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1. Inleiding
1.1 Aanleiding van deze studie
Het Stella Maris College gaat de komende jaren een zekere groei doormaken. Deze groei
is het gevolg van een tweetal ontwikkelingen:
• Autonome groei door schoolkeuze van leerlingen uit de omgeving;
• Het samenvoegen van de vmbo locatie in Valkenburg en de Havo/VWO locatie in
Meerssen op de locatie in Meerssen.
Hoe de exacte groeicijfers zullen zijn is niet bekend. Wel zijn er prognoses voor het de
leerlingaantallen in de komende jaren.
Het Stella Maris College gaat van een min of meer kleinschaligere opzet op meerdere
locaties naar een unilocatie in Meerssen aan de Parallelweg.
Door de groei van het Stella Maris College zal naar verwachting ook het aantal
verkeersbewegingen bij en door de school toenemen. In de toekomst zal meer aandacht
gevraagd worden voor het organiseren van het parkeren en een veilige afwikkeling van
het fietsverkeer met name door schoolgaande jeugd.
De combinatie van een groeiende school in een woonomgeving maar ook het almaar
drukker wordende verkeer heeft de vraag opgeworpen om te komen tot een
verantwoorde inrichting van de schoolomgeving.
In deze studie worden mogelijkheden aangedragen om tegemoet te komen aan de
huidige eisen van verkeersveiligheid en mobiliteit van het Stella Maris College in relatie
tot de uitbreiding.

1.2 Geschiedenis en toekomst Stella Maris College
Het Stella Maris College is voortgekomen uit het Ursulinenlyceum, een Middelbare
Meisjesschool (MMS) opgericht door de Zusters Ursulinen aan de Grote Gracht en de
Capucijnenstraat te Maastricht. In 1980 werd de verhuizing van het Stella Maris College
naar Meerssen afgerond. Een deel van het voormalige Ursulinenlyceum bleef in
Maastricht, de Scholengemeenschap Jeanne d'Arc, thans Porta Mosana College.
Door fusies met scholengemeenschap De Ravensberg te Valkenburg en MAVO Koningin
Gerberga te Meerssen, ontstonden er meerdere locaties. Rond het jaar 2000 telde het
Stella Maris College twee locaties in de gemeente Meerssen en een gelegen in de
gemeente Valkenburg. Rond het jaar 2001 werd de locatie aan de Parallelweg in
Meerssen uitgebreid, waarna de tweede locatie in Meerssen kon worden verlaten.
In de komende jaren gaat het Stella Maris College van de nu beide locaties terug naar
een locatie aan de Parallelweg in Meerssen.
Door de samenvoeging ontstaat de behoefte om het huidige gebouw aan de Parallelweg
aan te passen aan het veranderend aantal leerlingen en veranderingen in de
leermethodes. De verandering in het leerlingaantal is niet louter een kwestie van
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optellen. Dit komt doordat er in de toekomst gewoonweg minder scholieren zijn door
veranderingen in de bevolkingssamenstelling.

Prognose groei Leerlingaantallen
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Te zien valt dat er in de komende jaren een kleine piek te verwachten valt waarna de
leerlingaantallen weer zullen afnemen. Dit als gevolg van o.a. demografische
ontwikkelingen.
Opgemerkt dient te worden dat de gepresenteerde cijfers theoretische prognoses zijn
met een zekere bandbreedte. In de praktijk kan het schoolgebouw tegelijkertijd plaats
bieden aan 1680 leerlingen. Voor een aantal toetsen in het kader van dit plan wordt dit
aantal gehanteerd als maximale bezetting van het gebouw (maximale piekmoment).

1.2. Korte schets van de meerledige problematiek
Sinds de verhuizing van Maastricht naar Meerssen is het Stella Maris College gelegen in
een (rustige) woonomgeving en ligt ingeklemd tussen spoor en Parallelweg aan de
voorzijde en aan de achterzijde de Geul.

Gebruikte locatie Stella Maris College, ingeklemd tussen spoor, Parallelweg en Geul
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Het merendeel van de scholieren maakt gebruik van de fiets voor de dagelijkse rit tussen
school en thuis. De school kent voor fietsers een toegang aan de voor- en achterzijde.
Het autogebruik van scholieren is beperkt. Het komt wel regelmatig voor dat leerlingen
door ouders met de auto worden afgezet en/of opgehaald. Dit gebeurt in de regel aan de
voorzijde van de school.
Docenten en personeel maken evenwel voor het grootste deel gebruik van de auto. De
school beschikt momenteel over ongeveer 40 eigen parkeerplaatsen op eigen terrein.
Parkeren vindt hierdoor overwegend plaats op de openbare weg aan de voorzijde van de
school.
Aan de voorzijde van het Stella Maris College bevindt zich een bushalte (lijn 52) waar vier
keer per uur een bus stopt. Door deze bushalte aan beide zijde van de weg wordt het
achteropkomend verkeer bij halteren van de bus tot stoppen gedwongen.
Aan de voorzijde ontstaat hierdoor een krappe en complexe verkeerssituatie die door
het merendeel van de fietsers gebruikt wordt in combinatie met regulier verkeer, bussen
parkeren en haal- en brengverkeer. Met name dit laatste zorgt ook voor buurtbewoners
tot onwenselijke situaties (parkeren in de berm met draaiende motor en gevaarlijk keren
op de weg).
De problematiek bij het Stella Maris College is dus meerledig. Het gaat hier zowel om de
fysieke verkeersomgeving, mobiliteitsgedrag, parkeren, kwetsbare verkeersdeelnemers
en leefbaarheid en dit alles in relatie tot de groei van de school.

