
Vogelwijk 
Verkeer en parkeren 



Programma/agenda 

 Voorstellen projectteam 

 Participatieproces 

 Online ‘huis’regels 

 Rioolvervangingsproject 

 Klimaatopgave en klimaatadaptief inrichten 

 Wijkcirculatie 

 Routering in de wijk 

 Bereikbaarheid van de wijk 

 Parkeerberekening 
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Projectteam 

Tamara Weber:  Omgevingsmanager/Voorzitter 

David van Zanten: Projectmanager 

Thibo Duifhuizen:  Ontwerper  

Ton Heijnen:  Verkeerskundig ontwerper  

Hester Sleeking:  Communicatieadviseur 

Melissa Morgenland: Verslag 
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Participatie 

 Schetsontwerp  SO met enquête op Doemee – Juli 2020 

  Wijkbezoeken Vogelwijk en Raadsherenbuurt 

    Telefonisch spreekuur – juli t/m september 

  Fysieke bewonersavond SO – 8 oktober 2020 

 Voorlopig Ontwerp  VO met ontwerptoelichting op Doemee – 6 april 

  Verkeerskaders, parkeren, verkeerscirculatie – 7 april 

  Bewonersavonden voorlopig ontwerp 12 t/m 15 april 

  Telefonisch spreekuur 23 april  

  * Extra bewonersavonden mogelijk van 19 t/m 30 april 

  Doemee staat open tot en met 2 mei  voor opmerkingen! 

 Definitief Ontwerp  DO op 13 augustus op Doemee 

  Bewonersavonden DO 30 augustus t/m 2 september 

  (geen ontwerpwijzigingen meer, wel laatste puntjes op de i) 
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Huisregels 

Zet uw microfoon uit zolang de 

presentatie duurt, 

 

 

        Vragen tijdens de presentatie  

        kunt u stellen via chat,  

 

 

Vragen na de presentatie?  

Klik het handje aan en wacht  

op uw beurt. 

(denk aan uw microfoon) 
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Rioolvervangingsproject 

Titel van de presentatie 6 



Circulariteit Klimaatopgaven 

Regen 

Droogte 

Hitte 
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Klimaatadaptief inrichten 

Biodiversiteit 
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Inrichting van de straat 

Waar moet rekening mee worden gehouden? 
 Bereikbaarheid (Voetganger/fiets/auto/hulpdiensten) 

 Parkeren (Auto en fiets) 

 Verkeersveilig 

 Afval ophalen (rolcontainers en ondergrondse containers) 

 Bomen en groen 

 Ondergronds(Kabels&leidingen/riolering/warmtenet/boomwortels) 

 

 Leefbaarheid en woongenot! 
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Uitgangspunten 

 Bereikbaarheid  
 Parkeren 
 Verkeersveilig 
 Afval ophalen 
 Bomen en groen 
 Ondergronds 
 

 Weg en trottoir volgens 

richtlijnen  

 Parkeren in vakken 

 Voorzieningen fietsparkeren 

 Snelheidsremming 

 Opstelplaatsen containers 

buiten parkeervakken 

 Bestaande bomen (wanneer 

mogelijk) handhaven 

 Meer groen, boomspiegels 

vergroten 
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Straatprofielen 

Bomen in 

parkeerstrook 

Smal profiel 

met bomen 

op trottoir 

Breed profiel 

met bomen 

op trottoir 
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12 Huidig 

Voorstel 
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Voorstel 

13 Huidig 13 



14 Huidig 

Voorstel 
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Voorgestelde routering in de wijk 
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Routering afhankelijk van het 
bomenonderzoek 
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Bereikbaarheid van de wijk  

 Vogelwijk is beperkt bereikbaar 
 Lijsterstraat (via Rijnsburgerweg) 

 Blauwe Vogelweg (via Wassenaarseweg) 

 Nachtegaallaan alleen uitgaand verkeer (naar 

Rijnsburgerweg) 
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Nachtegaallaan 
Fietsroute 

