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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

De gemeente Hellendoorn heeft ongeveer 1,5 jaar geleden 

verkeersmaatregelen uitgevoerd rondom de Elimschool om de schoolomgeving 

en de route daar naartoe voor de kwetsbare verkeersdeelnemers veiliger te 

maken. Om te weten of deze maatregelen effect hebben gehad, is er onderzoek 

uitgevoerd naar de effecten van deze maatregelen. Voorliggende rapportage 

gaat nader in op de aanpak van de evaluatie en de resultaten daarvan. 

1.2 Het doel 

Het doel van dit rapport is om de genomen maatregelen te evalueren, alsook te 

beoordelen of er aanvullende maatregelen nodig zijn en/of de maatregelen 

aangepast zouden moeten worden.  
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2 Locatiebeschrijving en -bezoek 
 

2.1 Het gebied 

De Elimschool is gelegen aan de rand van Hellendoorn. De school bevindt zich 

in het buitengebied aan de Luttenbergerweg. De school is gelegen aan de 

rand van een beboste omgeving. Tegenover de school zit het Avonturenpark 

wat veel verkeer aantrekt (wat echter niet direct samenvalt met de 

aanvangstijd van de school).  

De Luttenbergerweg is een 60 km/h weg (zone) met fietsstroken. Tussen de 

Elimschool en de kern van Hellendoorn is er een vrijliggend fietspad aanwezig. 

Het betreft een onverplicht fietspad die wel gebruikt kan worden om 

gescheiden van het autoverkeer van en naar de school  te fietsen. 

Op het schoolterrein zelf is er een keerlus zodat de taxibusjes makkelijk 

schoolkinderen kunnen afzetten en door kunnen rijden. Verder heeft het 

schoolterrein eigen parkeerplekken voor personeel en bezoekers. Ouders 

gebruiken de berm naast de inrit van het schoolterrein als kiss & ride maar 

deze is hier niet op ingericht. Deze plek heeft echter wel een bushalte functie. 

De inrit moet gebruikt worden door alle verkeersdeelnemers, er is geen sprake 

van een gescheiden situatie. 

 

2.2 Genomen maatregelen 

Om de verkeersveiligheid te verhogen rondom de inrit van de school is de 

oversteekplek voorzien van attentie verhogende elementen. Er een is (flauw) 

schijnplateau aangelegd, met een geel vlak, ter plekke van de oversteekplaats 

zelf. Hier wordt van de bestuurder verwacht om af te remmen, maar de fysieke 

vormgeving dwingt dit niet af. Verder de tekst ‘schoolzone’ aangebracht en 

gemarkeerd in de berm met palen. Verder is er een knipperlichtinstallatie 

aangebracht. Fietsers en voetgangers die willen overstekken kunnen op de 

knop drukken zodat de lichten op de borden gaan knipperen. Hierdoor wordt de 

bestuurder erop geattendeerd dat iemand wilt oversteken.  

 

2.3 Locatiebezoek 

Op 16 december 2021 en op 8 maart 2022 van 8:00-8:45 is de locatie bezocht. 

Tijdens dit locatiebezoek is er gekeken naar de inrichting en kenmerken van de 

weg, het aanwezige verkeersmeubilair, de indeling van het schoolterrein, de 

doorstroming van het verkeer en de veiligheid rond de inrit op de openbare 

weg, en op en rondom het schoolterrein. Er is gekeken naar: 

• De fietser 

• De auto 

• De oversteeklocatie 

• De in-/uitrit 

• Het schoolterrein 

 

Figuur 1 Onverplicht Fietspad 

Figuur 2 Knipperinstallatie 
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Hierna wordt hier afzonderlijk op ingegaan. 

De fietser 

Het eerste wat opvalt is dat de meeste kinderen geen gebruik maken van het 

onverplichte fietspad. Ze maken vooral gebruik van de rijbaan. Het aandeel 

fietsers is echter klein. Bij de inrit is het voor fietsers onduidelijk waar ze moeten 

opstellen. Hierdoor ontstaat er veel vertwijfeling. Door deze vertwijfeling komen 

de fietsers tussen het autoverkeer terecht op de drukke momenten die 

weliswaar incidenteel voorkomen. Wanneer het rustig is, steken fietsers 

diagonaal de weg over.  

