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VOORAF 
 
Al enige jaren zijn er zorgen over de verkeersveiligheid en 
parkeerhinder in het gebied rondom de MultiFunctionele 
Accommodatie De Ontmoeting in Anna Paulowna. Het gebied 
rondom de MultiFunctionele Accommodatie aan de Verwachting is 
ingericht als een gedeelde ruimte, waarin voetgangers, fietsers en 
autoverkeer samen de ruimte delen. Dit leidt  regelmatig tot 
hinderlijk parkeren op de pleinruimte aan de voorzijde van de 
MultiFunctionele Accommodatie. Voor de schoolgaande leerlingen 
en ouders is de huidige inrichting van het gebied daardoor 
onoverzichtelijk. Met de realisatie van de nieuwbouwwijk Elshof 
Zuid zal het verkeer rondom de MultiFunctionele Accommodatie in 
de toekomst naar verwachting verder toenemen. Ook is er in het 
gebied sprake van verzakkingen en als gevolg hiervan schade aan 
de riolering.   
 
Dit alles heeft ertoe geleid dat in de periode van juni tot en met 
november 2018 onderzoek is uitgevoerd en werksessies zijn 
georganiseerd met gebruikers en omwonenden van de 
MultiFunctionele Accommodatie om ideeën, wensen en 
uitgangspunten voor een veiligere, functionele en aantrekkelijke 
buitenruimte rondom de MultiFunctionele Accommodatie in beeld 
te brengen. De uitkomsten van het onderzoek en de werksessies 
hebben geleid tot een voorstel voor de inrichting buitenruimte 
rondom de MultiFunctionele Accommodatie. In voorliggende 
notitie wordt verslag gedaan dit planproces en de de uitkomsten 
en wordt een toelichting gegeven op het inrichtingsvoorstel. 
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Al een aantal maatregelen getrof fen….. 
Rond de zomervakantie 2018 is een aantal 
kleinschalige parkeermaatregelen getroffen om de 
verkeersveiligheid rondom MFA De Ontmoeting op 
korte termijn al te verbeteren. De gebruikers van de 
(tijdelijke) parkeervakken veroorzaakten langs de 
Verwachting regelmatig onveilige verkeerssituaties. 
Deze parkeervakken zijn daarom opgeheven en 
fysiek afgezet met palen. In aanvulling daarop zijn 
ook borden geplaatst, waarmee duidelijk wordt 
gemaakt dat parkeren op deze plekken niet langer 
is toegestaan. Tevens wordt er met bebording 
verwezen naar alternatieve parkeerlocaties in de 
omgeving.  
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HET PLANGEBIED 
 
Het projectgebied betreft de buitenruimte rondom de MultiFunctionele 
Accommodatie (MFA) De Ontmoeting in Anna Paulowna (zie afbeelding 
hiernaast). Het gebied beslaat tevens het aanliggende plein aan de 
Verwachting, de omliggende parkeerterreinen en de langzaam 
verkeersroutes voor lopen en fietsen rondom het gebouw.   
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“Ik vind het een onveilige situatie. Voor de 
kinderen is het één grote stoep, doordat de rijbaan 
en de looppaden dezelfde kleur hebben. Kinderen 
gaan hierdoor over de gehele weg rijden. En het 
verkeer vanuit de nieuwbouw rijdt te hard door het 
gebied” - uit: Onderzoek verkeersveiligheid 
rondom het gebouw “De Ontmoeting” te Anna 
Paulowna 
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ONDERZOEK & ANALYSE 
 
 
 
Voor de planvorming voor de buitenruimte van de MultiFunctionele 
Accommodatie De Ontmoeting in Anna Paulowna zijn in de afgelopen 
maanden diverse onderzoeken uitgevoerd. Het gaat hierbij onder andere om: 
 
ü parkeeronderzoek gebied rondom MultiFunctionele Accommodatie; 

 
ü verkeerstellingen en -meting aan de Verwachting; 

 
ü verkennend onderzoek in het kader van de Wet Natuurbescherming ten 

behoeve van het opstellen van een ecologisch werkprotocol; 
 

ü technisch inspectie o.a. aan de trapconstructie bij de vijver en de riolering. 
 
Tevens is in 2018 door de scholen zelf ook een verkeersveiligheidsonderzoek 
uitgevoerd, waarbij onder andere enquêtes zijn gehouden onder ouders. Alle 
uitkomsten van de onderzoeken zijn betrokken bij het opstellen van het 
programma van eisen en het bepalen van de oplossingsrichtingen.  
 
