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Kennisnemen van 
De inhoud van het beleidskader voor de inrichting van schoolomgevingen. 
 
   
 
Inleiding 
Op 11 juli 2019 heeft uw raad de Strategienota Verkeersvisie 2030 vastgesteld. In de Strategienota wordt uiteengezet 
welke stappen worden genomen om de doelstellingen die in de Verkeersvisie 2030 staan genoemd te bereiken. In de 
Strategienota staat dat voor voetgangers de looproutes van en naar scholen veilig ingericht moeten zijn. Langzaam 
verkeer krijgt daarin, op alle wegen met uitzondering van Hoofdverbindingswegen, de prioriteit boven gemotoriseerd 
verkeer. Omdat kinderen en pubers kwetsbaar zijn in het verkeer - zij schatten verkeerssituaties anders in dan 
volwassenen - is het belangrijk dat zij op jonge leeftijd al zelfstandig en actief deel kunnen nemen aan het verkeer. 
Haal- en brengverkeer is de grootste oorzaak van een gevoel van onveiligheid in de omgeving van scholen. Om die reden 
brengen meer ouders hun kind met de auto naar school en neemt het gevoel van onveiligheid toe. Daardoor is er sprake 
van een vicieuze cirkel. Om deze cirkel te doorbreken worden in het beleidskader schoolomgevingen mogelijke 
maatregelen genoemd die genomen kunnen worden om schoolomgevingen enerzijds beter zichtbaar te maken en 
anderzijds beter in te richten voor voetgangers en fietsers. Via deze RIB wordt uw raad geïnformeerd over de inhoud van 
het beleidskader schoolomgevingen. 
 
   
 
Kernboodschap 
In de omgeving van scholen wordt de komende jaren aan twee sporen uitvoering gegeven. 
Het eerste spoor betreft het realiseren van schoolzones bij basisscholen en middelbare scholen. De uitvoering van een 
schoolzone geschied door op het wegdek de tekst "SCHOOL" aan te brengen. Daarnaast wordt de schoolzone 
ondersteund met bebording. Het doel van een schoolzone is om de weggebruiker te attenderen op de aanwezigheid van 
een school, waarmee wordt beoogd een snelheidsverlaging van het autoverkeer te bewerkstelligen. Tussen 2021 en 
2025 wordt jaarlijks bij ongeveer 6 scholen een schoolzone gerealiseerd. Deze worden uit het budget voor kleine 
verkeersmaatregelen gefinancierd. Het doel is een betere zichtbaarheid van schoolzones in de gemeente Woerden te 
creëren. Aan de hand van een enquête hebben we aan alle scholen gevraagd wat zij van de inrichting van de 
schoolomgevingen vinden. Eén van de onderdelen van de enquête was de zichtbaarheid van de schoolzone. We 
beginnen met de realisatie van schoolzones bij scholen die in de buurt van drukke wegen liggen en bij scholen die 
hebben aangegeven meer zichtbaarheid te willen van de schoolzone.  



Het tweede spoor waar uitvoering aan gegeven wordt, is een analyse naar alle schoolomgevingen. Deze analyse moet 
inzichtelijk maken of de directe omgeving van de scholen goed is ingericht voor voetgangers en fietsers. In de 
Strategienota Verkeersvisie 2030 staat dat langzaam verkeer de prioriteit krijgt boven gemotoriseerd verkeer bij 
verplaatsingen binnen Woerden. Om die reden is het gewenst dat ook de inrichting van de schoolomgeving aansluit bij 
deze visie. Aan de hand van deze scholenanalyse wordt bepaald of, en zo ja waar, maatregelen genomen moeten 
worden om de schoolomgeving beter in te richten voor voetgangers en fietsers. Uit de analyse volgt een maatregelenplan 
welke als input dient voor het Meerjaren Verkeersmaatregelenplan (MVP). Daarnaast wordt bij reconstructies of (groot) 
onderhoud bekeken welke maatregelen bij kunnen dragen aan de doelstelling zoals in de Strategienota staat, zodat deze 
maatregelen binnen de reconstructies of groot onderhoud meegenomen kunnen worden.  
 
Enkele voorbeelden van maatregelen die stimuleren dat ouders en kinderen lopend of op de fiets naar school toe komen 
zijn de volgende: 
- Het afsluiten van de straat voor gemotoriseerd verkeer (tijdens haal- en brengtijden) 
- Het instellen van éénrichtingsverkeer 
- Het verbreden van voetpaden 
- Realiseren fietsvoorzieningen (extra stallingen, fietsstraat) 
- Het realiseren van een oversteekvoorziening (verhoogd plateau, gefaseerde oversteek) 
- Instellen parkeer- en/of stopverbod 
 
De inrichting van schoolzones sluit aan bij het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, waarmee een proactieve, risico-
gestuurde aanpak op het gebied van verkeersveiligheid centraal staat. Met het proactief inrichten van schoolzones 
worden de risico's op een onveilige situatie verlaagd.  
 
   
 
Financiën 
De realisatie van schoolzones wordt uit het budget voor kleine verkeersmaatregelen gefinancierd. Overige maatregelen 
van grotere orde worden als input in het MVP opgenomen. Vanuit het rijk en de provincie Utrecht worden, in het kader 
van de risico-gestuurde aanpak vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, subsidiemogelijkheden geboden om 
verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen. Onder de subsidieregelingen vallen ook de realisatie van schoolzones. Er is 
door het rijk €9.000,- aan subsidie beschikt en ook bij de provincie Utrecht is een aanvraag voor subsidie gedaan voor de 
realisatie van schoolzones. De komende jaren worden meerdere subsidieaanvragen gedaan op het moment dat we 
schoolzones gaan realiseren.  
 
   
 
Vervolg 
Jaarlijks wordt uw raad geïnformeerd over de maatregelen die zijn uitgevoerd met het budget van kleine 
verkeersmaatregelen. Daarin zullen wij u ook informeren over de schoolzones die gerealiseerd zijn en over de subsidie 
die wij hebben gekregen.  
 
