‘Veilig en vrolijk
op pad door de stad’

Een looplint door de Kuijperwijk, kindvriendelijke zones rondom scholen en beter
gedrag in het verkeer. Het project Kinderen veiliger door Delft heeft heel wat opgeleverd. In 2004 gingen zeven deel-projecten van start, waarin actieve ouders, kinderen,
scholen, kinderopvangorganisaties, de politie,verkeersveiligheidsorganisaties en de
gemeente Delft intensief met elkaar samenwerkten. In de vijf jaar die daarop volgden
zijn de plannen uitgevoerd, dankzij stug volhouden en knopen doorhakken. In deze
uitgebreide terugblik zetten we alle mijlpalen en resultaten nog eens op een rij.
Samen zijn ze een goede start voor nog meer kindveilige projecten en activiteiten in de
toekomst. Elk jaar opnieuw melden scholen zich aan voor het scholenproject ‘samen
veiliger naar school’ en volgend jaar krijgt Delft een fietslint. Daarnaast blijft de verkeersquiz waaraan alle basisscholen deelnemen een jaarlijks terugkerend evenement.
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Projectleider Etienne van der Horst:

‘Ouders denken beter na en
laten de auto eerder thuis’
“De fietsen van de kinderen staan
hier mooi in de rekken op het
schoolplein, op een enkele ver
dwaalde fiets na. En de fietsen van
de ouders staan keurig buiten het
schoolplein.” Etienne van der Horst
werpt een goedkeurende blik over
het schoolplein van de Max Have
laarschool in het centrum, waar de
fietsenrekken op verschillende
plekken bij de klaslokalen staan.

‘Een kindvriendelijke stad
is een stad voor iedereen’
Voormalig wethouder Jan Torenstra is geestelijk vader van
het project Kinderen Veiliger door Delft en al heel lang betrokken bij kinderen. “Ik wilde graag meebouwen aan een
stad voor kinderen want een kindvriendelijke stad is een
stad voor iedereen! Kinderen eerder en zelfstandig de stad
in te laten gaan is niet alleen nodig vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen maar ook omwille van hun gezondheid – meer beweging – en hun motorische ontwikkeling.”
Torenstra stelt dat het project zeker resultaat heeft geboekt. “Als ik door Delft fiets, vallen zeker dingen op. Een
veiliger gebied rondom de Delftse Schoolvereniging, bakfietsen vol met kinderen die van school naar de BSO worden gebracht en de nieuwe speelplek bij de Mozaïekschool
in de Kuijperwijk. Ik ben benieuwd of het looplint intensief
wordt gebruikt.” Delft heeft volgens Torenstra goede kaarten in handen. “Deze stad heeft fietspaden, woonerven,
steeds meer 30 kilometer- wegen en de juiste schaal om
iets te kunnen doen. We moeten met zijn allen de juiste
kant uitvegen en doorgaan op deze weg. Samen met scholen, ouders en bewoners blijven werken aan verkeersveiligheid.”
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Als projectleider schreef hij in 2004
de nota ‘Kindveilige routes: aanpak
en producten’ en ging na een ‘go’
van de wethouder enthousiast met
de zeven deelprojecten aan de slag.
Voor hem zit het karwei er grotendeels op. Zijn inschatting is dat de
verkeersveiligheid voor kinderen in
Delft substantieel verbeterd is. “Dat
komt natuurlijk niet alleen door dit
project. Maar er is wel veel gebeurd.”
We lopen verder over het schoolplein, tussen groepjes koukleumende ouders en bewegelijke kinderen
door. Staan er meer fietsen dan twee
jaar geleden? “Ik denk het wel. Zelf
heb ik ook kinderen in de basisschoolleeftijd gehad. Je laat je kind
pas naar school fietsen als het veilig
is. Veilig op straat en veilig op
school, met fietsenrekken waaraan
een mooie nieuwe fiets met een slot
kan worden vastgemaakt.”

Robuuste rekken
Volgend doel van onze Kinderen
veiliger door Delft-excursie is basisschool Het Mozaïek in Hof van Delft,
waar een laatste groepje ouders buiten de poort staat te wachten en hier
en daar nog een eenzame fiets in de
smalle, langgerekte fietsenstalling
staat. Van der Horst weet nog dat
deze school actief om een fietsenstalling heeft gevraagd. “Ze hebben
deze loze ruimte aan de zijkant van
de school heel goed benut. Vroeger
stonden hier ook fietsen maar toen
kon je er niet zo makkelijk bij. Door
deze plek te betegelen en robuuste
rekken te plaatsen hebben de kinderen een perfecte stalling dicht bij de
school gekregen, die niet ten koste
gaat van de speelruimte.”
Zeven scholen hebben nieuwe fiet-

senrekken gekregen. Andere Delftse
scholen hebben om verschillende
redenen besloten (nog) niet mee te
doen; deels omdat de fietsenstalling
er goed bijstaat, deels omdat er onvoldoende ruimte op het schoolplein aanwezig is. Scholen die met
nieuwe locaties bezig zijn worden
door de gemeente met nadruk geadviseerd een fietsenstalling op te nemen. Als een school 400 kinderen
heeft, moet er plaats zijn voor minstens 100 fietsen.

