
Goedemiddag Ruud, 
 
Hierbij als gisteren bij de situatie Nieuwstraat – Beethovenlaanlaan besproken onze afspraak 
bevestigd en daarmee vastgelegd. 
 
We hebben afgesproken dat de situatie voor nu (verder) wordt uitgevoerd conform het 
uitvoeringsontwerp. 
Dit met name gezien de praktijk dat de helft van de kruising begin van deze week al als zodanig was 
uitgevoerd. Ik ben hier te laat geweest met ‘ingrijpen’. 
Constructief gezien is het gekozen ontwerp echter ook de meest solide. Het ‘doortrekken van het 
trottoir’ over het kruisingsvlak gaat constructief (bevoorradingsroute) en qua afwatering 
onherroepelijk tot (grote) problemen leiden tijdens de gebruiksfase.  
 
Laat onverlet dat jij niet geheel content bent met de situatie, ook dat is bij deze genoteerd.  
We houden de situatie nauwlettend in de gaten en als na verloop van tijd blijkt dat er idd een 
onwenselijke situatie ontstaat, doordat het gewenste gedrag voor de gebruiker niet duidelijk is, dan 
kan dit alsnog worden aangepast. 
In dat geval moet er, gezien bovengenoemde constructieve en afwatering uitdagingen, wel een 
degelijk nieuw ontwerp worden bepaald. 
 
Met mijn dank voor je instemming en flexibiliteit. 
 
Groet, 
 

 
  
  
 
 
Van: Kuntzel, Ruud (R.A.) <ruud.kuntzel@politie.nl>  
Verzonden: donderdag 24 januari 2019 14:43 
Aan: Stefan Huits <Stefan.Huits@schagen.nl> 
CC: Frank Watertor <Frank.Watertor@schagen.nl>; Anton Munniks <anton.munniks@schagen.nl> 
Onderwerp: FW: voorrang op Beethovenlaan - Nieuwstraat > uitritconstructie 
 
Hallo Stefan, 
 
Ischaka IJzer van Strukton vat het goed samen en bevestigt daarmee ook mijn bezwaar tegen deze 
uitvoering. Natuurlijk mag je van de richtlijnen afwijken als je dat goed kan motiveren en v.w.b. het 
gebruik van betonstraatstenen i.p.v. inritblokken is dat acceptabel. 
 
De molgoot is echter een ander verhaal, want die uitvoering is niet alleen in strijd met de richtlijn, maar 
het zorgt ook voor een duidelijk ander beeld dan je verwacht bij een inritconstructie. 
Ik noem hierbij even de situatie Herenstraat-Loet-Rensgars als voorbeeld. Een uitrit? Een 
gelijkwaardig kruispunt? De situatie is voor ons al lastig om uit te leggen, laat staan dat de gebruikers 
dit duidelijk vinden. Dat leidt dus tot conflicten v.w.b. het verlenen van voorrang. Enkel en alleen door 
een verkeert uitgevoerde aansluiting. Dat wil ik bij de Beethovenlaan-Nieuwstraat graag voorkomen. 
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Door de molgoten ontstaat niet het beeld van een uitrit, maar door de bestrating, die ook weer anders 
is dan die van de Beethovenlaan, kan wel de indruk ontstaan van een voorrangssituatie. Tegelijkertijd 
geven de molgoten weer een beeld van een gelijkwaardige aansluiting. Kortom, zoals het plan er nu 
ligt wordt een onduidelijke situatie gemaakt, die niet conform de richtlijnen is en waarbij niet voor alle 
weggebruikers gelijk duidelijk is wie er voorrang heeft en waarom. 
 
