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Verkeersveiligheidsprogramma Dick Bruna
Onbewuste beïnvloeding van gedrag om de verkeersveiligheid te verhogen is één van de projecten die het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu beschrijft in de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid. Naar aanleiding hiervan is een rapport opgesteld
met een overzicht van de best practices waarmee het gedrag onbewust wordt beïnvloed. In dit rapport* komt onder andere
naar voren dat Dick Bruna afbeeldingen in het verkeer het onderbewustzijn van de verkeersdeelnemer prikkelt. Mensen
associëren Dick Bruna afbeeldingen met kinderen. Weggebruikers matigen hierdoor hun snelheid en worden alerter op wat
er in de omgeving gebeurt.
(* bron: rapport Onbewuste invloeden op gedrag XTNT januari 2013)

Veilige schoolomgeving
Speciaal voor schoolomgevingen is het schoolveiligheid pakket
met Dick Bruna illustraties ontwikkeld. De vrolijke en speelse
uitstraling van het straatmeubilair werkt als ‘reminder’ voor de
weggebruikers; Ze naderen een omgeving waar kinderen lopen
en spelen. Het pakket bestaat uit:

• Attentiepalen
• Afzethekken
• Afzetpalen
Deze objecten accentueren de schoolomgeving. De hekken en
afzetpalen gaan het ongeoorloofd parkeren tegen die onveilige
situaties in de hand werken. Bovendien zorgen ze voor een
fysieke afscheiding van stoep en straat die de kinderen tijdens
hun speelse gedrag beschermt tegen het plotseling oversteken
van de weg. Uit onderzoek blijkt dat bij dergelijke toepassingen
de verkeersnelheid afneemt en er minder klachten binnenkomen
over gevaarlijke situaties.

De attentie-verhogende producten zijn uitgevoerd in de primaire kleuren geheel in de stijl van Dick Bruna. De gecombineerde
vrolijke kleuren zorgen voor een rustig maar opvallend straatbeeld.

attentieborden

Verkeersveilige straten en wijken
In straten en wijken wordt er nog steeds met regelmaat te
hard gereden, ondanks de infrastructurele maatregelen die de
gemeente al heeft getroffen. Blijkbaar heeft de mens soms extra
prikkels nodig. Attentieborden met Dick Bruna illustraties raken
het onderbewustzijn van de weggebruiker. De speelse illustraties
leggen een relatie met kinderen waardoor de weggebruiker zijn
verkeersgedrag aanpast.

attentieborden snelheid

borden ook leverbaar met andere snelheden

silhouetborden

Silhouet-attentieborden
De attentieborden zijn er in verschillende uitvoeringen: als silhouetbord en als standaard rechthoekig of vierkant bord met een dubbel
omgezette rand.
De silhouet-attentieborden hebben een hoge attentiewaarde dankzij
de bijzondere vormgeving. Ze vallen extra op tussen de standaard
verkeersborden. Door meerdere borden te combineren ontstaat er
als het ware een ‘kijkdoos’ effect. Dit versterkt de prikkeling van het
onderbewustzijn en leidt tot verkeersveiliger gedrag.
Alle borden zijn voorzien van retroreflecterend materiaal waardoor
ze ook in het donker goed opvallen. Bevestiging van de borden kan
met de standaard bevestigingsmaterialen of desgewenst met behulp
van anti-diefstal bevestigingsmiddelen.

Versterkt effect door regelmatige wisseling van locaties
Het resultaat van de attentieborden is het meest effectief als
de borden met enige regelmaat van locatie worden gewisseld.
De attentiewaarde blijft daardoor hoog. Wij kunnen voor gemeenten
de wisselingen uitvoeren op basis van een full service wisseling
en onderhoudscontract. Neem voor meer informatie over de
mogelijkheden contact met ons op.

Vergroting ouderbetrokkenheid door combinatie praktische en theoretische verkeerseducatie
Steeds meer scholen in Nederland en België maken gebruik van
het lespakket van ‘Leer in het Verkeer’. Op school leren de kinderen de basisregels in het verkeer waarna ze het geleerde in
de praktijk kunnen oefenen. De attentiepalen bieden hulp bij het
oefenen in de praktijk door de educatieve versjes aan de binnenzijde van de paal af te beelden.
Het lespakket ‘Leer in het Verkeer’ biedt naast het spelenderwijs
leren door de kinderen op school ook de mogelijkheid om de
ouders meer te betrekken bij de verkeersopvoeding. Het Dick
Bruna straatmeubilair in de schoolomgeving heeft een stimulerende werking op het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Meer
hierover is te vinden op de website www.leerinhetverkeer.nl

