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Doelstelling van de enquête 
 

Op het einde van het schooljaar 2015-2016 heeft de mobili-

teitsdienst van de gemeente Tremelo een korte enquête 

rondgestuurd naar alle scholen op haar grondgebied om de 

ouders te bevragen over de verkeersveiligheid in de 

schoolomgeving en op de route naar en van school.  

 

Deze verkeersenquête kwam er naar aanleiding van een 

presentatie tijdens het scholenoverleg tussen de gemeente 

Tremelo en de scholen op 26 april 2016. Deze presentatie 

werd gegeven door Peggy Tollet, beleidsmedewerker mobi-

liteit van de provincie Vlaams-Brabant. Tijdens deze pre-

sentatie kregen de aanwezigen informatie over mobiliteits-

projecten van de provincie. Ook werden de subsidies toege-

licht die de gemeente kan bekomen van de provincie o.a. 

voor het veiliger maken van de schoolomgevingen.  

 

De enquête, waarvan in deze bundel de resultaten bijeen 

worden gebracht, is een stap in het opmaken van de globa-

le knelpuntenanalyse die zal worden gebruikt voor de sa-

menstelling van een integraal maatregelenpakket per schoolvestiging wat betreft infrastructurele in-

grepen die noodzakelijk zijn om de schoolomgeving en de weg naar en van school voor leerlingen 

veiliger te maken. Om een degelijk en gedragen verkeersbeleid uit te stippelen is het bovendien be-

langrijk prioriteiten te stellen en concrete doelstellingen te bepalen. Via de verkeersenquête beoogden 

we de inventarisatie van alle knelpunten en verkeersproblemen, en hoe deze ervaren worden door de 

betrokkenen.  

 

De resultaten van deze verkeersenquête zullen worden besproken met de directies van de scholen, 

de politie, de verkeersadviesraad (VAR) en de werkgroep mobiliteit van Tremelo, en ter kennisname 

worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.  

 

De enquête werd opgesteld en geanalyseerd door de mobiliteitsdienst van de gemeente Tremelo en 

maakt deel uit van de voorbereiding van een subsidieaanvraag bij de provincie Vlaams-Brabant. De 

subsidie bedraagt tot 80% van het geïnvesteerde bedrag, met een minimum van 5000 euro en een 

maximum van 50 000 euro per schoolvestiging.  
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Vragen en respons 
 

Er werden in totaal 247 enquêtes verdeeld
1
, waarvan 142 hun weg ingevuld terugvonden, een relatief 

hoge respons van 57,5%. 19% van de respondenten wonen in deelgemeente Tremelo, 70% wonen in 

deelgemeente Baal en 11% komen van buiten de gemeente.  

 

In de enquête werden de volgende tien vragen gesteld: 

 

1. Vanuit welke locatie vertrekken de kinderen naar school? 

2. Naar welke locatie keren de kinderen terug na de schooldag? 

3. Wat zijn de leeftijden van de kinderen?  

4. Op welke manier verplaatsen uw kinderen zich naar en van school? (invultabel) 

5. Duid op het gemeenteplan in bijlage of op het plannetje op de keerzijde de weg aan die de 

kinderen afleggen. 

6. Omcirkel de knelpunten op de routes in het rood (bv. gevaarlijke kruispunten) en geef eventu-

eel een korte commentaar.  

7. Welke knelpunten zijn er volgens jou in de onmiddellijke omgeving van de school? 

8. Zijn er ook positieve punten op de route en in de omgeving van de school?  

9. Zou je bereid zijn (vaker) te voet of met de fiets te komen indien de knelpunten verbeteren?  

10. Wat zou jij graag anders zien? Suggesties?  

 

De enquête zit als bijlage achteraan deze bundel.  

