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De voorgenomen herinrichting van het scholencomplex leidt tot ongerustheid in de wijk vanwege 

de verkeersgevolgen. De voorgeschiedenis, het intrekken van het plan van de gemeente voor een 

‘kiss and ride’ rondom Het Baken en de verdere activiteiten i.v.m. de herinrichting. Daarover kun je 

in het volgende meer lezen. 

Voorgeschiedenis 

Onze gemeenteraad heeft in 2016 beslissingen genomen over de (her)huisvesting van de scholen. 

Daar was in 2015 een uitvoerig gezamenlijk advies aan voorafgegaan van de schoolbesturen en de 

kinderopvangorganisaties. Op basis van een visie om te komen tot integrale kindcentra werd een 

bijbehorend huisvestingsplan vastgesteld. De uitvoering van dit plan is ter hand genomen. Voor het 

scholencomplex in Koningshof betekent dit dat de Johannesschool blijft en dat de Casaschool daar in 

zijn geheel wordt ondergebracht. De Tweemaster krijgt een nieuwe school in Ackerswoude. Per saldo 

leidt dit tot een forse toename van het totale aantal leerlingen op het scholencomplex van nu 430 

naar straks 675. De noodlokalen verdwijnen en er zal nieuwbouw worden gerealiseerd. 

Gemeente ziet af van plan voor ‘kiss and ride’ rondom Het Baken 

Het per auto brengen en halen van de kinderen veroorzaakt nu al overlast. Het is duidelijk dat met 

een veel groter aantal leerlingen de problemen groter worden en dat daarvoor een verkeerskundige 

oplossing moet komen. Tijdens een informatiebijeenkomst december 2018 legde de gemeente een 

plan op tafel: een ‘kiss and ride’ rondje om Het Baken. 

Vanaf het begin riep dit voorstel in onze wijk veel verzet op. Ook de bewonersvereniging heeft half 

januari 2019 daar mede uiting aan gegeven in een stevig commentaar: https://www.wijk-

koningshof.nl/2019/01/reactie-bewonersvereniging-op-herinrichting-scholencomplex/.  

Kernpunt van dit commentaar was een afwijzing van het ‘kiss and ride’ plan van de gemeente. 

Daarnaast werd gevraagd om goede gegevens en analyses om op basis daarvan met de gemeente in 

gesprek te kunnen gaan over mogelijke alternatieven voor dat plan. Om te beginnen moet worden 

bezien of het parkeerterrein bij Het Baken niet beter kan worden benut en of dat dan een voldoende 

oplossing kan bieden. Voor dit alles werd de gemeente dringend in overweging gegeven om een 

gespecialiseerd adviesbureau in te schakelen. Tot slot werd er voor gewaarschuwd dat wanneer de 

analyses aangeven dat er een groot probleem is, dat dan ook voor een grote oplossing moet worden 

gekozen. Met een te kleine oplossing riskeren we dat we met alle huidige problemen blijven zitten en 

dat zelfs nog aanvullende problemen en ergernissen worden opgeroepen.  

Over het ‘kiss and ride’ rondje hebben twee actieve wijkbewoonsters een internet-enquête 

georganiseerd. Zij kregen een respons van bijna 400 personen. Ruim 90% sprak zich uit tegen het 

rondje. Zie voor meer resultaten https://www.wijk-koningshof.nl/wp-

content/uploads/2019/02/Resultaten-bewonerspeiling-Wat-vindt-u-van-een-kiss-and-ride-zone-

rondom-het-Baken-v2-accepted.pdf  

In een overleg op 14 februari 2019 heeft de gemeente laten weten dat wordt afgezien van het plan 

voor een ‘kiss and ride’ rondje om Het Baken. Voor het uitwerken van alternatieve plannen zal een 

beroep worden gedaan op een verkeerskundig bureau. 

Verdere activiteiten 

Wanneer het verkeerskundig bureau van start is gegaan zal een klankbordgroep met betrokkenen de 
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werkzaamheden begeleiden. De Werkgroep Wijkontwikkeling van de bewonersvereniging zal daarbij 

een actieve rol gaan spelen. 

In verband met de bouwplannen voor het scholencomplex heeft de gemeente eind maart 2019 een 

bestemmingsplanprocedure gestart om de twee-laagse variant voor de uitbreiding mogelijk te 

maken. Op 4 april 2019 zal de gemeenteraad zich daarover buigen. 

Een aantal wijkbewoners heeft zich verenigd in de ‘Actiegroep kleinere Casaschool Pijnacker’ en 

ijvert ervoor dat het aantal leerlingen van de Casaschool wordt beperkt tot 300 leerlingen. De 

bewonersvereniging kiest ervoor om zich volledig te richten op het realiseren van een goede 

verkeerskundige oplossing. In de jaarvergadering van 21 februari 2019 was dat een algemeen 

gedeeld gevoelen. Wij denken om te beginnen dat het niet mogelijk zal blijken om een dergelijke 

beperking van het aantal leerlingen af te dwingen. Dit vanwege de voorgeschiedenis en de 

huisvestingsplicht van de gemeente. Daarnaast zal ook met in totaal 550 i.p.v. 675 leerlingen die het 

scholencomplex gaan bezoeken het onverminderd noodzakelijk blijven om een goede 

verkeerskundige oplossing te realiseren. 

Aanvullende informatie 

Zie voor de plannen en opvattingen van de gemeente: 

- algemene informatie op website https://www.pijnacker-nootdorp.nl/wonen-en-leven/tonen-op-

wonen-en-leven/scholencomplex-koningshof-herinrichting.htm  

- informatienota voor de gemeenteraad van 12 maart 2019 van wethouder Peter Hennevanger 

https://pijnacker-

nootdorp.notubiz.nl/document/7423851/1/Voortgang%20proces%20scholencomplex%20Koningshof  

Zie voor informatie over de Casaschool: https://casaschool.nl/ 
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