Kindlint
We stappen weer op onze stalen
rossen en nemen de fietstunnel richting Kuijperwijk, waar in 2008 het
eerste looplint van Delft is aangelegd. Het lint begint bij het speelveld
vlakbij de basisscholen De Omnibus
en Het Mozaïek, dat er rond lunchtijd
nogal verlaten bijligt. De blauwe
stoeptegels vallen direct in het oog
en leiden ons via veilige oversteekplaatsen naar het voetbalveldje bij de
Gabriel West-school. Het kindlint
was volgens Van der Horst al een
informele looproute. “We hebben de
basisschoolkinderen in deze wijk

We hebben de
aandacht gevestigd op
verkeersveiligheid en
een kindveilige stad
gevraagd welke routes ze gebruikten.
Daar is het kindlint op aangesloten.
Andere kinderen kunnen hier nu ook
gebruik van maken. Met dit kindlint
geven we ook ouders een signaal dat
het een veilige route is. Eindpunt van
het lint is het Hof van Delft park.
Daar wil de gemeente in de toekomst
nog een spelparcours aanleggen.”
Want het kindlint is niet alleen een
verkeerskundig concept; het verbindt ook plekken waar kinderen
graag willen spelen. Het plan is om
een hele lintstructuur door Delft aan
te leggen. Dat is volgens de projectleider vooral een kwestie van tijd.

Leuk, maar niet voor mijn deur
Wat zijn algehele indruk is als hij terugkijkt op het project Kinderen veiliger door Delft? “Er is veel overhoop. Ondanks allerlei vertragende
factoren is er gelukkig ook veel bereikt. We hebben de aandacht gevestigd op verkeersveiligheid en een
kindveilige en kindvriendelijke stad.
De bewustwording daarover is op
gang gebracht. Soms werd het enthousiasme bij actieve ouders en
leerkrachten wel eens getemperd
als mensen in de buurt zeiden ‘leuk,
maar niet voor mijn deur.’ Aan de
andere kant denken veel ouders beter na; ze laten hun auto eerder
thuis omdat het veiliger en gezonder
is om naar school te fietsen.” Wat
persoonlijk de meeste indruk op
Van der Horst heeft gemaakt was het
enthousiasme van de kinderen.
“Kinderen zijn erg voor rede vatbaar
en begrijpen heel goed wanneer iets
niet kan. Tegelijkertijd zijn ze ook
creatief en laten zich niet met een
kluitje in het riet sturen. Als ik bokken op de weg zag, verzonnen zij
een oplossing en lieten niets heel
van mijn bezwaren.” Het project
Kinderen veiliger door Delft is inmiddels zo goed als afgerond. Betekent dit ook het einde van alle kindveilige projecten en activiteiten in
Delft? “Nee, zeker niet. De gemeente Delft gaat in ieder geval door met
de scholenprojecten. Per jaar doen
twee of drie nieuwe scholen hieraan
mee. In 2011 wordt het fietslint in
Buitenhof aangelegd en straks, op
23 maart, wordt de jaarlijkse verkeersquiz weer gehouden.”
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Wethouder Anne Koning:
‘Kindveilige omgeving is nu onderdeel van gemeentelijk beleid’
Over kindveilige routes en de vraag hoe
kinderen en hun ouders veilige verkeersdeelnemers kunnen zijn, wordt al jarenlang nagedacht. Door kinderen op jonge
leeftijd al verkeersvaardigheden te leren,
kunnen ze eerder zelfstandig deelnemer
worden in het verkeer. Groot voordeel is
dat ze meer bewegen. Zo blijven kinderen
fit en leren ze makkelijker.

laarschool en het ‘kindlint’, een veilige route
voor jonge kinderen in de Kuijperwijk. “Ik
vond het geweldig om erbij te zijn en mijn
waardering uit te spreken.” De wethouder verleende ook haar medewerking aan de verkeersquiz voor alle basisscholen en stond
vooraan bij acties van scholen voor een veilige
schoolomgeving.

