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ING 2 5 MRT 2015 
Geacht college van B&W van de Gemeente Schagen, 

AFD: 
Zoals u weet, loop ik warm voor de verkeersveiligheid, speciaal rondom de schoolgebieden en de 
schoolroutes. 

Meerdere malen heb ik langdurig staan te observeren en kan helaas niet anders constateren, dat deze 
schoolomgeving van zowel de basisschool, als het voorgezet onderwijs, zeer onveilig is. 
De basisprincipes van Duurzaam Veilig worden hier met voeten getreden en de CROW normen zijn bij dit 
project niet van toepassing. 

De groep gehandicapten is bij dit project volledig vergeten, gehandicaptenafritten zijn er nergens, 
middengeleiders zijn niet voorzien van verlaagde oversteken, de gehandicapten moeten met hun rolstoel 
dwars over het kruisingsvlak en komen hellinghoeken tegen die meer als het dubbele zijn, van wat men 
maximaal aankan. 

Dit alles verontrust mij zeer en het is alleen onbekend wanneer hier iets fataals gebeurt, maar dat dat zal 
gaan gebeuren, is haast wel zeker. 
En daar zal dan, de wegbeheerder deels verantwoordelijk voor zijn, omdat de weg inrichting op vele 
punten niet correct is, en de oorzaak van een ongeval kan zijn. 

Ook dat de gemeente, hiervoor niet de wettelijk noodzakelijke verkeersbesluiten genomen heeft en de 
burger daarmee zijn rechten ontneemt, is in strijd met mijn gevoel voor rechtsgelijkheid. 

Aan dit document heb ik in korte lijnen mijn bevindingen genoteerd, mocht u meer over de details willen 
vernemen, dan ben ik gaarne bereid om daarover met u van gedachten te wisselen. 

Ik verzoek u dan ook, om de nodige acties te ondernemen, dat deze bronnen van onveiligheid voor de 
fietsers en de ontoegankelijkheid voor onze gehandicapte medemens zo spoedig als mogelijk, worden 
opgelost. 

Met vriendelijke groet 

Bert Nieboer 
Seringenhof 11 
1741 WB Schagen 
0224-29 66 23 
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Scan van de Julianalaan Schagen na de renovatie op 5 november 2014 
Door Bert Nieboer 

Afspraken 
De renovatie zou volgens de gemeente geschieden, cf. de reeds eerder ingevoerde uniforme 
standaard voorde wijkontsluitingswegen in de Gemeente Schagen. (cf. Frans Halsstraat) 

» Een snelheidsregime van 50 km/u. 
» Asfaltverharding. 
» Geen drempels 
» Fietsstroken in rood asfalt met onderbroken streep. 
» Voorrangsweg met op de zijwegen uitritconstructies, zonder voorrangsborden. 
» Duurzaam Veilig ingericht cf. CROW normen. 
» Voorzieningen voor gehandicapten. 
» De maatvoering zodanig, dat automobilisten bij de middengeleiders de fietsers niet 

kunnen passeren. 
» Profielbreedte exclusief parkeerstroken 6,10m 
» Doorgangsbreedte bij de middengeleiders, inclusief de fietsstrook 3,10m 

Er zijn als snelheidsremmers op drie plaatsen middengeleiders aangebracht om de snelheid te 
remmen. 

1. Lauriestraat - Emmalaan 
2. Margrietstraat - Wilhelminalaan 
3. Bernhardstraat-Oranjelaan 

De nummers 1 en 2 worden alsnog aangepast, maar nog steeds blijft de nummer 3 (Oranjelaan) 
een zeer onveilige plaats. 

Hier is duidelijk te zien dat de maatvoering niet cf. de afspraken is. Auto's (zelfs bussen) leveren 
hier weer het gevaar op, dat zij fietsers te dicht passeren of zelfs aanraken met de spiegels. Het 
leerproces van de Frans Halsstraat heeft hier helaas, dus niet gewerkt. De doorgangen zijn veel te 
breed en de middengeleiders veel te smal. Waardoor de snelheden weer navenant te hoog zijn. 
Grote, lange remsporen zijn zichtbaar op de conflictpunten, als stille getuigen van de onveilige 
situatie. 
De middengeleider bij de Bernhardstraat is 1,30 meter smaller als elders (1,70 m t.o.v. 3 m) en de 
doorgangen zijn l,45m breder, als de doorgangen in de Frans Halsstraat en de Sportlaan (die 
3,10m zijn). 
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De doorgang is veel te breed, zelfs de bus kan hier niet alleen in theorie, maar zelfs in de praktijk 



nog een fietser passeren. Maar veilig? Beslist niet. 
Een goede aansluiting met het (brom)fietspad via de fietsverkeerslichten ontbreekt, aanwijzingen 
dat een (brom)fietser af moet buigen, ontbreken. De fietsstrook moet voortijdig gaan uitbuigen 
naar rechts in de juiste vervolgrichting. Bromfietser komen door dit gebrek op de Zuiderweg te 
recht. Terwijl de wegbeheerder bepaald heeft, dat dit onveilig is. 

