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1 Inleiding 
Dit document betreft het schoolvervoerplan van: 

 Basisschool Berkenboom – De Fontein 

 Gasmeterstraat 28 bus 16 

 9100 Sint - Niklaas 

 

Met dit schoolvervoerplan wil het stadsbestuur meer kinderen op een actieve wijze naar school laten 

komen en inzetten op veiliger en kindvriendelijke schoolomgevingen. Daarnaast worden knelpunten 

in de schoolomgeving in kaart gebracht. Door een nauwe samenwerking tussen de scholen, ouders, 

stadsbestuur, politie en andere actoren zullen een aantal maatregelen genomen worden op vlak van 

educatie, sensibilisatie en handhaving.  

 

In deel 2 van dit plan komt er meer inzicht in de vervoerswijze van de leerlingen. Daarnaast wordt er 

gekeken naar de bereikbaarheid van de school en de acties die de school reeds onderneemt rond 

verkeer. 

 

In deel 3 worden aanbevelingen geformuleerd in verband met infrastructuur, educatie en 

handhaving.  

 

Bijlagen zijn te vinden in deel 4. 

 

 

Figuur 1: Ligging Basisschool Berkenboom – De Fontein * 

* 
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2 Onderzoek tijdens schooljaar 2014-2015 

2.1 Algemene gegevens 
De school telt 189 leerlingen (20 peuters, 68 kleuters en 101 lagere schoolkinderen).  

De voornaamste wegen rondom de school zijn: 

- Nijverheidsstraat 

- Plezantstraat 

- Hofstraat  

- Wegvoeringsstraat  

- R42  

De school heeft 2 ingangen via de Gasmeterstraat en de Nijverheidsstraat. Iedereen komt binnen 

langs de ingang in de Nijverheidstraat.  

Er is een niet overdekte fietsenstalling op de speelplaats die plaats biedt voor 70 fietsen. De school 

geeft aan dat dit te weinig is.  

 

2.2 Andere informatie van de school 

- De school gebruikt geen lesmethode voor VME (verkeers – en mobiliteitseducatie). Er 

wordt gewerkt vanuit projecten en kinderen kunnen ook thema’s aanbrengen. 

Verkeersopvoeding zit vervat in het leerplan wereldoriëntatie.  

- Er zijn nog geen leerkrachten zijn actief op www.octopusverkeersland.be 

- Er is geen verkeerswerkgroep in de school.  

- Er zijn afspraken in verband met het halen en brengen van de leerlingen gemaakt in 

samenspraak met de leerlingenraad en de ouderraad. Deze staan vermeld in het 

schoolreglement dat online (nog) niet beschikbaar is.  

- Aan de schoolpoort staat brigadier Stefan(stadswacht)om de kinderen te helpen bij het 

oversteken. Dit is volgens de school zeker een meerwaarde; er is geen garantie dat deze 

persoon er elke dag staat omwille van vakantiedagen of andere tijdelijke taken voor de 

stad.  

- Alle leerkrachten hebben het diploma gemachtigd opzichter maar maken er geen gebruik 

van.  

- Er zijn geen begeleide rijen. 

2.3 Vervoersafstanden leerlingen op kaart 
Via de toepassing Octopusplan.be werd de afstand berekend die de leerlingen afleggen op weg naar 

school. De adreslijst van de leerlingen werd gekoppeld waardoor de meeste herkomst-adressen 

gelokaliseerd konden worden. Volgende kaarten geven een overzicht van de woonplaats van de 

leerlingen.  

http://www.octopusverkeersland.be/
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Figuur 2 : Overzichtskaart herkomst leerlingen 

 
Figuur 3: Overzichtskaart herkomst leerlingen op andere schaal 

 

Deze gegevens zijn gebaseerd op de bevraging van de ouders. 
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2.4 Vervoersafstanden en vervoerswijzen 

       
  Bij mooi weer       Bij slecht weer 
Figuur 4: Hoe ver wonen de leerlingen van school en wat is hun vervoerswijze     

2.5 Verder onderzoek/verplaatsingskilometers 

   
 Bij mooi weer       Bij slecht weer 
Figuur 5: Verplaatsingskilometers leerlingen – afstand minder dan 500 m 

 

 

   
 Bij mooi weer      Bij slecht weer 
Figuur 6: Verplaatsingskilometers – afstand minder dan 1 km 

 

 



 

8 

Voetgangersbeweging vzw  

   
 Bij mooi weer       Bij slecht weer 
Figuur 7: Verplaatsingskilometers – afstand minder dan 2 km 

 

 

   
 Bij mooi weer       Bij slecht weer 
Figuur 8:  Verplaatsingskilometers leerlingen – alle afstanden  

 

Deze taartdiagrammen geven de verplaatsingskilometers weer in percentage van de verschillende 

vervoersmodi bij slecht weer en bij goed weer. Er is een onderverdeling naargelang de afstand tussen 

de woonplaats en de school. 

In de diagrammen is te zien dat leerlingen/ouders vaak te voet of met defiets naar school komen 

voor een afstand van minder dan 1 km zelfs bij slecht weer.  

In figuur 9 zijn alle afstanden bij elkaar geteld waaruit zou blijken dat het autogebruik om de 

leerlingen naar school te brengen toch vrij hoog is zeker bij slecht weer. Dit komt doordat 

verschillende kinderen op een grotere afstand van school wonen namelijk tussen 5 km en 13 km. 

2.6 Vervoersafstanden en verplaatsingswijze van leerlingen 

2.6.1 Onderzoek via www.octopusplan.be 

Via de toepassing Octopusplan.be werd de afstand berekend die de leerlingen afleggen op weg naar 

school. De adreslijst van de leerlingen werd gekoppeld aan de schoolpagina waardoor de meeste 

herkomst-adressen gelokaliseerd werden. Volgende kaarten geven een overzicht van de woonplaats 

van de leerlingen en hun vervoerswijze bij mooi en slecht weer.  

http://www.octopusplan.be/
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Figuur 9 : Overzicht herkomst leerlingen bij mooi weer (rood=auto) 

 

 
Figuur 10 : Overzicht herkomst leerlingen bij slecht weer (rood=auto) 
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Figuur 11 : Overzicht herkomst leerlingen als voetganger of fietser bij mooi weer (groen = voet–blauw = fiets) 

 
Figuur 12 : Overzicht herkomst leerlingen als voetganger of fietser bij slecht weer (groen = voet – blauw = fiets)  

De vervoerswijze van de leerlingen die hier wordt weergegeven is gebaseerd op een intern 

schoolonderzoek gedurende het schooljaar 2014– 2015. Op een totaal van 189 leerlingen zijn er 62 

vragenlijsten ingevuld. Met de medewerking van de leerkrachten zijn de vervoerswijzen van alle 

leerlingen genoteerd en ingevoerd op de schoolpagina via www.octopusplan.be.  

http://www.octopusplan.be/
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2.7 Gegevens van de leerkrachten 

Het personeel telt 12 personen waarvan 11 een schriftelijke enquête hebben ingevuld.  

