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Hitteplan voor Fietsmaatjes Hillegom Lisse en aanvullende maatregelen. 

Dit hitteplan voor Fietsmaatjes bevat richtlijnen van het RIVM over extra aandacht voor 

klachten en maatregelen bij zon en hitte. 

Extra aandacht en mogelijke klachten: Het hitteplan is in feite een waarschuwing voor 

hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen. En een oproep om extra op elkaar 
te letten. Vooral voor groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch 

zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal 

isolement, brengt hitte gezondheidsrisico’s met zich mee. Deze mensen en hun 

verzorgers moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Zij hebben extra aandacht 
nodig om koel te blijven en genoeg te drinken. 

Door deze uitzonderlijke temperaturen kunnen ook gezonde mensen last krijgen van 

oververhitting of een zonnesteek. Let goed op symptomen die daarop kunnen wijzen: 

vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Ook kunnen door 

uitdroging kramp, misselijkheid, uitputting, flauwte en bewusteloosheid ontstaan. 
Waarschuw een arts bij ernstige klachten of als de klachten niet snel afnemen. 

Maatregelen bij extreme zon en hitte: 

•    Drink voldoende en zorg dat je onderweg water bij je hebt:  

•    Draag dunne kleding die bescherming biedt tegen verbranding door de zon;*    De 
kracht van de ultraviolette (UV ultraviolet ) straling van de zon is waarschijnlijk dan ook 

hoog: tussen de 7 en 8. Dat betekent dat de huid al binnen 15 minuten kan verbranden. 

Bescherm uzelf en uw gast dus tegen de zon. 

•    Zoek zoveel mogelijk de schaduw op;  

•    Smeer de huid in met zonnebrandcrème; 
•    Beperk lichamelijke inspanning bij extreme zon en hitte; 

•    Houd je woning koel met zonwering, ventilatie of airconditioning; 

•    Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben.  

Richtlijn voor gebruik duofiets bij 30 graden en hoger: 

1. Bij temperaturen van 30 graden en hoger wordt er niet gefietst en is het 

hitteplan van toepassing.  

 

2. De 2e reden is dat bij temperaturen boven de 30 graden dit ook slecht is voor de 
accu’s. De hitte van de zon verkort de levensduur van de accu aanzienlijk en de 

accu kan zelfs defect raken wat niet door de fabrieksgarantie vergoed wordt. 

Daarom mogen fietsen met accu’s ook niet in de felle zon geparkeerd 

worden bij hoge  temperaturen en zeker niet bij 30 graden. 

 

Alternatieve mogelijkheden: Op dagen met temperaturen van 30 gr of meer mag er 

wel gefietst worden op tijden van de dag dat het koeler is. Dus morgens vroeg en in de 

namiddag of in de avond. 

 

 


