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1 Inleiding 
Dit document betreft het schoolvervoerplan van: 

 GVBS Don Bosco A – B 

 Tulpenstraat 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, sensibilisatie 

en handhaving.  

 

Bijlagen zijn te vinden in deel 4. 

 

Figuur 1: Ligging GVBS Don Bosco A-B* 

* 
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2 Onderzoek tijdens schooljaar 2014-2015 

2.1 Algemene gegevens 
De school telt 551 leerlingen (240 kleuters en 311 lagere schoolkinderen).  

De voornaamste wegen rondom de school zijn: 

- Hortensiastraat 

- Brugsken 

- Hertjen 

 

De school heeft verschillende ingangen:  

- 1 voor de leerlingen 

- 2 voor de leerkrachten (langs de Tulpenstraat en via de achterzijde van de school via de 

parking ter hoogte van de Magnolialaan) 

De school heeft een fietsenstalling die gedeeld wordt met de scouts; deze is niet toereikend voor het 

aantal fietsen. De leerkrachten hebben een niet overdekte fietsenstalling aan de achterzijde van de 

school.  

2.2 Andere informatie van de school 

- De school heeft geen specifieke lesmethode maar werkt met de verkeerslessen uit de 

handleiding Wero (Piramide). Er zijn reeds 6 leerkrachten actief op 

www.octopusverkeersland.be  

- Verkeer is een apart onderdeel van de MOS-werking. Hieraan werken zowel leerkrachten 

als ouders mee. 

- Er zijn afspraken over het halen en brengen van de leerlingen.  

- Een stadswacht helpt de kinderen oversteken, bij afwezigheid neemt de directie deze 

taak op zich.  

- 95 % van de leerkrachten is in het bezit van een diploma gemachtigd opzichter. Op 

aanvraag bij de stad kunnen andere leerkrachten dit diploma ook behalen.  

- Enkele leerkrachten begeleiden twee voetgangersrijen: 

• Een rij tot aan het kruispunt Tulpenstraat/Goudregenlaan  

• Een rij tot aan het kruispunt Tulpenstraat/Brugsken 

- De school heeft verschillende ingangen: 

• 1 voor de leerlingen en de ouders 

• 2 voor de leerkrachten: langs de Tulpenstraat – aan de parking van de 

Magnolialaan 

- Er is een overdekte fietsenstalling voor de leerlingen met een te lage capaciteit. Ook de 

scouts maken hier op zondag gebruik van. Voor de leerkrachten is er een niet overdekte 

fietsenstalling aan de achterzijde van de school.  

- De school organiseert geen eigen busvervoer van leerlingen.  

- Er staat ’s morgens een stadswacht aan de schoolpoort, bij afwezigheid vervangt de 

directie deze persoon.  

http://www.octopusverkeersland.be/
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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 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  

Deze diagrammen zonder leerlingenvervoer zijn ook terug te vinden op de schoolpagina via 

www.octopusplan.be . 

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 

http://www.octopusplan.be/
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 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. 

3.23.2 

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 551 leerlingen zijn er 74 

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 

In de school zijn 60 personeelsleden werkzaam waarvan 39 personen de bevraging op papier hebben 

ingevuld.   

Bij goed weer kiest bijna 50 % van het personeel om op een duurzame manier naar school te komen 

namelijk met de fiets. Bij slecht weer komt 77 % met de auto naar school.  

30 % woont tussen 1 en 5 km van de school; 40 % tussen de 5 – 10 km. 30 % woont op > 10 km van 

school. De hoeveelheid bagage heeft bij verschillende personeelsleden absoluut geen invloed op de 

vervoerswijze. De auto blijft wel het vervoermiddel bij 85 % als de leerkracht veel bagage meeneemt 

naar school.  

Er is een beperkte parking vlakbij of verbonden aan de school. Er zijn voldoende parkeerplaatsen in 

de directe schoolomgeving namelijk in de nabijgelegen straten. Een aantal leerkrachten zijn bereid 

om de auto verder van school te parkeren en het laatste stuk te voet of met het openbaar vervoer af 

te leggen. Enkele leerkrachten zijn daartoe niet bereid vooral omwille van het tijdsgebrek, te veel 

bagage en daar er voldoende parkeerplaatsen zijn in de buurt van de school.  

