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Iedereen op de fiets!

Files op de autosnelwegen, verkeersongevallen, 

sluipverkeer … Dagelijks worden we met diverse 

mobiliteitsproblemen geconfronteerd� Het maat-

schappelijke belang van een doordacht, veilig en 

duurzaam mobiliteitsbeleid kan dan ook nauwelijks 

overschat worden� 

Daarom hanteert de Vlaamse overheid het STOP-

principe� We geven in ons beleid voorrang aan 

Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en tot slot 

Privévervoer� Meer voetgangers en fietsers bete-

kent een leefbaarder en veiliger verkeer�

Natuurlijk begrijp ik dat ouders vandaag be-

zorgd zijn om hun kinderen het drukke verkeer 

in te sturen� Maar door ze overal met de auto 

naartoe te brengen, maak je het verkeer er zelf 

niet vlotter of veiliger op� Uit cijfers blijkt dat het 

woon-schoolverkeer duurzamer gebeurt dan het 

woon-werkverkeer� De afstanden zijn ook vaak kor-

ter� 56 % van de jongeren woont binnen de 5 km 

van de school en zelfs 76 % binnen de 10 km� Nu 

gaat iets meer dan 40 % van de jongeren te voet of 

met de fiets naar school� Er is dus nog een enorm 

potentieel om meer te voet of met de fiets te gaan� 

Anders krijgt de toekomstige generatie de indruk 

dat het ook voor kleine afstanden vanzelfsprekend 

is om naar de auto te grijpen … 

De bal ligt dus niet alleen in het kamp van de over-

heid� Wil jij als weggebruiker echt iets aan de ver-

keersveiligheid en verkeersleefbaarheid doen, dat kan� 

De Fietserbond en de Gezinsbond helpen je graag 

verder� Met het gezamenlijke project Fiets ze! 

willen ze ouders van jonge kinderen vertrouwd 

maken met de fiets als een praktisch, veilig, efficiënt 

en gezond vervoermiddel� Dit dagboekje, vol leuke 

en nuttige tips, past perfect in de praktijkgerichte 

filosofie van het project: alleen door iedereen aan 

het fietsen te brengen, krijgen jong en oud de fiets-

microbe te pakken� Als minister van Mobiliteit en 

Openbare Werken – en overtuigd fietser – kan ik 

dat alleen maar toejuichen� 

Geniet van het fietsen, samen met je kind(eren)!

Hilde Crevits

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
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Fiets ze!

Of ze nu kleine kinderen moeten vervoeren of 

boodschappen moeten doen (zelfs als de winkel 

om de hoek ligt), veel jonge ouders vinden de 

auto sowieso de gemakkelijkste en de veiligste 

oplossing� Met die misvatting willen de Fietsers-

bond en de Gezinsbond komaf maken� Daarom 

hebben we de handen in elkaar geslagen voor 

het gezamenlijke project Fiets ze! 

Ons doel? Zo veel mogelijk gezinnen, zowel 

ouders als kinderen, de fiets op krijgen� Want 

fietsen is leuk, gezond, praktisch en goed voor 

het milieu!

Ons plan is dubbel: jonge ouders laten kennis-

maken met ‘slimme fietsen’, en jonge fietsertjes 

bijbrengen hoe ze veilig maar vlot kunnen fietsen�

Hoe we dat concreet gaan doen? Onder meer 

met dit dagboekje!

Dagboekje

In dit handige boekje lees je hoe je je fiets kunt 

upgraden tot een heuse kindertaxi, zodat je de 

auto veel vaker op stal – of beter : in de garage 

– kan laten� 

Overweeg je een bakfiets of een fietskar 

te kopen, dan kom je hier te weten waarop je 

moet letten� 

En wie kinderen heeft die groot genoeg zijn 

om zelf te fietsen, vindt allerlei tips over hoe 

je hen dat op een leuke, maar ook veilige ma-

nier kunt leren� Zodat je ze met een geruster 

gemoed kunt laten deelnemen aan het verkeer 

en samen kunt genieten van het fietsen� 

Maar in de eerste plaats is dit natuurlijk een dag-

boekje. Je krijgt de ruimte om je eigen fietser-

varingen, handige tips of leuke fietsroutes netjes 

bij te houden�
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En er is meer 

Op de website www.fietsze.be kun je mee-

werken aan ons onderzoek� Als je online, gedu-

rende twee weken, alle gegevens bijhoudt over 

je korte verplaatsingen (te voet, met de fiets en 

met de auto), krijgen wij een beter idee van wel-

ke drempels ouders ervaren om hun kind(eren) 

mee te nemen op de fiets� Bovendien selecteren 

wij uit alle deelnemers vijftig gezinnen voor een 

proefproject: zij mogen twee weken lang een 

‘slimme fiets’ uittesten. Fiets dus zo snel 

mogelijk naar www.fietsze.be!
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Evenementen

De Fietsersbond en de Gezinsbond komen 

ook naar je toe! In het voorjaar van 2012 gaan 

we naar enkele gezinsevenementen in heel 

Vlaanderen en Brussel� Daar zetten we ouders 

én kinderen aan het fietsen met twee actieve 

workshops�

Fiets(je) vaardig!
Wat moet je kind kunnen vooraleer het alleen 

met zijn fiets het verkeer in kan? Je komt het 

hier te weten! Met allerlei fietsspelletjes oefen 

je samen de noodzakelijke fietsvaardigheden� En 

omdat je er weinig materiaal voor nodig hebt, 

kun je die spelletjes gemakkelijk in het gezin of 

met vriendjes herhalen� 

In een heus fietsvaardigheidsparcours met 

hindernissen en opdrachten kunnen beginnen-

de én ervaren fietsers hun vaardigheden testen� 

We geven tips mee om achteraf ook thuis te 

oefenen�

Slimme Trapparade
Maak kennis met de verschillende transportmid-

delen om je kleintjes mee de fiets op te nemen� 

Welk soort bakfiets past bij jou? Een buggy of 

maxi-cosi meenemen per fiets: hoe zit dat? Wel-

ke soorten fietskarren bestaan er? En wat zijn 

pro’s en contra’s van elk systeem? 

Kom gerust eens langs!
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Waar? Wanneer?  
Wielermuseum - Roeselare

Zondag 18 maart 2012 10�00u – 12�30u

Jeugdboekenbeurs - Kursaal Oostende  

Zondag 15 april 2012 10�00u – 18�00u 

Vaarhappening - Halle

Dinsdag 1 mei 2012 10�00u – 18�00u 

Stadskriebels - Brussel

Zondag 6 mei 2012 11�00u – 17�00u

Omloop van Kluisbergen - Amougies   

Zondag 20 mei 2012 10�00u – 17�00u 

De koers van Bokrijk - Domein Bokrijk

Zondag 3 juni 2012 10�00u – 18�00u 

Rozenfeesten - Mechelen Vrijbroekpark

Zondag 17 juni 2012 10�00u – 18�00u 

Woon je in de omgeving? Kom dan gewoon met 

je eigen (bak)fiets of fietskar� Fietsen je kinderen 

al, breng dan zeker hun fietsjes mee� En de kinde-

ren zelf ook natuurlijk! 
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In onze buurt hebben we 
(duid aan wat er is in een straal van 5 km rond jullie huis)

Crèche

School

Werk (van mama, papa)

Winkels 

Vrijetijdsactiviteiten

Familie (opa, tante, ���)

Ons gezin

Naam ouders: 

Naam kinderen: 

Leeftijd kinderen:

Naam fiets:

Leeftijd fiets:

Woonplaats:

Kleur van fietsbel:

Snelste dat ik ooit 

met de fiets heb gereden:
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Thuis hebben wij:

Fietsen voor alle leden van het gezin

Kinderstoeltje(s) voor op de fiets

Een maxi-cosidrager voor op de fiets

Een aanhangfiets

Een fietskar

Een bakfiets

Een familietandem

Een auto

Een bromfiets

Als wij niet met de fiets gaan, 
is dat omdat

 We niet alle kindjes met de fiets kunnen 

vervoeren

Niet iedereen in ons gezin kan fietsen 

De afstand te groot is

We er geen zin in hebben

We te veel bagage hebben

Het weer te slecht is

De auto veel handiger is 

De route te gevaarlijk is

Naar het werk, school of winkel gaan wij … 

met de fiets Nooit

  Soms

  Meestal

  Zo veel mogelijk

  Altijd
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Cheese … op de fiets!

Kleef hieronder één of meerdere foto’s van je fietsende kinderen.
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Waarom fietsen? 

Fietsen is gezond!
Zwaarlijvigheid wordt een steeds groter probleem bij 

jonge kinderen� Niet verwonderlijk als je weet dat kinderen 

tussen 6 en 12 jaar ruim de helft van hun verplaatsingen op 

de achterbank van een auto maken� Slechts weinig kinderen 

halen de aanbevolen aantal uren beweging�

Een dagelijks fietstochtje (bv� naar school) houdt je fit en 

op gewicht� Je voelt je lekkerder in je vel, wordt minder 

snel ziek en … je leeft langer!

Fietsen is groen!
Een fiets stoot geen broeikasgassen noch fijn stof uit� Dus 

door te fietsen maak je de lucht die je inademt alvast wat 

minder vervuild! Bovendien maakt een fiets geen lawaai� Je 

zou versteld staan hoeveel rustiger de drukke stad wordt 

als er minder auto’s en brommers door zouden razen�

Fietsen maakt het verkeer 
leefbaarder!
Kinderen hebben ruimte nodig om alleen te spelen en te 

bewegen: op straat, in de wijk, in het park … Wat vroeger 

normaal was, kan nu alleen nog onder toezicht van volwas-

senen� Maar het kan anders! Hoe meer mensen fietsen, 

hoe trager en voorzichtiger het verkeer wordt� Zo krijgen 

kinderen de kans om actief en zelfstandig deel te nemen 

aan het verkeer en de samenleving� 

Fietsen maakt je kinderen flinker!
De fiets is het enige vervoermiddel dat kinderen en 

jongeren in hun eentje kunnen gebruiken� Eens ze dat veilig 

onder de knie hebben, kun je hen alleen naar school laten 

rijden, of naar de muziekschool, de sportclub, de scouts of 

naar hun vrienden� Fietsende kinderen en jongeren wor-

den dus zelfstandiger, verantwoordelijker en zelfredzamer� 

Bovendien leren ze sneller sociale contacten leggen met 

leeftijdgenoten� 
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Fietsen is praktisch en efficiënt! 
Voor korte afstanden is de fiets sowieso de gemakkelijkste 

en vaak ook de snelste optie� In het drukke stadsverkeer 

word je veel minder opgehouden, soms kun je een kortere 

weg nemen, en je hoeft niet te zoeken naar een parkeer-

plaats! 