1.3 Vraag- en doelstelling
Vraagstelling
Het Stella Maris College zal in de komende jaren samengevoegd worden op één locatie in
Meerssen. Het aantal leerlingen zal door deze samenvoeging op deze locatie toenemen.
De vraag hierbij is om met name het verkeer in de directe omgeving van de locatie
Meerssen goed en veilig te kunnen blijven afwikkelen met het oog op de kwetsbare
verkeersdeelnemers.
Doelstelling
Mogelijkheden om mobiliteit in goede banen te geleiden en aangeven van mogelijke
maatregelen en alternatieven voor de locatie Meerssen.
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1.4 Aanpak
Om een antwoord te geven op de vraagstelling is gekozen voor de volgende aanpak:
• Desk research, uit de kennis en ervaring van Thema is een selectie gemaakt van
relevante elementen waarop de omgeving en mobiliteitspatroon beoordeeld wordt;
• Schouw, ter plaatse wordt de daadwerkelijke situatie bekeken en beoordeeld. Deze
schouw bestaat uit:
o Omgeving en bereikbaarheid;
o Overleg met de buurt/bewoners
o Relatie met andere faciliteiten;
o Parkeren bij Stella Maris College.
• Uitwerking alternatieven

1.5 Over deze rapportage en leeswijzer
In deze rapportage wordt in hoofdstuk 1 de problematiek en vraag- en doelstelling
beschreven. Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de locatie en omgeving en worden de
mobiliteitskenmerken van de specifieke gebruikersgroepen beschreven.
Na de meer fysieke kenmerken geeft hoofdstuk 3 een beeld van de meer zachte
kenmerken. Hoofdstuk 4 beschrijft de mix van mogelijke maatregelen.
In hoofdstuk 5 zijn de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek vervat.
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2. Locatie en omgeving
2.1 Algemeen
Het Stella Maris College is gelegen aan de rand van Meerssen in een rustige
woonomgeving. De locatie is op loopafstand van verschillende voorzieningen waaronder
het centrum en het station van de kern Meerssen.
De directe omgeving van het Stella Maris College heeft momenteel overwegend een
woonfunctie.

2.2 Locatie en mobiliteitskenmerken
2.2.1. Locatie
Het Stella Maris College is gelegen aan de rand van Meerssen.

Figuur: locatie Stella Maris College

De locatie is met alle vervoermiddelen goed bereikbaar. Meerssen is voor autoverkeer
goed ontsloten via de A2 en A79. Het interne wegennet van Meerssen kent geen grote
knelpunten voor zowel auto als fietsverkeer. Pal voor de school bevindt zich een bushalte
(Ariva lijn 52) en op ongeveer 400 meter loopafstand is het station van Meerssen.
Zodoende dat ook de bereikbaarheid van het Stella Maris College per openbaar vervoer
goed is.

2.2.2 Leerlingaantallen en spreiding
De leerlingen van het Stella Maris College zijn momenteel verspreid over twee locaties
(Meerssen en Valkenburg). In de komende jaren zullen de beide locaties worden
samengevoegd tot één locatie in Meerssen. Hiervoor zullen de leerlingen uit Valkenburg
in de komende jaren gefaseerd naar Meerssen verhuizen.
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Voor de locatie Meerssen betekent dit dat er op het maximale piekmoment 1680
leerlingen tegelijkertijd aanwezig zijn in het schoolgebouw. Naast de leerlingen heeft het
Stella Maris College 160 leerkrachten en 40 overige personeelsleden. Deze drie groepen
zorgen voor een zeker mobiliteitsbeeld van het Stella Maris College.
Om een beeld te verkrijgen van de mobiliteit van het Stella Maris College is op basis van
de postcodes van de plaats van herkomst van de verschillende groepen een aantal
spreidingskaarten gemaakt.
Deze spreidingskaarten geven een beeld van de spreiding van de verschillende groepen
ten opzichte van de locatie in Meerssen (postcodegebied 6231). Deze kaarten geven een
beeld van de huidige situatie en geven een indicatie voor de toekomst.
Onderstaande spreidingskaart geeft een beeld van de spreiding van de leerlingen (beide
locaties). Leerlingen komen uit de ruime omgeving van de school. De reisafstand
bedraagt maximaal ongeveer 30 kilometer. Het merendeel (65%) van de leerlingen komt
van binnen een straal van 8 kilometer. Het totaal aantal kilometers dat per dag door de
leerlingen wordt afgelegd bedraagt ongeveer 20.000 kilometer.

Figuur: Spreiding naar afstandscategorie leerlingen Stella Maris College

Het merendeel van de leerlingen komt met de fiets naar school. Een klein percentage
gebuikt het openbaar vervoer en ook worden leerlingen gehaald en gebracht.
Leerlingen kennen een gespreid patroon van komen en gaan met pieken in de ochtend
en middag.
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2.2.3 Docenten en personeel mobiliteit en spreiding
Naast leerlingen heeft het Stella Maris College ook 160 docenten en 40 overige
personeelsleden.
Spreiding docenten

Docenten leggen gemiddeld 35 kilometer (enkele reis) af om bij het Stella Maris College te
komen. Het totaal aan autokilometers bedraagt per dag ongeveer 10.000 kilometer.
Met behulp van de spreidingskaarten is het mogelijk om een globale beoordeling te maken van
het mogelijk aanbieden van alternatieve vervoerwijzen voor met name de auto. Uit een korte
analyse van de postcodedataset blijken er incidentele mogelijkheden te bestaan voor carpoolen.
In het kader van deze studie zijn er geen persoonlijke reisadviezen docenten of personeel
verstrekt op basis van herkomst en werktijden.
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Spreiding personeel

Niet docerend personeel legt per dag gemiddeld per persoon ongeveer 25 kilometer (enkele reis)
af naar het Stella Maris College. Het totaal aantal dagelijkse kilometers tussen woning en werk
voor deze groep bedraagt 2.500 kilometer.
Deze groep reist overwegend met de auto.

2.3 veiligheid en ongevallen
Met name vanwege de aanwezigheid van een groot aantal kwetsbare
verkeersdeelnemers (jeugdige fietsers) en om een compleet beeld te krijgen van de
verkeerssituatie is gekeken naar de actuele ongevallencijfers in de buurt van het Stella
Maris College.
Onderstaande figuur is een schematische weergave van het aantal geregistreerde
ongevallen.

Ongevallenbeeld. Bron ViaStat
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Alleen op de Parallelweg is er sprake van een tweetal ongevallen. In 2015 betreft het een
ongeval met uitsluitend materiele schade en het ongeval in 2017 betreft een noodlottig
ongeval op het eigen terrein van de school zelf.
Het ongevallenbeeld geeft geen direct aanleiding verregaande maatregelen te nemen.
Een ongevallenbeeld geeft echter wel aan dat verkeersveiligheid altijd aandacht verdient
en nimmer onderschat dient te worden.

