
 

 

Snelheid in de Geleerdenbuurt 

 

 
De straten binnen de Geleerdenbuurt zijn ingericht als woonerf. Dit betekent dat de verkeersfunctie 
van de weg ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie (lopen, spelen, enz.). Fiets- en autoverkeer is hier 
slechts te gast en dient zijn gedrag aan te passen. 
 

ken De regels voor een woonerf en kom ze na 
 

 voertuigen rijden met een maximum snelheid van 15 km/uur; 

 er is geen aparte rijbaan en geen verhoogd trottoir; 

 voetgangers en kinderen mogen de hele breedte van de openbare weg gebruiken om te 
lopen of te spelen; 

 fiets- en autoverkeer mag voetgangers niet hinderen; 

 alle verkeer van rechts gaat voor; 

 parkeren mag alleen op plaatsen die met een P zijn aangegeven; op andere plaatsen is 
parkeren verboden. 

 

Bij snelheidsmetingen* in de Einsteinlaan en de Pasteurlaan naast het speelterrein is duidelijk 
gebleken dat de bestuurders van motorvoertuigen zich niet van de maximale snelheid van 15 km/uur 
bewust zijn, of die regel gewoon aan hun laars lappen. In de Pasteurlaan rijdt men het hardst van 
beide straten. Meer dan 70% van de motorvoertuigen rijdt hier harder dan de maximum snelheid van 
15 km/uur. Zelfs snelheden van 50 km/uur zijn gemeten! Maar ook in de Einsteinlaan wordt te hard 
gereden, tot zo’n 40 km/uur. 
 

Enkele bewoners van de buurt hebben de gemeente en de wijkvereniging Pijnacker-Noord attent 
gemaakt op deze ongewenste situatie en de hieraan verbonden gevaren voor kinderen. Immers het 
speelterrein voor kinderen aan de Pasteurlaan grenst aan beide straten. De wijkvereniging vindt dat 
dit niet zo kan doorgaan en niet gewacht kan worden tot er echt ongelukken gebeuren. Daarom zijn 
in overleg met de gemeente de volgende afspraken gemaakt: 
 

a. er wordt huis aan huis in de Geleerdenbuurt een flyer verspreid waarin bewoners 
aangespoord worden om elkaar op te hard rijden aan te spreken; 

b. de wijkvereniging plaatst verbodsstickers op lantaarnpalen, e.d. met 15 km/uur; 
c. er komen periodiek indicatieschermen voor snelheid; 
d. de politie wordt aangespoord handhavend op te treden met duidelijke boetes; 
e. bewoners worden uitgenodigd zich te melden voor nader overleg over resultaten bij Henk 

Merkus, Park Berkenoord 30, tel 3692862, email henkmerkus@hetnet.nl; 
f. na ongeveer een jaar wordt geëvalueerd of deze afspraken voldoende effect sorteren. 

 

Gemeente en wijkvereniging hopen op de medewerking van alle bewoners van de Geleerdenbuurt 
teneinde ernstige ongevallen te voorkomen. Door de betere veiligheid wordt deze buurt een fijne, 
plezierige plek zowel voor kinderen als hun ouders. Kleine moeite, groot plezier! 

   
Wijkvereniging Pijnacker-Noord. 
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