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Fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat zij goed zichtbaar zijn.  
Hiervoor is de campagne ‘AAN in het donker’. 

 

Fietsverlichting en reflectie 
In deze periode waarin de leerlingen steeds meer in het donker fietsen, is aandacht voor fietsverlichting 
(en reflectie) extra belangrijk. Ondanks dat het donker is, fietsen te veel kinderen te vaak zonder 
verlichting. En dat brengt risico’s met zich mee.  
 
Redenen voor het fietsen zonder licht zijn bijvoorbeeld: 

• ze de verlichting zijn vergeten; 
• de batterijen leeg zijn; 
• de verlichting kapot is; 
• de verlichting gestolen is. 

 
 
 
 

 
 

Wist je dat? 
• Verlichting niet zozeer voor jouw eigen zicht belangrijk is, maar vooral voor automobilisten 

zodat ze jou kunnen zien? 
• In de 4 grootste steden van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) 

fietsers gemiddeld minder vaak licht aan hebben dan in andere steden? Ook gebeurt dit 
minder vaak volgens de regels. 

• Jongeren en jongvolwassenen in verhouding minder vaak verlichting aan hebben dan 
ouderen? 

• Het achterlicht het belangrijkst is? Dat is omdat jij het achteropkomende verkeer niet kunt 
zien aankomen. 

• 5% van de fietsers wel eens in het donker een fietsongeluk heeft gehad? 
• 15% van de fietsers tijdens het fietsen in het donker bijna is aangereden? 
• 80% van de fietsers beschikt over vaste verlichting, voor en achter? 
• 37% van de fietsers aangeeft dat losse lampjes niet goed werken? 
• 36% van de fietsers niet weet hoe je zelf een kapotte fietslamp kunt repareren? 
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Materialen 
Om leerlingen weer eens stil te laten staan bij het belang van goede fietsverlichting, zijn er infographics, 
flyers en posters gemaakt. Die kun je gratis als PDF downloaden. 
 
Maak je eigen AAN in het donker-poster 
Met een gepersonaliseerde AAN-poster motiveer je de leerlingen om hun verlichting aan te zetten als ze 
van en naar school fietsen. Want met je fietslicht aan, word je beter gezien. Ga naar 
www.aaninhetdonker.nl om een de poster van jouw schoolnaam of een passende tekst voorzien. 
 
A3 infographic AAN in het donker 
De infographic laat het volgende zien: 

• vaste verlichting op de fiets mag niet knipperen: het achterlicht is rood, het voorlicht is wit of 
geel 

• losse lampjes mogen niet knipperen: het achterlampje is rood en draag je op je rug, het 
voorlampje is wit of geel en draag je op je borst 

• een reflector op de achterzijde van de fiets is rood en rechthoekig, dit mag geen driehoek zijn; 
• een reflector op de voor- en achterband of op het wiel is geel of wit; 
• de reflectoren aan de voor- en achterzijde op beide trappers zijn rechthoekig en geel. 

Ga voor deze infographic naar deze site: 
www.komveiligthuis.nl/documenten/beeldmateriaal/2020/10/27/a3-infographic-aan-in-het-donker 
 
A6 flyer AAN in het donker 
Je ziet op deze flyer een achterlicht met de tekst AAN en daaronder de tekst:  
‘Fietslampjes kun je overal kopen, maar de kwaliteit verschilt enorm. Zeker weten dat je met goede 
verlichting de weg op gaat? Kies dan voor verlichting met het RAI Keurmerk Fietsverlichting (RKF). 
Check keurmerkfetsverlichting.nl of vraag de fietshandelaar. Ga voor deze flyer naar deze site:  
www.komveiligthuis.nl/documenten/beeldmateriaal/2020/10/27/a6-flyer-aan-in-het-donker 
 
A4 posters AAN in het donker 
Op deze poster zie je een voor- of achterlicht met de tekst AAN en daaronder de tekst: 
‘In het donker’. Ga voor deze poster naar deze site: 
https://www.komveiligthuis.nl/documenten/beeldmateriaal/2020/10/27/a4-posters-aan-in-het-donker 
 
 