 

 
 

  

                                                           

1
 De verkeersenquête werd meegegeven naar huis via de leerlingen (telkens aan de oudste zoon of dochter). 



Resultaten korte verkeersenquête - juni 2016  
Sint-Annaschool - Hoofdschool (Baalsebaan 330, 3128 Baal) 
 
Opgemaakt door de mobiliteitsdienst van de gemeente Tremelo - november 2016 5 

Deel 1: Hoe komen de leerlingen naar school?  
  

Om een overzicht te maken van de manieren waarop de leerlingen 

zich naar school en naar huis begeven, kregen de ouders een tabel 

voorgelegd waarin moest worden aangeduid op welke wijze de kin-

deren zich verplaatsen, al dan niet onder begeleiding. Ook werden 

ze gevraagd om aan te geven of de kinderen zich soms, meestal of 

altijd op die manier verplaatsen. 

 

Deze gegevens werden gebruikt om twee statistische overzichten te 

maken: percentage per verplaatsingswijze en percentage verplaat-

singen volgens het STOP-principe.  

 

In de meeste gevallen bereiken de kinderen binnen eenzelfde gezin 

allemaal op dezelfde manier de school. Maar er zijn ook gezinnen waarvan het ene kind bijvoorbeeld 

zelfstandig met de fiets komt, terwijl het andere kind te voet begeleid wordt. Daarmee werd in de bere-

keningen ook rekening gehouden.  

 

Verplaatsingswijze 
 

 
 

Met de auto 

Volgens de resultaten van de bevragen worden 38% van de leerlingen met auto naar school gebracht. 

Van hen worden 26% soms gebracht, 47% meestal en 27% altijd.  

 

Met de fiets - onder begeleiding  

In de bevraging gaven 23% van de respondenten aan dat hun kinderen onder begeleiding van een 

volwassene naar school fietsen. Maar in deze groep fietsen 74% van de kinderen soms naar school, 

25% meestal en slechts 1% altijd.  

 

Met de fiets - alleen 

In de bevraging gaven 15% van de respondenten aan dat hun kinderen zonder begeleiding van een 

volwassene naar school fietsen. Van deze groep fietsen 47% van de kinderen soms naar school, 32% 

meestal en 31% altijd. In absolute cijfers wil dit zeggen dat meer kinderen elke dag zelfstandig naar 

school fietsen dan onder begeleiding van een volwassene. Het betreft hier uiteraard vooral de oudere 

leerlingen.  
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15% 

10% 

6% 
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Te voet  - onder begeleiding  

10% van de leerlingen worden door een volwassene te voet naar school gebracht. Van deze groep 

stappen 67% van de kinderen enkel soms onder begeleiding naar school, 29% meestal en slechts 4% 

worden elke dag te voet door een volwassene naar school gebracht.  

 

Te voet  - alleen  

6% van de leerlingen stappen alleen naar school. Van deze groep stappen 68% van de kinderen soms 

alleen naar school, 32% meestal en geen enkele leerling stapt elke dag alleen naar school. Dit laatste 

ondanks het feit dat de enquête aantoont dat een hoog percentage van de leerlingen relatief dicht bij 

de school wonen.  

 

Met de schoolbus 

5% van de kinderen komen volgens de respondenten met de schoolbus naar school. Om dit percen-

tage te berekenen werd zowel aan een enkele rit als aan een ritje heen-en-weer één punt toegekend. 

Ook werd er geen onderscheid gemaakt tussen collectief vervoer tussen buitenschoolse kinderopvang 

en de school, of tussen thuis en de school. Het is opmerkelijk dat slechts 5% van de kinderen (waar-

van de ouders de enquête invulden) gebruik maken van het collectief vervoer. Dit heeft misschien te 

maken met de korte afstand tussen thuis en school, en het feit dat de ouders van de Sint-Annaschool 

(hoofdschool) minder gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang. Van deze groep verplaat-

sen 44% van de kinderen zich soms met de schoolbus, 43% meestal en 13% elke dag.  

 

Achterop de fiets 

3% van de leerlingen in de enquête worden achterop de fiets gebracht. 87% van hen soms, de andere 

13% meestal en geen enkel kind van de ouders die de enquête hebben ingevuld wordt elke dag ach-

terop de fiets naar school gebracht.  

