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In april 2021 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het integraal inpassingplan 
oost-west as Huizen. Een van de insprekers in de commissievergadering van 7 april 2021 
was de heer Van der Kley van Mondzorg Huizen. Hij benoemde een 
bereikbaarheidsprobleem door het laten vervallen van de oprit vanaf de praktijk naar de 
Huizermaatweg, een van de onderdelen van het integraal inpassingplan oost-west as. Uit 
eerdere gesprekken met de An Nasr moskee is gebleken dat het gebied een hoge 
parkeerdruk kent tijdens openingstijden, vooral op vrijdagmiddag. Dat heeft geleid tot 
gesprekken van de programmamanager oost-west as met Mondzorg Huizen en de An Nasr 
moskee om de knelpunten in kaart te brengen. Vervolgens hebben wij de leerlingen van het 
Technasium in Huizen, onderdeel van Scholengemeenschap Huizermaat, in het kader van 
hun opleiding gevraagd om te komen met oplossingsrichtingen.  
 
Opdracht Technasium 
Voor Technasiumleerlingen staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal, waarbij 
ze in teamverband werken aan actuele, levensechte projecten. De actualiteit en echtheid van 
de opdrachten vormt de basis van het Technasiumonderwijs. In overleg met de docent is de 
leerlingen een uitgebreide opdrachtbeschrijving voorgelegd, met als centrale vraag: bedenk 
een oplossing voor de verkeerssituatie rondom de An-Nasr moskee en Mondzorg Huizen. 
Maak een voorstelling van de nieuwe situatie met behulp van een maquette of (3D)-tekening. 
Denk niet alleen in technische oplossingen maar ook in organisatorische oplossingen. Een 
organisatorische oplossing kan ook gedrag van verkeersdeelnemers veranderen. Voordat je 
een oplossing bedenkt onderzoek je ten eerste hoe de Huizermaatweg precies wordt 
ingericht en ten tweede wat de mogelijkheden zijn om te parkeren in de buurt. Na 
mondelinge toelichting door de programmamanager en een gastles van een verkeerskundig 
ontwerper, zijn 46 leerlingen in groepjes van gemiddeld 4 personen aan de slag gegaan. Dat 
heeft geleid tot 13 werkstukken die van 21 april tot 10 mei te zien waren in de gang van het 
gemeentehuis.  
 
Beoordeling 
De werkstukken zijn door een jury beoordeeld op: 
1. Kosten; hoe kosteneffectief is de geboden oplossing? 
2. Kwaliteit; hoe effectief is de oplossing voor de praktijk en de moskee? 
3. Creativiteit; hoe worden de stedenbouwkundigen en verkeerskundigen ‘afgetroefd’ met 

nieuwe ideeën? 
4. Originaliteit; hoe bijzonder is deze oplossing voor Huizen. 
De jury bestaat uit de heer Van der Kley (Mondzorg Huizen), de heer Hammouti (An Nasr 
moskee), de heer Vriezenkolk (verkeerskundige gemeente Huizen), de heer Swart 
(programmanager oost-west as) en ondergetekende. 
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Waardering 
Op 10 mei heb ik de leerlingen en hun docenten ontvangen in het gemeentehuis en mijn 
waardering uitgesproken voor de vaak originele en creatieve gedachten van deze leerlingen 
en de wijze waarop zij dit hebben vertaald in tekeningen en maquettes. Zij zijn allen beloond 
met een certificaat van waardering en een cadeaubon.  
 
Bruikbaarheid 
Welke onderdelen van de werkstukken bruikbaar zijn gaan we nu verder bekijken. De 
meeste leerlingen zijn in hun uitwerking dicht bij het vastgestelde ontwerp gebleven. Duidelijk 
is dat in veel van de werkstukken aandacht wordt gevraagd voor de inzet op 
gedragsverandering.  
 


