
Aanpak 
In een interactieve gastles gaan de leerlingen, onder 
begeleiding van een expert van de Fietsersbond, op 
zoek naar de onveilige punten op hun fietsroute naar 
school. Ze ontwikkelen met elkaar aanbevelingen 
voor de gemeente om deze knelpunten op te lossen. 
Kinderen zijn in deze onze ambassadeurs, en leidend 
in de zoektocht naar een veilige route! 

U ontvangt een volledig adviesrapport over de 
veiligheidsbeleving namens de kinderen, dat is 
geanalyseerd door de experts van de Fietsersbond.

Doe mee!
Ben je enthousiast geworden, wil je 

meer weten of deelnemen? Neem dan 
contact met ons op.

Prijs
We hanteren we een prijs van €6.000,- excl. BTW 
voor een gemeente, uitgaande van één basisschool 
met één gastles. Besluit een gemeente om met 
meerdere scholen deel te nemen, dan is het project 
voor opvolgende scholen slechts €4.000,- excl. 
BTW.

Meer informatie op:
www.fietsennaarschool.nl

Arjen Klinkenberg
Projectleider Fietsen naar school

06-82955296 
fietsennaarschool@fietsersbond.nl

Veilige Schoolroutes

“Ieder kind een fiets en ieder kind veilig en 
blij naar school. Dat is mijn droom.  

Ongeacht waar je woont, wat je afkomst is. 
Daarvoor zijn veilige fietsroutes nodig.” 

 
Esther van Garderen, directeur Fietsersbond

Het project Veilige Schoolroutes richt zich op 
gemeenten en heeft als doel onveilige situaties 
op de schoolroute aankaarten en verbeteren. We 
maken kinderen en ouders bewust van het feit 
dat fietsen naar school niet alleen leuk, maar 
ook slim, gezond, duurzaam en leerzaam is. Het 
resultaat op lange termijn is gericht op gezondheid 
en veiligheid. Meer fietsgebruik bij kinderen 
(beweging en buitenlucht) leidt tot een betere 
gezondheid en conditie. Daarnaast zorgen veel 
fietskilometers op jonge leeftijd ervoor dat een 
kind op latere leeftijd blijft fietsen. Maar veiligheid 
is hierin belangrijk. Veilige Schoolroutes kan de 
vertaalslag maken van feiten naar verandering. 
Dit doen we natuurlijk samen met kinderen, maar 
ook met hun ouders, met scholen en gemeenten.

Veilige Schoolroutes

Voordelen van een veilige route

Kinderen voelen zich veiliger en gaan 
(meer) fietsen

Een praktijkinzicht van kinderen en hun 
ouders in een adviesrapport

Kinderen kunnen door het fietsen beter 
concentreren en leren

Ouders maken zich minder zorgen over 
onveilige situaties op de schoolroute

Kinderen richten zich op het plezier van 
fietsen in plaats van het gevaar


