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Resultaten bevraging lagere school – 
mobiliteit SBS Katersberg 

1 Hoe kom je naar school? 

 

Figuur 1 Hoe kom je naar school - totaal 

1.1 Waarom?  

Altijd met de auto Wonen ver van school 
Kleine broer of zus – niet kan fietsen of geen fiets heeft 
Geen tijd  
Kan niet goed fietsen 
Ouders rijden door naar het werk 
Niet toegelaten van ouders want het is te gevaarlijk  

Altijd met de fiets Gezond – extra beweging 
Dicht bij de school wonen 
Het is leuk 
Met de auto is duur – besparen van benzine 
Mama is in de ochtend de autosleutels kwijt 
Komt alleen naar school 
Geen tijd om te brengen 

altijd met de auto
15%

altijd met de fiets
38%

afwisselend fiets en 
auto
27%

altijd te 
voet
8%

afwisselend te 
voet en de fiets

8%

afwisselend te 
voet en auto

1% andere
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Vraag 1: Hoe kom je naar school?
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Geen twee auto’s thuis, papa gebruikt auto voor werk 
Geen auto 
Goed voor het milieu 
Oefenen voor het middelbaar 
Kan je samen met vrienden doen 

Afwisselend fiets en auto Soms moet mama werken 
Afhankelijk wie kind brengt (mama of oma) 
Fiets bij goed weer, auto bij slecht weer 
Mama heeft geen rijbewijs, papa geen fiets 
Afhankelijk van tijd die ouders hebben 
Afhankelijk of kinderen nog naar opvang gaan 
Om fietsen beter te oefenen 
Wonen ver van school 
Ouders rijden door naar het werk 

Altijd te voet Dichtbij de school wonen 

Afwisselend te voet en fiets Soms geen zin om te fietsen 
Met de fiets als er niet genoeg tijd is 
Wissel graag af 
Goed voor het milieu 
Te voet als fiets niet uit fietsenstalling geraakt 
Dichtbij school wonen 
Te voet met vriendje 
Met fiets als papa naar Brussel moet 
Fietst graag 

Afwisselend te voet en auto Afhankelijk van wie kind brengt: ouders met auto, 
grootouders te voet; mama met auto, papa te voet 
Auto bij slecht weer 
Alleen naar huis moet (te voet) 

Openbaar vervoer / 

Andere Auto, fiets en te voet 
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1.2 Verschillen in leeftijden 

 

 

Figuur 2 Verschil leeftijden soort verplaatsing 

Hier zien we in de cijfers een duidelijk verschil in de verplaatsingen ‘altijd met de fiets’ en 

‘altijd met de auto’. Deze verschillen kunnen we toekennen aan de zelfstandigheid van 

verplaatsen van de oudere leerlingen. Vaak mogen deze zich alleen richting de school 

verplaatsen.  
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2 Hoe zou je naar school willen komen?  

 

Figuur 3 Hoe wil je naar school komen - totaal 

2.1 Waarom? 

Met de auto Leuk want te laat komen is niet leuk 
Wonen ver weg 
Je moet je niet moe maken – gemakkelijk  
Sneller 
Gevaarlijk met de fiets 
Makkelijk om dingen mee te nemen 
Beter bij slecht weer 
Je kan spelen in de auto 
Fietst niet graag  

Met de fiets Sportief 
Auto is saai 
Fietsen is leuk 
Gezonde buitenlucht – gezonder  
Dichtbij de school wonen 
Muziek in auto van papa is lawaai 
Goed voor de natuur en het milieu – minder CO2 
Anders moet kind naar de opvang 
Sneller (dan te voet) 
Te voet zorgt voor pijnlijke voeten 
Je wordt er wakker van 
Mag dan vroeger opstaan 
Benzine is duurder 

auto
8,72%

fiets
72,31%

te voet
13,33%

openbaar vervoer
5,64%

Vraag 2: Als je zelf mag kiezen, hoe kom je dan naar 
school?
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Misselijk in de auto 
Geen files, doorrijden 
Anders te vroeg op school 
Afspreken met vrienden 
Zelf vertrekuur bepalen 

