
Wielen / Banden
Bij het kiezen van een kinderwagen kan je kiezen tussen luchtbanden of foam- en 
schuimbanden. Luchtbanden rijden iets comfortabeler omdat ze meer dempen. Het 
voordeel van foambanden is dat ze niet zo snel lek gaan.  In de stad is het belangrijk dat 
een kinderwagen wendbaar is, kleine wielen zijn dan handig. Op het strand zijn grote 
wielen juist handig. Let daarnaast op dat de kinderwagen een goede rem heeft, het liefst 
een rem op twee wielen. Daarnaast is het belangrijk dat de rem makkelijk en goed te 
bedienen is.

Aantal wielen
Een kinderwagen met vier wielen heeft een betere gewichtsverdeling en stabiliteit. Een 
kinderwagen met drie is juist flexibel en veel wendbaarder. In combinatie met een brede 
wielbasis handig voor sporten. 
 
Vaste of zwenkwielen?
Een kinderwagen met zwenkwielen is veel wendbaarder en kan daardoor veel 
gemakkelijker korte bochten maken. Bij de meeste kinderwagens kan je de zwenkwielen 
vergrendelen of vastzetten, handig als je lange stukken onderweg bent. Bij een kinder-
wagen met drie wielen is het voorste zwenkwiel bij sommige modellen vast te zetten, dit 
maakt het makkelijker om bijvoorbeeld de stoep op en af te gaan.

Wielmaat
Hoe groter het wiel hoe stabieler de kinderwagen. Maar deze wordt natuurlijk ook min-
der wendbaar door grote wielen. Grote wielen worden aangeraden op oneffen terrein, 
zoals het strand of bos. Kleine wielen worden juist veel in de stad gebruikt omdat deze zeer 
wendbaar zijn. Ook in het openbaar vervoer zijn kleine wielen handig. 

Velgen
De meeste normale combi-kinderwagens en buggy’s hebben plastic velgen. Plastic 
velgen zijn een stuk lichter en daarnaast makkelijk in onderhoud. De meeste hardloop- 
wagens hebben stalen velgen aangezien ze voor een comfortabelere rit voor je kindje 
zorgen. Natuurlijk is een nadeel van stalen velgen dat ze kunnen gaan roesten. Wanneer 
je kiest voor een kinderwagen met stalen velgen, zorg dan dat je deze goed onderhoudt.

Banden (materiaal)
Plastic wielen
Plastic wielen zijn meestal van massief kunststof gemaakt, het nadeel van deze 
wielen is dat ze iets sneller slijten en minder demping als bijvoorbeeld luchtbanden 
hebben. Sommige kunststof wielen hebben een luchtkanaal in het midden want 
zorgt voor een soepelere en stillere rit. Het voordeel is dat ze nooit lek gaan en 
daardoor bijna geen onderhoud nodig hebben.
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Luchtbanden 
Luchtbanden zijn het meest comfortabel aangezien ze schokken goed 
dempen. Luchtbanden zijn daarom zeer geschikt voor het bos of strand.  Ze zijn, net 
zoals fietsbanden, gemaakt van rubber en slijten niet zo snel als plastic wielen. Het 
nadeel is dat banden gevuld met lucht sneller lek raken en moeten vaker 
bijgepompt worden. 

Schuimbanden / foambanden
Schuimbanden zijn gevuld met foam en zijn daardoor iets minder comfortabel als lucht 
gevulde banden. Ook zijn schuimbanden zwaarder wat de wagen iets minder wendbaar 
maakt. Schuim gevulde banden zijn  hebben het voordeel dat ze niet zo snel een lekke 
band krijgen als luchtbanden. 


