
Informatieavond tijdelijke 

onderwijshuisvesting 

Gemeente Zundert, SPOZ, Primakabin, Antea Group

14 november 2022



Nieuwbouw in Klein Zundert 



Meer informatie? www.zundert.nl/scholen

Nieuwbouw in Klein Zundert 

http://www.zundert.nl/scholen


Waarom zijn we vandaag bij elkaar? 

Doel van vanavond: 

- Informeren over het proces rondom de tijdelijke onderwijshuisvesting en 

onderzoeken op het gebied van geluid en verkeer 

Terugblik op de afgelopen twee maanden:

- Noodlokalen worden enkel gebruikt voor onderwijshuisvesting en nadien 

niet voor andere doeleinden 

- Kosten voor de tijdelijke huisvesting vallen hoger uit dan begroot

- Aanbesteding is afgerond, eind oktober definitieve gunning 

- We nemen de zorgen rondom verkeer en geluid serieus 

- Plannen voor de nieuwbouw in Klein Zundert zijn gepresenteerd aan 

omwonenden en ouders van de St. Antoniusschool op 18 oktober



Programma 

• Informeren over het proces van de afgelopen weken

• Presentatie door Antea Group over ruimtelijke onderzoeken (geluid 

en verkeer) 

• Presentatie door Primakabin van het ontwerp 

• In gesprek over maatregelen voor het verminderen van geluids- en 

verkeersoverlast 

• Vooruitblik tot en met realisatie van de noodlokalen 



Geluid

Ontwerp en locatie speelterrein: 

- We hebben twee ontwerpen (varianten) met de speelplekken op verschillende terreinen 

bekeken en de impact op het gebied van geluid daarbij onderzocht

Optie 1: Oorspronkelijk ontwerp 

Optie 2: Aangepast ontwerp met speelplein achter JeeKaaCee



Geluid 

Wettelijk kader: 

De locatie en omgeving van de tijdelijke school valt te typeren als een rustige woonwijk, zoals 

gedefinieerd in de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’. Voor deze situatie geldt de 

volgende randvoorwaarde in 4 stappen:

- Stap 1: In deze situatie geldt er een richtafstand van 30 meter, wat betekent dat er nader onderzoek gedaan 

moet worden naar de geluidbelasting van de omliggende woningen. 

- Stap 2: Inpassing is mogelijk indien de geluidbelasting op de omliggende woningen voldoet aan: 

- Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 45 dB(A)

- Maximaal (piekgeluiden): 65 dB(A)

- Stap 3: Bij het overschrijden van de geluidbelasting uit stap 2 is inpassing ook nog mogelijk. Het bevoegd 

gezag dient dan echter te motiveren waarom het deze belasting in de concrete situatie mogelijk acht, waarbij 

tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken, dan geldt een 

geluidbelasting van maximaal: 

- Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 50 dB(A)

- Maximaal (piekgeluiden): 70 dB(A)

- Stap 4: Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 is inpassing in principe niet mogelijk.



Langtijdgemiddeld geluid Piekgeluiden

55 dB(A) 72 dB(A)51 dB(A) 64 dB(A)

Variant 1: Oorspronkelijk ontwerp 



Langtijdgemiddeld geluid Piekgeluiden

55 -> 38 72 -> 4551 -> 31 64 -> 50

Variant 2: Aangepast ontwerp met speelplein achter 

JeeKaaCee



Langtijdgemiddeld geluid Piekgeluiden

56 dB(A) 71 dB(A)

Variant 2: Aangepast ontwerp met speelplein achter 

JeeKaaCee

46 dB(A) 60 dB(A)

7 m 7 m



Langtijdgemiddeld geluid Piekgeluiden

53 dB(A)

Geoptimaliseerd ontwerp vanuit geluid

42 dB(A) 59 dB(A)

7 m

35 dB(A)

58 dB(A)

7 m

39 dB(A)



Het ontwerp van de tijdelijke huisvesting (Primakabin) 



Het ontwerp van de tijdelijke huisvesting (Primakabin) 



Onderzoek verkeer en parkeren

Parkeergelegenheid voor personeel:

- Er is geen mogelijkheid tot parkeren in de omliggende straten.

