
Mobiliteit
en Fietsbeleid 
in Bonheiden





De sensibiliseringscampagne van het gemeentebestuur van Bonheiden is een 

succes. Op een jaar tijd staat er meer dan 236.000 kilometer op de teller 

en is het fietsverkeer gestegen van 12% naar 60%. Bovendien is het aantal 

ongevallen drastisch gedaald. Bonheiden beschikt over 26km lange 

fietsstraten. Met dit initiatief heeft Bonheiden o.a. de Agoria Smart City 

award gewonnen. 

UITGANGSPUNT: KINDEREN BAAS







E E N    S M A R T ( C ITY ) APPL IC AT IE
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Dukaten sparen door te fietsen of te wandelen



+
+

+

+

Bouwen samen aan overheden van de toekomst door het 
bundelen van krachten in een ecosysteem van partners.



Gezond
Brengt en houdt zoveel  mogelijk 

leerlingen in beweging.

Veilig
Meer verkeersveiligheid aan  

de schoolpoorten door minder auto’s.

Zuiver
Betere luchtkwaliteit aan de scholen door  

minder CO2 uitstoot.

Lokale economie

Stimuleren van de lokale handel.



Bonheiden heeft hiermee 4 awards gewonnen.



Kinderen die met de fiets of te voet naar school 

gaan, worden beloond met dukaten die ze kunnen 

verzilveren op de kermis, in het zwembad, op de 

schaatspiste, …

Schoolgaande kinderen

Scholen kunnen deelnemen aan het 

beloningssysteem. Zij staan in voor de registratie 

van hun leerlingen en de verdeling van een RFID 

zenders aan de kinderen.

Scholen

De gemeente beheert het beloningssysteem en 

kan partners en scholen registreren. Via een 

dashboard krijgen ze een overzicht van het 

aantal deelnemers, de CO2 besparing, de 

besparing op brandstof, …

Gemeente

Partners kunnen aansluiten op het 

beloningssysteem en bieden de mogelijkheid tot 

betalen met dukaten.

Partners



01.
Er wordt een RFID zender gemonteerd op de fiets van kinderen 
die naar school fietsen. De school overhandigt de zenders aan 
hun leerlingen bij registratie.

02. 
Kinderen die te voet naar school gaan, krijgen een RFID-
zender als sleutelhanger. Deze kan aan de boekentas 
gehangen worden.

03.
De afstand tussen de woonst en de school wordt in het systeem 
geregistreerd.

04.
De fietsers en voetgangers passeren de RFID ontvanger aan de 
schoolpoort. Ze krijgen hiervoor punten. Bovendien worden de 
ouders verwittigd als de kindjes veilig op school zijn aangekomen.

05.
Er worden bonuspunten uitgedeeld bij slecht weer, in de 
winter, wegenwerken, … Bovendien kunnen  de kinderen 
beloond worden bij het dragen van een fietshelm

06.
De behaalde punten worden automatisch omgezet in 
virtuele dukaten.

07.
Met de virtuele dukaten kunnen ze naar de 
kermis, het zwembad, de schaatsbaan of de 
bioscoop. De partners rekenen af door gebruik te 
maken van een app.



Full Service oplossing

* Toepassing voor ouders / fietsers voorzien voor 2019



Dashboard voor het opvolgen van alle data 

Selectie van data over een bepaalde periode of groep

Beheer van partners en scholen

01 Gemeente

+

+

Webtoepassing met:



Dashboard voor het opvolgen van alle
data van de school

Beheer van leerlingen en klassen

Promo-events met bonuspunten (slecht
weer, wegenwerken, helm en fluojas, …)

02 Scholen

Webtoepassing met:



• Innen van dukaten

• Terugbetaling vragen in EUR

Checken van het saldo van kinderen

03 Partners

App met:



Voor iedere leerling wordt een RFID zender 
besteld. We willen op deze manier bereiken dat 
iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan het 
fietsbeloningssysteem. 

Ze vermelden in opschrift het unieke nummer 
van de  zender. Dit uniek leesbaar nummer wordt 
gebruikt om de zender te koppelen aan een 
leerling.

RFID ZENDERS



De levering van de RFID scanner gebeurt door Flow Pilots. 
Flow Pilots zorgt voor de configuratie van de RFID readers en 
de 4G connectiviteit. De RFID readers worden best geplaatst 
aan elke toegang tot de school. 

De gemeente voorziet stroom en een steunpaal op de plaats 
waar de reader zal gemonteerd worden. Bovendien adviseren 
wij een wegmarkering te voorzien waarlangs fietsers of 
voetgangers moeten passeren om gelezen te worden door de 
RFID scanner.

RFID SCANNERS



Bankkaartje
Lagere schoolkinderen hebben vaak nog  geen smartphone 

en kunnen de geen app gebruiken. Zij krijgen een analoge  

PVC kaart overhandigd door  de school. 

Zij ruilen hun dukaten in op de  kermis, in the zwembad, ... 

door de barcode  van hun kaart te laten inscannen en hun  

pincode in te voeren.



• Doelgroep: lagere en middelbare scholen

• Web toepassing voor de gemeente

• Web toepassing voor scholen

• App fietsers/ouders (met branding gemeente)

• Roadmap voor 2019

• App partners (met branding gemeente)

• Analoge PVC bankkaart per leerling

• Blockchain (The Studio by Belfius)

• Buiten de grenzen van de gemeente

• Uitbreiding doelgroep: woon- werkverkeer

• Tracking van fietshelm en fluohesje

• Klimaatrapportering

• Veilige routes

• Digitale signalen

• Promoties door partners

Basisversie Uitbreidingen



VSV gaat in 9 scholen starten met een digitale versie van
hun ‘Helm Op FluoTop’ campagne.

Hiervoor zullen zij gebruik maken van het Flowbikes
systeem, maar i.p.v. een digitale munt krijgen leerlingen een
(volle) fietskaart.

VerkeersstichtingVlaanderenVSV



Bonheiden Smart Village



Bonheiden Smart Village



Dank u


