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Voorwoord

Je hebt de knoop doorgehakt en wil nu overal met de fiets heen? 
Gefeliciteerd! 
Bike Experience stoomt je graag klaar om veilig door Brussel te fietsen. 
Dankzij onze uitstekende begeleiding (her)ontdekt je stad vanop je 
tweewieler!

De begeleiding begint met deze gids ... daarna zijn onze instructeurs aan 
de beurt. Eerst krijg je een korte opleiding over hoe je veilig in het verkeer 
kan fietsen, zo bouw je alvast wat meer zelfvertrouwen op. De opleiding 
bestaat uit drie delen:

1. De wegcode voor fietsers opfrissen.
2. Je vaardigheden testen.
3. Ervaringen uitwisselen. 

Daarna krijg je de kans om je te laten begeleiding door een Coach. 
Onze ervaring leert ons dat je na twee weken coaching goed in staat bent om 
helemaal zelfstandig door de stad te fietsen. Samen met je Coach spreek je 
af wanneer je begeleiding plaatsvindt en zoek je de meest geschikte route: 
aangenaam, veilig en snel!

Voor de Coaches die nu aan het meelezen zijn: aan het einde van de gids 
(p.28) vind je een deel dat aan coaching is gewijd. Dat zal je stap voor stap 
helpen om de begeleiding tot een goed einde te brengen.

Als je je ervaring wil delen, publiceer dan je mood posts en je leukste foto's 
op social media en laat je vrienden en familie zien hoe jij Bike Experience 
ervaart: jij bent onze beste ambassadeur!
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Materiaal en voorbereiding

Materiaal en
voorbereiding
1. Welke fiets kies je?

Voor je op de fiets springt, ga je best even na 
welke fiets het meeste geschikt is voor jouw 
lengte en verplaatsingen. Om je hierbij wat 
te helpen, analyseren we hier drie van de 
meest courante fietstypes.

Tips
• Test altijd de fiets voor je die koopt. Op 

de websites van GRACQ en Pro Velo 
vind je de lijst met fietswinkels per 
zone.
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Stadsfiets
Dit is de ‘klassieke’ fiets. Die zijn verkrijgbaar 
in een mannelijk en vrouwelijke versie, met 
meer of minder versnellingen. 
Als je in de stad wil fietsen, zijn 7/8 
versnellingen voldoende om te beginnen.  
Kies je voor naafversnelling, dan kan je 
ketting niet ontsporen en moet je even 
stoppen met trappen om te kunnen 
schakelen. 

Als je kan, kies dan voor een fiets met een 
klassieke derailleur met (voor)plateaus en 
(achter)tandwielen. Zo kan je tot max. 27 
versnellingen kiezen. 

Geef de voorkeur aan een model met goede 
remmen en (antilek)banden. Voor een 
nieuwe kwaliteitsvolle fiets reken je best op 
een budget van ongeveer € 500-600.

Bij Pro Velo kan je het hele jaar door terecht 
voor fietsen van het Belgische merk Oxford.

Elektrische fiets
De elektrische fietsen wint steeds meer 
aan populariteit de laatste jaren. Bij een 
dergelijke fiets schakelt de elektrische 
ondersteuning pas in als je begint te 
trappen. Het is dus geen bromfiets. 
Het vermogen is beperkt tot 0,25 kW en de 
snelheid tot 25 km/u. (overeenkomstig de 
Europese richtlijnen).

Voor een kwaliteitsvolle elektrische fiets 
mag je rekenen op minimum € 1.200. Let 
vooral op de batterij: het model beïnvloedt 
de prijs, de levensduur en de actieradius. 
Sommige elektrische fietsen bieden 
instelbare starthulp (verschillende niveaus) 
en/of generatieve starthulp (de batterij 
wordt opgeladen tijdens het remmen of 
bergafwaarts rijden). 

In de meeste gevallen kan je de batterij 
uithalen om op te laden. Aarzel niet 
om een bezoekje te brengen aan een 
gespecialiseerde verkoper om verschillende 
modellen te testen, voor je een keuze 
maakt. 

Bij Pro Velo kan je het hele jaar door terecht 
voor elektrische fietsen van het Belgische 
merk Oxford.



8

Vouwfiets
Als je liever het openbaar vervoer en de 
fiets combineert, dan kan een vouwfiets 
soelaas bieden. Ideaal voor pendelaars 
die op één tot vijf kilometer van het 
treinstation wonen, of voor fietsers die 
geen stallingsruimte hebben om hun fiets ‘s 
nachts veilig te stallen. 

Denk eraan dat een vouwfiets iets minder 
geschikt en comfortabel is voor langere 
ritten en op kasseien. Ze zijn ook duurder 
dan een stadsfiets (reken op een € 1.000).

Enkele aandachtspunten:
 
• Hoe compact/zwaar is de fiets.
• Aantal versnellingen en het schakeltype    

(derailleur of naafversnelling).
• De wielmaten (hoe groter de wielen, 

hoe stabieler de fiets, maar ook minder   
wendbaar en compact).

• Kan je de fiets laten rollen als die is 
opgevouwen.

• De accessoires (verlichting, tassen, 
transporthoes …). 

Tweedehandsfiets
Een tweedehandsfiets is ook een goede 
optie als je een fiets nodig hebt. Zo kan je 
een degelijke fiets vinden aan een scherpe 
prijs, en als bonus draag je je steentje bij 
aan de circulaire economie en beperk je je 
ecologische voetafdruk. 

Enkele aandachtspunten om te 
vermijden dat je een ‘stalen ros’ koopt die 
je meer kost aan reparaties dan de aankoop 
zelf:

• De kwaliteit van het kader en de maat 
(aangepast aan je lengte)

• De versnelling: de ketting, de 
versnellingskabels, de derailleur.

• De remmen: controleer de remblokken 
(de groeven moeten zichtbaar zijn) en 
de remkabels.

• De pedalen: is er speling als je die  naar 
buiten toe trekt? Zitten ze stevig vast?

• De wielen: doe ze draaien, zit er een 
slag in het wiel, ontbreken er spaken? 

• De banden: controleer de banden!
• Andere onderdelen: zadel, handvaten, 

spatborden, verlichting ... 
• Is de verplichte uitrusting aanwezig? 

(zie p. 9)

Materiaal en voorbereiding
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Tips
• Vraag altijd om een ritje te maken met 

de fiets voor de aankoop. 
• Doe een ommetje rond het huizenblok 

en laat ‘m ‘een beetje afzien’: schakel 
de versnellingen, rij bergop, test de 
remmen.