Bij enkele leerkrachten is er interesse voor carpooling.  

De meeste leerkrachten namelijk 61 % zijn niet op de hoogte van de dienstregeling van het openbaar 

vervoer. Enkelen melden dat ze dan te laat (of veel te vroeg) aankomen in school. 

De leerkrachten beschikken over een niet overdekte fietsenstalling die voldoende plaats biedt. 

Een fietsenstalling is voorzien met voldoende plaatsen. Er zijn geen extra faciliteiten voor fietsende 

leerkrachten behalve een fietsvergoeding.  

De school biedt volgens 61,5 % van het personeel geen bereikbaarheidsinformatie aan.  

Een drietal leerkrachten zijn bereid deel te nemen aan een voet- of fietspool voor de leerlingen. 

 

2.8 Bereikbaarheidskenmerken van de school 
De school is met verschillende vervoersmodi vlot te bereiken.  

2.9 Bestaande sensibiliseringsacties 

Jaarlijks wordt de STRAPDAG georganiseerd. Er werden activiteiten georganiseerd zoals een 

wandeling naar de Grote Markt, een picknick op straat, zingen en dansen op de tonen van het 

straplied.  

Elk schooljaar neemt het zesde leerjaar deel aan het fietsexamen.  

2.9.1 Zichtbaarheid 

De kinderen krijgen het advies om een fluovest te dragen als ze met de fiets komen. Zie uittreksel 

schoolreglement, 2.10.5.  

2.9.2 Fietscontroles 

De politie controleert 1x per jaar de fietsen van al de leerlingen.  
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2.10  Communicatie 

2.10.1 Het stadsbestuur 

Er is weinig of geen communicatie met het stadsbestuur. De school hoopt van harte dat hier 

verandering in komt.  

2.10.2 De politie 

Er is geen communicatie met de politie.  

2.10.3 Omwonenden 

De school geeft ieder jaar het exacte tijdstip door aan de omwonenden wat betreft het schoolfeest 

daar de Tulpenstraat die dag niet toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer. 

2.10.4 Ouders 

Communicatie met de ouders gebeurt via GIMME zoals de oproep om mee te strappen.  

Hierbij ervaart de school dat veel ouders de oproepen voor een veilig verkeersgedrag negeren terwijl 

dit als ergernis uit een enquête is gekomen afgenomen door de school tijdens het schooljaar 2014-

2005. Meer resultaten over deze enquête ontbreken.  
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2.10.5 Schoolreglement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13: Uittreksel schoolreglement 

2.11 Knelpunten  

2.11.1 Doorgegeven via de school 

- Parkeerproblemen in de wijk 

- Is de Kiss&Ride op de juiste plaats aangebracht met de juiste signalisatie? 

- Garageboxen over de school   

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 74 vragenlijsten ingevuld. Op een populatie van 551 leerlingen is dit 13,4 %.  

43 knelpunten werden doorgegeven.  

Welzijnsbeleid 

2. Verkeersveiligheid 

• Wat we verwachten van de ouders: 

- Veel van onze schoolkinderen worden met de auto naar school gebracht. Op 

de piekmomenten kan het dan behoorlijk druk zijn aan de schoolpoort. Om die 

drukte in veilige banen te leiden heeft de school een stadswacht ter beschikking. 

Ouders houden rekening met de aanwijzingen van deze gemachtigde 

verkeersopzichter. 

Uiteraard is elke ouder verantwoordelijk voor zijn eigen verkeersgedrag. We 

verwachten dat iedereen zich correct houdt aan de verkeersregels. 

De school hoopt dat alle weggebruikers aan de poort zich gedragen als 

‘dames en heren in het verkeer’ . 

Het gaat hier om de veiligheid van uw en andermans kinderen!!! 

- Alle kinderen zijn verzekerd voor ongevallen tijdens schoolactiviteiten en op 

de weg van huis naar school en omgekeerd. Kies met je kind de veiligste weg naar school. Indien er 

iets gebeurt, neem je steeds contact met de directeur. 

• Wat we verwachten van de kinderen: 

- We hopen dat kinderen een fluohesje en/ of een fietshelm dragen als ze met 

de fiets komen. 

- Ze moeten de veiligste weg tussen thuis en de school nemen en ze mogen 

onderweg niet blijven hangen. 

