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ANWB Kinderfietsenplan zoekt gebruikte fietsen 

 

Niet voor ieder kind in Nederland is een eigen fiets vanzelfsprekend. Er is of geen geld voor, of het is 

thuis niet gebruikelijk dat er gefietst wordt. Om alle kinderen in Nederland op de pedalen te krijgen, is 

de ANWB op zoek naar ongebruikte fietsen. Daarvan zijn er genoeg: onderzoek heeft uitgewezen dat 

er 3,8 miljoen fietsen ongebruikt in de Nederlandse schuurtjes staan. Daarom doet het ANWB 

Kinderfietsenplan een oproep aan iedereen in Nederland om ongebruikte fietsen te doneren. De 

ingezamelde fietsen worden samen met vrijwilligers in werkplaatsen opgeknapt en komen vervolgens 

met behulp van partners terecht op plekken waar ze het hardst nodig zijn. 

 

Miljoenen fietsen in Nederlandse schuurtjes 

Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat een derde van de Nederlandse huishoudens fietsen heeft  staan 

die niet meer gebruikt worden. De reden hiervoor varieert: vaak voldoet de fiets niet meer aan de 

eisen (28%) of  is er een nieuwe fiets aangeschaft (22%). Daarnaast geeft 37% aan dat de fiets niet 

meer gebruikt wordt omdat er een auto of scooter is aangeschaft of omdat er iets gewijzigd is in het 

woon-werkverkeer, waardoor de fiets een reservefiets is geworden. 

 

“Bij de ANWB vinden we dat ieder kind een fiets verdient om zo naar school, een sportvereniging of 

naar vriendjes te kunnen gaan. Vanuit die gedachte zijn wij in 2015 met het ANWB Kinderfietsenplan 

begonnen. Het verraste ons dat het aantal fietsen dat niet meer gebruikt wordt zo groot is. Hopelijk 

doen ook dit jaar weer veel mensen mee met de inzamelingsactie! Want daarmee geven we kinderen 

de vrijheid van een eigen fiets” aldus Inge Veliscek, projectleider van het ANWB Kinderfietsenplan.  

 

Een fiets doneren 

Iedereen kan een ongebruikte fiets doneren aan het ANWB Kinderfietsenplan. Dit kan heel eenvoudig 

door de fiets aan te melden via anwb.nl/kinderfietsenplan. Een vrijwilliger van de ANWB komt de fiets 

vervolgens thuis ophalen. Ook kan de eigenaar de fiets naar een inzamelpunt in de buurt brengen. 

De oproep om fietsen te doneren is onderdeel van de campagne “Elk kind veilig op de fiets” die vanaf 

5 maart te zien is op de televisie. 

 

### 

 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie neem je contact op met de ANWB Persdienst via 

persdienst@anwb.nl  
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