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EN BEDRIJVEN?

‘Sinds mei vorig jaar loopt bij de
groep Colruyt inderdaad ‘Bike to
work’, zegt Frank Laureyns (39),
verantwoordelijke van de winkel
in Koksijde. 
‘Wie een aanvraag indient en zich
ertoe verbindt om minimaal vier
keer per week met de fiets naar
het werk te komen, krijgt een gra-
tis kwaliteitsfiets met bijhorende
uitrusting zoals een regenjas,
helm, fluojasje en reparatiekit.’ 
Het initiatief heeft heel wat suc-
ces, want onlangs rondde Colruyt
de kaap van duizend firmafietsen. 
Maar liefst 63 procent van de aan-
vragen komt van mensen die vroe-
ger niet met de fiets naar het werk
kwamen. Met de andere mobili-
teitsprogramma’s, zoals het scoot-
erproject en de interne carpoolda-
tabank, heeft Colruyt al ruim

2.000 werknemers weten te moti-
veren om voor verkeersvriendelij-
ke alternatieven te kiezen. Dat
zorgt voor 8,88 miljoen minder
wagenkilometers per jaar en 1.242
ton minder CO2-uitstoot. In Kok-
sijde hebben al vier werknemers
voor ‘Bike to work’ gekozen en
zijn er nog aanvragen hangende. 
Werkneemster Micheline Henno
(49) maakt dankbaar van de gratis
fiets gebruik. ‘Een prachtig initia-
tief, goed voor het milieu en ge-
zond’, stelt de fervente fietsster
enthousiast. ‘Ik fiets iedere dag
van mijn woonplaats in De Panne
naar hier en terug. Ik kreeg hier-
voor een prachtfiets en daarbo-
venop behouden we onze fietsver-
goeding. Beter kan niet, dus. Het
moet al bijzonder slecht weer zijn
voor ik mijn stalen ros op stal laat
staan. We mogen de fietsen bo-
vendien ook privé gebruiken.
Aanvragen was heel simpel: een
formulier invullen en klaar is
kees’, aldus nog Micheline Hen-
no. 
De Colruyt-vestiging in de Zee-
laan in Koksijde bestaat precies
twee jaar. 

Gratis fietsen voor werknemers van Colruyt

‘Zelfs de uitrusting 
krijgen we erbij’
s KOKSIJDE Bij de groep Colruyt
kunnen alle medewerkers aan-
spraak maken op een gratis fiets,
met bijhorende uitrusting. De
actie ‘Bike to work’ kent dan ook
heel wat succes. Ook in de vesti-
ging in Koksijde maakt men er
dankbaar gebruik van.

Benny Braem, Sandra Bourry, Frank Laureyns en Micheline Hemo
kunnen naar het werk fietsen. 

De leerlingen van het Sint-Andre-
asinstituut aan de Steense Dijk in
Oostende komen massaal met de
fiets naar school. De instelling ligt
immers wat aan de rand van de
stad. 
Voor het MOS-project (Milieuzorg
Op School) kozen enkele leerlin-
gen vorig jaar, onder leiding van
leerkracht Bart Plasschaert (47),
voor een origineel item. Ze beslo-
ten om een heus mobiliteitsplan
voor de school op te stellen. Het
document is zeer compleet en
wijst op enkele duidelijke knel-
punten. 
‘In de school zitten 788 leerlingen.
Van hen werden er 568 onder-
vraagd voor deze enquête’, licht
Bart het project toe. ‘Meer dan zes-
tig procent van de leerlingen komt
met de fiets naar school. Destijds
werd ook beslist om voortaan alle
verplaatsingen voor schoolactivi-
teiten met de fiets te doen: excur-

sies naar Brugge of sportdagen in
Oostduinkerke gebeurden met de
fiets. Het is in de eerste plaats de
bedoeling geweest om het fietsen
gemakkelijker en veiliger te maken
en te wijzen op het element ge-
zondheid.’ 
De leerlingen noteerden enkele
verrassende conclusies. Zo vinden
veertien- en vijftienjarigen veel
kruispunten en situaties niet ge-
vaarlijk, in tegenstelling tot hun
oudere of jongere schoolgenoten. 
De knelpunten van en naar de
school werden ook vastgelegd: ve-
len vinden de kruispunten Tor-
houtsesteenweg-Steense Dijk en
Gistelsesteenweg-Zilverlaan ge-
vaarlijk. 
‘Daar zou er wel degelijk verande-
ring moeten in komen, want er ko-
men heel wat leerlingen via die
weg. Iedereen wist dat het daar on-
veilig was en nu hebben we ook de
cijfers om dat te bewijzen. Het
kruispunt Duinkerkeweg ziet er
gevaarlijk uit, maar nu blijkt dat de
leerlingen dat niet zo ervaren. We
hebben ons mobiliteitsplan met de
knelpunten en verzuchtingen aan
het stadsbestuur overhandigd en
wachten nu op ingrepen’, zegt Bart
Plasschaert. 

Leerlingen maken eigen mobiliteitsplan

‘Enquête levert heel wat 
verrassende resultaten op’
s OOSTENDE Leerlingen van het
zesde ASO uit het Sint-Andreas-
instituut hebben een eigen mobi-
liteitsplan opgesteld. Ze hielden
daarvoor een grote enquête en
dat leverde enkele opvallende
conclusies op.

Bart Plasschaert (vooraan) en de leerlingen van het
Sint-Andreasinstituut hebben zelf een verkeersplan opgesteld.

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 


