

1) Bij gelijktijdige aanvangstijden dient deze 65 m te bedragen. 
2) Bij gelijktijdige aanvangstijden 65 parkeerplaatsen. 
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de Vronkenlaan en in de Leeuwerikstraat kunnen verminderd worden door het aanbieden van 
de nieuwe faciliteiten welke momenteel ontbreken rond de twee bestaande scholen. 

Indien gekozen wordt voor de optie om de bestaande sporthal te handhaven zullen de nieuwe 
parkeerplaatsen, welke voorzien zijn op de locatie van de huidige sporthal, elders worden 
gerealiseerd. Dit zal betekenen dat daar groen zal moeten worden opgeofferd om de realisatie 
van voldoende parkeerplaatsen mogelijk te kunnen maken. 

In de nacht wanneer de parkeerbehoefte van de Brede School West zich niet manifesteert kan 
eventueel door bewoners en bezoekers van bewoners gebruik worden gemaakt van de open
bare parkeervoorzieningen. De parkeerdruk in de nacht in de woonwijken welke momenteel niet 
uitzonderlijk hoog is zal in de toekomst dan ook niet hoger worden met de voorgestane ontwik
kelingen. De parkeerbehoefte van de bewoners aan het Kwikstaartplein kan in de avond door 
de 35 nieuwe parkeerplaatsen worden opgevangen. 

Figuur 5 geeft een mogelijke inrichtingsvariant weer bij de ontwikkeling van de Brede School 
West. In deze figuur zijn de tweezijdige verkeersontsluit ing, de twee kiss&ride-voorzieningen, 
de twee parkeerclusters, de drie kiss&bike-pleintjes en de langzaamverkeersroutes in de toe
komstige situatie weergegeven. 

Uitvoering kiss&ride-voorziening en regelgeving 
De kiss&ride-voorzieningen dienen te worden vormgegeven langs een rijloper aan de zijde van 
het schoolgebouw. Zowel de rijloper als de kiss&ride-voorziening dienen als een erf te zijn 
vormgegeven waarbij de maximale snelheid in de praktijk niet hoger zal liggen dan stapvoets 
(15 km/h). De kiss&ride-voorziening kan worden aangelegd in de vorm van een voorziening met 
een kiss&ride-strook van circa 3 m breed. Kinderen kunnen hier aan de rechterzijde de auto in-
en uitstappen. In- en uitstappen aan de linkerzijde dient te worden voorkomen (eventueel met 
hekje). De kiss&ride-voorziening kan worden voorzien van bebording die het begin en einde van 
de kiss&ride-voorziening aangeeft. Tevens dient de kiss&ride-voorziening door kleurstelling en 
belijning duidelijk te worden aangegeven op het wegdek. Om het snel in- en uitstappen te be
vorderen, mogen bestuurders hier in principe niet uitstappen en dient hier een parkeerverbod te 
gelden (onderbroken gele kantstreep). Het probleem is vaak niet het uitstappen, maar het op
halen waarbi j gewacht wordt op de passagier(s). Soms kan de wachtti jd langer zijn waardoor 
een auto de kiss&ride-voorziening kan blokkeren. Ouders die te vroeg aankomen, zullen dan 
ook dienen te parkeren op de verderop gelegen kortparkeerplaatsen en niet op de kiss&ride-
voorziening. 

Alles staat of valt met een goede voorlichting en communicatie richting de ouders. In de eerste 
plaats dienen kinderen veel meer zelfstandig of onder begeleiding op de fiets of lopend naar 
school te gaan. Dit stimuleert de sociale, emotionele en motorische ontwikkeling van het kind. 
Tevens zorgt het ervoor dat er minder verkeersoverlast bij de school ontstaat. Het is dan ook 
belangrijk altijd ouders te blijven stimuleren de kinderen niet met de auto te brengen of op te 
halen. Door slechts het minimum van in totaal 45 nieuwe (kort)parkeerplaatsen te realiseren, zal 
een verdere toename in het met de auto ophalen en brengen worden ontmoedigd door de fy
sieke inrichting. Door de realisatie van éénrichtingsverkeer en een kiss&ride-voorziening kan 
het nog noodzakeli jke verkeer georganiseerd worden afgewikkeld. Belangrijk blijft met name bij 
de kiss&ride-voorziening de gedragsregels voor de ouders en de kinderen. De school kan hier
toe "drop-off ' en "pick-up"-procedures opstellen. Eventueel kan de kiss&ride-voorziening tijdens 
het brengen en ophalen voorzien worden van de supervisie van een verkeersouder of perso
neelslid die zorg draagt voor de snelle en goede afwikkeling van de kiss&ride-handelingen. 

