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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding onderzoek 

Aan de oostzijde van de Burgemeester Verderlaan in Leidsche Rijn ligt een kantorenpark. In 2015 
heeft Huys te Voorn Vastgoed B.V. het perceel Park Voorn 4-6 aangekocht. Het voornemen van 
de eigenaar is om de bestaande kantoorpanden te slopen en circa 40 woningen te bouwen. 
Daarnaast zijn er plannen om ook de Verderlaan 9 te herontwikkelen.  
 
Aan de westzijde van de Burgemeester Verderlaan ligt een woonwijk en een Multifunctionele 
Accommodatie (MFA). In het MFA bevinden zich momenteel twee scholen, voor- en naschoolse 
opvang, peuterspeelzalen, een sporthal en welzijnsfuncties. Zowel het kantorenpark als de 
woonwijk en het MFA worden ontsloten via de Burgemeester Verderlaan. De scholen in het MFA 
hebben meer ruimte nodig en gaan daarom uitbreiden.   
 
Tijdens een bewonersavond over de herstructurering van Park Voorn 4-6 zijn door bewoners uit 
het woongebied zorgen geuit over de verkeerssituatie in de Burgemeester Verderlaan. Vooral in 
de ochtend en aan het einde van de middag rijdt er veel verkeer door de straat, wat zorgt voor 
onveilige situaties. Daarnaast zijn er zorgen geuit over de parkeerdruk in de Burgemeester 
Verderlaan. Bewoners zijn bang dat door de herontwikkeling en uitbreiding van het MFA de 
problemen zullen toenemen. 

1.2 Uw vraag en onderzoeksopzet 

Naar aanleiding van de zorgen van bewoners, heeft de gemeente aan XTNT gevraagd om de 
parkeer- en verkeersituatie in het gebied nader te onderzoeken uitgaande van een geleidelijke 
transformatie van Park Voorn en uitbreiding van het MFA. Daarnaast is XTNT gevraagd om 
enkele mogelijke oplossingsrichtingen uit te werken om de verkeersveiligheid en parkeerdruk in 
de omgeving van de Burgemeester Verderlaan te verbeteren. Om tot deze oplossingen te komen, 
zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
• Bewonersavond met omwonenden uit de omgeving van de Burgemeester Verderlaan om 

ervaren knelpunten en gewenste oplossingen inzichtelijk te maken. 
• Observaties (’s ochtends, ’s middags en ’s avonds) van de verkeerssituatie op de 

Burgemeester Verderlaan, Akkrumerraklaan, Galgenraklaan en Grietmansraklaan om de 
inrichting van de infrastructuur en het gedrag van weggebruikers te beoordelen.  

• Parkeerdrukmeting (’s middags en ’s avonds) op de Burgemeester Verderlaan, 
Akkrumerraklaan, Galgenraklaan en Grietmansraklaan om de huidige parkeerdruk te 
bepalen. 

• Berekening met kencijfers om het effect van de herinrichting en uitbreiding op de 
verkeersproductie en parkeerdruk op de Burgemeester Verderlaan te bepalen.  

• Interne brainstorm om mogelijke oplossingsrichtingen uit te werken en het beoordelen van 
oplossingen van bewoners, effect van voorgestelde herprofilering en mogelijkheid van tweede 
ontsluiting van het gebied op de Langerakbaan.  

• Opstellen van dit adviesrapport.   
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1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft wat er in de huidige verkeerssituatie plaatsvindt. Hierbij worden zowel de 
verkeersstromen, uitkomsten van de observaties en parkeerdrukmeting beschreven. In hoofdstuk 
3 is het toekomstbeeld beschreven. Met andere woorden: wat betekent de uitbreiding van het 
MFA en herinrichting van Park Voorn voor de verkeersgeneratie en parkeernormen? In hoofdstuk 
4 beschrijven we welke maatregelen we aanbevelen op basis van het uitgevoerde onderzoek.  
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2. Wat gebeurt er in de huidige verkeerssituatie? 

2.1 Verkeersstromen 

Burgemeester Verderlaan 
De grootste verkeersstroom doet zich ’s ochtends voor als de scholen beginnen. De meeste 
auto’s die op de Burgemeester Verderlaan rijden, slaan rechtsaf richting de scholen. Een klein 
deel rijdt rechtdoor richting de bedrijven of Zandweg of Rijksstraatweg.  
 
Opvallend is dat er weinig fietsers op de Burgemeester Verderlaan rijden. De fietsers die er rijden, 
fietsen vaak over het voetpad.  
  
Akkrumerraklaan 
Tijdens de ochtendspits rijdt er (net als op de Burgemeester Verderlaan) veel autoverkeer op de 
Akkrumerraklaan. Op het tweerichtingsdeel van de Akkrumerraklaan is het voor automobilisten 
soms lastig om elkaar te passeren. Doordat ouders voor de opritten van de huizen parkeren, 
kunnen automobilisten die richting de school rijden, niet uitwijken naar de opritten bij 
tegemoetkomend verkeer.  
 
Verder is er (ook net als op de Burgemeester Verderlaan) weinig fietsverkeer op de 
Akkrumerraklaan. Het merendeel van de fietsers lijkt via de achterzijde van de school (richting 
Galgenraklaan) te fietsen.  
 
Grietmansraklaan 
Op de Grietmansraklaan doet de grootste verkeersstroom zich voor tussen 08.10-08.25 uur. ’s 
Ochtends is er sprake van veel zoekverkeer; automobilisten kijken al rijdend vanaf de 
Grietmansraklaan de zijstraten in om te kijken of er parkeerruimte is. Op deze locatie lijkt 
overigens niemand zijn kind af te zetten en door te rijden. Alle ouders lopen vanaf deze locatie 
met hun kind naar school.  
 
