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Zo fiets je
sneller zonder
extra moeite

IEDEREEN OP DE FIETS

Haal de natuur
in huis!
Al fietsend ontdek je vaak mooie stukjes
natuur. En je kan die natuur ook in huis halen.
Met Bloomon bijvoorbeeld. Zij bezorgen
bossen verse seizoensbloemen direct van de
kweker aan huis, samengebonden in luchtige
wilde bossen. In steden leveren ze met de
fiets en alle verpakkingen en vazen zijn 100%
recycleerbaar.

Bevraging: hoe lang sta jij
stil als je onderweg bent?
Uit onze bevraging van 2014 bleek een fietsonvriendelijke
inrichting van kruispunten één van de grootste ergernissen te zijn
op fietsroutes. Die zijn nog al te vaak ingericht op maat van het
gemotoriseerd verkeer.
Er bestaan heel wat maatregelen om de doorstroming voor
fietsers aan kruispunten te verbeteren, zoals een conflictenvrije
lichtenregeling, een groene golf voor fietsers, het bordje ‘rechtsaf
door rood’ of een lichtenregeling voor de daluren.
We willen dit aankaarten bij de wegbeheerders en hebben hiervoor
jouw hulp nodig.
Registreer je totale rijtijd naar het werk, school, winkel of vrienden
evenals de tijd die je stilstaat en vul onze bevraging in. Iedereen kan
meedoen!
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Bloomon trakteert
onze leden op
bloemen en geeft
vijf boeketten
met bijpassende
handgeblazen gerecyclede vaas weg.
Mail vóór 30 juni
je naam en adresgegevens naar
wedstrijd@fietsersbond.be en vul Bloomon’s
motto verder aan: ‘Van het land naar de...’

Win!

i

Niet gewonnen of kan je niet
wachten? Onze leden krijgen
de bijpassende handgeblazen
vaas cadeau bij hun eerste
bestelling. Bestel via
bloomon.be met de code
BLOOMBIKE

De actie loopt tot en met 31 augustus
fietsersbond.be/actiestoptijden
#actiestoptijden
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EDITORIAAL

Daar is de
lente, daar is
de fietser

H

oewel doorwinterde fietsers het hele jaar
door fietsen, zien we toch een stijging van het
aantal fietsverplaatsingen tijdens de lente.
Normaal ook, want wat is er meer uitnodigend dan
een schitterende zon en een mooie open hemel om
op de fiets te springen. Niets is ook beter voor de
lichamelijke en geestelijke gezondheid dan je vrij te
bewegen in gezonde buitenlucht.
Sinds er meer en meer bekend raakt over de effecten
van luchtvervuiling op onze gezondheid stijgt de
ongerustheid bij de bevolking. Ook fietsers maken
zich terecht zorgen. Hoewel de luchtvervuiling ook
een impact heeft op onze gezondheid blijft fietsen
vooralsnog goed voor onze gezondheid. De negatieve
effecten van de slechte lucht worden ruimschoots
gecompenseerd door onze actievere levensstijl.
Gelukkig maar.

Overtuig fietsershelden en win!
Vandaag zijn al meer dan 23.000 fietsershelden aangesloten
bij de Fietsersbond. Dat maakt ons sterk. Om elke dag te
kunnen ijveren voor een veilige, gezonde en plezierige
fietsomgeving hebben we echter nog meer helden nodig.
Want zonder jullie steun kunnen wij niet wegen op het
fietsbeleid. Ken jij zo iemand? Overtuig hem of haar, maak ze
tot held en ontvang bovendien beiden leuke prijzen!

Niet elke fietstocht heeft echter hetzelfde effect. Hoe
langer en dichter je bij de bron van de luchtvervuiling
fietst, hoe negatiever het effect op je gezondheid.
Fietsen in de stad is echter niet per definitie slechter
dan fietsen buiten de stad. Vlaanderen wordt namelijk
doorkruist door heel wat drukke autowegen die je
beter kan mijden. In de stad kan je best kiezen voor
een traject dat loopt door parken en langs autoluwe
wegen. Blijven fietsen is dus de boodschap!

WIN
WIN! Overtuig iemand om lid te worden
en kies uit een tof prijzenpakket aangeboden door
Kudzu Ecowebshop, WPG Uitgevers, Bioshop en Ecover.
De actie loopt tot 30 juni.
Meer info op www.fietserbond.be/fietsershelden

Roel De Cleen, Beleid & woordvoerder Fietsersbond
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GEZONDHEID

Fiets je gezond!?
Fietsen is gezond, punt. Maar waarom zitten we dan nog niet allemaal massaal in het zadel?
Regelmatig fietsen heeft zowel fysieke als mentale voordelen en bovendien is het zelf een
remedie voor milieuproblemen als lawaai, fijn stof en CO2-uitstoot van de auto’s. Niets dan
voordelen!
Nochtans zijn fietsers vandaag de dag nog steeds een kleine minderheid. Veel mensen
fietsen niet omdat ze zich zorgen maken: de schrik om een ongeval te hebben en twijfels
over het inademen van uitlaatgassen van auto’s en ander gemotoriseerd verkeer zoals
vrachtwagens en bussen als we door het stadsverkeer fietsen.
Maar hoe zit dat nu juist en wat is er dan wel nodig om ons gedrag te veranderen?
Tekst: Anne De Smet, communicatie Fietsersbond
>Bas de Geus
(VUB)