2.4 Parkeren bij de school en in de omgeving
De school beschikt over een beperkte eigen parkeercapaciteit voor auto’s van ongeveer
een 40-tal plaatsen verdeeld over twee locaties.

Parkeren bij de bibliotheek

Parkeren bij hoofdingang

Beide voorzieningen worden met name door docenten en personeel gebruikt. Hier geldt
het principe van wie het eerst komt wie het eerst maalt. Als beide terreinen vol zijn
wordt er in de regel geparkeerd op de openbare weg.
Het merendeel van het personeel en bezoekers parkeert in de directe omgeving op de
openbare weg.
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Parkeren voor de school en omgeving (Veeweg)

2.5 In gesprek met de buurt
Het Stella Maris College is gelegen in een rustige woonomgeving. Het toenemend aantal
leerlingen en personeel zorgt voor een drukker verkeersbeeld. Om omwonenden te
betrekken bij de plannen van de school maar ook om in gesprek te gaan betreffende het
verkeer is een tweetal “meedenkavonden” georganiseerd op 13 maart en op 10 mei van
dit jaar.
Tijdens deze avonden is een aantal ideeën naar voren gekomen die bij het bepalen van
de maatregelen zijn meegenomen.

Bewoners actief en betrokken

Tijdens de bijeenkomsten is de mogelijkheid geboden om eigen ideeën naar voren te
brengen en in te tekenen op de beschikbare kaarten. Hierbij is in groepjes gediscussieerd
over de nut en noodzaak van bepaalde maatregelen. Omwonenden van het Stella Maris
College zijn erg betrokken bij hun woonomgeving en de school. Het spreekt voor zich om
deze groep ook bij de toekomstige maatregelen te betrekken.
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3. Educatie, gedrag en mobiliteitsmanagement
3.1 Zachte maatregelen
Het is van belang om de “harde” maatregelen om te komen tot een veilige en leefbare
omgeving van de school te ondersteunen door een aantal maatregelen die tot doel
hebben om de houding en attitude ten aanzien van de mobiliteit en de omgeving te
beïnvloeden. Hierbij gaat het om:
• Communiceren met de verschillende doelgroepen;
• Mogelijkheden aanbieden om anders te reizen.

3.2 Kwetsbare groep
Deelnemen aan het verkeer is een complexe taak, die van verkeersdeelnemers vraagt
om op de juiste manier regels toe te passen, gevaarlijke situaties te herkennen en op te
lossen en te anticiperen op gedragingen van anderen. En dit alles in een
verkeersomgeving waarin in een korte tijdsspanne, op basis van een grote hoeveelheid
informatie, een adequate beslissing genomen moet worden. De vaardigheden die
hiervoor nodig zijn bezit een mens niet van nature, maar moet hij aanleren, onder meer
door veel te oefenen. Ook verkeersregels zijn soms zo ingewikkeld dat maar weinig
verkeersdeelnemers deze goed kennen en correct toepassen. Daarnaast zijn ‘gevaarlijke
omstandigheden en gedragingen’ vaak niet voelbaar gevaarlijk; denk bijvoorbeeld aan ‘te
snel rijden’. Overschrijding van de plaatselijke limiet leidt meestal niet tot
angstgevoelens, terwijl ongevallenstudies laten zien dat de kans op een ongeval wel
degelijk toeneemt. Bovendien laat onderzoek zien dat verkeersdeelnemers vaak een
foutief beeld hebben van hun eigen capaciteiten: ze overschatten zichzelf, onderschatten
de complexiteit van het verkeer en herkennen onvoldoende wanneer zij slecht
presteren, bijvoorbeeld door vermoeidheid, stress, onverschilligheid of ervaring. Dit alles
leidt tot onnodige en gevaarlijke fouten. Het bovenstaande toont aan dat educatie een
noodzakelijk instrument is om verkeersdeelnemers te informeren, te overtuigen en te
trainen.
Voor een structurele aanpak van verkeersonveiligheid is het belangrijk om een
onderverdeling te maken in doelgroepen. In deze rapportage wordt aangesloten bij de
doelgroepen zoals die zijn gedefinieerd binnen het concept Permanente Verkeers
Educatie (PVE).
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Verkeersdeelnemer tussen 12 – 16 jaar
De groep 12-16 jarigen kenmerkt zich door grote veranderingen. Ook op het gebied van
mobiliteitsgedrag. Fysieke en hormonale veranderingen
kunnen gepaard gaan met heftige emoties, die vaak
gepaard gaan met een toename in spanningsbehoefte en
stoer doen. De jongeren zijn vaak wel goed in staat om de
gevolgen van hun gedrag in te schatten en kunnen goed
worden aangesproken op hun gedrag. Tegelijkertijd neemt
de motivatie om zich aan de regels te houden af terwijl het
gevoel van erbij willen horen toeneemt. Ook de
omstandigheden waarmee de jongeren te maken krijgen
veranderen. Bijvoorbeeld een andere school-thuisroute, andere bestemmingen zoals
winkels en uitgaan en kennismaking met alcohol en drugs. Via het voortgezet onderwijs
kan deze doelgroep goed bereikt worden.
Verkeersdeelnemer tussen 16 – 24 jaar
In deze groep bevinden zich de beginnende bromfietsers en automobilisten. Met name
de ontwikkeling van bewustzijn en de impulscontrole is pas rond het 25e levensjaar
afgerond, wat één van de verklaringen is van de nog gebrekkige risico-inschatting. De
combinatie van deze leeftijdsfase waarin nog van alles verandert met een nieuwe
vervoermiddel met een hogere snelheid, zorgt voor een groot risico voor beide groepen.
Deze doelgroep is lastig te bereiken. Sommige jongeren zitten nog op school en kunnen
daar bereikt worden. Via rijschoolhouders en massa mediale voorlichtingscampagnes
kunnen ze ook benaderd worden.