Het onverplichte fietspad aan de noordkant van de Luttenbergerweg geeft geen 

optimaal zicht op de fietser. Rondom de oversteek staat begroeiing en zijn 

palen/masten aanwezig. Een enkele fietser steekt werkelijk over bij deze 

oversteek. Via het gele vlak komt de fietser tussen de paaltjes terecht, die 

scheiding maken tussen de overstekende fietsers en voetgangers en het 

autoverkeer  

Auto  

Het aandeel van de auto is een stuk kleiner dan de busjes maar groter dan het 

aandeel van de fietsers. Veel ouders gebruiken de berm aan de westzijde van 

de inrit voor het parkeren en kiss & ride. Hier zijn verder geen voorzieningen 

voor ingericht. Er wordt een schoolzone aangeduid op de rijbaan vanuit beide 

richtingen echter zonder bebording. Op de rijbaan bevinden zich fietsstroken. 

Het autoverkeer mag de fietser in principe dus niet hinderen. De snelheid van 

de auto ligt voor het gevoel een stuk hoger bergafwaarts (richting Hellendoorn) 

dan bergopwaarts (richting Avonturenpark).  

Op drukke momenten is er minder overzicht rondom de inrit en zijn er veel 

bewegingen op een relatief klein gedeelte verharding.  

Opvallend was dat er één auto was die de drukte wilde vermijden. Deze ging in 

westelijke richting via het schelpenpad (voetpad) om de drukte heen en reed bij 

de eerstvolgende inrit weer de rijbaan op.  

De oversteeklocatie 

De oversteeklocatie valt goed op. Mede door het gebruik 

van de gele ‘loper’, de gekleurde palen en de 

knipperinstallatie, die in werking treedt wanneer men zich 

aanmeldt door middel van de drukknop. De gele ‘loper’ 

begint wel aanslag te krijgen (wordt vuil), mede door 

schaduw en begroeiing/bomen. De oversteek ligt op een 

flauw plateau (bijna een ‘schijnplateau’). Deze attendeert 

de bestuurders wel, maar remt niet echt af. 

Vanaf beide richtingen wordt er met 

waarschuwingsborden aangegeven dat er overstekende 

voetgangers zijn rond de oversteeklocatie. Er is geen 

waarschuwing voor fietsers aanwezig. De 

oversteeklocatie zelf is niet verlicht. De lichtmast staat 

tegenover de inrit van het schoolterrein.  

Verder is de drukknop voor de bediening van de 

knipperinstallatie aan de noordkant op een lastige plek 

geplaatst. Voor de voetgangers is deze plek te ver van de 

looproute. Men moet de berm instappen om bij de 

drukknop te kunnen.  

De rijbaan aan de oostzijde ten opzichte van de oversteek is voorzien van 

trottoirbanden. Hierdoor oogt het smaller. Aan de andere zijde oogt het veel 

ruimer, mede door het ontbreken van de kantopsluiting.  

Figuur 3 Fietser die oversteekt 

Figuur 4 oversteeklocatie 
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De in-/uitrit 

De inrit is fysiek breed genoeg om het autoverkeer te kunnen afwikkelen. Voor 

onbekend verkeer lijkt de inrit wel op een weg van rechts waardoor er twijfels 

lijken te zijn over de voorrang. Bij het uitrijden belemmert de mast/paal de het 

zicht naar rechts. Op de hoek van de inrit staat een bushalte bord. Er kan een 

bus halteren die het zicht op het verkeer tijdelijk belemmerd. 

De inrit wordt ook gebruikt voor fietsers en voetgangers. De menging met het 

autoverkeer is op vooral de enkele drukke momenten niet plezierig en oogt 

soms gevaarlijk.. De aansluiting vanaf de oversteek voor langzaamverkeer is 

niet goed vormgegeven, en voetgangers en fietsers komen tussen de paaltjes 

door bij het autoverkeer terecht.  

Het schoolterrein 

het schoolterrein zelf heeft een klein parkeerterrein en een keerlus achteraan. 