Fietsen is vrijheid!
Met de fiets ga en sta je waar je wil� Je bent niet gebon-

den aan de uren van de bus of de trein, je hoeft niet te 

wachten, je kunt de tram niet missen … En je zit nooit 

vast in de file� 

Kortom: ‘Mijn fiets, mijn vrijheid!’

Fietsen is voordelig!
Een gewone fiets kost bij aankoop al veel minder dan een 

auto� Kwaliteitsvolle bakfietsen / fietskarren / fietsstoel-

tjes zijn al iets duurder, maar als je het verschil berekent 

tussen bijvoorbeeld een goede bakfiets of een tweede 

auto, dan is de keuze snel gemaakt� Na de aankoop 

kost een (bak)fiets je namelijk niets meer, behalve een 

kleine onderhoudsbeurt af en toe� Andere vaste kosten 

(autoverzekering, belasting) heb je niet en last but not least: 

je betaalt je niet blauw aan brandstof� 
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Zeg niet te snel: 
we nemen de auto wel! 

Veel ouders beleven elke dag opnieuw 
hun eigen ‘ochtendspits’. Tijdig op 
school en werk geraken is een hele 
uitdaging. Maar misschien doen ze het 
zichzelf wel aan?

Omdat ze zeker willen zijn dat zoon- of dochterlief veilig 

op school geraakt, kiezen heel wat ouders ervoor om hun 

kinderen met de auto aan de schoolpoort ‘af te leveren’� 

Terwijl het misschien ook met de fiets kan?

Ja maar … 
het is zo druk aan de schoolpoort met 
al die auto’s! Dat is toch onveilig?
-  Je rijdt zelf met één van die auto’s! En zo houd je dus 

een spiraal van onveiligheid in stand� Is het strikt geno-

men wel nodig dat je de kinderen met de auto brengt? 

Ja maar … 
ik alleen kan niets veranderen. 
Zelfs al rijden mijn kinderen met de 
fiets, het verkeer blijft gevaarlijk!
-  En toch bepaal je zelf mee hoe veilig het verkeer wordt 

voor je kinderen� Door zelf het voorbeeld te geven (op 

de fiets, maar ook in de auto: rijd je zelf wel altijd zoals 

het hoort?)� Maar ook door je kinderen te leren hoe ze 

zich zelfbewust, veilig en efficiënt met de fiets kunnen 

verplaatsen�

Ja maar … 
de auto is lekker praktisch. Kinderen 
vervoeren, boekentassen erbij, 
onderweg nog boodschappen doen … 
-   Zelfs dan is de auto niet de enige mogelijkheid� In een 

bakfiets of een fietskar kun je meer kwijt dan je denkt!
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Ja maar … 
ik rijd zelf amper met de fiets!
-  Het is natuurlijk belangrijk dat je als volwassene je 

fietservaring opbouwt en onderhoudt� Wat bij een 

eerste fietsrit – na jaren autogebruik – moeilijk lijkt, 

wordt na enkele ritten gewoon� 

-  Neem je kinderen pas mee op de fiets als je jezelf daar 

goed bij voelt� Je eigen onzekerheid en spanning 

straal je op je kinderen af� Maar ook je eigen zekerheid 

en rust breng je op hen over� 

-  Is het verkeer echt zo druk en onveilig als het lijkt vanuit 

de auto? Neem de proef op de som en verken het 

traject op de fiets� Er bestaat misschien een rustig 

alternatief, door een woonwijk of via een apart 

fietspad� Probeer nieuwe routes eerst uit zonder de 

kinderen, zeker als je jezelf wat onveilig voelt� 

Soms gaat het natuurlijk niet anders, en moet je de auto 

wel nemen� Maar de spiraal van onveiligheid kunnen we 

alleen maar doorbreken door voor elke verplaatsing af te 

wegen wat het meest geschikte vervoermiddel is� Lukt het 

te voet of met de fiets? Doe dat dan ook! Zo niet, check 

dan eens het openbaar vervoer� En stap pas in je auto als 

de andere opties niet haalbaar blijken� 
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Tekenplaats

Ken je buurt!

Teken samen met je kind een kleine plattegrond van je buurt.
Wat zie je je kind allemaal doen met de fiets? Waar kan het leuk fietsen, waar is 
het al iets moeilijker? Duid die plaatsen aan op de plattegrond en noteer waarop 
je kind moet letten. 
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Er bestaan heel wat speciale fietsen: bakfietsen, koersfietsen, mountainbikes, 
tandems, ligfietsen, fietsen die muziek maken … Maak hier een tekening van je 
lievelingsfiets. Of misschien verzin je liever zelf een knotsgekke of coole fiets?
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Vond je een aangeduide fietsroute de moeite waard? 
Of heb je zelf een tocht uitgestippeld en is die reuze meegevallen? 
Noteer de route dan hieronder.

Om te onthouden: 
de leukste routes
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Jong geleerd is oud gedaan

Wie van jongsaf aan veel 
verplaatsingen met de fiets maakt, 
zal ook later veel blijven fietsen. 
En dat op een zelfzekere en veilige 
manier. Ouders vervullen dus ook een 
belangrijke voorbeeldfunctie als het 
op fietsen aankomt. Enkele tips en 
weetjes.

-  Denk voor elke verplaatsing bewust na over welk 

vervoermiddel je kiest� Zo geef je je kinderen ook 

mee dat ze later niet voor elke kleine verplaatsing in de 

wagen hoeven te kruipen�

-  Leer je kinderen zo vroeg mogelijk goed en veilig 

fietsen� Van jongsaf aan dus, maar wel geleidelijk aan� Een 

goede begeleiding vraagt namelijk veel oefening en neemt 

enkele jaren – eigenlijk de hele kindertijd – in beslag� 

 Denk eraan: ‘Kinderen kun je lessen meegeven die ze als 

puber niet meer willen krijgen …’

-  Gedrag dat is aangeleerd voor de leeftijd van 12 jaar 

leidt vaker tot levenslange gewoontes� Laten we 

onze kinderen dus van jongsaf goede gewoontes mee-

geven!

Toon daarom zelf altijd het goede voorbeeld, of je nu 

met de fiets dan wel met de auto rijdt� Zo draag je zelf 

bij tot een aangenamer verkeer, nu maar ook later : want 

kinderen nemen niet zelden het rijgedrag van hun ouders 

over!

22



-  Door je kinderen snel te leren fietsen, ontwikkelen 

zij motorische, sociale en psychische vaardigheden 

die ze nodig hebben om zelfstandiger, verant-

woordelijker en weerbaarder te worden in de 

buitenwereld� 

-  Pubers trekken er graag alleen op uit met de fiets� Als 

ze al van jongsaf goed kunnen fietsen, kun je hen met 

een iets geruster hart loslaten� En vergeet niet: als je 

niet meer voortdurend als taxichauffeur over en weer 

hoeft te bollen, komt er heel wat tijd vrij voor jezelf! 

Leuke tip! 
Leren fietsen gaat natuurlijk niet alleen om vei-

ligheid en verkeersopvoeding� Fietsen is vooral 

heel leuk! Met fietsvaardige kinderen zul je al 

snel kunnen genieten van fietstochtjes met 

het hele gezin! 

23



Oefening baart kunst 
(en veiligheid)

Leren fietsen is een geleidelijk proces, 
dat in stappen gebeurt. Eerst moet 
je kind de nodige fietsvaardigheid 
onder de knie te krijgen, daarna komt 
het erop aan om zo veel mogelijk 
verkeerservaring op te doen. Zo kan 
je kind later des te sneller zelfzeker en 
met plezier de weg op! 

 Actie! 
-  Laat je kind actief (te voet of fietsend) routes afleggen� 

Ze leren veel meer door zo veel mogelijk zelf te doen 

en zelf mee te maken.

-  Zijn die routes trouwens wel echt zo onveilig als je 

had gedacht? 

Uit onderzoek blijkt namelijk dat plaatsen die mensen als 

gevaarlijk inschatten lang niet altijd zo gevaarlijk zijn, en 

omgekeerd!

-  Het is niet nodig om je kind regeltjes in te pompen of 

oefeningen te laten maken in een boekje� 

-  Ga er niet vanuit dat een kind zich bewust is van 

het verkeer omdat het vaak in de auto meerijdt� Als 

autopassagier beleeft een kind het verkeer enkel passief� 

 Dagdagelijks, maar spontaan
-  Doe aan verkeersopvoeding op een spontane ma-

nier, tijdens de dagdagelijkse verplaatsingen. 

-  Benut elke uitstap die je met je kinderen maakt als een 

informele verkeersles� 

-  Wijs in de auto of de bus op het gedrag van andere 

verkeersdeelnemers� 

-  Fiets samen naar school en besteed extra aandacht aan 

wat er zich rond jullie afspeelt� 
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 Pas op! 
Geef korte richtlijnen tijdens het fietsen� Als je te veel 

praat, raakt je kind afgeleid� (Zeker jonge kinderen, die zich 

maar op één ding kunnen concentreren�) Je kunt beter 

nadien kort even een aantal zaken opnieuw aanhalen� 

Ga niet speciaal gaan oefenen met je kind� Zo dreigt het te 

veel een verplichting te worden� 

 Positieve aanpak
-  Leg rustig en spontaan uit waarom je iets doet� 

-  Benadruk de goede dingen en beloon je kind af en toe! 