Dirk Avonts
(UGent)

>Fran Bambust
(consulente)

Romain Meeusen
(VUB)

> minister
Jo Vandeurzen

Luc Int Panis > Ragnar Van Acker
(VIGeZ)
(VITO)

Veerle Dubuy
(Howest)

> Voor dit artikel legden we ons oor te luisteren bij een aantal experten en Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid

FIETSEN, GOED VOOR
LICHAAM EN GEEST
Fietsen vermindert de kans op aandoeningen als obesitas en hart- en vaatziekten; het vermindert de slechte cholesterol, spier- en gewrichtsklachten en het
helpt glucosewaarden te regelen wat
zeker voor diabetespatiënten van belang
is. Én het is een oplossing voor een fysiek
inactief bestaan.
“25 km per week fietsen is al voldoende
om een positief effect op de gezondheid
en calorieverbruik te hebben, dat is dus
maar 2 keer 2,5 km per dag en de verplaatsing in de stad is meestal dat”, aldus VUBprofessor Bas de Geus. Hij liet gedurende
1 jaar ongetrainde gezonde mannen en
vrouwen naar het werk fietsen. Resultaten
wezen uit dat ze zich sterker, energieker en
vitaler voelden en dat hun bloeddruk en
slechte cholesterol daalde.
Een ander onderzoek bij 500.000 Nederlandse autobestuurders die voor korte
afstanden de shift naar de fiets zouden
maken, toonde dan weer aan dat de
gezondheidsvoordelen van fietsen een
pak groter zijn dan de risico’s verbonden
aan autorijden.

4 fietsersbond MAGAZINE

Fietsen heeft naast een positief fysiek effect ook een mentale invloed. “Algemeen
zien we een positieve impact van fietsen
op angstproblemen en milde depressies”,
zo stelt Veerle Dubuy, lector aan Howest
(sport&bewegen en toegepaste psychologie). “Bewegen verbetert de cognitieve
functie, aandacht en slaapkwaliteit. We
zien ook een algemeen beter gevoel van
psychologisch welzijn: bij velen vermindert het stress, meer plezierbeleving, een
verbeterd gemoed en zelfvertrouwen.”
Bovendien heeft fietsen ook een sociaal
voordeel: recreatief en als transport voor
het werk leidt het tot sociale interactie.
Fietsen, een antidepressivum zonder
bijwerkingen dus.
Ook VUB-professor Romain Meeusen
bevestigt dat dagelijkse beweging (en
dus ook fietsen) effect heeft op het brein:
“Het stimuleert de aanmaak van neuronen en dat zorgt voor de ontwikkeling van
de hersenen. Dagelijkse beweging werkt
ook preventief en vertraagt processen als
o.a. sarcopenie en Alzheimer. Het slechtste wat je eigenlijk kan doen als je ouder
wordt, is je bed op het gelijkvloers zetten:
je moet die trap blijven opgaan.” In het

onderzoek ‘cycling desks’ lieten ze VUBkantoorwerkers tijdens het werk fietsen
aan een lage intensiteit. Uiteraard werd
er meer energie verbruikt, maar ook de
reactiesnelheid en het aandachtsniveau
gingen omhoog. Fietsen maakt het brein
dus alerter en reactiever.

FIETSEN, EEN KWESTIE
VAN ROUTINE
Minstens 30 minuten beweging per dag,
dat is de gezondheidsnorm voor een
volwassene en toch komen vele mensen
er niet toe. Ze nemen de lift in plaats van
de trap of de auto in plaats van de fiets.
Nochtans, doe je enkele korte afstanden
met de fiets (bv. naar de winkel, school of
het werk), dan zit je er al snel aan. Fietsen
heeft het voordeel dat het naadloos past
in je dagelijkse routine. Lichaamsbeweging hoeft dus helemaal geen tijd, geld
of moeite te kosten. En de gezondheidswinst boek je al vanaf 30 minuten matige
intensiteit per dag, al dan niet opgedeeld
in blokken van 10 minuten.
Hoe we actieve mobiliteit als fietsen en
wandelen in onze dagelijkse routine in de
stad kunnen inpassen, is het onderwerp

van het Europees PASTA project (Physical
Activity Through Sustainable Transport
Approaches). Het verzamelt gegevens
over hoeveel mensen bewegen, wat de
blootstelling aan vervuiling is, wat de
effecten zijn en hoe je mensen effectief
kan stimuleren.
Volgens Luc Int Panis van VITO, partner in
PASTA, bestaat er een misvatting over de
schadelijke effecten van luchtvervuiling.
In het onderzoek SHAPES analyseerde
VITO samen met VUB en UCL gedurende
vier jaar de gezondheidseffecten van
fietsen naar het werk. “Het belangrijkste gezondheidsrisico zijn nog altijd de
ongevallen. Bovendien zijn het meestal
‘single bike accidents’, iemand die tegen
een paaltje rijdt bijvoorbeeld, en niet
door botsing met een wagen. Fietsen is
absoluut gezond, maar dan moeten we
wel een omgeving creëren die ongevallen voorkomt.” Fietssnelwegen zijn zo’n
omgevingen, en bij voorkeur bovendien
ver van het gemotoriseerd verkeer.

