
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Inleiding 
De Verkeerscommissie de Noordster van het 

Anker en de Borgh heeft in de afgelopen jaren 
regelmatig overleg gevoerd met de gemeente 
en politie over hoe onze kinderen zo veilig 
mogelijk naar de Noordster kunnen fietsen. 
De gemeente heeft op een aantal punten in het 
dorp aanpassingen gedaan om de beoogde 
routes veiliger te maken. Ook in de toekomst 

vinden er nog aanpassingen plaats.  
 
In deze folder besteden we aandacht aan:  
 

A. Fietsroutes naar de Brede School 
 

1. Vanuit Noordhorn en de noordkant van Zuidhorn 
2. Vanuit Briltil en het centrum en de westkant van 

Zuidhorn 
3. Vanuit de Oostergast 

 

B. Fiets parkeren 

 
C. Autoroutes rondom de school en Zoen en 

Zoefstrook 
 
D. Kinderen ophalen 
 
Uiteraard kan de school de routes niet voor 
schrijven en staat het iedereen vrij zijn/haar 

route zelf te bepalen. Wij hebben slechts 
geprobeerd de grote gemene deler te 
ontdekken en daar maatregelen op te nemen. 

 
A. Fietsroutes naar de brede school 
  
A.1 Fietsers vanuit Noordhorn en de noordkant van 

Zuidhorn 

 

De beweegbare brug over het van 
Starkenborghkanaal is vervangen.  
De Rijksstraatweg tussen de brug en het 
kombord Zuidhorn is en blijft een 30-kilometer 
zone. Dit maakt het voor de kinderen die vanuit 

de noordkant van Zuidhorn komen een veilige 
oversteek. 
 
 
 

 
 

Na het kombord Zuidhorn wordt de Rijksstraat-

weg een 60-kilometer weg. De kinderen 
vervolgen hun weg via het fietspad en hebben 
geen last van de rijbaan.  
 
Hierna komen de kinderen aan bij het terrein 
van de school en moeten ze de Aviorstraat aan 

de noordkant van de school oversteken. Deze 
overgang is dicht bij een plateau met daarop in 
grote letters School. 
 
A.2 Fietsers vanuit Briltil, het centrum en de westkant 

van Zuidhorn 

 

De centrale route loopt via de Hanckemalaan, 
over de spoorwegovergang De Gast en over het 
fietspad langs het pand van de kinderopvang 
naar de Noordster. 
Hiervoor is de Hanckemalaan tussen de 

Poortkampen en De Gast onder handen 
genomen. De versmalde rijbaan en de 
aangebrachte klinkerverharding moeten ervoor 
zorgen dat automobilisten vaart minderen. 
  

De spoorwegovergang in De Gast wordt, op zijn 
vroegst, in 2019 aangepast. ProRail gaat deze 

werkzaamheden uitvoeren. Naast de bestaande 
overgang komt een nieuwe overgang voor 
voetgangers en fietsers. Deze wordt haaks op 
de spoorbaan aangelegd, om gevaarlijke 
situaties tegen te gaan. Deze overgang sluit 
aan op het fietspad dat langs het pand van de 
kinderopvang loopt.  

 
De kruising van het fietspad met de Hooiweg is 
aangepast. De Hooiweg is op dat punt versmald 

en de andere kleur van het wegdek maakt 
duidelijk dat men hier een fietspad kruist. Let 
op: op het fietspad staan haaientanden, verkeer 

op de Hooiweg heeft voorrang! 
 
Na het fietspad kom je op de rotonde bij de 
school. De fietsers nemen de rotonde linksom.  
 
 
 
 
 



A.3 Fietsers vanuit de Oostergast 

 
De kinderen vanuit de Oostergast en het gebied 

achter de Oostergast kruisen het Noorderlicht 
(voormalige N355). Het afgelopen schooljaar 

zijn hier diverse problemen geconstateerd. De 
school gaat dit opnemen met de gemeente om 
samen te zoeken naar een passende oplossing 
om de kruising veiliger te maken. 
 

B. Fietsen parkeren 
 

Het (fiets)pad evenwijdig aan de voorkant van 
de school is bestemd voor het stallen van de 

fietsen. Hiervoor zijn vakken aangewezen waar 

per groep de kinderen hun fietsen kunnen 
stallen. 
 

C. Autoroutes 
 
Auto’s kunnen in de Zoen en Zoefstrook 
parkeren. Hiervoor is aan de achterkant van de 

school een strook asfalt met drie banen. Het is 
1-richtingsverkeer, de ingang is aan de 
noordkant (Aviorstraat) en de uitgang aan de 
oostkant. De strook is beperkt geopend. Bij 

aanvang van de school van 8:00 uur tot en met 
8:45 uur. De Zoen en Zoefstrook is alleen  
’s ochtends geopend wanneer de kinderen naar 

school worden gebracht. Daarna zijn de hekken 
gesloten en is het terrein beschikbaar als 
speelplein.  
 
Binnen deze stroken hebben we ook afspraken 
om de veiligheid van onze kinderen te 
vergroten. De linker- en rechterstrook zijn 

bedoeld om de auto te parkeren. De middelste 
strook is bedoeld voor het verkeer (let op: max. 

10 km/u!).  
Naast de Zoen en Zoef is het mogelijk om de 
auto te parkeren aan de kant van de weg buiten 
het hek, waarbij gebleken is dat er een 

ongeschreven eenrichtingsverkeer is vanaf de 
Rijksstraatweg. Tevens is het mogelijk om de 
auto bij het gemeentehuis, het zwembad, Zaal 
Balk en het transferium te parkeren.  
 
 

Let op! De parkeerplaatsen aan de voorkant 

van de school zijn bestemd voor de 
leerkrachten, De SKSG, de Zijlen en relaties.  

 

D. Kinderen ophalen 
 

Om 14.30 uur gaan de scholen uit. De 
leerkrachten verzamelen de kleuters en ouders 
kunnen wachten op de lichtgrijze vlakken in 
onderstaande tekening (punt 4 en 5). Hierdoor 
hebben de leerkrachten goed zicht op de 
kleuters en hun wachtende ouders. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voor de oudere kinderen kunnen de ouders bij 
de uitgang van het terrein wachten. De Zoen en 

Zoefstrook mag bij het halen met de auto niet 

gebruikt worden. 
 
 
 
 
Eventuele op- en/of aanmerkingen kunt u kwijt 

bij de leden van de verkeerscommissie  
(verkeerscommissie.noordster@outlook.com) of 
bij de directie van de beide scholen.  
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