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Opdefietsnaarschool is
nietvanzelfsprekendmeer
Nederland fietsland?Kinderenhebbenvaakniet eenseen fiets. InUtrecht
krijgenzede laatste instructies voorhetverkeersexamen. ‘Steek jehanduit.’
Van onze verslaggeefster
Nina Schuyfel

utrecht Gedraai, gegiechel en ge-
zucht. De 23 leerlingen vandeRieten-
dakschool inUtrechtbeginnenonrus-
tigteworden.Aleenkwartier luisteren
ze naar politieagentDaan, die uitlegt
hoezezichstraksmoetengedragentij-
dens het praktisch verkeersexamen.
‘Kijk goed naar links en naar rechts.
Steekjehanduit.Nietschreeuwen.’En
vooral: ‘Géénmobiele telefoons opde
fiets.’

De uitleg duurt misschien lang,
maar isnodig, zegtDaan.De laatste ja-
ren ziet hij steedsmeer kinderen zak-
ken voorhet verkeersexamen. Ze ken-
nenderegelsnietmeer. ‘Levensgevaar-
lijk’, vindt juf Petra van groep 7 en 8.
Ookzij ziet regelmatigdathaarkinde-
ren te dicht bij elkaar fietsen of plots-
klapsoverstekenzonderopanderever-
keersdeelnemersteletten.Ouderswer-
kenditvolgensPetraindehand;ophet
schoolpleinziet zehoeveel leerlingen
tegenwoordigmetdeautonaarschool
worden gebracht of komen lopen.
‘Fietsen is voor hen al lang nietmeer
vanzelfsprekend.’
Het ismoeilijk voor te stellen ineen

fietsland als Nederland,maar uit een
rondgang blijkt dat dit probleem op
meer basisscholen speelt. Op Basis-
school ’tPalet inDenHaagdoenkinde-
ren zelfs al nietmeermee aanhet lan-
delijke fietsexamenvanVeilig Verkeer
Nederland (VVN). Reden: de fietsvaar-
digheidvandescholierenwasdermate
slechtdatteveelkinderenzaktenvoor
hetexamen.

VolgensAdVonkvandeANWBishet,
anders dan vroeger, zelfs niet meer
vanzelfsprekenddatkindereneenfiets
hebben. In drukke steden vinden ou-
ders het onnodig om er een aan te
schaffen.Deschoolisdichtbij,of zewo-
nenergenswaardefietsnietmakkelijk
kan worden gestald. Vonk vreest dat
Nederlandals fietslandtenondergaat
als deze ontwikkeling doorzet. ‘De
vraag is wanneer kinderen dan wel
gaanfietsen,alszedatnietvanjongsaf
aanmeekrijgen?’
Al jaren proberen verkeersveilig-

heidsorganisaties het fietsen bij ou-
dersonderdeaandacht tebrengen.Ze
lancerenwebsitesenappsvolmettips,
adviezen en oefeningen. ‘Ouders ver-
wachten tegenwoordig dat kinderen
dingen over het verkeer op school le-
ren, terwijlhetminstenszobelangrijk
is dat ze zelf met hun kinderen oefe-
nen’, zegt Divera Twisk, onderzoeker
bijStichtingWetenschappelijkOnder-
zoek Verkeersveiligheid (SWOV). ‘Net
als tandenpoetsen en gezond eten is
deelnemenaanhetverkeereenbelang-
rijkonderdeel vandeopvoeding.’
Het Sociaal Cultureel Planbureau

constateerdein2008datkinderenvan
allochtone ouders vanwege culturele
gewoonten niet snel op de fiets stap-
pen. Zij gaan lopendof met het open-
baar vervoer. DatNederlandse kinde-
ren minder met de fiets naar school
gaan, heeft volgens Twisk een logis-
tiekereden. ‘Ouderszettenhunkinde-
ren onderweg naar hunwerkmet de
autoaf.Dat vindenzehandig.’
Daarkomtbijdatveeloudersheton-

veiliger vindenopdeweg. Onterecht,

zegt Twisk, want er is de afgelopen ja-
ren veel gedaan om schoolomgevin-
gen veiliger temaken. Ookhet aantal
kinderen dat omkomt in het verkeer
daalt.Destichtingonderzochtwaarom
oudershet verkeer dan toch als onvei-
lig ervaren. Conclusie: ze laten zich
sterkbeïnvloedendoorandereouders.
Als die de verkeerssituatie als onveilig
beoordelen,wordt daarmeerwaarde
aangehechtdanaanveiligheidscijfers
vandegemeente.