 Inrichten als fietsstraat 
 Afsluiting van de Nachtegaallaan voor 

autoverkeer 
 Opstelruimte voor fietsers 

 Verkorten wachttijd 

 
 Lijsterstraat is onveilig 

 Blauwe Vogelweg is tijdens de schoolspits niet veilig 

 Nachtegaallaan is de enige veilige uitgang de wijk uit 

 Verkeerslichten 
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Onderzoek afsluiting Nachtegaallaan 

 Verkenning mogelijkheden Lijsterstraat 
 Analyse verkeersstromen 

 Visuele tellingen 

 Mechanische tellingen 

 Verkeersmodel  

 Simulatie 
 Verkeersafwikkeling in het ongunstigste 

sceanario 

 Uitwerking Nachtegaallaan 
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Onderzoek afsluiting Nachtegaallaan 
Analyse Lijsterstraat-Rijnsburgerweg 

Opstelruimte 

fietspad 

Opstelruimte 

middenberm 
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Onderzoek afsluiting Nachtegaallaan 
Aanpassingen Lijsterstraat-Rijnsburgerweg 

Vergroten 

opstelruimte 

fietspad 
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Onderzoek afsluiting Nachtegaallaan 
Simulatie Lijsterstraat-Rijnsburgerweg 

Deze simulatie wordt binnenkort geplaatst op DoeMee 
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Onderzoek 
afsluiting 
Nachtegaallaan 
Aanpassing 

Nachtegaallaan 
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Opstelruimte 

voor fietsers 

Fietsers 

Rijnsburgerweg 

buiten regeling 

Efficiëntere 

afstelling 

verkeerslichten  



Tot zover 
Vragen?  

 
Steek u hand op en wacht tot u aan de beurt bent.  

Zet dan uw microfoon aan en zet hem na het 

antwoord weer uit en laat uw handje zakken. 
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Parkeerbezetting 

 Jaarlijkse parkeerdrukmeting 
 Wijk opgedeeld in secties 

 Capaciteit bepaald 

 Tellingen aantal geparkeerde auto’s op 

verschillende momenten 

 Nacht (dinsdag) 

 Ochtend (donderdag) 

 Middag (donderdag) 

 Avond (donderdag) 

 Weekend (zaterdagmiddag) 

 Bezetting bepalen 
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Parkeerdrukmeting - secties 
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Parkeerdrukmeting – telling 
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Parkeereis 

 Parkeertelling  Bezetting op het drukste moment 

 Maatgevende moment 

 In woonwijken meestal de nacht 

 Blauwe Vogelweg bij de Thermiek 

 Nachtegaallaan bij de speeltuin 

 

 Het aantal geparkeerde auto’s: 

 Acceptabele bezettingsgraad: 

 

 Benodigd aantal parkeerplaatsen: 215/0,8= 

269! 
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Parkeerbalans 

 Aantal parkeerplaatsen in het VO:  309 
 

 Berekening wordt voor het hele projectgebied gemaakt 

 Niet voor elke straat op zich 

 Loopafstanden kunnen daardoor mogelijk groter worden in 

sommige straten 

 

 Waarom dan toch parkeervakken? 

 Duidelijke regels 

 Handhaafbaarheid 

 Bereikbaarheid hulpdiensten/vuilniswagen 
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Vragen?  
 

Steek u hand op en wacht tot u aan de beurt bent.  

Zet dan uw microfoon aan en zet hem na het 

antwoord weer uit en laat uw handje zakken. 
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Waar kunt u terecht met de vragen 
die u nog heeft? 

 De presentatie van de online bijeenkomst(en) ontvangt u per 

e-mail, de dag nadat deze heeft plaatsgevonden zodat u deze 

nog eens rustig kunt inzien. 

 Van alle bewonersavonden en van de reacties op Doemee 

wordt een verslag gemaakt. Alle vragen worden in dit verslag 

behandelt. Daarnaast laten we weten welke vragen of 

opmerkingen we wel hebben kunnen verwerken in het 

ontwerp en welke niet.  

 Alle verslagen worden uitgewerkt in de maand mei en op 

DoeMee geplaatst. Zodra we zover zijn wordt u hierover 

geïnformeerd per e-mail.  

.  

 

Wij danken u voor uw deelname en tijd 31 


