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= collectief aanvaard 
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• “Auto doorbreekt extreme isolement platteland”  

• “Auto = overbodige luxe in stad”

• Straat is voor iedereen  = “verblijfsgebied”

Intrede van de automobiel 1890 - 1920

• Veel dodelijke ongevallen

• ¼ slachtoffers < 10 jaar (Ohio)

• = schuld van auto, “murder machine” 

• België 1899  1ste verkeerswet : 

max 10km/u in stad 

& max 30km/u op platteland 
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Kentering in de perceptie 

• USA 1927 : Automobielindustrie dicteert in commissie nieuwe wet 

“Rijweg voorbehouden voor auto, voetganger moét op stoep blijven”.

• België 1935 : Voetgangerswet

• Alle straten worden “verkeersgebied”

• Sensibilisering: (1930 - 1950 )

• “Houdt kinderen van de straat” 

• Ongeval kind = “schuld van ouders”



Bron:
How children lost the right 
to roam in four
generations
By DAVID DERBYSHIRE 
2007

Autonomie 
kind

6

Actieradius autonome 
verplaatsing van kind :

van “km” > “m”

4 generaties



Turnhout
2017

Actieradius van 
autonome verplaatsing 
van kind :

Vandaag

7

6 jaar
Niet alleen buiten

Druk woonerf

7 & 9 jaar
Niet alleen buiten
Zelf naar school

Drukke invalsweg
Te smalle stoep

8 jaar
In heel de wijk

Zelf naar school
Trage wegen & 
Doodlopende 

straten

5 jaar
In heel de buurt

& Speelplein
Trage wegen & 
Doodlopende 

woonerven 
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Bekommernis van kinderen & jongeren vandaag

“Wat zou je veranderen als je burgemeester was?”

1° bekommernis lagere school kind =

1° bekommernis jongere (> 16j) =

Grootste bekommernis algemeen =

Bron: Bevraging bij 1000 kinderen en jongeren  te Lier 2017

veilig kunnen oversteken

veilig kunnen fietsen 

fietsveiligheid
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Ongevallen kinderen & jongeren 

Kind te voet - ongeval met letsel: 
80% bij oversteken
50% overstekend van achter obstakel 
33% overstekend van achter geparkeerde auto

Fietsongevallen met letsel 

Te voet                                  Fiets
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Bron: De nieuwe generatie stadskinderen – Lia Karsten, Naomi Felder

Dilemma voor ouders

Kind MAG niet autonoom buiten spelen of verplaatsen:
• Verkeersonveiligheid
• Enge volwassenen &  pestende kinderen

Bescherm strategieën :
• Thuis houden (binnen kinderen) (laagste sociale klasse)
• Altijd brengen met auto, naar school, avondactiviteit (achterbank kinderen) 

(gegoede klasse)
• Opvoeden en instrueren: begeleiden te voet of met de fiets (oefenstrategie)

Kinderen onderhandelen om meer te mogen
• verder weg gaan spelen
• sneller autonoom fietsen

Beschermen                Autonomie kind , “groeiruimte”
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Kind minder autonoom naar school 
Groot-Britanië: 1970: 80% > 1990:10%
OVG Vlaanderen: met fiets naar school: 

2000: 40% > 2016: 31% 
Kind = autopassagier
• “Taxi’s” :  perifere wijk Turnhout: 

1/3 verkeer OSP = in 30 min terug
• OVG woon-school autopassagier: 

VL 28% >< NED 13% 
= -15% = 2000 auto’s in Turnhout 

> file’s !  > bereikbaarheid stad ?

Kind speelt minder buiten Bron: Jantje Beton

Nederland 2013 2018
Elke dag 20% 14%
Nooit à 1x/week 20% 30% 

Gezondheid & ontwikkeling kind ? 
Conditie, Luchtwegen, Obesitas ( 20% 
van kind in België) 
Motorisch, sociaal, cognitief, psychisch 
en emotioneel
> Stijgende kost voor samenleving

Minder spelende kinderen op straat
= minder  contacten ouders
> minder sociale cohesie

= minder volk op straat
> minder sociale controle
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Kan het anders?
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Venetië

Kinderen verplaatsen zich autonoom en rennen en spelen door autovrije straten

Concept = 

Gemotoriseerde verkeer gekanaliseerd
+
Autovrije eilanden, verbonden met “bruggen”
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Hoe verblijfs/verkeers-ruimte organiseren?

