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Verkennend onderzoek   
fietsgebruik basisscholieren in Kampen 

 
 
 
Achtergrond en doelstelling 
De fiets is een belangrijk vervoermiddel in de gemeente Kampen. En dat is goed 
nieuws. Fietsen is immers gezond en goed voor het milieu. Eén van de grootste 
groepen die zich binnen een gemeente per fiets kan verplaatsen zijn 
schoolgaande kinderen. Ook de meeste ouders van kinderen willen dat hun 
kinderen naar school kunnen fietsen, op een veilige en plezierige manier. En jong 
geleerd is oud gedaan. 
Toch horen we vaak dat nog veel meer kinderen naar school zouden kunnen 
fietsen maar dat zaken als infrastructuur of zorgen over veiligheid een obstakel 
vormen om het aantal fietsende basisscholieren te laten stijgen. 
 
D66 Kampen merkt dat er in de Kamper politiek brede steun bestaat voor het 
stimuleren van het fietsgebruik. Bijna alle partijen spreken in hun 
verkiezingsprogramma uit het fietsen een warm hart toe te dragen. Voor ons 
roept dat de vraag op hoe we die breed gevoelde ambitie richting kunnen geven 
naar concrete afspraken. 
Om een beeld te krijgen van het fietsgebruik onder basisscholieren hebben wij 
een enquête gehouden, om de dialoog te starten over de doelstelling van een 
integraal fietsbeleid voor de gemeente Kampen. En dan met name gericht op 
basisscholieren.  
 
Centrale vraag 
Centrale vraag voor ons onderzoek is welk deel van de kinderen lopend of 
fietsend naar school gaat, welke kansen de basisscholen zien om dat fietsen 
verder te stimuleren of welke belemmeringen zouden moeten worden 
weggenomen. Daarbij hebben we de uitdrukkelijke vraag gesteld wat hiervoor 
nodig is en wat de gemeente hierbij kan doen. 
Het betreft een verkennende enquête waarmee we met een beperkt aantal 
vragen ons een goed beeld trachten te vormen over het fietsgedrag van 
basisscholieren. 
We hebben in onze vraagstelling geen onderscheid gemaakt tussen kinderen die 
fietsend en lopend naar school gaan.  
 
Het onderzoek is gedaan door middel van een elektronische enquête onder alle 
basisscholen in Kampen in mei 2019. Van de in totaal 32 basisscholen hebben 14 
de enquête ingevuld. Respondenten komen verspreid uit de gehele gemeente. 
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Zowel de stad Kampen en IJsselmuiden alsook scholen uit de kleinere kernen 
hebben de enquête ingevuld. Samen vertegenwoordigen zij ruim 2500 kinderen. 
De hoge respons en de verdeling over de gehele gemeente zorgt ervoor dat de 
enquête een goed beeld geeft over het fietsgebruik en over wat er op korte en 
langere termijn nodig zou kunnen zijn om fietsen naar school verder te 
stimuleren. 
Scholen die hebben deelgenomen aan de enquête;  
Naam school Aantal leerlingen Percentage dat nu 

lopend / per fiets 
komt  

CNS De groenling 330 70 

Basisschool de Ichthus 270 80 

KBS De IJsselster 75 80 

ODS Engelenberg 190 80 

OJS het Scala 225 70 

Marnixschool 235 90 

De Morgenster 289 80 

Ds. Joh. vd Wendeschool 51 50 

Oranjeschool Zalk 80 80 

Dirk van Dijkschool 215 70 

De Mirt 130 80 

De Wegwijzer 110 60 

School met de Bijbel "het Visnet" 217 70 

Prs Julianaschool 100 70 

 
Onderzoeksbevindingen 
Op de vraag welk percentage van de kinderen op de fiets of lopend naar school 
komt, geven de scholen aan dat dit gemiddeld 75% is. Opvallend is dat dit 
percentage bij alle scholen die meededen aan de enquête vergelijkbaar is. Alleen 
bij een school in het buitengebied (Kampereiland) en een school in de stad 
Kampen is dit percentage duidelijk lager (respectievelijk 50 en 60 procent). 
Dat betekent dat gemiddeld dagelijks in Kampen een kwart van de kinderen per 
auto naar school wordt gebracht. Wij hebben niet gevraagd hoeveel kinderen 
altijd fietst of loopt en welk deel van de kinderen bijvoorbeeld enkele dagen per 
week met de auto gebracht worden de rest van de week komen fietsen. Het is 
dus aannemelijk dat het percentage kinderen dat niet altijd komt lopen en 
fietsen duidelijk lager ligt dan 75%. Er is dus ook in dat opzicht ruimte voor 
verbetering. 
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Over wat er nodig is om meer kinderen fietsend of lopend naar school te laten 
komen en wat de gemeente Kampen hierbij kan doen voor de basisscholen, zijn 
de basisscholen duidelijk. Die drie belangrijkste genoemde punten zijn; 

• Verkeersveiligheid vergroten op fietsroutes waarbij rotondes en 
kruispunten als grootste aandachtspunten genoemd worden. In de 
buitengebieden worden specifiek smalle fietspaden of het ontbreken van 
fietspaden (bijvoorbeeld op de dijk) genoemd. 

