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1. Inleiding 
 
De gemeente Noordwijk zet zich in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid 
rondom basisscholen. Daarom zijn de afgelopen jaren diverse verkeersveiligheidsproject 
voor (clusters) scholen uitgevoerd. Het zevende project werd uitgevoerd voor de 
basisscholen in Vinkeveld: Hoffenne en De Jutter. 
 
Voor u ligt het uitvoeringsplan ‘Samen Duurzaam Veilig op weg naar de Schoolomgeving 
van Vinkeveld. In dit plan staan maatregelen die de verkeersveiligheid in Vinkeveld en 
rondom de scholen verbeteren'. Van diverse maatregelen staat al vast dat ze kunnen 
worden uitgevoerd. Over sommige maatregelen moet nog consensus worden bereikt. 
Indien maatregelen niet mogelijk of wenselijk zijn, wordt dit uiteglegd. 
 
Het uitvoeringsplan is het resultaat van ruim een half jaar intensieve samenwerking. In 
december 2018 is een werkgroep opgericht die de knelpunten op het gebied van 
verkeersveiligheid in de schoolomgeving heeft onderzocht en die heeft nagedacht over 
de maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hart voor Verkeer heeft de 
werkgroep begeleid. De samenstelling van de werkgroep is in bijlage 2 opgenomen. De 
volgende partijen zijn in de werkgroep vertegenwoordigd. 
 

 
 
‘Samen’ is het sleutelwoord van dit project. Door een goede samenwerking van de 
partijen is het best denkbare resultaat tot stand gekomen. Er is gebruik gemaakt van 
elkaars kennis, ervaring en kunde en de maatregelen hebben bij voorbaat draagvlak. 
Bovendien maken vele handen licht werk: iedereen in de werkgroep draagt een steentje 
bij aan de verkeersveilige schoolomgeving! Tevens is het plan op de schoollocatie ter 
inzage gelegd en zijn, waar mogelijk, suggesties van ouders en omwonenden 
meegenomen. 
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In dit plan wordt kort ingegaan op de resultaten van het onderzoek dat op de school is 
uitgevoerd. Vervolgens komen de knelpunten en de maatregelen aan de orde. Hierbij 
wordt ook ingegaan op de taakverdeling en de planning van de 
vervolgwerkzaamheden. Dit uitvoeringsplan sluit af met een 
samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage 1). Met de ondertekening is bekrachtigd dat 
de partijen samen achter de maatregelen in dit plan staan en dat de maatregelen en 
activiteiten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
 
Wat dat betreft is het uitvoeringsplan niet het einde maar juist het begin van de 
samenwerking! Nu en in de toekomst is het de opgave dat de partijen (blijven) werken 
aan een veilige schoolomgeving! Op den duur worden de maatregelen en acties uit 
het uitvoeringsplan geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

 
 
2. Onderzoek vervoerswijzen en school-thuisroutes 
 
Hart voor Verkeer heeft een onderzoek uitgevoerd naar de school-thuisroutes en de 
knelpunten op deze routes door onder ouders enquêtes af te nemen. Er zijn circa 158 
enquêtes ingevuld, waarvan 56 door ouders van Hoffenne, 37 door ouders van De 
Jutter en 65 door buurtbewoners. Een prima resultaat! 
 
De herkomst van de ouders/kinderen die de enquête hebben ingevuld, zijn op 
onderstaande kaarten weergegeven. 
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De meeste personen die de enquête hebben ingevuld, wonen over het algemeen niet 
verder dan één kilometer (hemelsbreed) van de school. Slechts 17 van de 
ondervraagde ouders/kinderen wonen verder dan één kilometer van school. Kinderen 
die dichtbij de school wonen, komen veelal te voet (al dan niet onder begeleiding) 
naar school. Tot circa 400 meter hemelsbreed wordt gelopen, daarna neemt het 
fietsgebruik (tot circa vier kilometer hemelsbreed) toe. Over het algemeen brengen 
ouders die verder weg wonen de kinderen met de auto naar school. 
 
In onderstaande afbeeldingen zijn de vervoerswijzen en de routekeuzen van de 
ouders/leerlingen weergegeven. 
 
vervoerswijze: 

 
 
routekeuze: 

 
 
De meeste kinderen van Hoffenne (64%) komen (al dan niet zelfstandig) te voet naar 
school; 24% van de kinderen van Hoffenne komen (al dan niet onder begeleiding) op 
de fiets; slechts een klein aandeel van de kinderen van Hoffenne (12%) wordt met de 
auto gebracht. 
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De meeste kinderen van De Jutter (54%) worden met de auto naar school gebracht, 
21% komt (al dan niet zelfstandig) te voet naar school en 25% komt (al dan niet onder 
begeleiding) op de fiets. 
 
De meeste kinderen van Hoffenne wonen op (vrij) kleine afstand van de school. dat 
verklaart het hoge aandeel lopende en fietsende kinderen en ouders. De kinderen 
van De Jutter wonen veelal verder van de schoollocatie (tot ver buiten Noordwijk). Dit 
verklaart het hogere autogebruik. 
 