’s Middags als de scholen uitgaan is er opvallend minder autoverkeer op de Grietmansraklaan en 
aangelegen zijstraten. Een groot deel van de kinderen wordt door fietsende moeders of BSO (met 
bakfiets of lopend) opgehaald. Afbeelding 1 laat zien wat ’s middags de voornaamste loop- en 
fietsroutes zijn van de kinderen.  
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Afbeelding 1: Voornaamste loop- en fietsroutes van kinderen ’s middags. Blauwe lijn zijn looproutes, groene 

lijn zijn fietsers.  

2.2 Constateringen omtrent inrichting van de infrastructuur 

Onduidelijke situaties 
Tijdens het onderzoek is onduidelijke situatie gesignaleerd die dringend verbeterd dient te 
worden, namelijk: de kruising Langerakbaan – Burgemeester Verderlaan. Automobilisten die 
vanaf de Langerakbaan de Burgemeester Verderlaan inrijden verwachten niet dat er fietsers van 
links komen. Het feit dat fietsers van links komen, lijkt het gevolg te zijn van een onduidelijk 
inrichting van de infrastructuur. Ondanks dat een verkeersbord aangeeft dat fietsers op deze 
locatie niet mogen oversteken, zijn er kanalisatiestrepen aanwezig die een fietsoversteek voor 
twee richtingen suggereren (zie afbeelding 2). Het is niet duidelijk aangegeven dat fietsers tot het 
zebrapad moeten doorfietsen om vervolgens de Langerakbaan over te steken. Voor de 
fietsoversteek bij het zebrapad geldt overigens dat het recht op het voetpad uitkomt. Op deze 
locatie valt dan ook op dat fietsers vaak over het voetpad fietsen.  
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Afbeelding 2: Langerakbaan met fietsbeweging (rode lijn) (bron afbeelding: Google Maps). 

 
Naast het bovenstaande kruispunt zijn een drietal andere onduidelijke verkeerssituaties naar 
voren gekomen. Voor alle situaties geldt dat ze tot ‘ongemakkelijke’ situaties kunnen leiden, maar 
geen directe dreiging vormen voor de verkeersveiligheid. Het gaat om de volgende situaties: 
• Parkeervakken op Burgemeester Verderlaan: deze worden nu aangeduid met geverfde 

klinkers. Als auto’s op de klinkers geparkeerd staan, zijn de vakken niet meer zichtbaar met 
als gevolg dat andere auto’s aansluiten buiten de parkeervakken. Met name tijdens de 
ochtendspits worden hier veel auto’s buiten de vakken geparkeerd door ouders die hun 
kind(eren) naar school brengen. 

• Voetpad langs de school: fietsers rijden hier op het voetpad, omdat het onduidelijk is dat het 
een voetpad is.  

• Uitritten bedrijventerreinen: doordat de uitritten in veel gevallen gelijkvloerse kruisingen lijken, 
lijkt het erop dat automobilisten die het parkeerterrein verlaten voorrang hebben.  
 

Onoverzichtelijke situaties 
Het belangrijkste knelpunt (als het gaat om onoverzichtelijke situaties) dat uit het onderzoek naar 
voren is gekomen, is de verkeerssituatie op het parkeerterrein bij de school. De verkeerssituatie is 
voor auto’s die op dit parkeerterrein geparkeerd hebben niet overzichtelijk. Dit is gevaarlijk omdat 
kinderen (met hun ouders) het parkeerterrein oversteken.  
 
De andere onoverzichtelijke verkeerssituaties lijken niet een grote dreiging voor de 
verkeersveiligheid, maar dienen op termijn wel te worden aangepakt. Het gaat hierbij om: 
• Kruising Akkrumerraklaan-Akkrumerraklaan (verlengde van kruising met Park Voorn): 

voetgangers die de kruising vanaf de zuidkant naderen, hebben slecht zicht op verkeer van 
rechts. Het voetpad is ook nét te kort waardoor voetgangers op de weg moeten staan (zie 
rode pijl in afbeelding 3).   
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Afbeelding 3: Splitsing Akkrumerraklaan-Akkrumerraklaan (bron afbeelding: Google Maps). 

 
• Oversteek Langerakbaan vanaf Burgemeester Verderlaan: fietsers die van zuid naar noord 

oversteken en halverwege stoppen, hebben door een verkeersbord geen goed zicht op 
naderende auto’s (zie afbeelding 4). 
 

 
Afbeelding 4: Verkeersbord bij fietsoversteek op Langerakbaan (bron afbeelding: Google Maps).  

 
Te weinig ruimte 
Een belangrijk knelpunt in de huidige inrichting is de versmalling op de Burgemeester Verderlaan. 
De grote verkeersstroom vanaf de Langerakbaan zorgt voor opstoppingen bij de versmalling, met 
als gevolg dat er geen voorrang kan worden verleend aan verkeer dat rechts uit de 
Akkrumerraklaan komt (te weinig ruimte om elkaar te passeren).  
 
Twee andere knelpunten die zijn gesignaleerd, maar in mindere mate een dreiging voor de 
verkeersveiligheid vormen zijn: 
• ‘Bollen’ op voetpaden van Akkrumerraklaan: de bollen zijn geplaatst om te voorkomen dat 

automobilisten op het voetpad parkeren, maar blokkeren nu de doorgang voor voetgangers 
op het voetpad (met name voor ouders met kinderwagens). Tijdens de observaties bleek 
echter dat er in de straten een beperkt aantal voetgangers is.  

• Achteruit rijdend verkeer in zijstraten van Grietmansraklaan: ouders die hun kind op school 
hebben afgezet, hebben weinig ruimte om te keren met de auto in de zijstraten en rijden 
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daardoor achteruit de Grietmansraklaan op. Dit leidt niet zozeer tot gevaarlijke situaties in de 
zijstraten, maar kan wel conflicten veroorzaken op de Grietmansraklaan.  

 
Ontbreken van faciliteiten 
Een belangrijke faciliteit die nu ontbreekt, is een voetpad bij het parkeerterrein aan de zuidkant 
van het Archeologiepark (tegenover garage). Het parkeerterrein sluit aan op een pad dat naar de 
achterkant van de school leidt. Kinderen die van het parkeerterrein naar het pad willen lopen, 
moeten echter achter de geparkeerde auto’s langs over de weg lopen doordat er geen voetpad 
aanwezig is (zie afbeelding 5). Tijdens de observaties zijn geen directe gevaarlijke situaties als 
gevolg hiervan gesignaleerd, echter zien we het wel als noodzakelijk om een voetpad te 
faciliteren.  
 