Bijna alle personeelsleden kiezen bij goed weer voor stappen of trappen naar school. Bij slecht weer 

kiest iets meer dan helft voor de auto. Ook 54 % kiest de auto als vervoermiddel bij veel bagage. 

De meeste leerkrachten wonen op < 5 km van school. Er is een fietsenstalling in de school die niet 

altijd voldoende plaats biedt. Alle fietsende leerkrachten ontvangen een fietsvergoeding.  

Er is geen parking verbonden aan de school en er zijn niet voldoende parkeerplaatsen in de directe 

schoolomgeving. 

2 personen hebben interesse in carpooling. Van de dienstregeling van het openbaar vervoer zijn de 

meesten niet op de hoogte. Er is interesse (27%) om af en toe een fietspool van leerlingen te 

begeleiden maar geen voetpool.  

2.8 Bereikbaarheidskenmerken van de school 
De school is met alle vervoersmodi zoals te voet, met de fiets en met de auto vlot te bereiken. Er zijn 

geen begeleide rijen en de school organiseert geen leerlingenvervoer met een bus.  

2.9 Bestaande sensibiliseringsacties 

2.9.1 Duurzaam naar school 

- Elke 1e maandag van de maand is het STRAPDAG. Sinds het opstarten van een 

maandelijkse STRAPDAG is er geen merkbaar verschil in de vervoerswijze van de 

leerlingen. 

- De leerlingen gaan bij een uitstap vaak te voet, met de trein of met de bus. 

2.9.2 Fietsen 

Het fietsen in praktijk brengen is zeer belangrijk voor de school. Dit vertaalt zich in: 

- Vrijdag fietsdag voor alle kleuters. Mede daardoor kunnen kleuters op het einde van de 

kleuterschool zelfstandig fietsen.  

- Leerlingen van de derde graad rijden met de fiets (zomer en winter) naar het zwembad of 

naar de sporthal.  

2.9.3 Zichtbaarheid 

- Alle kinderen dragen een fluovestje tijdens schooluitstappen. 

- In de donkerste periode van het jaar adviseert de school de leerlingen om steeds 

zichtbaar naar school te komen. Er wordt extra aandacht besteed fietsverlichting en 

reflectoren voor de fietsers. Een fluovest wordt aanbevolen voor fietsers én voetgangers. 

De school steekt een handje toe door het uitdelen van een fluovestje voor groep 1, 2 en 

3. Groep 4 krijgt spaakreflectoren. Elke leerling van groep 5 en 6 ontvangt een setje 

fietslampjes.  

2.9.4 Fietscontroles 

Jaarlijks is er fietscontrole in een verkeersles, tweejaarlijks is dit in samenwerking met de politie.  
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2.9.5 Ouders 

Rond foutparkeren door (groot)ouders zijn er reeds verschillende sensibiliseringsacties gevoerd. De 

ouderraad organiseert dit schooljaar nog een babbelcafé rond verschillende thema’s. Verkeer kan 

zeker hieraan toegevoegd worden.  

2.10 Communicatie 

Er is weinig overleg met het stadsbestuur of de politie. Met de vervoersmaatschappijen De Lijn en 

NMBS is er geen overleg, alsook niet met omwonenden of buurthandelaars. 

Met de ouders is er overleg via de ouderraad. Via Fonteinnieuws, Gimme en de website van de 

school ontvangen ouders informatie. 

2.10.1 Schoolreglement 

Verkeer en verkeersveiligheid komt aan bod in het schoolreglement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 13: Uittreksel schoolreglement  

2.11 Knelpunten  

2.11.1 Doorgegeven via de school 

- Er is weinig handhaving door de politie. De wijkagent is niet echt gekend in de school.  

- Colruytvrachtwagens die niet op de loskade staan.  

- Nieuw knelpunt sinds schooljaar 2016-2017:  

Ter hoogte van de parking van de Colruyt staat een slagboom die belet dat 

(groot)ouders met de wagen even op de parking staan om  hun (klein) kind naar 

school te brengen.  

2.11.2 Doorgegeven via de ouders  

De ouders werden via een brief uitgenodigd om een bevraging in te vullen. Zij kregen een 

persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee zij konden inloggen op www.octopusplan.be.  

 

http://www.octopusplan.be/
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In totaal werden 62 vragenlijsten ingevuld. Op een populatie van 189 leerlingen is dit 32,8 %.  

78 knelpunten werden doorgegeven.  

 
Figuur 14:  Knelpunten rond de school doorgegeven door ouders en leerlingen 

 
Figuur 15: Detail van de knelpunten in de schoolomgeving 

Samenvatting in 3 grote knelpunten: 

1. R42 

 Aan het kruispunt met de Gasmeterstraat  moeilijk over te steken, gevaarlijk 

2. Kruispunten in de Gasmeterstraat  

 Geen zebrapad, geen aandacht voor voorrang, druk 

 Waar moeten kinderen fietsen? 

3. Verschillende kruispunten in de Heistraat zijn moeilijk oversteekbaar.  
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3 Aanbevelingen 
Een overzicht van alle aangewezen maatregelen is te lezen in de tabel 

   3.1 ‘AANBEVELINGEN DE FONTEIN’ 

In deze tabel staan de diverse maatregelen, de uitvoerende en/of deelnemende partners, het tijdstip 

van uitvoeren en welke communicatie hieromtrent belangrijk is.  