Verkeerswethouder Anne Koning nam in
2006 het project Kinderen veiliger door Delft
over van haar voorganger Jan Torenstra en
voelde zich vanaf het begin erg betrokken.
“Een kindveilige omgeving is belangrijk voor
het goed functioneren van een stad. Als we
ervoor zorgen dat kinderen veilig over straat
kunnen, creëren we ook voor gezinnen en ouderen een veilige omgeving.” Het project was
halverwege en de eerste mijlpalen werden
gezet; in Tanthof opende ze de snoeptegelroute met tegels van kinderen, gevolgd door
de nieuwe fietsenstalling van de Max Have-

Waar Koning zich zorgen over maakt is dat
het soms lang duurt voordat plannen werkelijkheid worden. “Als een verkeersouder
vraagt wanneer het fietslint wordt gerealiseerd, want haar kind is inmiddels al van
school, ben ik me ervan bewust dat mensen
soms wel een hele lange adem moeten hebben.” Dergelijke reacties laten zien dat de gemeente van tevoren duidelijker kan aangeven
hoeveel tijd een project in beslag neemt, zodat er geen verkeerde verwachtingen worden
gewekt. Over de functie van het project is ze
heel duidelijk: “Actieve ouders, leerkrachten

Lange adem

en kinderen hebben geholpen ons als gemeente scherp te houden. Ze maakten
hun wensen kenbaar en waren goede gesprekspartners voor onze ambtenaren.
Dat leidde er bijvoorbeeld toe dat we een
paar parkeerplaatsen bij de fietsoversteekplaats op de Delfgauwseweg hebben
weggehaald om het zicht op de weg te
vergroten. Dit hebben we gezamenlijk
doorgezet, ook al was niet iedereen in de
buurt hiervan overtuigd.” Alhoewel deze
ambtsperiode er alweer bijna op zit,
maakt Anne Koning graag haar ambities
voor de komende jaren bekend: “Een kindveilige omgeving is nu onderdeel van gemeentelijk beleid geworden; we hebben
dit opgenomen in de structuurvisie en de
visie openbare ruimte. Naast fysieke
maatregelen om de stad kindvriendelijk
en dus verkeersveilig te maken, moeten
we voortdurend blijven werken aan gedragsverandering in het verkeer door alle
verkeersdeelnemers.”

Veilige schoolomgeving
Veel leerkrachten en ouders klaag
den over de onveilige verkeerssitu
atie rondom hun school. Doorn in
het oog waren ondermeer te hard
rijdende automobilisten, onover
zichtelijke verkeerssituaties en
foutgeparkeerde auto’s. Kinderen
lieten daardoor steeds vaker hun
fiets thuis en… werden met de auto
bij school afgeleverd.
Om deze vicieuze cirkel te doorbreken (meer autogebruik = onveiliger
= meer ongelukken = meer angstige

ouders die de auto
pakken),
besloten
basisscholen
de
Bonte Pael, Cornelis
Musius en de Delftsche Schoolvereniging hier iets aan te doen. Op
woensdag 23 maart 2005 ondertekenden ze samen met ouders, politie en de toenmalige wethouder Wijken in het stadhuis een convenant.
Daarmee spraken ze af gezamenlijk
zorg te dragen voor een verkeersveilige schoolomgeving. Allereerst
kwam er een ‘schouw’; samen met
de kinderen werd gekeken op welke
punten verbeteringen op en rond de
school nodig waren. Daarvoor werd
de draadjesmethode gebruikt. Leerlingen gaven op een kaart met woldraad hun route tussen huis en
school mèt knelpunten aan. Zo werd
duidelijk welke routes aangepakt
moesten worden. Soms ging het om
verkeerskundige oplossingen, soms
ook om het veranderen van gedrag
van automobilisten en fietsers. Samenwerking van de gemeente en de
politie met de schoolleiding en het
team van (verkeers) ouders, en in
sommige gevallen ook met ondernemers en andere belanghebben-
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Verbeteringen in en rond de pilotscholen
Bonte Pael – Tanthof:
• Voorrangssituaties op fietsroutes
zijn verbeterd
• Oversteken over de Derde Werelddreef zijn veiliger gemaakt
• Winkeliers zijn benaderd voor een
dode-hoek-spiegel actie
• Een loop- en fietspool naar school

den in de buurt, was van groot belang voor het slagen van dit project.
Na de pilotfase zijn de ervaringen
van deze drie scholen overgedragen
aan vijf andere Delftse scholen,
waaronder de Gabriëlschool, de
Oostpoortschool en Jan Vermeerschool.

Snoeptegels
De snoeptegelroute in Tanthof kreeg
een landelijke primeur. Samen met
een groep kinderen van basisschool
de Bonte Pael en De Bron ontwierp

kunstenares Bernadette Palsma een
veilige wandelroute die op 31 mei
2006 werd geopend. Vanaf de ‘dropzones’, waar ouders hun kinderen
afzetten, loopt een lint van zelf ontworpen tegels in de vorm van
snoepjes naar beide scholen. De
kinderen maakten 27 snoepontwerpen die op 300 tegels zijn gedrukt.
De grote Engelse droppen werden
gemaakt door de Delftse kunstenaar
Jan Wisse.