 
Afbeelding 5: Parkeerterrein aan zuidkant van Archeologiepark. Rechts van parkeervakken het pad naar de 

school (bron afbeelding: Google Maps).   

 
Op de kruising Akkrumerraklaan-Akkrumerraklaan (verlengde van kruising met Park Voorn), is 
eveneens sprake van ontbrekende faciliteiten als het gaat om aanloop/-fietsroutes naar de school. 
Het fietspad langs de Akkrumerraklaan stopt bij de kruising. Fietsers (en voetgangers die van het 
fietspad gebruikmaken) worden niet gefaciliteerd om de kruising naar de school over te steken.  
 
Genoemd door bewoners, maar niet geconstateerd 
Tijdens de bewonersavond zijn door de bewoners nog een aantal knelpunten benoemd, die 
tijdens onze observaties niet zijn geconstateerd. Het gaat om de volgende knelpunten:  
• Onoverzichtelijke situatie bij de garage aan de Akkrumerraklaan: volgens een bewoner kan je 

hier niet goed zien of er iemand aankomt of wegrijdt.  
• Onoverzichtelijke situatie hoek Burgemeester Verderlaan (nr..20) en Akkrumerraklaan: 

volgens een bewoner is de hoek onoverzichtelijk geworden doordat het voetpad is vervangen 
door een fietspad.  
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2.3 Constateringen omtrent gedrag van weggebruikers 

Parkeeroverlast 
Een belangrijk knelpunt rondom de school, is het parkeergedrag van ouders. Ouders parkeren op 
de Akkrumerraklaan op het voetpad, in bochten, voor opritten en op de groenstrook langs het 
water (zie afbeelding 6). Ook wordt er op het grote parkeerterrein voor de school 
dubbelgeparkeerd (ook door BSO-busjes). Opvallend hierbij is dat auto’s achter elkaar aansluiten, 
terwijl achteraan op het parkeerterrein nog parkeervakken vrij zijn. Op de Galgenraklaan wordt 
ook voor schuurtjes van bewoners geparkeerd. De parkeeroverlast is ’s ochtends relatief groter 
dan ’s middags als de scholen uit gaan. De verschillende eindtijden van de scholen en het feit dat 
kinderen vaak met de fiets of lopend worden opgehaald, spelen hierbij een belangrijke rol.  
 

 
Afbeelding 6: Geparkeerde auto’s op voetpad, groenstrook en dubbelparkeerders op parkeerterrein voor de 

school.  

 
Opvallend is dat de parkeeroverlast ’s middags verschuift doordat de scholen een andere ingang 
hebben in het MFA. Als de basisschool de Achtbaan (ingang aan rechterzijde van gebouw) om 
14.15 uur uitgaat, wordt er veelal aan de rechterzijde van het parkeerterrein (fout)geparkeerd. Als 
basisschool de Boomgaard om 15.00 uur uitgaat (ingang aan linkerkant van gebouw), doet de 
parkeeroverlast zich met name aan de linkerkant van het parkeerterrein voor.  
 
Het foutparkeren leidt tot slecht zicht voor kinderen die vanuit school komen en het parkeerterrein 
moeten oversteken. Tegelijkertijd hebben de automobilisten ook slecht zicht op de kinderen die 
tussen de auto’s door lopen.  
 
Snelheid 
Tijdens de observaties is alleen op de Burgemeester Verderlaan hard rijden geconstateerd. Het 
hard rijden doet zich op deze locatie met name in de avond voor. ’s Ochtends is het te druk om 
hard te rijden. Het zakelijke verkeer lijkt harder te rijden dan schoolgaand verkeer.  
 
Voorrang verlenen 
Op de Langerakbaan bevindt zich een zebrapad ten hoogte van de Burgemeester Verderlaan. 
Een groot deel van de automobilisten stopt echter niet voor voetgangers bij het zebrapad 
(ongeveer de helft). Pas op het moment dat voetgangers voorrang opeisen, wordt er voorrang 
verleend.  
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Genoemd door bewoners, maar niet geconstateerd 
Net als bij de infrastructurele knelpunten, zijn tijdens de observaties niet alle knelpunten 
geconstateerd die tijdens de bewonersavond zijn benoemd. Het gaat om de volgende knelpunten:  
• Sluipverkeer op de Burgemeester Verderlaan: het is lastig in te schatten welk verkeer 

sluipverkeer is. Tijdens de observaties leek het grootste deel van het verkeer 
bestemmingsverkeer te zijn.  

• Parkeeroverlast bij de Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN) en activiteiten bij de 
Metaal Kathedraal: volgens bewoners doet deze overlast zich met name in het weekend voor 
bij feesten en evenementen. Vanwege het ontbreken van activiteiten, zijn er in het weekend 
geen observaties uitgevoerd.  

• Hangjongeren op parkeerterrein bij garage (Akkrumerraklaan). 
• Bouwverkeer op de Burgemeester Verderlaan: bouwverkeer is niet toegestaan op de 

Burgemeester Verderlaan. Desondanks rijdt het volgens bewoners toch door de straat.  
• Tegen de richting rijden op Akkrumerraklaan: ondanks dat de Akkrumerraklaan een 

eenrichtingsweg is, houden automobilisten zich hier volgens bewoners niet aan.  

2.4 Parkeerdruk 

 
Afbeelding 7: Locaties waar parkeerdrukmeting is uitgevoerd. 

