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1 Inleiding 
Dit document betreft het schoolvervoerplan van: 

 BS De Watertoren  

 Watertorenstraat 1 

 9100 Sint-Niklaas 

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

komen. 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, sensibilisatie 

en handhaving.  

 

Bijlagen zijn te vinden in deel 4. 

 

 

Figuur 1: Ligging BS De Watertoren * 

 

 

 

 

 

* 
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2 Onderzoek tijdens schooljaar 2014-2015 

2.1 Algemene gegevens 
De school telt 472 leerlingen (173 kleuters en 299 lagere schoolkinderen).  

De voornaamste wegen rondom de school zijn: 

- Schoolstraat 

- Verbindingsstraat 

- Blokmakerstraat  

- Parklaan  

De school heeft 2 ingangen: 

- Via het kleine blok  

- Via het grote blok 

Er is een overdekte fietsenstalling, deze is ontoereikend als kinderen met de fiets komen in kader van 

een verkeersweek en bij mooi weer. 

 

 
Figuur 2: Fietsenstalling  

2.2 Andere informatie van de school 

- De school is zoekende naar een specifieke lesmethode voor verkeers- en 

mobiliteitseducatie. De methode Wegwijzers wordt vooral gebruikt in de lagere klassen.  

De politie komt in de klas voor VME. 

- Enkel de directie is geregistreerd op www.octopusverkeersland.be . 

- In de werkgroep verkeer nemen ouders en leerkrachten deel, verkeer komt zeker ook 

aan bod in het oudercomité. 

- Een aantal leerkrachten maar niet allemaal zijn gemachtigd opzichter. 

http://www.octopusverkeersland.be/
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- Er worden drie begeleide rijen georganiseerd.  

- De school organiseert geen busvervoer.  

 

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.  

 
Figuur 3 : Overzichtskaart herkomst leerlingen 
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Figuur 4: Overzichtskaart herkomst leerlingen op andere schaal 

Deze gegevens zijn gebaseerd op de bevraging van de ouders. 

2.4 Vervoersafstanden en vervoerswijzen 

Onvolledige informatie daar van niet alle leerlingen de vervoerswijze gekend is.  

   
  Bij mooi weer       Bij slecht weer 
Figuur 5: Hoe ver wonen de leerlingen van school en wat is hun vervoerswijze? 

Evaluatie schooljaar 2016-2017 

De school geeft zelf aan dat voor korte afstanden tot aan de school vaak de auto wordt genomen. 

Mogelijk heeft dit te maken dat (groot)ouders de schoolomgeving als onveilig ervaren.  
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2.5 Verder onderzoek/verplaatsingskilometers 

 

  
 Bij mooi weer       Bij slecht weer 
Figuur 6: Verplaatsingskilometers leerlingen – afstand minder dan 500 m 

 

  
 Bij mooi weer      Bij slecht weer 
Figuur 7: Verplaatsingskilometers – afstand minder dan 1 km 

 

   
 Bij mooi weer       Bij slecht weer 
Figuur 8: Verplaatsingskilometers – afstand minder dan 2 km 



 

9 

Voetgangersbeweging vzw  

   
 Bij mooi weer       Bij slecht weer 
Figuur 9:  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 figuur Figuur 9:  Verplaatsingskilometers leerlingen – alle afstanden, zijn alle afstanden bij elkaar 

geteld waaruit zou blijken dat het autogebruik om de leerlingen naar school te brengen redelijk hoog 

is. Dit is te verklaren doordat een aantal leerlingen op een grote afstand van de school wonen.  

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 10 : Overzicht herkomst leerlingen bij mooi weer (rood=auto) 

 
Figuur 11 : Overzicht herkomst leerlingen bij slecht weer (rood=auto) 
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Figuur 12 : Overzicht herkomst leerlingen als voetganger of fietser bij mooi weer (groen = voet – blauw = fiets) 

 
Figuur 13 : Overzicht herkomst leerlingen als voetganger of fietser bij slecht weer (groen = voet –blauw = fiets)  
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Figuur 14: Overzicht herkomst leerlingen die met het openbaar vervoer komen bij goed weer 

 
Figuur 15: Overzicht herkomst leerlingen die met het openbaar vervoer komen bij slecht weer 

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

schoolonderzoek gedurende het schooljaar 2014– 2015. Op een totaal van 472 leerlingen zijn er 53 