Verkeerkundige kennis over kind?

Wat kan een kind in het verkeer?
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Een kind kind

LEEFTIJD

Wat  WIL het kind …
Wat  KAN het kind:
Wat  LEERT het kind:

NOOD aan 
publieke verkeersruimte  
= verschillend

Vaardigheden 
in het verkeer 

peuter - kleuter - lagere school kind - jongere
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peuter - kleuter - lagere school kind - jongere

• NOOD qua openbaar domein

Toegankelijkheid buggy ≈ rolstoelgebruikers

Toegankelijkheid fietskar, bakfiets…
Aangepaste verblijfsplekken (speelzone + terras)

• KAN  Weinig mobiel > buggy, fietskar, bakfiets, auto…
Niet alleen gelaten worden
= permanent in het oog houden

• WIL Spelen (ter plekke)

• < 3 jaar
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peuter - kleuter - lagere school kind - jongere

• LEERT 1ste verkeersregel : 
Fietsen ( Fietsvaardigheid daalt !)

• NOOD qua openbaar domein 
Ruimte om te leren fietsen
Autovrije plekken ( pleintje, parkje, trage weg , leefstraat)
… aansluitend bij woning ! ( kruiwagenpad )

(Fietsbieb: loopfietsjes, kinderfietsjes)

• WIL Spelen met kinderen in omgeving van woning 

Woonomgeving

• ( 3  tot  5 à 7 jaar )

“blijf op de stoep”, boordsteen !

• KAN Autonoom spelen in tuin, speeltuin, autovrije plek 
NIET autonoom verblijven daar waar auto’s rijden
= claim op ouders: permanent begeleiden, ook op 
voetpad !  
NIET fietsvaardig > fietskar, bakfiets, auto…
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peuter - kleuter - lagere school kind - jongere

• LEERT Oversteken :

Fietsen in verkeer 

• NOOD qua openbaar domein
Autoarme straten : doodlopend of lus (max 50 of 100 woningen)

Voetgangersnetwerk: continu & veilig 
boomstructuur, leesbare boordsteen 

Aangepaste oversteken : wegversmalling/ middeneiland / lichten

≈ minder mobiele senioren

• WIL  Spelen met vriendjes, de wijk ontdekken, nieuwe 
vriendjes ontmoeten, hun wereld verruimen

• ( 5 à 7  tot  10 à 12 jaar )

Wijk

“indien geen rijdende auto’s” (max +- 100 à 200 pae)

“als auto stopt” ( andere rijstrook ! )

“bij groen licht” ( deelconflict ! )

• KAN Autonoom spelen op autoarme straat   
Autonoom verplaatsen op voetpad ( ook fietsen )

NIET autonoom oversteken ( 80% van ongevallen te voet )

NIET autonoom fietsen in autoverkeer
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peuter - kleuter - lagere school kind - jongere

• WIL  vrienden ontmoeten, de stad beleven…

• KAN Autonoom oversteken ( dubbelrichting rijdend verkeer )

Autonoom fietsen in verkeer
NIET autorijden 
> aangewezen op fiets & openbaar vervoer
! Ongevallen fiets !

• ( 10 à 12  tot  …18 jaar )
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peuter - kleuter - lagere school kind - jongere

• WIL  vrienden ontmoeten, de stad beleven…

• KAN Autonoom oversteken ( rijdend dubbelrichting verkeer )

Autonoom fietsen in verkeer
NIET autorijden 
> aangewezen op fiets & openbaar vervoer
! Ongevallen fiets !

• NOOD qua openbaar domein
Interessante ontmoetingsplekken
Fietsnetwerk : 

o Veiligheid ( ontvlechten, 30,  fietspaden )

o Continuïteit ( kruisingen drukke wegen/ring )

≈ senioren

• ( 10 à 12  tot  …18 jaar )

Stad
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Vuistregels
Denk in vaardigheidsfases en op de juiste schaal

leeftijdsfase vaardigheidsfase schaalniveau nood qua publieke 
verkeersruimte

Peuter 
< 3jaar

Kan niet autonoom verplaatsen. Openbaar domein Toegankelijkheid buggy, 
fietskar, bakfiets…

Kleuter 
3 tot 5à7 jaar

Kan/mag autonoom verplaatsen in 
autovrije omgeving.
Leert:
 “blijf op de stoep” (boordsteen)
 fietsen

Woonomgeving 
Woonstraat

Autovrije plekken (aansluitend 
aan woning : kruiwagenpad, 
trage wegen, speelplek…).
Ruimte om te leren fietsen.

