INFO
Onderzoek naar prettig verkeer rond basisscholen:

Steeds meer ouders geloven in grotere rol voor zichzelf

Nijmegen, mei 2020 – Onder ouders van basisscholen groeit het gevoel dat ze zelf invloed hebben op de
drukte rond school. Bovendien is er volop animo om die eigen rol ook om te zetten in actie, als ze daarvoor
maar aantrekkelijke handvatten krijgen aangereikt. Dat zijn enkele van de inzichten, opgedaan tijdens
vervolgonderzoek in samenwerking met masterstudenten van verschillende faculteiten van de Radboud
Universiteit Nijmegen. Het jongste onderzoek is gehouden in het kader van het nieuwe initiatief Lekker Anders
Dag, dat in meerdere steden inzet op prettiger verkeer rond school, met een hoofdrol voor de ouders en hun
kinderen.

Het wegbrengen en ophalen van de kroost zorgt bij scholen in het hele land voor veel drukte in het verkeer,
met name door auto’s. Die hectiek leidt op haar beurt tot de nodige irritatie en gevoelens van onveiligheid,
zo onderstreept het Nijmeegse onderzoek. Om die negatieve spiraal te doorbreken, zoeken gemeenten en
scholen tot nu toe vooral hun toevlucht in fysieke maatregelen, zoals ‘kiss-and-ride’ zones en soms zelfs
afsluiting van de schoolstraat. Het onderzoek geeft nu extra voeding aan de gedachte dat er bij het
vergroten van prettig verkeer ook nog volop winst te behalen valt in menselijk gedrag – oftewel rond die
dagelijkse keuze die we zelf maken op weg van en naar school.

Sleur doorbreken
Zo spreken ouders in het onderzoek over ‘minder stress in de ochtend’ en ‘meer tijd voor elkaar’, op dagen
dat ze kiezen voor (een kleine) verandering in hun dagelijkse tocht naar school. Bovendien geven ze een
ruime 8 als beoordeling voor het idee om voortaan regelmatig zo’n dag in te bouwen waarop je het eens
anders doet (een zogenaamde ‘Lekker Anders Dag’). Net als hun kinderen, vinden ze het aantrekkelijk om af
en toe die sleur te doorbreken, want ‘het is leuk om eens na te denken over hoe je iedere dag naar school
gaat en hoe dat ook anders kan.’ Intussen hebben duizenden ouders en kinderen, verdeeld over vier
gemeenten (Wijchen, Maastricht, Den Bosch en Cuijk), zich aangemeld als actieve deelnemers aan het
initiatief Lekker Anders Dag.

Zelf verschil maken
Daarbij noemen respondenten als belangrijke beweegreden dat hun individuele keuzes en gedrag positieve
gevolgen kunnen hebben voor de totale hectiek rond school. Door het goede voorbeeld te geven, denken
ze samen het verschil te kunnen maken. Voorwaarde voor succes is wel, aldus de onderzochte populatie, dat
voor iedereen goed zichtbaar is dát je die andere keuze af en toe maakt en hoeveel plezier je daaraan dan
beleeft.

Nominatie voor initiatief Lekker Anders Dag
Het onderzoek naar de beleving van de verkeerssituatie rond school is afgenomen via online vragenlijsten en
‘live’ vraaggesprekken, onder jonge ouders in Cuijk, Den Bosch en Wijchen. Lekker Anders Dag
(www.lekkerandersdag.nl) is een initiatief van samenwerkende basisscholen en gemeenten. Doel is een
actieve bijdrage aan prettiger verkeer rond school, door aan te zetten tot gezonde afwisseling in de
dagelijkse tocht van en naar school. Want, zo is de gedachte, met die bewuste keuze gun je jezelf en elkaar
meer ruimte en minder drukte. De recente onderzoeksresultaten worden meegenomen in de verdere uitrol
van Lekker Anders Dag, dat intussen ook is genomineerd voor de Nationale VerkeersVeiligheidsPrijs 2020.
__________________________________________________________________________________________________________
Noot: voor meer info over het onderzoek en het initiatief Lekker Anders Dag kunt u terecht bij Paul Ubachs, medeinitiatiefnemer namens de deelnemende gemeenten en scholen, via 024 – 382 6655 of paul@ubachsfullcontact.nl