Op papier kunnen wij, met al onze kennis van de materie, hier al over discussiëren, maar als het 
straks is uitgevoerd, verwacht ik dat de discussie op straat verder gaat en dat moet je voorkomen. 
Denk ook maar even aan die man, en later die vrouw, die ons vroegen of de grijze “balken” in de 
rijbaan van de Nieuwstraat een zebrapad was, want de auto’s stopten niet voor ze! 
Een situatie moet voor alle weggebruikers duidelijk zijn en de richtlijnen moeten er voor zorgen 
vergelijkbare situaties ook op dezelfde wijze worden uitgevoerd. 
Ik verzoek je dus dringend om hier nog eens goed naar te kijken. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Ruud Kuntzel  
Verkeersadviseur 
 
Politie  | Noord-Holland | DROS | Afdeling Infrastructuur | Team VerkeersAdvisering 
Bezoek- en postadres: Koperwiek 2, 1742GR Schagen 

 06 46 39 17 92 

 
Van: Stefan Huits [mailto:Stefan.Huits@schagen.nl]  
Verzonden: dinsdag 22 januari 2019 14:56 
Aan: Kuntzel, Ruud (R.A.) <ruud.kuntzel@politie.nl> 
CC: Frank Watertor <Frank.Watertor@schagen.nl>; Anton Munniks 
<anton.munniks@schagen.nl> 
Onderwerp: RE: voorrang op Beethovenlaan - Nieuwstraat > uitritconstructie 
 
Goedemiddag Ruud, 
 
Mbt de kruising Nieuwstraat/Beethovenlaan heb ik in vervolg op ons bezoek en hetgeen 
besproken, aan Strukton (Unihorn) gevraagd de kruising als ontworpen verkeerstechnisch te 
toetsen aan de richtlijnen. 
Bijgevoegd de bevindingen en onderbouwing naar aanleiding hiervan. 
 
Ik ben (nog altijd) van mening dat uitvoering conform ontwerp dan misschien niet geheel 
volgens de richtlijnen is, maar in de situatie als die er buiten is wel de meest plausibele. Er is 
goed over nagedacht.  
Als we de molgoten hier zouden weglaten, dan is er mijn ogen een stuk minder onderscheid 
in bedoeld gebruik. 
 
Graag jouw reactie. 
 
Groet, 
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Van: Kuntzel, Ruud (R.A.) <ruud.kuntzel@politie.nl>  
Verzonden: donderdag 6 december 2018 08:03 
Aan: Stefan Huits <Stefan.Huits@schagen.nl>; Anton Munniks <anton.munniks@schagen.nl> 
CC: Frank Watertor <Frank.Watertor@schagen.nl> 
Onderwerp: RE: voorrang op Beethovenlaan - Nieuwstraat > uitritconstructie 
 
Hallo Stefan en Anton, 
 
N.a.v. ons locatie bezoek even het volgende ter bevestiging. 
Jullie gaan bekijken wat mogelijk is om de verharding van het trottoirgedeelte van de 
Beethovenlaan, zonder molgoot o.i.d., door te trekken over de uitritconstructie.  
 
We hebben ook gekeken bij het gedeelte van de Nieuwstraat dat al is herstraat en daarbij 
bleek dat er nu feitelijk geen sprake is van parkeervakken. Middels een andere kleur klinker is 
nu een strook aangegeven om te parkeren en daar komt een blauwe lijn langs, uitgevoerd in 
klinkers. Een strook heeft het nadeel dat sommige bestuurders ruim gaan parkeren, waardoor 
er minder auto’s kunnen staan.  
Belangrijker is dat dit in een blauwe zone ligt en dat er dus alleen geparkeerd mag worden in 
parkeervakken. Ik heb jullie daarom geadviseerd om in de strook de vakken duidelijk aan te 
geven. Met witte steken op de hoekpunten van de vakken moet dat lukken, maar voor de 
duidelijkheid zou ik er nog 1 of 2 witte stenen aan toe voegen als afscheiding tussen de 
vakken. 
 