Cornelis Musiusschool – Wippolder:
• Aanpassingen aan fietsoversteken
bij het Poortlandplein en de
Julianalaan
• Fietsenstallingen voor ouders bij
de school
• Praktische verkeerslessen, met
aandacht voor gevaarlijke knelpunten in de wijk
• Handhavingsacties op snelheid en
parkeren
• Fietsreparatielessen
Delftsche Schoolvereniging –
Binnenstad
• Veilige inrichting van de straat
voor de school
• Kiss & Ride bord (kort parkeren)
bij de Nieuwe Plantage
• ‘Dag van het verkeer’ met verkeersworkshops voor ouders en kinderen
• Een gedragsprotocol voor ouders
• Verkeersactie ‘stoppen voor rood
licht’ op diverse kruisingen
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Van de achterbank op de fiets
Allerlei obstakels maken het voor
kinderen moeilijk om zelfstandig
van huis naar school en naar de
buitenschoolse opvang (BSO) of
sportclub te fietsen. Daar wilde de
gemeente samen met kinder
opvangorganisaties verandering in
aanbrengen.

‘Ludieke verkeerseducatie
is niet alleen leuk maar
het helpt ook echt’
Gevaarlijke verkeerssituaties rondom de Cornelis Musiusschool motiveerden leerkracht Hans van Adrichem en verkeersouder Wendy Rogaar in actie te komen voor een veilige schoolomgeving. Samen met de kinderen, ouders,
wijkagent en de gemeente gingen ze aan de slag. Wendy:
“Iedereen was zeer betrokken en we hebben veel bereikt.
De Simonstraat vlakbij onze school is nu veel overzichtelijker en veiliger geworden.” Ook het verkeersbewustzijn bij
de kinderen ging met sprongen vooruit. Hans: “We hebben
groene en rode bonbons uitgedeeld aan goed- en foutparkeerders. Schoenen en fietsen van de kinderen werden
versierd om de aandacht te vestigen op lopend en fietsend
naar school komen. Ludieke verkeerseducatie is niet alleen
leuk maar helpt ook echt want meer kinderen komen nu
zelfstandig naar school.” De werkgroep verkeer leidt inmiddels een sluimerend bestaan maar het netwerk blijft aanwezig. Afgezien van de handhaving, die volgens Van Adrichem nog wel wat beter kan, zijn beide ‘verkeersactivisten’
trots op wat er gezamenlijk bereikt is.

Drie vestigingen van kinderopvangorganisatie Octopus in Tanthof deden graag mee aan ‘Van de achterbank op de fiets’. De groepsleidsters
maakten samen met de kinderen
foto’s en tekeningen van gevaarlijke
verkeerspunten, vulden enqutes in,
tekenden verkeersborden en hielden fietscontroles. Hierover werd
een map gemaakt die in 2004 aan de
toenmalige wethouder Wijken werd
aangeboden. De gemeente ging
hiermee aan de slag en bracht op
een aantal plekken in de wijk verbeteringen aan. Op het kruispunt van
de Kwikstaartweg en de Vinkenlaan
werd een kruispuntplateau aangelegd en de oversteekplaats bij de
trambaan op de Israëlslaan werd
breder gemaakt.
Op hun beurt leerden de kinderen
beter fietsen met behulp van een
fietsparcours en een fietspuzzeltocht. Ze vergrootten hun verkeerskennis met verkeersspelletjes en
speelgoed en keurden hun eigen
fiets aan de hand van een speciaal
fietsformulier.
Nog een wapenfeit was de werkconferentie in 2005, waarop de groepsleidsters hun ervaringen doorgaven
aan zo’n veertig andere BSO-groepsleidsters en managers. Of er nu meer
kinderen zelfstandig op de fiets naar
school of buitenschoolse opvang
gaan is lastig te meten. Veel oudere
kinderen zijn uitgeschreven bij de
BSO’s en de jonge aanwas (vanaf 4
jaar) is nog niet zover. Inmiddels
hebben wel meer BSO’s een fietsbeleid, waardoor kinderen al op jonge
leeftijd vertrouwd raken met de
fiets.

Van de achterbank op de bakfiets

‘We hebben groene en rode bonbons
uitgedeeld aan goed- en foutparkeerders’
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Geen schoolbussen maar bakfietsen
als vervoermiddel. Kinderopvangorganisatie De Lange Keizer bedacht in 2006 een bakfietsplan om
kinderen van school naar naschoolse opvanglocaties te brengen. Dat is
niet alleen milieuvriendelijk en veilig maar ook nog leuk. In de fraaie
bakfietsen kunnen acht peuters of
zes kinderen uit de onderbouw. Ze

worden bestuurd door studenten,
die speciaal voor deze job een fietsvaardigheidscursus hebben gedaan
en goed met kinderen kunnen opschieten. Omdat het bakfietsplan
precies paste in de doelstellingen
van Kinderen Veiliger door Delft
heeft de gemeente een subsidieregeling voor de aanschaf van nog
meer bakfietsen in het leven geroepen. Inmiddels zijn de bakfietsen
alom tegenwoordig in het Delftse
straatbeeld.