• Informeer naar de prijs van de 
onderdelen maak een snelle  
berekening van eventuele reparaties.
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2. Fietsmaat en houding

Het op een na belangrijkste punt als je een 
fiets kiest, is de grootte van het frame en 
de houding die je gaat nemen. Het kader 
moet aangepast zijn aan je grootte! Niets 
is oncomfortabeler dan een te kleine of te 
grote fiets! Vraag om informatie! 

Tips
• Bij sommige fietsmodellen kan je de 

stuurpen aanpassen om meer (of 
minder) ruimte tussen de armen en 
het stuur te krijgen. Nadat je het stuur 
hebt afgesteld, moet je de remhendels 
kunnen vastgrijpen.

• Je kan je rijhouding aanpassen door 
het zadel en het stuur te aan te passen.

• Zet de punt van je voet op de pedaal 
en niet je hiel. Zo moet je minder 
inspanning leveren.

Denk eraan 
• Een goede zadelhoogte is belangrijk: 

om zoveel mogelijk kracht te geven 
bij het trappen, mag je been niet te 
gestrekt of te gebogen zijn.

• Verstel je zadel door ernaast te gaan 
staan. Zorg dat die ter hoogte van je 
heup is.

• Als je op het zadel zit, moet je de grond 
raken met de toppen van beide voeten.

• Je kan het zadel aanpassen door 
het naar voren of naar achteren te 
bewegen.

• Om je inspanning te maximaliseren is 
het belangrijk dat je voeten een goed 
contact hebben met de pedalen.

• Je stuur staat op dezelfde hoogte als 
het zadel. Verlaag het stuur als je een 
meer aerodynamische positie wil. Heb 
je liever wat meer comfort voor je 
rug en wil je je veiliger voelen in het 
verkeer, verhoog dan het stuur.

• Het belangrijkste is dat je je op je 
gemak voelt. Het is best mogelijk dat 
je enkele aanpassingen moet doen om 
een goede houding te vinden ...

Materiaal en voorbereiding
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3. Uitrusting

Je hebt een fiets die is aangepast aan je 
grootte en comfortabel voor je is. Nu moet 
je hem ook goed uitrusten ... en jezelf ook! 

Verplichte fietsuitrusting
Niets belet je om je nieuwe aankoop te 
personaliseren, zolang je de wettelijke 
verplichtingen respecteert natuurlijk.

De onderstaande accessoires zijn verplicht 
op alle fietsen (klassiek, vouwbaar en 
elektrisch).

Sonnette

Feu avant blanc
             ou jaune

Catadioptre
            blanc

Catadiopre
orange

Catadioptre
rouge

Feu arrière
rouge

Dispositif  réfléchissant
sur les pédales

Deux freins

Bel

Twee remmen
Witte of oranje verlichting

Witte reflector

Oranje wielreflector

Pedaalreflector

Rood achterlicht

Rode reflector
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Persoonlijke uitrusting

De must-haves:
• Hangslot: veruit het belangrijkste item 

na de aankoop van je fiets.
• Fluohesje en helm: ze zijn niet 

verplicht, maar wel aanbevolen.
• Fietstassen en/of -mand: praktisch om 

je tas of boodschappen in te doen.
• Fietspomp.
• Broekbinder: om je broekspijpen vast 

te maken en je zichtbaarder te maken.

Materiaal en voorbereiding

Heb ik speciale kledij nodig?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, 
is het helemaal niet nodig om het nieuwste 
sporttenuetje te dragen voor je dagelijkse 
woon-werktraject. Het belangrijkste is dat 
je vrij kan bewegen en je goed voelt.

Tips
• Kies voor comfortabele kleding die niet 

te warm is.
• Zorg ervoor dat je veters niet los 

zitten en vermijd dat lang haar het 
zicht belemmert, of accessoires die 
in de fiets kunnen blijven steken en 
valpartijen veroorzaken (sjaal, kap, 
koordje, enz.), broeken die te los zitten, 
lange rokken.
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4. Hoe geef je dieven 
    geen kans?

• Maak het kader en voorwiel van je fiets 
altijd vast aan een vast element, zelfs al 
is het maar voor vijf seconden.

• Gebruik een goed hangslot (bij 
voorkeur U-vormig).

• Laat je fiets graveren of registreer en 
identificeer je fiets op het platform 
mybike.brussels.

• Maak een fiets-ID aan. Als je een 
tweedehands fiets koopt, vraag dan de 
fiets-ID aan de verkoper.

• Heb je een dure fiets, dan kan je 
eventueel ook een verzekering 
afsluiten.

• Is je fiets gestolen, surf dan naar deze 
website www.velosretrouves.be.

Tip
• Heb je een vouwfiets, neem die dan 

overal met je mee.

JA

NEE

http://mybike.brussels
http://www.velosretrouves.be
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Materiaal en voorbereiding

5. Je nieuwe aanwinst 
    onderhouden

Je hebt een juweeltje gevonden en wil 
er goed voor zorgen. Zorg dan dat je 
regelmatig kleine controles uitvoert, zo 
vermijd je grote reparaties.

Tips
Veel fietsers rijden met banden die  niet 
voldoende zijn opgepompt. Blaas een keer 
per maand je banden bij om vlotjes je 
trajecten af te leggen.

Regelmatige controles
• Remmen afstellen.
• Algemene staat en druk van de banden 

(controleer de gegevens op de band).
• De ketting reinigen en oliën.
• Lichten controleren.
• Wielen reinigen (vooral als je een 

reflecterend wiel hebt die  de verplichte 
reflectoren in de wielen vervangen)

• Derailleur: als de versnellingen slecht 
schakelen, ga je best even bij een 
mecanicien langs.

• Voer een keer per jaar een volledige 
controle uit.

Onderhoudskit
Basiskit
• Fietspomp.
• Set inbussleutels en Engelse sleutels.
• Noodreparatieset om binnenbanden 

en een wiel te vervangen.
• Een beetje olie of vet.
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6. Fietsroutes

Fietskaart van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (zie pagina 15)

Bereid samen met je Coach op voorhand je 
route voor. De fietskaart kan je helpen om 
de meest geschikte routes te vinden (reliëf, 
fietsvriendelijke routes, Groene Wandeling 
enz.).

De GFR (gewestelijke fietsroutes) en 
de GemFR (gemeentelijke fietsroutes) 
zijn bewegwijzerde paden met 
fietsinfrastructuur, die worden aanbevolen 
voor fietsers. Ze volgen over het algemeen 
lokale wegen, buiten de hoofdwegen om, 
waardoor er minder druk en stresserend 
verkeer is.  Brussel heeft 19 GFR’s en er 
worden steeds meer nieuwe ontwikkeld 
om het de fietsers nog gemakkelijker en 
comfortabeler te maken.