- Kinderen die niet afgehaald worden, moeten met de begeleide rij meegaan. Er 

is een rij tot aan het kruispunt Tulpenstraat/ Goudenregenlaan en een tot aan het 

kruispunt Tulpenstraat/ Brugsken. 

http://www.octopusplan.be/
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Figuur 14:  Knelpunten rond de school doorgegeven door ouders en leerlingen 

 
Figuur 15: Detail van de knelpunten in de directe schoolomgeving 
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Samenvatting in 2 grote knelpunten: 

1. Brugsken – Hertjen 

 Geen of smal fietspad, druk, smalle voetpaden, druk afslaand verkeer van N70 

2. Tulpenstraat – Hortensiastraat - Gladiolenstraat  

 Geen zebrapaden  



 

16 

Voetgangersbeweging vzw  

 

3 Aanbevelingen  
Een overzicht van alle aangewezen maatregelen is te lezen in de tabel 

  3.1 ‘AANBEVELINGEN DON BOSCO’ 

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 

  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 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 als onderdeel van het scholen overleg. Daarnaast heeft de school een 

MOS-werkgroep waar verkeer aan bod komt.  

- De school engageert zich om de betrokkenheid van (groot)ouders te stimuleren via het 

schoolreglement op vlak van duurzaam naar school komen, advies geven rond 

parkeergelegenheid in de buurt en aandacht te besteden aan duurzame verplaatsingen 

tijdens schooluitstappen. Dit kadert ook in de schoolvisie. 

- 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 engageert zich om het lesmateriaal dat gebruikt wordt voor de verkeerslessen 

te evalueren. Als advies geeft het Octopusplan de lesmethode Octopus Verkeersland 

mee. Deze lesmethode 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 om korte lesmomenten/gesprekken in te lassen naast het vaste 

lessenpakket rond verkeer. 

- De school engageert zich tot het jaarlijks verder 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 (wordt in overweging 

genomen) 

✓ 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  

 

http://www.octopusverkeersland.be/
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Door sensibiliserende acties te voeren kan de school op een ludieke en constructieve manier deze 

mogelijke problemen aanpakken.  

 

Don Bosco engageert zich om elke schooljaar te bekijken welke acties kunnen ondernomen 

worden. De school organiseert jaarlijks de STRAPDAG en niet jaarlijks Sam de verkeersslang.  

3.2.4 Handhaving  

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

volgen.  

- De school engageert zich om fietscontroles te organiseren voor heel de school.  

3.2.5  Vervoersorganisatie 

De school is vragende partij voor het organiseren van een schoolstraat bij het begin en einde van de 

schooldag.  

3.3 Engagement stadsbestuur 1 

- 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.   

- 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.  

                                                           
1 Bron: Charter verkeersveilige schoolomgevingen – 20 mei 2015  

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

   

   

    

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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?  

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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- 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  

- 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. 

- Heraanleg oversteek N70 ter hoogte van Glycinenplein (verkeerslichten in functie van 

oversteken)   

3.9.2 Advies VGB 

• Tulpenlaan 

De school is zelf vragende partij om een schoolstraat in te richten in de Tulpenlaan. Dit is zeker een 

goed voorstel om chaos aan de schoolpoort te verminderen en meer veiligheid voor voetgangers en 

fietsers te creëren. 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.  

 

Advies  

De schoolstraat situeert zich tussen de hoeken van de Tulpenstraat met de Begoniastraat en de 

Goudregenlaan en vindt plaats 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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Figuur 17: Voorstelling op kaart van een schoolstraat in de Tulpenlaan thv Don Bosco * 

Evaluatie Sint-Niklaas 

In de Tulpenstraat is ondertussen bij het begin en einde van de schooldag een Schoolstraat 

gerealiseerd. Dat verloopt zeer goed.  

Om het effect hiervan op de modal split na te gaan, raadt de Voetgangersbeweging aan om de 

vervoerswijzen van de leerlingen op te vragen en een nieuwe modal split op te stellen.  

• Kiss & Ride zone 

De Kiss & Ride zone bevindt zich nu in de Tulpenlaan bijna ter hoogte van de ingang van de school. 

Door het inrichten van een schoolstraat komt deze locatie in het gedrang. 