Geef je kind niet alleen opmerkingen op wat het fout doet� 

Dan gaat je kind zich vooral concentreren op hoe het niet 

moet� 

 Pas op!
Sommige specifieke vaardigheden vereisen wel extra 

aandacht en herhaling, zelfs al leren ze die vaak al op 

school� Bijvoorbeeld: een straat oversteken met de fiets, 

rechts en links afslaan op een kruispunt� Zeg vooraf expli-

ciet aan je kind waarop je gaat oefenen en leg uit wat je 

kind precies moet doen (bv� eerst links kijken, dan rechts 

kijken, nog eens links kijken en dan pas oversteken)�

Oefen veel gebruikte routes en gevaarlijke pun-

ten extra in� Kinderen koppelen de vaardigheden die ze 

hebben geleerd vaak aan de plaats waar ze die hebben 

geleerd� 
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Starten vanaf nul: 
het loopfietsje 

Het ideale speelgoed voor kinderen 
tussen 2 en 5 jaar!
-  Een loopfiets verbetert de algemene motoriek van 

kleuters� Met een loopfietsje leert je kind vlot even-

wicht houden, sturen en manoeuvreren� 

-  Laat je kind maar spelen en experimenteren met het 

loopfietsje� Eens je kind zijn evenwicht heeft gevonden, 

is de overgang naar de gewone kinderfiets vlot gemaakt� 

 Pas op! 
Leert je kind fietsen met zijwieltjes, dan vertrouwt het 

te veel op de steun van de zijwieltjes� De drempel om die 

achteraf weg te halen wordt nodeloos groot�

-  Met de loopfiets haalt je kind vlot hogere snelheden 

dan bijvoorbeeld met een driewieler, zodat het je bij 

een wandeling goed kan bijhouden�

-  Loopfietsjes bestaan in metaal, hout of kunststof� 

Kunststof is licht en kan goed tegen de regen� Geef je de 

voorkeur aan hout, let er dan op dat het goed gevernist 

is en beschermd tegen de regen� 

26



-  Een loopfietsje met remmen is aan te raden voor ou-

dere kleuters, omdat je kind die zo spelenderwijs zal 

leren gebruiken� Kinderen jonger dan drie jaar kunnen 

remmen echter niet altijd gebruiken� In dat geval kies je 

gewoon voor een exemplaar zonder remmen of kop-

pel je de remmen eventueel los� 

-  Een in hoogte verstelbaar zadel is zeer interessant, 

aangezien je kind de loopfiets waarschijnlijk enkele jaren 

zal gebruiken� 

-  Sommige loopfietsen hebben een stuurbegrenzing, 

dit verhindert dat het voorwiel helemaal omdraait�  

Leuke tip! 
Heb je een gewone kinderfiets? Dan kun je die 

tijdelijk omturnen tot een loopfietsje op voor-

waarde dat je kind met beide voeten plat op 

de grond kan! Haal de pedalen eraf, tot je kind 

spontaan zijn evenwicht heeft gevonden en goed 

kan sturen�
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Spelenderwijs leren 

Fietsen is een combinatie van 
verschillende vaardigheden. Die 
doen kinderen stap voor stap op en 
door veel te oefenen. Maar oefenen 
betekent niet altijd intensief ‘trainen’ 
…

Al spelende leert je kind het snelste.  
Door spelletjes met de fiets te spelen leert je kind al snel 

de fiets te beheersen� Het leert fietsen terwijl het zich op 

iets anders (het spel) moet concentreren�

Dat is de basis voor een goede verkeersvaardigheid: in het 

verkeer is het absoluut noodzakelijk dat het kind zich niet 

meer op het fietsen zelf hoeft te concentreren. Het 

fietsen moet zodanig een automatisme geworden zijn, dat 

je kind zich kan concentreren op de route, de staat van de 

weg, de andere weggebruikers …

Leuke tip! 
Voor kinderen die leren fietsen én voor ouders die 

met een tweewielige bakfiets beginnen te rijden: kijk 

vooruit naar waar je heen wil, niet naar het voorwiel!

Speltips
Er zijn heel wat bekende spelletjes die je al stappend met 

de fiets aan de hand of al fietsend kunt spelen: 1-2-3 piano, 

Schipper mag ik overvaren?, tikkertje … 

-   Je kunt bv� bij Schipper mag ik overvaren? gerichte op-

drachten geven die verschillende vaardigheden 

trainen: remmen met twee handen, de fiets op de 

staander zetten, bellen, één hand loslaten, een arm uit-

steken (voor de gevorderden) …

-   Gericht naar voren leren kijken kun je zo oefenen: 

neem enkele gekleurde balletjes of andere voorwerpen� 

Laat je kind naar je toe fietsen en laat het roepen wat 

je toont of welke kleur je toont� In een volgend stadium 
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oefen je op dezelfde manier naar links en rechts kijken: 

je laat je kind voorbijfietsen terwijl je links of rechts van 

zijn route staat en je toont het voorwerp net voor het 

je voorbijfietst� Als dat goed gaat, laat je je kind voorbij-

fietsen en dan links achterom kijken naar het voorwerp� 

-   Om je kind te leren zich op iets anders dan het fietsen 

te concentreren, is het volgende leuk: verzamel wat 

diertjes (knuffels, badspeeltjes, kleurplaten …)� Terwijl je 

kind rondfietst, toon je een beestje en laat je je kind zo 

snel mogelijk het geluid ervan nabootsen� Lukt dat, dan 

laat je even later een ander beestje zien� Met meer-

dere kinderen kun je er eventueel een wedstrijdje van 

maken� Het is gemakkelijker als je telkens even roept 

of fluit, wanneer je een ander diertje toont� Moeilijker 

wordt het als je geen geluid maakt en je kind je zelf in 

het oog moet houden�

-   Een goede voorbereiding op het samen fietsen op 

straat: fiets vrij rond en geef je kind de opdracht 

steeds ongeveer een halve meter rechts van jou te blij-

ven� In het begin zeg je op voorhand wat je gaat doen, 

maar het wordt voor je kind natuurlijk de uitdaging om 

onaangekondigde bewegingen te volgen� 

-     De arm uitsteken kun je heel geleidelijk oefenen door 

je kind eerst in stilstand, met de fiets tussen de benen, en 

daarna al fietsend een balletje of een klein voorwerp aan 

te geven� Kies wel een voorwerp dat goed in de hand 

ligt� Lukt dat goed, dan kun je het  balletje gooien� Voor je 

het weet, speel je samen fietsbasket! 

-     Ook vrij fietsen is een vorm van oefening en spel� 

Laat je kind dat dan ook doen, uiteraard op veilige 

plaatsen� Campings, woonerven, parken en bossen zijn 

allemaal ideale plekken om het naar hartenlust te laten 

racen, slalommen … Laat het maar proberen, letterlijk 

met vallen en opstaan� 

Nogmaals: werk aan de fietsvaardigheid van je kind op 

het ogenblik dat ze nog graag samen met mama en papa 

dingen doen�
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Ben je vandaag samen met je mama of papa boodschappen gaan doen met de 
fiets? Teken wat jullie allemaal hebben gekocht.
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Vanaf wanneer kan mijn kind mee 
in het verkeer?

Zo vroeg mogelijk! 
In de fietskar of op het fietsstoeltje, met de driewieler of het loopfietsje op het voetpad, of op de aanhangfiets achterop� Geef 

je kind zo veel mogelijk de kans om samen met jou ervaringen op te doen!

Wat moet mijn kind kunnen om 
naast mij in het verkeer te fietsen?
Je hoeft echt niet te wachten tot je kind zijn arm kan uit-

steken of achterom kan kijken voor je samen op straat 

gaat fietsen�

De belangrijkste vaardigheden zijn:

-   zonder aarzelen rechtdoor fietsen 

-  bochten maken

-  remmen met twee handen om te vertragen  

of te stoppen� 

Veel kinderen hebben namelijk de neiging te remmen met 

de voeten, of van de fiets te springen� Leer ze remmen 

met twee handen!

Begin voor de veiligheid in rustige straten en laat je kind 

naast je aan de kant van het voetpad fietsen� 

 Pas op! 
-  Een kind dat fietsvaardig is (= technisch goed kan fiet-

sen) is daarom nog niet verkeersvaardig! In het verkeer 

moet je situaties kunnen inschatten, onder tijdsdruk 

kunnen beslissen, snel kunnen handelen enzovoort�

-  Zorg ervoor dat ook jij jezelf zeker genoeg voelt om je 

kind mee te nemen in het verkeer�  (Zie ook ‘Het ver-

keer in: wat zegt de wegcode’ ➔ ‘Naast elkaar fietsen’)
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Spelletjes voor onderweg

Kinderen die zelf fietsen leid je in 
het verkeer niet af, ze hebben het al 
moeilijk genoeg om hun aandacht te 
richten op alle prikkels die op hen 
afkomen. Spelenderwijs kun je hen wel 
helpen om de aandacht te sturen naar 
dat wat belangrijk is in het verkeer.  

Bijvoorbeeld met ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet …’: een rode 

auto (die van rechts komt), een man met een baard (de 

voetganger die net aan een zebrapad wil oversteken), enz� 

In een rustige woonwijk of in een park, kun je natuurlijk 

andere dingen bedenken waarmee kinderen leren om te 

fietsen en tegelijk met iets anders bezig te zijn� Ook als je 

kinderen nog in de bakfiets zitten zijn de onderstaande 

ideeën leuk om hen te leren rondkijken� 

-  Mannen met baarden op de fiets tellen, of auto’s van een 

bepaald merk of … (Vind zelf maar andere dingen uit!)

-  Telkens als je een groene fiets of auto ziet, kwaken als een 

kikker (geel ➔ kwaken als een eend; grijs ➔ trompette-

ren als een olifant ���)

-  Het mooiste huis / de mooiste fiets / het grappigste dier 

onderweg zoeken�

-  Rijd je al met een echte fiets? Dan kun je je fiets als een 

paard toespreken en doen alsof je met een koets rijdt�

-  Kinderen gaan graag voluit, ook op de fiets� Laat ze daar-

om – waar dat kan – eens goed doorvlammen� Bijvoor-

beeld in een park of op een breed vrijliggend fietspad� 

-  Wanneer je voor een rood licht staat, kun je je kind laten 

blazen wanneer jij weet dat het licht op groen gaat sprin-

gen� Zo lijkt het alsof je kind kan toveren!

 Pas op! 
Observeer je kind: moet het zich nog te hard concentre-

ren op zijn rijvaardigheid, dan wacht je beter nog even met 

deze spelletjes!