Deze aanbevelingen situeren zich op verschillende niveaus namelijk: 

Algemene aanpak 

Educatie  

Sensibilisatie  

Handhaving 

Vervoerorganisatie  

Infrastructuur 

Ze vormen één geheel zodat de school in samenwerking met verschillende actoren zoals het 

stadsbestuur, de politie, de ouders, de directie, het lerarenkorps, de verkeerswerkgroep, het 

oudercomité en het schoolbestuur tot een actieplan kan komen, om te werken aan duurzame 

mobiliteit en een meer kindvriendelijke schoolomgeving.  

 

Deze engagementen zijn verder uitgewerkt/aangevuld door: 

  3.2 Engagement van de school 

  Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Engagement van het stadsbestuur 

  Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Engagement politie 

Hierna volgt toelichting rond: 

  3.5 Aanvulling schoolreglement 

  0 Snelheidscontroles 

  3.7 Parkeerproblematiek  

 

Infrastructurele maatregelen komen aan bod in 3.9.  
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3.1 Tabel met aanbevelingen  

Deze tabel is een totaalpakket van mogelijkheden waar een school/stad/politie mee aan de slag kan.  

Het is opgesteld in excel-formaat en bevat een aantal adviezen die bijdragen tot: 

- Aanpak = Samenwerking en communicatie met het stadsbestuur, politie, leerkrachten, 

ouderraad, ….  

- Educatie = De mogelijkheden wat betreft verkeers- en mobiliteitseducatie (VME) zowel in 

theorie als praktijk 

- Sensibilisatie = Wat zijn de mogelijke acties die een school kan organiseren in functie van 

‘duurzaam naar school komen’ en andere problematiek 

- Handhaving in en rond de schoolomgeving  

- Vervoersorganisatie van de leerlingen in al zijn aspecten 

 

Tevens is er een aanduiding naar partners die de school hierbij kan betrekken. 

Een goede communicatie bij dit alles is van groot belang. Advies hierover staat in de voorlaatste 

kolom.  Mogelijke opmerkingen staan in de laatste kolom.  

 

De tabel met adviezen heeft zeker niet tot doel om alles tegelijk te implementeren. Via een 

jaarprogramma of een actieplan kan de school een aantal doelstellingen opstellen en uitwerken.   

 

De school en de stad Sint-Niklaas hebben deze tabel reeds uitgebreid bekeken en vandaaruit hun 

engagement opgesteld wat verder in deze nota te lezen is.  
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3.2 Engagement van de school  

3.2.1 Aanpak  

- De school engageert zich om verder mee te werken in de netoverschrijdende 

verkeerswerkgroep met daarnaast een verkeerswerkgroep in de school binnen de 

ouderraad. 

- De school wil aandacht besteden in het schoolreglement aan duurzame mobiliteit maar 

twijfelt aan het nut hiervan daar dit niet vaak wordt gelezen.  

- De school engageert zich om via de nieuwsfunctie GIMME, de maandelijkse nieuwsbrief, 

de schoolwebsite en facebook berichten te plaatsen in verband met verkeer.  

3.2.2 Educatie 

- De school werkt vooral vanuit projecten, vaak brengen kinderen onderwerpen aan. 

Verkeersopvoeding zit vervat in het leerplan Wereldoriëntatie. Octopusplan adviseert om 

een lesmethode voor verkeer aan te schaffen.  De lesmethode Octopus Verkeersland is 

opgebouwd uit 10 lesthema’s, 2 werkboekjes en 1 leidraad per graad. Het digitale 

leerplatform www.octopusverkeersland.be sluit hierbij naadloos aan. De leerkracht kan 

gebruik maken van verschillende toepassingen zoals het bekijken van de schoolroutes 

van de leerlingen op kaart, oefeningen in verband met verkeer, educatieve filmpjes, … .  

- De school engageert zich tot het organiseren van een verkeersweek elke twee jaar.  

- De school engageert zich om korte lesmomenten/gesprekken in te lassen naast het vaste 

lessenpakket rond verkeer.  

- De school engageert zich tot het deelnemen aan de grote verkeerstoets. 

- Naast de theorie engageert de school zich ook om aandacht te besteden aan de praktijk 

zoals het organiseren van: 

✓ Het voetgangersexamen voor het vierde leerjaar 

✓ Het fietsexamen voor het zesde leerjaar 

✓ Trainen van fietsvaardigheid en fietsbehendigheid 

3.2.3 Sensibilisatie 

Door sensibilisatie kan de school (groot)ouders, leerlingen en leerkrachten bewust maken van 

mogelijke problemen in en rond de schoolomgeving die voor onveilige situaties zorgen. Vaak 

voorkomende problemen zijn: 

✓ Parkeerdruk aan de school 

✓ Foutief parkeren 

✓ Snelheidsproblemen 

✓ Veel auto’s aan de schoolpoort  

✓ Weinig duurzame verplaatsingen van en naar school 

✓ Foutief gebruik van de Kiss&Go zone  

 

Door sensibiliserende acties te voeren kan de school op een ludieke en constructieve manier deze 

problemen aanpakken.  

http://www.octopusverkeersland.be/
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De Fontein engageert zich om elk schooljaar te bekijken welke acties kunnen ondernomen worden. 

De school engageert zich om mee te doen met de STRAPDAG in september.  

Het promoten van duurzame mobiliteit blijft tijdens het voorjaar een aandachtspunt voor de 

school. Het Octopusplan raadt aan om dit ook te doen in kader van de FLITS-campagne tijdens de 

donkere periode van het jaar.   

3.2.4 Handhaving  

- De school engageert zich om nieuwe leerkrachten de opleiding gemachtigd opzichter te 

laten volgen.  

- De school organiseert reeds fietscontroles en wil dit zeker bestendigen en uitbreiden met 

het opstarten van een fietsatelier voor fietsherstellingen.  

3.2.5   Vervoersorganisatie 

 -     De school engageert zich om zoveel mogelijk locaties van schooluitstappen te kiezen 

        die bereikbaar zijn per trein, te voet of via carpooling.  

- De school engageert zich om meer informatie rond de praktische organisatie van het 

parkeren aan te geven in het schoolreglement en via de nieuwsbrieven.  

- Evaluatie tijdens schooljaar 2016-2017: 

o De directie gaf aan dat de fietsenstalling reeds werd uitgebreid.  