Voor beide schoollocaties geldt dat de meeste kinderen/ouders (ruim 60%) kiezen 
voor de kortste route naar school; diverse ouders/kinderen (ruim 20% op beide 
schoollocaties) geven aan de route op basis van (verkeers)veiligheid te kiezen. De 
rest (circa 15% op beide schoollocaties) geeft aan dat er maar één route naar school 
is (of geeft een andere reden). 
 
In onderstaande afbeelding is weergegeven hoe de ouders de 
verkeersveiligheidssituatie rondom de school ervaren. 
 

 
 
Bijna de helft van de ouders (op beide schoollocaties) beoordeelt de 
verkeersveiligheid in de schoolomgeving als redelijk (50%). Ook bewoners 
beoordelen de verkeersveiligheid veelal (in 40% van de gevallen) als redelijk. Een vrij 
groot aandeel van de ouders van Hoffenne (28%) en eveneens vrij veel bewoners 
(30%) beoordelen de verkeersveiligheid als goed. De ouders van De Jutter 
beoordelen de verkeersveiligheid het vaakst als slecht (15%) en het minst vaak als 
goed (11%). 
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3. Knelpunten 
 
Uit het onderzoek zijn diverse knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid naar 
voren gekomen. De ligging van de knelpunten is op de kaart weergegeven. 
 
De knelpunten zijn uitvoerig besproken door de werkgroep. Er is een selectie 
gemaakt van knelpunten die drie keer of vaker zijn genoemd in de enquête. Eén van 
deze knelpunten komt niet in aanmerking voor maatregelen. Dit knelpunt is op de 
kaart aangegeven met de letter A. De knelpunten die wel in aanmerking komen voor 
maatregelen (14 in totaal) zijn op de kaart aangegeven met de cijfers 1 t/m 14. 
 

 
 
Het knelpunt dat is afgevallen is de Alk bij de voorzijde van De Jutter. De werkgroep 
is van mening dat de achterzijde van de school (bij de Scholekster) drukker is en dat 
de problemen zich vooral daar voordoen. 

Locaties knelpunten

Aantal maal genoemd:
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• 6 x

• 5 x

• 4 x

• 3 x
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4. Oplossingsrichtingen en maatregelen 
 
In de hierop volgende paragrafen worden de oplossingsrichtingen en de maatregelen 
per knelpuntlocatie besproken. Hieronder staat een korte leeswijzer. 
 
Per knelpuntlocatie worden achtereenvolgens het probleem, de oplossingsrichtingen 
en de maatregelen besproken. Er is steeds aangegeven om welk soort probleem, 
oplossingsrichting of maatregel het gaat, te weten: 

 Infrastructuur: veilige wegen en kruispunten; 

 Gedrag: veilig en verantwoord verkeersgedrag van alle weggebruikers; 

 Educatie/voorlichting: goed opgeleide en voorgelichte weggebruikers (jong en 
oud); 

 Handhaving: controleren dat regels en afspraken worden nagekomen en, indien 
nodig, ingrijpen/corrigeren. 

 
Onder de oplossingsrichtingen wordt verstaan: alle ideeën die de werkgroep heeft 
bedacht voor een oplossing van het probleem. Per oplossingsrichting is vervolgens 
aangegeven welke partij de trekker is en of de oplossingsrichting haalbaar of 
wenselijk is. Dit laatste is aangegeven met ‘verkeerslichtjes’: 
 

 
de oplossingsrichting is haalbaar en wenselijk 

 

de betrokken partij / trekker onderzoekt of de oplossingsrichting haalbaar en wenselijk 
is 

 
de oplossingsrichting is niet haalbaar en/of wenselijk 

 

Onder de maatregelen wordt verstaan: alle maatregelen en/of acties die uitvoerbaar 
en wenselijk zijn en die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Per maatregel en/of 
actie is aangegeven welke partij de trekker is en op welke termijn de maatregel en/of 
actie wordt uitgevoerd. 
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4.1 Bonnikeplein (voorzijde Albert Heijn, parkeerplaats) 
(22x genoemd in de enquête door Hoffenne, Jutter en bewoners) 

 

 
 
Probleem knelpunt 1 
 
Het Bonnikeplein wordt zowel door ouders van de school als bewoners als onoverzichtelijk ervaren. Er is 
sprake van slecht zicht door begroeiing, de bloemenkraam en geparkeerde busjes. Her en der is het smal 
en kan verkeer elkaar moeilijk passeren. Dit is bijvoorbeeld het geval als verkeer zich opstelt bij de 
ondergrondse afvalcontainers. Ook vindt men de oversteek ter hoogte van de tandartspraktijk gevaarlijk. 
 
Bepaald verkeersgedrag wordt als problematisch ervaren, zoals de naleving van voorrang, hard rijden en 
fout parkeren (onder meer op de stoep of voor de ingang van Albert Heijn). 
 
De aanwezigheid van voorzieningen, vooral de Albert Heijn, maakt dat er veel verkeer op het plein komt. 
Dit zijn zowel bezoekers als leveranciers. De drukte komt zowel op werkdagen als in het weekend voor 
maar doordeweeks is het plein door de drukte lastig te passeren door schoolgaande ouders en kinderen. 
 
