
 

Fietsactie: Kidical Mass 

OMSCHRIJVING  – Fietstocht met toeters en bellen van een groep kinderen met hun familie. Een Kidical Mass” is de 
kinderversie van “Critical Mass”, een globale fietsersbeweging die opkomt en strijdt voor de rechten van de fietsers en de 
fiets als ecologisch en duurzaam transportmiddel promoot. 

Doel 
Ten eerste: omdat een fietstocht met klein grut nu eenmaal heel 
erg leuk is. Maar daarnaast kun je met een Kidical Mass de 
fietsveiligheid van jonge en kwetsbare fietsers onder de aandacht 
brengen. Kortweg is de boodschap: De fietsomgeving moet 
kindvriendelijk(er) zijn. Een fietsomgeving die geschikt is voor 
kinderen is een goede fietsomgeving voor iedereen.  

 

Doelgroep 
» Kinderen en hun familie en andere fietsers die willen meerijden. 

Zoveel mogelijk kinderen en jongeren. 
» Beleidsverantwoordelijken en wegbeheerders: Burgemeester en 

Schepenen en ambtenaren van Mobiliteit, Ruimtelijke 
Ordening en Openbare Werken, Agentschap Wegen en 
Verkeer. 

 

Omschrijving / Verloop 
1. Taakverdeling. Stel een groepje samen waar je goed mee 
samenwerkt. Trommel een groepje ouders van school op, trek je 
leuke buurvrouw erbij en go! Voorzie zeker: iemand die de de 
fietstocht leidt en de wegkapiteins aanstuurt, wegkapiteins, iemand 
die foto’s maakt en die de communicatie doet (om de actie te 
promoten via online kanalen en eventueel de pers te woord kan 
staan). Indien corona-proof ook twee mensen die een parcours 
bewegwijzeren met krijttekeningen of opgehangen bordjes. In 
totaal vaak zo’n 5 a 8 personen.  
2. Bepalen van tijdstip, startplaats, parcours en aankomstplaats op 
een leuke locatie waar de kinderen een extraatje krijgen (drankje, 
versnapering).  
Alternatief in coronatijd: de fietstocht start niet op een bepaald uur, 
maar iedereen vertrekt wanneer hij of zij wil en volgt een parcours 
dat van tevoren is uitgestippeld en gemarkeerd). 
Eventueel bepalen van een (verkleed)thema, bijvoorbeeld 
“halloween”, “lichtjes”, “terug naar school”. 
3. Eventueel: aanvragen van de actie bij het gemeentebestuur en 
de politie. 
4. Zoeken van partners: trek ook buurtscholen, gezinsbonden, 
sportverenigingen aan hun mouw. En benader ook zeker lokale 
winkeliers om te zien of je daar een goed eindpunt aan kunt 
knopen: een ijssalon, fietsbar, warme bakker.  
4. Uitnodigen van leden en het brede publiek door aanmaken van 
een Facebook evenement, aankondiging op de webpagina, 
versturen van een nieuwsbrief, via de gemeentelijke 
communicatiekanalen en deze van je partners, publicatie in de 
lokale krant, affiches, flyers, ed. op strategische plaatsen (bakker, 
sportcentrum, school, crèche). Ook is een publicatie op de 
UiTDatabank een goed idee. Eventueel aankondiging en uitnodiging 
pers en media en regionale zender met duidelijk en positief getint 
persbericht. Optioneel: verstuur een uitnodiging naar lokale 
beleidsmakers. Laat gerust ook iets weten aan de 
communicatieverantwoordelijke binnen de Fietsersbond, we willen 
altijd wel iets voor je nalezen of je extra beeldmateriaal proberen 
aan te leveren. 
6. Uitvoeren van de actie. 
7. Communicatie na de actie met de pers: verslagje doorsturen met 
fotomateriaal. 
8. Evaluatie en datum prikken voor een volgende editie! 

