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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.01177 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 5 januari 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Noorthoek 

Portefeuille(s)  : Verkeer 
Contactpersoon : K. ten Hove 

Tel.nr. : 8297 

E-mailadres : hove.k@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Veilig oversteken bij de basisschool in Kamerik 

 

Kennisnemen van: 
 

De resultaten van het cameraonderzoek bij het scholencluster in Kamerik, wat eind november 2019 is 
uitgevoerd, en de bevindingen van de schouw die op 25 november 2020 is gehouden.   

Inleiding: 
 

Medio 2019 zijn de basisscholen De Wijde Blik en Eben-Haëzer samengebracht op een nieuwe locatie. 
Deze locatie bevindt zich tussen de Schulenburch en de voetbalvelden van VV Kamerik. De toegangsweg 
naar de school is in de vorm van een fietsstraat gerealiseerd en deze weg leidt tevens naar de 
parkeerplaats en de Kiss & Ride plaatsen die achter de Schulenburch gelegen zijn. Naar aanleiding van 
zorgen van de schoolbesturen om de verkeersveiligheid is een cameraonderzoek uitgevoerd om de 
verkeerssituatie rondom het nieuwe scholencluster te monitoren. De bevindingen van dit onderzoek zijn 
opgenomen in een rapport van 22 januari 2020 en worden via deze wijze aan u kenbaar gemaakt. 
Daarnaast heeft er op woensdag 25 november 2020 een schouw plaatsgevonden waarbij zowel 
afgevaardigden van de scholen als twee verkeerskundigen aanwezig waren. Via deze rib wordt uw raad 
ook geïnformeerd over de resultaten van deze schouw. 

Kernboodschap: 

 

Resultaten Cameraonderzoek 

Uit de resultaten van het cameraonderzoek, wat op drie ochtenden en drie middagen is gehouden, blijkt dat 
er geen conflicten hebben plaatsgevonden. Wel heeft zich wel een situatie voorgedaan waarbij een auto 
moest remmen omdat een fietser zich op de verkeerde weghelft bevond. Dit heeft niet tot een conflict 
geleid. Het algemene beeld is dat potentieel conflictsituaties ontstaan doordat weggebruikers zich niet aan 
de geldende regels houden. Daarbij wordt gedacht aan het parkeren op een kruispunt, het rijden op de 
verkeerde weghelft en het uit laten stappen van kinderen midden op de weg. Dit zijn echter situaties die niet 
te maken hebben met een verkeerde weginrichting maar met het gedrag van automobilisten.  
 

Resultaten schouw 

De resultaten van het onderzoek zijn tijdens een overleg met de school besproken. Naar aanleiding van dit 
overleg, wat in februari 2020 heeft plaatsgevonden, is door de scholen gevraagd om een schouw te houden 
om de verkeerssituatie gezamenlijk nogmaals te bekijken. Vanwege Corona heeft deze schouw pas wat 
later plaatsgevonden, namelijk op woensdag 25 november 2020 tussen 8u en 8.30u. Er is geconstateerd 
dat er een korte drukke piek is rondom het starten van de school, maar dat dit niet leidt tot onveilige 
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verkeerssituaties. Niet iedereen houdt zich aan de geldende verkeersregels, maar omdat de snelheid zeer 
laag ligt kunnen andere weggebruikers hier goed op anticiperen. Het overgrote deel van de kinderen (en 
ouders) kwam lopend of op de fiets naar school.  
 

Conclusie en vervolg 

Uit het cameraonderzoek en de schouw is gebleken dat er op dit moment geen sprake is van een 
onwenselijke en onveilige situatie. Wel is afgesproken dat er op een later moment, wanneer er vanuit het 
oogpunt van Corona geen/minder reisbeperkingen zijn, een tweede schouw plaatsvindt. Wij blijven hierover 
in contact met de school. 
 

De conclusie is, dat de situatie zoals deze nu is, geen aanleiding geeft om aanpassingen te doen.  

Financiën: 
 

Niet van toepassing 

Vervolg: 
 

Op het moment dat de impact van de Coronamaatregelen weg is, wordt een nieuwe afspraak voor een 
schouw gepland.  