Gezondheidsvoordelen
van fietsen wegen op
tegen negatieve van
luchtvervuiling en
ongevallen.

fysieke activiteit en investeringen in
fietspaden werden opgenomen. Dat
model lieten onderzoekers los op de
fietssnelweg Antwerpen-Mechelen. “Het
model berekent wat investeren in fietsinfrastructuur qua gezondheidsvoordelen
uitspaart over een periode van 20 jaar”,
stelt Luc Int Panis. “Elke euro die wordt
geïnvesteerd in een fietspad of fietssnelweg levert 2 tot 4 euro aan gezondheidsvoordelen op. Nu kan men voor elk
fietsbevorderend project berekenen of
de investering opweegt ten opzichte van
de gezondheidswinst.”

> Al fietsend werken, maakt het
brein alerter en reactiever

minst vervuilde en veiligste route. En ga
voor een intensieve training naar een
gezonde omgeving zoals het bos. In de
Canadese steden Toronto en Montreal
bestaat er zelfs een app, de ‘Clean
Rider Mapper’ (gebaseerd op data over
verkeersstromen en luchtkwaliteit), die
fietsers de keuze laat tussen de kortste
en schoonste route naar hun bestemming. “Soms kan een omweg van minder
dan 1 kilometer resulteren in een veel
minder vervuilende rit”, zeggen de ontwikkelaars.

GEZOND FIETSEN VRAAGT
OM SLIMME ROUTES

FIETSEN LEVERT OP,
INDIVIDUEEL ÉN
MAATSCHAPPELIJK

Kan je in de stad dan toch maar beter de
wagen nemen? Zeker niet. Dirk Avonts,
één van de eerste huisdokters op de
fiets en momenteel professor aan de
vakgroep huisartsengeneeskunde van
de UGent, beaamt: “de hoeveelheid
ingeademd fijn stof zal bij de fietser tot
4 keer hoger zijn in vergelijking met een
automobilist, maar de lichaamsbeweging
door het fietsen zal de negatieve effecten van de luchtverontreiniging op de
lange termijn compenseren.”

Naast de individuele gezondheidswinst
is er ook de collectieve maatschappelijke
winst. De fiets is een oplossing voor veel
milieuproblemen waar moderne steden
mee kampen: geen lawaai, fijn stof of
CO2-uitstoot. Bovendien is er minder
werkverzuim, minder presenteïsme
(werknemer is aanwezig, maar voelt zich
niet goed, dus presteert niet goed) en
een verhoogde productiviteit bij werknemers. Maar hoeveel brengt het ons nu
werkelijk op?

Hoe verder je fietst van gemotoriseerd
verkeer, hoe beter dus. Kies daarom
niet altijd voor de snelste, maar wel de

In het eerder vermelde PASTA-project
stelde men een rekenmodel op waarin
onder meer fietsongevallen, fijn stof,

WAT WE WETEN, HEEFT
WEINIG INVLOED OP WAT
WE DOEN
En als we nu weten hoe goed fietsen wel
niet is voor ons, gaan we het dan ook
meteen doen? Neen, meer dan feiten
is er motivatie nodig. “Ondanks de vele
gezondheidsvoordelen van fietsen, zien
we dat weinig mensen hun gedrag veranderen”, stelt Veerle Dubuy. We moeten
naar een mentaliteitsverandering.
“Wat we weten, heeft weinig invloed op
wat we doen”, zo stelt Fran Bambust,
consulente gedragsverandering. Wie
niet fietst, zoekt argumenten waarom
niet: je stelt een gedrag en legitimeert
dat. Dat geldt ook voor gezondheid. Je
leest bijvoorbeeld in de krant over een
wielrenner met een hartstilstand of een
ongeval: argumenten die je bevestigen
in je gedrag. Je verandert het gedrag
van mensen dan ook niet met informatie,
maar wel door dat gedrag te stellen,
gewoon doen dus en ervoor zorgen
dat het leuk is. En de wereld ook niet
opdelen in fietsers en niet-fietsers of
beginnende fietsers want dat is zo betuttelend. We zijn flandriens, iedereen voelt
zich een beetje fietser. Ook al hebben
we al 20 jaar niet in het zadel gezeten,
allemaal hebben we wel een fietsanekdote. Eigenlijk zijn het fietsers in pauze
en die moet je activeren, met events
bijvoorbeeld zoals een autoloze zondag.
Eigenlijk zou dat veel beter een fietsvolle
zondag heten, trouwens.
Naast individuele psychosociale variabelen, zoals attitude en sociale invloed, zijn
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> Deelfietsproject Frambike (VIGeZ): de fiets als toegang tot gezondheidsinfo

ook omgevingsvariabelen van belang,
stelt Veerle Dubuy. “De gezondheidspromotie focuste vroeger vooral op het
individu, maar ook de omgeving speelt
een rol: de werkcontext en het beleid.
Dat gaat over de nodige voorzieningen
zoals fietspaden, douches op de werkvloer, veilige fietsenstallingen maar ook
maatregelen als fietsstraten, glijdende
werkuren en de fietsvergoeding.”
En ook de zorg heeft haar rol te spelen.
Dirk Avonts begon in de jaren ’80 als één
van de eerste dokters met huisbezoeken
op de fiets. “Toen was men nog niet zo
met fietsen bezig, je werd als fietser
getolereerd. Vandaag merk ik dat heel
wat huisartsen op de (elektrische) fiets
overstappen en de auto aan de kant laten staan. Als dokter heb je immers een
voorbeeldfunctie.”