Leuke tip! 
Langere afstanden fietsen is heel vermoeiend voor 

kinderbeentjes� Laat ze op rustmomenten (bv� als 

je stilstaat voor een licht, of voor je wilt overste-

ken) eventjes met de benen trappelen om de spie-

ren los te maken� 
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Wat moet mijn kind kunnen 
om alleen in het verkeer te fietsen?

Vanaf ongeveer twaalf jaar kan een 
kind alleen fietsen, maar dat is een 
gemiddelde leeftijd. Elk kind evolueert 
op een ander ritme, afhankelijk van 
de intensiviteit waarmee geoefend 
wordt. Ken zelf je kind en laat het niet 
onvoorbereid in het verkeer!

Het belangrijkste is dat het fietsen op zich een 

automatisme is geworden� Zo kan je kind zich volle-

dig op het verkeer concentreren� Verder kan de volgende 

checklist een handige hulp zijn� 

Deze vaardigheden moet je kind beheersen:

-  op-   en afstappen aan de rechterkant van de fiets

-  op een smalle strook rechtdoor fietsen 

-  over een hobbelig parcours rijden

-  snel en veilig stoppen: remmen met twee handen

-  remmen met twee handen om te vertragen

-  een scherpe bocht naar links en naar rechts nemen met 

twee handen aan het stuur

-  slalommen

-  op een rechte lijn fietsen terwijl het een arm uitsteekt 

-  op een rechte lijn blijven fietsen en achteruit kijken 

Deze belangrijke stap – je kind alleen laten fietsen – 

kun je ook in stappen nemen�

-  Laat je kind voor je uit fietsen� Zo houd je het voort-

durend in het oog en zie je ook hoe het op bepaalde 

situaties reageert� 

-  In het begin zul je moeten controleren en veel aan-

wijzingen moeten geven� Geleidelijk aan zal dat 

verminderen�

-  Fietst je kind zelfzeker en veilig voor je uit? Reageert het 

correct in onverwachte situaties? Laat het dan los …

-  Ook als je kind al alleen fietst, kun je nog af en toe 

samen rijden en kijken hoe het gaat� 

Maak van je gezamenlijke fietstochten vooral een leuk 

ontspanningsmoment! Zowel jijzelf als je kind moet 

zorgeloos en graag met de fiets rijden!
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Laat ze niet te vroeg los …

En toch … is voorzichtigheid geboden. 
Ook al heeft je kind al vroeg leren fietsen, 
het is niet verstandig om het voor zijn 
twaalfde alleen in het verkeer te laten 
fietsen. Maar jij kent je kind het beste.

Wist je dat kinderen tot acht à  
negen jaar ...
…  een veel smaller gezichtsveld hebben dan volwasse-

nen? Om zeker te zijn dat ze links en rechts alles zien,  

moeten ze hun hoofd naar de twee kanten draaien! 

…  moeilijk beweging, snelheid en afstanden kunnen  

inschatten? Is een auto nog ver genoeg? Kan hij snel 

stoppen? Kan ik nog oversteken?

… vaak niet herkennen vanwaar een geluid komt?

… gevaar vooraf niet zien aankomen?

… zich slechts op één ding kunnen concentreren?

…  ook op de fiets zeer snel afgeleid zijn door iets leuks, 

bijzonders, opvallends?

…  niet kunnen selecteren welke indrukken (die ze krijgen 

in het verkeer) belangrijk zijn en welke niet?

Wist je dat kinderen van elf of  
twaalf jaar ...
…  nog steeds moeite hebben om hun aandacht te sturen 

en daardoor complexe verkeerssituaties met meer-

dere verkeersdeelnemers moeilijk kunnen inschatten?

…  vaak te lang aarzelen om over te steken? Laat hen zo 

veel mogelijk zelf beslissen wanneer het het goede mo-

ment is om over te steken, maar help mee en bespreek�

Leuke tip!
Ben je er niet helemaal gerust in dat je kind 

alleen fietst? 

Zorg dat je kind met een groepje vrienden 

naar school fietst� Afhankelijk van hun leeftijd kan 

een ouder de groep al dan niet begeleiden�

Je kunt ook meewerken aan een fietspool in de 

school� Zo kun je met verschillende ouders het 

begeleiden afwisselen en hoef je niet elke dag mee 

naar school te fietsen� 
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Even samenvatten: stap voor stap

Voor de verschillende stappen in het fietsleerproces bestaan de onderstaande 
richtleeftijden. Maar pas op: het gaat om gemiddelde leeftijden! Elk kind ontwikkelt 
zich anders. Ouders zijn het best geplaatst om in te schatten wat hun kind kan, 
op voorwaarde dat ze het natuurlijk vaak genoeg begeleiden en observeren in het 
verkeer. 

0-3:  mee in fietsstoel, fietskar, bakfiets … Zelf leren fietsen op 

loopfiets, drie- of vierwielertje (eerst zonder pedalen)

3-6:  met loopfietsje (+ eventueel driewielertje met pe-

dalen) oefenen op (voet)pad, terwijl ouder meestapt� 

Voor de langere afstanden in fietsstoel, fietskar of 

bakfiets, eventueel op een aanhangfietsje� 

6-9:  met de fiets oefenen op het voetpad, terwijl mama 

of papa meestapt of ernaast rijdt op de rijbaan� Ge-

leidelijk aan in rustige stukken op de rijbaan mee-

fietsen naast mama of papa� Het kind rijdt aan de 

kant van het trottoir, de begeleider vormt een buffer�  

Verkeer inschatten is moeilijk, maar we wennen er 

geleidelijk aan�

9-12:  meefietsen op de rijbaan, eerst naast de ouder, ge-

leidelijk aan meer voorop� Nu is het tijd om echt aan 

het verkeersinzicht te werken� Oefenen op concrete 

plaatsen�

12+:   samen nieuwe routes oefenen, stilaan klaar voor de 

grote stap� Ken zelf je kind en laat het niet on-

voorbereid in het verkeer! Ook voor 12-jarigen 

is een onbekend, druk kruispunt oversteken nog 

moeilijk�

In heel rustige dorpen en wijken, of op bekende routes, 

kunnen kinderen ook al vanaf hun 10e alleen fietsen� Maar 

in de meeste buurten in Vlaanderen is het verkeer daar 

iets te druk voor�
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Weet je nog welke weg je vandaag hebt afgelegd met de fiets? Teken hier je eigen 
wegenkaart. 
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Heb jij een lievelingsdier? Of een favoriet personage uit een film of tv-serie? Teken 
die eens op een fiets!
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Kinderen flappen er voortdurend dingen uit waar ouders hard moeten om lachen. 
Maar vaak ben je die uitspraken na een tijdje vergeten. Hieronder kun je de 
grappige of rake woorden opschrijven die je rakkers tijdens jullie fietstochtjes uit 
hun mouw hebben geschud.

Om te onthouden: 
de grappigste kinderuitspraken
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Het bos van de slimme fietsen

Kinderstoeltje, fietskar, bakfiets, 
aanhangfiets … Wat kies je?

Kinderstoeltje
-  Neemt nauwelijks plaats in� Je zet het gewoon op je 

eigen fiets� 

-  Handig, gemakkelijk en misschien de meest evidente 

keuze … als je maar één kind moet vervoeren� 

-  Pas te gebruiken als je kind al heel stevig kan zitten (min� 

9 maand). Voor baby’s kun je een maxi-cosidrager 

voor achterop de fiets aanschaffen� 

-  Installatie van een stevige, dubbele fietspoot is aan 

te raden� 

 Pas op! 
Vergeet niet dat je evenwichtsgevoel grondig verandert, 

het is even wennen… 

Kinderzitjes zijn daarom eigenlijk de meest onveilige 

manier om kinderen te vervoeren!

Moederfietsen – met extra ruimte voor kinderstoeltjes 

– zijn wel steviger en stabieler dan andere fietsen�

Fietskar of bakfiets 
-  Kinderen zitten comfortabeler dan in een fietsstoel� 

-  Biedt bescherming tegen zon, regen, wind, opsprin-

gende steentjes … 

-  Rijdt een pak stabieler dan een fiets met een kinder-

stoeltje op� 

-  Extra ruimte voor heel wat bagage� 

-  Geschikt voor kinderen tot vijf jaar, maar in sommige 

modellen kunnen ook oudere kinderen comfortabel 

zitten�
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Aanhangfiets of fietsstang
-  Een aanhangfiets is een kinderfiets zonder voorwiel 

die aan de fiets van de ouder wordt vastgekoppeld� Een 

model dat wordt vastgemaakt aan de bagagedrager 

is stabieler dan een model dat aan de zadelpen wordt 

bevestigd� 

-  Een fietsstang dient om een volledige kinderfiets aan 

de fiets van een ouder te hangen� Het voordeel is dus 

dat de eigen kinderfiets kan gebruikt worden en dat er 

dus geen aparte (aanhang)fiets gekocht moet worden� 

Hier is het belangrijk dat de fiets recht hangt en stabiel 

is� 

-  Een stevig aanhangsysteem is levensnoodzakelijk! 

De aanhangfiets mag niet scheef gaan hangen� 

-  Voor beide systemen moeten kinderen zelfstandig 

kunnen fietsen�
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Waarom investeren in 
een bakfiets / fietskar?

Bakfietsen en fietskarren zijn op het eerste gezicht niet goedkoop, zeker niet als je 
kiest voor kwaliteit. Maar bedenk dat een duurdere (kwaliteitsvolle) fietskar of 
bakfiets jaren mee gaat. En je spaart een boel autoritten en vaste autokosten uit 
(zie ook ‘Waarom fietsen? Fietsen is voordelig!’)

Een simpel rekensommetje leert dat je de aanschaf van 

bijvoorbeeld een fietskar heel snel hebt terugverdiend!

Het vervoer van en naar de creche, met eventueel 

een ommetje langs de winkel is goed voor gemiddeld 

5 kilometer per dag� 

En er zijn 200 werkdagen per jaar�

➔ 1000 km per jaar 

Gemiddelde kost auto: 0,30 €/km

➔ 300 € per jaar! 

Zelfs voor wie ze relatief weinig gebruikt, is een de-

gelijke fietskar na 2 of 3 jaar terugverdiend� Terwijl ze 

makkelijk het dubbel aantal jaren meegaat!