Een nader onderzoek naar de grondslag en de verzakkingen in het gebied 
vindt plaats zodra de oplossingsrichtingen definitief zijn bepaald en de 
civieltechnische uitwerking zijn verdere beslag krijgt.  
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Deelnemers geven tijdens één van de werksessies op 17 oktober hun voorkeursoplossingen aan.	
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WERKSESSIES 
 
 
Tijdens de planvorming voor de buitenruimte rondom de MultiFunctionele 
Accommodatie zijn diverse partijen betrokken, om op deze wijze tot gedragen 
oplossingen te komen. Tijdens een aantal gesprekken en interactieve 
werksessies in juli en oktober 2018 zijn onder andere betrokken: 
 
ü omwonenden MultiFunctionele Accommodatie; 
ü toekomstige bewoners Elshof Zuid; 
ü vertegenwoordigers Veilig Verkeer Nederland; 
ü vertegenwoordigers van de scholen; 
ü leerlingen van de scholen; 
ü diverse huidige gebruikers van de MultiFunctionele Accommodatie; 
ü diverse vertegenwoordigers van de gemeente Hollands Kroon; 
ü adviseurs (o.a. verkeersveiligheid, civiele techniek en planproces) 
 
Op 4 juli 2018 zijn in twee werksessies met alle betrokkenen knelpunten, 
kansen en ideeën in beeld gebracht. Direct na de zomervakantie zijn in 
september leerlingen van de scholen tijdens een bijeenkomst gevraagd om 
ook hun ervaringen met en ideeën voor de schoolomgeving te delen.  
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oplossingsvarianten buitenruimte MultiFunctionele Accommodatie De Ontmoeting, zoals besproken met deelnemers werksessie 17 oktober 2018	
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Voor diverse onderdelen in het plangebied zijn vervolgens een aantal 
oplossingsvarianten in schetsvorm opgesteld. Deze schetsen zijn op 17 
oktober 2018 tijdens twee werksessies besproken met de diverse 
betrokkenen, waaronder de gebruikers en de huidige en toekomstige 
omwonenden van MFA De Ontmoeting.  
 
Gedurende deze werksessies is aan de deelnemers volop ruimte geboden 
om te reageren op de schetsontwerpen. Deelnemers konden daarbij hun 
voorkeuren tussen de verschillende oplossingsvarianten aangeven én 
opmerkingen en aanvullingen plaatsen. Tijdens de werksessies bleek dat 
onder de deelnemers over het algemeen draagvlak aanwezig was voor de 
aangedragen oplossingen en de tot nu toe gehanteerde werkwijze.  
 
De uitkomsten van de werksessies in oktober 2018 hebben geleid tot een 
schetsontwerp met voorkeursoplossingen voor de aanpak van de 
verkeersknelpunten in het gebied rondom de MultiFunctionele 
Accommodatie De Ontmoeting. Tijdens de werksessies bleek dat er onder 
een deel van de participanten de wens bestaat om het gebied rondom de 
MultiFunctionele Accommodatie tevens aantrekkelijker en duurzamer in te 
richten en de parkeercapaciteit uit te breiden. Deze oplossingen zijn 
opgenomen in drie aanvullende opties. 
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Duurzaam en beheersbaar 
De herinrichting wordt zo veel mogelijk duurzaam 
uitgevoerd. Hiertoe worden de volgende maatregelen en 
uitgangspunten gehanteerd: 
 
ü zo veel mogelijk hergebruik bestaand materiaal 
ü led-verlichting openbare verlichting  
ü uitbreiden groen en water in het gebied 
 
Tevens zijn de oplossingen getoetst aan: 
 
ü Handboek Openbare Ruimte 
ü Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 
ü De aspecten haalbaarheid & doelmatigheid 
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PROGRAMMA VAN EISEN 
 
 
 
De uitkomsten van de verkeersonderzoeken en civieltechnische onderzoeken 
hebben samen met de resultaten van de werksessies in juli 2018 geleid tot 
een programma van eisen voor een veiligere en functionele inrichting van de 
buitenruimte rondom MultiFunctionele Accommodatie De Ontmoeting. Dit 
programma van eisen bestaat uit de onderstaande onderdelen. 
 
