
 
 

 
 
 

 

 

 
 

Een paar jaar lang was de meest gestelde vraag aan de Fietsersbond: "Is er ook een routeplanner voor de fiets?" 
Voor de auto bestaan al planners, voor de fiets waren die er nog niet, of ze zijn niet erg goed. De reden: er 
bestaat geen database waarin alle fietsverbindingen zijn opgenomen met per fietspad gegevens over zaken 
als wegdek, toegankelijkheid, omgeving of verkeershinder. Voor commerciële partijen is het verzamelen van die 
gegevens blijkbaar niet aantrekkelijk genoeg. Met subsidie van provincies en met de hulp van veel vrijwilligers is de 
Fietsersbond bezig deze klus nu zelf te klaren. 
Landelijke dekking 
Momenteel zitten de provincies Utrecht, Gelderland, Friesland en  Drenthe in de planner. De planner is zowel 
utilitair als toeristisch. Voor toeristische routes is er een aparte knooppuntenplanner. In de planner zijn alle 
fietspaden opgenomen en is aangegeven waar de thematische bewegwijzerde routes lopen, de LF-routes, en de 
knooppuntenroutes. Het is mogelijk een route uit te stippelen over de bewegwijzerde routes en tegelijk andere 
voorkeuren een rol te laten spelen, zoals bijvoorbeeld langs water, door bos of over een goed wegdek. Als de route 
is aangemaakt, produceert de planner een routebeschrijving met naar keuze tekst, kaartjes of beiden. Wie geen 
zin heeft in papier onderweg kan de route in een GPS-ontvanger zetten. 
Gebruikersvriendelijk 
In de planner geeft men met 
vlaggen begin- (groen) en 
eindpunt (rood) aan en ‘via’-
punten (pin). Men kan diverse 
profielen aangeven, zoals snel, 
autoluw, natuurroute etc. Ook 
het vermijden van onverharde 
paden kan men in de 
routeplanner opnemen. De route 
wordt snel berekend en in beeld 
gebracht inclusief de lengte, de 
gemiddelde reistijd, bespaarde 
CO2-uitstoot en het energie-
verbruik. De route kan natuurlijk 
geprint worden maar ook als 
GPS-route gedownload worden. 
Noord-Holland komt eraan 
In 2009 wordt Noord-Holland in 
de planner gezet. Daarvoor roept de Fietsersbond vrijwilligers op. Fietsers kennen in hun eigen omgeving vaak alle 
fietspaden en fietsroutes en bovendien de kwaliteit van al die verbindingen. De Fietsersbond beschikt over een 
website waarmee vrijwilligers thuis deze fietsverbindingen kunnen intekenen. Dit is de zogenaamde editor. Je 
werkt dus thuis via internet en om mee te doen moet je daarom beschikken over een goede internetverbinding. Op 
www.fietsersbond.nl/fietsrouteplanner staat een aanmeldformulier. Begin 2009 komt er een informatiedag, waarop 
verdere informatie wordt verstrekt en wordt uitgelegd hoe de editor werkt. Meld je dus snel aan, zodat je tijdens 
gure dagen routes kunt invoeren, waar we allemaal tijdens mooie fietsdagen gebruik van kunnen maken. 
(Bron: De Fietsrouteplanner van de Fietsersbond) 
 

Verlichtingsactie 
 De afdeling Noord-Holland-Noord staat in november ’s morgens diverse keren langs de 
drukke scholierenroutes naar Schagen. Fietsers zonder verlichting worden daarop 
aangesproken. Er wordt voorlichting gegeven over fietsverlichting en het gebruik van losse 
lampjes die sinds kort zijn toegestaan. Voor deze verlichting gelden de volgende regels:  
• Ze mogen alleen op het bovenlichaam. Dus niet op je hoofd, armen of benen.  
• Je mag ze bevestigen aan je kleding of op je tas. 
• Ze moeten goed zichtbaar zijn. Er mag dus niets voor of overheen hangen. 
• Ze moeten recht vooruit en recht achteruit schijnen. En niet teveel bewegen. 
• Wit of geel licht voor, rood licht achter. 
• De lampen mogen niet knipperen. 
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Overtreding van de regels kost € 20,00 en daar koop je drie complete setjes voor. Tijdens de actie kunnen 
scholieren zonder verlichting een gratis setje ontvangen, met dank aan sponsor Halfords. 
 