‘Je moest midden op de weg
gaan staan om te zien of er
auto’s aankwamen!’
Kinderen moeten zelfstandig kunnen fietsen of lopen van
huis naar school, naar de sportclub of de BSO. Dat was
voor clustermanager Cindy Zwaartman van kinderopvang
Octopus een belangrijke reden om mee te doen aan het
project Kinderen Veiliger door Delft. Cindy: “Kinderen van
BSO Groenpost hebben in Tanthof foto’s van gevaarlijke
verkeerssituaties gemaakt en naar de gemeente opgestuurd. Daar is toen echt iets mee gedaan. Het duurde wel
even maar nu zijn er een paar veilige oversteekplaatsen
bijgekomen.” Jikke Been (10) ging mee de wijk in. “Je
moest soms midden op de weg gaan staan om te zien of er
auto’s aankwamen. Op één plek werd daarom de heg gesnoeid.” De wijk ingaan, verkeersborden maken, verkeersspelletjes doen en samen met andere kinderen van school
naar de BSO lopen of fietsen heeft veel opgeleverd. Jikke:
“Ik heb bijvoorbeeld geleerd om goed te kijken.” Voor Cindy
staat vast dat de BSO een belangrijke rol speelt bij het zelfstandig leren deelnemen aan het verkeer. “Wij hebben de
tijd om met kinderen erop uit te gaan en ze meer zelf
vertrouwen in het verkeer te laten krijgen.”
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Kindlint

Website

Op 27 november 2008 was het dan
zover. Het eerste kindlint in Delft
werd feestelijk geopend. Met een
lint van blauwe tegels kunnen kin
deren in de Kuijperwijk voortaan al
lopend en spelend van speelplek
naar speelplek.
De route is samen met leerlingen en
ouders bedacht en begint bij basisscholen Het Mozaïek en De Omnibus. Van daaruit leiden de stoeptegels langs veilige oversteekplaatsen
en de basisschool Gabriel West naar
speelpark Hof van Delft. In de toekomst worden nog extra speelvoorzieningen aangelegd.
Voor het aanleggen van een speciale
looproute voor kinderen zijn meerdere redenen. Weliswaar zijn er locaties op buurtnivo waar kinderen
zich vrij kunnen bewegen, zoals
speelplekken, zebra’s, pleinen, stoepen en 30 km-gebieden. Maar het is
lastig om veilig en prettig van de ene
naar de andere plek te komen. Kinderen in Delft en andere steden zijn
de laatste jaren steeds meer in de
knel zijn geraakt. Speelplekken worden volgebouwd of als parkeerplaats
ingericht en de afstanden tussen
school en sportclubs, muziekscholen en bibliotheken nemen toe.
Daardoor is de gemiddelde leeftijd
waarop kinderen zelfstandig aan het

In de zomer van 2005 werd de website www.veiliger
doordelft.nl geïntroduceerd. Het was niet alleen een
goede informatiebron maar ook een ontmoetingsplek voor alle kinderen, ouders, leerkrachten,
buurtorganisaties en andere belanghebbenden die
aan het project Kinderen veiliger door Delft meewerkten. Alle nieuwsbrieven, nota’s, leuke tips en
wetenswaardigheden stonden hierop. Inmiddels is
de site uit de lucht. Alle informatie over het project
is te vinden op www.gemeentedelft.info

verkeer kunnen deelnemen verhoogd van 7 naar 9 jaar. Het kindlint
is een veilige verbinding van plekken waar jonge kinderen zelfstandig

kunnen komen. Op dit moment is er
ook een fietslint door Buitenhof in
de maak, dat in de loop van 2011
wordt aangelegd.