 
Afbeelding 7 toont de locaties waar een parkeerdrukmeting is uitgevoerd. Wegens grote 
wisselingen in de parkeerbezetting tijdens de ochtendspits, is de parkeerdrukmeting ’s middags 
(tussen 13.00-14.00 uur) en ’s avonds (tussen 20.00-21.00 uur) uitgevoerd.  
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Uit de uitkomsten van de parkeerdrukmeting blijkt dat er over het algemeen voldoende 
parkeerplek is op de verschillende parkeerlocaties. ’s Middags is het op locaties 14 en 18 (te) 
druk. ’s Avonds is het met name druk op locatie 4. Tabel 1 toont de bezettingsgraad van de 
parkeerplekken op de onderzochte locaties uit afbeelding 6. Hierbij is de volgende onderverdeling 
gemaakt: 
• 0-60% (groen): voldoende parkeerruimte. 
• 60-90% (oranje): parkeerplaatsen ogenschijnlijk vol, lastig om een plek te vinden waardoor 

zoekverkeer ontstaat. 
• 90% of meer (rood): parkeerruimte is overbezet (geen parkeerruimte).  
 

 
Tabel 1: Bezettingsgraad van parkeerlocaties.  

 
  

Locatie Capaciteit 19-12 middag 19-12 avond 8-2 middag 8-2 avond gemiddeld
1 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t
2 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t
3 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t
4 14 50% 107% 36% 93% 71%
5 16 31% 69% 44% 81% 56%
6 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t
7 16 63% 56% 50% 69% 59%
8 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t
9 16 31% 50% 19% 56% 39%

10 27 7% 11% 11% 22% 13%
11 11 36% 36% 36% 45% 39%
12 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t
13 13 31% 23% 23% 15% 23%
14 5 100% 40% 80% 0% 55%
15 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t
16 14 36% 79% 57% 86% 64%
17 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t
18 58 91% 34% 100% 41% 67%

Parkeerdruk (%)
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3. Hoe ziet het toekomstbeeld eruit? 

3.1 Verkeersgeneratie en parkeernorm 

De herinrichting van Park Voorn en uitbreiding van het MFA hebben mogelijk gevolgen voor de 
verkeersgeneratie en gewenste parkeernorm in het gebied. Om veranderingen als gevolg van 
herinrichting en uitbreiding inzichtelijk te maken, zijn berekeningen uitgevoerd voor de huidige en 
toekomstige situatie. Hierbij is gebruik gemaakt van door de gemeente aangeleverde 
woningaantallen, de CROW publicatie 317 ‘kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ en de nota 
parkeernormen van de gemeente Utrecht. 
 
Afbeelding 8 toont het gebied waarvoor de verkeersgeneratie en parkeernorm is berekend. Hierbij 
is een onderverdeling gemaakt tussen vier deelgebieden.  
 

 
Afbeelding 8: Onderverdeling deelgebieden bij berekening verkeersgeneratie en parkeerdruk.  

 
Het MFA bevindt zich in deelgebied vier. In het MFA bevinden zich verschillende functies, 
waaronder ook twee basisscholen. Voor de berekening van de verkeersgeneratie bij basisscholen 
wordt door het CROW geen kencijfers gehanteerd. De verkeersgeneratie op een basisschool is 
volgens het CROW afhankelijk van meerdere factoren, waardoor het niet mogelijk is een 
eenduidig kencijfer te hanteren. Om toch uitspraken te kunnen doen over de 
verkeersaantrekkende werking van een basisschool hebben we gebruik gemaakt van gegevens 
uit een eerder onderzoek dat we uitvoerden voor Veilig Verkeer Nederland. Uit dit onderzoek 
bleek dat gemiddeld in Nederland één op de drie kinderen met de auto naar school wordt 
gebracht. Volgens de Rijksoverheid zitten er in Nederland gemiddeld 24 kinderen in één klas. Dat 
wil zeggen dat per klaslokaal circa 8 kinderen met de auto naar school worden gebracht. We zijn 
in de berekeningen van de verkeersgeneratie voor basisscholen dan ook uitgegaan van het 
kencijfer 8. 
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Verschil huidige en toekomstige situatie  
Tabel 2 laat de voorspelde verkeersgeneratie en benodigde aantal parkeerplaatsen in de huidige 
en toekomstige situatie zien. De verkeersgeneratie geeft op basis van de betreffende functie aan 
hoeveel verkeersbewegingen er per etmaal naar verwachting worden gemaakt. Het aantal 
parkeerplaatsen geeft op basis van de betreffende functie aan hoeveel parkeergelegenheid 
gewenst is. In bijlage 2 is per type bebouwing cijfers omtrent de verkeersgeneratie en 
parkeernorm (vóór herinrichting en uitbreiding en na) te vinden. 
 

Deelgebied 1 

 
Huidige situatie Toekomstige situatie 

 
verkeersgeneratie #parkeerplaatsen verkeersgeneratie #parkeerplaatsen 

min max min max min max min max 
Totaa
l  725 1008 133 227 828 1069 179 225 

Deelgebied 2 

 
Huidige situatie Toekomstige situatie 

 
verkeersgeneratie #parkeerplaatsen verkeersgeneratie #parkeerplaatsen 

min max min max min max min max 
Totaa
l  471 527 96 114 471 527 96 114 

Deelgebied 3 

 
Huidige situatie Toekomstige situatie 

 
verkeersgeneratie #parkeerplaatsen verkeersgeneratie #parkeerplaatsen 

min max min max min max min max 
Totaa
l  395 444 83 98 395 444 83 98 

Deelgebied 4 

 
Huidige situatie Toekomstige situatie 

 
verkeersgeneratie #parkeerplaatsen verkeersgeneratie #parkeerplaatsen 

min max min max min max min max 
Totaa
l  691 874 48 74 765 957 53 83 

Totaal onderzoeksgebied 

 
Huidige situatie Toekomstige situatie 

 
verkeersgeneratie #parkeerplaatsen verkeersgeneratie #parkeerplaatsen 

min max min max min max min max 
Totaa
l  2282 2853 360 513 2459 2997 411 520 
Tabel 2: Voorspelde verkeersgeneratie en benodigd aantal parkeerplaatsen in huidige en toekomstige situatie. 