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

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

2.7 Gegevens van de leerkrachten 

De school heeft geen ingevulde vragenlijsten doorgestuurd. 

http://www.octopusplan.be/
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2.8 Bereikbaarheidskenmerken van de school 

2.8.1 Te voet 

Er worden 3 x per dag begeleide rijen georganiseerd: 

- één tot aan de hoek Watertorenstraat – Verbindingsstraat 

- één tot aan de hoek Watertorenstraat – Schoolstraat  

- één tot aan de oversteekplaats aan de Parklaan 

De rij van de Verbindingsstraat + de fietsersrij vertrekken via de hoofdpoort en voor de start van de 

autorij. De rij van de Schoolstraat vertrekt als laatste.  

Aan de ouders wordt gevraagd om de organisatie te respecteren en geen kleuters vroegtijdig uit de 

rijen te halen op de speelplaats.  

2.8.2 De fiets 

De school is zeer goed met de fiets bereikbaar. 

  

Evaluatie school schooljaar 2016-2017 

De school geeft wel aan dat de omgeving onveilig is. Zie knelpunten, 2.11.1 . 

 

2.8.3 Met de auto   

Er is een afspraaksysteem voor wie kinderen komt ophalen met de wagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 16: Uittreksel afsprakennota 

2.9 Bestaande sensibiliseringsacties 

Bij de start van elke schooljaar organiseert de school in samenwerking met ouders en politie een 

fietsparcours rond de school. 

Tijdens de wintermaanden organiseert de school een actie rond ‘Gezien worden’, waarbij de 

kinderen tweemaal per week de kans hebben om het bekomen van een sticker.  

De school organiseert jaarlijks een verkeersweek met het uitreiken van fietsdiploma’s. 

Vanaf dit schooljaar oefent de school bij goed weer fietsvaardigheden in het echte verkeer, hierop 

komen zeer positieve reacties van de ouders.  

Om het probleem van de parkeerdrukte voor de schoolpoort aan te pakken worden chauffeurs van 

foutief geparkeerde auto’s aangesproken op hun gedrag. 

Er worden in de Watertorenstraat twee “files” gemaakt met de wagens, begeleid door een leerkracht:  

- één om enkel kleuters op te halen,  

- één om de lagere schoolkinderen mét eventueel broertje of zusje uit de kindertuin op te halen. 

Aan de ouders aan de kleuterpoort vragen wij om hun wagen zodanig te parkeren dat zij een vrije doorgang 

van andere wagens niet verhinderen. 

Laat uw wagen nooit onbeheerd in het midden van de baan staan! 

De ouders worden om 15u30 aan de kleuterpoort door de juf opgehaald, om hun kindje in de kleuterzaal af 

te halen. 

De rij wagens aan de hoofdpoort halen de kinderen van de lagere afdeling op. U kunt altijd, nadat u uw 

kleuter hebt opgehaald, aanschuiven in de rij om uw kind uit de lagere afdeling te laten instappen. 
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2.10  Communicatie 

2.10.1 Het stadsbestuur en de politie 

Er is weinig contact met het stadsbestuur en de politie, de wijkagent is niet gekend.  

2.10.2 Vervoersmaatschappijen  

Overlegmomenten met De Lijn of NMBS zijn niet van toepassing. 

2.10.3 Omwonenden 

Bij de start van elk nieuw schooljaar wordt de schoolplanning doorgegeven aan de buren en 

omwonenden. Vooral wat betreft ‘groene’ en ‘rode’ dagen, groen staat voor verkeersluwe dagen, 

rood staat voor verkeersdrukte dagen in de directe schoolomgeving.  

 

Evaluatie school schooljaar 2016-2017 

Ondanks de wens van de school voor een goede verstandhouding met de omwonenden wordt dit 

niet altijd zo ervaren. Er zijn regelmatig probleemsituaties.  

2.10.4 Ouders 

De ouders worden op de hoogte gebracht via de GIMME- functie op de schoolwebsite.  

2.10.5 Schoolreglement 

In het schoolreglement zijn afspraken opgenomen voor de ouders wat betreft het ophalen van 

kinderen met de auto. 