Waar 
Een kindvriendelijk traject van 5 km tot maximum 10 km, een uurtje 
aan een rustig tempo, bij voorkeur langs schoolroutes die veel door 
kinderen gebruikt worden. Kies voor een fijn eindpunt: een parkje 
waar je nog een picknick kunt houden, een fietsbar, een ijssalon, of 
op een schoolplein waar je iets te knabbelen en/of te drinken 
voorziet.   
 

Wanneer 
Zoek een moment dat aantrekkelijk is voor ouders met kinderen: 
zaterdag- of zondagnamiddag? Het einde van de schoolvakantie of 
het begin van het nieuwe schooljaar is een ideaal moment voor de 
actie om de aandacht op kindvriendelijke routes te vestigen. 
  

Materiaal 
» Digitaal promotiemateriaal te vinden in de actie-map Kidical Mass 

(visueel materiaal voor online, printbaar materiaal om op te 
hangen en een persbericht om je actie in de kijker te zetten bij 
lokale pers) 

» (Fietsersbond)-vlagjes, stoepkrijt, en ander vrolijk materiaal om 
de aandacht te trekken 

» C3-bordjes en armbanden wegkapiteins 
» Deelnemerslijst 
» Optioneel: t-shirts en hesjes om de groep in dezelfde kleuren te 

laten rondfietsen.  
» Optioneel: een fiets met geluidssysteem om wat leuke deuntjes te 

draaien tijdens de tocht.  
» Eventuele Fietsersbond extra’s: fietsplaatjes en ledenfolders van 

de Fietsersbond, een Fijn dat je Fietst sjabloon en 
(zelfgemaakte) krijtverf.  

Het beschikbare fysieke materiaal vanuit de Fietsersbond voor 
afdelingen kan geraadpleegd en besteld worden worden via 
https://www.fietsersbond.be/bestelformulier_materiaal. 
 

Budget 
Je kunt het zonder budget doen (met wat stoepkrijt uit de je la, en 
deelnemers vragen om een eigen picknickje mee te nemen), maar 
je kunt het met je afdelingsbudget verder financieren tot een ware 
klapper: met t-shirts, een bakfiets vol muziek, vlaggetjes en 
versnaperingen.  
 

Verzekering 
Toelichting op www.fietsersbond.be/vrijwilligersverzekering. Voor 
de deelnemers kun je kiezen om een verzekering af te sluiten of om 
hen te laten deelnemen op hun eigen familiale verzekering, zie ook 
hieronder. 
 

Partners 
» Stem af met de lokale middenstand: wil de bakker misschien een 

snack voorzien? Kun je het eindpunt bij een lokale ijssalon 
zetten en daar een gratis ijsje voor de kinderen krijgen?  

» Als er in je gemeente al een Critical Mass georganiseerd wordt 
zullen de organisatoren daarvan je misschien wel willen helpen 
bij het organiseren van je kinderversie. Of wellicht willen ze 
één van hun eigen edities aan die van jullie knopen?  

» Andere organisaties om samen een fietstocht mee uit te stippelen 
zijn de oudergroepen die rond verkeer werken binnen scholen. 
Ook andere organisaties die rond mobiliteit of duurzaamheid 
werken, Fietsersbond afdelingen uit naburige gemeenten, en 
andere lokale organisaties zoals Natuurpunt, Femma, 
Gezinsbond kunnen hierbij aanhaken. 

https://www.uitdatabank.be/login/nl?referer=https%3A%2F%2Fwww.uitdatabank.be%2Fdashboard
https://www.facebook.com/lajacqueline.be/
https://drive.google.com/drive/folders/15POJs6AoOWbZ0_5Y-IbdbK_JLbReeixT?usp=sharing
https://www.fietsersbond.be/bestelformulier_materiaal
http://www.fietsersbond.be/vrijwilligersverzekering


 

 

Meer weten? 
Onder andere de Fietsersbond Aalst, Brussel Noord-West, Zwalm, Antwerpen, Lier en Gent hebben ervaring met deze actie. 
info@fietsersbond-aalst.be ; brussel.noordwest@fietsersbond.be ; zwalm@fietsersbond.be ; antwerpen@fietsersbond.be ; 
fietsersbondlier@gmail.com ; gent@fietsersbond.be 

 
 
Inspiratie! 

