
Dé plek waar kinderen
veilig leren fietsen 

Kom les volgen!



Verkeerseilanden, wegen en kruispunten 
 
Op de eilanden oefenen kinderen hun stuurvaardigheid en evenwicht. Want
vooraleer ze kunnen deelnemen aan het verkeer moeten ze hun fiets de baas zijn en
kunnen rekenen op automatismen. De eilanden zijn een prima voorbereiding op het
bronzen en zilveren fietsbrevet. Bovendien kan er volop gevarieerd en
gedifferentieerd worden.
 
Rond die eilanden liggen wegen en kruispunten waar we verkeersvaardigheid
trainen. Dit past perfect in de voorbereiding op het Grote Fietsexamen. De kinderen
leren er onder andere wat hun plaats op de weg is, hoe ze moeten afslaan en ze
maken kennis met verschillende voorrangssituaties. De verkeersborden zijn
verplaatsbaar, wat ook hier veel kansen biedt om te variëren en te differentiëren.
 
Verkeersles en -quiz
 
In het verkeerspark is een leslokaal waar de kinderen een les krijgen over de
verkeersregels voor voetgangers en fietsers. De kennis wordt daarna getest in een
spannende verkeersquiz. 

Waarom kiezen voor 
Verkeerspark Heverlee? 

Op campus Woudlucht in Heverlee is er sinds 2022 een multifunctioneel verkeers- en
fietspark. In dit park zullen zowel de fietsvaardigheden als de verkeerskennis van
de kinderen en jeugd geoefend en getest worden. 

Jaarlijks vallen er veel slachtoffers in het verkeer, 
 onder hen heel wat fietsers. Het is dus belangrijk om

kinderen  goed voor te bereiden op fietsen in het
verkeer. 

Hoe? Door hen de verkeersregels  te leren én hen te
laten oefenen in verscheidene (veilige)

verkeerssituaties. Zo bouwen ze zelfvertrouwen en
ervaring op, om zich makkelijker aan te passen aan

situaties in het echte verkeer.



Maandag: 3de kleuterklas
Dinsdag: 1ste graad
Donderdag: 2de graad
Vrijdag: 3de graad en 1ste jaar secundair

Vanaf 20 leerlingen: 3 euro per kind per les  
Minder dan 20 leerlingen = 60 euro per groep

Hoeveel lessen en wanneer?
 
Voor scholen is er een traject per leeftijdscategorie, van 3de kleuter t.e.m. 1ste jaar
secundair. Dit traject op maat behandelt alle leerdoelen rond verkeer. Per leeftijds-
categorie zijn er in 1 schooljaar 2 lessen te volgen.We werken met 2 periodes:
september - januari  en februari - juni.
 
Elke graad heeft een vaste lesdag en je kan kiezen uit 2 lesblokken: 9u30-11u of
11u15-12u45. Per lesblok heb je zowel theorie als praktijkles.

 
Prijs
 

Max 27 leerlingen per groep. Meer dan 27? Schrijf dan in 2 groepen in. 
 

https://verkeersparkheverlee.be

Reserveer lessen online: 

Kom verkeersles volgen in het 
Verkeerspark Heverlee

 
 Kom net zoals de 

kinderen van de 
Sint-LAMbertusschool 
 les volgen in het

verkeerspark!



Het verkeerspark ligt in zeer mooie en rustige omgeving aan de rand van Heverleebos
op het domein van de school GO! Campus Woudlucht. Via een aparte ingang
betreed je het park en word je verwelkomd door een van onze medewerkers. 

Hoe bereik je het
Verkeerspark Heverlee?

Huttelaan 23 
3001 Heverlee 

NIEUW

Wil je jouw verjaardag vieren op een unieke locatie? Kom met
je vrienden (min. 10, max.20) naar het verkeerspark en
beleef er een leuke namiddag! 
Er zijn 3 formules beschikbaar. Kostprijs: 15 euro per kind.

Vier feest in het 
Verkeerspark Heverlee

https://verkeersparkheverlee.be/verjaardagsfeestje-boeken/

Reserveer je verjaardagsfeest online: 
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