Bijlagen: 
 

Rapportage Kamerik, geregistreerd onder Corsanummer: 20i.06984 

 

 

 

 

Secretaris Burgemeester 

  

M.H. Brander V.J.H. Molkenboer 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De schoolgebouwen van basisschool De Wijde Blik en christelijke basisschool Eben-Haëzer te 
Kamerik zijn geclusterd en onlangs ondergebracht in één nieuw, gezamenlijk schoolgebouw 
(zie afbeelding 1). 

Afbeelding 1: Scholencluster Kamerik 



Verkeersobservatie scholencluster Kamerik Gemeente Woerden 

4 

De besturen van de beide scholen hebben tijdens de ontwerpfase hun zorgen geuit over de 
voorgenomen fietsstraat (wegprofiel met gemengd verkeer) voor het schoolgebouw. Ze 
maken zich zorgen om verkeersonveilige situaties ten gevolge van de menging van 
schoolgaand fietsverkeer, overstekende voetgangers en ouders die kinderen met de auto bij 
school afzetten en/of ophalen.  

Om de zorgen in het juiste perspectief te plaatsen is daarom eind vorig jaar een onderzoek 
uitgevoerd waarin het verkeersgedrag rondom de scholen in beeld is gebracht. Nu de nieuwe 
school is gerealiseerd en in gebruik is genomen, is het tijd om opnieuw onderzoek te doen 
naar het verkeersgedrag.  

1.2 Vraagstelling 

De gemeente Woerden heeft BonoTraffics gevraagd om in navolging van het onderzoek van 
vorig jaar een soortgelijk onderzoek uit te voeren rondom de nieuwe school. Uit het onderzoek 
moet blijken of en welk opvallend en afwijkend verkeersgedrag wordt vertoond rondom de 
school tijdens het halen en brengen. Waar mogelijk moet een link worden gelegd met de 
voorsituatie. 
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2 Werkwijze 

Ter hoogte van “De Wijde Blik” is met drie vaste cameraposities de verkeerssituatie in beeld 
gebracht. De cameraposities zijn weergegeven op afbeelding 2. Aan de hand van de 
camerabeelden is naar het verkeersgedrag van ouders en leerlingen gekeken gedurende de 
haal- en brengperioden. Hierbij zijn conflicten en bijzonderheden genoteerd. Daarnaast is ook 
gekeken naar de hoeveelheid auto’s die bij de school komen. 

De beelden van de volgende momenten zijn geanalyseerd: 
Dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 november, tussen 08:00 en 08:45 uur. 
Hiermee is inzicht verkregen in de verkeerssituatie in de ochtend tijdens het brengen. 
Dinsdag 19 en donderdag 21 november, tussen 14:15 en 15:45 uur en woensdag 20 
november, tussen 11:45 en 12:15 uur. Hiermee is inzicht verkregen in de 
verkeerssituatie tijdens het ophalen van de kinderen. 

De cameraobservatie heeft plaatsgevonden in een representatieve periode (buiten vakanties 
en/of grootschalige werkzaamheden om). Tevens is rekening gehouden met gewenning, 
doordat enkele weken na oplevering van de openbare ruimte is geobserveerd. Hiertoe hebben 
ouders -en kinderen de kans gehad gewend te raken aan de nieuwe verkeerssituatie. 

Afbeelding 2: Positie camera’s 
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3 Resultaten 

3.1 (bijna)Conflicten 

Tijdens de geanalyseerde periodes zijn geen conflicten (daadwerkelijk botsingen) 
waargenomen. Wel ontstaan er af en toe gevaarlijke situaties (bijna conflicten), die vooral 
gebeuren door foutief gedrag. Deze situaties doen zich met name voor op het gedeelte tussen 
de aansluiting bij de Overstek en de eerste ingang van het schoolplein. Op dit weggedeelte 
maken fiets- en autoverkeer gebruik van dezelfde rijbaan. Op het gedeelte ten noorden van 
deze eerste aansluiting is een duidelijke scheiding tussen de verschillende verkeerssoorten en 
hebben zich zowel op het schoolplein als op het parkeerterrein en de rijbaan geen gevaarlijke 
situaties voorgedaan. 
Op de fietsstraat komt het regelmatig voor dat weggebruikers van de verkeerde weghelft 
gebruik maken (zie afbeelding 3 t/m 7). Hiertoe is sprake van foutief gedrag en niet zo zeer 
uit een ondeugdelijke weginrichting. Dit heeft geleid tot één bijna conflict (zie afbeelding 6). 
Op dit geval na zijn verder geen gevaarlijke situaties waargenomen. Belangrijkste reden 
hiervoor is dat in veel gevallen alle verkeersstromen dezelfde oriëntatie hebben. Tevens is de 
snelheid laag, mede door de menging van auto- en fietsverkeer. 