   
 
Bijlagen 
1. Beleidskader schoolomgevingen: D/21/015807 
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Inleiding 

 
De gemeente Woerden telt 23 basisscholen en 5 middelbare scholen. Van maandag tot en met vrijdag 
gaan honderden scholieren naar deze scholen en zij doen dat op de fiets, lopend of worden door 
ouders met de auto gebracht. Schoolomgevingen zijn daarom plekken waar, met name rondom 
aanvang en het uitgaan van de school, veel verkeersbewegingen plaatsvinden. Vooral bij basisscholen 
worden kinderen regelmatig door hun ouders met de auto naar school gebracht. Dit komt deels voort 
uit gemak van ouders om de auto te gebruiken zodat zij daarna direct door kunnen rijden naar het 
eigen werk. Ook wordt de auto gepakt omdat dit voor ouders vaak verkeersveiliger voelt dan dat dat 
hun kinderen (zelf) met de fiets of lopend naar school gaan. Juist het brengen met de auto zorgt er 
voor dat de schoolomgeving als verkeersonveilig wordt ervaren. Schoolomgevingen moeten plekken 
zijn waar kinderen op een veilige manier aan het verkeer deel kunnen nemen. De (basis)schoolperiode 
is namelijk het moment om ervaring op de doen in het verkeer.  
 

Aanleiding 
In de Strategienota Verkeersvisie 2030 staat dat bij het aanpakken van de verkeersinfrastructuur extra 
prioriteit wordt gegeven aan kwetsbare verkeersdeelnemers. Specifiek gaat dit om kinderen tot 18 jaar 
en mindervaliden. Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd zelfstandig en actief kunnen 
deelnemen aan het verkeer. Het is daarom belangrijk dat er aandacht gegeven wordt aan de inrichting 
van schoolomgevingen waarbij kinderen (en ouders) het gevoel hebben dat de verkeerssituatie veilig 
is.  
 

Probleemstelling 
In de omgeving van scholen vinden veel verkeersbewegingen plaats, vooral net voor de aanvang en 
net na afloop van de school. Deze verkeersbewegingen bestaan uit zowel autobewegingen als fiets- en 
voetgangersverkeersbewegingen. Op die momenten wordt er een gevoel van onveiligheid ervaren in 
de omgeving van scholen. Hierdoor brengen meer ouders hun kind met de auto naar school waardoor 
het gevoel van onveiligheid juist toe neemt. Daardoor ontstaat een vicieuze cirkel met een hoger 
autogebruik en een hoger gevoel van onveiligheid. Om de vicieuze cirkel te doorbreken moeten er 
maatregelen genomen worden die de ervaren (verkeers)problematiek verminderen of oplossen.  
 

Doelstelling 
Het vergroten van het veiligheidsgevoel in de schoolomgeving waardoor de vicieuze cirkel, zoals 
hierboven genoemd, doorbroken wordt en de focus komt te liggen op het op de fiets of te voet naar 
school komen.  
 

Kader 
Binnen de schoolomgeving zijn er diverse mogelijkheden om te zorgen voor herkenbaarheid en het 
verhogen van het veiligheidsgevoel. In dit beleidskader worden verschillende infrastructurele 
maatregelen, die in de schoolomgeving genomen kunnen worden, beschreven. Hierdoor kan, wanneer 
er een bepaald probleem geconstateerd wordt, een keuze gemaakt worden voor een gerichte 
maatregel die bij kan dragen aan het verminderen of oplossen van het ervaren probleem. Dit 
beleidskader richt zich op de infrastructurele maatregelen die de gemeente kan nemen in de 
schoolomgeving. De volledige routes tussen de woning en de scholen, buiten de directe 
schoolomgeving, worden niet in dit beleidskader meegenomen. Ook worden educatieve maatregelen 
niet in dit beleidskader beschreven. De provincie Utrecht biedt educatieve maatregelen aan en deze 
kunnen door scholen zelf genomen worden.  
 



Leeswijzer 
De opbouw van het beleidskader is als volgt: allereerst wordt ingegaan op het definiëren van het begrip 
schoolomgeving. Vervolgens wordt de mogelijke problematiek die bij scholen plaats kan vinden 
inzichtelijk gemaakt. Hoofdstuk 3 beschrijft de maatregelen. Ten slotte volgt in hoofdstuk 4 het 
uitvoeringsprogramma.  
 

Hoofdstuk 1: de schoolomgeving 
Om uiteindelijk maatregelen te kunnen nemen in de schoolomgeving, moet eerst bepaald worden wat 
een schoolomgeving in houdt. Om duidelijkheid te scheppen waar het in dit document over gaat als 
het we het over het begrip schoolomgeving hebben, wordt in dit hoofdstuk uitgelegd wat hier onder 
wordt verstaan.  
 
De definitie van een schoolomgeving is als volgt: de directe omgeving van de school waar 
verkeersdeelnemers gebruik van maken om bij de school te komen Wat precies onderdeel van de 
schoolomgeving is verschilt per school en per gebied. Daarom is het bepalen van de schoolomgeving 
maatwerk. Binnen een schoolomgeving kan ook een schoolzone worden aangebracht. Als richtlijn voor 
het bepalen van de schoolzone wordt het volgende gebruikt: de straten die direct grenzen aan de 
school maken onderdeel uit van de schoolzone. Om tot een nauwkeuriger gebied te komen wordt de 
omgeving rondom de (ingang van de) school tot en met een straal van 150 meter bekeken. Er is 
gekozen voor een straal van 150 meter omdat daarmee de belangrijkste wegen en kruispunten 
rondom de school meegenomen worden en dit in de nabijheid is van de school. Op die manier kunnen 
op de juiste locatie maatregelen genomen worden. Handvaten om te komen tot een definitieve 
schoolzone zijn de volgende: 

• Wanneer in de directe omgeving van de school een wijkverbindingsweg of 
hoofdverbindingsweg moet worden overgestoken, behoort deze oversteek tot de schoolzone; 

• Een straat aan de ‘dode gevel’ van de school is, uitzonderingen daar gelaten, geen onderdeel 
van de schoolzone. Wanneer er op deze weg wel belangrijke school gerelateerde 
verkeersbewegingen plaatsvinden geldt een uitzondering; 

• De schoolzone wordt beperkt tot het bouwblok van de school en de direct aangrenzende 
wegen van dit bouwblok. Daarbij inachtneming dat een belangrijke oversteek, zoals genoemd 
onder het 1e punt, wel wordt meegenomen. 

• Sommige maatregelen hebben invloed op de verkeerscirculatie. Daarom is het van belang 
vooraf de verkeersstromen inzichtelijk te maken en een afweging te maken of een maatregel 
die een negatief effect heeft op de doorstroming wel genomen moet worden. Per locatie kan 
deze afweging verschillen (bijvoorbeeld het afsluiten van de Oostsingel heeft een zeer negatief 
effect op de bereikbaarheid van Woerden noord). 

