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HOE FIETSVRIENDELIJK ZIJN 
Scholen en bedrijven kunnen helpen om hun leerlingen en werknemers op de fiets te krijgen. In de Lisse-
weegse school De Lisblomme is verkeersveiligheid elke dag een thema. Basisschool De Vaart helpt leerlingen
veilig over de brug van Moerbrugge en transportbedrijf DD Trans investeert elk jaar 150.000 euro om dode-
hoekongevallen tegen te gaan. Tom Le Bacq, foto’s Michel Vanneuville

Er staat een kunstwerk voor de
poort dat gemaakt is uit fietswie-
len. Vorig jaar liep er een miniten-
toonstelling over de verkeersin-
grepen die uitgevoerd worden in
de buurt van de school. En burge-
meester Patrick Moenaert
(CD&V) daagde de school vorig
jaar uit om Fata Morgana-gewijs te
bewijzen dat De Lisblomme een
verkeersveilige vijfsterrenschool
is.
‘Er wordt hier heel veel over het
verkeer gepraat’, zegt leerlinge
Charline Vandenhove. ‘Dat is ook
niet moeilijk, omdat onze school
aan zo’n drukke straat ligt. Het is
hier heel gevaarlijk.’

De Expresweg N31, de drukste
niet-autosnelweg van België,
snijdt hier net voor de poorten van
de school voorbij, op weg naar
Zeebrugge. ‘Er passeren hier meer
dan 40.000 voertuigen per dag’,
zegt Romain Hennebert. Zijn
vrouw is dagmoeder, waardoor hij
al meer dan twintig jaar kinderen
gaat afhalen aan de Lisblomme.
‘Het traject van de Expresweg ligt
hier eigenlijk volledig verkeerd’,
vindt hij. ‘Deze weg had Lissewe-
ge nooit doormidden mogen snij-
den.’
Directeur Georges De Smet trekt
zich al jaren de fiets- en verkeers-
veiligheid van zijn school aan. In
2003 diende hij een ‘schoolver-
voerplan’ in en dat plan is uitge-
mond in een grondige heraanleg

van de schoolomgeving, die nu in
volle uitvoering is.
‘De werkzaamheden zullen nog
tot het bouwverlof duren’, zegt De
Smet. ‘We moeten nu een tijdje
door de zure appel bijten. De
voorkant van onze school is volle-
dig afgesloten. Maar na de heraan-
leg zal het hier een stuk veiliger
zijn: er komt een breed plein voor
de ingang van de school, en de
oversteekplaatsen voor fietsers
worden veiliger gemaakt.’
Voorlopig is het echter nog behel-
pen: door de heraanleg moeten al-
le ouders en ouders via de achter-
kant naar de school. ‘Ik woon op

honderd meter van de school-
poort, maar ik moet meer dan een
kilometer omrijden’, zegt Romain
Hennebert. ‘Ondertussen dende-
ren de vrachtwagens hier maar
door. Er zijn wel tijdelijke ver-
keerslichten opgesteld, maar bij-
voorbeeld een politieagent om de
schoolkinderen veilig over de Ex-
presweg te helpen, heb ik hier nog
niet gezien.’
‘De verkeerslichten zijn ook niet
goed afgesteld’, zegt Benny Cat-
toor, die aan de overkant van de
weg een frituur uitbaat. ‘Tot aan
de zomer hou ik mijn hart vast en
hoop ik dat er geen ongelukken

gebeuren. Volgend schooljaar,
met de heraangelegde schoolom-
geving, zou het toch al iets beter
moeten zijn.’
Want Cattoor vindt net als veel an-
dere Lissewegenaars dat de werk-
zaamheden niet ver genoeg gaan.
Veel inwoners willen dat de Ex-
presweg hier volledig ondertun-
neld wordt, zodat de onophoude-
lijke colonne vrachtwagens op
weg naar de haven van Zeebrugge
niet langer Lissewege doormid-
den zou snijden.
‘De doortocht van de N31door Lis-
sewege blijft ook mijn zorg’, zegt
burgemeester Patrick Moenaert

(CD&V). ‘Het is op mijn aandrin-
gen dat minister Hilde Crevits
(CD&V) die ondertunneling nog
dit jaar zal laten bestuderen.’
Maar op een effectieve uitvoering
blijft het sowieso nog jaren wach-
ten. ‘Dat beseffen we, maar we
zijn al tevreden met de inspannin-
gen die het stadsbestuur levert’,
zegt directeur Georges De Smet.
‘Ze hadden het geld voor de kleine
ingrepen die ze nu doen beter ge-
spaard, want ze zullen niets op-
lossen’, vindt Romain Hennebert.
‘Pas als de tunnel er ligt, zal het
hier veilig zijn voor de kinderen
van De Lisblomme.’

s Lissewege / Elke dag passeren 40.000 voertuigen aan De Lisblomme

Een stoet vrachtwagens 
voor de schoolpoort

Het moet zowat de ongeluk-
kigst gelegen school van West-
Vlaanderen zijn. Voorbij basis-
school de Lisblomme, aan de
Expresweg in Lissewege, pas-
seren elke dag 40.000 auto’s en
vrachtwagens. ‘We praten hier
heel veel over het verkeer’,
zeggen de leerlingen.

De Expresweg N31, de drukste niet-autosnelweg van België, passeert voor de poorten van De Lisblomme. 

‘Onze school ligt aan 
een drukke straat. Het 
is hier heel gevaarlijk’
Charline Vandenhove
Leerlinge 