Daar komt nog bij dat een degelijke fietskar of bakfiets ook 

tweedehands nog aardig wat kan opleveren� 

Een voorbeeldje:

Bart en Tine kochten voor hun twee kindjes Mattias 

en Sofie een stevige fietskar voor 1000 euro� Dagelijks 

werden de twee spruiten ermee naar de crèche en 

later naar school gebracht� 

Na vijf jaar fietsplezier verkochten ze de fietskar voor 

500 euro door aan hun vrienden Stef en Eva, die net 

een zoontje hadden gekregen� 

Na drie jaar verkochten zij de fietskar op hun beurt 

door voor 250 euro� Na acht jaar was de fietskar nog 

steeds in zeer goede staat en een kwart van de origi-

nele prijs waard� 
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Nog enkele ijzersterke argumenten:
-  Voor een auto sluiten we een lening af, 

 waarom dan niet voor een bakfiets? 

-  Eens je kinderen eruit gegroeid zijn, kun je de slimme 

fiets blijven  gebruiken om boodschappen te doen!

-  Je draagt bij tot een veiliger en leefbaarder 

verkeer. Want elke bakfiets of fietskar meer betekent 

een auto minder aan de drukke schoolpoort!

Maar vooral: zijn je kinderen zo’n investering niet 

waard?

 Pas op! 
Grote prijsverschillen hebben altijd wel een reden� Het 

verschil kan zitten in de kwaliteit en de duurzaamheid van 

de gebruikte materialen, in het gewicht van de materialen 

(en dus in de wendbaarheid van de fiets), in het comfort 

van de kinderen … Goedkopere modellen gaan vaak min-

der lang mee en moeten vaker hersteld worden� 

Heb je in de supermarkt of op het internet een koopje 

gezien dat te mooi lijkt om te weigeren? Een degelijk merk, 

aan een supervoordelige prijs? Leuk! Maar is de informatie 

en de dienstverlening, ook na de aankoop, even goed als 

bij een goede fietshandelaar?

Leuke tip!
Krijg je er een kindje bij, dan is een bakfiets 

of fietskar misschien een leuk idee voor de 

geboortelijst�
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Bakfiets of fietskar?

De keuze tussen een bakfiets of 
een fietskar is afhankelijk van je 
eigen smaak en voorkeur, maar 
ook van de eigen situatie en van de 
omstandigheden waarin je de fiets 
wilt gebruiken. We zetten de voor- en 
nadelen van beide opties naast elkaar. 

Toets al die criteria aan je persoonlijke situatie, infor-

meer je uitgebreid bij een fietshandelaar en vergelijk, 

vergelijk, vergelijk … 

Probeer zeker een testritje te maken� Er is namelijk 

nogal wat verschil in de rijstijl van verschillende bakfietsen 

en fietskarren� Vaak zal vooral je persoonlijke fietsgevoel 

(stabiel, wendbaar, hoe hard moet ik trappen?) je keuze 

bepalen� 
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Bakfiets Fietskar

Duurder dan een fietskar� Goedkoper dan een bakfiets� Heb je net nieuwe fietsen gekocht 
of was je dat van plan? Dan is een fietskar niet zo’n zware extra 
investering�

Sowieso een extra fiets in huis� Te koppelen aan verschillende fietsen� Mama en papa kunnen 
hun eigen fiets dus blijven gebruiken�

Plaats voor drie of zelfs vier kinderen + bagage� Plaats voor twee kinderen + bagage�

Je kinderen zitten vooraan� Je ziet hen en kunt onderweg 
makkelijker babbelen over wat je onderweg ziet�

De kinderen zitten achteraan, je kunt ze dus niet zien� 
Hoe goed voel je je daarbij? 
Met een achteruitkijkspiegel kun je wel de kar in het oog 
houden� 

Om je bakfiets te stallen heb je genoeg ruimte nodig� 
Heb je een garage?

Voor een fietskar heb je veel minder stallingsruimte nodig�

Wil je de kinderen kunnen afzetten op de crèche / op school 
en gewoon verderfietsen naar het werk, het station ���? Zoek dan 

zeker naar een vlot fietsende bakfiets, bv� een tweewieler�

Je kunt de fietskar loskoppelen en aan de crèche / de school laten 
staan� Zo kun je met je eigen fiets doorrijden naar het werk of 
het station� Dan kan een ander de fietskar en kindjes oppikken�

Soms minder hoofdsteun en dus minder geschikt voor lange 
afstanden�

Ideaal voor langere afstanden� De kindjes kunnen er lekker in 
slapen terwijl mama of papa trapt!

Je kunt de bakfiets laten staan om verder te wandelen met de 
baby, bv� in een draagdoek of in een opklapbare buggy die je ook 

in de bak vervoert� 

De meeste modellen kun je ook als (dubbele) buggy gebruiken� 

De meeste bakfietsen zijn niet plooibaar 
en moeilijk te vervoeren� Maar is dat nodig? 

Een fietskar kun je plooien en is dus makkelijk met de auto te 
vervoeren� Dat kan handig zijn voor verre daguitstapjes of om 
mee te nemen op reis�

45



Welke bakfiets? 

-  Er bestaan bakfietsen met twee wielen en met drie 

wielen. Tweewielers rijden over het algemeen vlotter, 

vergelijkbaar met een gewone fiets� Driewielers zijn log-

ger maar stabieler� (Zie ook ‘Tips voor tijdens het rijden’)�

-  Bij de driewielers is er nog een groot verschil in rijstijl 

tussen die met meesturende bak en apart mee-

draaiende wielen� De meeste bakfietsen hebben een 

meesturende bak, die helemaal meedraait als je stuurt� 

Dat is even wennen in het begin�

-  Je vindt steeds meer bakfietsen met elektrische 

trapondersteuning� Zeker geen overbodige luxe als 

je je fiets met meerdere kinderen erin een brug of heu-

vel op moet duwen� 

-  Sommige bakfietsen kun je dichtplooien, de meeste 

kun je afsluiten om de inhoud te beschermen tegen 

regen en diefstal�

-  Ieder merk heeft zijn eigen look�  Voor ieder wat wils 

dus� 

Leuke tip! 
Ga te rade bij een fietshandelaar� Hij zal samen 

met jou bekijken waarvoor je de bakfiets / kar wilt 

gebruiken en welk type het beste bij je past� Een 

goede fietshandelaar biedt kwaliteit, advies vóór en 

tijdens de verkoop én je kunt er terecht voor even-

tuele herstellingen� Ook je bakfiets / fietskar heeft 

namelijk af en toe een onderhoudsbeurt nodig� 

Tekenplaats
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Welke fietskar?

-  Welke kar het beste bij je past hangt af van: de breedte 

van de kar (moet ze door een gewone deur kunnen?), 

de plaats om hem te stallen, de nodige bagageruimte, 

de nodige ruimte voor de kinderen (1 of 2?), de leeftijd 

van de kinderen, je budget … Wil je de kar dagelijks 

gebruiken? En hoe lang? 

-  Fietskarren met harde bodem zijn een pak steviger 

en duurzamer� 

-  Er bestaan ook fietskarren voor één kind� Die zijn min-

stens even stabiel als de modellen voor twee kinderen�

-  Een kar die wordt aangehecht ter hoogte van de 

as van het achterwiel ligt stabieler op de weg dan 

een systeem dat onder het zadel wordt bevestigd� 

-  Zoek naar een gemakkelijk en veilig hechtsys-

teem om de fietskar snel vast en los te koppelen� 

Zeker als beide ouders de kar aan hun fiets willen vast-

maken of als de kar dagelijks los- en vastgemaakt moet 

worden, bv� thuis of op de crèche� 

-  Vind je het te zwaar om een volgeladen fietskar te trek-

ken? Overweeg dan eens om een fiets met elektri-

sche trapondersteuning aan te schaffen� 

 Pas op!  

Leuke tip! 
Vergelijk verschillende merken niet alleen via de cata-

logus of de website van de verkoper, maar probeer ze 

ook uit! Elke bakfiets / fietskar fietst namelijk net een 

beetje anders�  In plaats van je kinderen – het is een 

testrit, dus neem geen risico! – kun je enkele zakken 

met aardappelen vervoeren�

Testen? Advies nodig? Dat kan

-  bij vrienden of kennissen;

-  op enkele adressen waar je slimme fietsen kunt testen 

(je vindt ze achteraan in dit boekje);

-  op de Fiets ze!-evenementen�
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Waar moet ik nog op letten 
als ik een bakfiets / fietskar koop?

-  Is de fietskar / bakfiets uitgerust met gordeltjes? 

-  Het zeil dat je kind tegen weer en wind beschermt, is 

vaak van plastic� Zijn er voldoende ventilatievakken? 

Bij veel karren heb je zowel een gaas als een plastic 

afsluiting�  

-  Kun je voor het vervoer van een baby een baby-

schaal, een speciaal babyhangmatje of een maxi-cosi-

houder installeren? 

-  De kinderen mogen tijdens het rijden niet met hun 

handen bij de wielen geraken�

-  Een fietskar en het voorste stuk van een bakfiets rijden 

heel wat lager dan een auto of een fiets� Kies dus voor 

een felle kleur en maak jezelf extra zichtbaar met een 

vlaggetje of reflecterende stickers�

-  Heeft je fietskar / bakfiets een goed veersysteem? 

Zo is je kind beter beschermd tegen schokken� Zeker 

voor kleine kindjes is dat van belang�

-  Let erop dat de reflectoren achteraan (en het even-

tuele licht) dicht tegen de buitenrand van de kar zitten, 

zodanig dat achteropkomende auto’s de breedte van 

de kar goed kunnen inschatten� Bij een bakfiets let je op 

de voorste reflectoren�

Specifiek voor de fietskar:
-  De fietskar moet apart kunnen draaien ten opzich-

te van je fiets� Zo blijft de kar recht als je fiets valt� 
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Tips voor tijdens het rijden

Met bakfiets of fietskar heb je een 
langere remafstand: houd afstand!

 Maak steeds de gordeltjes vast 
voor vertrek. Zelfs als de bakfiets of 
fietskar zou omvallen, zijn de kinderen 
beschermd.

 Vermijd zo veel mogelijk kasseien, 
putten, drempels. (Zelfs als je vering 
hebt!) Lukt dat niet, pas dan je 
snelheid aan. 