Steilheid uitrit constructies meting 
op 14-11-2014 

Hoogte 
helling (m) 

Diepte 
helling (m) 

percentage 
helling 

ver houding 

Julianalaan- Bernhardstraat 0,11 0,6 1896 1:5 
Julianalaan- Oranjelaan 0,11 0,6 1807o 1:5 
Julianalaan- Margrietstraat 0,11 0,6 1896 1:5 
Julianalaan- Wilhelminalaan 0,11 0,6 1896 1:5 
Julianalaan- Lauriestraat 0,12 0,6 2096 1:5 
Julianalaan- Emmalaan 0,11 0,4 28^0 1:3 
Frans Halsstraat- Magnushof 0,15 0,85 189é 1:5 
Frans Halsstraat- Nespark 0,11 0,85 1396 1:7 

Normen volgens CROW-ASW 2012 
voor helling tot 0,10 m 

Normen volgens CROW-ASW 2012 
voor helling van 0,10 tot 0,25 m 

1:10 

1:12 

Normen volgens CROW-ASW 2012 
voor helling tot 0,10 m 

Normen volgens CROW-ASW 2012 
voor helling van 0,10 tot 0,25 m 

1:10 

1:12 

Normen volgens CROW-ASW 2012 
voor helling tot 0,10 m 

Normen volgens CROW-ASW 2012 
voor helling van 0,10 tot 0,25 m 

1096 1:10 

1:12 

Normen volgens CROW-ASW 2012 
voor helling tot 0,10 m 

Normen volgens CROW-ASW 2012 
voor helling van 0,10 tot 0,25 m 

896 

1:10 

1:12 

De hellinghoeken van alle uitritconstructies (zie 
bovenstaande tabel) voldoen op geen enkele 
manier aan de CROW normen. Ze zijn speciaal 
voor scootmobielers als gevaarlijk te 
bestempelen. Risico van omslaan is zeer groot, 
speciaal omdat het hier gevaarlijk is om "op te 
steken" omdat auto's er nog steeds langs 
kunnen en deze manoeuvre niet verwachten 
Speciaal de hoek Oranjelaan). 
De uitrit van de Emmalaan is extreem stijl 
uitgevoerd, met korte inritblokken van 40 cm. 
Waardoor een helling ontstaat van 289é, het 
drievoudige van wat maximaal toelaatbaar is. 

Op geen enkele kruising is rekening gehouden 
met gehandicapten. Gehandicapten afritten 
ontbreken en de midden geleiders hebben 
geen verdieping, zodat mensen in een rolstoel 
of scootmobiel genoodzaakt zijn om via de 
kruisingsvlakken van de kruisingen over te 
steken. Een uiterst ongewenste situatie. 
In de CROW-publicatie 'Richtlijn integrale toegankelijkheid openbare ruimte' staat aangegeven 
dat hoogteverschillen van 8 en 12 cm overwonnen moeten worden met hellingen van 
respectievelijk 1:10 en 1:12. 
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Speciale aandacht moet er zijn voor hoogteovergangen van bestratingen bij een kruispunt 
(bijvoorbeeld overgang trottoir-plateau). Deze overgangen moeten zo veel mogelijk à niveau 
worden uitgevoerd. 

Op een gebiedsontsluitingsweg met een 50 km regime bibeko dient het oversteken 
geconcentreerd op een paar plaatsen te geschieden. Door fouten in het ontwerp van, het niet 
nader benoemde, pad (voetpad?, fietspad?) op de grote parkeerplaats, en het dranghek wat daar 
geplaatst is, vliegen leerlingen van de achterliggende scholen werkelijk van alle kanten de weg op. 
Links en rechts van de vluchtheuvel, het maakt niet uit of over het trottoir, wat bij deze massa's 
erg onveilige situaties oplevert voor voetgangers en fietsers. 
Het plaatsen van een koehek op het schoolterrein zal dit probleem niet oplossen, want ook dan 
nog zal er vanaf de Emmalaan schuin overgestoken worden richting Muggenburg. De enige 
remedie is een robuust hekwerk langs de gehele lengte zodat het voetpad weer een veilige plek 
voor de voetgangers wordt. Met begrensde uitgangen, waarbij het koehek verwijderd dient te 
worden. 

Net langs het randje en dat bij een toegestane 
snelheid van 50 km/u 
Dit moet onmogelijk worden gemaakt! 
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Bij de drukke wandelroute voor scholieren vanaf het station naar het Regius College mankeert 
een veilige voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Bernhardstraat - Oranjelaan. 
Bij het renoveren van de weg zijn een VOP, parkeerverboden, verboden tot stilstaan, 
voorrangsborden, haaientanden, adviessnelheid 30 km en de schoolzone verdwenen. Hiervoor is 
echter niet het wettelijk vereiste verkeersbesluit genomen. Hierdoor worden de burgers de 
rechten ontnomen, om hun zienswijze in te dienen. En eventueel bezwaar te maken, tegen de 
aantasting van de verkeersveiligheid van hen en hun kinderen. 

Het gehele project kan beslist niet Duurzaam Veilig genoemd worden, omdat de Julianalaan, op 
zeer vele punten, fors afwijkt van de CROW normen en de begrippen in de verkeersveiligheid. 