Lagere school kind
5à7 tot 10à12 jaar

Kan/mag autonoom verplaatsen:
 op voetpad (ook met fiets)
 in autoluwe straat met traag 

verkeer 
Leert :
 oversteken
 fietsen in verkeer.
Leert/kan/mag  oversteken “indien 
geen rijdend verkeer” “groen licht”

Wijk
Mobiliteitskamer

Autoluwe straten met traag 
verkeer.
Voetgangersnetwerk met 
goede continuïteit en 
oversteekbare straten.

Jongere
> 10à12 jaar

Kan/mag autonoom:
 oversteken met rijdend 

verkeer
 fietsen in verkeer
Mag niet autorijden

Stad Fietsnetwerk met goede 
continuïteit en goede veiligheid.
Goed aanbod openbaar 
vervoer.

Kleuter - Lagere school kind - Jongere



Vermijd dat gezin met kleine kinderen enkel de auto-keuze heeft
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Bouw fietsstallingen aangepast aan gezin
Peuter - Kleuter - Lagere school kind - Jongere

Toegankelijk &  ruim genoeg : 
bakfiets, fietskar, gezin met fietsende kleuters, volwasene-driewieler… 
Op maaiveld &  in de aanbieding staan tov auto

?
?

?



23

Creëer autovrije ruimten aansluitend aan woning

Kleuter - Lagere school kind - Jongere

Kruiwagenpad
Collectieve tuin
Wijkpark
Leefstraat
…

Rondjes fietsen
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Hoe autoluw moet bespeelbare straat zijn ?

In welke straten spelen kinderen nog wel ? 
Waarneming & bevraging :  Doodlopende straten  of  Lus

Hoe dikwijls is een kind bereid zijn spel te stoppen voor auto’s?

Alle … minuten 
een auto

Auto’s / spitsuur 
(17-18u)

Aantal woningen 
(verkeersgeneratie)

½ min 120 300 à 400
1 min 60 150 à 200
3 min 20 +-50 
5 min 12 +-30
15 min 4 +-10

Altijd bespeelbare straat  = max 20 pae in spits
= Doodlopend (max 50 wooneenheden ontsluitend) of Lus (max 100 WE)

Soms bespeelbare straat = max 20 pae in daluren = max 40 pae in spits
= Doodlopend (max 100 wooneenheden ontsluitend) of Lus (max 200 WE)

Creëer bespeelbare straten
Kleuter - Lagere school kind - Jongere



Statuut = “auto te gast”  = voetgangerswet

Voorwaarden: Ministerieel rondschrijven v 23 juni 1978 betreffende de woonerven

• Zeer autoluw &  snelheidsremming (max 20 km/uur) 

• Parkeren aan de kant schuiven = zichtbaarheid

Erfinrichting = herkenbaar als straat waar gespeeld wordt 

Zonder boordstenen  =  toegankelijk ( rolstoel, scoot-mobiel) 
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Maak van bespeelbare straten een woonerf … 
Kleuter - Lagere school kind - Jongere
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Kleuter - Lagere school kind - Jongere

Creëer een veilig voetgangersnetwerk 

Verbinden van woning met ontmoetingsplek, school , bakker…

• Continuïteit: keten van autovrije zones + autoluwe erven + voetpaden
• Boom-structuur auto-ontsluiting in wijk = minder conflictpunten 
• “Boordsteen” = Leesbaar door kind 
• Schrikruimte tussen voetpad en drukke rijweg (indien geen parkeerstrook)
• Voetpad = fietspad voor kind > oversteek gelijkvloers of schuine boordsteen
• Bespeelbare stoep … 3 à 5m breed
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Volwassene : 
Goed oversteekcomfort
Wegbreedte (Oversteektijd)
= hiaat tussen 2 auto’s :
Enkelrichting 5 sec
Dubbelrichting 7 sec