Met de fiets gaan
gezondheid
en mobiliteit
hand in hand.
Ook het VIGeZ (Vlaams Instituut voor
Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) neemt naast educatie- ook de
omgevingsfactor mee in haar gezondheidsbeleid. Vanuit hun bewegingsvisie
gaan ze voor een ‘Gezonde gemeente,
werk en school’.
De fiets is daarbij één van de keuzes
voor actief verplaatsingsgedrag. “Want
in gedragsverandering is het belangrijk
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de keuze te laten”, aldus Ragnar Van
Acker van VIGeZ. “In het project ‘10.000
stappen’ staat 10 minuten fietsen gelijk
aan 1.500 stappen. In het toekomstige
initiatief ‘Beweging op verwijzing’ biedt
de coach fietsen als één van de opties
aan voor kwetsbare groepen die minder
kans hebben om te bewegen. Ze verwijzen daarbij ook door naar fietslessen of
deelfietsen, net zoals bij een afgelopen
gezondheidsproject met deelfietsen
‘Frambike: de fiets als integratiemiddel’.
“Want wie beter geïntegreerd is, heeft
ook makkelijker toegang tot gezondheidsinformatie.”
En ook ruimtelijke planning neemt
VIGeZ mee. “Een ingreep in de publieke
ruimte heeft nu eenmaal een duurzamer
karakter dan een eenmalige actie en je
creëert een omgeving waar de gezonde
keuze het meest voor de hand ligt.” In
de samenwerking met het project Bike
to Work kaderden de Fietsersbond en
VIGeZ het fietsen naar het werk dan
weer binnen een ruimer gezondheidsbeleid op het werk. Het resulteerde in
een ‘7-stappenplan voor een succesvol
fiets-actieplan’.

MET DE FIETS GAAN
MOBILITEIT EN GEZONDHEID HAND IN HAND
We kunnen dus stellen dat de gezondheidsvoordelen van fietsen sterk
opwegen tegen de negatieve effecten
van luchtvervuiling en ongevallen. En die
voordelen zouden nog groter zijn als we
ook de omgevingsgerelateerde factoren
verder aanpakken. Mobiliteit en gezondheid moeten we dus samen zien, ook op
beleidsniveau.
Vlaams minister van Welzijn en Volks-

> Fietssnelweg Antwerpen-Mechelen

De snelste route
moet in de toekomst
ook de schoonste en
veiligste worden.
gezondheid Jo Vandeurzen neemt het
alvast mee in zijn beleid: “Binnen het
Vlaams actieplan voeding en beweging
promoten we onder andere fietsen om
onze volwassenen en kinderen aan te
zetten tot hun dagelijkse portie gezonde
beweging. Fietsen is een zeer dankbare
vorm van beweging, net zoals stappen,
gezien het sterke gezondheidspotentieel
in de vrije tijd én functioneel. Dat laatste
kunnen we nog meer benutten door
meer fietsgebruik te stimuleren én te faciliteren om naar het werk, de school of
andere bestemmingen te gaan. Samen
met andere beleidsdomeinen Mobiliteit
en Omgeving willen we bepalen hoe we
naar een ‘gezondheidsvriendelijke omgeving’ kunnen streven zodat de gezonde
keuze, de makkelijke keuze wordt.”
Jammer wel dat we ons zorgen moeten
maken over de lucht die we inademen. De
overheid heeft jarenlang het autogebruik
in het algemeen, en dat van dieselwagens
in het bijzonder, aantrekkelijk gehouden.
Tijd dus voor een andere fiscaliteit die autogebruik ontraadt en fietsen stimuleert.
En ook de investeringen in fietsinfrastructuur moeten omhoog en sneller gerealiseerd worden, zoveel is duidelijk voor de
alledaagse fietser.
Zo wordt de snelste route in de toekomst
meteen ook de schoonste en veiligste.

Hoe gezond is de
elektrische fiets?
Elektrisch fietsen zit in de lift. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen en het fietsplezier ervan. Maar is fietsen op
een elektrische fiets, ook wel e-bike genoemd, ook goed voor
de gezondheid?
Het is alvast een zeer goed alternatief voor het gemotoriseerd
verkeer. De elektrische fiets combineert immers de voordelen
van gewoon fietsen (actief, gezond en milieuvriendelijk) met
een hogere snelheid, grotere afstanden en een groter comfort.
En je bent in beweging, dat is wat telt. Een vijftal keer per week
minstens vijf kilometer draagt zo al bij tot je gezondheid.

Om te wennen aan de fysieke inspanning kan een e-bike de
ideale opstap zijn naar een gewone fiets. Ook voor wie langere
afstanden - al dan niet in een heuvelachtige omgeving - doet,
is het een mooie oplossing. Een stapje verder nog is de speed
pedelec die door z’n grote snelheid toch best met een helm te
combineren valt. En ook iets warms. Je gaat snel, levert een relatief kleine fysieke inspanning en krijgt het dus al sneller koud.
Allemaal de elektrische fiets op dus? Toch niet. Fietsen op een
gewone fiets blijft het summum voor je gezondheid. Blijven
doen dus zolang je kan!

WELCOME TO A
NEW WAY OF CYCLING
HANDBUILT IN HOLLAND

INNOVATIEF

Elke E-Bike wordt zorgvuldig
met de hand gebouwd door
gekwalificeerde monteurs.

Dutch ID introduceerde als eerste
het Bosch en Shimano STEPS
systeem.