Opleiding fietsdocent 
Ook een land waar kinderen het fietsen met de paplepel ingegoten krijgen, blijkt behoefte aan fietsles. En niet 
alleen om nieuwe Nederlanders vertrouwd te maken met dit oer-Hollandse fenomeen. Ook ouderen en kinderen 
kunnen best wat bijscholing gebruiken, vindt de Fietsersbond. Daarom is de bond een fietsschool begonnen waar 
vrijwilligers in korte tijd worden opgeleid tot fietsdocent. 
 

Een opleiding tot duurt drie dagen en als ‘bevoegd leraar' kun je 
dan lesgeven aan ouderen, kinderen en volwassenen zonder 
fietsachtergrond, vaak allochtonen. Bekend is dat allochtonen 
aanzienlijk minder fietsen dan autochtonen. Surinamers en 
Antillianen maken bijvoorbeeld ongeveer 55 procent minder 
fietsverplaatsingen dan autochtonen, Marokkanen 71 procent 
minder en Turken zelfs 88 procent minder, zo bleek uit onderzoek 
van het Sociaal Cultureel Planbureau. Een van de redenen is dat 
men nooit heeft geleerd te fietsen. De opleiding wordt afgerond 
met een stageopdracht. De docent krijgt vervolgens ondersteuning 
en begeleiding bij het geven en organiseren van fietscursussen.  
Met de fiets of met de auto 
Naast allochtonen heeft de Fietsersbond kinderen en ouderen in 
het vizier. 'Wij vinden dat kinderen het fietsen in de eerste plaats 
van de ouders moeten leren. Maar als die zelf niet fietsen, gebeurt 
dat meestal niet', aldus Arien de Jong van de Fietsersbond. 
'Je ziet wel dat kinderen het fietsen snel onder de knie krijgen. 
Maar om veilig in het verkeer te fietsen, is meer nodig. En daar 
ontbreekt het bij de achterbankgeneratie vaak aan. Dat is ook de 
doelgroep die het snelste in omvang toeneemt.’  
De kersverse fietsdocenten helpen kinderen bijvoorbeeld met de 
voorbereiding van het verkeersexamen of met het opzetten van 
een uitgebreidere cursus als ze nog niet kunnen fietsen. Voor 
ouderen is er onder meer de fietsinformatiedag 'Veilig en gezond blijven fietsen' die met ouderenbonden of 
welzijnsorganisaties wordt georganiseerd. 'Bij ouderen gaat het veelal om mensen die niet meer zo goed durven', 
aldus De Jong. 'Samen met een fietsenmaker wordt de fiets daarom onder de loep genomen. En dan blijkt vaak 
dat die niet geschikt is. Bijvoorbeeld vanwege een te hoge instap. Of de fiets staat niet goed afgesteld.’ 
Eind januari start er een cursus in Noord-Holland. Mensen die interesse hebben kunnen op 
www.fietsersbond.nl/fietsschool meer informatie vinden en zich eventueel opgeven. 
(Bron: website Verkeerskunde.nl en Fietsersbond) 
 

Prachtige fietsfoto’s 
‘82 pictures of bicycles taken during 73 minutes’, zo luidt de 
introductie op de website van Brian Wilson. Op de hoek van de 
Nieuwmarkt nam deze Amerikaan vorig jaar een serie foto’s. Op de 
website trekt hij amusante vergelijkingen met het fietsen in San 
Francisco. Hij verbaast zich over het veelzijdige gebruik van de fiets: 
met boodschappen, een kind voor en één achterop, al bellend, of 
combinaties van dit alles. De Nederlandse fiets als alledaags 
gebruiksvoorwerp. 
Bekijk het op: www.ski-epic.com/amsterdam_bicycles 
(Bron: website Fietsberaad) 
 

Auto zonder CO2-uitstoot 
Geruime tijd zijn er fietsen in de handel met elektrische ondersteuning. Ligfietsers 
kennen al lang de overdekte Quest. Een Taiwanees bedrijf heeft een achterlicht 

ontworpen met geïntegreerde richtingaanwijzer. 
De bediening is draadloos en bevestigd op het 
stuur. Als we deze elementen combineren, dan 
hoeft de CO2 neutrale en uiterst energiezuinige 
auto niet meer uitgevonden te worden. 
 

 
Word lid van de Fietsersbond en versterk de afdeling Noord-Holland-Noord! 


