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HOE FIETSVRIENDELIJK ZIJN SCHOLEN 
Niet alleen veilige fietspaden zijn belangrijk, ook scholen en bedrijven kunnen helpen om hun leerlingen en
werknemers op de fiets te krijgen en de auto aan de kant te laten. We pikken er vandaag drie originele initia-
tieven uit: de Colruyt-vestiging in Koksijde, het Sint-Andreasintituut in Oostende en Buso Ter Strepe uit Mid-
delkerke. Dany Van Loo, foto’s Peter Maenhoudt en Isabelle Vanhassel

In de vrije school voor buitenge-
woon onderwijs Ter Strepe aan
de Westendelaan hebben ze

een paar jaar geleden een originele
en goedkope manier gevonden om
de leerlingen aan degelijke fietsen
te helpen. Uit ingezamelde karkas-
sen van oude fietsen worden de
beste stukken overgehouden, op-
nieuw tot fiets gemonteerd en in
orde gebracht. De school beschikt
bovendien over een atelier. 

‘Er was destijds geen budget voor
de aankoop van nieuwe fietsen,
vandaar deze oplossing’, legt ini-
tiatiefneemster Lieve Van Damme
(51), lerares lichamelijke opvoe-
ding uit. Zij geeft trouwens het
goede voorbeeld want al tien jaar
komt ze dagelijks met de fiets naar
school. 
Geen sinecure, want Lieve woont
in De Haan en dat is al gauw 48 ki-
lometer heen en terug. Vorig jaar
fietste zij naar Spanje, waarbij ze
zich liet sponsoren. Met de op-
brengt konden mountainbikes
aangekocht worden. 
‘Collega Patrick Corveleyn, verant-
woordelijk voor het atelier, doet
het nog beter’, stelt Lieve. ‘Een
paar keer per week komt hij vanuit

zijn woonplaats Lichtervelde met
zijn tweewieler naar school, 72 ki-
lometer alsjeblieft.’ 
In het atelier kunnen de leerlingen
kleine herstellingen laten uitvoe-
ren en gebeurt het onderhoud aan
de schoolfietsen. 
De school organiseert vanaf 7 april
een fietspool: fietsen naar Peking.
‘Het is de bedoeling dat de leerlin-
gen die hieraan deelnemen samen
tot eind mei 8.000 kilometer bijeen

fietsen’, legt Lieve verder uit. 
‘Onder begeleiding van leerkrach-
ten en via vooraf aangeduide tra-
jecten. Ze zullen daar achteraf voor
beloond worden. Ik heb er alle be-
grip voor dat meer fietsen en min-
der autoverkeer goed is voor het
milieu en het behalen van de Kyo-
to-normen, maar daar is het ons in
de eerste plaats niet om te doen.
Het hoofddoel van dit fietspoolen
is ervoor zorgen dat onze leerlin-

gen bewegen en daar voordeel uit
halen. Met dergelijke projecten
krijgen vele jongens en meisjes die
met de auto of de bus naar school
komen, de kans om de fiets te her-
ontdekken en te focussen op veilig
fietsen. Qua fietspaden is het hier
de jongste tijd veel verbeterd en
ook voor onze school legt men
nieuwe voorzieningen aan, maar
er blijven knelpunten waarop ge-
wezen moet worden.’ 

Leerlingen Sandra Oxford uit
Westende, Elise Keppens en Jessi-
ca Beyen, beiden uit Oostende,
zien deze uitdaging zeker zitten.
‘We zullen ons best doen om dit te
doen lukken’, luidt het in koor.
‘Het is bovendien de eerste keer
dat we de route naar school met de
fiets afleggen. Dit wordt leuker dan
met de bus.’

s Middelkerke / School met eigen fietsatelier geeft goede voorbeeld

Buso Ter Strepe klaar om 
8.000 kilometer te fietsen

Ter Strepe, een school voor
buitengewoon secundair on-
derwijs, heeft iets met fietsen.
De instelling heeft niet alleen
een eigen fietsatelier, binnen-
kort willen de leerlingen de
afstand Middelkerke-Peking bij
elkaar trappen. 

De leerlingen van de vrije school voor buitengewoon onderwijs Ter Strepe aan de Westendelaan sleutelen aan hun tweewielers in het fietsatelier.

‘Het is de eerste keer dat
we de route naar school
met de fiets afleggen.
Dit wordt leuker dan
met de bus’
Sandra, Elise en Jessica