Het parkeerterrein is na de brengperiode vol. Er zijn gemiddeld nog enkele 

plekken vrij. Dit duidt erop dat het parkeerterrein voornamelijk wordt gebruikt 

door personeel/aanwezigen, en dat ouders die kinderen halen en brengen 

eigenlijk over weinig parkeerruimte beschikken. Samen met de busjes komt dit 

op bepaalde momenten chaotisch over. Op het parkeerterrein wordt er haaks 

geparkeerd. Dit gebeurt ook bij de inrit wat zichtbelemmerend werkt.  

De busjes rijden goed door naar achteren richting de keerlus. In de keerlus 

stonden een aantal geparkeerde voertuigen die de doorstroming wat 

belemmerden. Desondanks was er ten tijde van de locatiebezoeken geen 

sprake van terugslag op de Luttenbergerweg. Een enkele fietser en voetganger 

is gemengd met het autoverkeer en de busjes op het schoolterrein.   

Figuur 3 Schoolzone markering Figuur 7 Parkeerterrein van de school 

Figuur 2 in- en uitrit 
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3 Objectieve informatie 

3.1 Ongevallen 

Rondom de inrit van de school zijn er geen ongevallen geregistreerd in de 

afgelopen 3 jaar. Hetzelfde geldt voor de aansluiting van het Avonturenpark. 

Ter hoogte van de bebouwde kom grens Hellendoorn zijn er wel twee 

ongevallen geweest. Deze hebben plaatsgevonden in 2019. Bij deze 

ongevallen waren alleen auto’s betrokken en waren er geen doden of 

gewonden.  

3.2 Snelheid 

Volgens de verkeerstelling die de gemeente Hellendoorn heeft uitgevoerd, 

waarbij ook snelheid is gemeten, ligt de gemiddelde snelheid op de 

Luttenbergerweg op 51 km/h. De V85 ligt op 60 km/h. Het  meetpunt lag een 

stukje ten oosten van de uitrit van de school, richting de kern van Hellendoorn. 

Opvallend is dat hieruit blijkt dat er gemiddeld zachter wordt gereden dan de 

toegestane snelheid. De V85 ligt wel gelijk aan de toegestane snelheid. Aan de 

meting is te zien dat er vooral in de vroege ochtend en late avond (te) hard 

wordt gereden. Rond de haal en breng periode liggen de snelheden rond de 

toegestane maximum snelheid. Richting Oost wordt er wel harder gereden dan 

West. Dit kan komen door de aanwezige helling in de weg.  

In 2019 heeft er ook een telling plaatsgevonden waarbij ook de snelheid is 

gemeten. Toen lag de snelheid een stuk hoger dan de recente telling na de 

uitvoering van de maatregelen. De gemiddelde snelheid ligt hier op 64 km/h en 

de V85 op 76 km/h. Een verschil van 13km/h en 16 km/h. Het lijkt erop dat de 

maatregelen wel degelijk effect hebben gehad op de snelheid die men rijdt 

rondom de schoolomgeving.  

3.3 Intensiteiten  

Van 4 november tot en met 21 november 2021 heeft de gemeente Hellendoorn 

verkeerstellingen uitgevoerd op de Luttenbergerweg.  

Voertuigen  

Tijdens de brengperiode tussen 08:00-09:00 zijn er gemiddeld 281 voertuigen 

over de Luttenbergerweg geregistreerd. Het hoogste aantal lag hier op 319 

voertuigen per uur en het laagste op 252 voertuigen per uur. Hiervan is het 

overgrote deel een licht voertuig. 

Tijdens de haalperiode tussen 14:00-15:00 zijn er gemiddeld 254 voertuigen 

geregistreerd. Hiervan ligt het hoogste aantal op 357 voertuigen per uur en het 

laagste op 177 voertuigen per uur. Ook hierbij is het grootste gedeelte van de 

voertuigen een licht voertuig.  

In 2019 is er ook een telling gehouden. Deze heeft plaatsgevonden voordat de 

maatregelen werden uitgevoerd. Hier is te zien dat er toen tijdens de 

brengperiode gemiddeld 336 voertuigen over de Luttenbergerweg gingen en bij 

de haalperiode 255 voertuigen. Er zijn dus gemiddeld minder voertuigen die 

tijdens de brengperiode over de Luttenbergweg rijden. Het aantal tijdens de 

haalperiode is bijna gelijk gebleven. Hierop hebben de maatregelen weinig 

effect gehad. 