3.2 Mobiliteitsmanagement
Mobiliteitsmanagement is het organiseren van slim reizen. Aangezien de auto niet alle
problemen kan oplossen, wordt de reiziger geprikkeld alternatieven te gebruiken als
fiets, openbaar vervoer, gebruik van P+R, of telewerken. Eisen en wensen van mensen
die zich verplaatsen staan centraal, en het draait om oplossingen op maat. Overheden,
werkgevers, publiekstrekkers en aanbieders van mobiliteitsdiensten organiseren samen
de voorwaarden waarbinnen reizigers slimme keuzes kunnen maken.
‘Vraaggericht vervoersbeleid’ en ‘de reiziger centraal’ zijn kernbegrippen binnen
mobiliteitsmanagement. Beter vervoer begint en eindigt met het serieuzer nemen van de
reiziger. Alleen door rekening te houden met de wensen van de reiziger is het mogelijk
een goede vervoersdienst te leveren. Daarmee houdt het echter niet op. Binnen
mobiliteitsmanagement heeft communicatie ook vaak als doel om de reiziger tot een
bepaald gedrag te verleiden. Ook daarom dient men de reiziger serieus te nemen.
Voorlichting en communicatie worden daarmee voor mobiliteitsmanagement essentiële
maatregelen waar zeer verschillende doelen mee zijn te behalen.
De gedragsverandering waar in het mobiliteitsbeleid op gemikt wordt is, anders dan men
vaak denkt, niet radicaal. Het vergt geen enorme bijstelling in de kwaliteit van de
alternatieven of anderszins. Binnen de huidige kaders is al veel meer mogelijk dan men
denkt. Bijvoorbeeld met kleine stapjes en individuele benadering mensen betrekken bij
een alternatief. Segmentering speelt in dat proces een belangrijke rol: de aandacht moet
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vooral uitgaan naar hen die toch al geïnteresseerd zijn. Negeer de mensen die voorlopig
toch niet te overtuigen zijn, maar vergeet niet het gedrag van ‘groene gebruiker’ positief
te bevestigen! Anders beïnvloeden hun problemen negatief het beeld van de groep die je
wilt overhalen.
Schoolomgeving
Onderwijsinstellingen hebben ook met vervoermanagement te maken. De leerlingen
beschikken meestal niet over een auto en met name de jongere kinderen hebben vaak
geen vrije keuze in vervoersmiddelen. Kinderen van basisscholen worden steeds vaker
door hun ouders gehaald en gebracht. Het gezin woont te ver weg of men is bang voor
de verkeersveiligheid. Deze auto’s dragen rond de school zelf juist bij aan een
verkeersonveilige situatie. Er is dus alle reden om dit patroon te doorbreken.
Voorbeelden laten zien dat er veel op autogebruik (halen en brengen) te besparen is. Uit
wetenschappelijk onderzoek van de SWOV kwam naar voren: voor wat betreft
verkeerseducatie is het belangrijk dat een kind allerlei ervaring opdoet, want leren op
jonge leeftijd begint vooral bij het zelf doen. Baby’s en peuters pakken al ongemerkt veel
op over hoe het er in het verkeer aan toe gaat. Jong geleerd blijkt daadwerkelijk oud
gedaan. Naast ervaren van diverse verkeerssituaties is vooral ook van belang dat er
goede kennis is van wat wel en niet mag. Kortom verkeersregels dienen bekend te zijn
met name bij de groep middelbare scholieren. Diverse organisaties bieden aan om
verkeer en gedrag in het lessenpakket te verwerken. In Limburg kan gebruik worden
gemaakt van het Vakwerkplan Verkeerseducatie dat uit verschillende modules bestaat.
Door vervoermanagement te verbinden met verkeerseducatie ontstaat een win-win
situatie. In de uitwerking wordt verkeerseducatie en vervoermanagement samen
meegenomen. Middelbare scholen hebben te maken met leerlingen die dagelijks uit een
groot rayon komen. De fiets of de brommer is het meest geëigende vervoermiddel van
jeugdige verkeersdeelnemers en verdienen dan ook extra aandacht.

16

4. Mix van concrete maatregelen
4.1 Algemeen
De problematiek bij het Stella Maris College vraagt om een meerledige aanpak. Er is dus
niet één oplossing maar er zal gezocht dienen te worden naar een mix van maatregelen:
enerzijds zal er gekeken moeten worden naar een goede en veilige geleiding van de
diverse verkeersdeelnemers, zal het (verkeers)gedrag dienen te worden beïnvloed en
gekeken te worden naar mogelijkheden om vervoermiddelkeuze te veranderen.
Al deze maatregelen zijn onder te verdelen in een mix van:
• Fysieke maatregelen: wegontwerp, inrichting (alle verkeersdeelnemers)
• Mobiliteitsmanagement (docenten, personeel)
• Educatie (scholieren en ouders)
• Voorlichting en communicatie (scholieren en ouders)
Bij het zoeken naar het antwoord op de vraagstelling wordt gesteld dat de huidige
situatie net voldoet. Met het toenemen van de leerlingaantallen en daarmee ook de
toename van het verkeer zal er mogelijk een ongewenste situatie ontstaan.

4.2 Filosofie
Momenteel ligt het zwaartepunt van de verkeersafwikkeling van het Stella Maris College
aan de voorkant van de school. Juist waar de situatie het meest complex en het drukst is.
Om een mogelijke ongewenste situatie in de toekomstig tegen te gaan bij het Stella
Maris College wordt er van uitgegaan dat zoveel mogelijk van het bestemmingsverkeer
voor de school in de toekomst aan de “achterkant” wordt afgewikkeld. Dit houdt in dat
er naar wordt gestreefd het verkeer voor en van het Stella Maris College en het reguliere
verkeer dat gebruik maakt van de Parallelweg te ontvlechten.
In het kader van deze studie is daarom gekeken naar de mogelijkheid om juist dit
zwaartepunt voor de afhandeling van het verkeer naar de achterzijde te verplaatsen en
te ontvlechten van het overige verkeer op de Parallelweg.
Deze gedachte sluit ook aan bij het nieuwe ontwerp voor de uitbreiding van de school.
Hierbij wordt de ingangssituatie verschoven van de huidige ingang aan de Parallelweg
naar de ingang aan de zijkant bij de aula.
Het is van belang dat er een eenduidige situatie en inrichting ontstaat die:
• herkenbaar is als schoolomgeving en woonomgeving;
• aanzet tot bewuster en trager rijgedrag;
• de veiligheid aan de schoolpoort verhoogt.
Met de filosofie om het verkeer niet meer aan de voorkant af te handelen worden een
aantal concrete maatregelen voorgesteld. Onderstaande figuur is een schematische
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weergave van de diverse maatregelen die in het vervolg verder worden toegelicht en
uitgelegd.
Dit heeft geleid tot de volgende voorstellen:

Parkeren
docenten en
personeel

Invoeren gereguleerd
parkeren
(betaald/blauwe zone

Inrichting als
fietsersgebied

Fietsparkeren
docenten en
personeel
Brommers en
scooters
Figuur: mix van maatregelen

4.3 Concentreren Parkeren “Eiland in de Geul
Binnen de eerder gepresenteerde filosofie om de verkeersbewegingen voor de school tot
een minimum te beperken past het om te kijken naar het parkeren.