3.3 Engagement stadsbestuur1 

- Parkeerwachters worden ingezet om vaststellingen te maken van parkeerinbreuken 

binnen de GAS-wetgeving. 

- Op vraag en bij voldoende interesse van de scholen wil het stadsbestuur zich engageren 

om een opleidingsdag voor het onderwijzend personeel en leden van een 

verkeerswerkgroep te organiseren.   

- Een verkeersparcours, te gebruiken voor praktische fietstraining (fietsvaardigheid), werd 
aangekocht. Het gebruik van dit parcours is gratis voor de scholen op het grondgebied van Sint-
Niklaas. Via https://www.sint-niklaas.be/leefomgeving/mobiliteit/huur-verkeerspark kan elke 
school dit parcours voor een week uitlenen.  
De stad zorgt ervoor dat de scholen op de hoogte zijn waar en wanneer ze dit parcours kunnen 
ontlenen.  

- Bij het begin van het nieuwe schooljaar worden verspreid in de stad banners opgehangen 

in kader van sensibilisering van autobestuurders naar jonge zachte weggebruikers toe.  

- Gemachtigde opzichters krijgen voor hun inzet een vrijwilligersvergoeding en verzekering 

van de stad. 

- Bij heraanleg worden schoolomgevingen ingericht conform het masterplan publieke 

ruimte.  

- Wijkcirculatieplannen worden stap voor stap geïmplementeerd. 

- Om het poolen te voet, met de fiets en met de auto te promoten kunnen er op vraag van 

de scholen infovergaderingen georganiseerd worden.  

- In geval van een ernstig verkeersongeval kan de stad de school in contact brengen met 

OVK, Ouders van verongelukte kinderen – vzw.   

                                                           
1 Bron: Charter verkeersveilige schoolomgevingen – 20 mei 2015 
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- De stad zorgt ervoor dat de scholen op de hoogte zijn waar deze folders en 

motivatiekaarten beschikbaar zijn in functie van het organiseren van campagnes rond 

verkeer en verkeersveiligheid.  

3.4 Engagement politie2 

- Opleiding gemachtigd opzichter uitbouwen (stramien op papier en/of cursus). Bij een 

voldoende grote groep is de politie bereid om de cursus in op vraag van een school te 

organiseren.  

- De politie engageert zich om aan alle scholen de gegevens van hun desbetreffende wijkagent 

door te geven en te zorgen dat er een eerste contact is met de directie van de school.  

In een vervolgtraject wil de politie op regelmatige basis controle laten uitvoeren door de 

wijkagent tijdens de schoolspits in de schoolomgeving. 

- Schoolroutes: Conform de doelstellingen van het mobiliteitsplan zal extra ingezet worden op 

de controle van tonnage en de snelheid. 

- Scholen kunnen beroep doen op lokale politie voor fietscontroles en fietslabeling. Dit zal 

zeker aan bod komen in de vergaderingen van de netoverschrijdende verkeerswerkgroep.  

- De politie werkt een systeem uit van praktijkgerichte ondersteuning voor scholen bij 

verkeerseducatie (voetgangers en fietsexamen). 

3.5 Aanvulling schoolreglement 

Sinds het schooljaar 2014-2015 is de school een Octopusschool. Hierbij gaat de school een 

engagement om gedurende het hele schooljaar te werken rond duurzame mobiliteit, verkeer en 

verkeersveiligheid.  

Het Octopusplan biedt hiervoor enkele kant-en-klare acties aan zoals: de STRAPDAG, de FLITS-

campagne, de PARKOUR-campagne en het gebruik van het digitale leerplatform Octopus 

Verkeersl@nd voor alle leerkrachten en leerlingen.  

Een duidelijke communicatie naar ouders toe over dit engagement is zeker noodzakelijk.  

Hierbij een tekst als aanvulling van het schoolreglement met enkele duidelijke krachtlijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Bron: Charter verkeersveilige schoolomgevingen – 20 mei 2015 
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Figuur 16: Aanvulling schoolreglement 

3.6 Snelheidscontroles 

Snelheidsproblemen kwamen niet naar voor vanuit de bevraging. Dit moet wel een aandachtspunt 

blijven voor de politie. 

3.7 Parkeerproblematiek 

Om een grote parkeerdrukte in de schoolomgeving te vermijden is het aangewezen om 

(groot)ouders die hun (klein)kinderen met de auto naar school brengen te adviseren om hun wagen 

niet te parkeren in de onmiddellijke schoolomgeving maar op parkeerplaatsen verder weg van de 

school en het laatste stuk te voet af te leggen. 

3.8 Vervoersorganisatie bij uitbreiding van de school 

In functie van een mogelijk groeiend leerlingenaantal in de komende schooljaren adviseert het 

Octopusteam om alvast na te denken over de mobiliteit van deze leerlingen.  

Belangrijk hierbij is vooral de goede bereikbaarheid van de school voor de zachte weggebruiker.  

Enkele vragen die zeker de aandacht verdienen zijn: 

- Waar lokaliseert de school de in en/of uitgang (en)? Aan een drukke verkeersweg of kan deze 

verplaatst worden naar een straat met een lage verkeersverkeersdichtheid waar het 

gemakkelijker is om als voetganger en fietser aan te komen en te vertrekken.  

- Zijn er reeds begeleide rijen? Kunnen deze worden uitgebreid?  

- Zijn er in de buurt trage wegen die nog niet gekend zijn?  

- Biedt de fietsenstalling voldoende plaats om een groter aantal leerlingen op te vangen? 

- … 

Onze school heeft het engagement aangegaan als Octopusschool.  

Hierbij ijvert de school voor:  

 - Meer duurzame verplaatsingen bij het woon-schoolverkeer 

 - Een betere verkeersveiligheid in de schoolomgeving 

 - Veilige ruimtes op weg naar school 

Ook van onze ouders en leerlingen verwachten wij een inspanning.  

Volgende concrete aandachtspunten vraagt de school om te respecteren: 

 - Zoveel mogelijk verplaatsingen van en naar de school met de fiets of te voet   

 - De school raadt het dragen van een fluovest aan voor fietsers en voetgangers. 

 - De school raadt het dragen van een fietshelm aan voor fietsers. 