‘Kinderen een zetje geven
door samen het kindlint te
gaan lopen’
Wijkagent Harm Oorlog heeft samen met kinderen, (verkeers)ouders, scholen en de gemeente nagedacht over
de route van het kindlint door de Kuijperwijk. “Tijdens de
planvorming heb ik vooral gelet op de veiligheid. Hebben
kinderen goed zicht als ze oversteken? Zien de automobilisten ook wanneer ze eraan komen? Het zou mooi zijn als
de van der Lelystraat nog eens wordt heringericht, zodat
automobilisten niet harder dan de vastgestelde 30 kilometer per uur rijden.” Een kindlint is volgens hem een leuke en
veilige manier om van huis of school naar het trapveldje bij
de Gabriël Westschool en het park Hof van Delft te komen.
De aanleg heeft wel wat lang op zich laten wachten stelt
Harm vast. “Ik ben een doener en wil dan ook snel resultaat zien als er zo’n goed plan ligt.” Hij is benieuwd
of het kindlint op den duur iets vanzelfsprekends voor
kinderen gaat worden. “School en ouders hebben het
eerste zetje gegeven door samen de route te gaan
lopen. Als wijkagent hoop ik natuurlijk dat het voor
kinderen veiliger wordt in deze wijk.”
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Fietsenrekken bij scholen
Basisscholen vonden dat er onvol
doende
stallingsmogelijkheden
voor fietsen waren. Zowel kinderen
als onderwijzend personeel en ou
ders die hun kinderen van school
kwamen halen konden hun fiets
niet kwijt. Daarom ging de gemeen
te bij alle basisscholen langs en in
ventariseerde het aantal klemmen
tegenover het aantal fietsen.
Ook de bruikbaarheid van de fietsenstallingen werd bekeken. De
meest urgente scholen kwamen als
eerste aan de beurt. Bij de basisscholen OBS Vrijenban, Max Havelaarschool, De Ark, Cornelis Musiusschool, Laurentiusschool en
Rembrandtschool werden vanaf
2007 onbruikbare fietsenrekken ver-

‘Je moet natuurlijk wel zelf
aangeven wat je wilt’
Fietsen die aan het hek waren vastgemaakt omdat er te
weinig plek was. Beschadigingen zoals kapotte lichten of
een slag in het wiel. Het was niet bepaald aantrekkelijk om
op de fiets naar de Max Havelaarschool te komen. Directeur
Dick van Konijnenburg is dan ook enthousiast over de
‘nieuwe’ fietsenrekken. “Eerst wilden we fietsnietjes, waar
je fietsen tegenaan kunt zetten. Maar tijdens de proef
opstelling van de gemeente zagen we dat de zogenaamde
clusterrekken eigenlijk veel steviger zijn. Deze fietsrekken
kunnen zelfs teruggeklapt worden om bladeren en vuil
weg te halen.” De bereidwilligheid van de gemeente om
samen naar oplossingen te zoeken was groot. Van Konijnenburg: “Maar je moet natuurlijk wel zelf aangeven wat
je wilt. Omdat we meer fietsenrekken wilden was er te weinig plek op het schoolplein. Een stuk tuin is nu bestraat
zodat alle fietsen gestald kunnen worden.” Het effect van
de nieuwe fietsenstalling is dat er 10 tot 15 procent meer
kinderen op de fiets naar school komen. Om de ouders
(nog) bewuster te maken organiseert de Max Havelaarschool dit jaar een verkeersdag.

‘Deze fietsrekken kunnen zelfs
teruggeklapt worden
om bladeren en vuil weg te halen’
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Zomerschool

vangen en als het nodig was ook extra rekken geplaatst. De fietsenstalling van de Max Havelaarschool
werd als eerste feestelijk geopend
op 24 januari 2007. Vanaf dat moment konden de leerlingen van deze
school hun fiets kwijt in de 39 gloednieuwe fietsenrekken op het schoolplein. In totaal 156 fietsen kunnen
nu in de rekken staan. De rekken
zijn robuust en hebben precies de
juiste maat voor de kinderfietsen en
mountainbikes. Inmiddels worden
de fietsenstallingen standaard meegenomen in het scholenproject ‘ Samen veiliger naar school’ en heeft
bijvoorbeeld de Simon Carmiggeltschool ook nieuwe fietsenrekken gekregen.

(bron: Nieuwsbrief Kinderen
veiliger door Delft – juni 2006)
“De Zomerschool is vooral bedoeld voor kinderen die moeite
hebben met taal, maar begint
dit jaar ook met verkeerslessen.
Voor kinderen van 7 tot 10 jaar
zijn er vanaf 31 juli een week
lang allerlei leuke verkeersactiviteiten. Zo is er aandacht voor
eigen fietsvaardigheden, en
leert iedereen via een cd-rom
op een leuke manier over verkeer en verkeersregels. Ook
gaan ze een ritje maken met het
openbaar vervoer en een ochtendje wandelen door de wijk.
De lessen zijn niet alleen leerzaam maar ook leuk, vindt de
baas van de Zomerschool Laura de Haan: “De lessen moeten
er anders uitzien dan op
school.”