2.11 Knelpunten  

2.11.1 Doorgegeven via de school (en aangevuld tijdens schooljaar 2016-2017) 

- Vervelend parkeergedrag van een 10tal personen aan de schoolpoort door omwonenden 

en/of (groot)ouders 

- Probleem voor fietsers en voetgangers voor de school 

- Crisiszone hoek van de Watertorenstraat tot aan het poortje  

- Slecht zichtbaarheid naar de Verbindingslaan (van waar?)  

- Auto’s buiten gele strepen in Schoolstraat (??, waar juist en bij gele onderbroken strepen 

is parkeren niet toegestaan, mogelijk wel buiten de gele strepen) 

- Privé parking van de school wordt vaak ingenomen door de buurt  

- Aanleg van privétuintjes/garages aan achterzijde bewoners Verbindingsstraat maken de 

doorgang in de Watertorenstraat.  

- Foutparkeerders vlak aan de schoolingang 

- Tereken:  

o fietspad te smal ( wordt aangepast door de stad) 

o auto’s staan vaak op fietspad geparkeerd 

- Kruispunt Blokmakerstraat en Knaptandstraat: gemotoriseerd verkeer snijden bocht af, 

houden geen rekening met fietsers 

- Bussen van De Lijn wachten/stoppen vaak op zebrapaden. 



 

15 

Voetgangersbeweging vzw  

- Moeilijke zichtbaarheid van voetgangers en fietsers op het rondpunt ter hoogte van het 

zwembad 

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.  

 

In totaal werden 53 vragenlijsten ingevuld. Op een populatie van 472 leerlingen is dit 11,2%.  

16 knelpunten werden doorgegeven.  

 
Figuur 17:  Knelpunten rond de school doorgegeven door ouders en leerlingen 

Samenvatting in 1 knelpunt: 

1. Voor schoolpoort 

Te druk, te smal voor veel auto’s zeker daar waar de tuintjes van inwoners 

Verbindingsstraat ‘te groot’ zijn.  

http://www.octopusplan.be/
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3 Aanbevelingen 
Een overzicht van alle aangewezen maatregelen is te lezen in de tabel 

  3.1 ‘AANBEVELINGEN DE WATERTOREN’ 

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 

Vervoersorganisatie  

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 

  3.3 Engagement van het stadsbestuur 

  Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Engagement politie 

Hierna volgt toelichting rond: 

  3.5 Aanvulling schoolreglement 

  3.6 Snelheidscontroles 

  3.7 Parkeerproblematiek  

 

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

scholenoverleg waarbij verkeer een item is.  

- De school engageert zich om de verkeerswerkgroep in de school verder uit werken met 1 

aanspreekpunt namelijk Evi D’Hondt 

- De school engageert zich om in afspraak met de directie aandacht te besteden in het 

schoolreglement aan duurzame mobiliteit.  

- De school engageert zich om via de nieuwsfunctie GIMME de verschillende activiteiten 

rond verkeer kenbaar te maken aan (groot)ouders.  

3.2.2 Educatie 

- De school gebruikt Wegwijzers als lesmethode met bingel.be als oefenwebsite. De school 

engageert zich om een lesmethode voor verkeer aan te kopen. Als Octopusschool kan de 

school ook gebruik maken van het digitale leerplatform www.octopusverkeersland.be . 

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 verder organiseren van een verkeersweek. 

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

lessenpakket rond verkeer te blijven verderzetten.  

- 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 

✓ Veel auto’s aan de schoolpoort  

✓ Weinig duurzame verplaatsingen van en naar school (de school wil hier graag 

de reden achterhalen) 

✓ Het foutief gebruik van de Kiss&Go -zone  

 

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

mogelijke problemen aanpakken.  

http://www.octopusverkeersland.be/
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De Watertoren engageert zich om sensibiliseringsacties op touw te zetten om: 

✓ het respecteren van verschillende verkeersregels in de schoolomgeving te 

 stimuleren (Actiepakket: Onze schoolpoort, maak er geen zootje van) 

✓ de jaarlijkse STRAPDAG in september met daarnaast gedurende het verdere 

 verloop van het schooljaar nog enkele strapdagen 

✓ tijdens de wintermaanden te blijven werken aan duurzame mobiliteit, 

 verkeersregels, zichtbaarheid, … (FLITS campagne) 

De jaarlijkse FLUO-actie ‘Zien en gezien worden’ blijft behouden. Het Octopusplan adviseert om 

deze op te nemen in de FLITS-campagne.   

