
Welkom -

“Verkeersveiligheid

op den buiten”



➔ Idee klein begonnen, uitgegroeid tot ruim en breed projectidee

Partners



• Landbouwers:

Forse toename van het fietsgebruik 
(toerisme, recreanten, scholieren, …) op 
de smalle landelijke wegen. 
→ Geen notie van wat een groot 
landbouwvoertuig al dan niet kan…

Ontstaan uit bezorgdheden



• Fietsers: 

Zijn vaak “bang” van deze enorme 
landbouwmachines (kinderen, 
ouderen,…) 

Ontstaan uit bezorgdheden



• Verschillende soorten gebruikers

• Landbouwers

• Fietsverenigingen

• Leerlingen

• Wielertoeristen

Problematiek



• Veranderd gebruik landbouwwegen

• Landbouwvoertuigen worden ook steeds 
groter

Problematiek



Problematiek



• 19/01/2016 – Infoavond met de 
doelgroepen

• 27/05/2016 – Startmoment

• 23/06/2016 – Infomoment met de 
landbouwers

Timing



• 25/09/2016 – Voorstelling Dorpsdag

• Maart 2017 en 2018 –
Belevingsmomenten

• 23/04/2017 – slotmoment

• 23/06/2017 – Ludieke actie 
wielertoeristen

Timing



• Opname tijdens startmoment 
• https://www.youtube.com/watch?v=4L1B_VLRcvY

Filmpje - Kijk Uit

https://www.youtube.com/watch?v=4L1B_VLRcvY


• 350 betrokken landbouwers (= alle landbouwers)

• 1.750 bereikte personen op de verschillende 
evenementen

• Gemeente telt 20.995 inwoners (1 januari 2019)

➔ +/- 10% van de inwoners van Wuustwezel 
rechtstreeks bereikt

➔ nog groter aandeel onrechtstreeks door 
persaandacht, kinderen die het hun ouders 
leren, …

Wie bereikt?



• Ook interesse vanuit andere gemeenten
• Middelkerke, Kalmthout, Merksplas, Ravels, …

Wie bereikt?



• Draaiboek – voor uitrol naar andere 
gemeenten (door Boerenbond)

• Lesfiches (in overleg met de scholen)

• Kwartetspel (i.s.m. Rurant ikv
Waddisda?)

Wat?



• Verkeersmat

• Verkeerskoffer

• Stickers

• Vlaggetjes

Wat?



• Oogcontact

• Respect

• Begrip

Charter



• ZEER BELANGRIJK ONDERDEEL

• Wanneer?

• 27, 28 en 30 maart 2017

• 26 februari en 26 en 30 maart 2018

• Maart 2019

• Wie?

• Leerlingen 4e leerjaar
• Voldoende inzicht (afmetingen, gevaar, …)

• Nog “kneedbaar”

Belevingsmomenten 



• Overleg met scholen

• Overleg met landbouwers

• Overleg met loonwerkers

Belevingsmomenten - voorbereiding



• Locatie

• Voldoende ruimte om aantal scenario’s 
op te stellen

• Rekening houden met Belgisch weer 
(sneeuw, koude, regen, …)

• Bereikbaarheid scholen

Belevingsmomenten - voorbereiding

-6°



• Tijdstip

• Scholen én landbouw moeten kunnen

• Geen vakanties, zaai- of oogstmomenten, 
…

Belevingsmomenten - voorbereiding



• Drie deelgemeenten met in totaal 8 
scholen

• Gooreind: 2 scholen (halve dag)

• Wuustwezel: 4 scholen (hele dag)

• Loenhout: 2 scholen  (halve dag)

Belevingsmomenten - voorbereiding



• We vragen de leerlingen om met de fiets 
te komen om onderweg al wat “ervaring” 
op te doen (locatie is vaak aan een 
typische landbouwweg)

Belevingsmomenten - voorbereiding



• Zoektocht naar mensen die willen helpen 

• Landbouwer waar het moment 
doorgaat

• Schepen landbouw

• Duurzaamheidsambtenaar

• Vrijwilligers (oud-schepen landbouw, 
loonwerker, voorzitter RLT, …)

Belevingsmomenten - voorbereiding



• Zoektocht naar materiaal

• Landbouwer waar het moment 
doorgaat

• Loonwerker

Belevingsmomenten - voorbereiding



• Opdeling van de leerlingen in groepen:

→ Afhankelijk van aantal leerlingen en 
begeleiders

Belevingsmomenten – bij aankomst



Onderdelen:

1. Meten is weten (theorie)

2. Verkeersmat (theorie)

3. Verkeerssituaties (praktijk)

Belevingsmomenten – bij aankomst



• Opstelling van:

• Fiets

• Landbouwweg

• Landbouwvoertuig (zo breed 
mogelijk)

• Auto 

Belevingsmomenten – Meten is 

weten



• Leerlingen moeten meten hoe breed de 
verschillende elementen zijn

• Merken dan op dat een hakselaar vaak al 
breder is dan een landbouwweg

➔Hoe kun je elkaar dan passeren?

Belevingsmomenten – Meten is 

weten



• Aantal situaties worden nagespeeld

• Leerlingen moeten zelf bedenken hoe het 
verder gaat 

Belevingsmomenten - Verkeersmat



➔ Na meten is weten en de verkeersmat 
hebben ze de theorie om te weten hoe het er 
in de praktijk aan toe gaat

Belevingsmomenten



• Aantal situaties die op de verkeersmat 
zijn besproken worden uitgebeeld.

• Leerlingen worden op een veilige plaats 
gezet en er wordt getoond:

• Hoever een maaibalk uitzwaait

• Hoever een landbouwvoertuig op de 
weg moet komen voor de chauffeur 
iets ziet aankomen

Belevingsmomenten -

Verkeerssituaties



Belevingsmomenten -

Verkeerssituaties



Belevingsmomenten -

Verkeerssituaties



• Om de leerlingen ook bekend te maken 
met de dode hoek van een tractor, gaan 
leerlingen in een rij naast de tractor 
staan. Om de beurt gaan ze achter het 
stuur zitten en zeggen ze wie ze als eerste 
zien staan.

➔ Vaak zien ze de eerste 5 klasgenoten 
in de rij niet eens !!!!

Belevingsmomenten -

Verkeerssituaties



Het Nirvana van ons project



Dank u voor 

uw aandacht!