 
Uit de berekeningen blijkt allereerst dat in deelgebied 1 de maximale verkeersgeneratie en het 
maximaal aantal benodigde parkeerplaatsen zo goed als gelijk blijft. De minimale 
verkeersgeneratie en benodigde parkeerplaatsen neemt wel iets toe. In de nieuwe situatie moeten 
in deelgebied 1 minstens 179 parkeerplaatsen aanwezig zijn. 
 
In deelgebied 2 en 3 verandert er niks. In deelgebied 4 zullen als gevolg van de uitbreiding van 
het MFA meer verkeersbewegingen ontstaan (met name tijdens de nu al drukke ochtendspits). 
Ook is meer parkeergelegenheid nodig (minimaal 5, maximaal 9 extra parkeerplaatsen). 
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Procentueel wordt op basis van de functieveranderingen en de toenemende bebouwing verwacht 
dat de verkeersgeneratie voor het totale gebied met ruim 5% toeneemt. De parkeerbehoefte 
neemt volgens de berekeningen met 1% toe.   
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4. Aanbevelingen 

4.1 Verkeersveiligheid verbeteren 

Op basis van de eerder geïdentificeerde knelpunten, beschrijven we in deze paragraaf een aantal 
mogelijke oplossingen om de verkeersveiligheid in het onderzochte gebied te verbeteren. 
Constateringen uit andere hoofdstukken die in dit hoofdstuk niet aan bod komen, worden 
beschouwd als zaken waar geen maatregelen voor nodig zijn. Knelpunten die door bewoners zijn 
genoemd, maar niet door XTNT zijn geconstateerd, komen in deze paragraaf niet aan bod. In 
bijlage 3 zijn oplossingen te vinden die door bewoners zijn aangedragen, maar niet door ons als 
kansrijk worden geacht. In de betreffende bijlage wordt ook de reden hiervoor beschreven.  
 
Onduidelijke situaties 
Het belangrijkste knelpunt dat dient te worden aangepakt is de kruising Langerakbaan – 
Burgemeester Verderlaan (fietsers die diagonaal de Langerakbaan oversteken richting de 
Burgemeester Verderlaan). Om de verkeersveiligheid te verbeteren, raden we de volgende 
aanpassingen aan: 
• Dubbele doorsteek versmallen naar enkele doorsteek (bijvoorbeeld door beplanting door te 

trekken).  
• Verwijderen conflicterende belijning (kanalisatiestrepen). 
• Aanbrengen haaientanden om de gewenste rijrichting te benadrukken.  
• Linksaf-vak maken op fietspad om te stimuleren dat men bij het zebrapad oversteekt. 
• Cirkel voetpad versmallen aan zuidkant van fietsoversteek (naast zebra), zodat de 

fietsoversteek op de weg uitkomt in plaats van op het voetpad.  
 

 
Afbeelding 9 en 10: Fietsoversteek (west) Langerakbaan voor en na aanpassingen. 

 

 
Afbeelding 11 en 12: Fiets- en voetgangersoversteek (oost) Langerakbaan voor en na aanpassingen.  

 

Voor Na 

Voor Na 
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De onduidelijkheid omtrent de parkeervakken op de Burgemeester Verderlaan kan worden 
aangepakt door de geverfde klinkers te vervangen met witte vakken.  
 
De voorrangssituatie bij de uitritten van de bedrijventerreinen kan worden verduidelijkt door de 
juiste voorrangssituatie meer te benadrukken.  
 
Onoverzichtelijke situaties 
De onoverzichtelijke situatie op het parkeerterrein vraagt om aandacht, maar is tegelijkertijd ook 
lastig om aan te pakken wegens de beperkte beschikbare ruimte. De oplossing moet vooral 
worden gezocht in het verminderen van het autogebruik van ouders. Zo zouden scholen aan 
ouders kunnen vragen om minder met de auto te komen. Tijdens de bewonersavond is genoemd 
dat een van de twee scholen een eigen app heeft. Deze app zou wellicht kunnen worden ingezet 
om de boodschap te communiceren. Ook zou er een fietsstimuleringsprogramma op de scholen 
kunnen worden uitgerold (eventueel met een beloningscomponent zoals de Verkeersslang). Een 
andere optie om het aantal auto’s op het parkeerterrein te verminderen, is druktespreiding. Door 
de schooltijden in de ochtend aan te passen, komen niet alle leerlingen tegelijk en wordt de 
verkeersdrukte gespreid.  
 
De onoverzichtelijke situatie op de kruising Akkrumerraklaan-Akkrumerraklaan (verlengde van 
kruising met Park Voorn), kan veiliger worden gemaakt door de cirkel van het voetpad te 
verbreden (zie afbeelding 13 en 14). Voetgangers hoeven daardoor niet op straat te staan om te 
zien of er van rechts fietsers aankomen. Autoverkeer zal van de verbreding geen hinder 
ondervinden. Verkeer dat van de Burgemeester Verderlaan de Akkrumerraklaan oprijdt, slaat bij 
de kruising bijna allemaal rechtsaf richting het parkeerterrein. Verkeer vanaf de zuidkant van de 
Akkrumerraklaan mag alleen rechtdoor rijden.  
 

 
Afbeelding 13 en 14: Kruising Akkrumerraklaan-Akkrumerraklaan voor en na aanpassingen (bron: Google 

Maps). 

 
De onoverzichtelijke situatie bij de fietsoversteek op de Langerakbaan (verkeersbord dat zicht 
blokkeert halverwege de Langerakbaan), kan worden aangepakt door de hoogte van het 
verkeersbord aan te passen. 
 
Te weinig ruimte 
Een belangrijk knelpunt dat dient te worden aangepakt, is de versmalling op de Burgemeester 
Verderlaan. Het knelpunt kan op twee manieren worden aangepakt, namelijk: 
1. Versmalling vervangen met drempel: verkeer wordt hierdoor afgeremd, maar kan elkaar 

passeren waardoor de huidige opstoppingen worden tegen gegaan. Nadeel van een drempel 
is dat er kans op geluidsoverlast bestaat bij sommige bewoners. 