3.2.4 Handhaving  

- De school engageert zich om fietscontroles te organiseren gedurende het schooljaar.  

3.2.5   Vervoersorganisatie 

- De school wou zich engageren om te starten met pooling maar bij nader inzien is dit niet 

haalbaar mogelijk wel via de ouderraad.  

- Schooluitstappen gebeuren zoveel mogelijk met aandacht voor duurzame mobiliteit. 

- Bij de start van het schooljaar ontvangen ouders een infobrief in verband met parkeren 

in de schoolomgeving. 

- De school engageert zich om de voetgangersrijen te evalueren en te bestendigen. 

3.3 Engagement stadsbestuur1 

- Parkeerwachters worden ingezet om vaststellingen te maken van parkeerinbreuken 

binnen de GAS-wetgeving. 

Evaluatie school schooljaar 2016-2017 

In de buurt van de school is er geen betalend parkeren. is het toch mogelijk dat een 

parkeerwachter ook langskomt in zone ‘niet betalend parkeren’?  

- 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. 
                                                           
1 Bron: Charter verkeersveilige schoolomgevingen – 20 mei 2015 

https://www.sint-niklaas.be/leefomgeving/mobiliteit/huur-
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- 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.   

- 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 : 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 18: 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?  

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.  

 



 

23 

Voetgangersbeweging vzw  

- 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? 

- … 

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 Beslist beleid Sint-Niklaas 

- Heraanleg Knaptandstraat/Tereken met fietspaden 

- Het stadsbestuur maakt werk van een wijkcirculatieplan met als opzet minder verkeer in 

de woonstraten en dus meer (adem)ruimte in de buurt. Dit komt zeker de mobiliteit ten 

goede.   

3.9.2 Advies VGB 

In de directe schoolomgeving heerst bij zowel het begin als het einde van een schooldag een grote 

parkeerdrukte. Het is bij het einde van de schooldag zelfs onmogelijk als voetganger om op het 

voetpad te stappen. Door de geparkeerde auto’s is elke voetganger verplicht om op de rijbaan te 

gebruiken. Ook voor fietsers zeker jonge kinderen is dit een vervelende en gevaarlijke situatie.  

 

 
Figuur 19: Autodrukte bij einde schooldag Watertorenstraat  

Advies 

Inrichten van een schoolstraat bij het begin en einde van de schooldag rekening houdend met de 

schooluren. Hierbij wordt gedurende ongeveer 30 minuten de toegang voor ingaand gemotoriseerd 

verkeer afgesloten met uitzondering van de hulpdiensten. De straat is enkel toegankelijk voor fietsers 

en voetgangers.  
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Dit levert heel wat voordelen op zoals minder chaos aan de schoolpoort, meer veiligheid voor 

voetgangers en fietsers daar zij meer ruimte hebben. Het zet vaak aan tot meer fietsgebruik daar er 

minder overlast is van gemotoriseerd verkeer. Daarnaast is de schoolomgeving gezonder daar er 

minder uitlaatgassen zijn van auto’s.  

De schoolstraat situeert zich over de hele lengte van de Watertorenstraat.  

 

 

 

Figuur 20: Voorstelling op kaart van een schoolstraat in de Watertorenstraat thv BS De Watertoren * 

Zeer belangrijk hierbij zijn de flankerende maatregelen zoals het strappen stimuleren, aanduiden van 

veilige schoolroutes, bekijken van deze schoolroutes in de klas, aandacht geven aan veilige en 

overdekte fietsstallingen, aandacht voor de buurtbewoners, duidelijke informatie voor de buurt, … .  

Een proefperiode/proefopstelling met evaluatie is zeker aan te raden.  

 

Evaluatie van Sint-Niklaas 

Enkelrichtingsverkeer in Schoolstraat en Watertorenstraat. 

 

Conform het masterplan publieke ruimte komt er een nieuwe ingang voor de school in de 

Schoolstraat.  

 

* 
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Evaluatie school schooljaar 2016-2017 

De school is niet direct een voorstander van het inrichten van een schoolstraat in de 

Watertorenstraat.  

