
STIMULEREN VAN SPORTEN EN 

BEWEGEN DOOR EEN VEILIGE 

SCHOOLOMGEVING

SCHOOLZONES: VEILIG EN FIT?

HOE ZAT HET OOK ALWEER?

Schoolzones worden primair aangelegd

vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. 

Een veilige schoolomgeving heeft ook

andere voordelen. In een veilige

schoolomgeving hebben kinderen

bijvoorbeeld ook de ruimte om buiten te

spelen. Het project Schoolzones

onderzoekt of het aanleggen van een

schoolzone kinderen aanzet tot meer

spelen en bewegen, wat hun gezondheid

ten goede komt. 

dirk.dessing@tno.nl

088 866 49 23
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DEELNEMENDE GEMEENTEN EN  SCHOLEN

ZAANDAM

- Chr BS De Loopplank*

- OBS De Windroos

- RKBS De Rietvink/Het Eiland*

EDAM/ VOLENDAM

- Oec BS De Trimaran*

- RK BS ‘t Kofschip

HILVERSUM

- OBS J.P. Minckelerschool

- Chr BS De Avonturijn*

DEN HAAG

- Koningin Beatrixschool*

- Prinses Ireneschool

HOOFDDORP

- Montessorischool Toolenburg

- OBS De Bosrank*

* Scholen met 

schoolzone

AANGELEGDE SCHOOLZONES

Inmiddels zijn bij de meeste

deelnemende scholen de schoolzones

aangelegd. Schoolzones in Edam, 

Hoofddorp en Zaandam waren in 2014 al 

klaar. Maar nu is ook de schoolzone in 

Hilversum gereed. Op dit moment wordt

nog de laatste hand gelegd aan de 

schoolzone in Den Haag.

LOCATIEBEZOEK HILVERSUM

In Hilversum zijn naast de schoolzone bij

de Avonturijn meerdere schoolzones

aangelegd. Volgende week (12 

november) zullen we een locatiebezoek

brengen aan één van deze andere

schoolzones: bij de Goudenregenschool. 

ADRES 

Gouden Regenschool

Goudenregenlaan 1

1214 NC Hilversum

AANVANG: 9 uur



SCHOOLZONES: VEILIG EN FIT?

STAND VAN ZAKEN

AANPASSINGEN SCHOOLOMGEVING 

BASISSCHOOL AVONTURIJN

TOT ZIENS OP 19 NOVEMBER….

NIEUWSBRIEF 

NOVEMBER 2015

Hieronder een kleine impressie van de 

schoolzone die is aangelegd bij

basisschool de Avonturijn in Hilversum. 

Deze basisschool doet mee aan het 

schoolzone onderzoek. Beide uitgangen

van de school komen uit op een autoweg. 

Deze wegen zijn beiden toegangswegen

naar het station en zijn dus in de 

ochtend druk met zowel auto- als

fietsverkeer (zie kaartje). 

Op zowel de Larenseweg als de 

Eemnesserweg is nu op de weg aangegeven

dat men zich in een schoolzone begeeft.

IMPRESSIE SCHOOLZONE AVONTURIJN

LARENSEWEG

EEMNESSERWEG

AVONTURIJN OP DE KAART

- Environmental determinants of children’s route 

choice during active transportation to school: 

difference between  shortest and actual route

- Association of parental neighborhood perception

and children’s active transportation to school.

VERWACHTE PUCLICATIES 2015

Naast fysieke aanpassingen in de 

schoolomgeving heeft de gemeente

Hilversum ook ingezet op een

gedragscampagne. Meer weten? 

Vraag het tijdens ons locatiebezoek

bij de Goudenregenschool, of kijk op: 

http://hilversumveilignaarschool.nl/