 - Fietsers plaatsen hun fiets op een correcte wijze in de fietsenstalling. 

 - Oversteken als voetganger gebeurt zoveel mogelijk aan een zebrapad. 

 - Komt u toch met de auto:  

  О houd 5 meter voor en na een zebrapad vrij 

  Ο stilstaan of parkeren op een zebrapad kan niet  

  Ο parkeer enkel op een toegestane parkeerplaats 

  Ο om de parkeerdrukte in de directe schoolomgeving te vermijden,  

  parkeer de wagen iets verder van school  

Onze school wil zich ook inzetten om bij schooluitstappen aandacht te hebben voor 

duurzame mobiliteit.  
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In de periode dat de maximale capaciteit nog niet is bereikt kunnen zeker bepaalde proefprojecten 

worden opgestart zoals een testperiode voor pooling, een schoolstraat, een begeleide rij, …. .  

Na evaluatie en bijsturing kan dit geïmplementeerd worden in functie van het grotere 

leerlingenaantal.  

3.9 Infrastructuur 

3.9.1 Sint-Niklaas 

Heraanleg van Driekoningen wordt uitgevoerd door de stad Sint-Niklaas. 

3.9.2 Schoolpoort  

Het zebrapad ligt vlak voor de schoolpoort zonder enige fysieke afscheiding op de stoep. De poort 

staat open bij de start en het einde van de schooldag waardoor kinderen recht de straat op kunnen 

lopen.  

 

 
Figuur 17: Schoolpoort in de Nijverheidsstraat  

Advies 

Een optie is om een wegklapbare of wegneembare beugel aan te brengen om te voorkomen dat 

kinderen rechtstreeks op straat komen bij het verlaten van de school.  

 

Evaluatie Schooljaar 2016-2017 

De school gaf aan dat deze beugel zal aangebracht worden.  

3.9.3 Enkele kruispunten in de buurt van de school 

Gasmeterstraat-Nijverheidsstraat 

Wegvoeringsstraat-Landbouwersstraat-Pelemanstraat 

Gasmeterstraat-Jozef Lonckestraat 

 

Ouders geven het gebrek aan zebrapaden aan, alsook de beperkte zichtbaarheid op de verschillende 

hoeken van de straten. Het is er vaak zeer druk. Er is weinig of geen aandacht voor de 

voorrangsregels.  
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Advies  

De verschillende kruispunten te accentueren en te vernauwen ter hoogte van een zijstraat. Zo 

ontstaat er meer wachtruimte voor de voetganger en heeft die een beter overzicht op het 

aankomende verkeer.  

Daarnaast is het aangewezen om extra zebrapaden aan te leggen rekening houdende met de 

looproutes van de voetgangers en het wijkcirculatieplan. Dit werd al deels opgelost door het 

stadsbestuur. 

Extra aandacht voor de kwaliteit van voetpaden is ook aangewezen, bijvoorbeeld de hoek van de 

Wegvoeringsstraat en de Landbouwersstraat. Het voetpad is daar zeer smal.   

 

 
Figuur 18: Hoek van de straat ter hoogte van Wegvoeringsstraat en de Landbouwersstraat  

3.9.4 Parking Colruyt 

- Tijdens evaluatie gedurende het schooljaar 2016-2017 gaf de school aan dat de parking van 

de Colruyt niet meer toegankelijk is voor auto’s van (groot)ouders die hun (klein)kind naar 

school brengen. De parking is afgesloten met een bareel. Dit geeft parkeerproblemen. 

- Daarnaast is er veel hinder van de vachtwagens die komen leveren bij Colruyt. De stad Sint-

Niklaas gaat onderzoeken of het mogelijk is dit vrachtverkeer te weren tijdens bepaalde 

tijdsstippen zoals de schoolspits ’s morgens rond 08:00 u en bij het einde van een schooldag 

rond 16:00 u en op woensdag rond 12:00u.  
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4 Bijlage 

4.1 Knelpunten ouders  

1 Kruispunt Het kruispunt onder de brug 

2 oversteek landbouwersstraat als je de gasmeterstraat volgt en je moet de Landbouwersstraat 

oversteken, is er geen zebrapad. Een zebrapad zou hier zeer wenselijk zijn. 

3 kruising Gasmeterstraat en Joseph Lonckestraat 1. Er is geen zebrapad om de Joseph Lonckestraat 

over te steken. 2. Voor auto’s die uit de Joseph Lonckestraat komen geldt voorrang van rechts. Het is 

als fietser (of als automobilist) die de Gasmeterstraat volgt echter heel moeilijk om verkeer te zien 

dat uit de Joseph Lonckestraat komt. Je moet echt bijna halverwege zijn, wil je de auto’s zien. De 

auto’s nemen deze voorrang dikwijls heel bruut zonder te kijken, dit vind ik zeer gevaarlijk voor jonge 

fietsers.  

4 parking Colruyt Wss weinig aan te doen, maar auto’s rijden soms nogal wild weg als de school net 

uit is (al op de parking; welke wordt overgestoken door de kinderen) 

5 heistraat richting atomiumstraat nieuw aangelegd kruispunt zonder rekening te houden met 

zwakke weggebruikers, parkeren gebeurt door auto’s op het voetpad en fietspaden eindigen op de 

rijweg. Geen zichtbaarheid, noch voorrang voor de kleinsten. Zeer gevaarlijk, zeker in de winter! 

6 Kruispunt hoflaan - spoorweglaan Groot kruispunt onder het spoor. Auto’sdie afslaan krijgen groen 

licht voordat de fietsers rechtdoor mogen vertrekken, waardoor fietsers omver gemaaid worden 

door afslaande auto’s. Bij het begin en het einde van de schooldag staat er politie, wat het helemaal 

erg maakt daar deze agenten achter de fietsers die uit de gasmeterstraat komen staan en dan staan 

te brullen dat je moet beginnen rijden (terwijl ik altijd geleerd heb dat je alleen moet luisteren naar 

een verkeersagent als die zich voor je bevindt) 

7 kruispunt Driekoningen dit is een zeer moeilijk en onduidelijk kruispunt met een enorme stroom 

aan alle soorten weggebruikers. Dit kruispunt wordt in de toekomst heraanlegd, we hopen dat dit 

tijdens de werken bruikbaar blijft en dat het na de werken een enorme verbetering zal zijn. 

