
Aanvullende notitie aspecten verkeer en parkeren nieuwbouw Sint 

Nicolaasschool naar aanleiding van de commissievergadering raad 

gemeente Haren 15 maart 2016  
 

Ti jdens de commiss ievergader ing op 15 maar t j l .  heef t  wethouder  Verbeek u een 

aanvullende not i t ie  toegezegd over  u i t  te  voeren verkeerskundige aanpass ingen om 

de verkeersstromen als gevolg van de n ieuwbouw van de Sint Nicolaasschool  

zoveel mogel i jk  in goede banen te le iden.  Hiervoor  hebben wi j  b i jgevoe gde not i t ie  

opgeste ld . Na de vastste l l ing van het  stedenbouwkundig kader worden deze 

maatregelen verder u itgewerkt  en u i tgevoerd.  Wi j wi l len h ier  nog wel benadrukken 

dat het  op gezet te t i jden ( t i jdens halen en brengen) drukker  zal  z i jn in met  name de 

d irec te omgeving van en op de toegangswegen naar de school  en dat mogel i jke 

over last  van korte duur n iet  100% voorkomen kan worden.   

 

Achtergrondinformatie  

Met het  vastste l len van het  IHP 2014-2017 heeft  de gemeenteraad ingestemd met 

n ieuwbouw voor de Sint  Nico laasschool op de locat ie van het voormal ige Zernike 

Col lege in de hoek van de Westerse Dr if t ,  Beatr ix laan en Rui ters teeg. De gemeente 

Haren heeft  de gebouwen en de grond na de verhuiz ing van het Zernike College in 

e igendom verkregen.  De locat ie heeft  nu a l  de bestemming maatschappel i jke 

doeleinden. Met  de verhuiz ing van het Zernike Col lege z i jn er  c irca 1.250 leer l ingen 

en c irca 150 medewerkers minder in  de wi jk aanwezig .    

 

De Sint Nicolaasschool is  de enige bas isschool  in  

de wi jk  ten westen van de Ri jksstraatweg en 

daardoor  een belangr i jke basisvoorz iening voor  die 

buur t.  De leer l ingen komen grotendeels u it  de 

gemeente Haren (92%). Het grootste deel  hiervan 

komt u it  de kern Haren westel i jk  van het  spoor  (z ie 

kaar t je  h iernaast) .  Een k le in deel komt u i t  de 

gemeente Tynaar lo (4%) en de gemeente 

Groningen (3%).  De belangste l l ing van bui ten de 

gemeente Haren st i jgt  iets . De Sint Nicolaasschool 

zal de komende jaren nog groeien naar c irca 440 

leer l ingen en een p iek van 1 jaar met  460 

leer l ingen).   

 

Er is  op de huid ige locat ie van de Sint 

Nicolaasschool  een zeer beperk t aanta l  

parkeerplekken beschikbaar  voor  leerkrachten en 

ouders.  Di t  komt onder andere doordat het 

parkeerterre in vol  staat met noodlokalen .  Ouders  

parkeren nu vooral in de oml iggende straten.  

 

Om de verkeersvei l igheid rond scholen te verbeteren is  het pro ject  ‘ve i l ige 

schoolomgevingen’  u i tgevoerd ,  h ieraan heeft  ook de Sint  Nicolaasschool 

meegedaan. Hiervoor heeft  Grontmi j  in  2012 observat ies  ui tgevoerd van het haal /  

en brenggedrag en enquêtes afgenomen onder ouders  waarbi j  gevraagd is  naar 

onder andere re isgedrag en ervaren knelpunten.  Daarna z i jn  op 2 dagen in 

december  2013 te l l ingen ui tgevoerd van aankomende en ver trekkende auto´s  

tussen 08:00 en 09:00 en tussen 14:45 en 15:45 .  Hieru i t  b l i jk t  dat  er  gemiddeld 

respect ievel i jk  c irca 70 en 59 auto´s  in deze per iode k inderen kwamen halen en 

brengen. Van di t  aanta l was c irca 28 en 50 auto’s  tegel i jk  aanwezig.  Daarnaast  z i jn 



er voor leerkrachten ongeveer 15 plekken nodig  (op bas is van het  huid ige aanta l 

medewerkers) .  

 

Samen met Grontmi j  is  er  een Quickscan gemaakt naar  de verkeersaspecten d ie 

samenhangen met  de verhuiz ing van de Sint  Nicolaasschool.  De locat ie l igt  in  een 

30-km gebied.  Ui t  de meest recente verkeers te l l ingen bl i jk t  dat  de 

verkeers intensi tei t  b innen Maarwold laag z i jn te noemen en passen b i j  de 30km/h 

funct ie d ie de wegen binnen d it  gebied hebben.  De locat ie l ig t  in een (object ief)  

verkeersvei l ig  gebied,  er z i jn wein ig geregist reerde ongeval len.  De school  bl i j f t  met 

de verhuiz ing in dezel fde omgeving.   