Volgens Henk Meurs, hoogleraar
mobiliteit aan de Radboud Universi-
teit, versterkt die houding het pro-
bleem.Ouders brengenkinderenom-
datzedatveiligervinden,maarzorgen
daardoor zelf voor extra drukte
rondomschool. ‘Een rare situatie’, al-
dusdehoogleraar.

Luigi Verhagen (12) van de Rieten-
dakschool snapt alle heisa niet zo. Hij
fietst elke dagnaar school. ‘Dat doe ik
aleenjaar’, zegthij trots.Daarvoorliep
hij altijd. ‘Maar nu moet ik toch een
beetje oefenen voor de middelbare
school.’HijtrektzijnNewYorkYankees-
pet recht en scheurtmet zijn Citerra-
fiets over het examenparcours. ‘Dit
wordteenmakkie’, roepthij.

Juf Petraheeft gistereneenpaarou-
dersgebeldomerzekervan tezijndat
alle fietsen in orde zouden zijn. Toch
kwamenereenpaar leerlingenaanop
damesfietsenmet een kinderzitje. En
bij de 11-jarige Mehmet vielen na vijf
minuten de trappers al van zijn fiets.
‘Wevindendatoudershetgoedevoor-
beeldmoetengeven,maar soms ishet
moeilijk.Niet iedereenheeftgeldvoor
eengoedekinderfiets.’

Leerlingen van de Rietendakschool in Utrecht krijgen aanwijzingen voor het examen. Foto Raymond Rutting / de Volkskrant
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Wanneergaan
kinderenfietsen
alszehetniet
vanjongsafaan
meekrijgen?

Ad Vonk ANWB

Bijna 200 duizend kinderen
in Nederland doen vandaag
mee aan het theoretisch ver-
keersexamen. Daarin staan
vragen als ‘Mag je met je
skateboard op het fietspad
rijden?’Het praktisch ver-
keersexamen wordt per
school georganiseerd in de
maanden april t/m juni.

Mag je skaten

op het fietspad?

Gemeentengaanzicher samen
voor inzettendathuncompu-
tersmetWindowsXPworden
ondersteunddoorMicrosoft.
Datmelddede Informatiebe-
veiligingsdienstvoorgemeen-
ten (IBD)woensdag.Microsoft
stoptedinsdagdeondersteu-
ning.Daardoor lopengebrui-
kersmeerrisico.Het initiatief
totdebeveiligingkomtonder
meervanAmsterdam,Rotter-
damenEindhoven. ANP

Grotegemeenten
beveiligencomputers

BrandstichterDennie J.uitMill
gaat twintig jaardegevangenis
inenmoetaansluitendworden
opgenomenineentbs-kliniek.
Derechtbank inDenBoschver-
klaardehemwoensdagschul-
digaanhet stichtenvaneen
brand ineenhuis inCuijk.Daar
kwamenvorig jaareenmoeder
entweedochtersomhet leven.
De24-jarigewerdgepaktnadat
hij zichurenhadverschanst in
eentelefoonmast. ANP

Cuijk

Windows XP

Utrecht

Onderzoek

Utrecht

Brandstichterkrijgt
twintig jaarcelentbs

Artsengaandekomende
1,5 jaaronderzoekenofalterna-
tievegeneeswijzenzoals vita-
minepreparaten,meditatie,
acupunctuurofyoga traditio-
nelebehandelingenkunnen
aanvullenofversterken.Dit
melddeonderzoeksbureau
ZonMwwoensdag.Alternatieve
geneeswijzenwordennuvaak
toegepast zonderdatduidelijk
isofdebehandelingveiligof ef-
fectief is. ANP

Artsengaaneffect
alternatievehulpna

HoogheemraadschapStichtse
Rijnlandengaat slotenenwa-
tergangendezezomerminder
vaakschoonmakendoorde
kantenenbodemstemaaien.
Het schaphooptzo fors tebe-
zuinigen.Mindermaaienbete-
kentdatermeerwaterplanten
inslotenenplassenzullen
groeien.Goedvoorhet leven in
desloot,maarhetwater zal
sneller stijgenbijhevigeregen.

Waterschap:minder
maaienscheeltgeld

Eenvandedriemannendievo-
rig jaarbetrokkenwarenbijde
roofvaneenmonstransuitmu-
seumCatharijneconvent in
Utrecht, isniet teruggekeerd
vanverlof.DatheefthetOpen-
baarMinisteriewoensdagge-
zegd.Hetgaatomdemandie
methetaltaarstukonderweg
wasnaarBelgië, toenhijwerd
aangehouden.Demanmoetna
eenstrafverhogingnogruim
1,5 jaar zitten. ANP

Monstransrover
blijftwegnaverlof


