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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 werk-
nemers op de fiets te krijgen en de auto aan de kant te laten. Bij meubelgigant Ikea is verkeersveiligheid elke dag
een brandend thema. Basisschool Sint-Rita zorgt ervoor dat de leerlingen elke dag veilig thuis raken. En bij nuts-
bedrijf Infrax krijgt elke werknemer die met de fiets naar het werk komt, 19 eurocent per gefietste kilometer.

Rudi Smeets

Het immense distributiege-
bouw van de Zweedse
meubelgigant in de indus-

triezone Genk-Noord telt 220
werknemers. Bijna 20 procent
daarvan komt in de zomerperiode
met de fiets werken. Scandinavi-
sche bedrijven zijn koplopers op
het vlak van ecologisch verant-
woord ondernemen. Een uitge-
kiend fietsbeleid is daarvan een
belangrijk onderdeel. 
‘Ons bedrijf geeft 15 eurocent per
kilometer aan wie met de fiets
komt werken’, zegt Vincent Hody.
‘Dat is het maximumbedrag voor
fiscale vrijstelling. Bovendien
wordt de fietsvergoeding zowel
voor de heen- als de terugreis be-
taald. Wie met de wagen komt,
krijgt alleen een bedrag voor de rit
van thuis naar het werk.’ 

Vincent Hody is erg te spreken
over de fietsondersteunende maat-
regelen van zijn werkgever. ‘Er
werd flink geïnvesteerd in de infra-
structuur’, verklaart hij. ‘Op elke
verdieping is er een aparte kleed-
kamer met een individueel kastje,
een doucheruimte, wastafels en
zelfs droogrekjes. De fietsenstal-
ling is 24 op 24 bewaakt en bevindt
zich vlak tegenover het hoofdge-
bouw. Wij zijn dadelijk op onze
werkplek, terwijl de wagenbe-
stuurders enkele minuten moeten

wandelen van het parkeerterrein
naar hun dienst.’ 
Vincent Hody weerlegt de opmer-
king dat je een stuk energie kwijt
bent als je met de fiets naar het
werk rijdt. 
‘Fietsen maakt mijn hoofd leeg en
geeft me meer energie om aan de
dag te beginnen. Als ik door om-
standigheden eens met de auto
moet komen, mis ik die vijftig mi-
nuten op de fiets. Mijn collega’s
zeggen net hetzelfde. In de zomer
zijn we met zo’n veertig fietsers.
Die wonen lang niet allemaal bij de
deur. Ik ken er enkele die behoor-

lijk wat kilometers moeten afleg-
gen, maar ze vinden het allemaal
een aangename, ontspannende rit.
Ik moet wel toegeven dat fietsen
naar het werk een beetje organisa-
tie vergt. Je moet bijvoorbeeld ie-
dere dag dubbele kledij meene-
men, maar dat wordt na een tijdje
een routineklus.’ 
Ikea bereikte zopas een overeen-
komst met het stadsbestuur om
een wegtraject naar het bedrijf aan
te sluiten op het fietsroutenetwerk. 
‘Tot nu toe loopt de fietsverbinding
tussen de Wagemanskeel en ons
bedrijf over de Transportlaan’, legt

Hody uit. ‘Door het drukke vracht-
verkeer is dat een zeer gevaarlijke
weg van een kilometer of vier. Vo-
rig jaar vroeg mijn voorganger aan
het stadsbestuur of de mogelijk-
heid bestond om het ontbrekende
stuk tussen de Wagemanskeel en
de Mercuriuslaan, waar Ikea ge-
vestigd is, door te trekken.’ 
‘We achtten de slaagkans gering,
maar in februari kregen we de be-
vestiging dat de doorsteek eind
april klaar is. Dat heeft drie voorde-
len: de veiligheid wordt erdoor ver-
hoogd, het bespaart de fietsers vier
kilometer en we kunnen over een

bosrijk stuk van het fietsroutenet-
werk rijden. Ik geef dit maar als
voorbeeld om te benadrukken dat
Ikea veel doet om het gebruik van
de fiets te stimuleren. We doen
ook ieder jaar mee aan Afkicken,
een campagne van het provincie-
bestuur en Mobidesk om geduren-
de een maand autoluw woon-
werkverkeer te promoten.’

s Genk Ikea-milieucoördinator Vincent Hody fietst bijna dagelijks naar zijn werk

‘Ik zit fitter achter mijn pc’
‘Ik zit veel fitter achter mijn pc
als ik met de fiets naar het
werk kom’, zegt Vincent Hody,
milieucoördinator van het
Genkse verdeelcentrum van
Ikea. Hij legt de 23 kilometer
tussen Zolder en zijn kantoor
bijna dagelijks op zijn twee-
wieler af.

Vincent Hody, milieucoördinator bij Ikea: ‘Ik moet wel toegeven dat fietsen naar het werk een beetje organisatie vergt. Je moet iedere dag dubbele
kledij meenemen, maar dat wordt na een tijdje een routineklus.’ ©Yorick Jansens
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‘Fietsen maakt mijn
hoofd leeg en geeft me
meer energie om aan de
dag te beginnen. Als ik
door omstandigheden
eens met de auto moet
komen, mis ik die vijftig
minuten op de fiets’ 
Vincent Hody
milieu-coördinator Ikea
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