ü realisatie veilige schoolroutes; 
ü structureren van het parkeren  
ü uitbreiding van parkeermogelijkheden (voor auto en fiets), mede met oog 

op uitbreiding functies in de MFA; 
ü voldoende openbare verlichting;  
ü toegankelijke openbare ruimte voor iedereen; 
ü verbeteren oversteekbaarheid van De Verwachting; 
ü verduidelijken van de voorrangsituatie aan de Robijn; 
ü beperken snelheid autoverkeer; 
ü duidelijkere scheiding autoverkeer en lopen/fietsen; 
ü realisatie van volwaardige & veilige langzaam verkeerroute rondom de MFA; 
ü de aanduiding van een schoolzone met goede mogelijkheden 

(fiets)parkeren en kiss & ride bij school; 
ü handhaven van een bushalte in het gebied; 
ü goede bevoorradingsmogelijkheden voor de MFA 
ü inpassing parkeerplaatsen met laad-mogelijkheid voor elektrisch rijden; 
ü het herstellen diverse maaiveld- en rioolverzakkingen. 
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schetsontwerp buitenruimte rondom de MultiFunctionele Accommodatie De Ontmoeting	
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SCHETSONTWERP BUITENRUIMTE MFA 
 
 
Op basis van het programma van eisen en de uitkomsten van de 
werksessies  in juni en oktober 2018 is een schetsontwerp met 
voorkeursoplossingen voor de buitenruimte rondom de 
MultiFunctionele Accommodatie De Ontmoeting opgesteld. Het 
betreffen maatregelen en oplossingen maatregelen die zijn gericht op 
een veilige afwikkeling van verkeer rondom de MFA en het herstel van 
de verzakkingen en de schade in het plangebied. Hieronder worden de 
verschillende onderdelen van het schetsontwerp nader toegelicht.  
 
Herinrichting De Verwachting  
De Verwachting wordt heringericht naar een 30km-zone met een 
herkenbare rijbaan voor autoverkeer en fietsers. Voor langzaam verkeer 
(fietsers en voetgangers) wordt een aan de zuidzijde een langzaam 
verkeers-route gerealiseerd. Fietsers kunnen dus zowel via de rijbaan 
van De Verwachting, als via deze langzaam verkeers-route richting de 
school fietsen. De langzaam verkeers-route wordt voldoende breed 
uitgevoerd voor gebruik door zowel fietsers als voetgangers.  
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referentiebeelden schoolzone en voorplein aan de Verwachting	
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Schoolzone De Verwachting  
De Verwachting ter hoogte van de scholen wordt ingericht als schoolzone. Met 
aanduidingen op de rijbaan en herkenbaar straatmeubilair wordt weggebruikers 
duidelijk gemaakt dat naast de weg scholen gesitueerd zijn.  
 
Oversteekvoorzieningen aan De Verwachting  
Aan de Verwachting wordt oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers 
gerealiseerd. Deze oversteekvoorzieningen worden dusdanig vorm gegeven dat 
deze goed herkenbaar zijn en kinderen goed zicht bieden op aankomend 
verkeer. De oversteekvoorzieningen worden niet uitgevoerd als zebrapaden, 
omdat zebrapaden in beginsel niet toepast worden binnen 30-km-zones en in 
de schoolomgeving slechts schijnveiligheid bieden. 
 
Parkeren voor fiets en auto nabij de scholen 
Bij de scholen wordt voor een betere afwikkeling van het verkeer een tweede 
ontsluiting op De Verwachting gerealiseerd en wordt een kiss&ride-strook 
ingepast. Extra fietsparkeercapaciteit wordt gerealiseerd nabij de entree van de 
scholen en extra parkeercapaciteit voor autoverkeer wordt ingepast langs De 
Verwachting. 
 
Voorplein aan de Verwachting 
Het voorplein van de MultiFunctionele Accommodatie aan de Verwachting krijgt 
een representatiever karakter met meer verblijfskwaliteit en wordt autovrij. Het 
parkeren wordt op enig afstand van de entree ingepast. Daarnaast wordt het 
parkeren uitgebreid langs de Verwachting. 

 
referentiebeeld aanduiding schoolomgeving	



	

 	 - 18 - 

SCHETSONTWERP BUITENRUIMTE MFA -  DE ONTMOETING 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

    

 
referentiebeelden veilige entree en route langzaam verkeer	
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Route langzaam verkeer MultiFunctionele Accommodatie  
Veel leerlingen fietsen en lopen ten zuiden van de MultiFunctionele 
Accommodatie van en naar de entree van de school.	 Deze verbinding voor 
langzaam verkeer wordt geoptimaliseerd, onder andere door een aangepaste 
hellingbaan nabij de zuidelijke entree van de MultiFunctionele Accommodatie 
en een kortsluitende aansluiting tussen de school en de  nieuwe brug voor 
langzaam verkeer van/naar de nieuwbouwwijk Elshof Zuid. De bestaande – 
niet goed werkende - wadi wordt hersteld en aan deze route gekoppeld. 
 