In het kader van het transformeren van het kantoorgebouw aan het Bonnikeplein is (in 2016) een 
parkeerdrukmeting gehouden op een dinsdag- en donderdagnacht. De parkeerdruk bedroeg op beide 
momenten circa 70%. Hiermee is een aardig inzicht in het bewonersparkeren maar de parkeerdruk 
overdag (tijdens winkeltijden) is niet gemeten. Mogelijk is er dan sprake van hogere parkeerdruk. 
 
Op termijn wordt het Bonnikeplein heringericht. Er is nog geen ontwerp en planning maar de herinrichting 
zal waarschijnlijk worden uitgevoerd in combinatie met de ontwikkeling van Offem-Zuid. 
 
Samengevat: 

 Onoverzichtelijk, slecht zicht (o.a. door begroeiing, bloemenkraam en geparkeerde busjes), te smal; 

 Voorrang wordt niet nageleefd; 

 Hard rijden, oversteek tandarts gevaarlijk; 

 Foutparkeren (bijvoorbeeld op stoep of voor ingang Albert Heijn); 

 Druk door bezoekers en leveranciers, ook op zaterdag en zondag. 
  



Hart voor Verkeer - Uitvoeringsplan ‘Samen Duurzaam veilig op weg naar de schoolomgeving van Vinkeveld’ 9 

Oplossingsrichtingen knelpunt 1 
 
De werkgroep heeft diverse oplossingsrichtingen besproken, Onder meer de aanpassing van de 
oversteek bij de tandartsenpraktijk, de verplaatsing van bloemenstal, het opheffen of verplaatsen van 
parkeerplaatsen en het verplaatsen van afvalcontainers zijn de revue gepasseerd. Al deze 
oplossingsrichtingen zijn vrij ingrijpend en kunnen daarom pas worden uitgevoerd als het Bonnekeplein 
wordt heringericht. In de tussentijd kan er wel aandacht worden gevraagd voor het verkeersgedrag op het 
Bonnikeplein door middel van een positief ingestoken campagne. Idealiter werken alle belanghebbenden, 
dus de scholen, bewoners en ondernemers van het plein, mee aan deze actie. Schoolgaande ouders en 
kinderen hoeven daarnaast niet over het Bonnikeplein te fietsen. Er is een alternatieve route naar De 
Jutter via Standplevier en kinderen naar Hoffenne kunnen ook via Hoordhoren, Spoehoren en Zandbank 
naar school kunnen lopen of fietsen. In de verkeerslessen kan aandacht worden besteed aan de veiligste 
schoolfiets- en schoollooproute. Tenslotte zou incidenteel gehandhaafd kunnen worden op 
foutparkeerders. 
 

soort oplossingsrichting / maatregel trekker(s)  uitvoerbaar en/of 
wenselijk? 

planning 

gedrag  Positieve campagne tegen 
ongewenst verkeersgedrag 
op het Bonnikeplein. 
Invulling nader te bepalen. 

 

 

Wijkvereniging 
Vinkeveld trekt 
deze actie. Alle 
andere partijen plus 
de ondernemers 
van het 
Bonnikeplein 
worden bij de actie 
betrokken 

1e kwartaal 
2020 

educatie  Aandacht besteden aan de 
veiligste schoolfiets- en 
schoollooproute (zie ook 
bovenstaand punt) 

 

 

 

 

Scholen en 
OnderwijsAdvies 
nemen dit op in de 
verkeerslessen 

Schooljaar 
2019/2020 
en verder 

handhaving  Handhaven op 
foutparkeerders 

 

 

 

Politie geeft aan dat 
incidenteel 
gehandhaafd kan 
worden en stemt af 
met scholen en 
gemeentelijke 
BOA’s 

1e kwartaal 
2020 en 
verder 
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4.2 Beeklaan/Bonnikeplein (rotonde) 
(16x genoemd in de enquête door Hoffenne en bewoners) 

 

 
 
Probleem knelpunt 2 
 
Deze rotonde wordt zowel door ouders van Hoffenne als door bewoners als knelpunt ervaren. De 
meesten van hen vinden dat het fietspad vanaf de rotonde vrij abrupt invoegt op de rijbaan waardoor de 
kans bestaat dat fietsers worden klemgereden. Ook vindt men de rotonde druk en onoverzichtelijk en 
vinden sommigen de voorrang voor fietsers niet duidelijk (door de kanalisatiestrepen die volgens 
sommigen voorrang suggereren). Diverse weggebruikers verlenen ook geen voorrang aan verkeer vanaf 
de Noordhoren en soms vliegt er een bal de weg op vanaf het nabijgelegen speelveldje. 
 
Diverse ervaren problemen komen overeen met hetgeen is aangeven bij het Bonnikeplein (zie knelpunt 
1), zoals het foutparkeren. Verder worden diverse gedragsproblemen genoemd zoals auto’s die 
hard/onoverzichtelijk over de rotonde rijden en de bochten afsnijden. Ook fietsers verlenen soms geen 
voorrang of rijden tegen de richting in. 
 