Voor Na 
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2. Verplaatsen versmalling: verkeer wordt afgeremd en er zal minder geluidsoverlast zijn dan bij 
drempels. Nadeel van het verplaatsen, is dat het mogelijk zijn remmende werking voor de 
Akkrumerraklaan verliest.  

 
Ontbreken van faciliteiten 
Als het gaat om het parkeerterrein aan de zuidkant van het Archeologiepark (tegenover garage), 
dient er een voetpad te worden aangelegd. Kinderen die met de auto worden weggebracht, 
kunnen dan via het voetpad veilig naar het aangrenzende pad richting de school lopen (zie 
afbeelding 15 en 16).  
 

 

 
Afbeelding 15 en 16: Parkeerterrein aan zuidkant Archeologiepark voor en na aanpassingen.  

  

Voor 

Na 
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Verder dienen fietsers bij de kruising Akkrumerraklaan-Akkrumerraklaan (verlengde van Park 
Voorn) te worden gefaciliteerd om de kruising naar de school over te steken. We raden hierbij aan 
om de tegels van het schoolplein door te trekken (zie afbeelding 17 en 18). 
 

 

 
Afbeelding 17 en 18: Kruising Akkrumerraklaan-Akkrumerraklaan voor en na aanpassingen (bron: Google 

Maps). 

 
Parkeeroverlast 
De oplossing voor de parkeeroverlast ligt bij het aanpassen van het gedrag van ouders. 
Infrastructurele aanpassingen (denk aan een Kiss & Ride) zijn door de beperkte beschikbare 
lastig. De school dient te worden betrokken bij het aanpassen van het gedrag van de ouders. 
Denk aan de eerder genoemde maatregelen bij de onoverzichtelijke situatie op het parkeerterrein 
voor de school. Aanvullend zouden verkeersouders eventueel kunnen worden ingezet om het 
parkeren in goede banen te leiden (mensen erop wijzen dat er parkeervakken vrij zijn, zodat ze 
niet automatisch achter elkaar aansluiten naast de geparkeerde auto’s ). Ook zou rondom het 
parkeerterrein nog nadrukkelijker kunnen worden aangegeven waar het niet gewenst is om te 
parkeren.  
 
Tijdens de bewonersavond werd door het nabijgelegen SICN aangeboden om docenten op hun 
parkeerterrein te laten parkeren, zodat er meer ruimte ontstaat op het parkeerterrein voor ouders 
die hun kind(eren) met de auto wegbrengen. Belangrijk hierbij is om eerst het 
vervoermiddelengebruik van docenten in kaart te brengen. Als blijkt dat slechts een beperkt aantal 
docenten van het parkeerterrein gebruikmaakt, zijn de baten wellicht te klein om een heel 
pasjessysteem voor de docenten op te zetten.  
 
De BSO-busjes zouden eventueel kunnen worden gevraagd om op het parkeerterrein aan de 
zuidkant van het Archeologiepark te parkeren (bij garage). ’s Middags is op deze locatie vaak nog 
plek. Leerlingen die met de busjes meegaan hoeven hierdoor niet over het drukke parkeerterrein 
tussen de auto’s door te lopen. Leerlingen die bij het parkeerterrein voor de school door hun 
ouders worden opgehaald, hebben daarnaast beter zicht op het verkeer op het parkeerterrein 
doordat de busjes niet het zicht blokkeren.   
 

Voor 

Na 
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Snelheid  
De effectiviteit van de snelheidsremmers (versmallingen) op de Burgemeester Verderlaan dient te 
worden vergroot. Het verhogen van de drempels bij de versmallingen is hierbij mogelijk. Ook 
zouden er andersoortige drempels kunnen worden opgelegd. Belangrijk bij het kiezen van de 
snelheidsremmers, is om oog te hebben voor mogelijke geluidsoverlast van aanwonende 
bewoners.  
 
Voorrang verlenen 
Het zebrapad is duidelijk zichtbaar, dus hier valt geen winst te behalen. De beste manier om 
kinderen veilig de Langerakbaan over te laten steken, is door gebruik te maken van klaar-overs. 
Het aanbrengen van verkeerslichten is ook mogelijk, maar is een te kostbare investering voor het 
korte tijdslot waarin het knelpunt zich voordoet.  

4.2 Verkeersgeneratie en parkeerbehoefte 

Verkeersgeneratie 
Op basis van de berekeningen uit hoofdstuk 3 blijkt dat het niet nodig is om maatregelen te 
nemen met het oog op de toekomstige verkeersgeneratie van Park Voorn. De uitbreiding van het 
MFA vraagt wel om maatregelen, aangezien het nu al erg druk is rondom de school. Het 
verminderen van het autogebruik van ouders en/of het aanpassen van de schooltijden zijn in onze 
ogen het meest geschikt om met de voorspelde verkeersgeneratie om te gaan. Op de overige 
onderzochte locaties hoeven geen maatregelen te worden genomen, omdat de verkeersgeneratie 
daar niet verandert.  
 
Parkeerbehoefte 
Voor Park Voorn raden we aan om ten minste 179 te realiseren. Dit is het minimaal aantal 
parkeerplaatsen dat volgens de berekeningen nodig is om te voorzien in de parkeerbehoefte.  
 
Om aan de parkeerbehoefte rondom de school te voldoen (minimaal 5, maximaal 9 extra 
parkeerplaatsen), zijn er een aantal opties: 
• Stimuleren dat ouders en kinderen meer fietsen of lopen naar school. 
• Extra parkeerplaatsen faciliteren. 
• Parkeren in zijstraten van Grietmansraklaan dogen (met de toenemende drukte rondom de 

school, zal dit een logische alternatieve parkeerlocatie worden). 
 
Op basis van de extra parkeerbehoefte rondom de school, raden we af om bestaande 
parkeerplaatsen te verwijderen (bijvoorbeeld zoals voorgesteld in de herprofilering van de 
Burgemeester Verderlaan).  
 