VEELZIJDIG INZETBAAR

VAKKUNDIGE SERVICE

De kinderen mee, woonwerkverkeer of recreëren, dankzij het
stijve frame fietst u in elke situatie
comfortabel.

De Dutch ID vakdealers
informeren u bij het maken van uw
keuze of met het onderhoud van
uw E-Bike.

MODERN DESIGN

GOED GETEST!

Het ergonomische en moderne
design staat garant voor de ultieme
en sportieve rijervaring.

Diverse media beloonde Dutch ID
al meerdere malen met de hoogste
score in de jaarlijkse E-Biketesten.

TEST EEN DUTCH ID E-BIKE BIJ DE
DEALER IN UW OMGEVING!

www.dutch-id.be/dealers

AFGEBEELD: DUTCH ID CITY N8

WWW.DUTCH-ID.BE

SLIM FIETSEN

Zo fiets je sneller zonder
extra moeite
Er bestaan bibliotheken
vol met wetenschappelijke
kennis over hoe je een
fiets efficiënter maakt.
Daarbij gaat het altijd om
wedstrijden winnen, zelden
over minder hard stoempen
op weg naar het werk of de
stad. En daar is wel degelijk
een groot verschil tussen.
Tekst: Kim Verhaeghe
De Velotariër

Als fietser word je hoofdzakelijk geremd
door deze drie factoren: je fiets zelf,
de ondergrond en de lucht. De luchtweerstand wordt pas echt belangrijk
wanneer je sneller dan 25 kilometer per
uur fietst, en neemt daarna razendsnel
toe. Daarom moeten wielrenners zich
hoofdzakelijk bezighouden met het
beperken van de luchtweerstand. Ze
zitten met hun rug bijna horizontaal op
fietsjes ontdaan van elk onderdeel dat
voor remming zorgt, hun tanden net niet
in het stuur vastgebeten, hun handen onderaan in de gebogen stuurgrepen. Voor
stadsfietsers gelden andere regels: zij
willen hun stadskledij dragen, ontspannen etalages binnenkijken en het liefst
geen lekke band oplopen.
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Zo komen ze uit op een fiets en een
positie die per definitie minder aerodynamisch, en dus ook trager, is. Maar dat
is eigenlijk niet zo erg. Omdat de meeste
stadsfietsers zelden sneller dan 25 kilometer per uur gaan, hoeven zij zich niet zo
hard aan de aerodynamica te onderwerpen. Voor hen is het minimaliseren van
de wrijving in de fiets en die tussen de
banden en het fietspad belangrijker. En
daar valt nog winst te boeken. Heel wat
stadfietsen zuipen onnodig veel energie.
Die gaat verloren in een roestige ketting,
te flauwe banden, slepende onderdelen
of een wapperende regenjas. Met enkele
kleine ingrepen kan je dan makkelijk een
paar kilometer per uur sneller fietsen
voor dezelfde inspanning.

1POMP JE BANDEN OP

Veel fietsers rijden met te zachte
banden. Het gevolg is meer wrijving met
de weg en meer energie die in het indrukken van de band verloren gaat. Een harde
band ‘kleeft’ minder aan de weg, veert
ook minder, en verliest daardoor minder
energie. Met stevig gepompte banden
ga je zonder extra inspanning zomaar
vijf kilometer per uur sneller. De druk
waarbij banden op hun best zijn, staat
op de zijkant van de band vermeld. Er is
een onder- en bovengrens. Pomp altijd
het maximum, want dan ondervind je de
minste rolweerstand.

Je hoeft enkel iets minder hard te
pompen als er veel hobbels (kasseien) op
je weg liggen, want dan worden afremmende schokken beter geabsorbeerd.

BANDEN
2BREDE
BOLLEN BETER

Smalle (race)banden zijn lichter, bieden
minder luchtweerstand en kunnen harder
opgepompt worden – de juiste eigenschappen om op een goed wegdek snel
te fietsen - maar voor stadfietsers zijn
ze eerder onhandig: ze hoppen minder
comfortabel over klinkers, kunnen vastraken in tramsporen, zijn glad bij regen en
sneeuw en ze lopen vaker lek. Bovendien
bollen smalle banden alleen vlotter als ze
voldoende hard zijn opgepompt. Fietsers
gaan niet zoals wielrenners voor elke rit
hun banden pompen, en dus staan de
banden vaak te zacht. Het voordeel van
brede banden is dat ze wel wat lucht mogen verliezen vooraleer ze minder goed
rollen. Bij racebandjes voel je dat meteen.

EEN NAAKT
3KIES
BANDENPROFIEL

Fietsen met een mountainbikeband kost
je meer energie dan met een raceband.
Het uitgetekende profiel verhoogt de rolweerstand. Ze remt je af. De fietsbanden
waarmee je het minst snelheid verliest
hebben helemaal geen profiel. Maar
bandenproducenten weten dat fietsers

Door wrijving in alle draaiende onderdelen van je fiets, zoals de ketting, trap- en
wielas, maar ook het versnellingsapparaat en de remmen, gaat energie verloren. In goed onderhouden tweewielers
blijft dat verlies beperkt tot ongeveer
vijf procent, maar door de fiets niet te
onderhouden, kan dat oplopen tot tien
procent en meer.
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PLAATS JE ZADEL
HOGER

Veel fietsers zitten te laag op hun fiets.
Als je zadel te laag staat, trapt de fiets
veel zwaarder. Uit een test met een
38-jarige matig sportieve vrijwilliger –
een Amerikaanse fietsprofessor - blijkt
bijvoorbeeld dat een zadel dat tien
centimeter te laag staat al voor een vrij
dramatische reductie van het uithoudingsvermogen met maar liefst tachtig
procent zorgt.