- 8-11 extra parkeerplaatsen nodig voor personeel van de tijdelijke school op basis 

van parkeernormen.

- Bij het JeeKaaCee is ruimte om deze aan te leggen.

Parkeergelegenheid voor halen en brengen:

- Parkeerplaatsen nodig voor halen en brengen tussen 25 (De Zonnebloem) en 27

(Sint Antonius), in geval iedereen tegelijk komt.

- Parkeercapaciteit voor halen en brengen is 21 parkeerplaatsen.

- Vanwege spreiding in tijden voor halen en brengen geen knelpunten voorzien 

en niet noodzakelijk hier extra parkeergelegenheid voor te realiseren.

Parkeergelegenheid fietsers:

- 150 fietsparkeerplaatsen voor leerlingen en 12 voor personeel nodig.



Onderzoek verkeer en parkeren

Verkeersgeneratie

- Tijdelijke Sint Antonius: 144 extra verkeersbewegingen (let op: naar school rijden 

telt mee en weer wegrijden telt mee). Dat zijn dan 72 bewegingen in de ochtend en 72 

in de middag. Dat zijn 36 auto’s in de ochtend en 36 auto’s in de middag. 

- Tijdelijke Zonnebloem: 224 extra verkeersbewegingen, geen continue rooster dus 

ook tussen de middag deel van het verkeer. Gemiddeld 56 verkeersbewegingen per 

haal/brengmoment. 

- Op het drukste moment zijn er 54 verkeersbewegingen binnen 20 minuten. Dat 

leidt tot circa 14 verkeersbewegingen per 5 minuten. Op basis van deze intensiteit 

zijn er geen knelpunten te voorzien.

Verkeer fietsers

- Fietsers zullen voor overgrote deel gebruik maken van het fietspad en niet over de Brug 

rijden. Daarom voorgesteld de fietsenstalling aan die zijde te maken.



Onderzoek verkeer en parkeren 

Opgenomen in het ontwerp:

- Scheiden van fietsers en auto’s: Fietsenstalling aan de achterkant

Nader uit te werken: 

- Toevoegen van parkeer- en breng/haal gelegenheid: om 

parkeerdruk in naastgelegen straten zoveel mogelijk te voorkomen 

- Toevoegen van een voetpad vanuit de Brug: om te voetgaande 

kinderen te scheiden van auto’s 

- Realiseren van een schoolzone: Om te stimuleren dat auto’s snelheid 

minderen 

Rol schoolbestuur: 

- Omwisselen van klassen blijkt niet mogelijk 

- Stimuleren van wandel en fietsgebruik 



Schoolzone



Parkeerplaatsen
personeel (locatie ntb)

Langsparkeerstrook inrichten 
voor 7 parkeerplaatsen voor 
halen en brengen

Toevoegen van een voetpad
vanuit de Brug

Schoolzone



Afronding 

• Vergunningaanvraag is op dit moment in behandeling bij de 

gemeente

• Indien de vergunning wordt verleend, dan wordt dit openbaar 

gepubliceerd en start een bezwaartermijn van 6 weken 

• De planning is erop gericht om te starten met plaatsen van de 

noodlokalen begin februari zodat de school kan verhuizen in de 

voorjaarsvakantie (Carnaval)  

• Verslag van deze bijeenkomst zal worden gepubliceerd op 

www.zundert.nl/scholen, net als eventuele vervolginformatie met 

betrekking tot de tijdelijke huisvesting én de nieuwbouw 

• Aanmelden voor mailinglijst is nog altijd mogelijk 

http://www.zundert.nl/scholen


Dank voor uw aandacht

Bezoekadres: Markt 1 | 4881 CN Zundert | T 076 - 599 56 00    

Correspondentieadres: Postbus 10.001 | 4880 GA Zundert |www.zundert.nl | gemeente@zundert.nl 