 

Advies 

Verplaatsen van de Kiss & Ride zone verder in de Tulpenlaan, zie afbeelding.  

 

Figuur 18: Voorstelling op kaart van de Kiss & Ride zone -  ter hoogte van Don Bosco* 

* 

* 

schoolstraat 
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• Zebrapaden 

In de wijk rond de school zijn zo goed als geen zebrapaden voorzien. Vanuit de bevraging komt dit 

naar voor als een knelpunt voor de ouders. 

 

Evaluatie Sint-Niklaas 

De stad streeft ernaar om het autoverkeer doorheen de stad te verminderen in functie van het 

statuut zone 30. Dit komt de oversteekbaarheid ten goede.  

• Brugsken en Hertjen 

Ouders signaleren het tekort aan of de aanwezigheid van te smalle fietspaden of voetpaden. Ook het 

drukke verkeer maakt deze weg gevaarlijk voor jonge voetgangers en fietsers.  

 

Advies VGB 

Heraanleg van deze straat met aandacht voor voetgangers en fietsers door goede voorzieningen aan 

te brengen, snelheidsremmende maatregelen zoals asverschuivingen en/of wegversmallingen.  

 

Evaluatie Sint-Niklaas 

De route Hospitaalstraat- Brugsken-Hertjen is opgenomen als invalsweg voor de stad. ’t Brugsken zal 

op korte termijn ook heringericht worden als enkelrichtingsstraat. 

 

3.9.3 Stand van zaken na invoeren van schoolstraat  

Na de opmaak van een eerste ontwerpnota van dit schoolvervoerplan startte de school met een 

schoolstraat in de Tulpenstraat. Tegelijkertijd verhuisde de Kiss&Ride-zone naar de Begoniastraat of 

in de Tulpenstraat (niet helemaal duidelijk). 

 

 

Hierbij gaf de school enkele opmerkingen door: 

• Uniforme schoolomgeving  

De school is vragende partij om de zichtbaarheid van de schoolomgeving te verhogen. Dit is mogelijk 

door het plaatsen van straatmeubilair zoals een Octopuspaal (mogelijk met slagboom in functie van 

de schoolstraat), Octopusbeugels en/of Octopuspaaltjes. 

 

Voor het stadsbestuur is dit zeker bespreekbaar in overleg met de verschillende scholen. 

• Nood aan zebrapaden in de wijk 

De vraag naar zebrapaden in de directe omgeving van de school blijft.  

Ondertussen is de volledige wijk zone 30.  

Het stadsbestuur overweegt om in de onmiddellijke omgeving van de Tulpenstraat zebrapaden aan 

ter brengen.  
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• Parkeren op de hoeken tegengaan door zebrapaden te schilderen 

De school geeft aan dat er nog steeds parkeerproblemen zijn in de wijk meerbepaald op de hoeken 

van de straten.  

Zoals in vorig item aangegeven overweegt het stadsbestuur om extra zebrapaden aan te brengen. 

Het foutief parkeren blijft ook dan een vaak voorkomend probleem. ‘Het is maar voor even’ is een 

vaak gehoord excuus. Sensibilisatie en handhaving is hier beter op zijn plaats. In eerste instantie met 

een ludieke actie van de school met bijvoorbeeld rode kaarten aanbrengen bij die auto’s die foutief 

geparkeerd staan op zebrapaden of te dicht tegen een hoek. In een latere fase kan de politie 

optreden of de stadswachten in kader van de GAS-wetgeving.  

In een verder stadium overweegt het stadsbestuur de mogelijkheid van het plaatsen van paaltjes of 

bloembakken. Hierbij is het wel noodzakelijk om rekening te houden met de zichtbaarheid als 

voetganger op het aankomende verkeer.  

• Parkeren voor hekken Begoniastraat/ belemmeren uitrit voor fietsers (?) 

Aandachtspunten hierbij zijn: 

- Sensibilisatie naar (groot)ouders om niet te parkeren voor dit hekken omwille van de 

veiligheid van de kinderen en het vrijlaten van de doorgang voor prioritaire voertuigen 

- Voor alle duidelijkheid kan een parkeerverbod op de nadars worden aangebracht 

namelijk een E3 bord. 