4.3.1 Stella Maris College heeft luxe positie
In veel schoolomgevingen is het eerder regel dan uitzondering dat met name door
historisch gekozen locaties of groei er weinig tot geen mogelijkheden zijn om een goede
oplossing te vinden voor het parkeren. Dit betreft enerzijds het parkeren van personeel
en bezoekers (langparkeren) en anderzijds het parkeren van met name ouders en
verzorgers die hun kinderen komen halen en
brengen.
Bij het Stella Maris College is ook sprake van
een in het verleden gekozen locatie in een
woonwijk en een groei maar het terrein van het
Stella Maris College grenst aan het zogenaamde
“Eiland in de Geul”. Dit betreft een gebied met
een aantal voorzieningen als een Sport- en
tennishal, een tennisclub en een (nog)
openbaar zwembad. Deze voorzieningen
18

worden omgeven door een ruim aantal parkeerplaatsen (154 inclusief mogelijke
uitbreiding van 14 plaatsen).

Figuur: Verdeling en aantal parkeerplaatsen Eiland in de Geul

De toegang van het Eiland in de Geul naar het Stella Maris College wordt nu gezien als
“de achterkant”. Een korte brug over de Geul vormt momenteel de toegang tot het
terrein van het Stella Maris College.

Verbinding Eiland in de Geul met Stella Maris College

Momenteel is reeds in de planning opgenomen om de brug aan te passen op de
toekomstige groei van de school om met name in tijden van drukte stremming te
voorkomen.

4.3.2 Parkeren volgens de norm
De omvang van de school leidt tot een zekere parkeervraag. Deze (piek) parkeervraag is
middels de richtlijnen van het CROW (publicatie 182, ASVV) voor een gewone werkdag te
bepalen. Volgens deze richtlijn zijn er gemiddeld 5,6 plaatsen per 100 leerlingen nodig.
De maximale prognose bij samenvoegen van beide locaties bedraagt 1680 leerlingen
(tegelijkertijd aanwezig op de locatie). Dit betekent dat er een maximale
(piek)parkeervraag van 95 te verwachten is.
In de huidige situatie voldoet de school niet aan deze norm (1460 leerlingen: 5,6 x 14,6 =
82 plaatsen). Gevolg is dat er veel in de openbare ruimte geparkeerd wordt. In de
omgeving van de school zijn er evenwel voldoende openbare plaatsen aanwezig. Er zijn
reeds afspraken gemaakt waarbij personeel en docenten dienen te parkeren op de
plaatsen op het zogenaamde “Eiland in de Geul”. Hier zijn ongeveer 154 plaatsen
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beschikbaar. Er zullen geen knelpunten ontstaan met de andere hier aanwezige
voorzieningen als de sporthal en zwembad omdat de gebruikstijden elkaar nauwelijks
overlappen.

Eigen parkeerplaatsen Stella Maris College

4.3.3 Opheffen openbaar parkeren (voorzijde)
De school beschikt momenteel over een 20-tal eigen parkeerplaatsen (inclusief
bezoekers) en is er bij de school een terrein dat behoorde tot de voormalige bibliotheek
(ongeveer 20 plaatsen).

Gratis parkeren openbare weg

Ter plaatse geldt momenteel geen parkeerregime en is het parkeren gratis.
Door de volstand van de bestaande openbare plaatsen en de oriëntatie van het verkeer
op de voorkant van de school is het lastig voor ouders om kinderen bij de school af te
zetten. Hiervoor wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de Veeweg. De Veeweg betreft
een smalle weg die met name als woonstraat (Erftoegangsweg met doorgaande functie)
bedoeld is met een beperkt doorgaand karakter met name voor het verder weg gelegen
horeca-etablissement “de Nachtegaal” en camping. De Veeweg dient daartoe
toegankelijk te zijn voor alle verkeerssoorten.
Daarbij is lay-out van de Veeweg ongedefinieerd: geen trottoirs of banden en brede
begroeide bermen.
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Parkeren op de Veeweg

Het halen en brengen van kinderen leidt in de praktijk regelmatig tot een
onoverzichtelijke situatie met name veroorzaakt door het keren en draaien op het smalle
wegvak ter plaatse.
Om de situatie het hoofd te bieden is er al een stopverbod (E02) geplaatst dat slecht
wordt nageleefd. Handhaving hiervan vraagt in praktijk veel tijd en inzet.
Een stopverbod wordt ingesteld daar waar stilstaan van voertuigen een probleem vormt
voor de doorstroming of een zichtbelemmering oplevert.
Om een optimaal effect te hebben van het gebruik van het Eiland in de Geul wordt
voorgesteld het openbaar parkeren aan de voorzijde op te heffen of te ontmoedigen. Dit
laatste is mogelijk om ter plaatse een parkeerregime in te voeren waarbij er bijvoorbeeld
een maximumtijd van 1 uur geparkeerd kan worden. Dit is mogelijk door het instellen
van een blauwe zone. Voor bewoners is het mogelijk om hiervoor een ontheffing te
verkrijgen indien er geen parkeergelegenheid op eigen terrein is.
Deze maatregel geldt met name voor de Parallelweg. Voor de Veeweg wordt voorgesteld
om de inrichting dusdanig vorm te geven dat het fysiek niet mogelijk is ter plaatse een
auto te parkeren of te keren (versmald wegprofiel).
Het is mogelijk dat er naar andere straten gezocht wordt om kinderen te brengen en te
halen. Het effect daarvan is nu niet te overzien. In een later stadium kan er op basis van
mogelijk ontstane problematiek voor gekozen worden de maatregel voor de Parallelweg
uit te breiden.
Parkeren aan de voorzijde van de school kan zo mogelijk alleen nog worden toegestaan
voor gehandicapten (als zodanig gemarkeerde plaatsen) en laden en lossen dat niet via
het Eiland in de Geul kan.
Deze maatregelen dienen ondersteund te worden door handhaving, voorlichting en
communicatie (zie paragraaf 4.8).
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4.3.4 Parkeerverwijzing
Momenteel is er een summiere en niet officiële verwijzing naar het Eiland in de Geul
voor parkeerders van het Stella Maris College.

