
Nederland telt meer fietsen dan inwoners. We fietsen dan ook wat af met zijn allen. De ANWB juicht dat 
van harte toe en zet zich daarom in om jou als fietser te helpen. Met advies en informatie, ledenvoordeel, 
belangenbehartiging en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Maar ook ANWB-leden en ANWB- 
vrijwilligers dragen hun steentje bij. Zo helpen we elkaar in het zadel.

ANWB en fietsen: 
een band voor het leven

Gezocht: fietsroute
Na onze oprichting ijverden we voor fietspaden en het plaatsen 
van wegwijzers. Anno 2016 hebben we een rijke historie op het 
gebied van bewegwijzerde fietsroutes. De teller staat op meer 
dan 400 routes, kriskras door heel Nederland, en stuk voor stuk 
met thema én een prachtig verhaal. Bovendien zijn ze allemaal 
gratis te downloaden en worden ze twee keer per jaar gecontro-
leerd door onze routeambassadeurs. Kijk op anwb.nl/fietsroutes 
en kies uit de vele fietstochten.

Help je mee?
De ANWB helpt de fietser 
graag verder op weg. 
Maar jóúw hulp kunnen 
we daarbij goed gebrui-
ken! Om onze routes 
mooier en interessanter 
te maken, zoeken we 
ambassadeurs die iets 
extra’s aan een route 
kunnen toevoegen. 

Aarzel niet en meld je aan 
als routeambassadeur op 
anwb.nl/routeambassa-
deurs

A.N.W.B.?
Weet jij waar de afkorting A.N.W.B. voor staat? Nee, 
het begint niet met de A van auto. Wel goed: Algemene 
Nederlandsche Wielrijders-Bond. Het verrast je misschien, 
maar wij zijn gestart als bond voor fietsers. In 1883 al. En 
dat is een verbond voor het leven. Vanaf het prille begin 
zetten wij ons in om het recreatief fietsen te bevorderen. 
En dat zullen we ook altijd blijven doen. In voor- en tegen-
spoed.

Op die (elektrische) fiets!
De verkoop van e-bikes heeft de laatste jaren een enorme 
vlucht genomen. Tegenwoordig kiezen jong en oud steeds 
vaker voor gemak, waardoor de elektrische fiets niet meer 
uit het verkeersbeeld weg te denken valt. Met speciale 
e-bike routes speelt de ANWB in op de opkomst van deze 
moderne tweewielers. Zo vind je extra informatie over 
laadpunten en e-bike verhuur en zijn de afstanden langer. 
Heb je nog geen e-bike? Wij maken graag inzichtelijk welke 
fiets het beste bij jou past via de e-bike test.  
Heb je vragen over je e-bike?  
Bijvoorbeeld over veiligheid, gebruik of
onderhoud? Stel ze aan onze 
experts: anwb.nl/experts

Lees alles over elektrische 
fietsen op anwb.nl/fietsen

anwb.nl/experts



Veilig op de fiets
Het is druk in de stad. Auto’s, 
fietsers, scooters, bussen, trams, 
voetgangers en andere verkeers-
deelnemers krioelen door elkaar. 
Dat leidt tot ongemak en onvei-
ligheid. Daarom heeft de ANWB 
laten onderzoeken hoe het beter 
kan. Voor jou als fietser, maar ook 
voor de andere weggebruikers.

Veilig fietsen in de urban jungle
Fietsfiles. In de grote stad is het niet on-
gewoon meer. Massaal zitten we op een 
e-bike, bakfiets, snorscooter, racefiets of 
ander soort tweewieler. Door de toegeno-
men drukte en snelheidsverschillen op de 

wegen en fietspaden ontstaan irritaties 
en ongelukken. Om de fietser meer (adem)
ruimte te geven en de verkeersveiligheid te 
vergoten is het volgens de ANWB tijd voor 
actie: een slimmere inrichting van de stad.
Uitgangspunt hierbij is om te bepalen hoe 
de (beperkte) ruimte in de stad voor de 
fiets, voetganger, auto en het openbaar 
vervoer beter verdeeld kan worden. Daar-
voor heeft de ANWB een ontwerpmetho-
de ontwikkeld, waarmee we gemeenten 
helpen om voor een slimmere en veiligere 
ordening van al het verkeer in de stad 
zorgen. 