 
In de praktijk moet dus kritisch bekeken worden wat wel en geen onderdeel van de schoolzone moet 
uitmaken. Dit betekent dat de schoolzone over het algemeen kleiner is dan de straal van 150 meter 
om de school, zoals die hierboven is genoemd. Om tot het bepalen van de schoolzone te komen 
kunnen, naast de hierboven genoemde handvaten, de volgende hulpvragen gesteld worden: 

• Hoe ziet de wegenstructuur er in de omgeving van de school uit?  
o Aan wat voor type weg ligt de school?  
o Welke wegen in de schoolomgeving gebruiken kinderen/ouders om vanuit huis bij de 

school te komen? 

• Wat zijn logische locaties om als grens van de schoolzone aan te duiden, zoals een tak van een 
kruispunt of vlak voor een oversteekplaats. 

• Wat is de oriëntatie van de entree(s) van de school en/of het schoolplein? 



• Moet er, om bij de school te komen, een wijkverbindingsweg of hoofdverbindingsweg worden 
overgestoken die in de nabijheid van de school ligt? Zo ja, zijn er al maatregelen getroffen voor 
een veilige oversteek? 

 
Wanneer de schoolzone is bepaald, wat dus per school verschilt, kan een vervolg gemaakt worden met 
het definiëren van de problematiek in de schoolomgeving (zie uitvoeringsprogramma). 
 

Hoofdstuk 2: problematiek schoolomgevingen 
Zoals in de inleiding al aangegeven wordt een gevoel van onveiligheid ervaren in de omgeving van 
scholen. Ondanks dat dit niet te zien is in de ongevallenregistratie, heeft dit wel tot gevolg dat meer 
ouders hun kind met de auto naar school brengen. Vervolgens zorgt dit er juist weer voor dat meer 
mensen een gevoel van onveiligheid ervaren, waardoor ook zij hun kinderen met de auto naar school 
gaan brengen. In dit hoofdstuk worden verschillende problemen, die in de schoolomgeving ervaren 
worden, beschreven. Ook wordt beschreven wat mogelijke oorzaken en gevolgen van deze problemen 
zijn. Aan de hand van een concreet probleem kan vervolgens gemakkelijker een passende maatregel 
gekozen worden. In de tabel hier onder staan de diverse (verkeers)problemen met daarbij mogelijke 
oorzaken en gevolgen.  

Probleem Oorzaak Gevolg 

(Fout) parkeren / laden & 
lossen dicht bij de ingang 
van de school 

1. Ouders die hun kind dicht bij 
de ingang van de school af 
zetten 

2. Onvoldoende 
parkeergelegenheid in de 
directe omgeving van de 
school 

Het zicht op de weg wordt 
door (fout) geparkeerde 
auto’s weggenomen 
waardoor er geen goed 
overzicht is op de weg. Vaak 
is dicht bij de ingang van de 
school een 
oversteekmogelijkheid of- 
voorziening. Als een 
voertuig daar te dichtbij 
stilstaat of geparkeerd staat, 
kan het zicht op de 
oversteekplaats ontnomen 
worden. 

Kortstondige 
autobewegingen 
(bijzondere verrichtingen)  

Doordat ouders hun kind met de auto 
naar school brengen en daarna 
doorrijden naar bijvoorbeeld hun 
werk, vinden er in korte tijd veel 
kortstondige autobewegingen plaats 
waarbij in vaak ook bijzondere 
verrichtingen (keren, inparkeren, 
steken) plaatsvinden.  
 
 

Het risico van bijzondere 
verrichtingen in de 
schoolomgeving is dat kleine 
kinderen over het hoofd 
worden gezien. Daardoor 
ontstaat een groter gevoel 
van onveiligheid en dus nog 
meer ouders die hun kind 
met de auto naar school 
brengen.  

Het oversteken van een 
drukke 
wijkverbindingsweg of 
hoofdverbindingsweg. 

Hoge intensiteiten en hoge snelheden 
op wijkverbindingswegen of 
hoofdverbindingswegen  

Het moeilijk over kunnen 
steken van een (drukke) 
wijkverbindingsweg of 
hoofdverbindingsweg. 

Geen bewustzijn van de 
aanwezigheid van een 
school (geen 

Dit probleem kan veroorzaakt worden 
door het feit dat een schoolomgeving 
niet herkenbaar is.  

Als weggebruikers geen 
rekening houden met de 
aanwezigheid van een 
school (en daarmee jonge 



gedragsverandering 
automobilisten) 

en onervaren 
verkeersdeelnemers), blijft 
het gevoel van onveiligheid 
bestaan en brengen meer 
ouders hun kind met de 
auto naar school. 

Ontbreken goede 
voetgangersvoorzieningen 

Beperkte ruimte of de infrastructuur 
is niet aangepast op de aanwezigheid 
van de school. 

Wanneer de ruimte voor 
voetgangers beperkt is gaan 
zij eerder op de weg lopen 
waardoor het risico groter is 
dat er conflicten met 
gemotoriseerd verkeer 
plaatsvinden. Dit resulteert 
er weer in dat meer ouders 
hun kind met de auto naar 
school brengen. 

Ontbreken goede 
fietsvoorzieningen 

Het gaat hier om voorzieningen op de 
weg voor de fietser. Dit komt vaak 
omdat wegen in woonwijken vaak 
gemengd zijn ingericht en dat de 
fietser hier dus geen eigen plek op de 
weg heeft. 

Het gevolg is dat minder 
kinderen en ouders op de 
fiets naar school komen. 
Daardoor neemt het aantal 
autobewegingen van haal- 
en brengverkeer toe.  

Ontbreken goede 
fietsenstallingen 

Het gaat om stallingsmogelijkheden 
voor kinderen en ouders. De oorzaken 
liggen in ruimtegebrek en dat de 
noodzaak voor goede 
fietsvoorzieningen (stallingen) niet 
wordt onderkend. 

Het gevolg is dat minder 
kinderen en ouders op de 
fiets naar school komen. 
Daardoor neemt het aantal 
autobewegingen van haal- 
en brengverkeer toe.  

Teveel (goede) 
voorzieningen voor de 
auto (het faciliteren van 
de auto) 

Oorzaak van dit ‘probleem’ is dat de 
bereikbaarheid voor automobilisten 
als belangrijk wordt ervaren en er 
daarom goede voorzieningen 
(voldoende parkeerplaatsen, 
bereikbare school, kiss & ride dichtbij 
de school) zijn getroffen om 
automobilisten hier in te faciliteren 

Wanneer het aantrekkelijk 
wordt om met de auto naar 
school te rijden bestaat het 
risico dat meer mensen dit 
gaan doen. Automatisch 
betekenen goede 
voorzieningen voor de auto 
dat andere 
verkeersdeelnemers een 
minder prominente rol 
hebben. Gevolg: meer 
autobewegingen en een 
hoger onveiligheidsgevoel. 