• Meer ruimte bij scholen voor het stallen van fietsen van kinderen en 
opstelplaatsen realiseren voor ouders en hun fietsen bij het schoolplein. 

• Meer bewustwording creëren bij ouders over nut en noodzaak van het op 
de fiets naar school. 

 
Duidelijk blijkt uit de reacties dat scholen gemotiveerd zijn om het fietsen te 
stimuleren. Verscheidene maatregelen of ideeën vergen mogelijk behoorlijke 
investeringen. Denk aan het aanleggen van meer fietspaden (en zeker de 
grappende suggestie om de school maar aan de andere kant van de weg te 
zetten.) 
Maar opvallend is ook dat er veel suggesties zijn voor maatregelen die weinig of 
geen geld zouden kosten, of waarschijnlijk kunnen worden meegenomen in 
wegonderhoud. Voorbeelden hiervan is het inrichten van schoolzones of het 
beter markeren van fietsroutes. 
 
Naast de fietsinfrastructuur is er ook op school zelf nog werk te doen om het 
fietsen te stimuleren. Zo lijkt er op sommige scholen een tekort aan 
fietsenstallingen te zijn. Maar de uitdaging ligt niet enkel in fysieke maatregelen. 
Ook bewustwording bij ouders en kinderen dat fietsen gezond en leuk is en de 
medeverantwoordelijkheid van ouders voor het zorgen voor een veilige 
schoolomgeving. 
Fietsveiligheid keert overigens terug in veel antwoorden. Schijnbaar wordt 
veiligheid breed ervaren als een belangrijke voorwaarde voor groei in het 
fietsgebruik. Overigens doen bijna alle geënquêteerde basisscholen mee aan 
Verkeersexamen. Slechts één van de scholen geeft aan niet mee te doen.  
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Conclusies en vervolg 
Kampen is een echte fietsgemeente en dan zien we terug in de resultaten van de 
enquête. Toch gaat zeker een kwart van de kinderen niet lopend of fietsend naar 
school.  
Scholen lijken gemotiveerd om het fietsen verder te stimuleren en zien tal van 
kansen. Dat is niet altijd een kwestie geld maar vooral van samenwerking.  
Het gaat om maatregelen op gebied van fietsinfrastructuur, regelgeving voor 
openbare weg maar ook inrichting van het schoolplein en bewustwording bij 
ouders en kinderen. Een deel van de mogelijk maatregelen is eerder een 
verantwoordelijkheid van de gemeente, andere kunnen scholen zelf al dan niet 
in samenwerking met de gemeente aanpakken. 
Stimuleren van de fiets onder basisscholieren is niet alleen goed voor de 
gezondheid van kinderen maar zou tevens als stimulans kunnen dienen voor 
verder fietsgebruik. De veilige en toegankelijke fietsinfrastructuur is net zo 
aantrekkelijk voor kinderen als voor volwassenen. Daarnaast zal een fietsend 
kind een stimulans kunnen vormen voor ouders die hun kind naar school willen 
brengen, vervolgens door te fietsen naar hun werk.  
 
D66 Kampen ziet het op een veilige en plezierige manier naar school kunnen 
fietsen als een (mede)verantwoordelijkheid van de gemeente en zal om die 
reden de dialoog starten. Als voorbereiding hierop wordt dit verkennend 
onderzoek aangeboden aan de gemeenteraad van Kampen.  
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Heldere voorbeelden vanuit basisscholen om het 
fietsgebruik in Kampen te stimuleren  
 
 
In de open antwoorden van de twee hoofdvragen uit de enquête geven de 
basisscholen helder aan wat er nodig is om meer kinderen fietsend of lopend 
naar school te laten komen en wat de gemeente Kampen hierbij kan doen voor 
de basisscholen. Om die reden zijn de open antwoorden hieronder integraal 
weergegeven.  
 

Wat is er nodig om meer kinderen fietsend of lopend naar school te laten 
komen?  

• Breder fietspad, veilige en duidelijke kruispunten, bij het plein 
opstelplaatsen voor de fietsen van de ouders realiseren. 

• Niets, gebeurt al in zeer grote mate, lopend of fietsend. 
• Veilige oversteekplaats voor de school. 
• Verkeersveiligheid verbeteren rondom de school. 
• Meer ruimte voor het stallen van de fietsen. Meer stimulering vanuit 

thuis. 
• Bewustwording bij ouders. 
• Bewustwording ouders, gemak ouders (i.v.m. werk). 
• Kinderen komen uit het buitengebied van Kampereiland. Wegen zijn 

smal en niet echt veilig. Meer fietspaden zou mooi zijn, veel kinderen 
worden nu gebracht door ouders met de auto. 

• De dijk is niet echt veilig. Gebeuren veel bijna-ongelukken. Een fietspad 
daarop zou veel schelen. 