Verder bleek uit reacties van toevallige passanten die ons aanspraken, dat de grijze betonnen 
banden, die dwars over de rijbaan zijn aangebracht, voor onduidelijkheid zorgen. Men vroeg 
zich af of dacht dat het zebrapaden waren. Nu lijken ze daar totaal niet op, maar het geeft wel 
aan dat dit soort “sierbestrating” wel “mooi” is, maar ook voor verwarring kan zorgen. Weer 
een goede reden om dit soort vormen niet op/in een rijbaan te gebruiken. 
 
Ik hoor graag van jullie als duidelijk is hoe de uitritconstructie er precies uit komt te zien. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Ruud Kuntzel  
Verkeersadviseur 
 
Politie  | Noord-Holland | DROS | Afdeling Infrastructuur | Team VerkeersAdvisering 
Bezoek- en postadres: Koperwiek 2, 1742GR Schagen 

 06 46 39 17 92 

 
Van: Kuntzel, Ruud (R.A.)  
Verzonden: donderdag 15 november 2018 16:40 
Aan: 'Stefan Huits' <Stefan.Huits@schagen.nl>; Anton Munniks 
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<anton.munniks@schagen.nl> 
CC: Frank Watertor <Frank.Watertor@schagen.nl> 
Onderwerp: RE: voorrang op Beethovenlaan - Nieuwstraat > uitritconstructie 
 
Hoi mannen, 
 
Goed plan. Ik kan maandag de 26e de hele dag, woensdag de 28e de ochtend en 
maandag de 3e de middag na 14.00 uur. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Ruud Kuntzel  
Verkeersadviseur 
 
Politie  | Noord-Holland | DROS | Afdeling Infrastructuur | Team VerkeersAdvisering 
Bezoek- en postadres: Koperwiek 2, 1742GR Schagen 

 06 46 39 17 92 

 
Van: Stefan Huits [mailto:Stefan.Huits@schagen.nl]  
Verzonden: donderdag 15 november 2018 16:24 
Aan: Kuntzel, Ruud (R.A.) <ruud.kuntzel@politie.nl>; Anton Munniks 
<anton.munniks@schagen.nl> 
CC: Frank Watertor <Frank.Watertor@schagen.nl> 
Onderwerp: RE: voorrang op Beethovenlaan - Nieuwstraat > uitritconstructie 
 
Hai Ruud, 
 
Anton en ik hebben het er vandaag nog weer even over gehad en wij zouden 
graag een afspraak met je maken om ter plekke te gaan kijken. 
Wanneer schikt jou dat in de week van 26 november of 3 december? 
 
Groet, 
 

 
  
  
 
 
Van: Kuntzel, Ruud (R.A.) <ruud.kuntzel@politie.nl>  
Verzonden: donderdag 15 november 2018 08:32 
Aan: Stefan Huits <Stefan.Huits@schagen.nl>; Anton Munniks 
<anton.munniks@schagen.nl> 
CC: Frank Watertor <Frank.Watertor@schagen.nl> 
Onderwerp: RE: voorrang op Beethovenlaan - Nieuwstraat > uitritconstructie 
 
Hoi Stefan en Anton, 
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Hebben jullie dit inmiddels intern besproken en zo ja, wat is het resultaat? 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Ruud Kuntzel  
Verkeersadviseur 
 
Politie  | Noord-Holland | DROS | Afdeling Infrastructuur | Team 
VerkeersAdvisering 
Bezoek- en postadres: Koperwiek 2, 1742GR Schagen 

 06 46 39 17 92 

 
Van: Kuntzel, Ruud (R.A.)  
Verzonden: woensdag 31 oktober 2018 09:24 
Aan: 'Stefan Huits' <Stefan.Huits@schagen.nl>; Anton Munniks 
<anton.munniks@schagen.nl> 
CC: Frank.Watertor@schagen.nl 
Onderwerp: RE: voorrang op Beethovenlaan - Nieuwstraat > 
uitritconstructie 
 
Hoi Stefan, 
 
Even ter bevestiging van ons gesprek van gistermorgen. 
Je hebt me uitgelegd en laten zien hoe en waarmee de 
uitritconstructie wordt vormgegeven. 
Daarbij werd mijn vermoeden, dat de uitritconstructie niet conform de 
CROW richtlijnen wordt uitgevoerd, bevestigd. 
 