Gedrag van ouders om 
hun kind met de auto 
naar school te brengen 

Dit wordt grotendeels veroorzaakt 
door het gemak om als ouder eerst je 
kind af te zetten bij school en 
vervolgens door te rijden naar het 
eigen werk. Ook het gevoel van 
onveiligheid kan bijdragen aan dit 
gedrag. Deze situatie blijft ontstaan 
vanwege gewenning.  

De vicieuze cirkel wordt niet 
doorbroken maar juist 
versterkt. Meer ouders die 
met de auto hun kind naar 
school brengen betekent 
een hoger gevoel van 
onveiligheid.  

Tabel 1: verkeersproblemen met oorzaak en gevolg 

 



Naast de problematiek bij huidige scholen worden er ook nieuwe scholen gebouwd waarbij er nog 
geen overlast of problemen, gerelateerd aan schoolverkeer, zijn. Bij de bouw van nieuwe scholen 
wordt in het planproces bekeken of er al sprake is van bepaalde overlast op de locatie waar de school 
komt te liggen. Ook moet juist bij een nieuw te bouwen school proactief worden bekeken hoe 
eventuele problematiek kan worden voorkomen. Hier wordt in het hoofdstuk prioritering maatregelen 
schoolomgeving aandacht aan besteed.  
 

Hoofdstuk 3: maatregelen schoolomgeving 
Aan de hand van de ervaren problematiek kunnen verschillende maatregelen genomen worden om 
deze problematiek terug te dringen of op te lossen. Vaak gaat het in de schoolomgeving om subjectieve 
onveiligheid en daarom moet het doel van het nemen van maatregelen met name gericht moet zijn op 
het verminderen van dit gevoel van onveiligheid. Allereerst wordt hier het overzicht van de te nemen 
maatregelen gegeven. Deze zijn onderverdeeld in drie categorieën, namelijk de herkenbare 
schoolzone, oversteekplaatsen en het stimuleren van fietsend en/of lopend naar school. Vervolgens 
worden alle maatregelen, per categorie, afzonderlijk beschreven en toegelicht en wordt aangegeven 
in welke situatie(s) de maatregel wordt genomen. Sommige van deze maatregelen hebben overlap 
met elkaar en kunnen daarom ook gecombineerd worden. In het hoofdstuk Productspecificatie staat 
meer informatie over de kosten van de maatregelen en de exact te bestellen producten.  
 

3.1 Mogelijke infrastructurele maatregelen schoolomgeving: 
• Herkenbare schoolzone  

o poortconstructie  
o aankondigingsborden “schoolzone”  
o adviessnelheid 
o attentieverhogende paaltjes 

• Oversteekplaatsen  
o Oversteekplaats bij de ingang van de school 
o Snelheid remmende maatregelen bij oversteekplaatsen (plateau, wegvermalling) 
o Voorkomen dat kinderen vanaf het schoolplein de weg op rennen  

• Stimuleren op de fiets of te voet naar school 
o Stop/parkeerverbod(en) in de omgeving van de school 
o Afsluiten weg(en) rondom de school bij openen en het eindigen van de school 
o Voldoende wachtmogelijkheden (voet en fiets) voor ouders die komen halen/brengen 
o Parkeerplaats voor halen/brengen 
o Eénrichtingsverkeer rondom de school 
o Fietsstraat bij de school 

 
Ondanks dat het met sommige infrastructurele maatregelen aantrekkelijker wordt om met de fiets of 
lopend naar school te komen, is het uiteindelijk afhankelijk van de keuze van ouders of zij de auto laten 
staan. Gedrag is daarom een belangrijke oorzaak voor onder andere het gebruik van de auto en mede 
de veroorzaker voor het gevoel van onveiligheid. In dit beleidskader wordt niet ingegaan op de 
mogelijkheden om, buiten infrastructurele maatregelen, te sturen op gedrag. De provincie Utrecht 
biedt verschillende educatieve programma’s aan waar scholen gebruik van kunnen maken. Meer 
informatie over educatieve maatregelen is te vinden op de site van de provincie Utrecht:  
https://www.provincie-
utrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/verkeersveiligheid#verkeerseducatieprojecten   

  

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/verkeersveiligheid#verkeerseducatieprojecten
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/verkeersveiligheid#verkeerseducatieprojecten


3.1.1 Herkenbare schoolzone 
 
Maatregel: 
Schoolzone 
Vormgeving: 

 
Afbeelding 1: voorbeeld schoolzone 

 
Toepassing (wanneer en waar): 
De schoolzone wordt toegepast bij elke basisschool en wordt uitgevoerd door de tekst “school” op of 
in de bestrating aan te brengen. Daarnaast wordt dit ondersteund met bebording. Een schoolzone 
moet op een logische plek beginnen en eindigen, zoals in de buurt van kruispunten en niet te ver van 
de school vandaan. Een voorbeeld van een schoolzone is te vinden op de Overstek in Kamerik. Het 
realiseren van herkenbare schoolzones heeft prioriteit ten opzichte van andere maatregelen en wordt 
proactief opgepakt (zie uitvoeringsprogramma). 
Doel: 
Het doel van de schoolzone is om weggebruikers te wijzen op de aanwezigheid van een school en 
(overstekende) kinderen, zodat weggebruikers hun gedrag daar op aan kunnen passen. De schoolzone 
is bedoeld als snelheid beïnvloedende maatregel. 
Uitvoering (hoe): 
Aanbrengen markering “school” in/op bestrating 
De tekst “school” wordt samen met twee doorgetrokken witte strepen (zowel voor als na de tekst) 
aangebracht.  
Bebording met schoolzone en adviessnelheid 
Naast de aangebrachte tekstmarkering in de bestrating, wordt de schoolzone aangeduid met 
bebording waar op staat dat men een schoolzone binnen rijdt. Ook staat hier een adviessnelheid op 
(bij 50 km/u wegen een adviessnelheid van 30 km/u en bij 30 km/u wegen een adviessnelheid van 15 
km/u). Aan het einde van de schoolzone wordt bebording geplaatst met daarop einde schoolzone en 
einde adviessnelheid. Hiervoor dient een verkeersbesluit genomen te worden.  
Plaatsen van herkenbare gekleurde paaltjes.  
Om de schoolzone herkenbaarder te maken worden gele en rode paaltjes geplaatst. Deze hebben twee 
functies: 

1. Het aanduiden van locaties waar kinderen de weg oversteken. Zie hiervoor maatregelen onder 
oversteekplaatsen; 

2. Het tegengaan van parkeren (op het trottoir). Zie hiervoor maatregelen onder Stimuleren op 
de fiets of te voet naar school 



 

3.1.2 Oversteekplaatsen 
 
Maatregel: 
Oversteekplaatsen nabij de (ingang van de) school 
Vormgeving: 

 
Afbeelding 2: voorbeeld aanduiding oversteeklocatie 

 
Toepassing: 
De maatregelen die hier beschreven zijn gaan over twee verschillende oversteeklocaties. Allereest 
wordt ingegaan op de oversteekplaatsen die in de directe omgeving van de ingang van de school/het 
schoolplein liggen. Vervolgens wordt ingegaan op andere oversteekplaatsen die (soms) verder van de 
school af liggen maar wel door grote groepen scholieren gebruikt worden om bij de school te komen.  
 
