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HOE FIETSVRIENDELIJK ZIJN 
Niet alleen veilige fietspaden zijn belangrijk, ook scholen en bedrijven kunnen leerlingen en werknemers mo-
tiveren om de auto (van hun ouders) aan de kant te laten staan. In het Sancta Maria Instituut stippelen direc-
trice en leerkrachten een fietsproject uit. Vandemoortele wil werknemers met financiële voordelen over de
streep trekken. En bedrijf Deceuninck gaat prat op zijn gunstige ligging. Arne Vansteenkiste

Op het einde van vorig
schooljaar organiseerde het
Instituut Sancta Maria, met

zowel ASO, TSO als BSO-leerlin-
gen, een grote fietsenquête onder
haar leerlingen. De enquête leidde
de start van het Fietsproject 2007-
2008 in. Ongeacht de resultaten
van de bevraging had het fietspro-
ject maar één doel: meer leerlingen
op de fiets of te voet naar school.
Uiteindelijk bleek dat van de
280 leerlingen een honderdtal re-
gelmatig met de fiets de tocht tus-
sen school en thuis aanvat. 
Lerares Carine Dedecker is mede-
coördinator van het project: ‘Het
project bestaat uit meerdere lui-
ken. De enquête gaf ons een in-

zicht in de afgelegde afstanden
door onze fietsende leerlingen.
Enerzijds konden we zo de groots-
te kilometervreters in het daglicht
stellen - zij malen dagelijks 26 kilo-
meter af. Anderzijds konden we
met de steun van het oudercomité
alle fietsende leerlingen reflecte-
rende armbanden bezorgen.’ 
Een van de opmerkelijkste onder-
delen van het fietsproject is onge-
twijfeld de invoer van kleedruim-
tes voor fietsers. ‘Wie door weer en
wind moet fietsen, is blij dat hij of
zij - zeker als het regent - van kle-
ding kan veranderen. Een hele dag

met een natte broek op de school-
banken zitten, is nu eenmaal niet
aangenaam. Om aan onze fietsen-
de leerlingen tegemoet te komen,
hebben we plaats gemaakt voor
bescheiden kleedkamers, zodat ze
in alle rust van kleding kunnen
wisselen.’ 
Dat het weer een grote invloed
heeft op het fietsgedrag, merken
ze maar al te goed. ‘In het eerste en
derde trimester zijn er opvallend
meer fietsers. In de wintermaan-
den maken meer leerlingen ge-
bruik van de bus. Logisch ook
door het slechtere weer, maar met
de kleedkamers willen we dat toch
een beetje verhelpen.’ 
Deze week start een nieuw aspect
van het project. In het derde tri-
mester wil de school extra fietsers
lokken met een stempelkaart. 
‘Eenmaal de kaart vol is, krijgen de
leerlingen van de school en het ou-
dercomité een koffiekoek en een
kop chocolademelk. We merken
dat dergelijke acties effect hebben.
Bij andere acties telden we toch
een tien- tot twintigtal fietsers ex-
tra. De leerlingen zijn er happig op,
zolang je het origineel aanpakt. Je
moet telkens iets anders verzin-
nen.’ 
Een stelling die ook directrice Ger-
da Meulebrouck beaamt. ‘Je moet
de boodschap herhalen, maar tel-
kens op een andere manier. Hope-
lijk kunnen we zo jaar na jaar voor-
uitgang boeken.’ 
Dat het niet zo simpel is, mag blij-
ken uit een simpel voorbeeldje dat
directrice Meulebrouck aanhaalt:
‘Eenmaal jongeren zestien jaar
zijn, doen ze niet zomaar meer een
fluojasje aan. Ze willen dat ge-
woon niet, het is niet cool. Zolang
het van school uit georganiseerde
fietstochten zijn, maken ze daar
weinig problemen van, maar een-
maal de schoolbel om vier uur
luidt, lukt dat niet meer.’ 

s Ruiselede Weer heeft grote invloed: meer fietsers in eerste en derde trimester 

Kleedkamers moeten leerlingen
warm maken voor tweewieler

Scholen hechten steeds meer
belang aan fietsende leerlin-
gen. In het Instituut Sancta
Maria in Ruiselede proberen
ze sinds enkele jaren met
specifieke projecten, zoals
speciale kleedkamers, hun
leerlingen op de fiets te krijgen

Sancta Maria start met een
stempelkaart voor fietsers: een

volle kaart is goed voor een
koffiekoek en een kop

chocomelk. ©Frank Meurisse

‘Als je door weer en wind
moet fietsen, ben je blij
dat je van kleding kunt
veranderen. Een hele dag
met een natte broek op
de schoolbanken is niet
aangenaam’ 
Lerares Carine Dedecker 


