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In 2002 ging Ninatrans een eerste
keer met een trekker en oplegger
naar de dorpsschool in Bierbeek
om de kinderen met de gevaren
van de dode hoek te confronte-
ren. Mond aan mond reclame
deed de rest en sindsdien doen
steeds meer scholen een beroep
op het transportbedrijf. Voor de
maand mei zijn nu al negen da-
gen geboekt. Het bedrijf vraagt
voor die praktijksessies geen geld
en vraagt ook geen subsidies van
de overheid. ‘Als we er een men-
senleven mee kunnen redden,
zijn we tevreden’, zegt Johan
Vandenplas. ‘Als transportbedrijf
is het onze maatschappelijke
plicht om te investeren in veilig-
heid en om zoveel mogelijk onge-
vallen te vermijden.’ 
‘Eerst geven de leerkrachten de
theoretische uitleg, daarna toon
ik met de chauffeur waar die dode
hoeken zich bevinden. We rich-
ten ons vooral op de leerlingen

van het vijfde en het zesde leer-
jaar omdat ze op die leeftijd met
de fiets naar school beginnen
gaan. Jongere kinderen hebben
er nog niet veel aan.’ 
Tijdens de sessies komt één op-
merking van de kinderen steeds
terug: een vrachtwagenchauffeur
heeft toch vijf spiegels, dan kan
hij ons toch zien. ‘Ja, zeg ik dan.
Maar stel dat je vijf grote plasma-
schermen hebt op je kamer en op
elk daarvan volg je een andere
film. Weet je dan na een kwartier
nog waarover die films gaan?
Nee, dus.’ Om duidelijk te maken
wat een chauffeur wel en wat hij
niet ziet, mogen de kinderen elk
om beurt achter het stuur krui-
pen en aanduiden welke mede-
leerlingen ze zien. Dat maakt veel
duidelijk. 
De kinderen zien zelf hoe belang-
rijk het is om met de chauffeur
oogcontact te hebben. ‘Als jij hem
ziet, kan hij jou ook zien’, zegt
Vandenplas. ‘Als de richtingaan-
wijzers aanduiden dat een vracht-
wagen rechts zal afslaan, dan laat
ik als fietser hem dat eerst toe. En
fietsers horen op het fietspad. Het
stoort me dat er miljoenen euro
naar fietspaden gaan en dat ze
dan worden genegeerd door op
de weg rijden.’ (ero)

s BIERBEEK Transporteur Johan Vandenplas
wijst fietsers op gevaren van dode hoek 

‘Hou altijd oogcontact’ 
Het transportbedrijf Ninatrans
trok al meer dan vijftig keer met
een vrachtwagen naar scholen
om kinderen de gevaren van de
dode hoek te leren kennen. ‘Oog-
contact houden met de chauffeur
is het belangrijkste’, zegt kwali-
teitsmanager Johan Vandenplas. 

Johan Vandenplas: ‘Als fietser zorg ik er altijd voor dat ik gezien word.’
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Basisschool Ourodenberg ligt wat
ongelukkig tussen de spoorlijn Aar-
schot-Lier en de drukke Herseltse-
steenweg en Liersesteenweg in Aar-
schot. Geen ideale fietsroute voor
jonge kinderen. Dat vinden ook de
ouders van Bart Vranken uit het vijf-
de leerjaar. Hij is de voorzitter van de
MosMobi-raad, een leerlingenraad
die rond verkeersveiligheid werkt.
Zijn ouders brengen hem elke dag
met de wagen naar school. 
‘Ik mag van mijn ouders niet met de
fiets komen’, zucht Bart. ‘Ze vinden
de weg naar school veel te gevaar-
lijk. Wat ik doe als het verkeersdag
is? Dan gaat de fiets de koffer in.’ 
Directrice Nicole Alaerts begrijpt
dat heel wat leerlingen niet met de
fiets komen. ‘Door de nabijheid van
de spoorlijn en de drukke gewest-
wegen is de weg van en naar school
inderdaad geen lachertje’, weet ze.
‘Bovendien heeft de straat van onze
school geen fietspad. Dat maakt dat
onze leerlingen verplicht op straat

moeten rijden. Ik heb al eens ge-
vraagd om hier een fietspad aan te
leggen, zonder succes. Blijkbaar
worden de leerlingen als verkeers-
remmer gebruikt. Hoe meer chaos,
hoe langzamer de automobilisten
rijden.’ 
De leerlingen van de MosMobi-raad
proberen daar wat aan te verande-
ren. ‘Elke maandag en woensdag
houden we een autoluwe dag’, ver-
telt Bart. ‘Dan staan er gemachtigde
opzichters aan de invalswegen. Zij
moeten alles in goede banen leiden.
Enkele maanden geleden hebben
we er bij schepen van Mobiliteit Flo-
rent Wolput (Open VLD) ook op
aangedrongen een octopuspaal
voor de schoolpoort te plaatsen. Zo
zien de automobilisten dat hier een
school ligt en kunnen ze hun snel-
heid aanpassen. Intussen heeft elke
Aarschotse basisschool zo’n paal.’
De initiatieven van Basisschool Ou-
rodenberg leverden hen al een Mos-
Mobi-logo op. ‘Met onze MosMobi-
raad proberen we milieuvriendelij-
ke én verkeersveilige vervoersmid-
delen te promoten’, vertelt vijfde-
klasser Caroline Goossens. Zij is de
secretaris van de leerlingenraad.
‘Zelf kom ik haast elke dag met de
fiets naar school. Een helm draag ik
niet, maar ik heb wel een fluo hesje
aan.’ (ibo)

s AARSCHOT Voorzitter schoolraad mag 
niet fietsen van zijn ouders

‘Veel te gevaarlijk’
De Aarschotse Basisschool Ouro-
denberg behaalde vorig jaar een
eerste MosMobi-logo. Dat wil
echter niet zeggen dat alle leden
van de MosMobi-raad ook met de
fiets naar school komen. ‘Ik mag
niet van mijn ouders’, zegt voor-
zitter Bart Vranken. 

Caroline Goossens en Bart Vranken bij de Octopuspaal aan de schoolpoort.
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ONLINE

Meer op de website
Kent u nog voorbeelden van
goede en slechte fietspaden in
uw gemeente?
Wilt u het Fietspadenrapport
van uw gemeente raadplegen?
Surf naar
www.nieuwsblad.be/fietspad 