Verkeersquiz 2005
“Zo’n zeshonderd kinderen, leerkrachten en ouders bevolken de TU
Aula. Spandoeken, T-shirts in de
kleuren van de school, geklap en gejoel doen denken aan het bekende
tv-programma Klassenwerk….
…Presentatrice Chazia Mourali probeert het nog één keer: “ Jongens, let
op: drie, twee, één….shhhhhh.” Ze
wordt bijgestaan door Marcel Floor.
Hij is beleidsmedewerker Mobiliteit
bij de gemeente en voor deze gelegenheid als razende reporter in de zaal
aanwezig. “De kandidaten maar ook
de kinderen in de zaal zijn ontzettend
fanatiek”, vertelt hij. “We zijn zelfs gebeld met het verzoek om van tevoren
de cd met verkeersvragen op te sturen.
Dan kon het kind vast oefenen.”…
…In de finale barst de strijd pas echt
los. Verwarring over gegeven antwoorden, een wijkagent die de kandidaten in de gaten houdt en zelfs beschuldigingen van spieken vanuit de
zaal. In die hectische sfeer weet Naomi Immers het hoofd koel te houden.
Zij mag zich na twintig vragen ‘verkeersleerling van Delft’ noemen.
Winnaars Delftse Verkeersquiz
2005: Naomi Immers – basisschool
Vrijenban (foto boven)
2006: Elja van der Horst – basisschool de Regenboog
2008: Yannick Prade – basisschool
het Mozaïek
2009: Margriet Klinckhamers –
basisschool Simon Carmiggeltschool
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Aan de jaarlijkse Verkeersquiz
nemen meer dan 20 Delftse scholen deel!

Praktische verkeerseducatie
Verkeersleerkracht
Kinderen, en soms ook hun ouders,
leren op school hoe ze zich in het
verkeer moeten gedragen. Maar helaas is er vaak te weinig tijd en geld
om goede praktische verkeerslessen
te geven. Daarom besloot de gemeente, samen met het stadsgewest
Haaglanden, een duit in het zakje te
doen zodat op een viertal pilotscholen gespecialiseerde met verkeersleerkrachten aan de slag konden.
Zij gaven praktische verkeerslessen
aan de leerlingen en zorgden ervoor
dat leerkrachten op school hun lessen gaandeweg overnamen. Tijdens
de lessen werd ondermeer gebruik
gemaakt van een materialenbox.
Daarin zaten paaltjes om te slalommen, een zebrapad voor de kleuters,
een schuine plank die als afrit diende en nog veel meer. In totaal kregen
de kinderen zeven verkeerslessen,
verspreid over drie jaar. Op de Zomerschool werden ook verkeerslessen gegeven over gedrag in het verkeer, verkeersregels, openbaar
vervoer en fietsvaardigheid.

hand van 250 Delftse verkeerssituaties in de vorm van foto’s, afbeeldingen en filmpjes oefenen en testen
kinderen hun verkeersinzicht. Of ze
de verkeersregels goed onder de
knie hebben, blijkt tijdens de jaarlijkse verkeersquiz.

Delftse Verkeersquiz
Jaarlijks testen leerlingen uit groep 7
hun kennis over het verkeer tijdens
de verkeersquiz in de Aula van de
TU Delft. Op een groot projectiescherm worden zestig pittige verkeersvragen op de knapste verkeerskoppen van alle Delftse basisscholen

Verkeerslokaal
Een belangrijke voorwaarde voor
verkeersveiligheid is inzicht in verkeerssituaties. Om kinderen uit te
dagen hun inzicht te vergroten werd
in 2005 het computerprogramma
‘Verkeerslokaal’ bedacht. Aan de
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afgevuurd. Een razende reporter
houdt de zaal scherp. Ondertussen
ziet een vakjury, met daarin ondermeer wethouder Verkeer Anne Koning, een wijkagent en een mystery
guest, erop toe dat alle (verkeers)regels worden nageleefd. De quiz
werd de afgelopen jaren gepresenteerd door bekende televisiepersoonlijkheden zoals Yvon Jaspers
(Boer zoekt vrouw) en Sipke Jan
Bousema (Opsporing verzocht, Junior Songfestival). De winnaar mag
zich een jaar lang de beste verkeersleerling van Delft noemen en krijgt
een nieuwe fiets cadeau.