De plannen wijken op 3 punten af van de richtlijn: 

1. Een belangrijk onderdeel van die richtlijn is dat het trottoir, in 
dezelfde verharding en kleur, door loopt over de 
uitritconstructie. Dat is in de huidige plannen niet het geval, 
want het trottoir is langs de Beethovenlaan standaard 
uitgevoerd in betontegels van 30 x 30 en dat wordt in deze 
plannen onderbroken door een combinatie van rood/bruine 
(trottoirgedeelte) en rood/antraciet (rijloper) kleurige klinkers. 

2. De rand van de oprit wordt uitgevoerd in grote grijze klinkers, 
i.v.m. de lichte kromming van de rijbaan. Dat is begrijpelijk, 
maar ook dit wijkt weer af van de gebruikelijke “inritblokken” 
en dat alles bij elkaar zorgt er voor dat dit geen duidelijk 
herkenbare uitritconstructie wordt, die voldoet aan de 
richtlijnen van het CROW. 

3. Er wordt een soort molgoot gemaakt die de ronde vormen van 
de huidige trottoirbanden volgt. Ook dat is afwijkend van de 
richtlijn, want die voorziet daar niet in. 

 
Als een uitrit niet direct als zodanig zal worden herkend, ontstaat 
een onduidelijke situatie en kunnen er ook problemen ontstaan 
bij het verlenen of juist niet verlenen van voorrang.  
Ik begrijp dat een architect een voor het oog mooie entree c.q. 
constructie wil maken, maar dat kan mijn mening niet betekenen dat 
daarmee wordt afgeweken van een duidelijk richtlijn, terwijl een goede 
motivatie daarvoor ontbreekt (m.u.v. de betonklinkers i.p.v. de 
inritblokken). 
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Mijn advies is dus om in ieder geval de grijze betontegels, zoals die 
nu het trottoir vormen langs de Beethovenlaan, door te trekken over 
de uitritconstructie heen, zodat op dat punt wordt voldaan aan de 
richtlijn. 
De rijbaan en het trottoirgedeelte daar achter kan dan met een 
afwijkende verharding worden gedaan, inclusief molgoot. 
V.w.b. dat laatste; weggebruikers hebben duidelijk behoefte aan 
“geleiding” en willen graag direct zien waar ze moeten/mogen rijden 
en lopen. Een gering onderscheid tussen de verschillende 
bestemmingen van de weg, zorgt er ook voor dat men parkeert, rijdt 
en loopt waar het uit komt, maar niet altijd, of juist helemaal niet, 
gewenst is. Een dergelijke situatie kan dan zorgen voor een 
handhavingsprobleem. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Ruud Kuntzel  
Verkeersadviseur 
 
Politie  | Noord-Holland | DROS | Afdeling Infrastructuur | Team 
VerkeersAdvisering 
Bezoek- en postadres: Koperwiek 2, 1742GR Schagen 

 06 46 39 17 92 

 
Van: Kuntzel, Ruud (R.A.)  
Verzonden: vrijdag 26 oktober 2018 09:04 
Aan: 'Stefan Huits' <Stefan.Huits@schagen.nl>; Anton Munniks 
<anton.munniks@schagen.nl> 
Onderwerp: RE: voorrang op Beethovenlaan - Nieuwstraat 
 
Hoi Stefan, 
 
Dan kom ik graag even bij jullie langs om dit nog even goed te 
bekijken, zodat we op straat geen vreemde constructies krijgen. Ik 
heb namelijk geen goed beeld bij wat jij beschrijft. Ik neem nog even 
contact op. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Ruud Kuntzel  
Verkeersadviseur 
 