JE VOETEN VAST
6MAAK
AAN DE PEDALEN

Schoenen met een hardere zool trappen
beter. Ook door je voeten vast te maken
aan de pedalen kan je efficiënter fietsen.
Dat komt omdat je niet enkel op de
pedalen duwt, maar er in de opwaartse
beweging ook een beetje aan trekt.
Deze trekkracht is klein, maar werkt mee
en niet tegen zoals wanneer je voeten
gewoon passief (los) op de pedalen
staan. Je bent ook meer geneigd om je
voeten op de juiste plaats (voorvoet) op
de pedalen te houden.

7VERLIES
GEWICHT

Het is een populair gespreksonderwerp
onder wielertoeristen: het gewicht van
de fiets, en dan vooral hoeveel nanogram hun splinternieuwe racefiets minder weegt. Maar het is een al even populaire repliek van kenners: je fiets laten
afvallen heeft geen zin zolang je zelf een
tonnetje meesleurt. Een kilogram minder
fiets levert alleen voordeel op wanneer
er tegen een kracht gewerkt moet worden. Bergop dus, of bij het versnellen.
Op laaglandwegen fietsen we meestal
vlak en tegen een constant tempo. Dan
maakt een kilogram minder fiets je amper sneller. Dat is anders wanneer je zelf
die kilogram zou verliezen. Het lichaam
heeft dan minder koelingsproblemen,
want minder isolerend lichaamsvet, en
als je de kilo’s er zelf hebt afgefietst
betekent dat hoogstwaarschijnlijk ook
dat je een betere fysieke conditie hebt.
Daarmee kan je vaker, sneller en verder
fietsen voor dezelfde moeite. Je lichaam
went aan inspanningen en verlegt voortdurend zijn grenzen.

9IN STRIJD MET DE WIND

Hoewel aerodynamica op een stadfiets over het algemeen van weinig belang
is, krijgt het plots wel een grote impact
wanneer je tegen de wind in moet fietsen.
Helaas is er niet zo heel veel wat je eraan
kan doen, buiten jezelf naar voor gooien
en trappen maar. Ga niet rechtstaan op
de pedalen. Het komt er vooral op neer je
wat te spiegelen aan wielrenners. Handen
naar het midden van het stuur, en meer
voorover gebogen zitten. Op het fietspad
heb je niet alleen last van ‘natuurlijke’
tegenwind. In de buurt van druk en vooral
zwaar verkeer ervaar je soms ook een
irritante zijwind van voorbijrijdende
(vracht)wagens. Het enige wat je daaraan
kan doen is een route zoeken die op een
afstand van de autobaan loopt.

10KLEED JE STRAKKER

Draag geen losse kledij die als een
parachute achter je aan kan wapperen. Beperk de omvang van fietstassen, of haal het
fietsmandje op extreme waaidagen van je
fiets. Met strakkere fietskledij bedoel ik niet
het superstrakke rennerspakje. Speciale
sportkledij aan- en uittrekken om de wind
te trotseren vraagt tijd, waardoor je (veel)
sneller moet fietsen om dat goed te maken.

KIES DE SNELSTE ROUTE
ZUIG WIELTJES
8
(EN DAT IS NIET ALTIJD
11
DE KORTSTE)
Op heel wat fietsroutes wordt je gemiddelde snelheid drastisch teruggebracht
door wachttijden bij verkeerslichten,
druk verkeer, scherpe bochten of een
slecht wegdek. Daar kan je dus ook rekening mee houden bij het zoeken van de
makkelijkste route. Dat hoeft niet altijd
de kortste te zijn. Zonder onderbrekingen kan een langere route sneller zijn. En
als dat niet zo is, kan een kwartier fietsen
over een comfortabele en afwisselende
fietsroute nog als korter worden ervaren
dan een kwartier langs een drukke saaie
hoofdweg.

In het wiel heeft een renner tot
34 procent minder energie nodig dan wie
op kop fietst. Dit blijkt uit onderzoek in
de windtunnel, en geldt voor fietsers die
aan een hoog tempo (50km/u) fietsen,
maar het heeft ook effect wanneer je een
keiharde wind trotseert. Wees zeker dat
je welkom bent in het achterwiel voor je
erin duikt, want de nood aan intimiteit is
hoog: er is pas echt effect op een halve
meter van het achterwiel. Ook op kop
haal je trouwens ook een (klein) voordeel
wanneer iemand in je achterwiel fietst.
Een achtervolger zorgt voor een verlaging
van de onderdruk achter de rijder op kop,
waardoor de lucht minder hard ‘zuigt’.
© mapije fun design

4VERZORG
JE FIETS

> Maak je voeten vast aan de pedalen en
je fietst efficiënter

© mapije fun design

dat soort banden niet vertrouwen omdat
ze denken dat ze gladder zijn – wat in werkelijkheid niet klopt. Een zichtbaar profiel
voor stadfietsen is daarom meer een commerciële dan een comfortkeuze. Banden
worden inderdaad gladder in de regen,
maar dat worden ze allemaal, ook banden
met profiel. Profiel op de banden heeft
alleen zin als je over onverharde paden
fietst, of in de winter door de sneeuw.
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IN JE BUURT

NATIONAAL Geraardsbergen, Waregem
en Melsele zijn geselecteerd voor het project
Laboratoria Mobiele Alternatieven van het
Netwerk Duurzame Mobiliteit, kortweg LaMA.
Samen met o.a. bewoners, handelaars, senioren
en jongeren werken ze sinds mei ideeën uit
om de mobiliteit in hun stad te verduurzamen.
Tijdens de Week van de Mobiliteit in september
worden ze uitgetest!

