Carpoolen is kinderen uit verschillende gezinnen in één auto naar school vervoeren. Idealiter rijd je
via een beurtrolsysteem. Zo moet je de dagelijkse schoolverplaatsingen niet altijd zelf maken en
mag je toch verwachten dat je kind veilig op school en weer thuis geraakt.

Carpoolen is een ideale oplossing voor gezinnen die te ver van de school wonen om te kunnen
voet- of fietspoolen en nog een of meerdere zitplaatsen in de auto vrij hebben. Je kunt die lege
plaatsen ter beschikking stellen aan kinderen uit jouw buurt die naar dezelfde school gaan.











Milieuvriendelijker: door te carpoolen vermindert het aantal wagens op de weg. Je draagt
dus bij tot het beschermen van ons milieu en dat van je oogappels.
Veiliger: het aantal auto’s aan de schoolpoort vermindert.
Goedkoper: dagelijks een omweg maken om je kind naar school te brengen is duur: een
omweg van 5 km kost je jaarlijks zowat 540 euro. Je kunt brandstofkosten besparen door
kosten te delen of om beurt te rijden.
Tijdswinst: je kinderen naar school brengen houdt vaak een omweg in en kost extra tijd.
Carpooling laat toe die tijd te delen en te verdelen over verschillende bestuurders.
Sociaal: door andere(verkeers-) ouders te contacteren, kun je je kennissenkring uitbreiden
en actiever deelnemen aan het sociale leven van je kinderen.
Minder stress: Verplaatsingen tijdens de spitsuren zijn dikwijls stresserend en tijdrovend.
Op de dagen dat jouw kinderen meerijden met iemand anders, blijven die ongemakken je
alvast bespaard.
Door kinderen vertrouwd te maken met poolen, leer je hen in de toekomst kritischer
nadenken over mobiliteit.

Carpoolen kan met verschillende frequenties. Je kunt dagelijks rijden, enkele dagen per week of op
een vaste dag. Je kunt 's morgens en ’s avonds rijden of enkel op bepaalde momenten. Dat beslis
je zelf in overleg met de betrokken ouders. Misschien organiseert de school een fietspool in het
najaar en het voorjaar, maar valt dat stil tijdens de winterperiode. Carpoolen is dan een zinvol
initiatief.

Alle info op www.fietspoolen.be/carpoolen
 Breng in kaart welke chauffeurs uit dezelfde buurt dagelijks met de wagen naar school
komen. Voor het meerijden, kan de bestuurder een kleine vergoeding vragen. Als ouders
afwisselend rijden, hoeven ze elkaar niet te betalen en sparen ze benzine en tijd.
 Ook de school of gemeente kan carpoolen stimuleren door carpoolparkeerplaatsen kort
bij de schoolingang te reserveren. Spreek de school en de gemeente aan.



De folder ‘Poolen. Fietspoolen, voetpoolen en carpoolen!’ is een uitgave van Mobiel 21
vzw die je gratis kunt downloaden. Hier vind je alle informatie over de opstart van een
carpool, verzekering en aansprakelijkheid.
Download deze publicatie.