Te voet Dichtbij de school wonen 
Het is leuk – leuker dan met auto of fiets 
Niet veilig met auto (botsen of in brand vliegen) 
Dan hoor je de natuur 
Beter voor de natuur 
Kan mama sneller gaan werken 
Sportief 
Frisse lucht – je wordt er wakker van 
Spelen (springen op opstapje in de buurt) 
Vervelend fiets uit tuinhuis of kelder te halen, direct vertrekken 
Rustgevend  

Openbaar vervoer Sneller 
Leuker 
Met de bus rijden is leuk 
Dan kan je nieuwe mensen leren kennen 
Je zelf niet veel doen 
Dan zie je u vrienden, hopelijk zit je dan met vriendinnen samen 
Het is gezellig 
Je bent vrij 

2.2 Verschil tussen leeftijden 

 

Figuur 4 Gewenst vervoersmiddel - verschil leeftijden 
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3 Voelt het veilig om naar school te komen 

 

Figuur 5 Voelt het veilig om naar school te komen 

3.1 Waarom? 

Ja Gordel in de auto 
Het zijn geen gezellige straten 
Er zijn niet zo veel auto’s, rustige straat 
Ouders zorgen voor veilig gevoel – helpen met oversteken, aanwezigheid geeft 
kinderen een veilig gevoel 
Met de step kan je op de stoep, dit voelt veilig 
Je kan stappen op de stoep 
Er wordt voorrang gegeven aan de fietsers als ze voorrang hebben 
Geen drukke baan/straten 
Niet oversteken of slechts een paar keer 
Leerkrachten helpen met oversteken 
Fietsostrade 
Wonen dicht bij de school 
Alleen naar school gaan lukt, daarom is het veilig 
Papa kan goed autorijden 
Binnenwegen 
Er zijn meer kinderen op straat, dat geeft een veilig gevoel, je kan elkaar helpen 
De opvang is vroeg waardoor het nog rustig is op straat 
Auto’s houden rekening met ons 

Nee Werken zorgen voor gevaarlijke situaties 
Zus kan niet goed fietsen en is bang van auto’s 
Bang dat ouders de fietsers of voetgangers niet zien of tegen andere auto rijden 

ja
63%

nee
37%

Vraag 3: Voelt het veilig om naar school te komen?
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Drukke wegen onderweg 
Gevaarlijk om grote baan over te steken 
Retieseweg: oversteken is eng en gevaarlijk door alle vrachtwagens 
Dr.-Van de Perrestraat: gevaarlijk om over te steken want auto’s rijden gewoon 
door; er is niemand die mee helpt om over te steken; heel druk 
Mist, regen en de winter is gevaarlijk 
Je kan vallen op stenen en dat doet pijn 
Bang om aangereden te worden 
Mijn zus laat mij bijna altijd vallen 
Ben al eens geraakt door een camionette 
Auto’s (en elektrische steppen) rijden te snel 
Mensen die oversteken zonder te kijken 
Katersberg oversteken is niet veilig, het is er druk 
Auto’s die op de stoep staan en plots stoppen 
Gevaarlijke automobilisten 
Gevaarlijke kruispunten 
Er staat geen leerkracht meer aan Koppeleershoeven om te helpen met 
oversteken 
In de Koppeleershoeven staan veel auto’s aan de kant van de weg 
Ter ver van school wonen 
Auto’s staan op straat en niet op de parking – auto’s staan gevaarlijk geparkeerd 
Het voetpad en fietspad op de Katersberg is te smal 
Voetpaden liggen slecht 
Fietspaden zijn niet altijd vrij 

 

3.2 Verschil leeftijden 

 

Figuur 6 Is het veilig om naar school te komen – verschil leeftijden 
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4 Als je zelf iets mag veranderen aan de schoolomgeving, wat zou je 

aanpassen? 