8 oude molenstraat geen fietspad 

9 Leopold II laan geen fietspad! 2 autos fietsers elkaar passeren gaat niet en een kind op de fiets wijkt 

wel af en toe uit. 

10 kruispunt hofstraat zeer druk oversteekplaats 

11 oversteekplaats plezantstraat het is gevaarlijk en onoverzichtelijk om als fietser komende van de 

Dalstraat de plezantstraat over te steken om richting J. Lonckestraat te rijden. 

12 Heimolestraat De Heimolenstraat is voor de fietsers (ook voor automobilisten trouwens) een zeer 

gevaarlijke straat. Zowel de bussen van De Lijn als de auto’s rijden er vaak te snel, er is geen fietspad 

en de putten langs de zijkant van de weg zijn zeer gevaarlijk. 

13 Guido Gezellenlaan oversteekplaats De oversteekplaat van de g. Gezellenlaan is reeds veel 

verbeterd voor de fietsers nu het voetpad verlaagd is. Toch blijft dit een gevaarlijk punt waar ik mijn 

kinderen niet alleen durf laten oversteken. Als automobilist is deze plaats onvoldoende zichtbaar, 

zeker voor wagens die van het westerplein komen en onder de brug doorsteken om de laan op te 

rijden richting Belsele. 

14 dalstraat Hier staan ZEER vaak auto’s en vrachtwagens op het fietspad geparkeerd! 

15 wegvoeringsstraat - heistraat drukke baan, geen oversteekplaats 

16 lepelhoek - heistraat Veel te druk, zeer kindonvriendelijk kruispunt vaal slechtparkeerders 
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17 sint gillis baan - sint niklaasstraat daar waar (vanuit Sint-Gillis bekeken) het perfecte fietspad (met 

afscheiding door haag en ruim fietspad) overgaat in een zeer smal fietspad met aan de ene kant 

drukke baan en andere kant beek 

18 Vrouw Mariastraat Dagsterrestraat Geen oversteekplaats, zeer drukke baan, vaak 

senlheidsovertreders 

19 drielindenstraat Zeer slecht verlicht, geen fietspad (zelfs geen markeringen)snelle chauffeurs 

20 Oprit parking Colruyt Gevaarlijke situatie voor de kinderen. 

21 Hoek Gasmeterstraat - Nijverheidsstraat Gevaarlijk voor de kinderen om af te slaan, dikwijls dat 

auto’s niet wachte. met als gevolg dat ik mijn dochter via de parking van de Colruyt naar de 

schoolingang breng zodat we onmiddellijk aan het zebrapad voor de school uitkomen. Misschien zou 

het ook veiliger zijn voor de kinderen, indien ze uit de Nijverheidsstraat komen, dat de wagens die 

van Gasmeterstraat richting Wegvoeringsstraat komen voorrang moeten verlenen. 

22 Sint-Gillisbaan / Godsschalkstraat Het is niet enkel dit kruispunt maar eigenlijk de hele 

godsschalkstraat . Dit is de kortste weg naar school. Er is geen fietspad en de maximum snelheid voor 

de voertuigen is 70km/h.  

23 wegvoeringstraat voorrang van rechts in de zij straten is gevaarlijk, slecht zicht. klopt niet 

24 geen oversteek pijkedreef geen oversteek als je naar of uit de pijkedreef komt. oversteek aan de 

aldi is gevaarkijk. een stukje tegen de richting fietsen en auto’s stoppen niet aan zebrapad. 

25 kruispunt driekoningen probleem: het kruispunt is zeer moeilijk over te steen met een 

beginnende fietser. De staat van de voetpaden is erbarmelijk. 

26 voetgangerslicht belastingen/post 1. het rode voetgangerslicht is meer stuk dan dat het werkt. Ik 

heb dit al verschillende keren gemeld en het wordt dan elke keer gemaakt maar ik vermoed dat de 

oorzaak moet onderzocht worden. 2. lange wachttijd vooraleer het groen wordt 

27 Leopold2 laan gebrek aan tijdelijke oversteekplaatsen door de werf van de oude stadsfeestzalen 

wordt het voetpad op 2 plaatsen onderbroken. Hierdoor moet je noodgedwongen oversteken maar 

er is geen aanduiding voor de automobilisten. 

28 LeopoldII laan = racebaan er zijn geregeld auomobilisten die op het laatste rechte stukje na het 

stationsplein optrekken en een vrij hoge snelheid halen 

29 Leopold2 laan ochtendspits ’s morgens is er zeer veel verkeer op de leopold2 laan. Hierdoor zijn er 

dikwijls groepen fietsers die op het voetpad rijden. dit om niet vast te zitten tussen auto’s en bussen. 

Begrijpelijk, maar dan wordt het soms best gevaarlijk voor kleuters en peuters op het voetpad. 

30 kruispunt met landbouwersstraa, Nobels Pelemanstraat kruispunt met geringe zichtbaarheid, 

voorrang van rechts geldt, maar wordt niet altijd toegepast. Sommige wegpiraten nemen hun 

vorrang.  

31 Heilig Hart school De leerlingen van de school blokkeren het gehele fietspad bij schoolaanvang en 

einde. Ze gebruiken het fietspad als ontmoetingspunt maar houden geen rekening met doorgaand 

fietsverkeer. 

32 Verkeerslichten De verkeerslichten staan veel te lang op rood. Het evenwicht tussen het 

doorgaand verkeer van de markt en het verkeer dat van het Hendrik Heymanplein komt is niet goed 

afgestemd. 

33 Oversteekplaats Men moet hier rare kronkels maken om tot in de Gasmeterstraat te geraken. 

Men komt van de Hofstraat en draait voorbij de brug tot voor de verkeerslichten. Als die op groen 

staan kan men de gasmeterstraat inrijden. 

34 Kruispunt Dit is een gevaarlijk kruispunt, zeker ’s morgens.  
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35 Beleid Mijn mening is dat bij elk nieuw ontwerp van een straat er een fietspad moet voorzien 

worden met voldoende aandacht voor ruimte en veiligheid. Bestaande straten kunnen een 

opwaardering gebruiken, desnoods in eerste instantie door een strook op de grond. 