De heraanleg van de Schoolstraat staat op de planning tijdens het voorjaar 2018. De school is zich 

bewust van de impact dat dit gaat hebben op het autoverkeer dat zich nu dagelijks in de buurt van de 

schoolpoorten bevindt. Daarom is de school zeker bereid om hierover na te denken zeker wat betreft 

pooling, acties om duurzaam naar school te promoten, …. .  

Ook een nieuwbouw voor de school met het optrekken van het leerlingenaantal zal een invloed 

hebben op de mobiliteit rond de school.  

Vanuit het stadsbestuur kwam de vraag aan de school om ook na te denken over de behoefte van 

een Kiss&Ride-zone in de Schoolstraat.  

 

Uit dit alles blijkt duidelijk de noodzaak dat de school een visie op lange termijn opbouwt wat betreft 

de bereikbaarheid en de vervoerswijzen van de leerlingen en zeker maatregelen neemt ten voordele 

van de zachte weggebruikers met name alle leerlingen van de school.  
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4 Bijlage 

4.1 Knelpunten ouders  

1 tereken Beperkte doorgang door slecht op elkaar afgestemd verkeerslicht, omleiding door 

wegenwerken en gestremd verkeer thv rond punt N60 

2 kruispunt schoolstraat parklaan auto’s houden bij uitrijden schoolstraat richting parklaan geen 

rekening met voetgangers en fietsers het zebrapad komend van de rotonde 

3 Heimolenstraat kant Syntra Onbestaande fietsinfrastructuur, zeer slechte staat van een te smal 

wegdek. Door werken op de N41 is er extra veel gehaast autoverkeer dat dagelijks voor bijna-

ongevallen zorgt. Plannen om de straat te vernieuwen zijn zeer fietsvriendelijk, uitvoering is al enkele 

jaren beloofd. 

4 Kruispunt Smisstraat-Kuiperstraat Komende van Driegaaienhoek, in de Smisstraat linksaf de 

Kuiperstraat inslaan is vrij gevaarlijk door het vele autoverkeer dat uit beide richtingen (regelmatig 

sneller dan 50km/u) komt. Als fietser de breedte van een auto opeisen en duidelijk aangeven dat je 

linksaf wil, helpt. 

5 Schoolomgeving (Watertorenstraat) Eind vorig schooljaar was deze straat afgesloten door werken 

in de Verbindingsstraat. Wat een verademing. Veel automobilisten hebben blijkbaar kinderen die een 

wandeling van 20m niet aankunnen (parkeren voor de fietsingang/poort, midden op straat, ...) 

Organiseer een voetpool van aan het zwembad naar de school (ingang via de nieuwe kleuterblok?) 

en hou de auto’s weg uit de Watertorenstraat. 

6 kruispunt blokmakerstraat en knaptandstraat Gevaarlijk voor fietsers die de Blokmakerstraat 

uitrijden richting Knaptandstraat.  

7 Watertorenstraat Watertorenstraat dubbele richting maken voor fietsers, nu zijn kinderen verplicht 

om via gevaarlijke schoolstraat naar school te fietsen 

8 kleibeekstraat fietspad vlak naast rijbaan 

9 Kruispunt spoorweglaan - plezantstraat Knelpunt door grote aantallen voetgangers, fietsers en 

auto’s. 

10 n70 rotonde zwembad voor fietsers heel gevaarlijk 

11 zie tekening rotonde 

12 de steeg de steeg is smal 

13 voor de school te smal voor auto’s en kinderen die toekomen 

14 geen fietspad geen fietspad in verbindingsstraat 

4.2 Knelpunten leerlingen  

1 Oversteekplaats op Plezantstraat Ook al sta je als kind aan het zebrapad met fiets in de hand, de 

meeste auto’s stoppen niet (thv de krantenwinkel om wijk in te rijden. De kinderen moeten oppassen 

ipv de volwassen chauffeurs!! Agent zetten voor een paar weken zou een oplossing kunnen zijn en 

beboeten wie niet stopt. 

2 Oversteekplaats onder spoor Gevaarlijk punt voor de fietsers. 

27 kruispunt Stationsstraat -Dorpsstraat Gevaarlijke oversteekplaats 
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28 AAN DE APOTHERIJ VAN NONKEL CHRIS Er zijn daar geen lichten en je weet nooit wanneer je door 

mag. Zeer gevaarlijk Ook gevaarlijke of bijna geen fietsroute van de apotheek tot over het station 

 

 