Alternatieve routes
Aarzel niet om naast de fietskaart van 
Brussel ook de alternatieve routes te 
gebruiken: 
• Denk daarbij bijvoorbeeld aan de lift 

aan de voet van het Justitiepaleis.
• Vermijd de Kunstberg door de route 

voor het Warandepark te nemen, vlak 
bij de ingang van de Bozar.

• Mocht het op je route liggen, ga dan 
via het Jubelpark.

• Fiets over de Groene Wandeling, die 
loopt om Brussel heen.

• Vergeet niet dat de Grote Markt 
verboden is voor fietsers, net als vele 
andere parken.
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7. Openbaar vervoer

Metro en tram
Je fiets meenemen op de metro en tram 
is gratis, maar is niet toegelaten tijdens de 
spitsuren (van maandag tot vrijdag , 7 tot 
9 u. en 16 tot 18.30 u.), behalve als je met 
een vouwfiets reist. 

Let op: sommige stations blijven moeilijk 
toegankelijk voor fietsen en er zijn maximaal 
twee fietsen per wagon toegestaan. De 
ruimte voor fietsen bevindt zich vaak in de 
eerste of laatste wagon van de trein.

Trein
Je fiets mag mee op de trein. Heb je een 
vouwfiets, dan mag die gratis mee als je die 
opvouwt en in je buurt opbergt. 

Heb je een stadsfiets, dan moet je een 
fietsticket kopen van € 4, ongeacht het 
traject. Houd er rekening mee dat je niet op 
alle stations kan instappen met een fiets, 
dus controleer dit voor je vertrekt.

Materiaal en voorbereiding
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Fietsen in de stad
Wil je een leuke fietsrit in de stad, dan 
neem je best enkele basisregels voor je 
comfort en veiligheid in acht. 

1. Houding en positionering

Een groot deel van het comfort en je 
veiligheid in het verkeer hangt af van de 
houding en het gedrag dat je aanneemt.

• Controleer je uitrusting: trek 
comfortabele kleding aan die aangepast 
is aan de weersomstandigheden. 
Onderhoud je fiets, controleer de 
bandendruk en de remmen 

• Respecteer de wegcode: alle 
weggebruikers hebben rechten 
en plichten. Als je wil respect wil 
afdwingen, geef dan het goede 
voorbeeld. Negeer nooit het rode licht 
(behalve als een specifiek verkeersbord 
aangeeft dat je voorzichtig mag 
verder fietsen). Voetpaden zijn voor 
voetgangers en eenrichtingsverkeer 
geldt (zoals de naam het zegt) voor 
een enkele richting, behalve bij 
straten die zijn aangeduid als beperkt 
eenrichtingsverkeer.

• Zorg dat je zichtbaar bent: zorg dat je 
gezien wordt. Fiets niet in de dode hoek 
van voertuigen, eis je plaats op de weg 
op, maak gebruik van de fietssas om je 
plaats in te nemen voor de stilstaande 
auto's bij een verkeerslicht, en zorg dat 
je verlichting werkt.

• Wees voorspelbaar: Geef op tijd en 
duidelijk je richting aan (uitgestrekte 
arm) en probeer een probeer een zo 
recht mogelijk pad te nemen.
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• Eis je plaats op de weg op: fiets op één 
meter van de rand van de weg of van de 
geparkeerde auto’s. Wees waakzaam 
voor openslaande portieren!

• Laat je niet klemrijden: zorg ervoor 
dat je je niet klemrijdt in het verkeer 
als je inhaalt of manoeuvres uitvoert. 
Ga in het midden van je rijstrook 
fietsen als je een kruispunt nadert 
waar je misschien moet stoppen. Zorg 
ervoor dat je altijd goed zichtbaar en 
voorspelbaar bent!

• Voorrang is niet hetzelfde als veiligheid: 
fietsers trekken doorgaans minder 
de aandacht van automobilisten en 
bestuurders kunnen verrast worden als 
je plots opduikt. 

• Communiceer met andere 
weggebruikers: zoek oogcontact met 
de bestuurder(s). Zorg ervoor dat 
je gezien wordt als je een kruispunt 
oprijdt!

• Wees hoffelijk: toon dat je de 
openbare ruimte deelt! Glimlach en 
bedankt de automobilisten en andere 
weggebruikers als ze je voorrang 
verlenen. Vergeet niet dat voetgangers 
voorrang hebben op wandelwegen.

• Scan je omgeving: kijk ver vooruit, 
breed gezichtsveld, detecteer obstakels 
(bijvoorbeeld automobilisten die 
gestopt zijn en uit hun auto stappen) 
en anticipeer!
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2. Wegcode: even opfrissen

Infrastructuur voor fietsers

Fietspaden
Fietspaden zijn een deel van de weg dat is 
voorbehouden voor fietsers. Als er twee 
onderbroken witte lijnen of een blauw bord 
is aangegeven, dan moet je verplicht het 
fietspad gebruiken. Houd er rekening mee 
dat het fietspad niet exclusief voor fietsers 
is voorbehouden. Dit betekent dat ook 
klasse A-bromfietsen het fietspad moeten 
gebruiken en zelfs voetgangers als dat is 
aangegeven. 

Als het pad niet berijdbaar is, staat de 
wegcode de fietser toe om de weg te 
gebruiken.
Zo kan de fietser het fietspad verlaten om 
van richting te veranderen, of een obstakel 
te ontwijken. Loopt het fietspad ten eind en 
is er onmiddellijke aansluiting op de weg, 
dan heeft de fietser voorrang. Maar pas op, 
voorrang staat niet gelijk aan veiligheid.

Fietssuggestiestrook
Dit is een strook in een andere kleur 
dan de weg om andere weggebruikers 
te waarschuwen voor de mogelijke 
aanwezigheid van fietsers.

Dergelijke stroken worden meestal gebruikt 
als de weg niet breed genoeg is voor een 
echt fietspad. Deze strook geeft aan welke 
plaats de fietser kan innemen op de weg, 
zonder enige verplichting op te leggen. 

Dit soort stroken verdwijnt stilaan uit 
het straatbeeld en wordt steeds vaker 
vervangen door dubbele sergeantstrepen.
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Sergeantstrepen 
Dubbele sergeantstrepen geven een 
fietsroute aan, waarbij het niet mogelijk is 
om een volwaardig fietspad aan te leggen. 