Samengevat: 

 Fietspad voegt plotseling in op de weg. Fietsers worden klemgereden; 

 Foutgeparkeerde auto's, auto's die wachten op een parkeerplek, opstoppingen; 

 Auto’s rijden hard over de rotonde en snijden de bochten af; 

 Fietsers geven geen voorrang en rijden tegen de richting in; 

 Slecht overzicht, onduidelijke voorrang (door kanalisatiestrepen), druk; 

 Voorrang zijweg (Noordhoren), ballen op rijbaan door speelveldje. 
 
 
Oplossingsrichtingen knelpunt 2 
 
De gemeenteraad heeft ingestemd met het invoeren van voorrang voor fietsers op alle rotondes in 
Noordwijk (nu zijn fietsers nog voorrangsplichtig). Naar aanleiding hiervan zal de rotonde worden 
aangepast. Gekeken kan worden of de (abrupte) aansluiting van het fietspad op de rijbaan ook kan 
worden aangepast. In de verkeerslessen op school kan aandacht besteed worden aan de voorrangsregels 
op een rotonde en het feit dat verkeersdeelnemers bij kanalisatiestrepen geen voorrang hebben. De 
voorrangssituatie van de kruising met Noordhoren kan worden verbeterd door de grens met het woonerf 
direct bij de kruising te leggen; idealiter zou dan een uitrit moeten worden aangelegd. Een andere 
gedachte is om voorrangsbebording en -markering aan te brengen. 
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soort oplossingsrichting / maatregel trekker(s)  uitvoerbaar en/of 

wenselijk? 
planning 

infrastructuur  Fietsers voegen vrij abrupt 
in op de rijbaan. Nagaan of 
dit kan worden aangepast 
(eventueel in combinatie 
met aanpassing rotonde 
i.v.m. nieuwe regel (fietsers 
in de voorrang) 

 

 

Ja, invoegmogelijk-
heid fietsers kan 
worden verbeterd 
indien voorrangs-
situatie wordt 
aangepast. 

2020 

 Noordhoren is eerst een 30 
km/uur straat en pas 
verderop begint het erf. 
Grens ‘naar voren’ leggen 
(richting Bonnikeplein)? 

 

 

Ja, grens erf kan 
worden verlegd 
richting Bonnike-
plein 

2020 

educatie  Aandacht voor 
voorrangsregels rotonde 
en oversteken bij 
kanalisatiestrepen 

 

 

 

 

Scholen en 
OnderwijsAdvies 
nemen dit op in de 
verkeerslessen 

Schooljaar 
2019/2020 
en verder 

 
Aandacht voor voorrangsregels rotonde 
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4.3 Kruispunt Hoogtij/Springtij/Uitvaltij 
(10x genoemd in de enquête door Hoffenne en bewoners) 

 

 
 
Probleem knelpunt 3 
 
Dit kruispunt werd in de enquête als knelpunt genoemd door ouders van Hoffenne en door bewoners. De 
ervaring is dat er hard wordt gereden; dit zou onder meer zichtbaar zijn door de slijtplekken op de 
drempels. Hierdoor is oversteken soms lastig. 
 
De voorrang wordt door sommigen als onduidelijk ervaren. Ook is enkele malen vermeld dat met het 
kruispunt onoverzichtelijk vindt en dat het zicht beperkt is; vooral als er fout wordt geparkeerd. 

 
 
Samengevat: 

 Auto’s rijden hard (slijtplekken drempels); hierdoor lastig oversteken; 

 Onduidelijkheid voorrang; 

 Slecht zicht en onoverzichtelijk; 

 Foutgeparkeerde auto's. 
 
 
Oplossingsrichtingen knelpunt 3 
 
Op het Hoogtij zijn onlangs twee verkeersmetingen uitgevoerd. In beide metingen (over een periode van 
respectievelijk 2 en 6 weken) is de snelheid van 85% van de weggebruikers ≤ 28km/u en ≤ 30km/u. 
Daaruit blijkt dat er geen sprake is van structureel te hard rijden. 
 
Om het verkeer voor de kruising toch extra af te remmen en om de oversteekbaarheid te verbeteren, zou 
(net als bij de kruising met het pad richting Fuikhoren) een plateau kunnen worden aangelegd. Dit gaat 
echter wel ten koste van (minimaal) een parkeerplaats. Tenslotte zou incidenteel gehandhaafd kunnen 
worden op foutparkeerders. 
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soort oplossingsrichting trekker(s)  uitvoerbaar en/of 

wenselijk? 
planning 

infrastructuur  Plateau aanleggen 
zoals bij kruising met 
pad richting 
Fuikhoren. Gaat 
vermoedelijk ten koste 
van een parkeerplaats 

 

 

Ja, bezien wordt of 
drempel kan 
worden vervangen 
door een plateau 

2020 

handhaving  Handhaven op 
foutparkeerders 

 

 

 

Politie geeft aan dat 
incidenteel 
gehandhaafd kan 
worden en stemt af 
met scholen en 
gemeentelijke 
BOA’s 

1e kwartaal 
2020 en 
verder 

 
Aanleg plateau 
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4.4 Scholekster 
(8x genoemd in de enquête door De Jutter en een enkele bewoner) 

 

 
 
Probleem knelpunt 4 
 
De Scholekster ligt weliswaar aan de achterzijde van basisschool De Jutter maar het is hier beduidend 
drukker dan aan de voorzijde (aan de Alk). Het knelpunt werd (begrijpelijk) vooral genoemd door ouders 
van De Jutter en door een enkele bewoner. 
 