Oversteekplaats bij de ingang van de school: 
Op locaties waar scholieren op één of meerdere plekken een weg moeten oversteken om bij de (ingang 
van) de school te komen, wordt de oversteekplek aangeduid door middel van gekleurde paaltjes of 
hekken. Zoals op bovenstaande foto te zien is geven de gekleurde paaltjes de locatie waar 
overgestoken wordt aan. Er worden geen kettingen aan de paaltjes bevestigd. Over het algemeen is 
duidelijk aangegeven waar de oversteekplaats ligt en daarvoor hoeven er geen kettingen tussen de 
paaltjes te hangen. Op locaties waar het noodzakelijk is om voetgangers middels kettingen tussen de 
paaltjes te begeleiden, wordt dit toegepast. Een voorbeeld waar dit gedaan wordt is op de Boerendijk. 
Belangrijk is dat scholieren niet (te ver) om hoeven lopen. Daarmee bestaat het risico dat zij juist op 
plekken over gaan steken die niet aangeduid zijn. Indien nabij de ingang van de school een drempel of 
plateau ligt, wordt dit  gecombineerd met het plaatsen van paaltjes en het bieden van de 
oversteekmogelijkheid. Wanneer er geen drempel of plateau in de buurt van de school ligt wordt deze 
vlakbij de ingang van de school gerealiseerd zodat het oversteken van de weg op de drempel of het 
plateau kan plaatsvinden. Zebrapaden worden in bestaande situaties slechts bij uitzondering 
gerealiseerd bij de ingang van de school (zie volgende pagina onder zebrapaden wanneer een zebrapad 
wordt gerealiseerd). Als voor een zebrapad wordt gekozen dan wordt deze gecombineerd met de 
drempel of het plateau. De toepassing van een zebrapad wordt in het beleidskader toegankelijke 
openbare ruimte beschreven. 
 



Overige oversteekplaatsen in de omgeving van de school 
Bij sommige scholen moet in de omgeving van de school een (drukke) wijkverbindingsweg of 
hoofdverbindingsweg overgestoken worden wat mogelijk voor een onveilig gevoel kan zorgen onder 
kinderen en ouders. Op deze oversteeklocaties worden maatregelen genomen om scholieren 
gefaseerd over te laten steken en/of de snelheid van het verkeer te remmen. Op de wegen die 
onderdeel uitmaken van een bus route of uitrukroute van de hulpdiensten worden geen drempels 
aangelegd. Indien deze weg direct naast de school ligt wordt de oversteekplaats ook verduidelijkt met 
gele en rode paaltjes. 
Doel: 
De maatregelen zorgen ervoor dat het oversteken van een weg op één of meerdere centrale plekken 
gebeurt en dat tevens zichtbaar is waar kinderen oversteken. Daarmee is het voor weggebruikers 
voorspelbaar waar kinderen oversteken zodat de weggebruiker zijn gedrag op kan aanpassen. 
Voorspelbaarheid en herkenbaarheid zijn tevens principes van een duurzaam veilige 
verkeersinrichting. Ook zorgt een goede oversteekvoorziening ervoor dat het oversteken van de weg 
vergemakkelijkt wordt en dat daarmee het veiligheidsgevoel toeneemt.  
Uitvoering: 
Gekleurde paaltjes/hekken 
Om voetgangers naar een (centrale) oversteekplaats te leiden worden gele en rode paaltjes geplaatst. 
Zo is voor het voetgangers, maar ook voor andere weggebruikers, duidelijk waar een oversteekplaats 
ligt. Bijkomend effect is dat paaltjes ook het parkeren op het trottoir op erftoegangswegen tegengaan. 
Aanvullend wordt op het voetpad aan de straatkant, tegenover de entree van het schoolplein, een hek 
geplaatst zodat kinderen niet zomaar de weg op rennen.  
Zebrapaden 
Op 30 km/u wegen worden normaal gesproken geen zebrapaden aangelegd. Een uitzondering wordt 
gemaakt op plekken die onderdeel zijn van een belangrijke looproute naar de school. Waar bij de 
ingang van de school een drempel of een plateau ligt, wordt de oversteekplaats hier zoveel mogelijk 
mee gecombineerd. Op 50 km/u wegen wordt er in enkele gevallen een zebrapad aangelegd, namelijk 
waar veel mensen oversteken en waar het oversteken bemoeilijkt wordt door de hoeveelheid verkeer 
en de wachttijd te lang is. Wanneer voetgangers langer dan 30 seconden moeten wachten voor zij over 
kunnen steken gaan zij risico’s nemen. Aanbevolen wordt de gemiddelde wachttijd niet langer dan 15 
seconden te laten zijn. Zebrapaden worden niet gerealiseerd als snelheidsremmende maatregel. 
Rondom de zebrapaden die in de directe omgeving van de school liggen, worden gele en rode paaltjes 
geplaatst als attentie verhogende maatregel. Voor meer informatie zie beleidskader toegankelijke 
openbare ruimte. 
Snelheidsremmers ter hoogte van oversteekplaatsen 
Om de snelheid ter hoogte van de oversteekplaats zo laag mogelijk te houden kunnen verschillende 
maatregelen toegepast worden. Onderstaande maatregelen zijn mogelijk: 

• Een drempel of plateau wordt gerealiseerd voor de ingang van de school/het schoolplein. Bij 
het aanleggen van de drempel wordt ervoor gezorgd dat de drempel voldoende breed is zodat 
kinderen over de drempel kunnen lopen om over te steken. Daar waar de oversteekplaats 
gecombineerd is met een drempel/plateau wordt de oversteekplaats aangeduid met gele en 
rode paaltjes/hekken. Drempels/plateaus worden niet gerealiseerd op bus routes en 
uitrukroutes van de hulpdiensten. 