Fietsers 

Uit de telling bleek dat er tussen 08:00-09:00 (de brengperiode van de school) 
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gemiddeld 23 fietsers zijn geregistreerd, en die van de rijbaan gebruik maakten 

(en niet het onverplichte fietspad). Het hoogste aantal ligt hier op 33 en het 

laagste op 13 fietsers per uur. Tijdens de haalperiode, om 14:00, reden er 

gemiddeld 28 fietsers over de Luttenbergerweg. Hier lag het hoogste aantal op 

46 fietsers in een uur en het laagste op 15 fietsers. Er zijn geen telgegevens 

beschikbaar van het gebruik van het onverplichte fietspad. Naar verwachting 

zijn dit er relatief gezien vrij weinig, gezien de waarneming tijdens de 

locatiebezoeken. 
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4 Interviews  
Om ook de kennis en expertise van experts mee te nemen in het onderzoek, 

zijn er interviews afgenomen met verschillende partijen. Hieronder vallen de 

Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland (VVN), de voorzitter van de 

begeleidingscommissie leerlingenvervoer en de verkeersadviseur van de politie. 

Hun bevindingen van de genomen maatregelen en de situatie staan hieronder 

benoemd. Na een aantal pogingen is een interview met de schooldirectie (nog) 

niet gelukt. 

 

Fietsers 

Om meer veiligheid te geven aan de fietsers zijn er fietsstroken aangelegd en 

een onverplicht fietspad aan de noordkant van de Luttenbergerweg. Op deze 

manier heeft de fietser zijn eigen plekje gekregen waardoor het veiliger voelt om 

op de Luttenbergweg te fietsen. Vooral via het fietspad is de meest veilige 

oplossing. De verkeersadviseur van de politie geeft aan dat fietsers die zich niet 

veilig voelen vooral gebruik kunnen maken van het fietspad in plaats van de 

fietsstroken. De Fietsersbond vraagt zicht af hoeveel kinderen gebruik maken 

van dit fietspad (uit het locatie bezoek leek dit aantal lager te liggen dan via de 

fietsstroken). Zij zien een kans om via de ouders te communiceren dat het 

fietspad voor veel kinderen veiliger is. Ouders zijn erg sturend op welke route 

het kind neemt naar school toe. Het kan zijn dat weinig kinderen gebruik maken 

van het fietspad door de minder fijne aansluiting van het fietspad op het terrein. 

De voorzitter van het leerlingenvervoer vindt het fietspad onaantrekkelijk. Deze 

ligt lager dan de rijbaan en het oversteken richting het schoolterrein is niet fijn. 

Verder zou hij liever een fietspad aan de andere kant van de Luttenbergerweg 

gezien (zoals ook al eerder aangegeven voordat de huidige maatregelen 

kwamen). Hierdoor zouden de schoolkinderen de 60 km/h weg niet over hoeven 

te steken.  

 

Busjes 

Alle drie de partijen zijn het erover eens dat het rond de haal en breng 

momenten er heel veel busjes aanwezig zijn. Er zijn veel busjes die het 

schoolterrein op moeten. Doordat er voor en na schooltijd veel verkeer rond de 

schoolomgeving rijdt, moeten busjes vaak wachten bij het in- en uitrijden van 

het schoolterrein. Hierdoor wordt het verkeer op de rijbaan opgehouden 

waardoor lange wachttijden ontstaan. Ook op het schoolterrein zelf loopt het 

volgens de voorzitter van het leerlingenvervoer vaak vast. Volgens de adviseur 

van de politie blijkt dat er op het schoolterrein zelf een klein ongeval is geweest 

met een busje die tegen een auto is gebotst. Verder zijn er geen ongevallen op 

het schoolterrein bekend.  