 
Figuur 19: E3  verkeersbord=Stilstaan en parkeren verboden 

- Opstellen nadarhekken wijzigen zodat het parkeren wordt bemoeilijkt. 

- Een goede communicatie en sensibilisatie naar het gebruik van de Kiss&Ride-zone. 

 

 

• Nadars vervangen door slagbomen 

Dit behoort zeker tot de mogelijkheden en past volledig in het item ‘Uniforme schoolomgeving’.  
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4 Bijlage 

4.1 Knelpunten ouders  

1 Brugsken Heel gevaarlijk om daar te fietsen in het spitsuur (vlak voor en na school dus) 

2 Antwerpse Steenweg Lichten aan Vijfstraten,Driekoningenstraat,Antwerpse Steenweg oversteken 

naar Breedstraat 

3 Brugsken Deze straat is levensgevaarlijk voor fietsers door auto’s die geparkeerd staan aan beide 

zijden van de straat en ook in 2 richtingen rijden. Hierdoor is er bijna geen plaats meer voor de 

fietsers en bovendien is er zelfs geen fietsstrook aangelegd. 

4 Brugsken Kruispunt Hertjen met Brugsken. Wanneer je van het Hertjen komt, en Brugsken wil 

inrijden dan zijn er 3 rijstroken even. Hierdoor word je als fietser opzij gedrumd. Volwassenen 

kunnen dit nog inschatten, kinderen niet. 

5 Hertjen Voetpaden zijn te smal om kleuters op te laten rijden. Op de rijbaan is er slechts een smalle 

fiets sugestiestrook . (richting Houten schoen - Brugsken) 

6 Brugsken Op weg naar huis (richting Brugsken naar Hertjen) is er zelfs geen fietssugestiestrook thv 

Brugsken. Het voetpad staat ook steeds vol met hindernissen. 

7 Destelwijk uitgang wijk is in een soort bocht. Je ziet de andere weggebruikers (auto’s) amper 

afkomen en zeker bij lagere school kinderen is de reactie soms te traag waardoor er echt gevaarlijke 

situaties ontstaan. 

8 Lindenstraat Straat met enkele richting. Geen apart fietspad in de rijrichting, enkel in de 

tegenrichting. Gevaarlijk voor jonge fietsers wanneer auto’s voorbijsteken. 

9 Ankerstraat Straat met enkele richting zonder afgescheiden fietspad. Fietsen in de tegenrichting is 

gevaarlijk, zeker wanneer je net vanachter de bocht komt. 

10 vijfstraten,oude molenstraat, raapstraat levensgevaarlijk om met de fiets over te steken 

11 bocht Hortensiastraat - Gladiolenstraat De hele wijk is zone 30, maar vele auto’s rijden sneller. Dit 

is zeer gevaarlijk in de aangeduide bocht. 

12 Kruispunt Singel Raapstraat Gevaarlijk kruispunt waar zowel veel fietsers als auto’s rijden. 

13 Kruispunt Brugsken moeilijk om de straat in te rijden wegens druk en snel verkeer. 

14 Brugsken Als de scholen uit zijn in Sint-Niklaas onstaat er een file in het Brugsken vanaf het 

kruispunt met de N70 tot ongeveer ter hoogte van de magnolialaan. Het Brugsken kent een 

versmalling tussen magnolialaan en tulpenstraat (ter hoogte van nr 74); Als de avondfile er staat 

rijden de auto’s in de andere richting (richting centrum) heel vaak met de wielen over het voetpad! 

Dus de kinderen zijn zelfs niet veilig op het voetpad!  

15 brugsken super druk bij schooluren 

16 Hertjen geen fietspad en superdruk 

17 houten schoen Rijrichting Temse zit je op het fiestpad heel dicht tegen de baan waarop zeer hard 

gereden wordt. Vrachtwagens scheren rakelings langs. 1 onoplettendheid van een kind en het zit op 

de baan. Een natuurlijke afscheiding zou hier wonderen verrichten. Fietspad mag zelfs een 40 cm 

verliezen 

18 Begoniastraat Geen zebrapad 

19 Hortensiastraat Geen zebrapad, geen verkeersremmer 
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20 drukte Het is in deze straat altijd zeer druk en de fietsers hebben bijna zelfs geen plaats om op het 

fietspad te rijden. Aan de verkeerslichten is het als fietser zeer gevaarlijk om over te steken omdat 

niet alle chauffeurs in hun spiegel kijken voor ze afslaan 

21 gevaarlijk kruispunt Zeer gevaarlijk kruispunt. Zelfs met de laatste aanpassingen aan het fietspad 

en dergelijke blijven er veel ongelukken gebeuren zowel met auto’s als met fietsers. 