• Realiseren van een wegversmalling. Bij een wegversmalling moeten weggebruikers op elkaar 
wachten om deze te passeren. Een belangrijk aandachtspunt is de positie van de fietser ter 
hoogte van de wegversmalling. Indien de ruimte voldoende is worden fietsers via een bypass 
langs de wegversmalling geleid zodat zij geen hinder van de wegversmalling ondervinden. 
Wegversmallingen worden niet op hoofdverbindingswegen gerealiseerd. 

• Het scheiden van rijbanen inclusief het aanbrengen van een middeneiland. Deze maatregel 
heeft twee voordelen. Door het scheiden van rijbanen buigt de weg iets af waardoor verkeer 
geremd wordt. Ook is het ter hoogte van een rijbaanscheiding mogelijk om gefaseerd de weg 
over te steken en op een middeneiland te wachten. Deze maatregel kan uiteraard alleen 



toegepast worden op wegen waar er twee duidelijke rijbanen zijn en waar voldoende ruimte 
is om de weg te verbreden. 

• Het aanbrengen van optische snelheidsremmers. Dit heeft niet de voorkeur omdat het effect 
minder is dan een fysieke snelheidsremmer.  

 
3.1.3 Stimuleren op de fiets of te voet naar school 
 
Maatregel: 
Autovrije schoolstraat 
Vormgeving: 

 
Afbeelding 3: voorbeeld autovrije schoolstraat  

 
Toepassing: 
De autovrije schoolstraat wordt toegepast bij scholen waar het haal- en breng gedrag van ouders die 
met de auto komen meerdere onwenselijke situaties oplevert. Het gaat bijvoorbeeld om een 
combinatie van parkeeroverlast, veel bijzondere verrichtingen die gedaan worden en een hoog 
autogebruik. In deze geval wordt bekeken of de straat waar de ingang van de school/het schoolplein 
aan georiënteerd is, afgesloten kan worden. In de autovrije schoolstraat is bestemmingsverkeer 
toegestaan, zodat aanwonenden wel bij hun woning kunnen komen. Het afsluiten van een straat mag 
er niet voor zorgen dat een deel van een buurt of wijk onevenredige overlast m.b.t. de bereikbaarheid 
ondervindt. 
Doel: 
Het doel van de autovrije schoolstraat is om te stimuleren met de fiets of lopend naar school te komen. 
Dat de directe omgeving rondom de ingang van de school autovrij is maakt het aantrekkelijker om met 
de fiets of te voet naar school te komen en daarmee neemt het veiligheidsgevoel toe.  
Uitvoering: 
Invoeren verbod gemotoriseerd verkeer middels bebording (zachte afsluiting) 



Door een verbod op gemotoriseerd verkeer in te stellen rondom aanvang- en eindtijden van de school 
blijft de straat vrij van haal- en brengverkeer. Voordeel is dat de straat maar relatief kort is afgesloten. 
De geslotenverklaring wordt met bebording en een onderbord met specifieke dagen en tijden 
aangegeven. Hiervoor wordt een verkeersbesluit genomen. Aanvullend kunnen er door de school ter 
hoogte van de afsluiting oranje pionnen worden geplaatst om de afsluiting extra te verduidelijken. De 
schoolstraat wordt ingevoerd in de straat die voor de ingang van de school ligt en begint/eindigt op 
plekken waar het verkeer een alternatieve route kan kiezen.  
 
Maatregel: 
Parkeerverbod en/of stopverbod rondom de (ingang van de) school.  
Vormgeving: 

 
Afbeelding 4: voorbeeld parkeerverbod bij de Jan de Bakkerschool in Woerden  

 
Toepassing: 
Geparkeerde en stilstaande auto’s rondom de ingang van de school zorgen voor onoverzichtelijke 
situaties. Bij scholen waar parkeerproblematiek wordt ervaren dragen parkeermaatregelen bij aan het 
verlagen van het gevoel van onveiligheid. Op plekken waar kinderen over moeten steken moet het 
overzicht op de weg goed zijn. Juist op die locaties is het onwenselijk dat er auto’s geparkeerd staan 
op tijden dat de school begint of eindigt. Daar waar het in en/of uit laten stappen van kinderen het 
overzicht belemmerd of hinder oplevert voor het oversteken van de weg, wordt dit door middel van 
een stopverbod verboden. Parkeermaatregelen worden genomen op locaties waar geparkeerde auto’s 
het zicht op een oversteekplaats belemmeren, met name dichtbij de ingang van de school of het 
schoolplein.  
Doel: 



Het zorgen van voldoende overzicht op de weg in de nabijheid van de school en specifiek op locaties 
waar kinderen oversteken. Daarnaast wordt het hiermee minder aantrekkelijk om met de auto naar 
school te rijden waardoor het veiligheidsgevoel weer toeneemt.  
Uitvoering: 
Invoeren parkeerverbod  
Op locaties waar geparkeerde auto’s het (over)zicht op een oversteekplaats belemmeren, wordt door 
middel van het nemen van een verkeersbesluit een parkeerverbod ingesteld. Dit verbod wordt in ieder 
geval met bebording aangegeven. Er wordt een verbod ingesteld op tijden dat de school begint en 
eindigt als de parkeerproblematiek te maken heeft met halen en brengen van ouders. Als overlast 
structureel is en niet door halen en brengen wordt veroorzaakt, dan wordt een structureel 
parkeerverbod ingesteld. Communicatie en afstemming met de omgeving is hierbij belangrijk.  
Invoeren stopverbod 
Om naast parkeren ook haal- en brengverkeer in de directe omgeving van de school te mijden wordt 
een stopverbod ingesteld. Hier geldt dezelfde procedure als bij een parkeerverbod. Omdat een deel 
van de ouders met de auto komt, moet er voor hen ergens een mogelijkheid zijn om de auto tijdelijk 
neer te zetten. Deze locatie hoeft niet per definitie als laad- en losplaats of Kiss & Ride te worden 
aangewezen, maar moet doorgegeven worden aan de school (en ouders). Het stopverbod geldt op de 
tijden dat ouders komen halen en brengen. Indien de problematiek niet alleen op haal- en brengtijden 
plaatsvindt wordt een stopverbod zonder specifieke tijden ingevoerd.  
Plaatsen van herkenbare gekleurde paaltjes.  
Het parkeren van auto’s op het trottoir (wat volgens de Wegenverkeerswet niet is toegestaan maar 
wat regelmatig gebeurt), wordt door middel van het plaatsen van gele en rode paaltjes voorkomen. 
Deze gekleurde paaltjes hebben daarnaast een signalerende werking (zie schoolzone en 
oversteekplaatsen). 
 