 

Parkeren en kiss & ride 

De voorzitter van het leerlingenvervoer komt met de conclusie dat er te weinig 

parkeerplekken zijn op het schoolterrein waardoor ouders hier geen gebruik van 

kunnen maken (op het locatiebezoek werd dit bevestigd doordat er voor en 

tijdens schooltijd erg veel plekken bezet zijn). Doordat er weinig tot geen 

parkeerplekken zijn, en deze lastig te bereiken zijn door de vele busjes, 

parkeren veel ouders langs de Luttenbergerweg.  

 

Omgeving  

De verkeersadviseur van de politie vindt dat de huidige maatregelen de 

omgeving verduidelijken en de bestuurder weet wat voor gedrag er van hem 
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wordt verwacht. De maatregelen zorgen voor een attentiewaarde en zijn 

daardoor goede maatregelen. Wel vind de adviseur dat de snelheid, 60 k/h, niet 

past bij een schoolzone. Een snelheid van 30 km/h zou prettiger zijn. Vooral 

omdat er veel verkeer van het schoolterrein afrijdt en het een speciaal 

onderwijsinstelling is. VVN sluit zich hier bij aan en ziet ook graag een verlaging 

van de snelheid.  

De beperkte ruimte zorgt er voor dat er ook beperkte maatregelen genomen 

kunnen worden. Voor grootschalige oplossingen is er te weinig ruimte.  

De voorzitter van het leerlingenvervoer vindt dat er niet overal evenveel zicht is 

waardoor niet alles opvalt rondom de school. Dit kan komen doordat de inrit 

rondom de bosrand van de omgeving zit. Er is geen lantaarnpaal bij de inrit zelf 

waardoor het zicht in bepaalde situaties slecht is. VVN vindt dat meer overzicht 

rondom de inrit kan gaan leiden tot een verhoging van de verkeersveiligheid.  

 

Tot slot meldde de verkeersadviseur van de politie dat de veiligheid van de 

fietser op erg drukke momenten zeker onveilig kan aanvoelen. Vooral in de 

zomerperiode wanneer het Avonturenpark ook open is en erg druk is. Het vele 

verkeer maakt het oversteken dan nog gevaarlijker.  

De voorzitter van het leerlingenvervoer zou graag een aparte in- en uitrit zien bij 

het schoolterrein. Dit zodat er een betere doorstroming komt en er voldoende 

buffer op het schoolterrein zelf is zonder dat de openbare weg vast komt te 

staan.  

De Fietsersbond weet dat bij dit probleem voornamelijk de ervaring van de 

ouders, de leerlingen en de schooldirecteur belangrijk is. Er is daarom 

geprobeerd om met de schooldirecteur in contact te komen. Dit is helaas niet 

gelukt.   
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5 Toetsing en effect van de maatregelen 
 

5.1 Toetsing van de inrichting en omgeving  

Vanuit het CROW zijn richtlijnen opgesteld die waar een weg aan moet 

voldoen. Deze richtlijnen kennen een minimale variant en een ideale variant. 

Belangrijk is om te kijken of de Luttenbergerweg voldoet aan de minimale 

variant van een ETW in ene 60 km/h-zone en hoe dichtbij hij zit bij de ideale 

variant.  

Minimale variant  

 

Als er wordt gekeken naar bovenstaande figuur, is te zien dat de 

Luttenbergerweg ruim voldoet aan de minimale variant van het wegontwerp. De 

weg is breed genoeg, heeft verlichting, meer dan minimale belijning en heeft 

erfaansluitingen. Verder is er een berm aanwezig om uit te wijken.  

Ideale variant 
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Als er wordt gekeken naar de ideale variant lijkt de Luttenbergerweg aan de 

meeste eisen te voldoen en zelfs meer. Zo heeft de weg fietsstroken die niet 

verplicht zijn maar wel aan te raden is. Ook is er een redresseerstrook 

aanwezig, kloppen de maten van de weg en heeft de weg voldoende openbare 

verlichting. Hieruit blijkt dat de inrichting van de weg voldoet aan de CROW 

richtlijnen. 

5.2 Effect 

Aan de hand van voorgaande hoofdstukken kan er gekeken worden of de 

genomen maatregelen effect hadden.  

 

Objectief  

Als we kijken naar de objectieve punten zoals ongevallen, snelheden en het 

locatiebezoek lijken de nieuwe maatregelen effect te hebben.  

