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FIETSTOERISME 

IN 

HARMONIE 



verkeersveiligheids- 

initiatief van de 
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in samenwerking met: 



in samenwerking met: 

-   Politie 

 

-   Wielerbond Vlaanderen 

 

-   Vlaamse Wielrijdersbond 

 

-   De individuele wielertoerist 

 

http://www.vlaamsewielrijdersbond.be/




AANLEIDING 
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AANLEIDING 

  

Wielertoerist op spoedopname bevestigt  

toenemend machogedrag (29-05): 

“als ze nu niet ingrijpen vallen er nog meer doden” 



VASTSTELLING 

  
het imago van de wielertoerist en de 

recreatieve fietser wordt negatief 

beïnvloed door berichten over 

verkeersongevallen en onhoffelijk of 

agressief gedrag waarbij de weggebruiker 

een loopje neemt met de verkeersregels 

 



DOELSTELLING 

  

in samenwerking met verschillende 

partners willen we werken aan een 

integrale en geïntegreerde campagne om 

het fietstoerisme een veilige en 

harmonieuze plaats in het verkeer te 

bezorgen 



DOELGROEP 

  

 naast de prioritaire doelgroep van 

wielertoeristen(clubs) en recreatieve 

fietsers, die we verder de ‘fietstoerist’ 

noemen, richt deze campagne zich tot alle 

gebruikers van de openbare weg  



DOELSTELLING PRESENTATIE 

 Met deze presentatie willen we alle 

weggebruikers: 

• confronteren met  

- de verkeersonveilige situaties rond het 

fietstoerisme 

- het negatief imago rond het fietstoerisme 

• overtuigen van de noodzaak om het 

fietstoerisme een veilige en harmonieuze 

plaats in het verkeer te bezorgen 

 

 

 



DOELSTELLING PRESENTATIE 
 We zullen via een analyse van: 

• de ongevallen met fietsers 

• opinies en meningen 

• een bevraging van de wielertoerist zelf 

 aanbevelingen formuleren om het fietstoerisme 

in harmonie te laten verlopen met: 

• de verkeersregels uit de wegcode 

• een reglementaire en goed onderhouden fiets 

• de houding van andere weggebruikers 

• een goed onderhouden fietspad 

 

   



  

ANALYSE VAN DE 

ONGEVALLEN MET 

FIETSERS EN VAN DE 

BEVRAGING 
 



2009: 1425 fietsongevallen met lichamelijk letsel

          De meeste slachtoffers

          vielen in: 

           - Brugge 

           - Kortrijk 

       - Oostende 

       - Knokke - Heist 

       - Roeselare 

 

Beeld van fietsongevallen in 

West-Vlaanderen 



VERKEERSVEILIGHEID 

ongevallenanalyse WVL 

•   4 fietsongevallen met gewonden per dag 

•   Elke 3 weken 1 dodelijk slachtoffer   

•   Helft van de ongevallen gebeurt op kruispunt 

•   Duidelijke piek vanaf april tot oktober  

•   Aandeel in ongevallen en ernst nemen toe 

 

 



VERKEERSVEILIGHEID 

nationale ongevallenanalyse 
• In België verliezen jaarlijks 80 à 90 fietsers 

het leven in het verkeer (= bijna 10% van 

het totaal aantal doden) 

• 90% van het aantal doden valt in het 

Vlaams Gewest 

• Een fietser maakt 4x meer kans om in het 

verkeer te sterven dan een automobilist 

• Kwetsbaarste fietser = 55-plusser 



VERKEERSVEILIGHEID 

nationale ongevallenanalyse  
• Het weekend kent een zondagvoormiddagpiek 

• 1 op 2 fietsongevallen gebeurt op een 

kruispunt (onder meer dodehoekongeval) 

• 1 op 2 kruispuntongevallen gebeurt buiten de 

bebouwde kom (normaal veel minder!) 

• Rotondes blijken zeer fietsonveilig 

• In 35% ongevallen is geen voertuig betrokken 

• 2-richtingsfietspaden blijken onveilig 

 

 



VERKEERSVEILIGHEID 

nationale ongevallenanalyse 
• 1 op 3 fietsongevallen is te wijten aan het 

niet-verlenen van voorrang 

• 2 op 3 keer heeft de auto geen voorrang 

verleend! 

• 1 op 3 keer heeft de fietser geen voorrang 

verleend! Deze ongevallen kennen veelal 

een dodelijke afloop! 