De enkelvoudige sergeantstrepen (zoals 
op de foto) heeft net hetzelfde doel als de 
fietssuggestiestroken, nl. de automobilisten 
eraan herinneren dat de ruimte gedeeld 
wordt en een gevoel van legitimiteit geven 
aan de fietsers. 

BEV (Beperkt eenrichtingsverkeer) 
Als fietser kan je eenrichtingsstraten 
in beide richtingen gebruiken als dit is 
aangegeven met het extra verkeersbordje 
"uitgezonderd fietsers". Hier kan je in het 
midden van de weg fietsen, zolang er geen 
auto (in aantocht) is. Als je een auto kruist, 
moeten jullie beiden vertragen en uitwijken 
naar rechts. 

Wees extra voorzichtig als je een kruispunt 
nadert, want automobilisten verwachten 
niet altijd dat een fiets uit een straat met 
éénrichtingsverkeer komt. Pas je snelheid 
aan en let op met voetgangers, want die 
kunnen verrast worden. Hou je niet in om 
te laten weten dat je er aankomt.  

Verlaat je een BEV, maak dan oogcontact 
met de automobilisten voor je je in het 
verkeer voegt (zelfs al heb je voorrang). Het 
is erg belangrijk om hoffelijk en vriendelijk 
te zijn in BEV's.
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De Fietssas 
De fietssas is een zone aan de 
verkeerslichten die voorbehouden is voor 
fietsers. In deze zone ben je beter zichtbaar 
en sta in onmiddellijk op de eerste plaats 
als het licht groen wordt. 
Bovendien is het gemakkelijker om alvast 
een goede positie in te nemen om de 
gewenste richting uit te gaan (links, in het 
midden of rechts). Meer informatie hierover 
vind je onder de titel ‘Een rij stilstaande 
voertuigen voorbij rijden’ in het hoofdstuk 
‘Belangrijke manoeuvres’ op pagina 22.

B22 en B23
Sommige borden laten fietsers toe om een 
kruispunt over te steken zonder rekening 
te houden met de verkeerslichten, zoals 
de borden B22 en B23. Deze borden geven 
aan dat je als fietser het oranje of rode 
verkeerslicht mag negeren. 
Dit betekent evenwel niet dat je voorrang 
hebt. Je moet dus wel voorrang verlenen 
aan de andere weggebruikers. 
B22 laat je toe om het verkeerslicht 
te negeren om naar rechts af te slaan 
en B23 om rechtdoor te fietsen. Beide 
verkeersborden worden vaak gebruikt op 
wegen waarbij de fietser de verkeersstroom 
niet kruist.
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Fietsstraat
Een fietsstraat is een weg die is ingericht 
als fietsroute en die vaak terug te vinden in 
bij belangrijke verkeersassen waar gefietst 
wordt (maar waar ook autoverkeer mogelijk 
is). Gemotoriseerde voertuigen zijn ook 
toegelaten onder bepaalde voorwaarden. 
Ze mogen de fietsers niet inhalen en mogen 
niet sneller dan 30 km/u. rijden.

Bus-/ taxi-/ fietsstrook 
Sommige busstroken zijn ook toegankelijk 
voor fietsers, op voorwaarde dat er 
een fietslogo op het wegdek en een 
verkeersbord is aangebracht (ze zijn 
evenwel niet verplicht). Hier is het verboden 
om er met z'n tweeën naast elkaar te rijden 
en het is belangrijk om rechts te houden. 
Op deze stroken gelden de verkeerlichten 
voor bussen ook voor fietsers

Voetgangerszones 
Deze zones zijn enkel toegankelijk voor 
fietsers als er een fietsje op het verkeersbord 
staat. Staat er geen aanvullende informatie 
bij, dan mogen fietsers deze zones op elk 
uur van de dag gebruiken, zolang ze maar 
stapvoets rijden. Zijn er te veel voetgangers, 
dan moeten fietsers afstappen.
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3. Manoeuvreren in het 
    verkeer

Voorrang van rechts
Op alle kruispunten geldt voorrang 
van rechts, behalve als er een bevoegd 
persoon, verkeerslichten of verkeersborden 
aanwezig zijn.
Denk eraan dat het voertuig voorrang 
heeft, ook nadat hij volledig is gestopt. 
Heb je zelf voorrang, vergeet dan het 
basisprincipe niet: voorrang staat niet gelijk 
aan veiligheid!

Links afslaan 
Denk eraan, als je van richting verandert, 
verlies je je voorrang.

1. Als je het kruispunt nadert, kijk dan 
over je schouder om de situatie te 
beoordelen.

2. Geef aan dat je links wil afslaan door je 
linkerarm uit te steken.

3. Kijk met uitgestrekte arm achter je 
om te controleren of de weg vrij is  
of om je ervan te verzekeren dat de 
automobilist achter je geremd heeft 
om je te laten manoeuvreren.

4. Begeef je naar het midden van het vak.
5. Hou je handen op het stuur als je een 

kruispunt oprijdt en kijk goed recht 
voor je en rechts van je, want de auto’s 
uit die richting hebben voorrang. 
Vergeet ook niet om even naar links 
te kijken (voorrang staat niet gelijk aan 
veiligheid).

6. Draai naar links en neem een ruime   
bocht.

7. Ga weer op een meter van de rand van 
de weg rijden.

1

2

3

4

5

6

Rechts afslaan 
Geef duidelijk  aan wat je van plan bent als 
je naar rechts afslaat en neem een ruime  
bocht (houd een veilige afstand van een 
meter aan). Kijk goed uit of er geen voet-
gangers oversteken.
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Het rondpunt
Het is belangrijk om je goed te positioneren 
om te vermijden dat je de pas wordt 
afgesneden door een auto.

Enkele basisregels:

1. Kijk over je schouder en ga in het 
midden van je vak rijden voor je 
een rotonde oprijdt, zo vermijd je 
dat je belemmerd wordt door de 
automobilist die achter je komt. 

2. Vertraag als je het rondpunt nadert en 
kijk naar links. Geef zo nodig voorrang 
aan de weggebruikers die zich al op de 
rotonde bevinden.

3. Ga  in het midden van het rijvak van 
het rondpunt fietsen, zodat je goed 
zichtbaar blijft.

4. Zoek oogcontact met de  automobilisten 
die het rondpunt naderen, ook al heb 
je voorrang. 

5. Steek je rechterarm uit voor je het 
rondpunt verlaat om je bedoeling 
duidelijk te maken.

6. Ga weer op een meter van de rand van 
de weg rijden.

Opmerkingen:
• Als er een auto achter je rijdt, strek dan 

je linkerarm uit om aan te geven dat je 
op de rotonde wil blijven rijden. 

