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: De scholen zijn weer begonnen, hoe zit het met de veiligheid?

“De scholen zijn weer begonnen” is een van de bekendste campagnes van Veilig Verkeer Nederland.
Voor schooljaar 2018-2019 is de campagne op maandag 20 augustus gelanceerd. Om ernstige
ongelukken met kinderen te voorkomen, moeten vrachtwagenchauffeurs de komende weken
schoolroutes mijden, vindt Veilig Verkeer Nederland!
Nu de scholen inderdaad weer begonnen zijn is het uiteraard aan eenieder om extra alert te zijn bij
de verkeerssituatie rondom de schoollocaties. Aan het begin van een nieuw schooljaar zijn kinderen
vaak nog vol van en uitgelaten over de vakantie en het weer naar school moeten. De kans dat ze
hierbij zelf wat minder aandacht hebben voor overig verkeer is dan ook aanwezig.
Daarbij zijn er een hoop kinderen die of voor het eerst (zelf) naar school lopen of fietsen en/of hierbij
een nieuwe route hebben. In de eerste periode van het schooljaar gebeuren dan ook helaas
tientallen ongevallen waarbij schoolgaande kinderen zijn betrokken. Uit onderzoek blijkt dat direct
na de zomervakantie het risico op een ernstig ongeluk bij bijvoorbeeld kinderen van 12 jaar bijna
twee keer zo groot is als in de rest van het jaar. Niet onverstandig lijkt het dan ook om hierbij als
ouder de route alvast van tevoren te oefenen met zoon of dochter.
Hoewel niet bekend is hoe vaak vrachtwagens betrokken zijn bij de ongevallen, oppert Veilig Verkeer
Nederland in haar campagne dat , in ieder geval, vrachtwagens de schoolroutes zoveel mogelijk te
mijden. Bij een mogelijk ongeval met een vrachtwagen is de kans op ernstiger letsel uiteraard een
stuk groter. Overigens denkt de transportsector zelf hierin ook mee om verkeer bij schoolroutes
zoveel mogelijk te beperken en/of te vermijden.
Dat dit ook voor het overige verkeer geldt, lijkt duidelijk. Een verbod direct rond de scholen zou een
mogelijkheid zijn, waarbij je het “probleem” echter waarschijnlijk alleen maar verplaatst naar de
straten daaromheen. Beter zou zijn om, indien mogelijk, zoon of dochter zelf lopend of op de fiets te
brengen. Dit vermindert al een groot gedeelte van het autoverkeer. Probeer anders vooral op tijd te
zijn, zodat er rustig gewacht kan worden op een parkeerplek of gelegenheid om je kind veilig uit te
laten stappen en de veiligheid van de overige verkeersdeelnemers in de gaten te houden. Ben je zelf
al gehaast omdat je gelijk weer door moet naar het werk of andere afspraak, dan bevordert dit niet
de veiligheid.
Zijn er notoire ouders die alsnog met de auto komen en hierbij de veiligheid (on)bewust
onvoldoende in acht nemen, spreek ze hier dan op aan. Vaak levert dit het meeste op.
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