Op de overige onderzochte locaties hoeven geen maatregelen te worden genomen, omdat de 
parkeerbehoefte daar volgens de berekeningen niet verandert.  
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4.3 Herprofilering Burgemeester Verderlaan 

In 2015 is door de gemeente in overleg met bewoners een tekening gemaakt voor de 
herprofilering van de Burgemeester Verderlaan (zie afbeelding 19). In het voorstel zijn de huidige 
versmallingen met drempels vervangen met versmallingen (aan 1 zijde van de weg) in een 
verspringend patroon. Ook zijn parkeerplaatsen opgeheven.  
 

 
Afbeelding 19: Voorstel herprofilering Burgemeester Verderlaan.  
 
Wegens een gebrek aan budget en ontwikkelingen van Park Voorn, is de realisatie van de 
herprofilering on hold gezet. Het ontwerp is echter nog niet definitief van de baan. XTNT is in het 
kader van de huidige opdracht gevraagd om de voorgestelde herprofilering te beoordelen.  
 
Op basis van onze constateringen raden we de voorstelde herprofilering af. Voordeel van de 
herprofilering is dat het rechte karakter van de straat visueel wordt doorbroken en verkeer wordt 
afgeremd. Het remmende effect is naar onze inschatting echter beperkt omdat de versmallingen 
in het voorstel te ver uit elkaar liggen. Daarnaast is de kans op conflicten met fietsers groter bij de 
versmallingen uit het voorstel. Ervaring leert dat versmallingen kunnen leiden tot extra gas geven 
bij automobilisten zodat ze hun tegenligger voor zijn. In de huidige situatie zijn fietsers aan beide 
zijden van de versmalling beschermd, in de voorgestelde herprofilering niet.  
 
De eerste versmalling (vanaf de Langerakbaan) raden wij in het bijzonder af, omdat het huidige 
knelpunt (verkeer Burgemeester Verderlaan – Akkrumerraklaan) niet wordt opgelost maar 
verplaatst. Daarnaast hebben automobilisten op de Burgemeester Verderlaan in het voorstel meer 
tijd om weer op snelheid te komen dan in de huidige situatie. Dit is niet gunstig vanwege het 
verkeer dat uit de Akkrumerraklaan komt. Een alternatief zou kunnen zijn om deze versmalling te 
vervangen met een drempel. Automobilisten kunnen verkeer vanaf de Langerakbaan dan 
passeren waardoor er geen opstoppingen ontstaan. Een andere (meer kostbare) mogelijkheid is 
om op de kruisingen plateaus aan te brengen. De plateaus remmen niet alleen fysiek af, maar 
benadrukken ook de kruisingen.  
 
Tot slot zien wij het opheffen van de parkeerplaatsen als nadelig, omdat de parkeerplaatsen 
veelvoudig gebruikt worden door ouders die hun kind(eren) naar school brengen (met name ’s 
ochtends). Het opheffen van deze parkeerplaatsen zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een hogere 
parkeerdruk rond de school.  

4.4 Tweede ontsluiting op Langerakbaan 

De gemeente vroeg XTNT om tijdens het onderzoek ook te kijken naar mogelijkheden voor een 
tweede ontsluiting van het gebied op de Langerakbaan. Onze inschatting is dat de kosten voor de 
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realisering hiervan, de baten ruimschoots overschrijden aangezien de knelpunten zich ‘slechts’ 
gedurende 20 minuten (ochtendspits) voordoen. In plaats hiervan adviseren wij om het 
autogebruik van ouders terug te dringen. Dit heeft een positief effect op zowel de bereikbaarheid 
en verkeerveiligheid. 
 
Mocht de gemeente tóch een extra ontsluiting willen faciliteren, raden we aan om deze in het 
verlengde van de parkeerplaats aan te leggen (zie afbeelding 20).  

 
Afbeelding 20: Mogelijke locatie (rood vak) extra ontsluiting op Langerakbaan. 

 
We raden hierbij aan om de aansluiting als een eenrichtingsweg in te richten zodat de volgende 
verkeersstroom ontstaat: Langerakbaan - Burgemeester Verderlaan – Akkrumerraklaan – nieuwe 
ontsluiting – Langerakbaan. Door automobilisten via de nieuwe ontsluiting naar de Langerakbaan 
te leiden, wordt de verstopping bij de versmalling op de Burgemeester Verderlaan tegengegaan.  
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Bijlage 
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Bijlage 1: Bezetting parkeerplaatsen en aantal 
foutparkeerders 

Onderstaande tabel toont per gebied de bezetting van de parkeerplaatsen in aantallen en het aantal fout 
geparkeerde auto’s.  

 

 
  

Locatie Capaciteit In vakken
Fout 

geparkeerd In vakken
Fout 

geparkeerd In vakken
Fout 

geparkeerd In vakken
Fout 

geparkeerd
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 1 0 2 0 1 0 2 6
4 14 7 0 14 1 5 0 12 1 2
5 16 5 0 11 0 7 0 13 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 16 10 0 9 0 8 0 11 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 16 5 0 8 0 3 0 9 0 0

10 27 1 1 3 0 3 0 6 0 1
11 11 3 1 4 0 4 0 5 0 1
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 4 0 3 0 3 0 2 0 0
14 5 5 0 2 0 4 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 14 5 0 11 0 7 1 12 0 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 58 52 1 20 0 56 2 24 0 3

Totaal fout 
geparkeerd

19-12 middag 19-12 avond 8-2 middag 8-2 avond
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Bijlage 2: Verkeersgeneratie en parkeernorm vóór en 
na herinrichting en uitbreiding 

Vóór herinrichting en uitbreiding 

 
  

Aantal
kencijfers (per 100m2) min max kencijfers min max

Kantoor zonder baliefunctie 15506,2 m2 4,4 - 6,2 682 961 0,80 - 1,40 124 217
Vrijstaande woning 3 7,3 - 8,1 22 24 1,50 - 1,75 5 5
Twee-onder-een-kap woning 3 6,9 - 7,7 21 23 1,35 - 1,60 4 5
Totaal 725 1008 133 227

