Ook voor kinderen ouder dan 6 jaar,
zolang het maximumgewicht niet
overschreden wordt.

Kinderen kunnen in een
fietsstoeltje zitten als ze
zelfstandig rechtop kunnen
zitten. Tot 15 kg vooraan,
tot 22 kg achteraan.

• Veiligheidslabel EN 143 44
• Een stoeltje moet voetsteunen,
hoge rugleuning, en een 3 of
puntsgordel hebben. Zet je
kind ook een helm op.

• Een fietsstoeltje is handig in
gebruik en goedkoper dan een
fietskar of bakfiets.

3
maanden
6 jaar

Veiligheid

Voordelen

• Los te koppelen.

• Kinderen zitten er droog en warm.

• Plaats voor 1 of 2 kinderen + bagage.

• Zorg dat ze een helm dragen en de
gordel correct om hebben.

• Door de stevige kooiconstructie van de
fietskar zitten je kinderen er veilig.

Met een babyhangmat of -schaal
ondervinden ze minder schokken.

Fietskar

• Kinderen zitten er droog en
warm.

• Zorg dat ze een helm dragen en
de gordel correct om hebben.
• Plaats voor 1 tot 4 kinderen +
bagage

• Een bakfiets met 2 wielen is
wendbaarder, een bakfiets met 3
wielen is stabieler.

Ook voor kinderen ouder dan 6
jaar, zolang het maximumgewicht
niet overschreden wordt. Zie
gebruiksaanwijzingen van je fiets.

Met een babyhangmat of -schaal
ondervinden ze minder schokken.

Bakﬁets

Opgelet: een bakfiets met twee wielen wordt gezien als een gewone
fiets en volgt dus de regels voor fietsers. Een bakfiets met drie of meer
wielen mag enkel op het fietspad als hij niet breder is dan één meter.
Anders moet je de regels van de autobestuurders volgen.

Het is een goed idee om je kind met de fiets naar school te brengen,
want ook passief doet het ervaring op in het verkeer. Er zijn veel
verschillende manieren waarop je je kind met de fiets naar school
kan vervoeren. Afhankelijk van je situatie kan je kiezen voor een
fietsstoeltje, fietskar of bakfiets. Hieronder sommen we enkele
kenmerken op.

Wat zegt de VSV?

Via een speciale beugel kan je
je autozitje op de bagagedrager
vastzetten.

iFietsstoel

“Ik rijd met Stien in de Gietskar
naar school. Van daaruit kan ze
alles mee volgen en als het
regent, zit ze lekker droog.”

Marco, papa van Stien (3):

Marie-Lou (7)

“We ﬁetsen graag naar school, maar omdat Ties het tempo gedurende
die 3 km niet kan aanhouden op de loopﬁets wil ik hem graag achterop
meenemen. Wat is nu de beste manier om Ties op de ﬁets naar school
te brengen en ook hem ervaring te laten opdoen in het verkeer?”

(3) en
Virginie, mama van Ties

Praktijk: hoe pakken
andere ouders het aan?

vanaf 3
maanden

VOOR OUDERS

HOE KAN IK MIJN KIND BEST
VERVOEREN OP DE FIETS?

Fietsen met kinderen

Voordelen

Veiligheid

3
maanden
6 jaar

• Een fietsstoeltje is handig in
gebruik en goedkoper dan een
fietskar of bakfiets.

Wat zegt de VSV?

• Los te koppelen.

• Kinderen zitten er droog en warm.

• Plaats voor 1 of 2 kinderen + bagage.

• Zorg dat ze een helm dragen en de
gordel correct om hebben.

• Door de stevige kooiconstructie van de
fietskar zitten je kinderen er veilig.

Ook voor kinderen ouder dan 6 jaar,
zolang het maximumgewicht niet
overschreden wordt.

Met een babyhangmat of -schaal
ondervinden ze minder schokken.

Fietskar

• Kinderen zitten er droog en
warm.

• Zorg dat ze een helm dragen en
de gordel correct om hebben.
• Plaats voor 1 tot 4 kinderen +
bagage

• Een bakfiets met 2 wielen is
wendbaarder, een bakfiets met 3
wielen is stabieler.

Ook voor kinderen ouder dan 6
jaar, zolang het maximumgewicht
niet overschreden wordt. Zie
gebruiksaanwijzingen van je fiets.

Met een babyhangmat of -schaal
ondervinden ze minder schokken.

Bakﬁets

Opgelet: een bakfiets met twee wielen wordt gezien als een gewone
fiets en volgt dus de regels voor fietsers. Een bakfiets met drie of meer
wielen mag enkel op het fietspad als hij niet breder is dan één meter.
Anders moet je de regels van de autobestuurders volgen.

Het is een goed idee om je kind met de fiets naar school te brengen,
want ook passief doet het ervaring op in het verkeer. Er zijn veel
verschillende manieren waarop je je kind met de fiets naar school
kan vervoeren. Afhankelijk van je situatie kan je kiezen voor een
fietsstoeltje, fietskar of bakfiets. Hieronder sommen we enkele
kenmerken op.

• Veiligheidslabel EN 143 44
• Een stoeltje moet voetsteunen,
hoge rugleuning, en een 3 of
puntsgordel hebben. Zet je
kind ook een helm op.

Kinderen kunnen in een
fietsstoeltje zitten als ze
zelfstandig rechtop kunnen
zitten. Tot 15 kg vooraan,
tot 22 kg achteraan.

Via een speciale beugel kan je
je autozitje op de bagagedrager
vastzetten.

iFietsstoel

“Ik rijd met Stien in de Gietskar
naar school. Van daaruit kan ze
alles mee volgen en als het
regent, zit ze lekker droog.”

Marco, papa van Stien (3):

en Marie-Lou (7)

“We ﬁetsen graag naar school, maar omdat Ties het tempo gedurende
die 3 km niet kan aanhouden op de loopﬁets wil ik hem graag achterop
meenemen. Wat is nu de beste manier om Ties op de ﬁets naar school
te brengen en ook hem ervaring te laten opdoen in het verkeer?”

(3)
Virginie, mama van Ties

Praktijk: hoe pakken
andere ouders het aan?

vanaf 3
maanden

VOOR OUDERS
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Fietsen met kinderen