 

 
 

Door de verplaats ing van het Zernike Col lege neemt het  tota le aanta l 

verkeersbewegingen in de wi jk  af.  De populat ie van de Sint Nicolaasschool (ouders,  

leer l ingen en medewerkers) is  nu ook a l in de wijk  aanwezig.  Per  sa ldo neemt het  

aanta l  verkeerbewegingen dus af.  Uit  de enquête gehouden onder ouders b l i jk t  dat  

de als  onvei l ig  ervaren s i tuat ies vaak te maken hadden met  de vele 

f ie tsbewegingen van en naar  het Zernike Col lege.  De druk van de 

verkeersbewegingen en het  parkeren voor  de school  verp laats t z ich van de s traten 

d irec t rond de huid ige locat ie van de Beatr ix laan naar het  zuidel i jk  deel van de 

Beatr ix laan en de Westerse Dr if t .  Di t  is ,  met enige aanpass ingen, oplosbaar .  

 

Uitgangspunten planontwikkeling verkeer en parkeren 

Wij hebben op bas is van de te l l ingen van het aanta l  tegel i jk  aanwezige auto´s  

bepaald hoeveel parkeerplekken er moeten komen,  waarbi j  het  u itgangspunt is  dat  

het parkeren zoveel  mogel i jk  opgelost moet worden op e igen terre in .  De 

verkeers tromen van f ietsers en auto´s moeten zoveel mogel i jk  gescheiden worden.  

 

Op bas is van de te l l ingen en het  over leg met de school komen wi j  to t de conc lus ie 

dat er  een tota le parkeer ru imte moet  z i jn voor c irca 60 auto ’s.  Het  is  ruimtel i jk  

gez ien n iet mogel i jk  om dit  aanta l op één locat ie te real iseren. Daarom is gekozen 

voor  twee afzonder l i jke ter re inen. Daarnaast  worden de verkeersstromen zop d ie 

manier gescheiden en wordt  de druk verdeeld over de Beatr ix laan en de Wester se 

Dri f t .  Aandachtspunt is  dat  als  één van beide ter re inen vol  staat men moet  wachten 



en rondjes moet r i jden. Men kan er  dan voor k iezen om gebruik te maken van het  

andere parkeerterre in (dus oneigenl i jk  gebruik) .   

Aan de kant  van de Westerse Dr if t  kunnen ouders  hun k inderen afzet ten en meteen 

weer door r i jden.  Aan de z i jde van de Beatr ix laan z i jn ouders  welkom die met hun 

kinderen mee naar b innen gaan (de jongste groepen) . Hier  zul len ouders 

grotendeels  voor  aanvang van de school  komen en na het  begin van de lessen weer  

vertrekken. Hierdoor worden tegengeste lde bewegingen zoveel mogeli jk  

voorkomen. De f ietsende leer l ingen buigen eerder  af.  

 

Uit  te voeren maatregelen en mogel ijke aanvul lende maatregelen  

In  de eerste in loopavond z i jn  verschi l len verkeersmodel len gepresenteerd.  Hieru it  

kwam een voorkeur naar voren v oor  de twee onts lu i t ingen aan de Beatr ix laan en de 

Westerse Dr if t .  Een onts lu it ing aan de Ruitersteeg werd door veel  mensen sterk  

afgeraden. Dit  model  is  verder u itgewerkt .   

 

Westerse Dr ift  

Aan de Westerse Dr i f t  komt een Kiss&Ride met  c irca 20 p lekken.  De inr i t  moet  

worden verbreed. Doordat ouders  rond kunnen r i jden,  kunnen zi j  eventueel wachten 

tot er  een plek je vr i j  komt  zonder  het terre in af te  hoeven .  

Deze parkeerplaats wordt buiten de breng- en haalt i jden afges loten en gebruik t a ls 

p le inruimte.  

De f ietsers kr i jgen een e igen onts lu it ing aan de Westerse Dri f t ,  waardoor z i j  n iet  in  

conf l ic t  komen met de auto´s op het parkeer terrein. Deze onts lu it ing(en)  wordt(en) 

geaccentueerd met  aandacht  voor  z ichtbaarheid en remmen van de snelheid.  