• Als de rotonde wordt begrensd door 
een fietspad, moet je verplicht op het 
fietspad rijden (hoewel dit aan het 
verdwijnen is). 

1

2

3

4

5

6

Wist je dat?

Een fietser die zijn of haar fiets duwt als 
voetganger wordt beschouwd en dus op 
het voetpad mag. 
Normaal gesproken is het verboden om 
te fietsen op het voetpad, behalve voor 
kinderen onder de tien jaar (zolang de 
fietswieltjes een diameter van minder dan 
50 cm hebben).
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Een rij stilstaande voertuigen 
voorbijrijden
Als de voertuigen stilstaan, mag je een rij 
voertuigen rechts of links voorbijrijden. Zijn 
de auto’s in de rij in beweging of vertrekken 
ze, dan mag je enkel links inhalen. Hier 
spreken we dan over "inhalen".

Het is veiliger om links in te halen, omdat 
je dan beter zichtbaar bent. Is het niet 
mogelijk om om links of rechts in te halen, 
hou dan je plaats aan en blijf in de rij. Het 
belangrijkste is dat je niet wordt ingesloten 
door de auto's of in de dode hoek van een 
voertuig zit!

De dode hoek 
De dode hoek is de zone waar een 
automobilist je niet kan  zien in zijn kijkhoek. 
Dit varieert naargelang het type voertuig. 
Als fietser kan je in een dode hoek 
terechtkomen als je begint in te halen, 
maar ook als een voertuig je inhaalt of van 
richting verandert.

Hier zijn enkele tips om dit zoveel mogelijk 
te vermijden:
• Eis je plaats op de weg op, zorg dat je 

gezien wordt!
• Blijf ver achter het voertuig en haal het 

niet in om te voorkomen dat je in de 
dode hoek zit. 

• Houd een veilige afstand.
• Haal enkel in als je de tijd en ruimte 

hebt om dat te doen en als de chauffeur 
je gezien heeft. Aarzel niet om je 
fietsbel te gebruiken om de aandacht 
te trekken. Hou er rekening mee dat je 
misschien je baan moet verruimen. 

• Als een voertuig je inhaalt en naar 
rechts afslaat, vertraag dan en hou 
een flinke afstand achter die auto. Stop 
zelfs, indien nodig!

Angle
mort

Visibilité
réduite ou
déformée

Visibilité
réduite ou
déformée
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Tramsporen
De tram heeft voorrang op alle andere 
weggebruikers, ook op de fietsers. Als 
je (tram- of trein-) sporen moet kruisen, 
probeer dat dan zo loodrecht mogelijk te 
doen om te voorkomen dat je wielen vast 
komen te zitten. 
Ga in het midden van de sporen rijden als 
je geen ruimte hebt aan de rechterkant (zo 
hou je een meter van geparkeerde auto's 
aan). 

Het fietspad verlaten
Als je op een fietspad rijdt, dan heb je 
voorrang (behalve ten opzichte van de 
tram). De fietser kan het fietspad verlaten 
om van richting te veranderen, om in te 
halen, een obstakel te ontwijken of als het 
fietspad niet berijdbaar is.

Als het fietspad eindigt en je weer op de 
hoofdbaan moet, dan heb je voorrang op 
de automobilist, omdat dit niet als een 
manoeuvre wordt beschouwd. Maar blijf 
waakzaam! 

Anderzijds, als je het fietspad verlaat om 
van richting te veranderen, heb je geen 
voorrang meer. 
Bij een oversteekplaats voor fietsers, 
verlies je je voorrang, in tegenstelling tot 
een oversteekplaats voor voetgangers.

Smalle weg
Als je op smalle wegen en eenrichtings-
straten fietst, neem dan je plaats in op 
de rijbaan als je het gevoel hebt dat het 
inhalen risico's met zich meebrengt. 
Blijf steeds hoffelijk en neem geen risico's.

Angle
mort

Visibilité
réduite ou
déformée

Visibilité
réduite ou
déformée
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Met twee naast elkaar
Je mag altijd met twee naast elkaar op 
een fietspad rijden, tenzij een tegenligger 
langs wil of de tweevaksweg te smal is om 
te kunnen kruisen zonder de tegenligger te 
belemmeren. 

Je mag ook met twee naast elkaar fietsen 
op de weg, zolang je andere weggebruikers 
niet hindert. Buiten de bebouwde kom 
moet je wel terug achter elkaar gaan fietsen 
als er een auto achter je aankomt. 
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Wetgeving rond 
fietsvergoedingen
Als je de fiets gebruikt voor je woon-
werkverkeer, kan je werkgever je een 
fietsvergoeding toekennen van € 0,24/
km (in 2020) voor je verplaatsingen. Hij is 
evenwel niet verplicht om dit te doen en 
dit recht is niet afhankelijk van je paritair 
comité of sector.

Je mag deze vergoeding combineren met 
een MIVB/TEC/De Lijn/SNCB-abonnement. 
Zelfs als je maar enkele dagen per week 
fietst, kan er al gebruik van maken. Het 
wordt berekend op basis van het aantal 
gefietste kilometers (de vergoeding geldt 
niet voor verlofdagen of ziekteverlof).

Deze vergoeding is vrijgesteld van belasting 
en wordt betaald op basis van een verklaring 
op eer.
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Voor de coach

1. Jouw rol

Je neemt een beginnende fietser onder je 
hoede die de uitdaging aangaat om op de 
fiest te springen.

De nieuwe fietser wordt de eerste drie (3) 
dagen begeleid op een gebruikelijk traject. 

Het doel is om je Biker klaar te stomen om 
autonoom in het verkeer te fietsen. Je zal 
hem.haar dus helpen om eventuele angsten 
en/of bezorgdheden te overwinnen, hem.
haar te leren de juiste houding aan te 
nemen en de belangrijkste manoeuvres 
onder de knie te krijgen. 

Jouw coaching draagt bij aan het 
zelfvertrouwen van de Biker en zelfs aan 
zijn.haar zin om te blijven fietsen. 

Je rol is dus essentieel!
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2. De houding van de
    Coach

Later bespreken we nog enkele praktische 
zaken, maar eerst hebben we het over 
wat we van een Bike Experience-coach 
verwachten.

Je bent: 
• een rolmodel met onberispelijk gedrag, 

dat de verkeersregels respecteert 
(verkeerslichten respecteren, niet op 
voetpaden fietsen, geen verboden 
richtingen inrijden, de voorrang van 
voetgangers respecteren ...), manoeuvres 
correct uitvoert en de juiste houding in 
het verkeer aanneemt.  