 

Vervoersmiddel volgens het STOP-principe 

 

STOP staat voor de rangorde van vervoersvormen, die vertrekt vanuit Stappers (voetgangers), Trap-

pers (fietsers) en Openbaar (collectief) vervoer en eindigt bij Personenwagens, die gezien worden als 

de minst wenselijke vervoerswijze
2
.  

 

De mobiliteit van kinderen verdient bijzondere aandacht. Hun vervoersautonomie is de afgelopen 50 

jaar enorm afgenomen. Dat heeft twee oorzaken die elkaar versterkt hebben: de opkomst van de auto 

en de toegenomen angst voor verkeersonveiligheid. 

 

De verplaatsingen van en naar een basisschool op gemeentelijk niveau zijn nochtans bij uitstek ge-

schikt voor het toepassen van het STOP-principe. Er moet maximaal worden ingezet om de korte 

afstand van thuis naar school te voet of met de fiets af te leggen. Ten minste als de infrastructuur zich 

daartoe leent. De inrichting van een schoolstraat, plus de leefbaarheid voor de inwoners van die 

straat, moeten daarom vanuit het standpunt van alle gebruikers bekeken worden. Aan de hand van 

verkeerseducatie, informatie naar de ouders toe en de juiste inrichting van de schoolstraat en -

omgeving kan het STOP-principe gestimuleerd worden.  

 

Hoe scoort deze school op dit moment? Wij hebben de antwoorden van de respondenten gebundeld 

volgens het STOP-principe
3
.  

                                                           

2
 Bron: http://www.duurzame-mobiliteit.be/stop-het-gemeentelijk-mobiliteitsbeleid 
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41% van de leerlingen trappen (fietsen) naar school, 38% van hen worden gebracht met de auto, 16% 

stappen en 5% komen met collectief vervoer (schoolbus). Dit geeft een volgorde van TPSO. 

 

Wanneer we dit bekijken vanuit het STOP-principe wordt een veel te groot aandeel leerlingen met de 

auto gebracht en gehaald, ook al staat in deze school trappen toch op de eerste plaats. Ook is er een 

veel te klein aandeel stappers. Een klein aandeel van de leerlingen maakt gebruik van de schoolbus.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

3 Voor de berekening van het percentage openbaar vervoer werden de cijfers voor schoolbus en overige vormen van gezamen-

lijk (openbaar) vervoer  samengeteld. 
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Deel 2: Knelpunten op de route naar en van school  
  

Om te polsen naar de knelpunten die zich in de schoolomgeving en op de route naar en van school 

bevinden, kregen de ouders in de enquête een plannetje van de onmiddellijke schoolomgeving 

voorgelegd en een gemeenteplan. Daarop konden ze aangeven welke route de kinderen volgen om 's 

ochtends naar school te komen en 's avonds terug te keren. Ook werd hen gevraagd de mogelijke 

knelpunten op de route te omcirkelen en te beschrijven.  

 

De respondenten gingen uitgebreid in op deze vraag. De antwoorden vormen een bruikbare bron van 

informatie. Er zijn niet veel knelpunten, maar degene die er zijn, worden wel door heel wat mensen als 

een uiterst gevaarlijk knelpunt ervaren. Om de gegevens overzichtelijk te maken, werden de 

knelpunten gebundeld in drie rubrieken: gevaar op kruispunten, inrichting straten en menselijk gedrag.  

 

Knelpunten die slechts één maal vermeld werden in de antwoorden, werden niet opgenomen in de 

statistieken, omdat zij percentueel genomen een te klein aandeel betreffen. Alle overige knelpunten 

werden door twee respondenten of meer aangegeven als zijnde een probleem.  

 

Onderstaande cirkelgrafieken geven een percentage weer berekend op het aantal gegeven 

antwoorden, niet op het totaal aantal ingevulde enquêtes.  

