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A. Fietstrack   

Methodiek Jonge Wegweters  

 

 

 

Wat 

Deelnemers (derde graad secundair onderwijs) voeren op een digitale kaart hun verplaatsingen in en 

beoordelen de (fiets)veiligheid ervan. De Fietstrack is een initiatief van het Instituut voor Duurzame Mo-

biliteit van de Universiteit Gent.  

 

Doel 

• Een overzichtskaart krijgen op (boven)lokaal niveau waarop de meest (on)veilige lijnen of punten op 

de afgelegde routes zichtbaar zijn.  

• Op een participatieve manier kwantitatieve gegevens verzamelen om de focus van een kwalitatieve 

inspraaksessie te bepalen.  

 

Opbouw 

Stap  1: Routes digitaliseren   

Stap 2:  Mobiliteitsbeleving   

Stap 3:  Toekomstvisie   

Stap 4:  Aanbevelingen   

Stap 5: Terugkoppeling   

 

Benodigdheden 

• 1 pc met internet per deelnemer (De Fietstrack is moeilijk in te vullen op tablet). 

 

Voorbereiding 

• Registreer je op https://fietsbarometer.ugent.be/fietstrack/home als beheerder en maak een project 

aan voor je gemeente 

• Je kan als beheerder 

→ Een vragenlijst opstellen 

→ De voorwaarden voor het ingeven van routes bepalen  

• Een instructiefilmpje vind je hier: https://drive.google.com/file/d/1m3JdY_ZrRAigAEV4f-

N6RDR0l0cTSYSQ/view?usp=sharing 

 

Duur 

1 uur  

 

 

 

https://fietsbarometer.ugent.be/fietstrack/home
https://drive.google.com/file/d/1m3JdY_ZrRAigAEV4f-N6RDR0l0cTSYSQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m3JdY_ZrRAigAEV4f-N6RDR0l0cTSYSQ/view?usp=sharing
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Werkwijze 

• Nodig je doelgroep uit om haar verplaatsingen te digitaliseren via de Fietstrack. 

→ Via een oproep aan scholen, de jeugdraad…  

→ Stel een einddatum vast tot wanneer men kan deelnemen.  

De methodiek wordt bij voorkeur begeleid door een leerkracht op school. Hij past bijvoorbeeld binnen de 

lessen aardrijkskunde of PAV.  Een open oproep kan ook, maar leidt vaak tot weinig respons en minder 

kwalitatieve data.   

 

• Deelnemers hebben enkel de link https://fietsbarometer.ugent.be/fietstrack/home nodig. Ze kunnen 

zichzelf registreren als gebruiker en naar het project van hun gemeente gaan.  

 

• De deelnemers kunnen al hun regelmatig afgelegde verplaatsingen ingeven op het online platform. Ze 

geven hierbij aan  

→ In welke categorie de route valt: school, vrije tijd, vrienden …  

→ Met welk vervoersmiddel ze de route afleggen 

→ Hoe (fiets)veilig ze de route vinden etc.  

 

• De gegevens van alle deelnemers worden op de Fietstrack onmiddellijk toegevoegd aan een over-

zichtskaart waardoor de meest (on)veilige lijnen of punten meteen zichtbaar worden.  

 

Rollen 

• Begeleider: Zoveel mogelijk leerkrachten 3de graad SO in de gemeente enthousiasmeren om deel te 

nemen aan de Fietstrack. Je kan ook alternatieven zoeken zoals jeugdverenigingen, de jeugdraad 

etc.  

• Leerkrachten: Testen op voorhand het platform van de Fietstrack uit m.b.v. het instructiefilmpje en be-

geleiden leerlingen bij het invoeren van hun gegevens.  

 

 

Verwerking 

Indien je voldoende respons hebt, kan je uit de inbreng onmiddellijk de meest gebruikte routes door jon-

geren detecteren. Ook zie je welke punten of lijnen ze positief of negatief beoordelen.  

Deze info kan je gebruiken bij  

• Het bepalen van locaties voor de wekkertocht (stap 2);  

• Het bepalen van mobiliteitscases om met de deelnemers te bespreken (stap 3); 

• Het bepalen van verdere vragen en thema’s om uit te diepen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonge Wegweters is een toolbox voor steden en gemeenten om jongeren 

te betrekken bij het (boven-)lokale mobiliteitsbeleid. De toolbox is ontwik-

keld door Bataljong en Kind & Samenleving, met de steun van Vlaanderen.  

https://fietsbarometer.ugent.be/fietstrack/home