22 Hertjen richting centrum Sint-Niklaas Tijdens de ochtendspits staan er auto’s aan te schuiven op 

de suggestiestrook waardoor fietsen met de kinderen moeilijk is. 

23 Brugsken richting Temse voor verkeerslichten Geen fietspad aanwezig waardoor fietsen laveren 

wordt tussen de geparkeerde auto’s en de aanschuivende auto’s vóór het verkeerslicht. 

24 Hoogkamerstraat fietsoversteekplaats richting Temse Fietsoversteekplaats is voor kinderen 

telkens een risico om over te steken. Men telkens wachten op een bereidwillige chauffeur die wil 

stoppen. 

25 Hertjen Druk kruispunt 

26 Houtenschoen Viaduct 

27 N16 druk kruispunt 

28 Voetpad voor garages Foutparkeerders die tijdens het wegrijden onvoldoende zicht hebben op de 

voetgangers en daardoor kinderen in gevaar brengen. 

29 Straat voor en na het zebrapad Dubbelparkeerders, chauffeurs die niet kunnen wachten en deze 

voorbijsteken en daardoor kinderen in gevaar brengen. 

30 hoek brugsken tulpenstraat ’s middags en ’s avonds geen probleem in het naar huis komen want 

begeleiding van de school ’s morgens is het soms erg druk en vermits er geen palen staan die het 

oversteekpunt aanduiden en verlichten (zebrapad) zijn de auto’s niet geneigd om te stoppen 

31 Kruispunt Tulpenstraat/Goudenregenlaan Auto’s komen van vier zijden. Geen zebrapad. 

32 Breedstraat-prins boudewijnlaan Oversteken Breedstraat. Hoge snelheid auto’s die van de prins 

boudewijnlaan komen en geen zebrapad 

33 Brugsken Heel druk verkeer in beide richtingen en dubbel parkeren geen fietspad. Bovendien is de 

straat zeer smal 

34 Hertjen - bushalte Bushalte ligt op de fietssuggestiestrook. Hierdoor wijkt de bus (die al niet veel 

plaats heeft) uit naar rechts. Kinderen hebben zeer weinig plaats tussen bus en verhoogd voetpad. 

Jonge fietsers worden onzeker door beperkte ruimte en imposante bus => worden instabiel en 

botsen tegen border van voetpad => mogelijk vallen en onder bus terecht komen (meermaals 

gezien). 

35 Kruispunt N70 Hertjen Veel afslaand verkeer. Komende van hertjen naar N70 richting Beveren 

heel veel kans op dode hoek ongeval. Zeer smal fietspad bovendien fietssuggestiestrook ipv fietspad. 

Kleine fietsers worden niet opgemerkt bij indien voertuig afslaat naar links 

36 Uitrit Destelwijk - Hertjen door de flauwe bocht in Hertje waar de uitrit Destelwijk aan de 

binnenzijde van ligt, in combinatie met enerzijds de mogelijkheid tot parkeren op Hertje en 

anderzijds het idee dat men nog steeds 70 km/uur mag rijden ziet men aankomend verkeer van 

zowel Hertje als van Houten schoen zeer laattijdig aankomen. Als volwassene heb ik hier met de auto 

al enkele bijna ongevallen gehad. Met de fiets is het voor kinderen nog veel gevaarlijker temeer 

omdat de voertuigen de kinderen aan de binnenzijde van de bocht, achter de geparkeerde wagens 

niet zien staan. Verder gaan staan is ook gevaarlijk omdat je dan op de rijweg komt voor het verkeer 

dat van Hertje komt. 
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37 Tulpenstraat - oversteek school Wagens parkeren verkeerd op het voetpad thv de oversteekplaats 

van de school. Meestal rijden ze achterwaarts over het voetpad terug de rijbaan op terwijl de 

kinderen daar moeten langsgaan (achter de wagens). De kinderen zijn dan niet zichtbaar in de 

achterruit van het voertuig. Risico op overrijden van kind is aanneembaar. 

