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SCHOLEN EN BEDRIJVEN?

Even voor acht uur ’s ochtends,
kwart voor twaalf ’s middags en na
schooltijd om 16 uur wordt de brug
van Moerbrugge kortstondig inge-
nomen door een lange colonne
leerlingen van basisschool De
Vaart. Op die tijdstippen gaat ‘de rij’
uit: een groep leerlingen die, met de
fiets aan de hand, onder begelei-
ding van een leerkracht of gemach-
tigd opzichter, de brug van Moer-
brugge oversteekt.
‘De brug heeft geen afgescheiden
fietspad’, zegt directeur Dirk Van de
Caveye van De Vaart, een school die
in de Patersonstraat ligt, op zo’n
honderd meter van de brug. ‘Het is
een behoorlijk gevaarlijk verkeers-
punt. Auto’s die uit de richting van
Oostkamp komen, zien de Sint-Go-
delievestraat niet die achter de brug
ligt. Pas op de top van de brug heb-
ben ze een overzicht en dat is niet
echt veilig voor overstekende fiet-
sers.’ 

‘We willen onze leerlingen zo veilig
mogelijk naar de overkant lood-
sen’, zegt Van de Caveye. ‘Daarom
laten we hen onder begeleiding te
voet de brug kruisen. Hen daar al-
leen laten fietsen zou te onveilig
zijn.’
‘De rij’ bestaat elke keer weer uit
zo’n veertig leerlingen en één bege-
leidende leerkracht. ‘Het is veel vei-
liger om in groep over te steken’,
zegt Thomas Persyn, die in het zes-
de leerjaar zit. ‘Gevaarlijke situaties
heb ik nog niet echt meegemaakt:
we letten echt wel goed op. Dat
moet ook, want er rijden hier steeds
meer vrachtwagens.’
‘De leerlingen weten tot waar ze
mogen stappen, dus ‘de rij’ geraakt
altijd vlot de brug over’, zegt Katlijn
Pottier, een van de leraressen die
soms de groep begeleidt. ‘De brug
is behoorlijk gevaarlijk voor fietsers
want ze is erg smal.’
‘Nu het lente wordt, groeit de groep
leerlingen die met de fiets komen
heel sterk aan en gaan er weer veel
meer leerlingen mee met de rij’,
zegt directeur Van de Caveye. ‘Ge-
lukkig hebben we ons veilig over-
steeksysteem. Ik denk dat we het
ondertussen al vijftien jaar gebrui-
ken en daardoor hebben we al die
tijd ongevallen kunnen vermijden.’ 

Basisschool helpt kinderen op weg

In de rij veilig over 
de brug van Moerbrugge 
s BRUGGE De brug van Moerbrug-
ge is geen pretje om als fietser te
trotseren. Basisschool De Vaart
brengt zijn fietsende leerlingen
in colonne en onder begeleiding
de brug over. ‘Hen alleen laten
fietsen zou te onveilig zijn’, zegt
directeur Dirk Van de Caveye.

‘De rij’ bestaat elke keer uit zo’n veertig leerlingen en een leerkracht.

‘Veel fietsers zien het gevaar niet
als ze een vrachtwagen naderen in
het verkeer. Op school zou het pro-
bleem van de dode hoek bij vracht-
wagens er bij alle leerlingen moe-
ten worden ingepompt.’
Aan het woord is Werner Bekaert
(46). Hij rijdt al 25 jaar met een
vrachtwagen en werkt vijf jaar bij
DD Trans, een transportbedrijf dat
zijn vestiging heeft in de haven van
Zeebrugge. 
‘Wie hier komt werken, krijgt een
beginnersopleiding en een dik
handboek waar alles instaat rond
preventie en veiligheid’, zegt Be-
kaert. ‘Dat is belangrijk, want veel
chauffeurs onderschatten het pro-
bleem van de dode hoek.’
De dode hoek, dat is de ruimte
rond de vrachtwagen die de chauf-
feur zelf niet kan zien, maar waarin
zich wel andere weggebruikers of
voertuigen kunnen bevinden. Elk

jaar sterven in België twaalf fietsers
omdat ze zo onder de wielen van
een vrachtwagen terechtkomen.
‘Het gaat om een zone van meer
dan 70 vierkante meter’, zegt Se-
bastiaan Nikkels, preventiemede-
werker bij DD Trans. ‘Vooral als
een vrachtwagen een bocht naar
rechts moet nemen of achteruit
moet rijden, ontstaan gevaarlijke
situaties.’
‘Wij doen in ons bedrijf al het mo-
gelijke om ongevallen te vermij-
den’, zegt Nikkels. ‘Elk jaar investe-
ren we 150.000 euro in preventie-
maatregelen voor onze chauffeurs.
Wie toch een ongeval veroorzaakt,
komt bij ons op gesprek. Twee keer
per jaar trekken we naar de scholen
in de buurt. Daar hebben we twee
belangrijke boodschappen voor de
leerlingen: zorg ervoor dat je ge-
zien wordt en dat je een fluohesje
draagt. En probeer ervoor te zorgen
dat je de chauffeur kunt zien, want
dan kan hij jou ook zien.’
‘Het moet een beetje van beide
kanten komen’, vindt chauffeur
Bekaert. ‘Het is aan de vrachtwa-
genchauffeurs om goed op te let-
ten, maar ook de fietsers houden er
best rekening mee dat een truck-
chauffeur niet alles kan zien.’ 

DD Trans investeert elk jaar 150.000 euro 

‘Als jij de chauffeur ziet, 
kan hij jou ook zien’
s ZEEBRUGGE Transportbedrijf DD
Trans uit Zeebrugge stuurt elke
dag 240 chauffeurs de baan op
met vrachtwagens die meer dan
zestien meter lang zijn. ‘De be-
langrijkste les voor fietsers: als jij
de chauffeur ziet, ziet hij jou’,
zegt Sebastiaan Nikkels. 

Elk jaar investeert DD Trans 150.000 euro in maatregelen om
dodehoekongevallen te vermijden. 

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 