• een adviseur, gebruik je waardevolle 
fietservaring om advies te geven dat 
je Biker assertiever en zelfverzekerder 
maakt in het verkeer. 

• een gids naar meer autonomie voor je 
Biker, voor zover je coaching het toelaat. 
Als je denkt dat je Biker er klaar voor is, 
doe dan eerst een "test" in het verkeer, 
zodat hij.zij helemaal alleen kan leren 
rijden (zie ook "Positionering" op pagina 
35). 

• methodisch: bereid je route een dag op 
voorhand voor en leg het traject eerst 
eens alleen af tijdens de spits, zodat je de 
tijd kunt berekenen die nodig is voor de 
rit. 

• positief, wijs op de fouten die je Biker 
maakt, maar richt vooral je aandacht op 
de gewenste houding. Benader fietsen op 
een positieve manier en vermijd zoveel 
mogelijk negatieve woorden als "gevaar" 
of "onveiligheid” (opteer voor "risico" of 
"obstakel"). 

• empathisch, plaats jezelf in de schoenen 
van je Biker en vergeet niet dat fietsen in 
de stad nieuw voor hem.haar is. Hou je 
doel voor ogen: hem.haar vertrouwen 
en stimuleren om de ervaring voort te 
zetten. 

• respectvol en vriendelijk, wees hoffelijk 
voor andere weggebruikers en bevorder 
wederzijds respect. Voor de verdediging 
en vertegenwoordiging van de fietser, kan 
je bij GRACQ  - Les Cyclistes Quotidiens - 
terecht.

Opgelet: de Coach is niet in dienst 
van de Biker. Coach zijn betekent niet 
noodzakelijkerwijs dat je op alle verzoeken 
van je Biker moet ingaan. Respecteer het 
engagement dat je aangaat door deel te 
nemen aan de Bike Experience, zonder 
enige verplichting om meer te doen.
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3. Verloop

Ontmoeting met je Biker
Het kan zijn dat je Biker al wat fietst, maar 
dat hij.zij (nog) niet in staat is om alle 
manoeuvres alleen uit te voeren of nog wat 
vertrouwen mist. 

Het kan spannend zijn om je beginnende 
fietser te ontmoeten, maar de 
verantwoordelijkheid kan ook op je 
schouders wegen. 

Ontspan je en onthoud wat belangrijk is: 

• Bike Experience moet zo veilig mogelijk 
verlopen.

• Het moet in de eerste plaats een 
positieve ervaring zijn voor de Biker en 
Coach.

• Bike Experience moet de Biker klaar-
stomen om dagelijks op de fiets te 
springen.



33

Voorbereiding
Als doorgewinterde fietser weet je dat alles 
begint met een goede voorbereiding. 

Dit is wat we van jou verwachten om je kans 
op succes te verbeteren: 
Lees deze gids zorgvuldig door voor je Bike 
Experience aftrapt. 

Bereid de route voor:
• Kies een comfortabele route: het 

kan aanbevolen zijn om een omweg 
te nemen als je hiermee moeilijke 
passages vermijdt, vooral op de eerste 
dag (tramsporen, drukke kruispunten 
enz.). Je kan eenvoudig de afstanden 
berekenen en routes uitstippelen via 
Google Maps (of andere apps voor 
routeplanning voor fietsers) of op 
een fietskaart. Aarzel niet om zelf 
op de fiets te springen en een leuke 
fietsroute te zoeken op het terrein. 

• Kies een rustige route: het is sterk 
aanbevolen om rustige wegen te 
kiezen voor het eerste deel van het 
traject, indien mogelijk. Zo kan je 
rustig fietsen, een praatje maken met 
je Biker en zijn.haar fietsvaardigheid 
beoordelen. Vergeet niet dat Biker nog 
wat moet wennen aan het verkeer en 
vooral aan het lawaai - lawaai is een 
bron van stress. 

Opgelet:
Voorzie wat extra tijd voor de begeleiding 
van je Biker.
Noteer de eventueel wat moeilijkere 
passages en geef wat meer uitleg voor het 
vertrek. 
Denk na over hoe je deze kunt overwinnen 
en welke positie je zal innemen ten aanzien 
van je Biker (zie "Positionering" pagina 35 ).

• Zoek naar plaatsen waar je kan 
stoppen, vooral op gevaarlijke punten, 
om de situatie samen te observeren en 
te analyseren. 

• Denk aan de tips ‘n tricks die het leven 
van fietsers iets gemakkelijker maken 
(lift van het Justitiepaleis, route voor 
het Warandepark om de Kunstberg 
te vermijden, sequentie van de 
verkeerslichten ...).

4. Coaching 
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Dag 1

Je hebt op voorhand afspraken gemaakt 
over het uurrooster en traject dat je samen 
zal afleggen. 
Op de eerste dag van de coaching is het 
belangrijk om 15 tot 20 minuten extra 
de tijd te nemen (voor je vertrekt) om 
bepaalde zaken te bespreken. 
Misschien wil je onderweg even stoppen 
voor een korte bespreking en om ervoor te 
zorgen dat alles goed gaat.

Welke punten bespreek je best nog eens op 
jullie eerste dag voor je vertrekt?

• Herinner kort aan het doel van Bike 
Experience: een fietsbeleving in de 
best mogelijke omstandigheden en er 
een leuke ervaring wil van maken! 

• Bespreek nog even het doel van de 
coaching: de juist houding aannemen 
op de fiets en de belangrijkste 
manoeuvres onder de knie krijgen, 
zodat de Biker autonoom en in alle 
veiligheid door de stad kan fietsen. 

• Vraag je Biker hoe hij.zij zich voelt: 
vraag of hij.zij nog steeds niet helemaal 
op zijn gemak is. Stel hem.haar gerust 
en vraag vooral hoe je hem.haar kan 
helpen!

• Moedig hem aan om zoveel mogelijk 
met je te delen gedurende het hele 
coachingstraject. Op basis van deze 
feedback kan je de manier waarop 
je hem.haar coacht (positionering, 
houdingen...) bijstellen. 

• Leg uit dat het een geleidelijk proces 

is en dat je eerst zijn.haar niveau zal 
observeren om te bepalen hoe je hem.
haar moet coachen en dat je daarom 
aan het begin van het traject kiest voor 
omwegen en rustigere straten.

In de praktijk
Herhaal kort de belangrijkste regels om 
veilig en comfortabel in de stad te fietsen.

• Controleer de uitrusting van de Biker 
(zie paragraaf “Uitrusting" op pagina 9 
en 36).