• Kidical Mass Gent verkleedde iedereen als piraat om duidelijk te maken dat ze enkel echte piraten op de weg willen, geen 
wegpiraten willen op de baan willen. De hele groep fietste, compleet met ooglapjes, rond.  

• Kidical Mass 1081-1082-1083 prikte het eindpunt heel slim bij de chocolaterie van Frederic Blondeel waar alle kinderen een gratis 
ijsje kregen. 

• Kidical Mass Lier deelt dit jaar de fietstocht op in groepjes die vanuit verschillende deelgemeenten richting het centrum rijden, 
mensen oppikken en bij een centraal punt eindigen. Ze vragen iedereen ook om hun fiets te decoreren. Als partner namen ze Lier 
op Wielen in de arm, een kinderfietsdeel intitiatief.  

• Kidical Mass Zwalm rinkelde met de fietsbel op punten die onveilig zijn. Hiermee vragen ze aandacht voor die punten en roepen 
ze beleidsmakers op om echt een versnelling hoger te schakelen en deze punten aan te pakken.  

 
 
Veelgestelde vragen 
 

• Moeten we een verzekering afsluiten? 
Dat kan zeker. De afdeling Zwalm sloot een verzekering af voor €40 voor 100 deelnemers. Andere afdelingen, zoals Kidical Mass 
1081-1082-1083, sluiten geen aparte verzekering af: mensen zijn simpelweg zelf familiaal verzekerd. 

• Hoeveel werk is dit? 
Het organiseren heeft natuurlijk wel wat voeten in de aarde, maar je maakt het zo ingewikkeld als je zelf wilt natuurlijk. Leg jezelf 
niet teveel druk op en begin met een klein rondje en een beperkt aantal deelnemers. Je zult zien dat het zo leuk is dat de tijd die 
je erin stopte het dubbel en dik waard is! Voor extra inspiratie en schwung of gewoon voor wat goede moed kun je altijd te rade 
gaan bij bovenstaande afdelingen die hun strepen al verdiend hebben.  

• Kun je ons wat argumenten geven om te gebruiken bij organisatie/overhalen van partners en ouders? 
Jazeker! Fietsen is ontzettend goed voor kinderen niet alleen vanuit fysiek oogpunt. Natuurlijk is het gezond om in beweging te 
zijn en frisse lucht op te snuiven. Maar kinderen is fietsen ook een geweldige manier om hun motoriek te ontwikkelen en om hun 
zelfstandigheid en zelfvertrouwen stukje bij beetje uit te bouwen. Het feit dat ze zelf kunnen sturen en trappen maakt dat ze de 
wereld op een heel eigen manier kunnen ontdekken. Een waarbij ze letterlijk zelf aan het stuur zitten. Fietsende kinderen zijn 
mentaal en fysiek gezondere kinderen. Meer lezen? Hier hebben we wat extra leesvoer en onderbouwing.  

mailto:info@fietsersbond-aalst.be
mailto:brussel.noordwest@fietsersbond.be
mailto:zwalm@fietsersbond.be
mailto:antwerpen@fietsersbond.be
mailto:fietsersbondlier@gmail.com
https://www.hln.be/gent/fietsers-maken-komaf-met-wegpiraten~a4c02992/
https://www.facebook.com/events/327552122153294/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/2312177459035879/?active_tab=discussion
https://www.nuus.be/2021/06/20/zwalmse-fietsersbond-organiseerde-kidical-mass-in-munkzwalm/
https://drive.google.com/file/d/14hv_M7OCE7qVJKbf1yIAeawP-u4SfYEx/view?usp=sharing

