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Verkeersveilige schoolomgeving
Maatwerkoplossingen voor iedere schoolomgeving
Verkeersproblemen bij scholen zijn veelzijdig. De omgeving van de school heeft verschillende
ruimtelijke functies, die soms botsen. Mensen zijn zich niet altijd bewust van hun (onveilige)
verkeersgedrag. De directe schoolomgeving kan de grote hoeveelheid verkeer bij het begin en uitgaan
van de school vaak onvoldoende verwerken. Natuurlijk gaat het bijna altijd om een combinatie van
knelpunten. Dit betekent dat bij het zoeken naar goede oplossingen verschillende maatregelen
gecombineerd moeten worden. Samenwerking tussen gemeente, politie, scholen en (verkeers)ouders
is daarom noodzakelijk.
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Dit is echter niet altijd even eenvoudig, aangezien geen twee schoolgebieden hetzelfde zijn. Iedere omgving vraagt
om een eigen integrale aanpak. HR Groep begrijpt de noodzaak van zo'n aanpak en biedt dan ook maatwerk voor
iedere schoolomgeving. Als alle partijen zo hun steentje bijdragen wordt de schoolomgeving voor kinderen weer veilig.
Inrichtingsmaatregelen: structurele aanpak
Kinderen die lopend of met de fiets naar school komen moeten zo min mogelijk hinder hebben van autoverkeer. Een
goede ruimtelijke ordening is onontbeerlijk. Scholen horen niet aan drukke verkeerswegen te liggen. Een verkeersluwe
schoolomgeving draagt bij aan de verkeersveiligheid van kinderen. Een schoolerf of een dertig km-gebied kan hieraan
een goede bijdrage leveren, mits natuurlijk op de juiste manier ingericht.
Een autovrije straat voor de school of een aparte ingang alleen voor langzaam verkeer is helaas niet altijd te
realiseren. Vaak is het wel mogelijk de inrichting van de directe omgeving bij een schooltoegang af te stemmen op
kinderen. Dit kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er geen auto's kunnen parkeren. Geparkeerde auto's of
vrachtwagens belemmeren het zicht voor de kinderen. Bestuurders op hun beurt kunnen slecht zien of er kinderen
naderen. Als een autovrije schooltoegang niet met inrichtingsmaatregelen kan worden gerealiseerd, biedt het instellen
van een stopverbod eventueel nog een oplossing.
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Onderdeel van het stimuleren van kinderen (en ouders) om met de fiets naar school te komen, is om te zorgen voor
voldoende fietsenstallingen. HR Groep biedt, naast fietsparkeersystemen voor volwassenen, ook fietsenrekken
speciaal ontworpen voor het stallen van kinderfietsen. Verder kan worden bekeken of er schoolroutes zijn die
kinderen zelfstandig veilig kunnen volgen. Kinderen zijn te stimuleren om bepaalde routes te nemen en soms kunnen
aparte paadjes en doorsteekjes soelaas bieden. Veilige schoolroutes worden herkenbaar door speciale markering.
Door bijvoorbeeld gebruik te maken van opvallend straatmeubilair of speelelementen zullen kinderen geneigd zijn
deze route te volgen van huis naar school en omgekeerd.
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Iedere omgeving vraagt om een eigen integrale aanpak. HR Groep biedt dan ook - na een kritische analyse, waarbij
de openbare ruimte tegen het licht wordt gehouden en knelpunten in kaart worden gebracht - maatwerkoplossingen
voor iedere schoolomgeving. Geadviseerde maatregelen beperken zich niet tot de inzet van fysieke producten, maar
kunnen door de samenwerking met VVN ook worden gevonden in verkeerseducatie, de inzet van verkeersbrigadiers
en inzet van expertise van VVN.
Door de individuele schoolroutes inzichtelijk te maken en eventuele knelpunten te koppelen aan deze routes,
worden gevaarlijke situaties zichtbaar. Door herkenbare markering, opvallend straatmeubilair of speciale
speelelementen kunnen kinderen worden verleid om juist de veilige routes naar school te volgen. Indien niet het

product de insteek is maar de toegevoegde waarde van de oplossing, levert een product of dienst iets op, in plaats
van dat het iets kost. De oplossing die geboden wordt, is meer dan de levering van producten maar biedt een
totaaloplossing.
Inrichting van het schoolplein
Naast de inrichting van de schoolzone, kunt u bij HR Groep ook terecht voor de inrichting van het schoolplein. Op
onze schoolverkeerspleinen leren de kinderen al spelend, fietsend of rennend de regels in het verkeer. Sprekende
afvalbakken maken het schoonhouden van de omgeving leuk en de interactieve spelzuil combineert educatieve of
beweegopdrachten met de speeltoestellen en/of het verkeersplein. Zo creëert u niet alleen een gezond schoolplein,
maar ook een educatief schoolplein! Meer info? Kijkt u eens op hrgroep.nl/schoolzone.
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