Het is er vooral druk in de schoolspits. Omdat meerdere ouders hun auto willen parkeren ontstaan er 
onoverzichtelijke en soms chaotische situaties voor fietsende en opende ouders en kinderen. Deze 
moeten gebruik maken van de rijbaan omdat er in een erf geen voetpaden liggen. Veel automobilisten 
rijden na het brengen van de kinderen achteruit de Alk op; een lastige manoeuvre, zeker als er ook ouders 
en kinderen lopen en fietsen. 
 
Samengevat: 

 Druk in de schoolspits, Chaos met auto’s die willen parkeren of kinderen wil afzetten. Veel “kiss and 
ride” en foutparkeren; 

 Automobilisten letten niet op fietsende kinderen; 

 Veel lopende kinderen en ouders, geen trottoirs in combinatie met veel verkeersbewegingen; 

 Auto’s rijden na halen en brengen achteruit de Alk op. 
 
 
Oplossingsrichtingen knelpunt 4 
 
Door het markeren van een schoolzone (met borden en wegmarkering) kunnen weggebruikers erop 
geattendeerd worden dat er extra moet worden gelet op overstekende kinderen (te voet of op de fiets). 
Een ludieke maatregel is het aanbrengen van kindertekeningen op het wegdek zodat benadrukt wordt dat 
hier kinderen lopen, fietsen en (soms) spelen. Daar is een erf ook voor bedoeld. Dus: voorzichtig rijden en 
alleen in de vakken parkeren. 
 
Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Scholekster zou kunnen voorkomen dat automobilisten na het 
brengen van de kinderen achteruit de Alk oprijden en in plaats daarvan via de Parelduiker wegrijden. 
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Dus: voorzichtig rijden 
en alleen in de vakken 
parkeren 

 
 

 

De Jutter en Veilig 
Verkeer Nederland 
voeren dit uit 

2020 

 
Aanleg Schoolzone 

 



16 Hart voor Verkeer - Uitvoeringsplan ‘Samen Duurzaam veilig op weg naar de schoolomgeving van Vinkeveld’ 

4.5 kruispunt Alk/Bonnikeplein 
(6x genoemd in de enquête door Hoffenne, De Jutter en bewoners) 

 

 
 
Probleem knelpunt 5 
 
Dit kruispunt werd zowel door ouders van beide scholen als door bewoners genoemd. Men ervaart hoge 
snelheden, een onduidelijke voorrangssituatie en verkeersdrukte. Doordat de wegen vrij smal zijn, is 
voorsorteren lastig zonder de weg te blokkeren. 
 
Er wordt aangegeven dat het punt lastig over te steken is voor kinderen. 
 
Samengevat: 

 Hoge snelheid automobilisten; 

 Onduidelijke voorrangssituatie; 

 Druk, verkeer van alle kanten; 

 Smalle wegen, voorsorteren, daardoor wordt weg geblokkeerd; 

 Lastig oversteken voor kinderen. 
 
 
Oplossingsrichtingen knelpunt 5 
 
In principe geldt op dit kruispunt de gebruikelijke voorrangsregel: bestuurders van rechts hebben 
voorrang. Extra bebording is daarom niet nodig en daarom (om overbodige bebording tegen te gaan) ook 
niet wenselijk. 
 
Het kruispuntplateau over de Alk, en niet deze kruising, is de handigste plek voor kinderen om over te 
steken. Deze oversteek kan worden ingeleid met gekleurde voetstappen. Misschien kunnen de huidige 
afritjes bij de brug een meter van de kruising af worden verplaatst om te voorkomen dat hier direct wordt 
overgestoken. Door een ‘Dick Bruna’ (stoeprand stop) tegel aan te brengen kan kinderen duidelijk worden 
gemaakt dat je moet uitkijken bij het oversteken. Hier kan uiteraard in de verkeerslessen ook aandacht 
aan worden besteed. 
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4.6 Invaltij (voorzijde Hoffenne) 
(6x genoemd in de enquête door Hoffenne en een enkele keer door De Jutter) 

 

 
 
Probleem knelpunt 6 
 
Dit wegvak wordt vooral door ouders van Hoffenne genoemd. Het betreft de directe schoolomgeving. 
Aangegeven wordt dat het er druk is in de schoolspits (zowel auto’s als fietsers), dat er soms hard wordt 
gereden en dat er foutgeparkeerd wordt (onder meer voor de ingang). Fietsers en brom/snorfietsers 
maken daarnaast gebruik van de ‘loopstroken’ (in een erf ontbreken voetpaden en mag men formeel 
overal rijden). 
 