Voorbeelden van regels die kunnen gelden zijn onder andere dat kinderen alleen aan de 
schoolzijde mogen uitstappen en ouders in principe in de auto dienen te blijven. Indien ze de 
school wil len binnengaan, zullen ze moeten gaan parkeren op de naastgelegen (kort) parkeer
voorzieningen. Er mag alleen uit- en ingeladen worden in de kiss&ride-voorziening en niet 
daarbuiten. Kinderen dienen bij het wachten op hun ouders bij het ophalen op het uit- en in-
stapplateau te blijven staan bij de begeleiders totdat hun ouderlijke auto komt voorri jden; de 
kinderen mogen niet op de auto's af gaan rennen. Ouders mogen niet claxonneren bij aankomst 
en dienen geduldig zich op te stellen en te wachten totdat zij de kiss&ride-voorziening kunnen 

Adviesbureau RBOl 
Rotterdam I Middelburg 196 12983 10 



Toekomstige situatie 28 

oprijden. Indien men als eerste aankomt, dient men helemaal op te rijden tot het einde van de 
kiss&ride-voorziening. De kiss&ride-regels kunnen eventueel in het schoolreglement worden 
opgenomen. 
Voor het kiss&ride-project zouden verkeersouders dienen te worden gevonden die de organisa
tie hiervan kunnen begeleiden, andere ouders kunnen aanspreken op de gewenste procedures 
en voorlichting kunnen geven. Tevens dient de school regelmatig een goede voorl ichting te ge
ven over het gewenste gedrag aan de ouders. 
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Op basis van het verkeersonderzoek zijn de volgende randvoorwaarden opgesteld: 

1. In- en uitgangen nieuwe BSW niet aan zijde Vronkenlaan projecteren. 
2. Centrale in- en uitgangen aan Leeuwerikstraat en Kwikstaartplein projecteren. 
3. Kiss&ride-voorziening (minimale lengte 40 m) in combinatie met visgraatparkeren realise

ren in strook aan zuidzijde van Leeuwerikstraat/noordelijk deel plangebied. 
4. Kiss&ride-voorziening (minimale lengte 30 m) realiseren aan oostzijde van plangebied na

bij Kwikstaartplein. 
5. Kwikstaartplein uitbreiden en "upgraden" tot volwaardig parkeerplein met minimaal 35 par

keerplaatsen en slopen bestaande sportzaal (indien bestaande sporthal wordt gehand
haafd elders groene ruimte opofferen voor parkeervoorzieningen). 

6. Kwikstaartplein beter bereikbaar maken door nieuwe koppeling tussen Kwikstaartplein en 
Van Poelgeestlaan. 

7. Geen nieuwe ontsluiting voor autoverkeer vanaf Vronkenlaan. 
8. Maximaal één nieuwe ontsluiting voor autoverkeer vanaf Van Poelgeestlaan (bij voorkeur 

in één richting). 
9. Geen doorkoppeling voor autoverkeer tussen Leeuwerikstraat en Van Poelgeestlaan en 

geen doorkoppeling autoverkeer tussen Leeuwerikstraat en Kwikstaartplein. 
10. Scheiden van gemotoriseerde verkeersstromen van voeWfietsverkeersstromen. 
11 . Voetpad ten noorden van watergang parallel aan Van Poelgeestlaan opwaarderen naar 

voet-/fietspad. 
12. Voet-/fietspad verbinding realiseren aan zowel oostzijde (zijde Kwikstaartplein) tussen de 

Gruttostraat en Van Poelgeestlaan als zuidzijde van de Leeuwerikstraat. 
13. Kiss&Bike-voorzieningen (met voldoende ruimte en voorzieningen) realiseren op de kop

pen bij de Leeuwerikstraat-Gruttostraat, de Van Poelgeestlaan-Kwikstaartplein en Leeuwe-
rikstraat-Vronkenlaan. 

14. Maatregelen nemen om illegaal parkeren op de trottoirs en op voetgangersoversteekplaat
sen onmogelijk te maken (paaltjes of hekwerken). 

15. Haakse parkeerplaatsen langs Vronkenlaan indien mogelijk vervangen door langsparkeer-
plaatsen met minimale breedte van 3,5 m zodat er geen conflict meer is met fietsers. 

16. Fietsgebruik en lopen stimuleren door actieprogramma's vanuit school, gemeente en ou
ders en de realisatie van uitstekende fiets- en voetgangersvoorzieningen (meer dan vol
doende fietsstallingen voor kinderen/ruime toegangen voor lopende kinderen). 

17. Meerdere ingangen met doelgroepen per ingang. 
18. Gespreide aanvangsti jden van scholen/groepen instellen (niet alles om 8:30 uur beginnen, 

maar bijvoorbeeld 8:15 uur laagste groepen en 8:45 uur hoogste groepen). In ieder geval 
gespreide aanvangsti jden van de Leeuwerik en de Driemaster (Prins Alexanderschool kan 
eventueel gelijktijdige aanvangsti jden hebben als Leeuwerik of Driemaster). 

19. Voldoende parkeervoorzieningen voor toegevoegde derde school op de locatie realiseren 
(minimaal in totaal 25 parkeerplaatsen) en waar mogelijk ook voor reeds op locatie geves
tigde scholen. 

20. Voldoende parkeervoorzieningen voor activiteiten in de avond realiseren welke tevens 
voor reeds op locatie gevestigde scholen gebruikt kunnen worden overdag (minimaal 
20 parkeerplaatsen). 

2 1 . Dubbelgebruik van parkeerplaatsen door ouders van leerlingen, bewoners en overige 
bezoekers stimuleren en nastreven. 
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