Parkeren rondom de MultiFunctionele Accommodatie 
De bestaande parkeercapaciteit langs De Verwachting wordt met de 
herinrichting uitgebreid. Met een aanpassing van de fietsenstalling aan de 
zuidzijde van de MultiFunctionele Accommodatie kunnen ook hier een extra 
parkeerplaatsen worden gerealiseerd. De entrees van de 
parkeervoorzieningen rondom de MultiFunctionele Accommodatie aan De 
Verwachting en de Robijn worden voorzien van inritconstructies, zodat er 
geen onduidelijkheid over de voorrangsituatie kan ontstaan.  
 
Veil ige entrees plangebied 
Ter hoogte van de kruising van de Sportlaan, de Robijn en de Verwachting 
wordt het bestaande plein heringericht tot verkeersremmend plateau die 
door de vormgeving tevens de gelijkwaardigheid van de kruising benadrukt. 
De bestaande bushalte op het plein wordt verplaatst naar de Robijn. Tevens 
wordt op de kruising met  de Pionierskruid een snelheidsremmende plateau 
met oversteekvoorziening voor langzaam verkeer gerealiseerd. 
 
Openbare verlichting 
Voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid in het gebied wordt de 
openbare verlichting uitgebreid. De bestaande verlichting wordt voorzien 
van nieuwe led armaturen 

 
referentiebeeld led-verlichting	
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referentiebeelden speel-aanleidingen in duurzame groen-zone 	
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AANVULLENDE OPTIES 
 
 
 
 
Tijdens de werksessies bleek dat er onder een deel van de participanten de 
wens bestaat om het gebied rondom de MultiFunctionele Accommodatie 
aantrekkelijker en duurzamer in te richten en de parkeercapaciteit uit te 
breiden. Omdat deze aanvullende maatregelen en oplossingen niet direct 
gerelateerd zijn aan de primaire doelen van de planvorming voor de 
buitenruimte rondom de MFA (verbeteren van de veilige afwikkeling van 
verkeer en het herstel van de verzakkingen en de schade in het plangebied) 
of behoorlijke investeringen zijn deze oplossingen opgenomen in drie 
aanvullende opties die hieronder nader worden toegelicht.  
 
 
 
 
 
Optie: groene zone met speelaanleidingen 
Met name in de buitenruimte ten westen en zuiden van de MFA liggen 
kansen om samen in samenhang met de route voor langzaam verkeer de 
bestaande speelpleinen aantrekkelijker te maken. In de groene zone kunnen 
diverse speelaanleidingen worden ingepast, waaronder een trapveldje, 
stapstenen door het water, een speelbos, vlot, ed. In dit gebied kan tevens 
met een geleidelijke overgang tussen groen en water een ecologisch rijk 
gebied worden gecreëerd, waarin bijvoorbeeld natuureducatie kan 
plaatsvinden. Tevens kan de te herstellen wadi zo worden ingericht, dat deze 
als speelaanleiding kan fungeren.    

groene zone met speelaanleidingen	
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Optie: groene entree aan de Verwachting 
Ter hoogte van de kruising van de Sportlaan, de Robijn en de 
Verwachting wordt het bestaande plein heringericht tot 
verkeersremmend plateau die de gelijkwaardigheid van de kruising 
benadrukt. Tevens kan deze entreeruimte aantrekkelijker en groener 
worden ingericht, waarbij de bestaande waterpartij met kademuren 
wordt voorzien van een groen talud. Hiermee wordt het huidige water 
beter zichtbaar, bereikbaar en beleefbaar gemaakt. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Optie: extra parkeren zuidzijde MFA 
De bestaande parkeercapaciteit langs De Verwachting wordt met de 
herinrichting uitgebreid. Aan de zuidzijde van de MFA bestaat de 
mogelijkheid extra parkeercapaciteit te realiseren (5 parkeerplaatsen), 
Hiervoor dient de bestaande fietsenstalling op deze locatie ingrijpend 
aangepast te worden. 

 

groene entree aan de Verwachting	

extra parkeren zuidzijde MFA	

dwarsprofiel groen talud	
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UITVOERING & REALISATIE 
 
Begin 2019 worden de in deze notitie voorgestelde oplossingen, inclusief 
kostenraming, ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van de 
gemeente Hollands Kroon. Op basis van de uitkomsten van de 
besluitvorming door de gemeenteraad vindt een nadere uitwerking van de 
oplossingen plaats. Hierbij worden definitieve keuzes gemaakt in de 
vormgeving van de oplossingen en de materiaalkeuze.  
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