• Soms is een gebrek aan het wegdek 

oorzaak van een ongeval (onderhoud) 

 



VERKEERSVEILIGHEID 

ongevallenanalyse 
Specifiek: dodehoekongeval 

• Ongeval met rechtsafslaande 

personenwagen, bestelwagen, vrachtwagen 

of bus 

• Neemt 10% van de dodelijke slachtoffers voor 

zijn rekening 

• Aantal (met personenwagens) en ernst (met 

vrachtwagens) van slachtoffers blijven   

stijgen 

 



VERKEERSVEILIGHEID 

ongevallenanalyse 
Specifiek: rotonde-ongeval 

 

   



VERKEERSVEILIGHEID 

ongevallenanalyse 
Specifiek: rotonde-ongeval 

•  Het aantal fietsongevallen verdubbelt 

 soms na aanleg van een rotonde 

 

•  Meest voorkomende                                                                 

 conflictsituaties 

 

   



VERKEERSVEILIGHEID 

ongevallenanalyse 
Specifiek: rotonde-ongeval 

 

 Rotondes met een 

 gemarkeerd aanliggend 

 fietspad blijken de meest 

 fietsonveilige 

 



VERKEERSVEILIGHEID 

enquête wielertoeristen 

• 1 op 3 heeft reeds een fietsongeval gehad 

• 8 op 10 keer ingevolge niet-verlenen voorrang 

(3 op 4 keer verleende auto geen voorrang) 

• Allen denken de voorrangsregels te kennen 

maar uit een test blijkt slechts 25% te slagen! 

• 2 op 3 vindt een bel overbodig 

 

 



VERKEERSVEILIGHEID 

enquête wielertoeristen 
• Men voelt zich als wielertoerist onveilig door: 

- onaangepast rijgedrag van andere 

weggebruikers 

- slecht onderhouden fietspaden 

• 2 op 3 erkent het imagoprobleem en legt de 

oorzaak bij het niet-respecteren van de 

verkeersregels door grote groepen fietsers 



VERKEERSVEILIGHEID 

samengevat 
• Als fietstoerist loop je een groot risico in een 

ongeval betrokken te raken 

• 1 op 3 ongevallen gebeurt ingevolge het niet 

respecteren van de voorrangsregels (ook 

door de fietser zelf) 

• Bij een derde van de fietsongevallen is geen 

voertuig betrokken (val, controleverlies, …) 

• Hier ligt de oorzaak soms bij een             

slecht onderhouden fietspad 

 



VERKEERSVEILIGHEID 

samengevat 

• Gevaarlijkste situaties: op kruispunten (ook 

buiten bebouwde kom), rotondes en             

2-richtingsfietspaden 

• De kennis van de wegcode wordt overschat 

• Onaangepast rijgedrag van zowel de 

fietstoerist als de andere weggebruikers zorgt 

voor veiligheids- en imagoproblemen 

 

 

 



VERKEERSVEILIGHEID 

aanbevelingen 
• Opfrissen bij alle weggebruikers van de 

belangrijkste verkeersregels uit de wegcode 

• Hier is een rol weggelegd voor de bonden, 

clubs en verenigingen (sensibiliserend, 

regulerend en sanctionerend) 

• Na sensibilisatieperiode noodzaak aan 

repressief optreden door politie 

• Permanente bekommernis voor goed 

onderhouden weginfrastructuur 

zie ook slot presentatie 



  

ANALYSE VAN 

OPINIES EN 

MENINGEN EN VAN 

DE BEVRAGING 
 



 een getuigenis uit duizenden 
 

 

 

 



 Ik rij met mijn auto door de polders en 

een in tweeën gescheurde groep 

wielertoeristen komt van links. De 

eerste groep is voor me maar de 

tweede groep (meer dan 100 meter 

ertussen) komt op hetzelfde ogenblik 

met mij aan. Ondanks ze van links 

komen rijden ze gewoon door. Ik sla de 

remmen toe want een ongeluk wil ik 

niet. Daarna wordt door beide groepen 

een waaier gevormd zodat een mens er 

langs geen kanten voorbij kan.  

 
 

 

 



  

 

Nu weet ik dat je in het weekend in de 

polders rustig moet rijden. Ik ben dan 

ook verschillende keren met mijn 

banden de berm ingegaan om plaats te 

maken voor koppels op de fiets. 

Mensen die ook ruimte laten voor mij. 

Eenzame wielertoeristen gedroegen 

zich ook hoffelijk dus het lijkt me 

groepsgedrag. 
 