• Veilige aanfietsroutes / standplaatsen / oversteekplekken. 
• Veilige rotondes, loop of fietstunnels bij onveilige rotondes. 
• Lastig groot deel komt uit IJsselmuiden. Deze leerlingen komen vooral 

bij mindere weersomstandigheden met de auto naar school. Verder gaat 
het eigenlijk best goed. 

• Sommige ouders wonen ergens in de polder. Wat veiligheid betreft zou 
de school aan de overkant van de Zwolseweg moeten staan (bij de 
Kandelaar). 
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Wat zou de gemeente Kampen (voor uw school) kunnen doen om het 
schoolfietsen te stimuleren? 

• Veiliger kruispunten, overzichtelijk fietspad zonder "blinde bochten 
zoals vlakbij het zwembad in IJsselmuiden, opstelplaatsen voor fietsen 
bij het plein realiseren en ruimere fiets-parkeer gelegenheden op het 
plein maken. 

• Oversteekplek markeren (is al overleg met gemeente). 
• Een schoolzone maken tussen de Groenendael 226 en 227. Basisschool 

de Ichtus en de IJsselster zullen daar veel baat bij hebben. Het wordt 
dan veiliger om je kind op de fiets naar school te brengen. Nu zijn er 
vaak onveilige situaties voor bij ons schoolplein. Auto's rijden te hard en 
kijken niet goed naar de fietsers.  

• Verkeersveiligheid aanpakken.  
• Zorgen voor voldoende stallingsruimte. Zorgen voor een goede 

verkeersveiligheid. Campagne voeren, informatie voor ouders. 
• Bovensingel eenrichtingsweg maken/ meer fietsenrekken bij school. 
• Waarderen /stimuleren van lopen/fietsen naar school d.m.v. een actie? 
• De veiligheid rondom school is groot aandachtspunt. Zebrapad zit op 

een lastig punt, onoverzichtelijke situaties bij Zilverschoon. Werken 
met stoplichten en/of autovrije zone is zeer het overwegen waard. De 
vele wegen rondom de school maken het er niet gemakkelijker op. 

• Aanfietsroute, gemarkeerd met rood (als fietspad), plek voor 
fietsenstalling,  

• Structureel aanbod fietslessen, verkeerslessen inroosteren voor school. 
• Flink investeren in de veiligheid van de Grafhorsterweg. Het aandeel 

leerlingen uit IJsselmuiden stijgt flink. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De (enige) oversteekplaats bij KBS de IJsselster.  
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De rotondes aan de Europalaan op de fietsroute naar De wegwijzer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ruimte voor fietsers op de Zalkerdijk in Zalk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De stallingsruimte voor fietsen bij Het Scala. 
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De rotonde ‘bij’ de Dirk van Dijkschool.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De stallingsruimte voor fietsen bij de Marnixschool.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De ongemarkeerde oversteekplaats bij basisschool de Ichtus.  
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Andere voorbeelden om het fietsgebruik naar 
basisscholen te stimuleren  
 

 
 
De gemeente Kampen en de basisscholen in Kampen hoeven niet zelf opnieuw 
het wiel uit te vinden. Er zijn veel andere goede voorbeelden bekend om het 
fietsgebruik naar basisscholen te stimuleren en/of de verkeersveiligheid op de 
fietsroutes te verbeteren.  
 
Aanbevelingen Fietserbond 
In 2013 heeft de Fietsersbond al enkele aanbevelingen gedaan om het 
fietsgebruik naar basisscholen te stimuleren. Een veilige schoolomgeving 
voldoet volgens de Fietsersbond aan de volgende 6 criteria: 

1. Leg een autovrije zone van 100 meter aan rond de school; 
2. Realiseer aan de rand van de autovrije zone woonerven en ‘kiss & ride-

voorzieningen; 
3. Maak vervolgens een 30 km/u-zone tot 500 meter rond de school; 
4. Verbind de basisschool met de wijk via solitaire fietspaden en 

kinderroutes; 
5. Zorg voor voldoende goede en goed bereikbare fietsenstallingen bij de 

school; 
6. Creëer voldoende opstelruimte voor wachtende ouders aan de rand van 

het schoolplein. 
Zie ook https://www.fietsersbond.nl/nieuws/stimuleer-het-fietsen-naar-school-met-veilige-
infrastructuur/ 
 
Veilig Verkeer Nederland 
Veilig Verkeer Nederland heeft een lespakket ontwikkelt voor scholen, biedt 
een schoolpleinenpakket aan en adviseert scholen, overheden en ouders over 
vraagstukken die te maken hebben met verkeersveiligheid en het gebruik van de 
fiets als vervoersmiddel naar school.  
Zie ook https://vvn.nl/wat-we-doen/op-de-basisschool 
 
ANWB  
De ANWB geeft ouders van basisscholieren goede tips om eigen bewustwording 
te creëren over de medeverantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid. 
Hierbij geeft de ANWB eenvoudige tips als het kiezen van één veilige route, 
fietsroutes oefenen met kinderen en geschreven en ongeschreven 
verkeersregels uitleggen. 
Zie ook: https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/tips-voor-veilig-naar-school-fietsen 


