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FIETSERS

‘We waren een van de eerste drie
scholen in de provincie die met een
fietspool is gestart’, doet het hoofd
van de gemeenschapsschool zijn
verhaal. ‘We hielden het drie jaar
vol. Bij gebrek aan vrijwilligers om
de kinderen te begeleiden, hebben
we dit prachtige project jammer ge-
noeg moeten stopzetten.’
Er is ook positief nieuws. ‘We heb-
ben een afzonderlijke fietsingang’,
vervolgt de directeur. ‘De school be-
schikt over overdekte en niet-over-
dekte fietsstallingen. Elke jaar komt
de politie de fietsen controleren. Er
zijn ook twee behendigheidsproe-
ven per jaar. Nieuw sinds vorig jaar
is de door de politie begeleide fiets-
tocht naar het zwembad in Londer-
zeel.’
‘Voor de kleuters hebben we op
school dertig fietsen ter beschik-
king. Die gebruiken ze binnen de
omheining van de school. We kre-
gen ook veel medewerking van de

gemeente. Rond de school heeft ze
een mooi fietspad aangelegd, waar-
voor de school graag grond heeft af-
gestaan. De gemeente heeft ook
oversteekplaatsen laten aanbrengen
en toch gebeuren er nog ongevallen.
Afgelopen najaar is een fietser hier
aangereden en onlangs is een auto
in onze omheining beland. Prompt
hebben we twee gemachtigde op-
zichters aangesteld.’

De belangstelling voor mobiliteit
kreeg Jo De Wolf mee bij het opstar-
ten van het gemeentelijk mobiliteits-
plan waarbij de scholen betrokken
werden. De school barst met 210
leerlingen uit haar voegen. ‘We
moeten bijbouwen’, besluit De
Wolf. (ego)

Aan fietsende kinderen bij de
Duizendpootrakkers geen gebrek

Onder politiebegeleiding
naar het zwembad
s OPWIJK De Duizendpootrak-
kers zijn de meest fietsvriendelij-
ke basisschool in Opwijk. ‘Toen
ik hier negen jaar geleden arri-
veerde, kwamen zes leerlingen
met de fiets naar school’, merkt
directeur Jo De Wolf op. ‘Nu zijn
het er veertig.’

De Duizendpootrakkers is een school met opvallend veel fietsers. Dat is
geen toeval. ©Koen Merens

‘We waren een van de
eerste scholen in de
provincie met een
fietspool. Maar bij gebrek
aan vrijwilligers om de
kinderen te begeleiden,
hebben we dit project
moeten stopzetten’

Jo De Wolf
Directeur

‘In Zemst mogen we als fietser niet
klagen’, zegt de 32-jarige Tom Ver-
linden. ‘Ik rij dagelijks van Duffel
naar Zemst en terug. Enkele reis
duurt dat 40 tot 45 minuten. Maar
het is een veilige fietsweg.’
Van Zemst gaat het over de Oude
Brusselsesteenweg naar de vaart
in Mechelen tot Battel-Sluis. Ver-
volgens een stukje langs de Dijle
naar het industrieterrein Meche-
len-Noord door de bedrijvenzone
naar Walem. In de zomer gaat het
vandaar langs de Netedijk; in de
winter langs de rijksweg N1, om zo
Duffel te bereiken.
Bij aankomst biedt de gemeente de
mogelijkheid een stortbad te ne-
men.
‘Vroeger had ik een wagen. Nu
deel ik hem met iemand anders. Ik
rij hooguit 3.000 kilometer per jaar
met de wagen, maar meer dan
10.000 kilometer met de fiets. Dat

is gemakkelijker. Je bent vrij, hebt
geen last van files, moet geen par-
keerplaats zoeken.’
De gemeente moet geen tussen-
komst in vervoerskosten betalen.
De fietsvergoeding die Tom krijgt,
beschouwt hij als compensatie
voor de aanschaffing van een dege-
lijke fiets. Die moet volgens hem
om de vijf jaar vervangen worden.

Fietsen houdt hem gezond. Daar-
mee doet uiteraard ook de ge-
meente, zijn werkgever, haar voor-
deel. Tom is weinig of nooit ziek en
dus zelden afwezig. 
‘Ik blijf het doen zo lang het kan.
Als duurzaamheidsambtenaar
moet ik toch het voorbeeld geven’,
lacht Tom. (rbz)

Tom Verlinden fietst elke dag
drie kwartier van en naar zijn werk

Duurzaamheidsambtenaar
geeft het voorbeeld
s ZEMST De gemeente Zemst moe-
digt het fietsen aan. Ze keert een
fietsvergoeding van 0,15 euro per
kilometer uit aan 61 personeels-
leden. Duurzaamheidsambte-
naar Tom Verlinden geeft daarbij
het voorbeeld.

Tom Verlinden: ‘Ik rij 3.000 kilometer per jaar met de wagen en meer
dan 10.000 kilometer met de fiets.’ ©Koen Merens

‘Vroeger had ik een
wagen, nu deel ik hem
met iemand anders.
Fietsen is gemakkelijker.
Ik ben vrij, heb geen last
van files, moet geen
parkeerplaats zoeken’

Tom Verlinden
Duurzaamheidsambtenaar

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 