Het aantal ongevallen is niet verhoogd. Sinds de plaatsing van de maatregelen 

hebben er geen ongevallen plaats gevonden.  

De maatregelen hebben weinig effect gehad op de intensiteiten. Het verschil is 

klein maar het is iets gedaald. Vooral tijdens de brengperiode is er een afname 

te zien van 55 voertuigen. De haalperiode is gelijk gebleven.  

De snelheid is wel erg veranderd en flink verlaagd. Waar men eerst gemiddeld 

ruim 60 km/h reed en de V85 op meer dan 70 km/h zat, ligt deze nu op 

gemiddeld 50 km/h en de V85 op 60 km/h. Dit maakt het oversteken van de 

weg een stuk veiliger voor de verkeersdeelnemers.  

Tijdens het locatiebezoek waren er geen grote gevaarlijke situaties. Te zien was 

dat het erg druk is, vooral met de vele taxi busjes. Deze hielden zich wel 

allemaal netjes aan de verkeersregels en zorgden niet voor gevaarlijke 

situaties. Rondom de schoolomgeving zou het een en ander kunnen worden 

verbeterd aan (over)zicht maar de nieuwe maatregelen laten goed zien in wat 

voor omgeving de bestuurder zich bevindt en wat er van hem verwacht wordt. 

Hierdoor zal de bestuurder gedrag vertonen wat veiliger en rustiger is.  

 

Subjectief 

De interviews geven een goed beeld van wat experts vinden van de 

maatregelen en hoe zij ernaar kijken. Kort samengevat hebben de maatregelen 

al een gewenst effect maar er is ook nog werk aan de winkel. De genomen 

maatregelen geven een goede attentie voor de bestuurder waar die is en vraagt 

deze bestuurder zich ook te gedragen naar deze omgeving.  

Toch zien de experts nog ruimte voor verbetering. Voornamelijk in het 

veranderen van de snelheid. Door een lagere verplichte snelheid te hanteren 

kan de schoolomgeving nog veiliger worden. Dit zal vooral veel doen voor de 

subjectieve veiligheid. Voor kinderen wordt het ook makkelijker om over te 

steken als motorvoertuigen een lagere snelheid hebben.  

Ook blijven de experts van mening dat de hoeveelheid aan voertuigen rondom 

de haal- en brengperiode zorgt voor minder overzicht en daardoor een onveilig 

gevoel. Het is lastig om hiervoor een makkelijke oplossing te vinden. Mogelijk 

kan een aparte in- en uitrit ervoor zorgen dat het kruispunt overzichtelijker 

wordt. Het is goed om te kijken of vooral autoverkeer en langzaamverkeer van 

elkaar gescheiden kan worden. 

 

Resume in tabelvorm: 
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 Effect ten opzichte van 0-meting 

Ongevallen Zelfde gebleven 

Snelheid Reductie van ongeveer 10 km/h 

Intensiteit Is iets afgenomen 

Overzichtelijkheid Redelijk hetzelfde gebleven, door de lagere 
intensiteiten wel iets overzichtelijker geworden 

Bewustwording van de 
omgeving 

Door de schoolzone bebording en de duidelijke 
oversteek weten bestuurders wat ze kunnen 
verwachten 
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6 Conclusie en reflectie 

6.1 Conclusie 

De genomen maatregelen hebben duidelijk gezorgd voor een positief en 

gewenst effect ten opzichte van de situatie daarvoor. De objectieve veiligheid is 

flink verbeterd en ook de subjectieve veiligheid lijkt hierop mee te varen. Er zijn 

nog wel een aantal stappen die gezet kunnen worden voor een betere en 

veiligere schoolomgeving zoals het verlagen van de maximum snelheid en het 

kijken naar een extra uitrit, of het scheiden van autoverkeer en 

langzaamverkeer 

6.2 Reflectie 

Tijdens het onderzoek is er niet gesproken met de directeur van de school. 

Helaas is het niet gelukt om een afspraak met hem te maken. Hierdoor is er 

geen informatie over zijn ervaring van de maatregelen. Deze hadden mogelijk 

meer informatie kunnen geven over hoe ouders en kinderen momenteel denken 

over de schoolomgeving. Dit had ervoor kunnen zorgen dat er meer kon worden 

verteld over de subjectieve veiligheid en wat het gedrag is van ouder en kind. 