NATIONAAL De Fietsersbond zat mee in de
jury voor Bike of the Year. Want veilig en comfortabel fietsen begint bij een kwaliteitsvolle
fiets. De winnaars zijn: Thompson City Tulsa
(stadsfiets), Lapierre Xelius SL 700 (racefiets) en
KTM Macina Tour 10 P5 (elektrische fiets).

MECHELEN Twee maanden lang bevroeg
Fietsersbond Mechelen 150 fietsers op de fietssnelweg tussen Mechelen en Antwerpen. Bijna
de helft is ouder dan 30, fietst er dagelijks en
gebruikt de route om naar het werk te gaan.
83% van de gebruikers wil geen fietslichten op
de fietssnelweg en de meerderheid beschouwt
dat ook als relatief veilig.

AALST De Fietsersbond Aalst hield op
30 april een familiefietstocht met een hart voor
zone 30.
PAJOTTENLAND Fietsersbond Dilbeek
beloonde meester Jan van ‘t Keperke met
Gouden Fietsbel. Hij is einde loopbaan en
fietste jarenlang door weer en wind, naar
zijn boeiende job in ‘t Keperke (Itterbeek).
Het schoolvoorbeeld dat de fiets voor meesters, juffen en vele anderen een volwaardig
vervoermiddel kan zijn.

NATIONAAL Op 140 locaties gaven onze
leden, bedrijven, scholen en gemeenten applaus over heel België. Dat was meer dan een
verdubbeling van het applaus in 2015. Meer
nog, zelfs in Parijs werd er enkele dagen later
applaus gegeven! Zet je schrap voor de volgende
Nationale Applausdag: dinsdag 21 maart 2017!

NATIONAAL Op 10 maart voerden we mee
actie in Mol, Genk, Deinze en Roeselare om de
fietspunten te redden. Een effectief instrument
in de strijd tegen fietsdiefstal, maar ook tegen
files en milieudruk moet niet afgebouwd, maar
vooral verder uitgebouwd worden.

NATIONAAL De milieudienst van de
intergemeentelijke vereniging IGEAN heeft in
één keer maar liefst zes van haar 30 aangesloten
gemeentebesturen weten te overtuigen tot
deelname aan het fietsmotivatie-programma
Bike to Work. Het gaat om de besturen van
Rumst, Hove, Kapellen, Borsbeek, Essen en
Kalmthout. IGEAN neemt sinds de lente ook zelf
deel en motiveert de gemeentebesturen dit ook
te doen binnen het kader van het Burgemeestersconvenant.
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BRUSSEL-STAD Op 1 maart liep de testfase
van het circulatieplan in Brussel centrum af.
De gelegenheid voor een terugblik én actie,
want voor de fietser ging het er niet bepaald
op vooruit. Na heel wat aanbevelingen wordt
de fietsersbeweging nog steeds niet gehoord.
Daarom stuurden we ons medisch team af op
Brussel-Stad, voor een ‘gehoortest’.

BERCHEM - KOEKELBERG Het werk van
onze vrijwilligers van Fietsersbond Brussel-Noord
West werpt haar vruchten af. Berchem krijgt er
5 fietsboxen bij en in Koekelberg kreeg de Frans
Gasthuislaan een mooi afgescheiden fietspad!

HALLE Om handelaars van Halle aan te
zetten tot het plaatsen van meer en betere
fietsenstallingen, organiseerde Fietsersbond
Halle de campagne ‘Parkeer uw fiets en WINkel’.
De fietsers werden uitgenodigd om hun mening
te geven over de fietsenstallingen en maakten
kans op een leuke prijs.

HOVE Op de Internationale Dag van
de FairTrade fietste Fietsersbond Hove de
ECOcyclo-fietslus, een tocht langs de mooiste
plekjes en plaatsjes waar producten van eerlijke
handel te verkrijgen zijn.

ROESELARE Op aandringen van onze
lokale vrijwilligers voorzag de stad een afscheiding tussen de parkeerstrook en het fietspad op
de Guido Gezellelaan: gedaan met het parkeren
op de doorsteken voor fietsers!

TEMSE De gewestweg N41 in Elversele
wordt volledig heringericht: twee veilige
tweerichtingsfietspaden met een fietstunnel, ter vervanging van het gevaarlijke
tweerichtingsfietspad.

VLAANDEREN Overal in Vlaanderen haalt
de administratie van wegen en verkeer fietsoversteken weg. Hun motief: de ‘veiligheid’ van
fietsers. Fietsers zelf volgen de redenering niet.
Fiets je bijvoorbeeld naar Turnhout en Leuven
dan kan je de ring niet meer over. Signaleer het
ons als ook jouw gemeente wordt getroffen.