 

Kruispunten 

 

 
 

Het complexe kruispunt in het centrum van Baal (Baalsebaan/Pastoriestraat/ 

Moorsemsestraat/Betekomsestraat) wordt in 67% van de antwoorden aangeduid als een ernstig en 

gevaarlijk knelpunt. Het kruispunt is voor de zwakke weggebruiker (zeker onbegeleide kinderen) niet 

functioneel of overzichtelijk genoeg ingericht en het onaangepaste gedrag van de autobestuurders 

leidt hier tot gevaarlijke situaties. 

 

Ook wordt het kruispunt Baalsebaan/Parkheidestraat in 22% van de antwoorden aangehaald als een 

knelpunt. De parkeerplaatsen vlak bij het kruispunt worden aangehaald als voornaamste reden voor 

het gevaar. Vaak rijden autobestuurders deze parking op en af zonder al te veel aandacht voor andere 

weggebruikers.    

 

In 11% van de antwoorden wordt het kruispunt Nobelstraat/Remerstraat/Pastoor Caytanstraat 

aangewezen als een knelpunt, ook al is dat kruispunt naar behoren ingericht met een verkeersgeleider 

en een stopbord.  

67% 

22% 

11% 
Kruispunt centrum Baal

Kruispunt
Baalsebn/Parkheidestraat

Kruispunt Nobelstr/Remerstr

Knelpunt: kruispunten 
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Inrichting straten 

 

 
 

33% van de antwoorden wezen het slechte of ontbrekende fietspad in de Pastoriestraat aan als het 

grootste knelpunt op de route naar school. Voor een heel aantal leerlingen die in het noordoosten van 

Baal wonen is dit dan ook de reden waarom ze niet zelfstandig naar school mogen komen.  

 

Het ontbreken van een degelijke inrichting van de Moorsemsestraat werd in 25% van de antwoorden 

aangehaald als een probleem. Dit had in eerste instantie betrekking op het ontbreken een fietspad, dat 

volgens de respondenten noodzakelijk is omwille van de hoge (niet toegelaten) snelheid van het ver-

keer.   

 

In 20% van de antwoorden kwamen de bushok-

jes in de omgeving van de school aan bod:  

 De halte schuin tegenover de school-

poort vormt een probleem om twee re-

denen: het bevindt zich op het trottoir, 

waardoor de leerlingen genoodzaakt zijn 

om over het fietspad te stappen, en het 

bevindt zich vlak bij het 'trage' pad dat 

de Regenmortelstraat verbindt met de 

Baalsebaan, waardoor de leerlingen bij 

het verlaten van het pad zich plots in 

een gevaarlijke situatie bevinden, zeker 

wanneer er veel verkeer op de weg is.  

 Ook de halte aan het Kapelleke wordt ervaren als een knelpunt omwille van de drukte en de 

gevaarlijke vermenging van sterke en zwakke weggebruikers. 

 

16% van de antwoorden spraken over een gebrek aan voldoende parkeerplaatsen in de schoolomge-

ving.  

 

6% van de antwoorden duidden de slechte verkeersinrichting van Baal centrum in het algemeen aan 

als een probleem. De complexiteit van het kruispunt maakt dat de situatie voor kinderen moeilijk te 

lezen is. Hier is volgens de respondenten duidelijk veel ruimte voor verbetering.  

 

 

 

 

33% 

25% 

20% 

16% 
6% 

Knelpunt: inrichting straten 
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Gedrag in het verkeer 

 

 
 

Ook onaangepast menselijk gedrag wordt door vele respondenten ervaren als een knelpunt.  

 

Fout geparkeerde auto's (of vrachtwagens) aan de schoolpoort is in zo maar liefst 68% van de ant-

woorden een prioritair knelpunt. Bestuurders stationeren/parkeren deels op het fietspad of blokkeren 

de rijbaan, waardoor het passerend verkeer gevaarlijke maneuvers uithaalt. Ook het onwillekeurig in- 

en uitrijden op de parkeerplaatsen aan het Kapelleke, ter hoogte van huisnummer 324, over het fiets-

pad in de Baalsebaan, maakt daar deel van uit.  

