Veilige schoolomgeving
Schoolveiligheid pakket met Dick Bruna illustraties

Onbewuste beïnvloeding van gedrag om de

Attentiepalen als reminders

verkeersveiligheid te verhogen is een van de projecten die

Bij locaties waar meer dan gemiddeld aandacht nodig is voor
verkeersveiligheid is het plaatsen van ‘reminders’ in de vorm
van attentiepalen aan te bevelen. Dit is met name van
toepassing bij scholen. Het schoolveiligheid pakket met
Dick Bruna illustraties bestaat uit:

het Ministerie van Infrastructuur & 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. Dick Bruna afbeeldingen
associëren mensen met kinderen en weggebruikers
matigen hierdoor hun snelheid en worden alerter op
wat er in de omgeving gebeurt.
(* bron: rapport Onbewuste invloeden op gedrag XTNT januari 2013)

• 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 snelheid 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.

Integrale toepassing verkeerseducatie en
gedragsbeïnvloeding
Naast deze attentiefunctie bieden de palen ook de mogelijkheid
om educatieve verkeersborden op te hangen die gebruikt
kunnen worden in combinatie met het lespakket van Leer in
het Verkeer. Een praktische integratie dus van verkeerseducatie
en gedragsbeïnvloeding.

Meer info? Neem contact met ons op of kijk op de website
www.leerinhetverkeer.nl
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