Nieuwsgierig geworden? Bekijk ook het 
filmpje op anwb.nl/verkeerindestad

Fietsen met sterren
Sterrenhotels- en restaurants kennen 
we wel. Maar heb jij ooit gehoord van 
een ‘vijfsterrenfietspad’? Als het aan 
de ANWB ligt wordt dit binnenkort de 
normaalste zaak van de wereld. Hoewel 
een sterrensysteem voor fietspaden nog 
gek klinkt, is de aanleiding zeer serieus. 
Jaarlijks raken namelijk ongeveer 10.000 
fietsers ernstig gewond. Bij de helft van 
deze ongevallen speelt de inrichting van 

de weg een rol, denk aan paaltjes in de 
weg, stoepranden, trambanen, fietspad 
langs geparkeerde auto’s, boomwortels 
etc.
Om inzicht te krijgen waar je een ver-
hoogd risico loopt op een ongeluk, werkt 
de ANWB aan een nieuwe meetmethode: 
CycleRAP. Hoe meer sterren, hoe veiliger.
Eerste proefkonijn is Amsterdam. De 
resultaten daarvan worden binnenkort
bekend. In de tussentijd blijven we inves- 
teren in de doorontwikkeling van de 
methode. 

Zie anwb.nl/veiligefietspaden

anwb.nl/belangenbehartiging

De ANWB is er voor jóú

Belangenbehartiging
Het sterrensysteem voor fietspaden 
en de nieuwe ontwerpmethode voor 
de inrichting van de stad zijn mooie 
voorbeelden van hoe de ANWB voor 
jouw belangen opkomt. Wij maken 
ons daarvoor sterk in de politiek én 
het bedrijfsleven. Maar we doen 
meer. Wat? Kijk dan op:
> anwb.nl/belangenbehartiging

Ledenvoordeel
Op pagina xxx  vind je al enkele  
leuke aanbiedingen. Maar als  
ANWB-lid kun je van veel meer  
voordeel profiteren, zowel bij de 
ANWB als bij derden. En wist je  
dat je Trouwe-Ledenvoordeel krijgt 
op basis van je lidmaatschapsduur?
>anwb.nl/ledenvoordeel 

Advies & Informatie
Wij helpen je graag op weg met 
deskundig advies en een schat aan 
informatie. Met deze reden zijn we 
ANWB Experts gestart, een online 
platform waar je als ANWB-lid met  
al je vragen terecht kunt. Ook fijn:  
je krijgt binnen 2 werkdagen  
antwoord.
> anwb.nl/experts



Wist jij dat 60.000 kinderen in Neder-
land onder de armoedegrens leven? 
Voor gezinnen die nauwelijks kunnen 
rondkomen, is de aanschaf van een fiets 
een dure, vaak onmogelijke uitgave. De 
ANWB wil deze kinderen aan een fiets 
helpen.

Hoe dan?
Daarvoor zijn we gestart met het ANWB 
Kinderfietsenplan. Omdat wij vinden dat 
alle kinderen recht hebben op een fiets, 
zamelen we gebruikte exemplaren in, 
knappen ze op en geven ze aan kinderen 
vanaf 10 jaar die ze hard nodig hebben.

Waar komen de fietsen vandaan?
Uit heel Nederland. Er zijn zelfs fietsen 
gedoneerd uit Schiermonnikoog. Inmid-
dels staat de teller op 2150!

Kan ik helpen?
Ja, graag zelfs! Voor het ANWB Kinder-
fietsenplan zoeken wij namelijk heel 
veel (kinder)fietsen. Heb je een (kinder)
fiets over en maak je graag een kind blij? 
Lever hem in! Kijk voor meer informatie 
op anwb.nl/kinderfietsenplan

ANWB Streetwise
Om kinderen wegwijs in het verkeer te maken, hebben we in 
2006 een speciaal lesprogramma ontwikkeld voor basisscholen: 
ANWB Streetwise. Dit is een praktische training in verkeersvaar-
digheid, waarbij elke leeftijdsgroep een aansprekend program-
ma op maat krijgt. Professionele instructeurs van de ANWB 
laten de kinderen op een leuke en leerzame manier ervaren hoe 
ze veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Per jaar bezoeken 
we bijna duizend scholen; dat betekent dat er al zo’n 1,5 miljoen 
kinderen Streetwise hebben gedaan!

Streetwise next level
Ook aan de middelbare scholieren hebben we gedacht. Want 
jongeren tussen de 12 en 16 lopen veel risico in het verkeer. Ze 
moeten vaak verder fietsen en hebben soms meer oog voor 
elkaar en hun mobiel, dan voor het verkeer. Gevaarlijk dus. Voor 
deze groep hebben we daarom Streetwise next level ontwikkeld, 
een interactief lesprogramma, dat we landelijk inzetten voor met 
name de 1e en 2e jaars leerlingen van het voortgezet onderwijs. 

We komen langs met een opvallende Verkeersbus vol met 
de nieuwste apparatuur. Met workshops wijzen we ze op de 
gevaren in het verkeer. Daarbij besteden we onder meer veel 
aandacht aan de dode hoek, het belang van goede verlichting, 
kennis van verkeersregels en nadenken over het eigen gedrag in 
het verkeer. Safety first!