4.1 Inrichting straat 

- Twee vakken en de auto’s moeten altijd stoppen 

- Groot zebrapad 

- Meer zebrapaden 

- Verkeerslicht bij zebrapad 

- Robot die uit de grond omhoog komt als een kind wil overstekken 

- Kinderbaan alleen voor kinderen 

- Speelstraat waar alle kinderen mogen spelen 

- Auto’s trager moeten rijden 

- Bruggen over de straat zodat je niet meer op straat moet wandelen met de gevaarlijke 

auto’s 

- Waterglijbaan om naar school te glijden 

- De stoep een mooie kleur geven, emoji op de stoep 

- Een zebra tekenen bij het zebrapad 

- Verkeerslichten 

- Verkeerslichten i.p.v. leerkrachten om over te steken 

- Camera’s 

- Verkeersbord: verboden op de straat en de stoep te stoppen 

- Meer flitspalen 

- Minder druk verkeer aan de school 

- Schoolstraat 

- Verboden toegang voor auto’s in de Koppeleershoeven tijdens de schooluren 

- Verkeersbord dat aangeeft dat er kinderen lopen aan de school 

- Grotere verkeersborden dat er een school is 

- Meer natuur 

- Extra binnenwegen 

- Minder snel rijden op drukke wegen 

- Extra verkeersborden 

- Meer veilige fietspaden 

- Aan kruispunt met Dr.-Van de Perrestraat moeten auto’s trager rijden 

- Meer parking/parkeerplaatsen 

- Fietsoversteekplaats 

- Verboden te parkeren als er kinderen worden afgezet aan de schoolpoort 

- Geen geparkeerde auto’s aan de schoolpoort 

- Fietsstraten in de schoolomgeving 

- Minder snel rijden in de Heistraat 
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4.2 Inrichting school 

- Bij de ingang een zone afbakenen voor fietsers en voetgangers zodat het veiliger is om 

naar school te komen 

- Een andere parking voor de leerkrachten 

- Meer natuur 

4.3 Organisatie 

- Bussen die de kinderen naar school brengen 

- Dat er beter wordt opgelet in het verkeer 

- Leerkrachten die helpen met oversteken 

- Bewaking oversteekplaats aan beide schoolpoorten 

- Gemachtigde opzichter aan de Dr.-Van de Perrestraat 

- Meer politiecontrole rond de school 
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5 Resultaten diverse onderzoeken  

5.1 Belevingsonderzoek dienst jeugd – bustoer 

  
 

L6 21 leerlingen 

Blij omdat ik zo dicht bij de school woon 

Ontevreden er zijn teveel putten met een deksel op (rioolputten), en onze auto 
wiebelde. De weg ligt hobbelig (met de auto) 
de auto's parkeren op straat en dan kan je soms moeilijk op straat geraken 
ze rijden hier heel snel, ik mag niet verder dan de katersberg van mijn 
mama fietsen 

Saai als ik naar de Delhaize ga, dan kom ik daarlangs terug met de fiets en dan 
vind ik de straat saai 

Bang het is was mist en donker. Ik durfde niet goed oversteken 
de auto's rijden te snel 
als ik naar het school fiets, dan rijden de auto's zo dicht bij mij 
er staan altijd auto's op het fietspad! Dan moet ik altijd op het voetpad of 
op de straat rijden als fietser 
het is een drukke straat 
ze rijden er veel te snel 
na de flitspaal beginnen de auto's kei hard te rijden 
ze rijden er veel te snel, auto's zijn ook ongeduldig en steken soms voorbij 
als de juf het verkeer aan het regelen is 
de zebrapaden liggen slecht 

 

Voorstellen/ideeën: 

Algemeen idee over HOLVEN 

15% 0%

35%

0%5%

45%

Foto 5 L6

Blij Enthousiast Ontevreden

Boos Saai Bang
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▪ Ik woon in de Gagelstraat en daar is een pleintje en daar spelen heel veel kinderen, 

maar daar staat niks. Dat zou leuk zijn als er een speeltuig/speelpleintje zou kunnen 

komen 

▪ In de Badstraat rijden ze ook veel te snel 

▪ Aan de muziekschool is het heel druk 

▪ Soms zijn er versmallingen op de weg en dat vind ik niet fijn 

▪ Bij ossemeer is er een soort pleintje, maar daar staat helemaal niks, misschien dat daar 

ook iets kan komen 

▪ In de gagelstraat werd er vroeger een basketring omgeduwd steeds omgeduwd door 

kinderen (nu is die weg) 

▪ In de Nieuwstraat: minder hard rijden. Er moeten ook zebrapaden komen ,want je kan 

er moeilijk oversteken als voetganger 

▪ In de velodroomstraat kan je ook moeilijk oversteken 

▪ In de Nieuwstraat meer winkels 

▪ Extra parking in de Nieuwstraat, deze staat helemaal vol 

 

 

 

 