Parkeerverwijzing Stella Maris

Geadviseerd wordt om het Eiland in de Geul als parkeerplaats voor Stella Maris op de
nemen in de officiële parkeerverwijzing van de gemeente Meerssen.

4.4 Een locatie voor fietsparkeren
Momenteel is het fietsparkeren op het eigen terrein erg chaotisch. Nagenoeg het gehele
terrein wordt gebruikt voor fietsen.

Gehele terrein bezaaid met fietsen

Omwille van redenen van veiligheid en toezicht is het gewenst om alle fietsen op het
eigen terrein te blijven stallen.
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Toegang voor fietsers

Het terrein wordt voor fietsers aan vier kanten ontsloten:

Toegang voor fietsers

Op het terrein

Op dit moment parkeren er dagelijks ongeveer 1.500 fietsers op het terrein. Dit gebeurt
op diverse plekken. Gevolg is dat het gehele terrein vol staat met fietsen en er weinig
ruimte overblijft om te verblijven. Met de toename van het aantal leerlingen zal deze
situatie toenemen. Om de kwaliteit van het terrein te verhogen is het wenselijk om het
stallen meer te formaliseren. Hiervoor wordt het stallen geconcentreerd naar één
locatie.
De maximale behoefte aan fietsparkeerplaatsen bedraagt conform de CROW richtlijn
95% van het aantal leerlingen. Het maximale aantal fietsparkeerplaatsen op het
piekmoment is voor het Stella Maris hiermee bepaald op 1596 plaatsen (1680 x 0,95). Dit
aantal fietsen vergt een minimale oppervlakte van 1.900m2. Uiteraard is deze
oppervlakte afhankelijk van aard en uitvoering van de fietsrekken en plaatsing.
Onderstaande figuur geeft een indruk van de uitvoeringsmogelijkheid bij het Stella Maris
College.
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Locatie I

Locatie II

In overleg met de architect en het Stella Maris College is bekeken welke locatie best in te
passen is in de nieuwe opzet van de school (Domeinen). Om de gebruikskwaliteit te
verhogen en de buitenruimte beter te benutten is gekozen voor één geconcentreerde
locatie om de fietsen te stallen. Deze locatie sluit aan bij de ingang via de Molenveldweg.

Fietsparkeren geconcentreerd
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Fietsparkeren vindt plaats tegen de Geul. Brommers worden aan de ingang Parallelweg
geparkeerd.
Voor de definitieve realisering zal de toegang tot het terrein verbeterd worden door
verbreding van de brug en het aansluitende pad.
Voor docenten wordt de huidige locatie voor autobezoekersparkeren ingericht als
fietsenstalling. Hier wordt ook voorzien in een aantal oplaadpunten voor e-fietsen.
Brommers zijn op terrein in de stalling niet gewenst. Voor brommers wordt een eigen
stalling ingericht aan de Parallelweg. Het betreft hier de parkeerplaats van de voormalige
bibliotheek.

4.5 Kiss & Ride, Zoen en zoef
'Kiss & Ride'-zones zijn parkeerstroken bedoeld om passagiers van
personenauto's af te zetten of op te halen (o.a. bij treinstations en
scholen) en meteen weer verder te rijden. De wettelijke basis voor ‘Kiss &
Ride' ligt in artikel 24, eerste lid, onderdeel d van het RVV1990. Daarin
staat dat het verboden is te parkeren op een parkeergelegenheid, op een
andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord
is aangegeven. In de toelichting bij dit artikel wordt expliciet vermeld dat
het afzetten en ophalen van passagiers (Kiss & Ride) hieronder valt.
Deze 'Kiss & Ride'-zones worden bij scholen ook wel 'Zoen en Zoef'- of 'Kiss en Go'-zones
genoemd. Al vele scholen hebben een dergelijke zone ingericht. Kiss & Ride kan alleen
goed werken onder een aantal voorwaarden:
• De kinderen moeten aan de kant van de school kunnen uitstappen;
• De ouders die de 'Kiss & Ride'-strook gebruiken, moeten ook echt direct weer
doorrijden;
• Ouders die even mee naar binnen dienen gebruik te maken van reguliere
parkeerkeerruimte;
• Het werkt vooral bij het brengen. Bij het halen moeten ouders vaak even wachten
hetgeen tot stremming kan leiden;
• Daarnaast is het verstandig de 'Kiss & Ride'-strook niet direct voor de
schoolingang aan te leggen. Anders wordt er namelijk veel autoverkeer voor de
schoolingang opgeroepen. Liever wordt de strook op enige afstand van de ingang
aangelegd, zodat leerlingen het laatste stukje naar school veilig
kunnen lopen.
Een aantal van de verkeersproblemen bij het Stella Maris College zijn teriug
te voeren naar het halen en brengen van leerlingen via de Veeweg. Een
onwenselijke situatie. Aan de achterzijde van de school bestaat de
mogelijkheid voor realiseren van een Kiss en Ride zone.
Voor een K&R-strook bij het Stella Maris College is het van belang om
duidelijk de aanwezigheid kenbaar te maken en dat het gebruik er van met name op
gericht is om het verkeersonveilige parkeren bij afzetten en/of ophalen in de buurt te
voorkomen.
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Zoeklocatie Stella Maris College Zoen en Zoef: twee locaties
In de huidige situatie gebeurd het afzetten en/of ophalen van leerlingen door ouders
met de auto hoofzakelijk aan de voorzijde van de school (Parallelweg, Veeweg).
Parkeer- en manoeuvreerruimte zijn hier erg beperkt en er zijn weinig aanpassingen
mogelijk met name door de aanwezigheid van het Spoor.

