Schoolzones

Verkeersveilige schoolomgeving
Wanneer er sprake is van een verkeersonveilige (school)omgeving gaat het bijna altijd om een combinatie
van knelpunten. Foutparkeren en te hard rijden zijn hier twee voorbeelden van. Foutgeparkeerde auto’s en/
of vrachtwagens belemmeren het zicht vóór en op de kinderen. Dit in combinatie met te hard rijden leidt
tot verkeersonveilige situaties rondom de school. Bij het creëren van een verkeersveilige schoolzone hoeft de
focus in eerste instantie niet te liggen op het plaatsen van verkeersmaterialen. Voor deze integrale aanpak is
samenwerking tussen gemeenten, politie, scholen, kinderen, bedrijven en (verkeers)ouders noodzakelijk. HR
Groep kan de verkeersproblemen achterhalen, verkeerskundig advies geven en de juiste verkeersmaterialen
plaatsen om schoolzones veiliger en prettiger te maken.

Verkeersveilige Schoolzones
Aanpak verkeersveilige schoolzone
Wanneer de schoolomgeving niet veilig is voor kinderen,
zullen verzorgers er vaker voor kiezen om hun kind met
de auto naar school te brengen. Veel autoverkeer rondom
scholen zorgt juist voor onveilige situaties. Zo ontstaat
er een vicieuze cirkel. Daarom is het belangrijk om naast
een goede inrichting van de openbare ruimte rondom een
school ook aandacht te hebben voor gedrag. Bijvoorbeeld
door fietsen en lopen onder kinderen en verzorgers te
stimuleren. Daardoor leren kinderen op jonge leeftijd
(zelfstandig) deel te nemen aan het verkeer en het
bewegen is ook nog eens goed voor de gezondheid. Een
succesvolle aanpak met goede oplossingen is vrijwel altijd
een combinatie van maatregelen:

Attentie op straat met schoolzoneborden en
snelheidsdisplays
Veel veiligheidswinst is te behalen als kinderen, die lopend
of fietsend naar school komen, zo min mogelijk hinder
hebben van autoverkeer. Een autovrije straat voor de
school is niet altijd te realiseren. Wel kan de directe
omgeving bij een schooltoegang worden afgestemd op

•

Verbeteren van de infrastructuur;

•

Ruimte bieden voor de verschillende functies van de
schoolomgeving;

•

Een goede ruimtelijke planning;

•

Kinderen weerbaarder maken in het verkeer.

Aan de slag

kinderen. Bijvoorbeeld door te voorkomen dat auto’s op de
stoep parkeren, waardoor het zicht voor en op kinderen
niet wordt belemmerd. Maar dit kan ook met bijvoorbeeld
een schoolzonebord die een schoolzone markeert of een
display met alternerende LED lampen knippert alleen
wanneer een voetganger wil oversteken.

De aanpak van onveilige verkeerssituaties begint altijd
met onderzoek. Zodra bekend is welke situaties zich
rond de school en op weg naar school voordoen, kan een
passende oplossing worden bedacht. HR Groep biedt na
een gedegen analyse maatwerkoplossingen voor iedere
schoolomgeving.
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Verkeersveilige Schoolzones

Veilig oversteken met Pierre Pencil©

Schoolzone Campagneborden

Het opvallende Pierre Pencil© meubilair maakt de

Naast onze palen, bogen en hekken hebben wij ook

schoolomgeving herkenbaar. Het tekengerei, leverbaar

de Pierre Pencil campagneborden. Wij maken onze

in de primaire kleuren, zorgt ervoor dat de weggebruiker

schoolzones op attent dat zij een schoolzone naderen met

ziet dat hij een schoolomgeving nadert. Het Pierre

onze kleurrijke campagneborden. Deze zijn herkenbaar

Pencil© meubilair bestaat uit accentpalen, trottoirpalen,

aan onze Pierre Pencil mascotte. U kent deze ook vast;

geleidebogen en hekjes. De attentiepaal accentueert de

de campagneborden van Veilig Verkeer Nederland. Ze

schoolomgeving en de oversteekplaats. De trottoirpalen

moedigen automobilisten en andere weggebruikers aan

en hekjes voorkomen dat kinderen de straat op rennen en

om rekening te houden met bijvoorbeeld schoolgaande

dat auto’s op de stoep parkeren.

kinderen.
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Een campagnebord bestaat uit een aluminium frame met daarin een
kunststof retro-reflecterende campagneplaat die aan voor- en achterzijde is voorzien van een op verkeers- veiligheid gerichte boodschap. HR
Groep draagt zorg voor de verkoop, productie en eventueel de plaatsing

Fietsparkeersystemen
Goede

faciliteiten

van de campagneborden.

dragen

bij

aan

een

veilige

schoolomgeving. Het is dan ook belangrijk dat leerkrachten
en leerlingen hun fiets veilig kunnen stallen bij de school.
HR

Groep

biedt

verschillende

fietsparkeersystemen

aan die veilig parkeren mogelijk maken, zoals het MB
fietsparkeersysteem.
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Verkeersveilige Schoolzones
Educatief leren met Dick Bruna
‘Verkeerslessen op Straat’ is een serie vrolijke lesborden en
stoeptegels met daarop verkeerslessen in de welbekende
beeldtaal van Dick Bruna. Zo kunnen kinderen in de praktijk
oefenen met verkeersituaties in herkenbare afbeeldingen
begeleid door sprekende rijmpjes. Deze producten kunnen
samen worden toegepast. Deze producten worden in
fullcolour uitgevoerd op borden van hoge kwaliteit.

Wie geeft er les?
Natuurlijk kunt u als leerkracht zelf met (groepjes)
Spelenderwijs leren met het Schoolpleinpakket

kinderen aan de slag, maar daarnaast is de opzet van de

Het Schoolpleinpakket biedt u een compleet en compact

opdrachtkaarten zo dat ook anderen (stagiaires, kinderen

pakket praktijkopdrachten. Met het Schoolpleinpakket

van groep 7 en 8, VVN Verkeersouders) er gemakkelijk mee

heeft u gedurende het hele schooljaar volop praktische

kunnen werken.

verkeerslessen voor alle groepen van de basisschool. Leuk
om te doen op het schoolplein, in de gymzaal of aula!

Met het Schoolpleinpakket oefenen en ontwikkelen
leerlingen de vaardigheden van het lopen en fietsen in een

Meer weten?
Contact
Bezoek onze website www.hrgroep.nl
of neem contact op met:

veilige omgeving, zodat ze zich veilig kunnen gedragen als

Caroline van Rij

fietser en als voetganger.

Streetcare@hrgroep.nl
+31 (0)70 399 85 11
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