ANWB Streetwise op de school van jouw kinderen? Zorg dat de 
school zich aanmeldt op anwb.nl/streetwise 

In het hart van de maatschappij
In Nederland wordt fietsen er met de paplepel ingegoten. Maar omdat de fietsende ukkepukkies 
een kwetsbare groep vormen, kan wat extra verkeersles op school geen kwaad. Toch zijn er ook veel 
kinderen die geen fiets hebben, omdat hun ouders daar geen geld voor hebben. Daarom zet de ANWB 
zich ook op maatschappelijk vlak in om de verkeersveiligheid te verbeteren en fietsen toegankelijk te 
maken voor iedereen.

anwb.nl/maatschappelijk

Psst… heb jij een fiets voor mij?

Doe ook 
mee!



Leer in het Verkeer
Van kleins af aan al veilig op de fiets door het verkeer, dat wil-
len we graag. Daarom is speciaal voor peuters en kleuters een 

lespakket ontwikkeld voor scholen, kinderdag-
verblijven en peuterspeelzalen. De vrolijke 

tekeningen van Dick Bruna maken kin-
deren wegwijs in het verkeer. Met het 
‘tasje voor thuis’, voorleesboek en 

doeboek, kun je zelf aan de 
slag met je kind. Leerzaam 
en leuk!

€16,95 inclusief BTW en 
verzendkosten.

Bestellen? 
Kijk op leerinhetverkeer.nl

anwb.nl/ledenvoordeel

Pechhulp voor je fiets 
Als je met een rokende motor langs de A2 staat, bel je 
de Wegenwacht. Maar wat als de accu van je e-bike leeg 
is, of als je met je fiets een lekke band rijdt? Ja, ook dan 
bel je: de ANWB! Want met Wegenwacht Fiets Service 
kun je 24/7 pechhulp voor je fiets inschakelen, in heel 
Nederland én België. 
Ook je partner en kinderen kunnen voordelig meepro-
fiteren van deze handige dienst. En hoe langer lid, hoe 
meer korting. Tot wel 25%! 

Afsluiten? Kijk op anwb.nl/fietsservice 

400,-
korting
+ extra’s

Veel voordeel op een Babboe City bakfiets!
Hij is niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld: de bakfiets. Handig 
om je kinderen naar school te brengen, of je boodschappen mee te doen. Makkelijk, 
snel, veilig én gezellig, dat is waar de Babboe bakfiets voor staat. De wereld aan je 
voeten met de kinderen voor je neus. Babboe verkoopt sinds 2007 kwalitatieve bak-
fietsen tegen scherpe prijzen. En speciaal voor ANWB-leden zijn de prijzen op diverse 
Babboe bakfietsen nóg scherper gemaakt.

In april en mei kun je als lid namelijk profiteren van veel voordeel:
•   € 400,- korting op alle (elektrische) Babboe City modellen. Dit zijn stevige 2-wiel bakfietsen 

met een robuust modern design, en een speciaal ontworpen bak met ronde hoeken. 
•  Gratis eerste servicebeurt t.w.v. €55,- (2 maanden na aanschaf).

•  2 jaar garantie op de onderdelen en 5 jaar op het frame.
•  10% korting op 3 jaar ANWB Fietsverzekering (online variant).
•   1e jaar Wegenwacht Fiets Service gratis (met oplopende korting in de  

volgende jaren).

Goed verzekerd 
Fiets gestolen? Het komt in Nederland helaas veelvuldig voor. Zonder verzeke-
ring kun je naar je geld fluiten. Sluit daarom de ANWB Fietsverzekering af. Want 
als je geliefde tweewieler gestolen wordt, krijg je standaard tot 3 jaar terug wat 
je ervoor betaald hebt. Bovendien ontvang je als ANWB-lid 5% korting op de 
premies. Nu ook tijdelijk 1 jaar gratis Wegenwacht Fiets Service. Uiteraard kun je 
je dekking ook uitbreiden voor beschadiging, rechtsbijstand en ongevallen. Kijk 
op anwb.nl/fietsverzekering om je premie te berekenen.

Als ANWB-lid profiteer je van vele voordelen. Welke? Om het je  
makkelijk te maken hebben we hier alvast enkele mooie  
aanbiedingen voor je erin gefietst.

Voor jou uitgelicht 
Fiets je graag? We selecteerden speciaal voor jou 
enkele mooie aanbiedingen.

Nieuwsgierig geworden? Ga naar anwb.nl/babboe voor meer informatie.  
Actie is geldig t/m 31 mei 2016.