De bocht richting de Vloedlijn vindt men onoverzichtelijk, vooral omdat de ingang naar het schoolplein zich 
daar bevindt. Sommigen vragen zich af of de schoolingang zich wel op de goede plek bevindt. 
 
Samengevat: 

 Hard rijdende automobilisten; 

 Erg druk met auto’s en fietsers; 

 Foutgeparkeerde auto’s (o.a. voor de ingang); 

 Onoverzichtelijke bocht; 

 Schoolingang onhandig, andere plek?; 

 Brommers en fietsers op de wandelpaden. 
 
 
Oplossingsrichtingen knelpunt 6 
 
Door de ingang van het schoolplein te verplaatsen (bijvoorbeeld aan het voetpad tussen het Invaltij en het 
Uitvaltij) ontstaat meer rust in het verkeersbeeld. Er is immers een autovrije schoolingang. De verplaatsing 
kan eerst tijdelijk worden uitgeprobeerd door het huidige hekwerk af te sluiten en elders tijdelijk een 
heksegment te verwijderen. Communicatie met ouders en kinderen over de verplaatsing is een must. 
 
Onoverzichtelijke verkeerssituaties ontstaan vooral door foutparkeerders. Hier zou incidenteel op 
gehandhaafd kunnen worden. 
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4.7 Bocht Branding/Deining 
(5x genoemd in de enquête door Hoffenne en bewoners) 

 

 
 
Probleem knelpunt 7 
 
Zowel ouders van Hoffenne als bewoners noemen dit knelpunt. Men vindt de bocht onoverzichtelijk, het is 
er druk in de schoolspits en er is weinig ruimte voor passeerbewegingen tussen auto’s, fietsers en 
voetgangers onderling. Ouders staat er te wachten (met of zonder fiets) en kinderen steken hier over. 
Daarnaast wordt er regelmatig foutgeparkeerd. 
 
Samengevat: 

 Onoverzichtelijke bocht, ouders staan daar met fietsen op de weg en kinderen steken daar over; 

 Druk in de schoolspits; 

 Te weinig ruimte voor wegrijdende auto’s, fietsers en voetgangers; 

 Foutparkeren. 
 
 
Oplossingsrichtingen knelpunt 7 
 
Er zou een paaltje (of een ander object) kunnen worden geplaatst om parkeren in de bocht tegen te gaan. 
De overige genoemde knelpunten hebben vooral te maken met de menging van langzaam verkeer en 
fietsers/voetgangers; dit komt op een erf nou eenmaal voor. 
 
In de verkeerslessen zou gewezen kunnen worden op de verkeersregels in een erf: stapvoets rijden, 
voetgangers mogen lopen op de rijbaan en parkeren mag alleen in de vakken. Wellicht kunnen niet allen 
de kinderen maar vooral ook de ouders nog een keer aan deze regels worden herinnerd. 
 
Tegen het foutparkeren kan worden opgetreden door incidenteel te handhaven. 
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4.8 Vloedlijn (bocht bij brug en speelplaats) 
(5x genoemd in de enquête door Hoffenne en bewoners) 

 

 
 
Probleem knelpunt 8 
 
Deze locatie wordt zowel door ouders van Hoffenne als door bewoners genoemd. De ervaren problemen 
komen overeen met knelpunt 7. Men vindt de bocht onoverzichtelijk (hierdoor rijdt men echter ook 
voorzichtig), het is er druk in de schoolspits en er is weinig ruimte voor passeerbewegingen tussen auto’s, 
fietsers en voetgangers onderling. Auto’s rijden soms tussen de paaltjes door over het schelpenpad naar 
de school. Ook geeft men aan dat er foutgeparkeerd wordt; de werkgroep vindt dit echter niet aannemelijk 
omdat dan de gehele weg zou worden geblokkeerd. 
 
Sommigen vinden de voorrangssituatie vanaf het pad/bruggetje onduidelijk. Hier geldt gewoon 
‘bestuurders van rechts hebben voorrang’. 
 
Kinderen moeten via de rijbaan naar school lopen. Dat is inherent aan een erf, waar voetpaden ontbreken, 
maar het is ook lastig omdat er auto’s rijden. 
 
Samengevat: 

 Te weinig ruimte voor wegrijdende auto’s, fietsers en voetgangers; 

 Er komen te veel mensen met de auto; 

 Foutparkeren; 

 Beperkt zicht, hierdoor rijden auto’s echter ook langzamer; 

 Status pad/bruggetje, hoe is de voorrang geregeld?; 

 Auto’s rijden soms tussen de paaltjes door over het schelpenpad. 
 
 
Oplossingsrichtingen knelpunt 8 
 
Door het schelpenpaadje in te leiden met gekleurde voetstappen, kunnen kinderen naar school 
zonder dat ze over de rijbaan hoeven te lopen. Door ook paaltjes te plaatsen aan de zijde van de 
Deining, kan worden voorkomen dat auto’s over het pad naar de school rijden. 
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4.9 kruispunt Hoogtij/Laagtij 
(4x genoemd in de enquête door bewoners en een enkele keer door Hoffenne) 

 

 
 
Probleem knelpunt 9 
 
Dit kruispunt wordt vooral genoemd door bewoners. Men vindt het wegprofiel krap en de kruising 
onoverzichtelijk; vooral omdat weggebruikers onvoorzichtig over het kruispunt rijden. 
 