Openbare parkeerplaatsen aan de voorkant vaak bezet

Daarbij komen scholieren overwegend met de fiets naar school en gebruiken hiervoor
het vrijliggende fietspad aan de voorzijde. Dit is een veilige oplossing in het kader van
Duurzaam Veilig. Geparkeerde en wegrijdende voertuigen zijn niet gewenst in een
dergelijke omgeving.
Op basis van het voorgaande in relatie tot de filosofie is voor de Kiss & Ride is gezocht
naar een locatie aan de achterzijde, het zogenaamde Eiland in de Geul.
De Kiss & Ride dient op loopafstand gesitueerd te worden bij het bruggetje dat toegang
geeft tot het schoolterrein.
Hierbij kan er voor gekozen worden om de zone tussen brug en Kiss & Ride in te richten
als voetgangersgebied waarin niet gefietst mag worden.
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Kiss & Ride

Locatie Kiss & Ride

Op het huidige Eiland in de Geul ligt de toegang tot het zwembad. Deze toegang kent een
lus die geschikt is voor het halen en brengen van leerlingen.
De lengte van de lus en de mogelijkheid om de auto te parkeren buiten het rijdende
verkeer zorgen ervoor dat er ook bij het ophalen geen stremming te verwachten is. De
loopafstand van deze lus naar de toegang is enkele tientallen meters. De weg ter plaatse
kan aangepast worden om auto’s makkelijker te laten passeren of een korte tijd te laten
parkeren.
Mogelijk dient de VRI aan de parallelweg aangepast te worden bij een intensivering van
het verkeer richting Eiland in de Geul om stremming te voorkomen.

4.6 Aanpak stoppen en parkeren op Veeweg
Met name de voorkant van de school kent momenteel een woud aan bebording
waarmee met name gewezen wordt door de diverse stopverboden (RVV, E02). Deze
stopverboden zijn ingesteld om te voorkomen dat met name ouders gebruik maken van
de Veeweg voor het brengen en halen van leerlingen.
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Aanwezige bebording en fysieke beperkingen als varkensruggen beletten niet dat er met
een zekere regelmaat in de bermen geparkeerd wordt.
In de nabije toekomst vinden werkzaamheden plaats in de Veeweg. Deze
werkzaamheden kunnen aanleiding vormen om de Veeweg te reconstrueren
waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende kleuren wegverharding om
de verschillende wegelementen als trottoir en rijloper duidelijker te
onderscheiden. Daarbij kan de reconstructie ondersteund worden door een
zogenaamde stopverbodszone (RVV E02-ZB, van kruispunt Parallelweg tot de
kruising met de Overste Breulenweg). Een stopverbodszone geeft een
rustiger wegbeeld en een duidlijkere situatie dan de huidige losse
stopverboden in de vorm van borden, markering en obstakels.
In een parkeerverbodzone geldt overal een stopverbod. De zone stopt na het
verkeersbord dat het einde van de zone aangeeft.
Indien er niet gekozen wordt voor een inrichting als zone dan is het mogelijk de
bestaande borden te voorzien van een onderbord waarmee duidelijk wordt dat de berm
ook tot het stopverbod behoort.

EO2 met onderbord

Het instellen van de verbodszone is een duidelijk communicatiemoment met name naar
ouders die gebruik maken van de Veeweg om hun kind te halen en/of te brengen.

4.7 mobiliteitsmanagement: coördineren en bestendigen
Mobiliteitsmanagement is een belangrijk instrument om de bereikbaarheid en
leefbaarheid te verbeteren. Het Stella Maris College kan het mobiliteitsmanagement
stimuleren en faciliteren door er onder meer voor te zorgen dat concurrerende
alternatieven voor de auto beschikbaar zijn.
Met behulp van de spreidingskaarten is gekeken welke mogelijkheden er zijn om
alternatieven te kunnen aanbieden voor het gebruik van de auto.
Bij het Stella Maris College gaat het hoofdzakelijk om docenten en personeel.
• Aanbieden e-fiets (arbeidsvoorwaarden);
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•
•
•

e-fiets infra (oplaadpunten en reparatie);
Gebruik openbaar vervoer stimuleren (woonwerk en zakelijk via
arbeidsvoorwaarden);
Instellen mobiliteitscoördinator of beter faciliteren verkeerscoördinator om alle
voorgestelde maatregelen voor nu en in de toekomst te bestendigen. De
werkzaamheden van de mobiliteitscoördinator kunnen gecombineerd worden
met de werkzaamheden van de verkeerscoördinator die reeds aanwezig is op het
Stella Maris College.

4.8 Communicatie en voorlichting
Het principe om het verkeer niet meer aan de voorkant af te wikkelen maar aan de
achterkant te ondersteunen dient naast algemene communicatie ook met de
verschillende doelgroepen afzonderlijk gecommuniceerd te worden.
Waarbij het voor iedere doelgroep duidelijk is waarom een bepaald gedrag gevraagd
wordt.

4.8.1 Algemene communicatie
In algemene zin dient het duidelijk te zijn dat het Stella Maris College toegankelijk is via
zowel de Parallelweg als de Molenveldweg. Het is hierbij echter van belang dat de
toegankelijkheid via de Parallelweg met name is voor (brom)fietsers en gebruikers van
het openbaar vervoer.
De Molenveldweg wordt de belangrijkste (auto)toegang tot de school. Parkeren kan op
het Eiland in de Geul.
De goede bereikbaarheid van het Stella Maris College behoort tot het positief
onderscheidend vermogen van deze school.
Algemene communicatie is van belang voor alle doelgroepen.
Kanalen hiervoor zijn:
• Schoolgids
• Website
• Nieuwsbrief
• Gemeentelijk communicatie
• Bewegwijzering (aangeven
“parkeerroute Stella Maris College).
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4.8.2 Docenten
De gewoonte om aan de voorzijde te parkeren dient doorbroken te worden. Hierbij zal
met name het argument van de “lange” loopafstand weerlegt dienen te worden.
Parkeren op het Eiland in de Geul is niet langer lopen en bovendien is zoekverkeer aan
de voorzijde niet bevorderlijk voor de
verkeersveiligheid en leefbaarheid.
Op het Eiland in de Geul is altijd plek hetgeen de tijd
om te parkeren aanzienlijk bekort.
Kanalen zijn:
• Schoolcabaret
• Schoolgids
• Website/docentengedeelte
• Nieuwsbrief
• Gemeentelijk communicatie
• Bewegwijzering (aangeven “parkeerroute Stella Maris College)