  



Maatregel: 
Fietsstraat  
Vormgeving: 

  
Afbeelding 5: voorbeeld fietsstraat bij het Kalsbeek college op de Jozef Israëlslaan in Woerden 

 
Toepassing: 
Een fietsstraat bij scholen wordt gerealiseerd op wegen waar grote groepen fietsers, rond het begin 
en het uitgaan van de school, gebruik van maken en waar de weg deel uitmaakt van het 
hoofdfietsnetwerk. Omdat het grote groepen fietsers betreft nemen zij een prominente plek in op de 
weg. Een fietsstraat sluit met de inrichting aan op de hoge fietsintensiteiten. Een voorbeeld van een 
fietsstraat waar grote groepen fietsers tegelijk gebruik van maken, ligt op de Jozef Israëlslaan. De 
ingang van de fietsenstalling van het Kalsbeek college ligt direct aan deze weg en daarom maken alle 
scholieren die op de fiets naar het Kalskbeek komen van deze weg gebruik. Daarnaast maakt de Jozef 
Israëlslaan onderdeel uit van de hoofdfietsstructuur.  
Doel: 
Het geven van prioriteit aan fietsers door de auto op fietsstraten ondergeschikt aan de fietser te 
maken. Op deze manier wordt nog meer gestimuleerd om met de fiets naar school te komen en 
moeten automobilisten meer rekening houden met de fiets.  
Uitvoering: 
De exacte uitvoering van een fietsstraat staat in het beleidskader Fietsstraten. 
 
 
  



Maatregel: 
Wachtplek ouders 
Vormgeving: 

 
Afbeelding 6: voorbeeld wachtplek school 

 
Toepassing: 
Een deel van de ouders brengt hun kind op de fiets of lopend naar school. Aangezien gestimuleerd 
moet worden dat meer kinderen met de fiets of lopend naar school worden gebracht, is belangrijk bij 
de school voldoende ruimte voor de voetganger en fietser te hebben. Daarom wordt voor wachtende 
ouders een wachtplek in de buurt van de ingang van de school gerealiseerd. Wachtplekken worden 
gerealiseerd bij scholen waar het voetpad vaak vol staat met wachtende ouders en waar dit problemen 
oplevert voor de doorstroming van andere voetgangers. Daarnaast worden bij scholen, waar het 
parkeren van fietsen (voor zowel ouders als kinderen) een probleem is, extra fietsenstallingen 
gerealiseerd. Op die manier kunnen ouders hun fiets (tijdelijk) goed parkeren zonder het voetpad of 
de weg te blokkeren.  
Doel: 
Het aanleggen van een wachtplek zorgt ervoor dat ouders het voetpad vrij houden voor passerende 
voetgangers. Het realiseren van voldoende stallingen voor de fiets zorgt ervoor dat het aantrekkelijker 
wordt om met de fiets naar school te komen. Ook zorgt dit ervoor dat het voetpad niet geblokkeerd 
wordt met fietsen. 
Uitvoering: 
Aanbrengen wachtplek 
Vlakbij de ingang van de school of het schoolplein wordt het trottoir verbreed om de ruimte te bieden 
aan wachtende ouders. Dit kan mogelijk gecombineerd worden met het lokaal versmallen van de weg 
om de snelheid te remmen.  
Afbakenen van de wachtplek 
Om ouders op de juiste plek te laten wachten wordt de wachtplek afgebakend. Dit wordt gedaan door 
gekleurde hekken te plaatsen waardoor ook de attentiewaarde van de schoolomgeving wordt 
verhoogd. Ook voorkomt dit dat kinderen vanaf de wachtplek de weg op rennen.   
Voldoende fietsenstallingen 
Om te stimuleren dat ouders hun kind op de fiets komen brengen of ophalen is het zaak dat er ook 
voor ouders voldoende plek is om de fiets neer te zetten. Dit kan door een speciaal fietsenrek aan te 
leggen voor ouders, of een plek te faciliteren waar ouders hun fiets kunnen plaatsen zonder het 
voetpad te blokkeren.  
 

  



Maatregel: 
Invoeren éénrichtingsverkeer gemotoriseerd verkeer 
Vormgeving: 

 
Afbeelding 7: eenrichtingsverkeer bij een school 

Toepassing: 
Bij scholen waar veel autobewegingen plaatsvinden en waar automobilisten draaien/keren om hun 
weg te vervolgen, ontstaat een gevoel van onveiligheid. Het is minder voorspelbaar waar auto’s precies 
heen rijden. Om de rijrichting van het autoverkeer te verduidelijken wordt éénrichtingsverkeer 
ingesteld. Het verkeer rijdt op die manier maar één keer langs de ingang van de school.  
Doel: 
Het scheppen van voorspelbaar verkeersgedrag en het voorkomen van kerende en draaiende auto’s. 
Het uiteindelijke doel is dat meer mensen met de fiets naar school komen en het veiligheidsgevoel 
toeneemt.   
Uitvoering: 
Instellen éénrichtingsverkeer: 
Voordat deze maatregel uitgevoerd wordt is het van belang inzicht te hebben in de verkeerscirculatie. 
De school probeert zelf eerst door middel van communicatie richting de ouders te proberen het 
verkeer te sturen. Dat wil zeggen dat een gewenste rijrichting allereerst zonder fysieke maatregel 
wordt afgedwongen. Als dat niet werkt wordt een verkeersbesluit genomen om de maatregel te 
bekrachtigen. Nadat het verkeersbesluit definitief is wordt de juiste bebording geplaatst om aan te 
geven aan welke zijde kan van de straat het verkeer wel of niet in mag rijden.  
 

  



Hoofdstuk 4: uitvoeringsprogramma 
 
In dit hoofdstuk staat het uitvoeringsprogramma voor het nemen van maatregelen in 
schoolomgevingen. Aan de volgende twee sporen wordt prioriteit bij de uitvoering gegeven: 

1. Het herkenbaar inrichten van schoolzones 
2. Analyse schoolomgevingen met als doel het stimuleren fietsgebruik en te voet naar school 

 

4.1 Spoor 1: inrichten herkenbare schoolzones 
 
Het inrichten van herkenbare schoolzones is bedoeld om weggebruikers te wijzen op de aanwezigheid 
van een school. Het doel is om hiermee voor weggebruikers duidelijker aan te geven waar scholen 
gelegen zijn en waar zij extra alert moeten zijn voor onervaren verkeersdeelnemers. In 2021 wordt een 
start gemaakt met de inrichting van schoolzones. De planning voor deze inrichting staat in de tabel 
hieronder. Daarbij staat ook welke scholen het eerst in aanmerking komen en wat de kosten hiervoor 
zijn. De prioritering is gemaakt op basis van de locatie van de school. Scholen langs 
wijkverbindingswegen of hoofdverbindingswegen krijgen voorrang omdat daar het meeste (vreemde) 
verkeer langs komt. Vanuit de Rijksoverheid is voor het inrichten van schoolzones €9.000,- subsidie 
verleend. 
 