VORST Langs de spoorweg van het station
Brussel-Zuid plant men de bouw van een nieuwe
school. Jammer genoeg wil men er de fietstunnel, een ideale doorsteek voor fietsers tussen
Anderlecht en Vorst, sluiten. Fietsersbond
Brussel-Zuid ging het ter plekke uitpluizen in
het gezelschap van de Brusselse Fietsmanager
en het kabinet van Pascal Smet. Wordt vervolgd!

Ontdek Brussel vanop
de fiets!
Met meer dan 20 jaar ervaring organiseert Pro Velo van
april tot eind oktober elk weekend begeleide fietstochten
om het Brussels Gewest te ontdekken aan de hand van
de meest uiteenlopende thema’s, zoals ‘Brussel groen en
blauw’, art nouveau, kastelen en abdijen of op maat. Amusement, ontspanning en plezier gecombineerd met een kwaliteitsvolle service. Dus spring op je fiets en volg de gids!

Win!

Alle info op www.provelo.org/nl/tour

Wij mogen 10 duo-tickets weggeven
met dank aan Pro Velo.
Mail vóór 30 juni jouw gegevens naar
wedstrijd@fietsersbond.be samen met
het antwoord op de vraag ‘Hoe heten Pro Velo’s
fietstochten naar een onbekende bestemming?’

i

Niet gewonnen niet getreurd! Fietsersbondleden genieten sowieso 10% korting op begeleide
fietstochten.

Kies voor VAB-Fietsbijstand en
trap zonder zorgen door België,
Luxemburg en Nederland!
Sluit nu aan en geniet 15% ledenkorting!
Meer info op de fietsfolder bij dit magazine.

BIJSTAND

Bike Experience 2016
Fiets je elke dag in Brussel? Help dan een beginner op
het zadel en schrijf je in als coach!
Bike Experience is een sensibiliseringscampagne waarbij
ervaren fietsers beginnende fietsers begeleiden op één
van hun dagelijkse verplaatsingen. Vanaf dit jaar zit Bike
Experience in een nieuw kleedje en loopt deze campagne
niet twee weken maar een heel jaar! Volg een flexibele
vorming op maat en kies zelf je biker. Pro Velo biedt daarenboven een persoonlijke, gratis, begeleiding. Alle info en
inschrijven: www.bikeexperience.brussels (Bike Experience
wordt gecoördineerd door Pro Velo en Brussel Mobiliteit)
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PASSIE VOOR DE FIETS

Francesca Vanthielen:

“Fietsen in de stad is
een noodzaak!”
Francesca Vanthielen combineert al jaren maatschappelijk engagement met entertainment. Ze is actrice,
tv- en radiopresentatrice
en econoom. Het milieu
beschermen en een actieve
levensstijl zijn haar passies.
Ze is medeoprichter van de
Klimaatzaak.
Tekst: Anne De Smet, Fietsersbond

Je bent opgegroeid in Zonhoven
en woont nu al een zevental jaar
in Antwerpen. Fietsen in het
landelijke Limburg is toch wel
anders dan in een grootstad, niet?
“Fietsen in een stad is inderdaad anders,
maar het is een noodzaak: met de auto
geraak je immers nergens meer. Ik doe
bijna alles met de fiets, voor mij is het
echt een evidentie. Ik ben sneller, want
sta minder voor rode lichten en ik moet

niet naar parkeerplaats zoeken. Veel
relaxter dus. Bovendien draag ik als inwoner zo mijn steentje bij aan de stad: al
fietsend bezorg ik anderen geen overlast
en ook de lucht blijft er schoon door.
Qua levenskwaliteit kan dat toch tellen.”

Dat brengt ons op het milieuthema. Wat is de rol van de fiets
in het klimaatverhaal?
“De klimaatkwestie is natuurlijk complexer dan enkel mobiliteit, maar het is
er wel een belangrijk onderdeel van. We
moeten echt gaan naar een mentaliteitsverandering. Je hebt het fileprobleem,
meer en meer mensen hebben een auto
en ruimte wordt schaarser. Andere verplaatsingsvormen zijn gewoon een noodzaak, zeker in stedelijke gebieden. En de
fiets is daarin een essentiële schakel.”

Klopt als een ‘bus’, maar hoe
overtuig je mensen daarvan?
“Er valt nog een grote inhaalbeweging
te maken op vlak van fietspaden. Kijk
maar naar een stad als Kopenhagen.
Combineer goeie infrastructuur met

fietsvriendelijk openbaar vervoer en je
biedt een aantrekkelijk alternatief aan.
Toon gewoon dat anders ook aangenaam
kan zijn. Mensen zijn het beu om in de file
te staan, maar om hen mee te krijgen,
moet de oplossing wel comfortabel en
flexibel zijn. Ik begrijp het als ouders hun
kinderen niet naar school durven brengen
met de fiets. Het is soms zo gevaarlijk. Ik
doe het af en toe ook en fiets dan bijna
als een ‘champetter’ om hen te waarschuwen. En oh ja, die verdomde kasseien
waar je holderdebolder al shakend over
rijdt. Ik begrijp niet dat steden daar
blijven aan vasthouden puur voor het
esthetische. Geef mij maar van die rode
fietspaden waar je zacht en snel op gaat.”

Wat zou je het meest missen
mocht je niet meer fietsen?
“In de stad is het gewoon de snelste
manier om van A naar B te gaan. Ik zweer
de auto niet af. De fiets is de perfecte
aanvulling op de wagen en ik kom ook
fitter en energieker op mijn bestemming.
Mooi meegenomen!”