Lagere school kind :
Oversteken
“Indien geen auto’s”
Lengte wegvak ! (rijtijd auto)
100m à 30 km/uur  of  9m/s
> 11 + 2 = 16 sec hiaat

200m > 23 + 2 = 25 sec hiaat 
(Indien constante autostroom 
3600 / 25 = max 140 pae/uur)

Barrière herkennen:
> Test het zelf 
Complexiteit (kruispunt)

Herken niet oversteekbare straten
Kleuter - Lagere school kind - Jongere
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Wijk

Mobiliteitskamer

Begrenst door barrières voor 
lagere school kind:
- Kanaal
- Spoorweg
- Niet oversteekbare straat

Moet zich hierbinnen 
autonoom kunnen 
verplaatsen

Werk met mobiliteitskamers
Kleuter - Lagere school kind - Jongere

Studie kindvriendelijke publieke ruimte Turnhout 
(Kind & Samenleving) 
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Per mobiliteitskamer :
• Speelplek
• Sportplek
• Ontmoetingsplek
• School
bereikbaar voor 
lagere school kind.

Kleuter - Lagere school kind - Jongere

Werk met mobiliteitskamers

Studie kindvriendelijke publieke ruimte Turnhout 
(Kind & Samenleving) 
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Creëer in elke mobiliteitskamer een oase
Kleuter - Lagere school kind - Jongere

Nieuwe verkaveling: inbreidingsproject in bestaande wijk
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Meerwaarde voor kinderen uit ruime buurt 

Zeer jong leren fietsen

Bevraging jeugddienst bij bewoners:  “geen speeltuigen nodig” 

Voorbeeldproject voor verkavelaars

Nauwere samenwerking door stadsdiensten
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Creëer in elke mobiliteitskamer een oase
Kleuter - Lagere school kind - Jongere

Geïsoleerd speelplein wordt belevingsplein voor jong en oud

Oud bestaand stratenweefsel
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Creëer oversteekbare “bruggen” voor kinderen 
Kleuter - Lagere school kind - Jongere

• Tunnel
• Verkeerslichten
• Middeneiland
• Wegversmalling 

o Weg van kruispunt > Complexiteit verlagen
o Voetpaduitstulping > Zicht op kind     
o Plateau & 30km/u > Snelheidsremming

• Minder autoverkeer door circulatiemaatregel
( enkel een zebrapad = niet OK)

Tussen mobiliteitskamers

Bij schoolpoort  

Bij speelplein

werkt !
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Ontvlochten  fietsroute = los van de drukke auto-assen, door autoluwe wijken 
(max 30km/u), via autovrije fietswegen & kruisen van drukke verkeerswegen 
met brug of tunnel

Effect = 24% minder dode fietsers  &  15% minder gewonde fietsers

+ evenveel levensjaren winst door minder blootstelling aan fijn stof

Vlgns grootschalig onderzoek Nederland - Bron:  Paul Schepers, TUDelft, 2013 

Creëer een veilig ontvlochten fietsroutenetwerk 
Kleuter - Lagere school kind - Jongere



Creëer een veilig ontvlochten fietsroutenetwerk 
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Kleuter - Lagere school kind - Jongere

Verbinden van mobiliteitskamers,
scholen, attractiepolen, 
buurgemeenten, groene buitengebieden 

Studie kindvriendelijke publieke ruimte Turnhout   
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Creëer oversteekbare “bruggen” voor kinderen 
Kleuter - Lagere school kind - Jongere

Op kruisingen van het fietsnetwerk

Studie kindvriendelijke publieke ruimte Turnhout  



Fietsstraat

Schoolstraat

Schoolroutekaart
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Te voet – in bakfiets – zelf fietsen     =  leerproces  in verkeer
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Stimuleer het te voet of met fiets naar school brengen
Kleuter - Lagere school kind - Jongere
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Studie Kindvriendelijke Publieke Ruimte Turnhout 
(Kind & Samenleving) 

Visie :
1. Er kunnen komen

2. Er mogen zijn

3. Er zinvolle dingen kunnen beleven

4. Er iets kunnen betekenen
2014