Politie  | Noord-Holland | DROS | Afdeling Infrastructuur | Team 
VerkeersAdvisering 
Bezoek- en postadres: Koperwiek 2, 1742GR Schagen 

 06 46 39 17 92 

 
Van: Stefan Huits [mailto:Stefan.Huits@schagen.nl]  
Verzonden: donderdag 25 oktober 2018 19:57 
Aan: Kuntzel, Ruud (R.A.) <ruud.kuntzel@politie.nl>; Anton Munniks 
<anton.munniks@schagen.nl> 
Onderwerp: RE: voorrang op Beethovenlaan - Nieuwstraat 
 
Hai Ruud, 
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De bebording zullen we idd verplaatsen. 
Vwb de ‘ronde trottoirbanden’, dit is een molgoot, a-niveau met de 
rest van de straat en de verharding wordt in het verband idd wel 
doorgetrokken. 
Het is enkel keiformaat (vanwege de sterkte) ipv dikformaat. 
 
De tekening behoeft derhalve geen aanpassing. 
 
Groet, 
 

 
  
  
 
 
Van: Kuntzel, Ruud (R.A.) <ruud.kuntzel@politie.nl>  
Verzonden: donderdag 25 oktober 2018 14:43 
Aan: Anton Munniks <anton.munniks@schagen.nl>; Stefan Huits 
<Stefan.Huits@schagen.nl> 
Onderwerp: RE: voorrang op Beethovenlaan - Nieuwstraat 
 
Hallo Anton, 
 
Excuses aanvaardt ☺ Ik neem aan dat jullie dan in ieder geval de 
ronde trottoirbanden verwijderen en het trottoir in dezelfde verharding 
doortrekken.  
Dat, in combinatie met rechte hoeken in de uitrit, geeft het dan nog 
wel het uiterlijk van een uitritconstructie, maar ik had hem uiteraard 
liever wat smaller gezien. 
Krijg ik nog even een aangepaste tekening van jullie? 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Ruud Kuntzel  
Verkeersadviseur 
 
Politie  | Noord-Holland | DROS | Afdeling Infrastructuur | Team 
VerkeersAdvisering 
Bezoek- en postadres: Koperwiek 2, 1742GR Schagen 

 06 46 39 17 92 

 
Van: Anton Munniks [mailto:anton.munniks@schagen.nl]  
Verzonden: donderdag 25 oktober 2018 12:40 
Aan: Kuntzel, Ruud (R.A.) <ruud.kuntzel@politie.nl>; Stefan Huits 
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<Stefan.Huits@schagen.nl> 
Onderwerp: RE: voorrang op Beethovenlaan - Nieuwstraat 
 
Goedemiddag Ruud, 
 
Excuses dat je nog geen antwoord hebt ontvangen. Stefan en ik 
hebben hier contact over gehad.  
 
De bebording wordt aangepast. De ingang van de Nieuwstraat is 
inderdaad ontworpen om het verkeersluwe karakter van de 
Nieuwstraat meer te accentueren en het autoverkeer meer naar de 
Schubertlaan te leiden. Echter, de ingang van de Nieuwstraat moet 
nog wel voldoende breed zijn voor groot verkeer om er toch in te 
kunnen rijden. Vandaar dat hij breder is geworden dan wat de ASVV 
voorschrijft. Dit laatste kan in dit stadium ook niet meer aangepast 
worden, los van dat er bewust voor deze oplossing is gekozen. De 
bestrating in het trottoir moet wel de doorgaand zijn, zodat duidelijk 
wordt dat dit een trottoir is. 
 
Ik hoop dat je met deze uitleg toch tevreden bent over de gekozen 
oplossing. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anton 
 
 
 
 
 

Anton Munniks 

Beleidsmedewerker verkeer, vervoer en wegen 

 

Bezoekadres: 
Laan19, 
1741EA Schagen 
Postadres: 
Postbus 8, 1740 
AA Schagen 
Tel.: (0224) 210 
400 
Fax: (0224) 210 
455 

    

 
 

Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te 
printen? 