Afbeelding 3: Linksrijdende auto 

Afbeelding 4: Linksrijdende fietsers 
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Afbeelding 5: Gedrag fietsers 

Afbeelding 6: Bijna-conflict auto/fiets. Een fietser die bij de school vandaan fietst, fietst op de verkeerde weghelft en 
wordt geconfronteerd met een auto die vanaf de Overstek rechtsaflaat en gooit van schrik het stuur om. 
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Afbeelding 7: Fietsen op verkeerde weghelft, ondanks begeleiding 

3.2 Hoeveelheid verkeer en parkeren 

In de ochtendperiode rijden er ongeveer 25 tot 30 voertuigen naar het schoolgebouw. Dit is 
inclusief de circa 5 voertuigen van personeel die rond 08:00 uur aankomen. Het merendeel 
van de auto’s komt voor het brengen van kinderen en passeert tussen 08:15 en 08:35 
tweemaal de toegangsweg (in en uit). In de middagperiode verschillende de uitkomsttijden 
van de scholen. Daardoor is het beeld in de middagperiode rustiger dan in de ochtend. 

Verder zijn wat betreft parkeren de volgende bijzonderheden geconstateerd: 
Twee keer is geconstateerd dat een auto op het kruispunt geparkeerd stond om kinderen 
naar school te brengen (zie afbeelding 8). Deze voertuigen belemmeren het zicht en 
hinderen het overige verkeer. Deze situatie is niet wenselijk en bovendien is parkeren 
op een kruispunt verboden. 
Op woensdag stond het parkeerterrein bij de school vol tijdens het uitgaan van de 
school, o.a. vanwege een activiteit in de sportzaal. Hierdoor stonden auto’s ook buiten 
de vakken op het parkeerterrein opgesteld (zie afbeelding 9). Dit leidde af en toe tot 
een onoverzichtelijke situatie, maar aangezien de auto’s allemaal aan dezelfde kant van 
de rijbaan stonden en de snelheid laag was, hebben zich geen onveilige situaties 
voorgedaan. 
Een keer is geconstateerd dat een auto op de rijbaan naar het parkeerterrein stopt om 
kinderen uit te laten stappen. Hierdoor werd de doorgang geblokkeerd (zie afbeelding 
10) Ook deze situatie is niet wenselijk.
Op het parkeerterrein wordt vrijwel elke haal- en brengperiode geparkeerd voor de
achterin-/uitgang van de sportzaal (zie afbeelding 11). De ernst van het blokkeren is
onder meer afhankelijk van de logistiek in de sportzaal. De gebruikelijke ingang zit aan
de andere kant van het gebouw, maar als deze deur bijvoorbeeld dient als nooduitgang
of vluchtroute is parkeren hier hinderlijk en daarmee onwenselijk.
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Afbeelding 8: Geparkeerde auto op kruispunt 

Afbeelding 9: Parkeerterrein vol, parkeren buiten de vakken 
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Afbeelding 10: Kinderen uit laten stappen op rijbaan, doorgang wordt geblokkeerd 

Afbeelding 11: Parkeren voor achterin-/uitgang sportzaal 

3.3 Vergelijk met oude situatie 

Omdat sprake is van een compleet nieuwe (verkeers)situatie is een vergelijk met de oude 
situatie lastig te maken. Wel hebben zich tijdens de observatie in de nulsituatie (2018) ook 
bijna-conflicten voorgedaan. Hoewel de aanleiding hiervan anders was, zijn dus in beide 
situaties foutief weggedrag geconstateerd. 
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