Let op de kinderen
in onze straat!

Hoe kunt u rekening houden
met kinderen in het verkeer?


Rij langzaam en voorzichtig in de straten waar u
kinderen kunt verwachten.



Wees altijd alert op (plotseling) overstekende
kinderen. Ook als u ze al ziet staan kunnen ze
nog ineens oversteken.



Kinderen kunnen zich gemakkelijk tussen geparkeerde auto’s en achter obstakels ophouden.
Wees altijd op uw hoede en probeer afstand van
obstakels en auto’s te houden.



De ogen van kinderen zijn nog niet volledig
ontwikkeld. U moet er van uitgaan dat ze u niet
gezien hebben als ze u niet recht hebben
aangekeken!



Passeer kinderen (te voet maar vooral op step/
fiets/rolschaatsen) voorzichtig, met veilige afstand en snelheid. Ze kunnen ineens van
richting veranderen of gaan slingeren.

Kinderen zijn geen minivolwassenen.
Kinderen zijn in ontwikkeling.
Ze kunnen dingen nog niet:
 Gevaar inschatten
 Snelheid inschatten
 Uit de ooghoeken kijken
 Goed horen waar geluiden vandaan komen
 Ingewikkelde situaties overzien
Kinderen hebben een langere reactietijd dan volwassenen.
Ze kunnen niet alles wat ze hebben geleerd meteen
foutloos toepassen.
Kinderen spelen altijd en overal en ze handelen impulsief.
Daardoor doen ze onverwachte dingen. Als ze een vriendje
zien, zijn ze een naderende auto snel vergeten.
Daar kunnen ze niets aan doen, het hoort bij hun leeftijd!
Het is daarom zo belangrijk dat een volwassen verkeersdeelnemer rekening houdt met kinderen in het verkeer.

30 kilometer/uur is nog erg hard!
In de meeste straten in Houten mag u 30 km/uur rijden. Dat wil natuurlijk
niet zeggen dat u dat per se moet doen. En 30 km/uur wordt al snel 35 km/
uur. En dat is eigenlijk te snel om op tijd te kunnen remmen als een kind
ineens opduikt. U heeft dan ten minste 13 meter nodig om te stoppen.
Het is verstandig om in de buurt van kinderen, en op plekken waar veel
kinderen spelen, net als op een woonerf de snelheid te verlagen naar circa
15 km/uur. U kunt dan binnen een autolengte stil staan. Bij deze lage
snelheid is bij een ongeval de kans op ernstig letsel ook vele malen kleiner.

15 km/uur

Wist u dat:

5,1 meter

 Een aanrijding met 30 km per uur voor

Reactie-afstand 4,1 meter Remweg-afstand 1 meter

30 km/uur

13,3 meter

10 meter

Reactie-afstand 8,3 meter

Remweg-afstand 5,0 meter

 Uit onderzoek blijkt dat 90% tot 100%
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16,5 meter

 Dat we kennelijk erg begaan zijn met de
veiligheid van de kinderen in de buurt
tot we in de auto stappen...

Remweg-afstand 6,8 meter

50 km/uur
Reactie-afstand 13,9 meter
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van de hardrijders in een woonstraat uit
de buurt zelf komt.

35 km/uur
Reactie-afstand 9,7 meter

een voetganger vergelijkbaar is met een
val van de eerste verdieping van een
flat. Zo’n aanrijding kost één op de tien
voetgangers het leven.

26,9 meter
Remweg-afstand 13 meter
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