Samengevat: 

 Krap wegprofiel; 

 Gedrag weggebruikers (onvoorzichtig rijden); 

 Onoverzichtelijk. 
 
 
Oplossingsrichtingen knelpunt 9 
 
Het krappe wegprofiel zou er juist voor moeten zorgen dat men voorzichtig over het kruispunt rijdt. Het 
gedrag van de weggebruikers heeft waarschijnlijk te maken met het niet naleven van de voorrangsregels. 
In principe geldt op dit kruispunt de gebruikelijke voorrangsregel: bestuurders van rechts hebben 
voorrang. Extra bebording is daarom niet nodig en daarom (om overbodige bebording tegen te gaan) ook 
niet wenselijk. De onoverzichtelijk heeft vermoedelijk te maken met het groen. Als dit laag wordt 
gehouden, zou er geen probleem moeten zijn. 
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4.10 Beeklaan/Gladiolusstraat (rotonde) 
(3x genoemd in de enquête door Hoffenne en De Jutter) 

 

 
 
Probleem knelpunt 10 
 
Deze rotonde wordt genoemd door ouders van Hoffenne en De Jutter. Het is een druk punt en men vindt 
de rotonde vooral lastig te passeren met/door kinderen. Soms wordt voorrang aan fietsers verleend terwijl 
ze dat niet hebben. Dit leidt tot verwarring, vooral omdat kinderen soms wel en soms geen voorrang 
krijgen. Sommigen vinden de verkeerssituatie onoverzichtelijk bij het verlaten van de rotonde 
(waarschijnlijk in verband met oversteken fietsers). 
 
Samengevat: 

 Voor kinderen is de rotonde slecht te overzien. Ze krijgen ook regelmatig voorrang waar ze die niet 
hebben. Dit leidt tot verwarring; 

 Onoverzichtelijk voor het verkeer vanaf de rotonde; 

 Druk punt. 
 
 
Oplossingsrichtingen knelpunt 10 
 
De gemeenteraad heeft ingestemd met het invoeren van voorrang voor fietsers op alle rotondes in 
Noordwijk (nu zijn fietsers nog voorrangsplichtig). Naar aanleiding hiervan zal ook deze rotonde worden 
aangepast. 
 
In de verkeerslessen op school kan aandacht besteed worden aan de voorrangsregels op een rotonde en 
het feit dat verkeersdeelnemers bij kanalisatiestrepen geen voorrang hebben 
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4.11 Kruispunt Herenweg/Tolhoren 
(3x genoemd in de enquête door bewoners) 

 

 
 
Probleem knelpunt 11 
 
Dit knelpunt wordt door bewoners genoemd. Men vindt het een druk en onoverzichtelijk punt. Er worden 
hoge rijsnelheden ervaren op de Tolhoren, waardoor het gevaarlijk is voor overstekende fietsers. Ook 
nemen fietsers en bromfietsers vaak voorrang (ook al hebben ze deze formeel niet) en krijgen deze vaak 
ook. 
 
Samengevat: 

 Hard rijdende auto’s op Tolhoren, daardoor gevaarlijk voor overstekende fietsers; 

 Fietsers en bromfietsers nemen voorrang (en krijgen die ook); 

 Door de drukte onoverzichtelijk. 
 
 
Oplossingsrichtingen knelpunt 11 
 
De fietsoversteek wordt binnenkort aangepast. Fietsers worden in de voorrang geplaatst. Dit is ook 
logischer omdat de Herenweg, waar het fietspad parallel aan ligt, al een voorrangsweg is. 
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4.12 Kruispunt Het Laantje/Jan van Gent 
(3x genoemd in de enquête door Hoffenne, De Jutter en een bewoner) 

 

 
 
Probleem knelpunt 12 
 
Dit kruispunt wordt genoemd door een ouder van Hoffenne, een ouder van De Jutter en een bewoner. Er 
wordt vermeld dat er veel en hard rijdend verkeer uit verschillende richtingen is (waaronder zwaar 
vrachtverkeer). De voorrangssituatie wordt als onduidelijk ervaren en men vindt het plateau te laag. De 
werkgroep valt op dat er een voetpad langs Het Laantje ontbreekt. 
 
Samengevat: 

 Auto’s uit verschillende richtingen; 

 Voorrang onduidelijk; 

 Hard rijdend verkeer, veel zwaar verkeer, plateau is te laag. 
 
 
Oplossingsrichtingen knelpunt 12 
 
De werkgroep is van mening dat er sprake is van een duidelijke voorrangssituatie en vindt dat de 
verkeersdrukte op dit punt meevalt. Wel wordt een voetpad langs Het Laantje gemist. De urgentie wordt 
echter niet hoog ingeschat en bovendien is het verharden van extra openbare ruimte, zonder duidelijke 
aanleiding, in strijd met de klimaatadaptatie. 
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4.13 Hoogtij 
(3x genoemd in de enquête door Hoffenne en een bewoner) 

 

 
 
Probleem knelpunt 13 
 
Dit knelpunt wordt genoemd door ouders van Hoffenne en een bewoner. Op het Hoogtij is het druk tijdens 
de schoolspits. Door de smalle weg vindt met fietsen met een kind lastig. Er wordt foutgeparkeerd en men 
ervaart hoge rijsnelheden. 
 