• Sta erop dat hij in het begin niet te snel 
rijdt. De truc is om het ideale tempo 
te vinden om te fietsen zonder buiten 
adem te raken. De Biker bepaalt het 
tempo. Loopt het nog steeds niet als 
een lier, stop dan even of ga te voet 
verder.

• Vraag hem.haar om niet naar de 
voorkant van zijn wiel te staren, maar 
om een rechte houding aan te nemen 
en zich te concentreren op het verkeer. 

Als de Biker voor je rijdt, geef dan ruim 
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op voorhand de richting aan die hij.zij 
moet volgen, zodat hij.zij zich zo goed 
mogelijk kan voorbereiden op mogelijke 
manoeuvres.

• Ga samen over de moeilijke stukken 
van het traject en leg uit hoe je deze 
zal aanpakken.

• Spreek af dat je alleen "STOP" roept 
als de veiligheid in gevaar is. In dit 
geval moeten je Biker je en jij zo snel 
mogelijk stoppen en uit het verkeer 
gaan (naar de stoep).

• Vraag bij aankomst even hoe hij de 
rit heeft ervaren en geef feedback, bij 
voorkeur in de vorm van praktische tips 
en aanmoedigingen. Een compliment 
(als het oprecht is) doet goed en is 
constructief!

Dag 2

De tweede dag verloopt ongeveer op 
dezelfde manier als de eerste. Als je Biker 
er klaar voor is, kan je hem zoveel mogelijk 
voorop laten rijden. Blijf wel altijd binnen 
gehoorsafstand.
Stel voor dat hij.zij een ander traject 
probeert, dat sneller is of waarbij de 
Biker met iets drukker verkeer wordt 
geconfronteerd. Test nieuwe routes bij 
voorkeur ‘s ochtends, want ‘s avonds zal je 
Biker waarschijnlijk minder geconcentreerd 
zijn.

Opgelet
We raden aan om een nieuwe route al eens 
op voorhand te testen. 

Voorzie wat extra tijd. De Biker heeft wat 
tijd nodig om nieuwe manoeuvres aan te 
leren en het is niet aangeraden om te snel 
te rijden. 

Het blijft belangrijk om elkaar feedback te 
geven, zo kan je je coaching afstemmen op 
de behoeften en wensen van je Biker. Op 
basis van deze feedback kan je specifieke 
oefeningen overwegen voor moeilijkere 
manoeuvres. 

Je kan ook hetzelfde deel van het traject 
meerdere keren afleggen, waarbij je hem.
haar  steeds meer autonomie geeft, zodat 
hij.zij onafhankelijker en ... "velo-noom” 
wordt!
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Dag 3

Het is je laatste dag als coach! 
Aan het einde van deze dag moet je Biker in 
staat zijn om helemaal alleen naar het werk 
en terug te fietsen. 

• Is hij er klaar voor? 
• Heb je de beste route gevonden? 
• Wat zijn nog aandachtspunten?

Het is je waarschijnlijk opgevallen dat je 
Biker na twee dagen coachen al wat meer 
vertrouwen heeft gekregen. 
Zakt de moed hem.haar in de schoenen bij 
de gedachte dat je er volgende dag niet zal 
zijn? 
Dat is normaal. Het kost wat tijd om vol 
zelfvertrouwen de weg op te gaan. Maak 
je geen zorgen. Jouw rol is om te begrijpen 
waarom je Biker aarzelt en oplossingen 
voor te stellen tijdens de laatste dag van de 
coaching.

Afsluiting

Bepaal aan het einde van dag 3 welke route 
de Biker zal nemen op dag 4 en ga er dieper 
op in. 
Bekijk de moeilijke stukken en herhaal de 
belangrijkste tips die hij.zij het meest nodig 
heeft. Nu hoef je hem.haar alleen nog 
maar aan te moedigen en op de schouder 
te kloppen, zodat hij.zij zich helemaal klaar 
voelt voor het avontuur!

Opdracht volbracht! We hopen dat je van 
deze ervaring hebt genoten en dat je Biker 
er klaar voor is om zijn.haar eigen weg te 
gaan. 
Natuurlijk kun je met hem.haar in contact 
blijven om op de hoogte te blijven van Bike 
Experience! 
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5. Positionering van de
    Coach

Er bestaat geen toverformule. Als 
Coach moet je je aanpassen aan het 
technische niveau van je Biker en zijn.haar  
bekommernissen over het verkeer.
Je moet rekening houden met de 
omgeving (verkeersdichtheid, uit te voeren 
manoeuvres, breedte van de weg ...) en 
deze positionering laten mee-evolueren 
met de begeleiding. 

Observeren  
De Coach fietst achter de Biker, zodat zijn 
voorwiel ongeveer gelijkloopt met het 
achterwiel van de Biker. 
Je hoeft deze positie enkel aan het begin 
van de coaching gebruiken om zijn niveau 
te evalueren, hem.haar te beschermen 
en gemakkelijk met hem.haar te kunnen 
communiceren. In potentieel gevaarlijke 
situaties, zoals op een kruispunt of in een 
BEV (Beperkt eenrichtingsverkeer), kan de 
Coach ook voor de Biker fietsen, of naast 
hem.haar.

Aanleren
De Coach bevindt zich voor de 
Biker. 
De Biker observeert en imiteert 
jouw handelingen. Hij.zij leert 
zijn plaats in het verkeer in te 
nemen, maar het is nog niet 
nodig om manoeuvres uit te 
voeren of de route te kennen.

Autonomie
Als de Biker in staat is om de 
manoeuvres goed uit te voeren, 
zijn.haar plaats correct inneemt 
en de route kent, dan fietst de 
Coach achterop. 
Vergroot geleidelijk de afstand 
tussen de Biker en jezelf.
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Praktische informatie

1. Uitrusting

Voor je vertrekt, zorg dat je het volgende 
bij hebt:
• Een fietskaart van het Brusselse 

Gewest.
• Een pomp en herstelkit.

Controleer de fiets van je Biker en let 
daarbij vooral op:
• Beide remmen – die de fiets tot een 

volledige stilstand moeten brengen.
• Bandendruk (controleer de gegevens 

op de band).
• Zadelhoogte.
• Reflectoren, bel en verlichting (als de 

Biker die niet draagt).
• Algemene staat van de fiets (geoliede 

ketting, wiel zonder slag ...).

Controleer of je Biker is uitgerust met:
• Een fluohesje met reflecterende 

banden (aanbevolen, niet verplicht).
• Een helm (aanbevolen, niet verplicht).
• Regenkledij, cape of regenbroek en 

hoofddeksels om hem te beschermen.
• Verschillende lagen kledij die hij.zij 

gemakkelijk onderweg kan uittrekken.