Voor de fietskar: 
-  De fietskar is breder dan je fiets! Let op de ruimte 

tussen twee paaltjes, de breedte van (verhoog-

de) fietspaden …

-  Houd rekening met de lengte van de kar als je iemand 

inhaalt� 

-  Sluit het muggengaas van de fietskar ook bij mooi 

weer� Zo blijven de kinderen beschermd tegen opspat-

tende steentjes, insecten …

-  Naast de snelkoppeling is er bijna altijd een extra 

veiligheidsriem aanwezig� Maak die zeker steeds 

goed vast� 
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Voor de bakfiets: 
Een tweewieler fietst ongeveer zoals een gewone fiets� 

Een driewieler is stabieler als je bijvoorbeeld stopt aan 

een kruispunt, maar aan het fietsen zelf moet je iets meer 

wennen�

-  Stuur bij schuine fietspaden of in bochten tegen met je 

lichaam� Gebruik je gewicht, zeker bij driewielers�

-  Neem trage bochten met een driewieler�

-  Je zit als bestuurder verder van het voorste punt 

dan bij een gewone fiets� Vergeet dat niet, bijvoorbeeld 

als je bochten neemt of achter iemand rijdt�

-  Opstappen is makkelijker als je de remmen ingeduwd 

houdt, of als de handrem aanstaat (bij driewielers)�

-  Let op dat de kinderen hun handen binnen de bak 

houden tijdens het fietsen of er niet uitleunen� Maak 

hier goede afspraken over met je kind�
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De verkeersregels voor 
(bak)fietsen en fietskarren 

Het volledige verkeersreglement, tot in 
de details, zul je hieronder niet vinden. 
Daarvoor rekenen we ook op de kennis 
en de ervaring van de ouders. Maar er 
zijn wel een aantal speciale regels voor 
wie naast zijn kinderen fietst of passagiers 
wil vervoeren. Beginnen doen we echter 
met een belangrijk onderscheid …

Rijwiel ❮ ❯ fiets
De wegcode maakt een onderscheid tussen rijwielen en 

fietsen. Dat onderscheid heeft vooral te maken met het 

aantal wielen� Het komt er op neer dat alle fietsen rijwielen 

zijn, maar niet alle rijwielen zijn ook fietsen …

De definities
Rijwiel: 
 elk voertuig met twee of meer wielen, dat door één of 

meer van de gebruikers wordt voortbewogen door mid-

del van pedalen of van handgrepen en niet met een motor 

is uitgerust, zoals een fiets, een driewieler of een vierwieler�

Fiets:
 een rijwiel met twee wielen� 

Voor alle duidelijkheid
Bakfietsen met twee wielen worden als fietsen be-

schouwd�  Als we het op de volgende pagina’s over fietsen 

hebben, bedoelen we dus ook bakfietsen met twee wielen�

Bakfietsen met drie of vier wielen worden niet als 

fietsen beschouwd, maar als rijwielen. Voor bakfietsen 

met drie of vier wielen gelden dus soms andere regels 

dan voor gewone fietsen en bakfietsen met twee wielen� 

 Pas op! 
De wegcode maakt een onderscheid tussen verschillende 

soorten fietsen, maar bevat helaas ook nogal wat lacunes,  

zeker voor bakfietsen� We rekenen dan ook op ieders ge-

zond verstand. Wet of geen wet, zorg dat je je altijd 

goed zichtbaar en correct door het verkeer begeeft! Het is 

in het belang van je eigen veiligheid en die van je kinderen!
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Vóór je de weg op kunt: 
is je fiets in orde? 

Breedte
Een fiets mag maximaal 75 centimeter breed zijn, een fiets-

kar 1 meter en een rijwiel maximaal 2,50 meter� (Denk 

bijvoorbeeld aan grote go-carts aan de kust�) 

Passagiers
Wil je een passagier vervoeren, dan moet je fiets uitgerust 

zijn met een speciaal daartoe ingerichte zitplaats� Die moet 

voldoende bescherming bieden voor handen, voeten en 

rug� Dat laatste geldt ook voor fietskarren en bakfietsen�

Een fietskar mag maximaal 2 passagiers vervoeren� Er is 

geen leeftijdsgrens�

De lading (passagiers inbegrepen) mag hoogstens 80 kilo-

gram bedragen� Bij een groter gewicht is een extra rem-

systeem nodig dat automatisch in werking treedt als de 

fietser remt�

Afhankelijk van het type kan een bakfiets 4 passagiers ver-

voeren� Er staat geen limiet op de lading of de leeftijd�

Verlichting
-  Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van 

de dag, en overdag als de zichtbaarheid minder dan 200 

meter is, moet elke fietser een wit of geel licht vooraan 

en een rood licht achteraan hebben� 

-  De lichten mogen op de fiets of op de kledij of rugzak 

bevestigd worden� 

-  Knipperende lichten zijn in België toegestaan�

Slimme fietsen
-  Een fietskar moet een extra rood achterlicht krijgen als 

de kar het vaste of losse licht van fiets of fietser onzicht-

baar maakt�

-  Voor bakfietsen met drie of vier wielen geldt dezelfde 

regel als voor fietsen: vooraan een wit of geel licht, ach-

teraan een rood licht, bij nacht of beperkte zichtbaar-

heid� Breng indien mogelijk twee voorlichten aan op de 

bak zelf, zodat auto’s de breedte van je rijwiel kunnen 

inschatten�
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 Pas op! 
Denk ook aan verlichting en reflectoren (zie verder) op 

een kinderfiets!

Uitrusting
Elk rijwiel (dus ook elke fiets) moet beschikken over 

- een bel die hoorbaar is op 20 meter afstand;

-  twee remmen, één aan het voorwiel en één aan het ach-

terwiel� Voor fietsen met een wieldiameter kleiner dan 50 

centimeter is één rem voldoende; 

- reflectoren*� 

* Regelgeving over reflectoren

 -  Bij nacht of bij zichtbaarheid bij minder dan 200 meter 

zijn alle reflectoren verplicht� 

 -  Bij goede zichtbaarheid (meer dan 200 meter) gelden 

verschillende regels, afhankelijk van het type fiets�

Gewone fietsen
Verplicht:

- witte reflector vooraan

- rode reflector achteraan

-  oranje reflectoren op de pedalen

-  twee oranje reflectoren tussen de spaken van elk wiel of 

een witte reflecterende strook op de banden

Mountainbikes en koersfietsen
- zonder spatbord: geen enkele reflector verplicht

-  met minstens één spatbord: alleen witte reflector voor-

aan en rode reflector achteraan verplicht

Kinderfietsen en vouwfietsen 
(met wieldiameter van max� 50 cm)

Geen enkele reflector verplicht
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Fietskar
-  twee identieke rode reflectoren achteraan (+ de reflec-

toren op de fiets zelf)

Bakfietsen
-  voor alle types:  

oranje of gele reflectoren op de pedalen verplicht 

-  1 of 2 witte en rode reflector(en),  

afhankelijk van het type:

 aantal rode reflectoren achteraan

 aantal witte reflectoren vooraan

 Tweewieler  1 1

 Driewieler met één voorwiel 1 2

 Driewieler met twee voorwielen 2 1

 Vierwieler 2 2

Een tandje bij …
Alle rijwielen (dus ook fietsen) mogen worden uitgerust 

met een elektrische hulpmotor met een nominaal continu 

vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijf-

kracht geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onder-

broken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u be-

reikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen� 

Dat noemen we elektrische trapondersteuning: de be-

stuurder moet eerst trappen om de motor in gang te 

krijgen� Dat verandert niets aan de verkeersregels die die 

rijwielen moeten volgen� 

Leuke tip! 
Zeker in heuvelachtig gebied, voor langere tochtjes 

of als je veel bruggen op je vaste route hebt, kan 

een elektrische bakfiets of een elektrische fiets om 

de fietskar te trekken een grote hulp zijn!
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Het verkeer in: 
wat zegt de wegcode? 

BELANGRIJKE OPMERKING VOORAF!!!
De Fietsersbond pleit ervoor om alle rijwielen van minder 

dan 1 meter breed, ongeacht het aantal wielen, dezelfde 

regels te laten volgen als voor fietsen (= ook bakfietsen 

met twee wielen)� Voorlopig is dat echter nog niet het ge-

val, let daarom goed op de uitzonderingen! 

Fietsen op het fietspad
-  Fietsen moeten een verplicht fietspad volgen, tenzij het 

niet berijdbaar is, bijvoorbeeld door putten, sneeuw, glas …

-  Je mag als fietser het fietspad verlaten om voor te sor-

teren, om iemand in te halen of om rond een hindernis 

te rijden�

 Pas op! 
Rijwielen die breder zijn dan 1 meter mogen NIET op het 

fietspad en zijn dus verplicht op de rijbaan te fietsen� Rij-

wielen die minder breed zijn dan 1 meter mogen, maar 

moeten niet op het fietspad� 

Naast elkaar fietsen
-  Fietsen mogen op een fietspad met twee naast elkaar 

rijden� Zorg er wel voor dat je plaats maakt als je iemand 

moet kruisen of als iemand je wil inhalen� 

-  Bij een tegenligger op een tweerichtingsfietspad, laat je 

je kind verder fietsen en rijd je zelf even achter hem aan� 

-  Op de rijbaan mogen gewone fietsen altijd met maxi-

mum twee naast elkaar fietsen, op voorwaarde dat te-

genliggers kunnen passeren� 

Er is één uitzondering: buiten de bebouwde kom zijn 

fietsers verplicht achter elkaar te gaan rijden om achterop-

komend verkeer te laten inhalen� 

Neem je kind dus pas mee op de drukkere banen zonder 

fietspad buiten de bebouwde kom, als het al goed genoeg 

kan fietsen om niet meer voortdurend naast je te moeten 

blijven rijden� 

Binnen de bebouwde kom mogen fietsers met twee 

naast elkaar blijven rijden, zelfs als achteropkomend ver-

keer hen zo niet kan inhalen� Bij jonge kinderen is het be-
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langrijk om hen gerust te stellen en rustig naast elkaar te 

blijven rijden� De auto mag jullie pas inhalen als de linker-

helft van de rijbaan vrij is� 

Leer oudere kinderen dat het wel hoffelijker is om even 

achter elkaar te rijden om de autobestuurder door te laten�

 Pas op!
-  Als één van beide fietsen een fietskar trekt, moet je 

verplicht achter elkaar rijden�

-  Rijwielen met 3 of meer wielen mogen ook niet naast 

elkaar rijden�

Fietsen op het trottoir
-  Kinderen mogen tot 9 jaar op het trottoir fietsen, als ze 

met een fiets rijden met een wieldiameter kleiner dan 

50 centimeter� 

-  De fietsers mogen geen voetgangers in gevaar brengen! 