Dit mist nu in dit onderzoek. Mogelijk kan de gemeente Hellendoorn zelf nog in 

gesprek met de schooldirecteur om deze punten te bespreken en dit rapport 

door te nemen.  

6.3 Vervolg (aanbevelingen) 

Voor de gemeente Hellendoorn is het nu van belang om te kijken hoe ze de 

schoolomgeving nog meer als schoolomgeving kunnen inrichten. Aanbevolen 

wordt om de snelheid rondom de inrit terug te brengen naar 30 km/h. Dit 

betekent concreet dat het onderstaande gebied als 30km zone wordt 

aangemerkt (het gebied van de huidige schoolzone, ca 130m lang): 

 

Om de 30km zone in te kunnen richten is een verkeersbesluit nodig. De huidige 

drempels/plateau’s worden niet aangepast, dit ten behoeve van de 

hulpdiensten. 

De situatie zou ook overzichtelijker en prettiger/veiliger worden wanneer het 

langzaamverkeer van het autoverkeer bij de inrit wordt gescheiden. Tijdens de 
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observatie bleek dat de menging voor verwarring en af en toe onveiligheid 

zorgt. Aanbevolen wordt de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken, en hierbij 

de scheiding zo lang mogelijk het terrein op door te trekken. 

Fietsers die van het onverplichte fietspad gebruik maken kunnen oversteken via 

het plateau. De knipperinstallatie waarschuwt voor overstekende kinderen (bord 

J 21). Fietsers stappen echter niet af en steken ook niet over via het plateau, zo 

blijkt uit de observatie. Er wordt ook niet gewaarschuwd voor fietsers, bord J24 

zou kunnen worden toegevoegd: 

 

 

Wanneer er gekozen wordt om de fietsers en voetgangers bij de inrit te 

scheiden (hiervoor genoemde aanbeveling) dan kan ook gekeken worden naar 

een oversteekmogelijkheid voor de fietsers wat recht tegenover de inrit voor 

fietsers ligt. Op die manier wordt er gescheiden én gestroomlijnd. 

Aandachtspunt is dat de drukknoppen, ten behoeve van het activeren van de 
installatie bij de oversteek, goed bereikbaar zijn. Met name aan de noordkant 
ontbreken er tegels zodat mensen door het gras moeten. Aanbevolen wordt om 
een tegelplateautje aan te leggen. 
 

 
 
Het parkeren op het terrein verdient ook aandacht. Er is te weinig 
parkeercapaciteit wanneer én personeel (en andere aanwezigen in/bij de 
school) én ouders gezamenlijk parkeren. Dit kan op bepaalde momenten wat 
verstoring en minder veilige situaties met zich meebrengen. Om het proces 
halen en brengen met de busjes en met privé auto’s zo min mogelijk te 
verstoren is het belangrijk dat er wel voldoende parkeergelegenheid is, en dat 
de doorstroming van de busjes optimaal is. Obstakels en verstoringen (zoals 
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bijvoorbeeld ‘wild’ geparkeerde auto’s). Er zijn, zo lijkt het,  
uitbreidingsmogelijkheden op het terrein aanwezig.  
 
Verder moet de gemeente goed blijven communiceren met de directie en 
ouders van de school. Met name de doorstroming van busjes op het terrein is 
erg belangrijk. Wanneer hier verstoringen ontstaan, dan heeft direct negatieve 
gevolgen voor de veiligheid. Door met deze mensen in contact te blijven, blijft er 
een duidelijk beeld van de situatie rondom de school. Door samen met ouders 
en de directie te kijken waar er verbeterpunten liggen, kan de schoolomgeving 
optimaal verbeterd worden en tonen ouders sneller begrip voor bepaalde 
maatregelen.  
 
Er is wat ruimte om te parkeren aan de Hellendoornsebergweg. Dit is 
meegenomen in het onderzoek. Voor bezoek/bereikbaarheid van Trias is dit 
een mogelijkheid, maar is geen reële optie om dit te gebruiken voor bezoek van 
de Elimschool.  
 
 


