
Veilig naar school! 

Wat maakt dat dit een veilige schoolomgeving voor 
kinderen is? 
-Praktijkvoorbeelden van de inrichting van een veilige schoolomgeving- 



Van wie is de schoolomgeving? 
 

Kernvraag bij (her-)inrichting schoolomgeving: ontwerp je 

voor de kinderen of voor hun ouders? 

In het eerste geval wordt de direct omgeving rond de basis- 

of brede school ingericht op fietsen, lopen, en de rijdende 

en geparkeerde auto krijgt ruimte op enige afstand.  

In een omgeving voor ouders is de (vracht-)auto te gast in 

de schoolomgeving. 

Het CROW kiest voor de eerste optie, scheiding van 

gemotoriseerd en langzaam verkeer in de directe 

schoolomgeving. Rondom de school ontstaat een extra 

veilige zone als differentiatie binnen een 30km-gebied. Het 

dagelijkse grote aantal verblijvende kinderen rechtvaardigt 

  deze inrichting 



Voorkeursinrichting veilige  

schoolomgeving 

Aanbevelingen CROW: 

A. Eerste 100m autovrij 

B. 100m tot 500m: 30km 
gebied 

C. Tot 1km: kindlinten met 
veilige oversteken, solitair 
fietspad vanuit de 
autovrije zone 

 

Hierna volgen voorbeelden uit 
de praktijk, uitwerkingen 
uit  zowel nieuwbouw als 
herinrichting. 

fietspad 

500m 

100m 

kindlint 



Aanbevelingen CROW 
A. directe schoolomgeving autovrij - fietspad 

• Solitair fietspad tot aan 

stallingen bij schoolplein 

• Breed voetpad (opstelruimte 

voor ouders, fietsen) 

• Voordelen: overzichtelijk, 

rustig, leefbaar 

 

 

• Groene zone brengt rust en 

(verkeers-)veiligheid en schone 

lucht. Kinderen worden 

uitgenodigd om actief 

bewegend naar school te 

komen 

Barendrecht (Zeppelin) 

Zwolle (Krullevaar) 



Aanbevelingen CROW 
A. directe schoolomgeving autovrij – voetpad 

• Vlak voor schoolplein: 
scheiding voet/fietsverkeer, 
voldoende opstelruimte voor 
wachtende ouders 

 

 

 

• Voldoende stallingen, ook 
geschikt voor kinderfietsen 
met brede banden, 
aanbindmogelijkheid 

• Bij voorkeur onder een afdak 

 

 
Norm: Fietsparkeur (zie www.fietsersbond.nl) 

Nijmegen (Muze) 

Zwolle (Wendakker) 



Aanbevelingen CROW 
A. directe schoolomgeving autovrij – K+R 

• Auto op enige afstand: 

• Kiss + Ride parkeer- 

plaats op min. 100m van 

school 

 

 

• Een direct, comfortabel 

voet/fietspad naar school 

 

Nijmegen (Muze) 

 

Nijmegen (Muze) 

 



Aanbevelingen CROW 
B. 100m tot 500m: 30km gebied 

• Richt het gebied rond de 

school, vanaf het 

autovrije gebied, in als 

30km verblijfsgebied 

 



Aanbevelingen CROW 
C. vanaf autovrije zone tot 1km: kindlinten met veilige  

     oversteken - fietspad 

• Voetgangers/kinderen: 
speelse routes (kindlint) 
met speeltoestellen, die 
kinderen uitnodigt om 
route te volgen en te 
bewegen 

• Solitair fietspad 

• Fietser in voorrang, of als 
gelijkwaardig 
verkeersdeelnemer 

• Korte, aantrekkelijke,  
comfortabele routes 

Barendrecht 



Voorbeelden uit de praktijk 

1. Nijmegen: OBS De Muze, Limoslaan; 

2. Barendrecht: OBS Zeppelin, Middeldijkerplein; 

3. Meervoudig ruimtegebruik; Barendrecht 

Carnisselande, Arnhem Schuytgraaf 



1. Nijmegen Limosterrein 



Inrichting omgeving OBS Muze, Nijmegen 

Solitair fietspad Kiss + Ride 

30 km gebied Schoolplein 



KDV 

2. Barendrecht Waterpoort  

Bibliotheek 

Woon/zorg 

Winkels 



Inrichting BS Zeppelin/Waterpoort, Barendrecht  

Fietsenstalling, 

opstelruimte ouders 

Solitaire fiets wandel 

route 

Parkeren nabij KDV 

Op korte afstand 

v.d. school 
OV, 30km zone 

Fiets en OV 



3. Meervoudig ruimtegebruik 

K&R én speelplaats,  

Arnhem (Salamander) 
Hierboven (Waterpoort Barendrecht): 

 

Autoparkeren voor omwonenden,  

bezoekers sport- en soc.cult. centrum, 

kinderdagverblijf,  basisschool,  

bibliotheek. De parkeerpieken vallen  

voor de verschillende bestemmingen  

op een ander tijdstip 

 



Relatie schoolomvang – verkeersveiligheid 

Tendens is dat scholen groter worden, soms met multifunctioneel 
karakter (leren, spelen, gezondheid, sport). Gevolg hiervan is dat 
voor kinderen de gemiddelde afstand tot school toeneemt. Hierdoor 
zullen meer kinderen met de auto worden gebracht. Door clustering 
met een kinderdagverblijf, waar het aandeel auto al substantieel 
hoger is dan onder basisschoolleerlingen, zullen nog meer auto’s de 
schoolzone ingaan. 

Gevolg: veilige inrichting is nog moeilijker te realiseren, tenzij auto op 
afstand (CROW-aanbeveling) wordt gehouden. Alleen dan zal de 
verkeersveiligheid beheersbaar zijn. 

 

NB: de CROW-aanbeveling komt uit de tijd dat basisscholen 300 – 400 
leerlingen hadden, en de combinatie met andere voorzieningen 
(brede scholen, multifunctionele accomodaties) nog niet werd 
gemaakt. 

 

 



Voor vragen en informatie: 

 

Fietsersbond Project  

‘Wijken voor de fiets’,  

Henk Hendriks / Mons Stolper 

030 2918144 

hendriks@fietsersbond.nl 



Adressen & verwijzingen 

• Fietsparkeur, norm voor fietsenstallingen:, zie 

www.fietsersbond.nl; 

• Brede school Carnisselande, loc. Waterpoort, BS 

Zeppelin, Middeldijkerplein, Barendrecht, tel.0180 

626317; 

• Brede school Salamander, Meikers 3, Arnhem (wijk 

Schuytgraaf), tel. 026 3891008; 

• OBS de Muze, Limoslaan 25, Nijmegen, tel.024 

3604519; 

• Ontwerpwijzer fietsverkeer, CROW, nr.230 

http://www.fietsersbond.nl/

