
Fietsaanbod voor  

Brusselse scholen  

met een school- 

vervoerplan
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Alle Brusselse scholen worden aangespoord om 
met de steun van Mobiel Brussel een school-
ververvoerplan uit te werken. Via een school-
vervoerplan willen de scholen de leerlingen zelf-
standiger maken in hun verplaatsingsgedrag en 
zo dragen ze bij tot een veiligere schoolomge-
ving. 

Veilig (leren) fietsen speelt daarin een belang-
rijke rol. Het is een duurzaam verplaatsingsmid-
del dat goed is voor de conditie. 

Om meer leerlingen en leerkrachten op de fiets 
te krijgen, kunnen de scholen putten uit het aan-
bod dat verschillende vzw’s aanbieden aan de 
lagere en middelbare scholen.

Als school kunt u putten uit het aanbod van de 
verschillende vzw’s en ze combineren. Voor 
hulp bij het opnemen van fietsinitiatieven in een 
samenhangend actieplan, kunt u uw schoolver-
voerplanbegeleider contcaterern: Green en Co-
ren het eerste jaar, Mobiel Brussel nadien.



CyCLO is een sociale economie-
onderneming die fietsen stimu-
leert door middel van fietstech-
niek, recyclage, fietscultuur en 
fietsinnovatie.

Een greep uit het aanbod: 

• technische controle van de fiets;
• technische controle van de fiets met kleine 

reparaties (geen workshops);
• verhuur van vouwfietsen en stadsfietsen in 

de fietspunten;
• lbezoek aan het CyCLO-atelier en de fiets-

punten.

Meer info
www.recyclo.org
02 412 72 41
Liesbeth Driesen – liesbeth@recyclo.org
Katarzyna Rusajczyk – katarzyna@recyclo.org

‘Les Ateliers de la rue Voot’ is 
een creatief expressiecentrum 
dat fietsers zelfstandiger wil ma-
ken door ze te leren hoe ze hun 
fiets moeten onderhouden en 
herstellen. 

‘Les Ateliers de la rue Voot’ zorgt onder meer voor: 

• animatie rond het dichten van een lekke 
band;

• pedagogische controle van de fiets met klei-
ne reparaties samen met de jongeren;

• estafetteworkshops waarbij oudere kinde-
ren hun verworven kennis doorgeven aan 
de kleintjes;

• opleidingen voor leerkrachten en ouders zo-
dat deze zelf fietsateliers op school kunnen 
opstarten.

Meer info
www.voot.be
02 772 16 36
Jean-Philippe Beckers – velotech@voot.be
Beatrice Menet – velo@voot.be

Pro Velo leert (toekomstige) fiet-
sers zich veilig te gedragen in het 
verkeer en helpt beginnelingen in 
het zadel. 

Denk daarbij aan: 

• specifieke fietseducatieprogramma’s op maat 
vanaf het vierde leerjaar;

• het fietsbrevet, een officieel bewijs dat leerlin-
gen van het vijfde leerjaar autonoom hebben 
leren fietsen in het verkeer (www.fietsersbre-
vet.be);

• een opleiding tot fietsinstructeur voor leer-
krachten;

• geleide fietstochten langs de mooiste plekjes 
van Brussel en omgeving;

• fietsverhuur.

Meer info
www.provelo.org
02 517 17 68
Christophe Winkel – c.winkel@provelo.org
Tommy Geens – t.geens@provelo.org