 

21% van de antwoorden gaven aan dat de zone 30 aan de school niet of onvoldoende gerespecteerd 

wordt.  

 

Hoge snelheid in het centrum van Baal wordt in 11% van de antwoorden aangehaald als een pro-

bleem. Dit zorgt voor een verhoogd onveiligheidsgevoel voor de zwakke weggebruikers, maar vooral 

voor gevaar bij het oversteken van de zebrapaden op verschillende plaatsen in het centrum.  

  

68% 

21% 

11% 

Knelpunt: gedrag in verkeer 

Fout geparkeerde
auto's/vrachtwagens aan
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Deel 3: Positieve punten  
  

Uiteraard is het niet allemaal kommer en kwel. Er werd in de enquëte ook gepolst naar de positieve 

punten in de schoolomgeving en op de route naar school. Daaruit kwamen een aanzienlijke lijst van 

punten naar boven waaruit blijkt dat er in het verleden toch al werk gemaakt werd van het verhogen 

van de verkeersveiligheid voor de kinderen:  

 

We kunnen alle positieve punten als volgt samenvatten: 

 

Onmiddellijke omgeving school  
 

 De hulp van de leerkrachten/gemachtigde 

opzichters bij het oversteken aan het zebrapad. Dit 

wordt door nagenoeg iedereen aangehaald als het 

grootste positieve punt.  

 De zone 30 aan de school 

 

 

Op de route naar en van school 

 

 Het 'trage' pad tussen de Van 

Regenmortelstraat en de Baalsebaan. Dit 

punt werd door een aanzienlijk aantal 

respondenten ervaren als zeer positief.  

 Het voetgangers- en fietspad tussen de 

Pastoriestraat en Rozendal, die samen 

met het 'trage' pad tussen de Van 

Regenmortelstraat en de Baalsebaan kan 

fungeren als een verkeersluw alternatief 

voor de Pastoriestraat.  

 De heraanleg van de Nobelstraat in het 

algemeen en het goede fietspad in het 

bijzonder. 

 De toekomstige uitgang langs de 

achterkant van de school in het nieuwe 

bouwproject in de Lindenlaan. 

 Het fietspad in de Baalsebaan. 

 Het gescheiden fietspad in de Zuidlaan 

 Het zebrapad in de Veldonkstraat ter 

hoogte van Parkheide.  

 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz5YDAvNPQAhVFrRoKHdCgDQMQjRwIBw&url=http://www.bornem.be/nieuwsdetail/495/dringend-gezocht-gemachtigde-opzichters&psig=AFQjCNFXWhk0Q4P_POsF7_HycDKGx5YeiA&ust=1480698119981878
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Deel 4: Ideeën en suggesties voor verbetering  
  

We polsten in de enquête ook naar ideeën en suggesties om de veiligheid in de schoolomgeving en 

op de route naar school te verbeteren. Deze reacties hebben we in twee grote groepen gebundeld. 

 

Mogelijke oplossingen voor onveilige situaties in de schoolomgeving 
 

Sommige ondervraagden reikten mogelijke oplossingen aan om de onveilige situaties in de onmiddel-

lijke omgeving van de school te verbeteren. Deze kunnen als volgt samengevat worden:  

 

 Kiss-and-ride zone aanleggen in de buurt van de schoolpoort  

 Verplaatsen van de bushokjes 

 Permanente gemachtigde opzichter aan zebrapad tegenover de kerk in de Betekomsestraat 

 Veel duidelijkere aanduiding 'schoolomgeving' 

 Meer parkeerplaatsen in de ruimere omgeving om wildparkeren/-stationeren in de buurt van 

de schoolpoort te vermijden 

 Autoluwer maken van gedeelte Baalsebaan bij begin en einde van school 

 Afschaffen van langdurig parkeren aan de school 

 Regelmatige snelheidscontroles in de schoolomgeving 

 Verkeerslicht aan de schoolpoort 

 Flitspaal aan de schoolpoort 

 Verhoogde inrichtingen (verkeersdrempels)  

 Meer verkeerseducatie voor (groot)ouders 

 Verkeersgewenning op school 

 

Mogelijke oplossingen knelpunten op routes naar en van school 
 

Er kwamen ook ideeën naar boven rond het oplossen van de knelpunten op de routes naar en van 

school.  