Leer je kind dus te vertragen of zelfs af te stappen als er 

andere mensen op het voetpad zijn� Zeker met loop-

fietsjes kunnen kinderen vrij grote snelheden halen� 

-  Als ouder fiets je naast je kind, maar wel op de rijbaan, 

niet op het trottoir� 

Nog enkele belangrijke verschillen!
-  De toelating voor fietsers om op busstroken en bijzon-

dere overrijdbare beddingen te rijden, geldt alleen voor 

fietsen� Niet voor andere rijwielen! 

-  Ook de meeste onderborden gelden alleen voor fiet-

sen� Als fietsen (en dus ook bakfietsen met twee wie-

len) tegen de richting in door eenrichtingsstraten mo-

gen rijden of in voetgangersgebied mogen rijden, dan 

geldt dat NIET voor andere rijwielen!

Voor alle duidelijkheid: als je met een rijwiel (met een 

breedte van minder dan één meter) kiest om op het fiets-

pad te rijden, dan is het wel logischer en zeker veiliger 

om alle verkeerslichten en verkeersborden voor fietsers 

te volgen� Ook al gelden die strikt genomen dus niet voor 

jou� Aan dit soort onveilige verwarringen wil de Fietsers-

bond dus een einde stellen�
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 Pas op! 
De voorrangsregels voor auto’s gelden ook voor de 

fietsers en andere rijwielen! Denk dus niet dat je als zachte 

weggebruiker automatisch voorrang hebt op een kruis-

punt!

Tot slot
Er is in België geen minimumleeftijd vanaf wanneer men 

mag beginnen fietsen, maar een fietser moet natuurlijk wel 

in staat zijn om de fiets te kunnen besturen�
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Naar wie ben je vandaag gefietst? Of naar welke plek? 
Teken die persoon of plaats hieronder.
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Gebeurde er onderweg iets leuks, grappigs of ontroerends, dat je nooit wilt 
vergeten? Of zag je iets wat je getroffen heeft? Noteer het dan hier. 

Om te onthouden: 
de mooiste herinneringen
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‘Joepie, een nieuwe fiets!’

Spannend voor de kinderen, maar 
ook voor de ouders …

Is je kindje zijn loopfiets ontgroeid? 
Dan dringt de aanschaf van een 
eerste echte fiets zich op! Best wel 
een belangrijke stap, waarbij je niet 
overhaast te werk mag gaan. Ook al 
popelt de toekomstige gebruiker van 
ongeduld om de nieuwe fiets in te 
rijden …

Waar let ik extra op bij de aanschaf 
van een kinderfiets? 

Afmeting
-  Koop geen fiets op de groei� Zorg dat hij meteen 

goed past� Kinderen moeten met twee voeten aan de 

grond kunnen als ze op het zadel zitten� Kinderen met 

meer fietservaring moeten, met lichtgebogen been, de 

bal van de voet op de trapper in laagste stand kunnen 

zetten� 

-  Ook de afstand tussen zadel en stuur is van groot 

belang� Met een verstelbare stuurpen en zadelpen, kun 

je die afstand aanpassen�

Verlichting
-  Voor de veiligheid van je kind is het belangrijk dat het 

licht perfect werkt� Denk even na over de omstandighe-

den waarin je kind zal fietsen: op slecht verlichte wegen 

en dus in het halfduister? Of enkel in de stad en op 

goed verlichte wegen? 

-  Naafdynamo’s werken uitstekend en raken niet 

zo gemakkelijk beschadigd� Batterijverlichting werkt 

zeker even goed, maar er zijn veel verschillen in licht-

sterkte�

-  Kies bij voorkeur voor verlichting die ook blijft branden 

als de fiets stil staat, zoals aan een verkeerslicht�

 Pas op! 
Er zijn heel wat kleine ‘coole’ fietslichtjes op de markt, die 

bijvoorbeeld flikkeren� Maar die geven niet altijd voldoende 

licht! 
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Nog meer veiligheid
-  Remmen van kinderfietsen zijn vaak te hard aangespan-

nen, zodat de kinderen zelf onvoldoende kunnen rem-

men� Let er zeker op dat de remgreep en het handvat 

niet te ver uit elkaar staan, zodat je kind makkelijk kan 

remmen�

-  Op kinderfietsen met een wieldiameter kleiner dan 50 

cm (tot en met 20 inch) zijn reflectoren alleen ver-

plicht bij duisternis of slechte zichtbaarheid� Daarom 

worden ze vaak verkocht zonder reflectoren� Als dat zo 

is, zorg er dan zelf voor dat de fiets alle reflectoren heeft! 

Zeker als je kind ook in de donkere wintermaanden naar 

school fietst�

Leuke tip! 
Een kinderfiets met een vlaggetje springt sneller 

in het oog van de automobilisten! 

Extra opties?
Een bloemetje aan het stuur hangen of een leuke bel kie-

zen, moet zeker kunnen� Maar versieringen mogen de vei-

ligheid natuurlijk niet in gevaar brengen (door bijvoorbeeld 

tussen de spaken of de ketting te komen)� Het komt er dus 

vooral op aan je gezond verstand te gebruiken! 

Dit zijn wel noodzakelijke onderdelen:

-  een makkelijke en goed hoorbare fietsbel;

-  een staander, zodat de fiets niet zo gemakkelijk omvalt;

-  een stevige en brede bagagedrager�

Kwaliteit
-  Kies een lichtgewicht, dat toch gemaakt is uit stevig 

materiaal� Een kwalitatieve fiets gaat langer mee en kan al 

eens tegen een stootje� Je kind fietst er ook vlotter mee�

-  Misschien kun je een doorgeefcircuit opzetten met vrien-

den, buren … of deelnemen aan een tweedehandsver-

koop� Interessant, maar laat tweedehandsfietsen zeker 

altijd even nakijken door je handelaar� 

En last but not least: laat je kind altijd een proefrit maken voor je een fiets koopt! 
Alleen je kind kan zeggen of het zich er goed op voelt en er vlot mee kan rijden.
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Banden:  Voldoende opgepompt?

    In goede staat? 

    Perfect profiel? 

Lichten:   Geen defecten?

    Reservebatterijen op zak? 

Remmen:   Werken ze? 

    Remgrepen niet te los of te hard?

    Remblokjes niet versleten? 

Reflectoren:  Proper? 

    Zichtbaar?

    Goed bevestigd?

Ketting:   Goed gesmeerd?

    Niet verroest? 

    Te weinig of te veel speling?

Wielen:   Geen speling?

    

 Pas op!
 Kan de kledij van het kind niet blijven haperen 

tussen ketting of wielen?

Op tijd en stond een controle

Ook na de aankoop moet je blijven 
nagaan of de fiets nog voldoet aan 
alle veiligheidsvoorschriften. En of hij 
nog wel naar behoren kan rijden …
We helpen je een handje.

Checklist voor je (kinder)fiets
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Handig, gezellig en plezierig

Ouders en kinderen kunnen samen de 
kinderfiets een beetje pimpen!

Enkele leuke tips: 
-  Versier de fiets met ballonnen, stickers, kunst-

bloemen (strandbloemen) of crêpe-papier�

 Pas op! 
 Let er wel op dat niets van al dat moois tus-

sen je ketting of je wielen kan terechtkomen!

-  Knutsel een bakje of een mandje voor op je fiets� 

-  Laat je spaken rammelen, bijvoorbeeld door 

met een tang kroonkurken rond je spaken te 

plooien� Je kunt ook fietskleppers maken door 

speelkaarten rond je spaken te plooien en met 

   wasknijpers vast te zetten� Zo horen voetgangers 

  en andere fietsers dat je eraan komt!

-  Repareer samen je lekke band� Dat lijkt misschien 

niet leuk, maar als je dat onder de knie hebt, kun 

je altijd je plan trekken als je (later) eens een 

verre tocht maakt� Natuurlijk moet je dan wel 

het herstelgerei bij je hebben� 

-  Maak samen je fiets eens heel goed schoon� Dat 

hoeft niet noodzakelijk een ernstige bezigheid 

te zijn, zeker niet als er water binnen handbe-

reik is …
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Heb je onderweg iets leuks meegemaakt of iets moois gezien? Misschien ben je op 
een speciale plek beland?
Teken het hier.
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Wie bezoek je allemaal met de fiets? Vrienden, je grootouders, de bakker? 
Laat hen hier een boodschap voor jou opschrijven of een kleine tekening maken

Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:

Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:

Mijn fiets-vriendenalbum
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Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:

Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:
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Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:

Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:
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Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:

Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:
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Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:

Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:
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Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:

Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:
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Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:

Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:
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Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:

Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:
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Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:

Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:
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Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:

Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:
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Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:

Datum: Plaats: 

Reden van bezoek:

Leuke boodschap / tekening:
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Gaan we te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of met de auto? 