2. Een ongeval?  Probleempje?

Ben je betrokken bij een ongeval met 
een gemotoriseerd voertuig, vul dan een 
ongevallenformulier in, ook al lijkt de 
schade erg beperkt. 
Later kunnen er complicaties opduiken 
en dan volstaat het niet om het 
telefoonnummer te hebben van de 
bestuurder die bij het ongeval betrokken is. 

Let op de volgende punten als je het 
ongevallenformulier invult: 

• Vul één formulier in en zorg dat het 
door beide partijen is ondertekend. 
Noteer de gegevens van eventuele 
getuigen, indien mogelijk.

• De schets is het belangrijkste element 
van het verslag: het moet gedetailleerd 
zijn en beide partijen moeten ermee 
instemmen.

• Geef een gedetailleerde en objectieve 
beschrijving van alles wat er gebeurd 
is.

• Blijf kalm en bel 112 als je denkt dat de 
situatie ernstig is.
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 De fietsverenigingen 

     staat overheden, scholen en 
bedrijven bij om meer mensen op de 
fiets te krijgen. De vereniging ontwikkelt 
oplossingen op maat om de modal shift te 
bevorderen en draagt zo bij aan een betere 
levenskwaliteit.
www.provelo.org – Tel.: +32 (0)2 502 73 55

        (Groupe de Recherche et 
d'Action des Cyclistenes Quotidiens) zet 
zich in om de fietser de best mogelijke 
omstandigheden te bieden om zich met 
de fiets te verplaatsen. Dankzij de steun 
van haar vrijwilligers vertegenwoordigt 
de GRACQ de fietsers bij de overheid 
in Brussel en Wallonië en voert ze 
talrijke sensibiliserings-, informatie- en 
opleidingsacties.
www.gracq.org – Tel.: +32 (0)2 502 61 30

De                   verdedigt de belangen van 
de fietser. De Fietsersbond streeft naar meer 
veiligheid op de fiets door de bevolking en 
de overheid ervan te overtuigen dat fietsen 
een slimme keuze is.
www.fietsersbond.be – 
Tel.: +32 (0)2 502 68 51

Les Ateliers de la rue Voot is een 
centrum voor expressie en creativiteit dat 
in 1973 zijn eerste fietsatelier opende. 
Deelnemers leren er onder begeleiding de 
technische vaardigheden om autonoom 
kleine reparaties uit te voeren die eventueel 
nodig kunnen zijn tijdens een fietstocht.
www.voot.be – Tel.: +32 (0)2 762 48 93

                    is een initiatief rond sociale 
economie dat het fietsen in Brussel 
bevordert via fietsmechanica, recycling, 
cultuur en innovatie. 
www.cyclo.org – Tel.: +32 (0)2 512 68 90 

http://www.provelo.org
http://www.gracq.org
http://www.fietsersbond.be
http://www.voot.be
http://www.cyclo.org
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Getuigenissen
“Een heerlijk gevoel op weg naar huis, toen 
we een rij auto's voorbijfietsten op weg 
naar huis van het werk. En te bedenken dat 
ik vorige week nog een van hen was ..." 

"Ik merk dat de ‘fietsreflex’ al in minder 
dan een week tijd goed ingeburgerd is. Mijn 
Coach heeft me besmet met het fietsvirus. 
Maar ik maak me niet al te veel zorgen, 
want de GRACQ zegt dat het goed is voor 
mijn gezondheid.” 

"Mijn Coach is een echte pro: ze vertelde 
me alles waar ik op moet letten, de 
problemen die kunnen ontstaan... en het 
belangrijkste: ze had elke ochtend een zeer 
goed humeur!” 

"Over het geheel genomen, was het zeer 
positief en over de moeilijke momenten 
kunnen we nu anekdotes vertellen.” 

"Wat een plezier om aan te komen op 
het werk! Na 30 minuten beweging kan ik 
vol energie aan de slag gaan! En op deze 
zonnige dagen is het heerlijk om weer 
huisaarts te fietsen langs het kanaal.” 

"Ik heb het gevoel dat ik nu de stress van 
het kantoor beter aankan. En als kers op de 
taart gaf mijn smartwatch aan dat ik een 
paar duizend calorieën heb verbruikt op 
mijn fietstochtje. Dat motiveert!” 

"Dit is een zeer waardevolle ervaring. Ik zie 
mijn eerste Biker nog regelmatig (jaarlijks) 
en ze is nog steeds trouw aan de fiets!” 

"Super, als Coach heb ik het gevoel dat ik 
de nieuwe Bikers een voorproefje geef en 
ik kan enkel hopen dat ze zullen blijven 
fietsen. Ik kreeg zelfs een cadeau van een 
Biker, geheel onverwacht, maar het is altijd 
leuk!”
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 Conclusie
Nu heb je alle informatie in handen die 
je nodig hebt voor een geslaagde rit. 

Wij wensen je veel plezier en een 
geweldige Bike Experience!

En als je nog twijfels of vragen hebt... 
aarzel dan niet om contact op te nemen 
met ons team.  

We zijn hier om je te helpen!
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Overtuigd door deze ervaring? Zin om je steentje bij 
te dragen en de fiets te promoten?

Hier zijn enkele tips: 
• Gebruik zoveel mogelijk de fiets.
• Praat erover met iedereen die het wil horen: er gaat niets boven 
• mond-tot-mondreclame.
• Word lid van GRACQ.
• Word Coach.
• Ga voor een fietsbeleid in je bedrijf: Pro Velo kan je daarbij helpen.
• Stimuleer je collega's door opleidingen aan te bieden in het bedrijf zelf.
• Spreek de mobiliteitscoördinator van je bedrijf aan ... of word zelf 
• mobiliteitscoördinator.
• Fiets ze!

Meer informatie over Bike Experience
bikeexperience.brussels
Vragen? Advies nodig?
Laat ‘t ons weten 
info@bikeexperience.brussels
02/318 84 07

Meer informatie over mobiliteit in Brussel
mobilite.brussels
mobilite@sprb.brussels
0800/94 001

Bike Experience is een project gecoördineerd door Pro Velo en gefinancierd 
door Brussel Mobiliteit, met de steun van de Brusselse minister van 
Mobiliteit, Elke Van den Brandt.
Cover ©Pro Velo | Foto’s: Pro Velo en Brussel Mobiliteit.

V.U.: Pro Velo vzw, Londenstraat 15 - 1050 Brussel - Gedrukt in Brussel op 
gerecycleerd papier - Niet op de openbare weg gooien ©2020
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