 
Disclaimer: 
Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is 
uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze informatie niet voor u 
bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw 
bestanden verwijderen? De gemeente Schagen sluit het gebruik van e-mail 
uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen. 

mailto:Stefan.Huits@schagen.nl
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Van: Kuntzel, Ruud (R.A.) <ruud.kuntzel@politie.nl>  
Verzonden: donderdag 25 oktober 2018 08:47 
Aan: Stefan Huits <Stefan.Huits@schagen.nl>; Anton Munniks 
<anton.munniks@schagen.nl> 
Onderwerp: FW: voorrang op Beethovenlaan - Nieuwstraat 
 
Heren, 
 
Zie onderstaande mail. Ik heb nog geen reactie van jullie ontvangen. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Ruud Kuntzel  
Verkeersadviseur 
 
Politie  | Noord-Holland | DROS | Afdeling Infrastructuur | Team 
VerkeersAdvisering 
Bezoek- en postadres: Koperwiek 2, 1742GR Schagen 

 06 46 39 17 92 

 
Van: Kuntzel, Ruud (R.A.)  
Verzonden: vrijdag 12 oktober 2018 16:01 
Aan: Stefan Huits <Stefan.Huits@schagen.nl> 
CC: Anton Munniks <anton.munniks@schagen.nl> 
Onderwerp: RE: voorrang op Beethovenlaan - Nieuwstraat 
 
Hoi Stefan, 
 

1. Op bijgevoegde tekening is ook het kruispunt Beethovenlaan 
– Nieuwstraat te zien. Ik zie daar een “uitritconstructie”, maar 
zoals deze nu is getekend, voldoet die niet aan de criteria. 
Hij is (te) breed en heeft rond lopende trottoirbanden zoals 
een gewone aansluiting. Uit de tekening blijkt ook niet dat het 
trottoir (verhoogd) doorloopt over de uitritconstructie. 
Ik vermoed dat hier een uitritconstructie is bedacht om het 
verkeer te ontmoedigen om de Nieuwstraat in te rijden, maar 
met deze “uitnodigende monding” gaat dat zeker niet lukken. 

 
Als hier ook vrachtwagens in moeten kunnen rijden, dan 

adviseer ik om hier dezelfde aansluiting als de Schubertstraat te 
maken en dus met een voorrangregeling middels B6 en 
haaientanden. 
 

2. Een ander puntje zijn de L4 borden voor de zebrapaden. Nu 
staat op de A. Mauvestraat een L4 en ik begrijp de bedoeling, 
maar daar rijden ook bestuurders rechtdoor en die komen 
helemaal geen zebrapad tegen. Die locatie voor dat bord is 
dus niet correct. Hij hoort kort voor het zebrapad en dus op 
de Beethovenlaan (rechts). 

 
3. Tevens mis ik een L4 bij het andere zebrapad (vanaf de A. 

Mauvestraat linksaf). 
 
Ik zie graag een aangepaste tekening van deze locatie. 
 

Met vriendelijke groet, 

mailto:ruud.kuntzel@politie.nl
mailto:Stefan.Huits@schagen.nl
mailto:anton.munniks@schagen.nl
mailto:Stefan.Huits@schagen.nl
mailto:anton.munniks@schagen.nl


 
Ruud Kuntzel  
Verkeersadviseur 
 
Politie  | Noord-Holland | DROS | Afdeling Infrastructuur | Team 
VerkeersAdvisering 
Bezoek- en postadres: Koperwiek 2, 1742GR Schagen 

 06 46 39 17 92 

 
Van: Stefan Huits [mailto:Stefan.Huits@schagen.nl]  
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 10:42 
Aan: Kuntzel, Ruud (R.A.) <ruud.kuntzel@politie.nl> 
CC: Anton Munniks <anton.munniks@schagen.nl> 
Onderwerp: RE: voorrang op Beethovenlaan - Schubertstraat 
 
Goedemorgen Ruud, 
 
Zie bijgevoegd als beloofd ter beoordeling de aangepaste situatie 
van de kruising Schubertstraat – Beethovenlaan. 
 
