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EEN DUWTJE IN DE RUG VOOR 
Niet alleen veilige fietspaden zijn belangrijk, ook scholen en bedrijven kunnen helpen om hun leerlingen en
werknemers op de fiets te krijgen en de auto aan de kant te laten. In Brussel mogen Vlaamse ambtenaren gra-
tis fietsen. In Opwijk werkte een basisschool een origineel fietsproject uit. In Zemst geeft de duurzaamheids-
ambtenaar het goede voorbeeld.

Paul Demeyer

Ambtenaar Carl Vranken is
een frequent gebruiker van
de gele Vlaamse fietsen in

Brussel. ‘Voor mijn job moet ik
vaak van het ene overheidsge-
bouw naar het andere. Als ik daar-
voor altijd de auto nam, verloor ik
heel veel tijd. In Brussel ben je
overal het snelst met de fiets.’
Vranken woont in Hasselt. Met de
fiets naar het werk komen, gaat na-
tuurlijk niet. ‘Ik fiets wel dagelijks
van mij thuis naar het station in
Hasselt ondanks de gratis bus in
Hasselt. De bus is wel trager dan de
fiets.’

‘Hasselt is veel fietsvriendelijker
dan Brussel. Tal van kruispunten
zijn er ondertunneld voor de fiet-
sers. Je voelt ook dat Hasselt al
heel lang inspanningen doet voor
het comfort van de fietsers. Net
omdat ik me in Hasselt veiliger
voel, draag ik daar bijna nooit mijn
fluo hesje. In Brussel altijd. Al val
je zonder ook goed op in het ver-
keer want als fietser blijf je hier
toch de verrassing. Dat voel ik ook
wanneer ik bij een Brussels bedrijf
arriveer. Dan zie je ze kijken: die is
met de fiets!?’
Nog een verschil met Hasselt: in
het Brusselse straatbeeld zijn er
minder fietsers. ‘Het is hier ook
lastiger fietsen. Auto’s zijn het

grootste obstakel. Vaak dwingen
ze je uit te wijken naar het voet-
pad.’
Carl Vranken is zeer te spreken
over de kwaliteit van de fietsen die
de Vlaamse overheid ter beschik-
king stelt. ‘Het zijn van die oerde-
gelijke modellen. Niets fancy zoals
de hedendaagse sportmodellen.
Gewoon kloeke fietsen met zeven
versnellingen. Die heb je wel nodig
in het heuvelachtige Brussel.’ 
Zie je in Brussel een persoon op
een gele fiets, dan kan je er van op
aan dat zij/hij werkt bij de Vlaam-
se overheid. Die gele fietsen vallen
op in het verkeer. Aan de fiets zelf
zal je niet zien of de berijder een
dame of heer is. Er is gekozen voor

een uniseksmodel met een lage in-
stap. 
Alle ambtenaren kunnen er ge-
bruik van maken voor hun dienst-
verplaatsingen. Het systeem werd
niet alleen als milieumaatregel in-
gevoerd maar ook uit gezond-
heidsoverwegingen. Fietsen is in
Brussel gevaarlijk? Dat blijkt niet
bij de ambtenaren. De fietsen in de
grote administratieve gebouwen
worden beheerd door het Agent-
schap voor Facilitair Management.
Dat heeft geen weet van ongeval-
len in de acht jaar dat de gele fiet-
sen in gebruik zijn. Diefstal is
evenmin een plaag. In acht jaar
zijn maar twee fietsen gestolen. 
De meeste grote administratieve

gebouwen hebben hun eigen fiet-
senpark. Op het ogenblik van ver-
trek wordt de beschikbaarheid van
een fiets bevraagd bij de balie van
het gebouw. Reservatie is niet no-
dig. Op de meeste plaatsen moet
de fiets teruggebracht worden
waar hij werd opgehaald.
De Vlaamse overheid heeft in to-
taal 312 dienstfietsen in omloop.
Ze zijn beschikbaar in de grote ge-
bouwen in Brussel, maar ook op
diensten van de Vlaamse overheid
in heel Vlaanderen. Niet elke amb-
tenaar heeft zijn werkplek in een
gebouw waar fietsen beschikbaar
zijn. Elke dienst kan de fietsen be-
stellen bij het agentschap Facilitair
Management.

Aangezien reservatie niet verplicht
is, worden geen statistieken bijge-
houden. Het agentschap Facilitair
Management stelt wel dat de fiet-
sen een succes zijn, vooral in de
zomer.
De onderhoudskost is minimaal.
Er is dus enkel de investeringskost
per fiets. Feit is dat iedere verplaat-
sing die gemaakt wordt met de
fiets in plaats van de wagen een be-
sparing oplevert in tijd oplevert.
De Vlaamse overheid geeft ook
premies aan haar personeel dat
met de (eigen) fiets naar het werk
komt. Dit is dus voor verplaatsin-
gen in het woon-werkverkeer met
de eigen fiets. De gele fietsen zijn
enkel voor dienstgebruik.

s Brussel Vlaamse Gemeenschap stelt tweehonderd fietsen ter beschikking

Vlaamse ambtenaar
fietst altijd in het geel

In Brussel, hoofdstad van
Vlaanderen, werken ook de
ambtenaren van de Vlaamse
Gemeenschap. Voor hun
dienstverplaatsingen staan
meer dan tweehonderd gele
fietsen ter beschikking.

Carl Vranken: ‘In Brussel ben je snelst ter plaatse met de fiets.’ ©Herman Ricour

‘Als fietser val je goed op
in het verkeer. Je blijft
hier toch de verrassing.
Dat voel ik ook wanneer
ik bij een bedrijf arri-
veer; dan zie je ze kij-
ken: die is met de fiets!’
Carl Vranken
Ambtenaar