Periode Categorie  School  Kosten  

 
2021 

 
Inrichten schoolzones 

 
Eerste lichting scholen in de 
omgeving van 
wijkontsluitingswegen en 
hoofdverbindingswegen of naar 
aanleiding van reactie enquête. 

 
€15.000 tot 
€25.000 

Periode Categorie  School  Kosten  

 
2022 

 
Inrichten schoolzones 

 
Tweede lichting scholen in de 
omgeving van 
wijkverbindingswegen en 
hoofdverbindingswegen of naar 
aanleiding van reactie enquête.  

 
€15.000 tot 
€25.000 

Periode Categorie  School  Kosten  

 
2023 

 
Inrichten schoolzone 

 
Van de overige scholen wordt 
bekeken in hoeverre een 
schoolzone noodzakelijk is.  

 
Tussen de €5.000 
en €15.000 

Rijkssubsidie voor het inrichten van schoolzones €9.000,- 

Provinciale subsidie is aangevraagd N.t.b. 

Totale kosten inrichten schoolzones Ongeveer 
€35.000 tot 
€65.000 

Tabel 2: uitvoeringsplan inrichting schoolzones 

 
Voor de realisatie van schoolzones wordt extra markering aangebracht en worden er extra objecte 
geplaatst in de openbare ruimte. Dit betekent areaaluitbreiding voor IBOR (groen, wegen en 
kunstwerken). In de kadernota's zullen we hier aanvullend budget voor aanvragen.  
 

  



4.2 Spoor 2: scholenanalyse en stimuleren met de fiets of lopend naar school 
 
In de Strategienota Verkeersvisie staat dat aan fietsers en voetgangers prioriteit gegeven wordt bij 
binnenstedelijke en binnengemeentelijke verplaatsingen. Dit betekent ook dat fietsers en voetgangers 
in schoolomgevingen een hogere prioriteit hebben dan gemotoriseerd verkeer. Door middel van een 
analyse naar alle schoolomgevingen wordt bekeken hoe de school(omgeving) scoort op het gebied van 
verkeer. Daarbij wordt vooral gekeken naar de voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Onderdeel 
van de scholenanalyse is een enquête die de scholen moeten invullen. Aan de hand van de analyse en 
de enquête wordt bepaald bij welke scholen maatregelen nodig zijn. Onderstaande planning is daarop 
van toepassing. 

Periode Categorie  Acties  Kosten  

 
 
 
Q1 + Q2 2021 

Scholenanalyse Het uitvoeren van een 
verkeersanalyse naar de 
basisscholen en middelbare 
scholen in Woerden. 

n.v.t. 

Prioritering  Op basis van de score van een 
school op het gebied van verkeer 
wordt een prioriteitenlijst 
gemaakt.  

n.v.t. 

Kostenindicatie Van de scholen die het eerst 
worden opgepakt wordt een 
kostenindicatie gemaakt voor het 
nemen van maatregelen.  

Volgt 

Q2 + Q3 2021 Uitvoeringsprogramma Aan de hand van de scholenanalyse 
en prioritering wordt een 
uitvoeringsprogramma gemaakt. 
Hierin staat welke maatregelen bij 
welke school genomen moeten 
worden en wanneer de uitvoering 
plaatsvindt.  

Volgt  

Q4 2021 Input MVP De maatregelen die bij de diverse 
scholen genomen moeten worden 
dienen als input voor het MVP.  

Volgt  

2022 - 2025 Start uitvoering Het nemen van maatregelen. Volgt 

Tabel 3: uitvoeringsprogramma scholenanalyse en stimuleren op de fiets en lopend naar school  



Bijlagen 
 

Productspecificatie 

Maatregel / 
product 

Referentiebeeld Kosten 
(incl. 
BTW) 

Leverancier/aannemer  
(specifieke eisen) 

Inrichten 
schoolzone 

 Totaal tussen 
de €3.000 en 
€6.000  

Stadserf en wegbeheerder. 

 Afzetpaal 
(kleuren 
rood en 
geel) 

 
 

€195,- Via Stadserf 
 
Eisen: 
Hoogte: tussen de 0,8m en 1,20m  
Breedte: maximaal 0,30m 
Materiaal: staal 
Kleuren: geel en rood gecoat 
 

 Sluishek 
(kleuren 
rood en 
geel) 

 

 

€350,- Via Stadserf 
 
Eisen: 
Hoogte: minimaal 1,0m boven maaiveld 
Breedte: tussen de 1,5m en 2,5m 
Materiaal: staal 
Kleuren: geel en rood 
 

 Schoolzone 
in bestrating 

 

€700 Via wegbeheerder Woerden en 
huisaannemer 
 
Eisen: 
Markering 30cm breed 

 Schoolzone 
bebording 
incl. advies-
snelheid 

 

Ongeveer 
€150,- per 
bord (€300,- 
voor begin + 
einde 
schoolzone) 

Te maken en bestellen via Stadserf   

Oversteek-
plaatsen 

   

 Verkeers-
drempel 

 

Ongeveer 
€9.000 

Via wegbeheerder (huisaannemer) 



 Weg-
versmalling 

 
 
 

Ongeveer 
€3.000 

Via wegbeheerder (huisaannemer) 

 As 
verspringing 

 

Ongeveer 
€5.000 

Via wegbeheerder (huisaannemer) 

 Gefaseerde 
oversteek 

 

Ongeveer 
€40.000 

Via wegbeheerder (huisaannemer) 

Halen en 
brengen 

 Tussen de 
€500 en 
€2.000 

 

 Verbreden 
trottoir 
(creëren 
wachtplek) 

 Te bepalen 
per situatie 

Via wegbeheerder (huisaannemer) 

 Plaatsen 
fietsen-
rekken 

 

Tussen de 
€1.000 en 
€2.000 

Klaver Fietsparkeren (Krait fietsenrek) 

 Bebording 
voor 
verkeers-
maatregelen 

Parkeerverbod, stopverbod, 
eenrichtingsverkeer etc. 

€200 tot 
€1.000 

Via Stadserf 

 
  



Diagrammen problemen en maatregelen 
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