Ik hoor graag of dit de situatie is als gewenst. 
 
Dank & Groet, 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 

Stefan Huits 

Projectleider Openbaar gebied. 

 

Bezoekadres: , 
1741EA Schagen 
Postadres: 
Postbus 8, 1740 
AA Schagen 
Tel.: (0224) 210 
400 
Fax: (0224) 210 
455 

    

 
 

Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te 
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printen? 

 
Disclaimer: 
Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is 
uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze informatie niet voor u 
bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw 
bestanden verwijderen? De gemeente Schagen sluit het gebruik van e-mail 
uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen. 

Van: Kuntzel, Ruud (R.A.) <ruud.kuntzel@politie.nl>  
Verzonden: dinsdag 11 september 2018 15:30 
Aan: Stefan Huits <Stefan.Huits@schagen.nl> 
CC: Menno Boermans <Menno.Boermans@schagen.nl> 
Onderwerp: voorrang op Beethovenlaan - Schubertstraat 
 
Hallo Stefan, 
 
Zoals afgesproken deze mail even ter bevestiging van ons 
telefoongesprek. 
De Schubertstraat wordt heringericht, inclusief de aansluiting met de 
Beethovenlaan. 
Op dit kruispunt was de voorrang geregeld, waarbij de 
bestuurders op de Beethovenlaan voorrang hadden. Nu is er 
sprake van een tijdelijke situatie, zonder belijning, omdat de toplaag 
nog moet worden aangebracht. 
Ik heb van jou begrepen dat het de bedoeling is om dit kruispunt als 
gelijkwaardig uit te voeren.  
Dat betekent een wijziging van de voorrang en in dat geval had dit 
met mij besproken moeten worden, waarbij een bebordingstekening 
moet worden overlegd, en dat is niet gebeurd. 
 
Ik heb begrepen dat de 30-zone op de Schubertstraat begint en 
eindigt op ongeveer 20 meter vanaf genoemd kruispunt. Dat betekent 
dat de dit kruispunt een aansluiting blijft van 2 wegen met een 
maximum snelheid van 50 km/h.  
In dat geval moet, conform de richtlijn van het CROW, de voorrang 
geregeld worden, zoals dat voorheen ook het geval was. De 
bestuurders op de Beethovenlaan krijgen dan voorrang t.o.v. de 
Schubertstraat. 
Dat is ook logisch, gezien het feit dat alle andere zijwegen op de 
Beethovenlaan zijn of worden aangesloten met een uitritconstructie of 
voorrangsregeling en de Beethovenlaan feitelijk deel uit maakt van de 
z.g. “binnenring” van Schagen (A. Mauvestraat – Beethovenlaan – 
Frans Halsstraat – Wilgenlaan).  
 
Advies: 
Bij deze het dringende advies om de voorrangssituatie op het 
kruispunt niet te wijzigen.  
Tevens het advies om tijdelijke (gele) belijning (haaientanden) aan te 
brengen, zolang de toplaag nog niet is aangebracht. 
Wij krijgen namelijk veel vragen over deze situatie, omdat de 
voorrang nu niet is geregeld en het kennelijk voor veel gebruikers niet 
duidelijk is wat men moet doen. 
 
Ik hoor graag z.s.m. of het kruispunt conform advies wordt ingericht. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Ruud Kuntzel  

mailto:ruud.kuntzel@politie.nl
mailto:Stefan.Huits@schagen.nl
mailto:Menno.Boermans@schagen.nl


Verkeersadviseur 
 
Politie  | Noord-Holland | DROS | Afdeling Infrastructuur | Team VerkeersAdvisering 
Bezoek- en postadres: Koperwiek 2, 1742GR Schagen 

 06 46 39 17 92 