Daarnaast kan er,  net  a ls in de huid ige s i tuat ie b i j  de school ,  aan het e ind van de 

Westerse Dr if t  een schoolzone worden aangegeven waar n iet  geparkeerd mag 

worden. Dit  heef t  dezelfde werk ing a ls het  parkeerverbod waar meerdere mensen 

op gewezen hebben.  

 

Beatrixlaan 

De Beatr ix laan is een doodlopende weg. Het  voordeel is  dat h ier  vooral 

bestemmingsverkeer komt voor de school  en dus geen doorgaande route is  voor  

anderen. Het nadeel is  dat  ouders heen en terug moeten v ia dezel fde smal le weg.  

Op de parkeerplaats  is  ru imte voor c irca 43 auto ’s.  Di t  kan op een s impele manier 

worden ui tgebreid met  9 parkeerplaatsen.  

Er is  de mogel i jkheid om rond te r i jden op het  e igen terre in van de school .  Hiervoor 

wordt  een r i j r icht ing aangegeven.   

Fietsende k inderen kunnen eerder  afs laan naar  de f ietsensta l l ing,  waardoor  

kru isende verkeersbewegingen zoveel mogel i jk  worden voorkomen.  

De Beatr ix laan is aan het e ind smal.  Wanneer h ier auto’s  geparkeerd staan, kunnen 

auto’s  elkaar n iet  passeren. Ook h ier kan een parkeer /stopverbod worden ingevoerd 

of  een schoolzone. Daarbi j  moeten dan wel 3 of 4 parkeerplekken worden 

gereal iseerd voor de huisar tsenprakt i jk .  Di t  kan meegenomen worden in de 

her inr icht ing  van het perceel naast  de sc hool  en de toegangsweg.   

Wi j zu l len afspraken maken met  de ophaald ienst  over  de t i jds t ippen waarop geen 

vui ln is mag worden gehaald.   

 

Rol van de school  

De school zal aandacht vragen van ouders voor  de verantwoordel i jkheid en inv loed 

d ie z i j  hebben op de omgeving van de school .  Leer l ingen en leerkrachten kunnen 

hierop contro leren door b i jvoorbeeld gele kaarten u it  te delen en ouders  concreet 

en direc t te wi jzen op hun verkeersgedrag. Er kan een r i jw i jzer (schoolroute) 



worden gemaakt voor de ouders d ie in  de schoolgids wordt  opgenomen en 

u itgereik t aan n ieuwe ouders.     

De school kan met leveranc iers afspraken maken over de t i jds t ippen voor  het 

af leveren van mater ia len etc .  

 

Eventuele aanvul lende maatregelen:  

Wij verwachten met  bovenstaande maatregelen de over last  zoveel mogel i jk  te 

voorkomen. Uiteraard zal het een kwar t ier  voor  en 5 minuten na aanvang en s lu i t ing 

van de school druk z i jn in de omgeving van de school.  Di t  kan ervaren worden a ls 

over last .  Wanneer de verkeersdr uk toch le idt to t onaanvaardbare over las t of  

onvei l igheid, dan kunnen de volgende maatregelen nog worden onderzocht  en 

u itgevoerd:  

-  Invoer ing van 1-r icht ingsverkeer  in enkele st raten.  Dit  is  wel  een zware 

maatregel voor de korte per iode dat er  sprake kan z i jn  van mogel i jke over las t.  

De l i jnen tot  de hoofdwegen worden groter  waardoor  er  meer  k i lometers in de 

wi jk  afgelegd moeten worden.  

-  Vanuit  de Kiss&Ride Westerse Dr if t  verp l icht  naar l inks of  rechts afs laan.  

-  Door de boomwal  langs de Westerse Dr if t  een extra u i tr i t  maken voor de 

Kiss&Ride, waardoor er meer parkeerplaatsen kunnen worden gereal iseerd.  

Deze boomwal is  wel  waardevol en beschermd.  

-  Breder  maken van de Beatr ix laan door  de groenstrook in het  laatste deel  van 

de straat  te verwijderen,  er  moeten dan een aanta l  berken worden gekapt .   

-  Mogel i jkheid om een aantal  parkeerplaatsen aan de Westerse Dr if t  te  

real iseren in de groenstrook en langs de Zernikelaan  

-  Bi j over las t a ls gevolg van oneigenl i jk  gebruik van de parkeerplaats (grat is  

parkeren voor centrumbezoek) het  terre in afs lui ten met een s lagboom.  

 

 

Vervolg 

Na het vasts te l len van het  stedenbouwkundig kader  zul len wi j  bovenstaande 

uitgangspunten verta len in een concreet p lan met  u i tvoer ingsprogramma. Di t  za l 

voor  de zomervakantie gereed z i jn.   