36 hoek vermorgenstraat/leopold II-laan De auto’s die van rechts komen, hebben geen(goed) zicht in 

de Vermorgenstraat, en nemen vaak de binnenbocht. Als fietser wordt je niet gezien.  

37 colruyt autos komen hard aan gereden en stoppen nauwelijks voor voetgangers en fieters 

38 Kruispunt spoorweglaan/hofstraat Tja, hoeft dit nog enige uitleg? Dit gehele kruispunt is een ramp 

voor fietsers. Ook als automobilist heb je weinig of laat zicht op de situatie door de betonpijlers. Als 

fietser wordt je hier niet gezien door auto’s die rechtsaf slaan jij over wilt steken. Ook sta je met je 

fiets in de weg voor het tegemoetkomend verkeer en de voetgangers als je voor een rood licht staat. 

Het wegdek ligt er erbarmelijk bij, voor kleine kinderen die leren fietsen is het gevaarlijk om in een 

put of richel terecht te komen.  

39 Hoek Dr. Van Raemdonckstraat naar Leopoldplein Belemmering van het zicht en weinig plaats om 

te passeren door slecht geparkeerde auto’s in de bocht in combinatie met veel te snel rijden.  

40 Stationsplein naar het fietspad langs de spoorweglaan(kleine laan) We fietsen in het midden van 

het stationsplein omdat het veel te druk is op de weg. Om de oversteek naar het fietspad te maken, 

stappen we af en nemen het zebrapad. Deze ligt in een bocht is levensgevaarlijk omdat de auto’s van 

zowel de kleine laan als het stationsplein te weinig zicht hebben op het zebrapad. Laat staan als te 

hard aan komen rijden. Een vluchtheuvel misschien? Je rijdt tenslotte bijna het centrum binnen. Ook 

de aansluiting naar het fietspad is een lachertje, fietsers moeten schuin over de weg in een bocht!  

41 industrie word geen rekening gehouden met voetgangers en fieters 

42 oversteken Heistraat Er is geen zebrapad over de Heistraat richting Bremstraat. Er komen hier 

veel auto’s uit verschillende richtingen: uit de Vinkenlaan, beide richtingen van de Heistraat, en veel 

auto’s die afslaan uit de Bremstraat in de Heistraat richting Plezantstraat. Het is hier zone 30 (tot 

voorbij de school in de Heistraat), maar iedereen rijdt hier harder. Er staan ook vaak auto’s 

geparkeerd (van ouders die hun kinderen afzetten in de school Berkenboom Heistraat) op het breed 

voetpad voor ons huis, wat de zichtbaarheid nog moeilijker maakt. De combinatie van al deze zaken, 

maakt het hier gevaarlijk om als zwakke weggebruiker over te steken. 

43 Heistraat Overweg fietsroute 

44 Wegvoeringsstraat Kruispunt wegvoeringsstraat / Landbouwersstraat 

45 Lamstraat Ofwel moeten we door de Lamstraat maar dit is een eenrichtingstraat. Weinig plaats 

voor fietsers, heel druk, en auto’s rijden te snel en onvoorzichtig. Op de fietsstrook op de terugweg 

rijden zowel bussen als auto’s op deze fietsstrook. Echt gevaarlijk! Ook de uitrit van de kliniek en Lidl 

zijn echt gevaarlijk. 

46 Lindenstraat We kunnen kiezen voor de Lindestraat, van huis naar school is hier een fietspad, dit 

is vrij veilig, maar de andere richting mag hiervan geen gebruik worden gemaakt en moeten fietsers 

op de rijbaan. Tot grote ergernis van automobilisten want die kunnen enkel voorbij waar er een 

stukje opzij is voorzien voor fietsers. 

47 Stationsplein Op het Stationsplein zijn verschillende plaatsen waar het gevaarlijk is voor fietsers. 

Iedereen rijdt of parkeert daar hoe hij of zij het zelf wilt, zelfs óp het Stationsplein zelf. Ook alle 

straten die er op uitkomen, met voorrang van rechts, zorgen voor gevaarlijke situaties. 

48 Kruispunt Hofstraat - Spoorweglaan Zelfs mét verkeersregeling door agenten is dit een heel 

gevaarlijk kruispunt. 
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49 kruispunt Gasmeterstraat en Joseph Lonckestraat De voorrang van rechts regel aan een kruispunt 

is zeer gevaarlijk voor kinderen, zeker aan een T-kruispunt. Het zou dan ook veel veiliger zijn moest 

de Gasmeterstraat een voorrangsstraat zijn en dat de bestuurders in de Joseph Lonckestraat moeten 

voorrang verlenen. 

50 nieuwe molenstraat geen oversteekplaats aan fietspad en drukke baan! verkeersdrempel?? 

51 vijfstraten Heeeeeeeeeeeeel gevaarlijk kruispunt 

52 slachthuisstraat snelrijdende auto’s, moeilijk om over te steken. 

53 Noordlaan Snelrijdende bussen. Bussen staan voor rood licht, enkel achter elkaar. Heel gevaarlijk 

om als fietser naast de bussen te staan!! 

54 Vijfstraat Omdat daar totaal geen plaats is om de fietsen te laten passeren. 

55 Kruispunt Uilenstraat Ze rijden er snel, en komen soms zonder kijken uit de straat gereden. 

56 Gasmeterstraat Het is voor de kinderen niet duidelijk langs welke kant van de baan ze moeten 

fietsen 

57 Voor de school heilige familie De studenten staan op het fietspad na school zodat er niemand 

door kan,ze rijden ook de fietsenberging binnen zonder uit te kijken 

58 N 70 Kruispunt N 70, Vossekotstraat, Ster is heel gevaarlijk voor fietsers 

59 Kruispunt Tassijnlaan, Vossekotstraat Gevaarlijk voor fietsers 

60 vossekotstraat Oversteekplaats voor fietsers is gevaarlijk 

61 Raapstraat Met de wagen steeds file aan het rode licht, met de fiets gevaarlijk 

62 Kruispunt Driekoningen, Hofstraat, R 42 met de wagen steeds file 

63 hoek druk en va,nachter de hoek kome 

64 kruispunt Voorrang van rechts wordt meestal iet gegeven door auto’s rijdend op 