4.8.3 Scholieren
In het voorgaande is gezien dat scholieren een aparte
aanpak vergen al naar gelang hun leeftijd. Voorgesteld
wordt om de verkeerssituatie te betrekken in diverse
andere campagnes die die gericht zijn op de jeugdige
verkeersdeelnemer.
Kanalen zijn:
• Deelnemen aan diverse (verkeers)campagnes
• Schoolcabaret
• Website
• Bewegwijzering
• Afspraken om bepaalde (fiets) ingang te gebruiken

4.8.4 Ouders/verzorgers
Ouders dienen zich er goed van bewust te zijn dat met name hun gedrag bedraagt aan
een veilige schoolomgeving. De Kiss & Ride-strook dient bij alle ouders bekend te zijn.
Kanalen zijn:
• Nieuwsbrief
• Schoolgids
• website
• Persoonlijk schrijven
• Schoolmail
• Cabaret
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4.8.5 Omwonenden
Tijdens de meedenkavonden is gebleken dat omwonenden zeer betrokken zijn bij de
school. Deze betrokkenheid is voor het verder welslagen van dit plan van belang.
Kanalen zijn
• Informatiebijeenkomst
• Persoonlijke brief met uitleg
• Regelmatige nieuwsbrief
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5. Conclusie en aanbevelingen
Stella Maris heeft mogelijkheden op huidige locatie
De groei van het Stella Maris College op de huidige locatie houdt een verheviging van het
aantal verkeersbewegingen in. Het is van belang deze toename van het verkeer veilig af
te wikkelen. Het veilig afwikkelen aan de voorkant van de school bereikt haar grenzen
maar heeft in het verleden niet tot veel ongevallen geleid. Om te voorkomen dat grenzen
worden overschreden is nagedacht over een andere afwikkeling. Aangezien er aan de
voorkant van de school weinig mogelijkheden zijn is bekeken om het verkeer aan de
voorkant te ontvlechten en af te wikkelen via de achterkant, het zogenoemde Eiland in
de Geul. Het gaat hier met name om:
• Verkeer van personeel en docenten ten behoeve van parkeren;
• Verkeer van ouders ten behoeve van halen en brengen van kinderen;
• Fietsverkeer dat niet direct via de Parallelweg komt.
De gedachte om dit verkeer af te wikkelen via het Eiland in de Geul sluit aan bij de
verbouwing van de school waarbij de ingangssituatie wordt verlegd naar de aula-ingang.
Het aantal parkeerplaatsen (154) op het Eiland in de Geul is voldoende om aan de
maximale parkeervraag (95) van de school tegemoet te komen tijdens normale lesdagen.
Er is ook geen gebruiksconflict met de overige voorzieningen op deze locatie.
Om de betreffende groepen naar het Eiland in de Geul te verwijzen wordt het volgende
voorgesteld:
• Parkeren aan de voorzijde van de school te beperken middels instellen
parkeerregulering (betaald of blauwe zone);
• Herinrichten Veeweg en instellen stopverbodszone opdat stoppen/parkeren
aldaar niet meer mogelijk is;
• Geen eigen parkeerplaatsen voor het Stelle Maris College in te richten aan de
voorzijde van de school. Behoudens mogelijke voorzieningen voor gehandicapten
en laden en lossen dat niet via het Eiland in de Geul mogelijk is;
• Duidelijke parkeerverwijzing naar Eiland in de Geul voor parkeren Stella Maris
College en Kiss & Ride.
Alle voorgaande min of meer fysieke maatregelen dienen ondersteund te worden door
communicatiemaatregelen waarbij het steeds duidelijk dient te zijn dat de genomen
maatregelen een positief effect hebben op:
• Een betere doorstroming;
• De benutting van aanwezige parkeercapaciteit;
• De omvang zoekverkeer naar parkeerplaatsen;
• De (verkeers)ruimte voor fietsers;
• De veiligheid voor alle verkeersdeelnemers.
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Samenvattende lijst/overzicht van maatregelen

Invoeren gereguleerd
parkeren
(betaald/blauwe zone

Inrichting als
fietsersgebied

Parkeren
docenten en
personeel

Fietsparkeren
docenten en
personeel Brommers en
scooters
Figuur: mix van maatregelen

Onderstaand de verschillende maatregelen op een rijtje:
Parkeren
• Opheffen of instellen gereguleerd parkeren (betaald, blauwe zone) Parallelweg;
• Parkeren voor personeel faciliteren op het Eiland in de Geul;
• Halen en brengen faciliteren middels Kiss & Ride lus voor het zwembad;
• Conform gemeentelijke richtlijnen aanbrengen van parkeerverwijzing naar Eiland
in de Geul
Fietsverkeer
• Fietsers via 4 ingangen toegang geven tot het terrein;
• Fietsparkeren op het terrein op een geconcentreerde locatie aan de Geul;
• Brommers parkeren op terrein aan de Parallelweg;
• Docenten parkeren aan de voorzijde;
• Docenten fietsparkeerplaats voorzien van oplaadpunten voor E-fietsen;
• Aanpassen bruggetje over de Geul voor toegang schoolterrein.
Veeweg
• Aanpassen weginrichting (versmalde wegbreedte);
• Instellen parkeerverbodszone.
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Mobiliteitsmanagement
• Biedt de mogelijkheid tot aanschaf van een (E)fiets;
• Biedt mogelijkheid om OV abonnement via arbeidskostenregeling aan te
schaffen;
• Stel mobiliteitscoördinator aan.
Educatie
• Deelname aan aangeboden programma’s en breng hierbij specifieke
veranderingen voor Stella Maris College onder de aandacht.
•
Communicatie
• Gebruik verschillende kanalen voor de diverse doelgroepen.
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