Samengevat: 

 Veel autoverkeer in de schoolspits en smalle weg. Fietsen met kind naast je fietsen gaat amper; 

 Foutparkeren; 

 Hard rijdende auto’s. 
 
 
Oplossingsrichtingen knelpunt 13 
 
Op het Hoogtij zijn onlangs twee verkeersmetingen uitgevoerd. In beide metingen (over een periode van 
respectievelijk 2 en 6 weken) is de snelheid van 85% van de weggebruikers ≤ 28km/u en ≤ 30km/u. 
Daaruit blijkt dat er geen sprake is van structureel te hard rijden. De smalle weg nodigt juist niet te hard 
rijden uit; automobilisten zijn veelal genoodzaakt om achter fietsers te blijven rijden. 
 
Tegen het foutparkeren kan worden opgetreden door paaltjes te plaatsen en door incidenteel te 
handhaven. 
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4.14 Uitvaltij (achterzijde Hoffenne) 
(3x genoemd in de enquête door Hoffenne en een bewoner) 

 

 
 
Probleem knelpunt 14 
 
Dit knelpunt wordt genoemd door ouders van Hoffenne en een bewoner. Aangegeven wordt dat 
trottoirs/stoepen ontbreken (wat in een erf gebruikelijk is). Er worden hoge rijsnelheden en verkeerdrukte 
ervaren. Ouders willen dichtbij de school parkeren maar er is beperkte parkeermogelijkheid. Verder wordt 
vooral overlast ervaren door de taxibusjes van de Van de Bergh Stichting. 
 
Samengevat: 

 Geen stoepen om op de lopen; 

 Hard rijdende auto’s; 

 Geen drempels, komt door aanwezigheid Van de Bergh Stichting (taxibusjes); 

 Meer overlast van busjes dan van ouders van de school; 

 Druk, iedereen wil zo dicht mogelijk bij school parkeren. 
 
 
Oplossingsrichtingen knelpunt 14 
 
De knelpunten hebben vooral te maken met het feit dat het Uitvaltij een erf is. Hier lopen voetgangers op 
de rijbaan en spelen soms kinderen, wat hét kenmerk is van een erf. Om deze gedachte kracht bij te 
zetten zou, als ludieke actie, met schoolkinderen een grote tekening op het wegdek kunnen worden 
aangebracht om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid. Daarnaast is het aan te bevelen om in 
gesprek te gaan met de Van de Bergh Stichting over het rijgedrag van de taxichauffeurs. 
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BIJLAGE 1: 
SAMENWERKINGOVEREENKOMST ‘Duurzaam Veilig op Weg naar de 

Schoolomgeving van Vinkeveld’ 
 

Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren de samenwerkende partijen dat de 
maatregelen in het uitvoeringsplan ‘Samen Duurzaam veilig op weg naar de Schoolomgeving 

van Vinkeveld’ worden uitgevoerd volgens de bij de maatregelen vermelde planning. 
Daarnaast verklaren de partijen dat de voortgang van de uitvoering van de maatregelen zal 

worden bewaakt en dat de maatregelen na de uitvoering worden geëvalueerd. 
 

 
 
 
 
 
............................................................... 
Mw. Ingrid Luk 

 
 
 
............................................................... 
Mw. Leonie Rietkerk 

 
 
 
 
 
 
............................................................... 
Dhr. Martin Bruchner 

 
 
 
 
 
............................................................... 
PM 

 
 
 
 
 
 
............................................................... 
Mw. Doris van Kampen 

 
 
 
............................................................... 
Mw. Yvonne Peters 

 
 
 
 
 
............................................................... 
Dhr. Roberto ter Hark 

 

Ondertekend op PM te Noordwijk op PM 



 

BIJLAGE 2: Samenstelling werkgroep 

 
instantie werkgroeplid functie 

Hoffenne Ingrid Luk directeur 
 Yvonne Houwaart leerkracht 
 Monique de Goeij verkeersouder 

De Jutter Leonie Rietkerk directeur 

OnderwijsAdvies Chantal Schutter verkeersleerkracht 

Wijkvereniging Vinkeveld Martin Bruchner voorzitter 
 Leo Turk lid 

Politie Hollands Midden Peter v.d. Meer wijkagent 

Veilig Verkeer Nederland Doris van Kampen voorzitter 

Holland Rijnland Joost de Groot regiocoördinator verkeersveiligheid 

Gemeente Noordwijk Marcel Luijnenburg beleidsmedewerker verkeer en vervoer 

Hart voor Verkeer Arjan Breider adviseur verkeer en verkeersveiligheid 

  



 

BIJLAGE 3: Overzicht reacties inloopspreekuren PM 

 
Inspraak Reactie 

  

  

  

  

  

  

 