Datum:  

Bestemming:

We gingen:  te voet 

  met de fiets 

  met het openbaar vervoer  

  met de auto

Om deze reden kozen we voor dat vervoersmiddel: 

Dit vond ik leuk tijdens de tocht:  

Dit vond ik niet leuk tijdens de tocht: 

We gingen op stap met …
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Datum: 

Bestemming:

We gingen:  te voet 

  met de fiets 

  met het openbaar vervoer  

  met de auto

Om deze reden kozen we voor dat vervoersmiddel: 

Dit vond ik leuk tijdens de tocht:  

Dit vond ik niet leuk tijdens de tocht: 
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Datum: 

Bestemming:

We gingen:  te voet 

  met de fiets 

  met het openbaar vervoer  

  met de auto

Om deze reden kozen we voor dat vervoersmiddel: 

Dit vond ik leuk tijdens de tocht:  

Dit vond ik niet leuk tijdens de tocht: 
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Datum: 

Bestemming:

We gingen:  te voet 

  met de fiets 

  met het openbaar vervoer  

  met de auto

Om deze reden kozen we voor dat vervoersmiddel: 

Dit vond ik leuk tijdens de tocht:  

Dit vond ik niet leuk tijdens de tocht: 
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Datum: 

Bestemming:

We gingen:  te voet 

  met de fiets 

  met het openbaar vervoer  

  met de auto

Om deze reden kozen we voor dat vervoersmiddel: 

Dit vond ik leuk tijdens de tocht:  

Dit vond ik niet leuk tijdens de tocht: 
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Datum: 

Bestemming:

We gingen:  te voet 

  met de fiets 

  met het openbaar vervoer  

  met de auto

Om deze reden kozen we voor dat vervoersmiddel: 

Dit vond ik leuk tijdens de tocht:  

Dit vond ik niet leuk tijdens de tocht: 
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Datum: 

Bestemming:

We gingen:  te voet 

  met de fiets 

  met het openbaar vervoer  

  met de auto

Om deze reden kozen we voor dat vervoersmiddel: 

Dit vond ik leuk tijdens de tocht:  

Dit vond ik niet leuk tijdens de tocht: 
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Datum: 

Bestemming:

We gingen:  te voet 

  met de fiets 

  met het openbaar vervoer  

  met de auto

Om deze reden kozen we voor dat vervoersmiddel: 

Dit vond ik leuk tijdens de tocht:  

Dit vond ik niet leuk tijdens de tocht: 
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Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat het leuker wordt om te fietsen in jouw dorp 
of stad? Schrijf of teken het hier.

Het kan altijd leuker!

86



Enkele nuttige links: 
www�fietsersbond�be

www�gezinsbond�be

www�bivv�be

www�fietsenmetkinderen�info

www�mobiel21�be

www�mobile-bambini�eu

www�stimulus�nu

www�testbak�be

www�verkeersouders�be

Leuke boeken voor klein en groot  
-  20 Fietsspelletjes� Leuke Fietsoefeningen voor alle 

kinderen� Provincie Vlaams Brabant, 2011� 

  (Met voorleesboekje “Zo werd Lowie een fietskonijn”)

- Stefan Boonen, Ik fiets, Clavis, 2008

- Stefan Boonen, Met opa op de fiets, Clavis, 2004

- Paulette Bourgeois, Sam leert fietsen, Clavis, 1979

- Dick Bruna, Nijntje op de fiets, Mercis, 1995

-  M� Busser, Liselotje krijgt een fiets, Van Holkema &  

Warendorf, 2003

- Gregie De Maeyer, Fietsen, Altamira, 1993

- Marita De Sterck, Vroem vroem… boem, Querido, 1999

- Ray Goossens & Rachel Frederix, Musti en zijn fiets, 1997

- Astrid Lindgren, Lotta kan al fietsen, Ploegsma, 2010

-  Pauline Michgelsen, Fietsen zonder zijwieltjes, Querido, 2002

-  Marie-Louise en Mark Sekreve, Giraf leert fietsen, De 

Fontein, 2010

- David Shannon, Eend op de fiets, Lemniscaat, 2003

- Betty Sluyzer en Pauline Oud, Tijn op de fiets, Mercis, 2010

- Guido Van Genechten, Max op de fiets, Clavis, 2007

- Leendert Jan Vis, Jaap Schaap, Lemniscaat, 2005

Kinderen hebben eigen spelregels (DVD), Vlaamse  

Stichting Verkeerskunde, 2004

Zet je kinderen veilig op weg, Fietsersbond vzw, Antwerpen 

(Berchem), 2008

Op pad met fiets en kids, Een brochure vol informatie over 

veilig op pad met de fiets en je kids (van 0 tot 6 jaar), 

Mobiel21 vzw, 2010

Kinderen op de fiets, Belgisch Instituut voor de Verkeers-

veiligheid, 2010

Nuttige links en leuke boeken
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De Fietsersbond maakt van de fiets 
een logische keuze

Voor de Fietsersbond is de fietser de basisschakel van 

duurzame mobiliteit� Met meer dan 7000 leden in 

Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt de belangen-

organisatie 23 500 fietsers�

Met een samenhangende aanpak maakt de Fietsersbond 

van de fiets een logische keuze� Hindernissen neemt de 

bond weg door op gewestelijk, nationaal en internationaal 

niveau te ijveren voor een integraal fietsbeleid, met op 

elkaar afgestemde maatregelen� Op lokaal niveau werken 

bijna zestig vrijwilligersafdelingen aan een fietsvrien-

delijke omgeving�

Daarnaast leidt de Fietsacademie vrijwilligers op tot 

fietsdocent en geven ze vormingen aan verschillende doel-

groepen, om zo nog meer mensen op de fiets te krijgen� 

En om werknemers aan te sporen om vaker naar het 

werk te fietsen, is er Bike to Work� Dat internetplatform 

stimuleert bovendien ook de werkgever om de fietscul-

tuur in zijn onderneming uit te bouwen�

Wil jij ook je stem laten wegen op het fietsbeleid en 

genieten van heel wat ledenvoordelen? 

Word lid van de Fietsersbond
Surf naar www.fietsersbond.be 

of bel ons: 03 231 92 95�
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De Gezinsbond 
kijkt verder dan vandaag 

Kindvriendelijk verkeer
De Gezinsbond ijvert voor een gezinsvriendelijke sa-

menleving. Daarom bekijken we de wereld door de 

ogen van een kind. Kinderen hebben een heel ander 

beeld van hun omgeving� Hoge verkeersborden, verwar-

rende impulsen, drukke straten, … Het verkeer is niet echt 

op kindermaat�

Kinderen en jongeren vormen een kwetsbare groep op de 

weg� De Gezinsbond pleit dan ook voor veiliger verkeer 

met meer aandacht voor deze weggebruikers� 

Fietsen is goed 
De Gezinsbond kijkt naar de toekomst. Een gezonde 

en veilige leefomgeving is daarbij ontzettend belangrijk� 

Kinderen zijn nog volop aan het groeien en milieuvervui-

ling kan grote gevolgen hebben op hun lichamelijke ont-

wikkeling� Daarom zet de Gezinsbond ouders aan om na 

te denken over hun eigen mobiliteit en op zoek te gaan 

naar duurzaam vervoer� 

Ook gezinnen kunnen meewerken aan een gezonde om-

geving door op kleine schaal hun eigen bijdrage te leve-

ren� De Gezinsbond en de Gezinssportfederatie willen 

verplaatsingen met de fiets aanmoedigen� Door te fietsen 

spaar je niet alleen het milieu, het is ook gezond en houdt 

je fit�

Fiets ze!
De Gezinsbond ondersteunt ouders bij het grootbrengen 

van hun kinderen� Zo organiseren we tal van activiteiten 

rond opvoeding� Met het project Fiets ze! willen we ou-

ders laten kennismaken met ‘slimme fietsen’ en kinderen 

leren hoe ze zich veiliger met de fiets kunnen verplaatsen� 

Meer informatie op www.gezinsbond.be
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Voor de uitwerking van Fiets ze! kregen we materiële steun en advies van: 

Theofiel Van Cauwenberghslei 101 

2900 Schoten

Tel�: 0486 52 54 47 (showroom en werkplaats)

Tel�: 03 685 21 95 (kantoor)

E-mail : info@fietskarinfo�be

www�bakfietsinfo�be / www�fietskarinfo

Martelarenlaan 201

3010 Kessel-Lo (Leuven)

Tel�: 016 25 13 04

E-mail: koen@fietsenkoen�be

www�fietsenkoen�be

Frère Orbanstraat 46

8400 Oostende 

Tel�: 059 43 81 64 

E-mail: info@ginocarts�be

www�ginocarts�be
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Voskenslaan 27

9000 Gent

Tel�: 09 242 80 42

E-mail: max-mobiel@gent�be

www�max-mobiel�be

 

Min� Pieter Tacklaan 57

8500 Kortrijk

Tel�: 056 24 99 10

Fax: 056 24 99 19

E-mail: info@mobiel�be

www�mobiel�be

Op deze adressen kun je ook terecht voor heel uitgebreide 

informatie en om fietsen en aanhangproducten te testen� 

Bakfiets delen in Gent? Meer info op www.testbak.be
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3 unieke waarborgen 
beschermen u en uw  ets optimaal!

Rijdt iemand van uw gezin 
wel eens met de  ets?
Lees dan zeker verder!

Pack Fietser is een aanvulling op de B.A. 
Gezin van AG Insurance. Deze advertentie 
bevat algemene informatie. De juiste 
omvang van de waarborgen vindt u in de 
Algemene Voorwaarden beschikbaar bij 
uw verzekeringsmakelaar, uw BNP Paribas 
Fortis bankagentschap of uw Fintro-agent 
en op www.aginsurance.be.

1 Tussenkomst bij lichamelijke kwetsuren 
 U glijdt met uw  ets op de boordsteen van het  etspad 

onderuit en breekt uw sleutelbeen. AG Insurance betaalt 
uw medische kosten, én komt tussen bij eventuele 
blijvende invaliditeit.

2 Materiële schade aan uw  ets 
 Tijdens een  etstocht haakt uw zoon in de  ets 

van uw partner. Hij valt, breekt zijn been en zijn  ets
is gehavend. Naast de medische kosten vergoedt 
AG Insurance ook de schade aan zijn  ets én 
toebehoren.

3 AG Bijstand Fietser 
 Tijdens een  etsuitstap, op meer dan 40 kilometer 

van huis, breekt de ketting van uw dochters  ets. 
Wij zorgen ervoor dat zij veilig thuisgeraakt.

Wenst u meer informatie of wilt u het Pack Fietser onderschrijven? 
Ga dan langs bij uw verzekeringsadviseur. 



D’Ieteren Sport NV - Parc Industriel 37 - 1440 Wauthier-Braine - Begië - lev@dieteren.be - www.go4electric.net

Het legendarische merk Solex is terug. Herontdek 
deze klassieker en geef je over aan grenzeloos 
rijplezier. Er zijn drie Solex modellen die stuk voor 
stuk even praktisch als stijlvol zijn. De signatuur van 
het wereldbefaamde designbureau Pininfarina 
staat garant voor de klasse van elke Solex.
Nu verkrijgbaar bij de betere fi etshandel.

Het legendarische merk Solex is terug. Herontdek 

solexworld.be

e-Solex Velosolex Solexity
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