‘Verkeersles wordt leuker
en gemakkelijker door het
gewoon te doen’
Alle vier scholen die met de praktische verkeerslessen van
Jamina van den Ende-Haneveld en Jet Valk in aanraking
zijn gekomen, waren vanaf het begin enthousiast. Volgens
beiden is dat geen wonder want het concept is ijzersterk:
de lessen en materialen kosten niets, behalve tijd, en
zowel de kinderen als de leerkrachten leren er veel van.
Jamina: “Vast onderdeel van onze lessen was een fiets
parcours op het schoolplein. Kinderen oefenden met
sturen en de bocht omgaan en dan zag je gelijk resultaat.
Leerkrachten kwamen er op zo’n moment achter dat fietsles met dertig kinderen tegelijk prima gaat.”
Verkeersles wordt leuker en gemakkelijker door het
gewoon te gaan ‘doen’ stelt Jet. “Onze lessen werkten ook
door in de klas. Op één school maakten leerlingen eigen
voorrangsborden: meisjes hadden voorrang op de jongens.” Het doel was dat de leerkrachten de verkeerslessen
overnamen. Jamina: “Dat is heel goed gelukt. Ze zijn praktisch aan de slag gegaan en kregen daardoor steeds meer
zicht op de motorische ontwikkeling van hun leerlingen.
Als motoriek en kennis over de verkeersregels in orde zijn,
durven ouders hun kind ook makkelijker alleen op de fiets
naar school te sturen.”
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Verkeersouders
Verkeersouders organiseren fiets
keuringen, praten met de gemeente
over een nieuw zebrapad of betrek
ken andere ouders bij problemati
sche verkeerssituaties rond de
school. Als het goed is fungeren ver
keersouders als de oren en ogen
van kinderen en hun ouders op
school.
Vanaf 2004 organiseerde de gemeente regelmatig inloopavonden
en informatieve bijeenkomsten,
waar ouders en leerkrachten elkaar
konden ontmoeten om expertise en
materialen uit te wisselen. De opkomst was redelijk en in de loop der
tijd kwamen er weinig nieuwe gezichten bij. Uit contacten met de gemeente bleek vaak dat ouders geen
reden zagen in actie te komen omdat er geen verkeersproblemen waren. Wat meespeelde was een drukke agenda en een weinig actieve
school. Toch zijn er ook scholen
waar verkeersouders in de verkeerscommissie zitten. Deze ouders organiseren jaarlijks de actie ‘Veilig naar
school’ en delen folders uit met de
10 gouden verkeersregels. De gratis
fietskeuring door de wijkagent en de
dode-hoek-actie kost iets meer tijd,
maar toch lukt het de meeste verkeersouders om vier keer per jaar te
vergaderen en de taken te verdelen.
Het geheim ligt volgens één van de
verkeersouders in het direct aanspreken van andere ouders om mee
te doen.
Op de Delftsche Schoolvereniging
werden ondermeer veiligheidsgordelacties gehouden, compleet met
opblaas-gordeldier, en voorlichtingsacties met de fietsenmaker en
de Fietsersbond. In de jaarlijkse Verkeersweek kwamen twee mensen
van de gemeente vertellen hoe verkeerslichten en detectoren werken.
Ze namen de kinderen zelfs mee
naar een kruispunt en maakten de
regelkasten open. Een actieve verkeersouder op deze school vertelde
dat ze niet van plan was levenslang
verkeersouder te blijven, maar wilde
wel graag het stokje doorgeven.
Want de knelpunten die rond de
school in kaart waren gebracht
moesten wel allemaal worden opgelost.

Verkeersouder worden?
Het fenomeen Verkeersouder is een
initiatief van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de vier landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs. Verkeersouders werken aan
een verkeersveilige school- en
woonomgeving voor alle kinderen
en worden aangesteld via de basisschool. Momenteel zijn er 1900 ver-

keersouders in Nederland. Net als
andere gemeenten betaalt de gemeente Delft, via het Stadsgewest
Haaglanden, de VVN-kosten van
een verkeersouder.

Verkeersouder worden? Neem dan contact
op met het Landelijk Steunpunt Verkeers
ouders – www.3vo.nl/nl/verkeersouders/
extranet/steunpunt.htm

Diverse nieuwsbrieven hebben iedereen
– kinderen én volwassenen –
geïnformeerd over de projecten
‘Als verkeersouder leg je net
iets meer gewicht in de schaal’
Toen zijn zoontje Kevin in groep twee zat werd Ronald Wittenberg verkeersouder op basisschool Het Mozaïek. Vanaf
die tijd heeft hij een enorme variëteit aan verkeersactiviteiten opgezet, zoals de verlichtingscontrole, pimp-upyour-bike en de dode hoekles. Wittenberg: “Kinderen vonden de activiteiten leuk en werden zich bewust van het
verkeer.” Als hij op school iets wilde aanpakken maakte hij
gebruik van zijn contacten met de gemeente, VVN en de
wijkagent. “Als verkeersouder leg je soms net iets meer gewicht in de schaal. Dat is handig wanneer je bijvoorbeeld
strooizout bij de school wilt krijgen.” Zijn opvolger Martin
van de Voorde is op de ingeslagen weg verder gegaan en is
net als hij een ‘spin in het web’. Ouders reageren vaak heel
positief op de verkeersactiviteiten maar geven lang niet
altijd het goede voorbeeld, vinden beiden. Van de
Voorde: “We hadden wel wat meer hulp van de
gemeente verwacht bij het werven van verkeersouders. Maar dat weerhoud mij er niet van om
door te gaan.”

Colofon | Teksten Sep Schaffers, Inktvis Teksten | Fotografie Diverse fotografen in opdracht van de gemeente Delft | Begeleiding Etienne van der Horst, VHD Advies/Gemeente Delft | Ontwerp en opmaak KEPCOM Creatieve Communicatie, Delft
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