 

 Herinrichting Pastoriestraat 

 Herinrichting van volledige centrum van Baal 

 Beter onderhoud van het 'trage' pas tussen de Van Regenmortelstraat en de Baalsebaan 

 Meer veilige oversteekplaatsen op de volledige lengte van de Baalsebaan 

 Een zebrapad op de Pastoriestraat t.h.v. de Fasbinderstraat 

 Aanleg fietspad in de Moorsemsestraat 

 Parkeerverbod in de Pastoriestraat 

 Regelmatige snelheidscontroles in de Moorsemsestraat 
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Conclusie 
 

De verkeersenquête heeft een grote hoeveelheid informatie bijeengebracht over de onmiddellijke 

schoolomgeving, en over de routes van en naar school. Deze informatie kan als realistisch instrument 

dienen om op zoek te gaan naar concrete oplossingen voor zowel het veiliger maken van de onmid-

dellijke omgeving van de school als het verbeteren van een aantal knelpunten in de wijdere omgeving. 

De veelvuldige respons op de bevraging geeft duidelijk aan dat de ouders en begeleiders van de leer-

lingen begaan zijn met dit onderwerp. Op een aantal uitzonderingen na gaven alle respondenten te 

kennen hun kinderen vaker te voet of met de fiets naar school te willen brengen/laten gaan als de 

route en schoolomgeving veiliger worden. Meer stappers en trappers zouden de verkeersveiligheid en 

leefbaarheid in de omgeving van de school aanzienlijk verhogen voor alle weggebruikers en bewoners 

omdat daardoor het autoverkeer afneemt. Het is dus belangrijk om naar die oplossingen op zoek te 

gaan. 

 

Deze enquête bracht gelukkig geen onoverkomelijke en dramatische problemen aan het licht. De ver-

keersdrukte en -afwikkeling aan het begin en einde van de schooldag valt over het algemeen goed 

mee, omdat er in het verleden door alle betrokken partijen al veel werk gestoken is in het verbeteren 

van de veiligheid. Maar een dorp is een levend weefsel en er moet blijvend gedacht worden aan ver-

betering en aanpassing.  

 

Er moet en kan blijvend ingezet worden op verschillende niveaus. Voortdurende verkeerseducatie 

zowel in de school zelf, als naar de ouders toe kan al verbetering brengen. Het zichtbaar maken van 

leerlingen en hun begeleiders 

door het dragen van fluovestjes, 

het respecteren van de zone 

30, het stoppen aan een ze-

brapad, het zijn maar kleine 

hoffelijkheden en ingrepen die 

veel en snel beterschap bren-

gen. Ook sensibilisering van 

de algemene bevolking (zoals 

het belang van het vrijhouden 

van het voetpad) kan helpen 

in het veiliger maken van de 

schoolroutes voor onze kin-

deren.  

 

Bovendien kan het realiseren 

van een aantal infrastructurele 

of organisatorische ingrepen in 

de omgeving verbetering brengen. Om te bepalen wat deze ingrepen moeten zijn, moet het gemeen-

tebestuur van Tremelo samenzitten met de school, moet dit rapport voorgelegd worden aan de nodige 

adviesraden en de politie, en kan er een globale knelpuntenanalyse opgemaakt worden die kan leiden 

tot een verbetering van de verkeersveiligheid aan de schoolpoort en op de weg naar en van de school.  

 

 