38 N41 kruispunt met Heimolen fietspaden levensgevaarlijk, slechts aan 1 kant van de straat en op 

ons traject niet gescheiden van de rijweg, terwijl er wel voldoende ruimte is Geen lichten aan 

kruispunt met Heimolen, levensgevaarlijk voor auto’s, voetgangers en fietsers 

39 Brugsken Te weinig ruimte voor fietsers, moeten elke dag tussen de auto’s slalommen, zeker als 

ze uit het centrum willen 

40 Heimolenstraat geen fiets- of voetpaden 

41 gladiolenstraat - tulpenstraat geen zebrapad. midden op de kruispunt een verhogen die de 

verkeer zwaar hinderd. door dit hinder wijken de voertuigen te veel af. verhoging moet weg 

42 brugsken - tulpenstraat te drukke straat 

43 goudenregenlaan - tulpenstraat geen zebrapad. midden op de kruispunt een verhoging die de 

verkeer zwaar hindert. door dit hinder wijken de voertuigen te veel af. verhoging moet weg 

4.2 Bevraging leerkrachten 

 

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

Ο te voet 0 

Ο met de fiets 20 

Ο met het openbaar vervoer 0 

Ο met de auto 19 

Ο openbaar vervoer/fiets 0 

Ο auto/openbaar vervoer 0 

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

Ο te voet 0 

О met de fiets 9 

Ο met het openbaar vervoer 0 

О met de auto 30 

Ο openbaar vervoer/fiets 0 

О auto/openbaar vervoer 0 

3.       Wat is uw woon- werkafstand?   

Ο < 1km 0 

Ο 1- 5 km 12 

Ο 5-10 km 16 

Ο > 10 km 12 

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

Ο Ja 20 

Ο Neen 3 

Ο Soms 14 
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5.       Beïnvloedt de hoeveelheid bagage uw vervoerswijze?   

Ο Ja 18 

Ο neen 18 

Ο Soms 2 

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

Ο te voet 0 

О met de fiets 5 

Ο met het openbaar vervoer 0 

О met de auto 33 

Ο openbaar vervoer/fiets 0 

О auto/openbaar vervoer 0 

7.       Is er een fietsenstalling in de school?   

Ο ja 36 

Ο neen 3 

ο NVT 0 

8.       Biedt de fietsenstalling voldoende plaats? 5x? 

Ο ja 24 

Ο neen  4 

ο NVT 6 

9.       Zijn er andere faciliteiten voor fietsende leerkrachten? 5x? 

Ο lockers 0 

Ο fietspomp 0 

Ο douches 0 

Ο kleedkamers  0 

Ο niets van dit alles 33 

Ο niet van toepassing 3 

10.   Krijgen fietsende leerkrachten een fietsvergoeding? 3x? 

Ο ja 34 

Ο neen 0 

Ο ik weet dit niet 0 

11.   Is er een parking voor auto’s verbonden aan /vlakbij de school? 3x? 

Ο ja 35 

Ο neen   

12.   Zijn er volgens u voldoende parkeerplaatsen in de directe 

schoolomgeving?  

4 x? 

Ο ja 30 

Ο ja en betalend 0 

Ο neen 4 

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? 

5x? 

Ο ja 9 

О ja, mits een goede wandelroute 3 

Ο ja, mits een goed en vlotte bediening van het openbaar vervoer 1 
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О neen 22 

ο nvt   

14.   Biedt de school u bereikbaarheidsinformatie aan? 9x? 

Ο ja 6 

Ο neen 24 

15.   Hebt u interesse in carpooling?   

Ο Ja 8 

Ο neen 27 

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

tijdstippen dat u in de school moet aanwezig zijn? 

  

Ο ja 2 

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

Ο neen, dan kom ik kom te laat aan 5 

Ο ik weet dit niet 24 

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

bereid om hier aan deel te nemen als begeleider? 

2x?  

Ο ja, altijd   

Ο ja, soms 2 

Ο ja, af en toe 1 

Ο neen 33 

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

bereid om hier aan deel te nemen als begeleider? 

2x?  

Ο ja, altijd 0 

Ο ja, soms 3 

Ο ja, af en toe 1 

Ο neen 32 

 


