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171 Vlaamse secundaire scholen vragen meer aandacht voor zichtbaarheid van 

jonge fietsers tijdens de XIU week die start op 7/11/2016 

 

Vanaf eind oktober is het vroeger donker en worden de nachten langer en de dagen 

korter. Spijtig genoeg vallen er tijdens deze donkere periode meer slachtoffers onder de 

kwetsbare weggebruikers doordat automobilisten hen in het donker niet op tijd 

opmerken.  

Vorige week nog in Oostrozebeke… een jonge fietser (17) sterft omdat hij niet gezien 

was… 

 

Deense wetenschappers deden een experiment. Het resultaat: een fluohesje 

halveert de kans op een ongeval. (Touring, okt 2016)  

Bij een onderzoek van 1500 fietsers die gecontroleerd werden in Antwerpen, Gent, 

Leuven en Kortrijk in de buurt van scholen, bleek dat vier op de tien fietsers zonder licht 

rijden.   

Een rapport van het BIVV uit 2014 illustreert eens te meer dat de zwakke weggebruikers 

meer risico’ s lopen op ernstige en dodelijke ongevallen dan autobestuurders. 

“Beleidsinitiatieven die erop gericht zijn om fietsen te bevorderen, dienen daarom 

gepaard te gaan met initiatieven die de verkeersveiligheid voor deze weggebruikers 

verhogen, zo niet zal het aantal verkeersslachtoffers toenemen” aldus het BIVV. 

“Goede fietspaden en alerte autobestuurders volstaan echt niet om de veiligheid van 

fietsers te garanderen, want ongevallen met fietsers gebeuren spijtig genoeg nog te vaak 

doordat de automobilist de kwetsbare weggebruiker niet tijdig opmerkt wegens 

onvoldoende zichtbaar.” 

 

Vanuit die problematiek ontstond XIU (k zie u) in de secundaire scholen.   

Jonge tieners voelen zich “untouchable” en beseffen onvoldoende het gevaar van “niet 

gezien” te worden in het donker. Bovendien willen ze geen witte raaf zij als ze als enige 

een fluohesje dragen. Vandaar dat XIU het belangrijk vindt dat scholen gelijktijdig actie 

voeren om op die manier een drempelverlagend effect te krijgen. 

 

Elk jaar vraagt XIU tijdens de XIU-week (7-11 november 2016) scholen om specifiek 

aandacht te besteden aan de zichtbaarheid van hun leerlingen. 

Via een jaarlijkse wedstrijd ondersteunt XIU bovendien scholen om tijdens de donkere 

periode op een creatieve manier met de jongeren rond zichtbaarheid te werken. 

Dit jaar daagt XIU met de wedstrijd “Shine op straat” jongeren uit om een affiche te 

maken waarbij ze andere jongeren moeten motiveren om door het dragen van  

retroreflecterend materiaal en/of fluomateriaal zichtbaarder door het verkeer te fietsen. 

 

XIU wil jongeren motiveren om zichtbaarder door het verkeer te fietsen.  

Of zoals Frank Deboosere zei in de uitzending van Kijk Uit (29/10/2016): “laat je 

zien zoals een kerstboom in het verkeer op de fiets want zonder retroreflecterend en 

fluomateriaal en fietslichtjes ben je totaal niet gezien” 

 

 
XIU is een vrijwilligersorganisatie die ijvert voor meer verkeersveiligheid bij 
jongeren. Ze ontstond in 2008 en verenigt ondertussen 171 secundaire scholen verspreid 
over gans Vlaanderen  (ruim 165.000 leerlingen ) waar leerlingen, ouders en 

leerkrachten samen de zichtbaarheid op de fiets proberen te verbeteren. XIU doet dit 
door fluo en retroreflecterend materiaal op een ludieke en creatieve manier in de scholen 
onder de aandacht te brengen van jongeren. XIU wil zo het maatschappelijk 
draagvlak voor het dragen van fluo- en retroreflecterend materiaal bij jongeren 
vergroten. 
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