Aantal
kencijfers min max kencijfers min max

Vrijstaande woningen 9 7,3 - 8,1 66 73 1,50 - 1,75 14 16
Twee-onder-een-kap woning 30 6,9 - 7,7 207 231 1,35 - 1,60 40 48
Tussen-of hoekwoningen 31 6,4 - 7,2 198 223 1,35 - 1,60 42 50
Totaal 471 527 96 114

Aantal
kencijfers min max kencijfers min max

Twee-onder-een-kap woning 10 6,9 - 7,7 69 77 1,35 - 1,60 14 16
Tussen-of hoekwoningen 51 6,4 - 7,2 326 367 1,35 - 1,60 69 82
Totaal 395 444 83 98

Aantal
kencijfers per 100m2 min max kencijfers min max

Basisschool 36 lokalen 8 288 288 0,50 - 1,00 18 36
Kinderopvang 852m2  24,2 - 29,3 206 250 0,90 - 1,10 8 9
Buurtcentrum 371m2 32,7 - 63,9 121 237 1,10 - 1,60 4 6
Sportzaal 1013m2 7,5 - 9,8 76 99 1,80 - 2,30 18 23
Totaal 691 874 48 74

Bebouwing

Deelgebied 1

Bebouwing

Deelgebied 2

Verkeersgeneratie Parkeerbehoefte

Deelgebied 4

Bebouwing Verkeersgeneratie Parkeerbehoefte

Verkeersgeneratie Parkeerbehoefte

Deelgebied 3

Bebouwing Verkeersgeneratie Parkeerbehoefte
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Na herinrichting en uitbreiding 

 
  

Aantal
kencijfers min max kencijfers min max

Kantoor zonder baliefunctie 10191,9m2 4,4 - 6,2 448 632 0,80 - 1,40 82 143
Vrijstaande woning 3 7,3 - 8,1 22 24 1,50 - 1,75 5 5
Twee-onder-een-kap woning 
(Park Voorn) 13 6,9 - 7,7 90 100 1,35 - 1,60 18 21
Tussen-of hoekwoningen 
(Park Voorn) 30 6,4 - 7,2 192 216 1,35 - 1,60 40 48

Middeldure etagewoningen 
(Burgemeester Verderlaan 9) 27 2,8 - 3,6 76 97 1,20 - 1,40 34 38
Totaal 828 1069 179 255

Aantal
kencijfers min max kencijfers min max

Vrijstaande woningen 9 7,3 - 8,1 66 73 1,50 - 1,75 14 16
Twee-onder-een-kap woning 30 6,9 - 7,7 207 231 1,35 - 1,60 40 48
Tussen-of hoekwoningen 31 6,4 - 7,2 198 223 1,35 - 1,60 42 50
Totaal 471 527 96 114

Aantal
kencijfers min max kencijfers min max

Twee-onder-een-kap woning 10 6,9 - 7,7 69 77 1,35 - 1,60 14 16
Tussen-of hoekwoningen 51 6,4 - 7,2 326 367 1,35 - 1,60 69 82
Totaal 395 444 83 98

Aantal
kencijfers (per 

lokaal of per 
100m2) min max kencijfers min max

Basisschool 44 lokalen 8 352 352 0,50 - 1,00 22 44
Kinderopvang 849m2  24,2 - 29,3 205 249 0,90 - 1,10 8 9
Buurtcentrum 396m2 32,7 - 63,9 129 253 1,10 - 1,60 4 6
Sportzaal 1049m2 7,5 - 9,8 79 103 1,80 - 2,30 19 24
Totaal 765 957 53 83

Bebouwing Verkeersgeneratie Parkeerbehoefte

Deelgebied 3

Bebouwing Verkeersgeneratie Parkeerbehoefte

Deelgebied 1

Bebouwing Verkeersgeneratie Parkeerbehoefte

Deelgebied 2

Deelgebied 4

Bebouwing

Verkeersgeneratie Parkeerbehoefte
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Bijlage 3: Niet-overgenomen oplossingen van 
bewoners 

Oplossingen van bewoners Argument XTNT 
Aanleggen Kiss & Ride langs Langerakbaan. Ruimtelijk niet inpasbaar.  
Burgemeester Verderlaan inrichten als fietsstraat. Te weinig fietsverkeer voor werkzaamheid 

fietsstraat.  
Burgemeester Verderlaan optisch versmallen door 
auto’s langs de weg te laten parkeren.  

Niet logisch, aanliggende woningen en bedrijven 
hebben eigen parkeerplaatsen.  

Camera’s en verlichting plaatsen om 
hangjongeren te weren.  

Hangjongeren niet gezien. Voorgestelde 
maatregelen hebben bovendien mogelijk negatief 
effect op de leefbaarheid van de straat (schending 
van privacy en overlast van verlichting) .  

Fysieke barrière aanbrengen om bouwverkeer te 
weren.  

Straat moet toegankelijke blijven voor 
vuilniswagens.  

Voetpad herstellen op Akkrumerraklaan en 
fietsers op weg laten rijden.  

Geen conflicten gezien door mening van fietsers 
en voetgangers. In het kader van de 
verkeersveiligheid is mening van fietsers met 
voetgangers meer gewenst, dan mening van 
fietsers met autoverkeer.  

Aanleggen ontsluitingsweg aan achterzijde van 
bedrijventerrein. 

Huidige problematiek heeft te maken met het 
haal-brenggedrag van ouders, niet verkeer van 
het bedrijventerrein. 

Knip aanbrengen bij Stadsdambrug om 
toekomstige drukte bij Rijnvliet aan te pakken.  

Uit plannen van de gemeente blijkt dat er geen 
auto-ontsluiting komt aan de Rijksstraatweg. Kans 
op sluipverkeer via de Burgemeester Verderlaan 
is daardoor klein.  

Elders parkeerplekken faciliteren om autoverkeer 
uit de straat te houden.  

Onwaarschijnlijk dat deze plekken zullen worden 
gebruikt. Ouders willen hun kind zo dicht mogelijk 
bij de school afzetten.  
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