Gasmeterstraat/Wegvoeringsstraat omdat die weg hoofdweg lijkt 

65 kruispunt kruispunt, waar de straten niet recht op recht op elkaar uitkomen. Veel verkeer door 

school in Heistraat. Moeilijk te zien waar verschillende weggebruikers vandaan komen. Auto’s 

geparkeerd op plaats waar fietspad zou moeten zijn. Fietspaden lopen niet door. Gevaarlijkste punt 

van de hele route 

66 Dalstraat Fietsoversteekplaats  

67 Heimolenstraat Zeer slechte staat wegdek en zeer veel verkeer bussen en zwaar verkeer op weg 

die daar niet aan aangepast is 

68 kruispunt driekoningen - spoorweglaan kruisen van fietspad bij afslaan in gasmeterstraat, 

komende van tunnel onder stationsplein 

69 Leopold II-laan Drukke straat schuin oversteken. 

70 Driekoningen Veel verkeer, auto’s stoppen niet! 

71 rondpunt patershoek auto’s komen te snel aangereden vanuit sint-Pauwels 

72 Vleminckshoek en Kleibeekstraat auto’s rijden snel en er is fietspad ligt onmiddellijk naast rijbaan 

73 oversteek heistraat komende van de route, de Heistraat oversteken om de route verder te volgen 

74 wegvoeringstraat komende uit Nobel Speelmanstraat naar links rijden in de wegvoeringstraat 

 

4.2 Knelpunten leerlingen  

1 locatie van de school is verkeerd de poort van de school bevindt zich in de Nijverheidsstraat. Er is 

geen mogelijkheid om langs de Gasmeterstraat binnen te komen  
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2 uitrijden brandweer brandweerkazerne bevindt zich vlak naast de school. De kinderen worden die 

langs die kant gaan moeten uitkijken voor eventueel uitrukkende brandweerwagens  

3 lcoatie school is verkeerd de ingang van de school is in de nijverheidsstraat, de ingang in de 

Gasmeterstraat is definitief gesloten 

4 brandweerkazerne kinderen gaan voorbij de brandweerkazerne. Dit levert soms gevaarlijke 

situaties als de kinderen voorbij gaan en er brandweerwagens uitrijden. (gemakkelijk op te lossen 

door steeds een extra brandweerman te laten kijken, dit gebeurt nu soms) 

4.3 Knelpunten leerkrachten 

4.4 Bevraging leerkrachten  

1.       Op welke manier komt u naar school bij goed weer? aantal  

Ο te voet 1 

Ο met de fiets 9 

Ο met het openbaar vervoer   

Ο met de auto 1 

Ο openbaar vervoer/fiets   

Ο auto/openbaar vervoer   

2.       Op welke manier komt u naar school met slecht weer?    

Ο te voet   

О met de fiets 5 

Ο met het openbaar vervoer   

О met de auto 6 

Ο openbaar vervoer/fiets   

О auto/openbaar vervoer   

3.       Wat is uw woon- werkafstand?   

Ο < 1km   

Ο 1- 5 km 8 

Ο 5-10 km 2 

Ο > 10 km 1 

4.       Hebt u veel bagage bij als u naar school komt?   

Ο Ja 5 

Ο Neen 2 

Ο Soms 4 

5.       Beïnvloedt de hoeveelheid bagage uw vervoerswijze?   

Ο Ja 4 

Ο neen 2 

Ο Soms 5 

6.       Als u veel bagage bij hebt, hoe komt u dan naar school?   

Ο te voet 2 

О met de fiets 3 

Ο met het openbaar vervoer   

О met de auto 6 
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Ο openbaar vervoer/fiets   

О auto/openbaar vervoer   

7.       Is er een fietsenstalling in de school?   

Ο ja 7 

Ο neen 4 

ο NVT   

8.       Biedt de fietsenstalling voldoende plaats? 1x? 

Ο ja 5 

Ο neen  2 

ο NVT 3 

9.       Zijn er andere faciliteiten voor fietsende leerkrachten? ? 

Ο lockers   

Ο fietspomp   

Ο douches   

Ο kleedkamers    

Ο niets van dit alles 8 

Ο niet van toepassing 2 

10.   Krijgen fietsende leerkrachten een fietsvergoeding? 1x? 

Ο ja 10 

Ο neen   

Ο ik weet dit niet   

11.   Is er een parking voor auto’s verbonden aan /vlakbij de school? 1x? 

Ο ja 2 

Ο neen 8 

12.   Zijn er volgens u voldoende parkeerplaatsen in de directe 

schoolomgeving?  

? 

Ο ja 2 

Ο ja en betalend 1 

Ο neen 7 

13.   Bent u bereid om verder van de school te parkeren met de auto en 

het laatste stuk te voet of met het openbaar vervoer af te leggen? 

1x? 

Ο ja   

О ja, mits een goede wandelroute 3 

Ο ja, mits een goed en vlotte bediening van het openbaar vervoer 1 

О neen 5 

Reden: afstand is tekort, vouwfiets voor laatste stuk, kom liever met de 

fiets  

  

ο nvt 1 

14.   Biedt de school u bereikbaarheidsinformatie aan? ? 

Ο ja   

Ο neen 10 
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15.   Hebt u interesse in carpooling? 1x? 

Ο Ja 2 

Ο neen 8 

16.   Komt de dienstregeling van het openbaar vervoer overeen met de 

tijdstippen dat u in de school moet aanwezig zijn? 

1x? 

Ο ja 2 

Ο ja, ongeveer, ik kom soms net even te laat 0 

Ο neen, dan kom ik kom te laat aan   

Ο ik weet dit niet 6 

Ο NVT 2 

17.   Stel de school start met een fietspool voor de leerlingen. Bent u 

bereid om hier aan deel te nemen als begeleider? 

  

Ο ja, altijd 0 

Ο ja, soms 0 

Ο ja, af en toe 3 

Ο neen 7 

18.   Stel de school start met een voetpool voor de leerlingen. Bent u 

bereid om hier aan deel te nemen als begeleider? 

  

Ο ja, altijd 0 

Ο ja, soms 0 

Ο ja, af en toe 0 

Ο neen 11 

 

 

 