 

 



GEZEGD EN GESCHREVEN 

klachten over fietstoeristen 
• Onaangepast en agressief rijgedrag vnl. van 

grote groepen 

• Niet gebruiken van verplicht fietspad 

• Hinderen van andere weggebruiker 

• Met drie of meer naast elkaar rijden 

• Door rood rijden 

• Roepen (i.p.v. gebruik fietsbel) 

• Machogedrag van individuen  



GEZEGD EN GESCHREVEN 

klachten van fietstoeristen 

• Onaangepast en agressief rijgedrag 

• Parkeren of stilstaan op fietspad 

• Niet respecteren voorrangsregels 

• Inbreuken bij inhalen (te dicht, afsnijden, …) 

• Negeren wegkapitein 

• Breken van groep fietsers 



GEZEGD EN GESCHREVEN 

klachten inzake weginfrastructuur 

• Ongenoegen over het slecht onderhoud van 

fietspaden en rijbanen 

• De helft van de bevraagde wielertoeristen 

voelt zich onveilig door gebrekkige fietspaden 

• Alle geformuleerde verbeterpunten gaan over 

een betere aanleg of onderhoud van 

fietsinfrastructuur 



GEZEGD EN GESCHREVEN 

samengevat 
• Zowel de fietstoerist als de andere 

weggebruiker verwijten elkaar onaangepast en 

agressief rijgedrag 

• Gebrek aan inzicht in elkaars noden, rechten 

en plichten blijkt onder meer aan de basis te 

liggen van een onhoffelijk en gevaarlijk 

rijgedrag 

• Het onderhoud van fietspaden verdient      

meer aandacht 

 

 

 



GEZEGD EN GESCHREVEN 

aanbevelingen 
• Opfrissen bij alle weggebruikers van de 

verkeersregels die specifiek met fietsers te 

maken hebben 

• Hier is een rol weggelegd voor de bonden, 

clubs en verenigingen 

• Na sensibilisatieperiode noodzaak               

aan repressief optreden door politie 

• Permanente bekommernis voor goed 

onderhouden weginfrastructuur 

 

 

 

zie ook slot presentatie 



VAN DIAGNOSE NAAR REMEDIE 

• Uit de voorgaande analyse blijken de 

noodzaak en de behoefte te bestaan om het 

fietstoerisme een veilige en voor alle partijen 

aanvaarbare plaats in het verkeer te bezorgen 



• Het vervolg van de presentatie reikt zowel de 

fietstoerist, individueel of in groep, als de 

andere weggebruikers een stukje theorie en 

enkele ideeën aan om het  

 te laten verlopen met: 

- de verkeersregels uit de wegcode 

- een reglementair uitgeruste en goed 

onderhouden fiets 

- de houding van andere weggebruikers 

- een goed aangelegd en onderhouden 

fietspad 

 



 

 

 FIETSTOERISME IN 

HARMONIE MET DE 

WEGCODE 





WEGCODE 

• Uit de ongevallenanalyse, de enquête en 

enkele steekproeven blijkt dat de 

weggebruiker verkeerdelijk inschat dat hij de 

voorschriften uit de wegcode voldoende kent 

• Een korte opfrissing van enkele 

verkeersborden en voorrangsregels, onder 

meer met betrekking tot fietsers, lijkt 

aangewezen zowel ten behoeve van de 

fietsers zelf als van de overige 

weggebruikers 



WEGCODE 

verkeersborden 
  

  



WEGCODE 

verkeersborden 
  

 voorrang verlenen 

 

  



WEGCODE 

verkeersborden 
  

 voorrang verlenen 

 

 stoppen en voorrang 

 verlenen 

 

  



WEGCODE 

verkeersborden 
  

 voorrang verlenen 

 

 stoppen en voorrang 

 verlenen 

 

 kruispunt met 

 voorrang van rechts 



WEGCODE 

verkeersborden 



WEGCODE 

verkeersborden 
 

voorrangsweg 

(herhaald na elk kruispunt) 

 

 



WEGCODE 

verkeersborden 
 

voorrangsweg 

(herhaald na elk kruispunt) 

 

 

voorrang op het volgend 

kruispunt 

(geplaatst net voor kruispunt) 



WEGCODE  

verkeersborden 

   

  



WEGCODE  

verkeersborden 

 verplicht fietspad  

  

  

  



WEGCODE  

verkeersborden 

 verplicht fietspad  

  

  

 oversteekplaats voor fietsers en 

 bestuurders van tweewielige 

 bromfietsen 



WEGCODE 

verkeersborden 

  



WEGCODE 

verkeersborden 

 deel openbare weg voor 

 voetgangers, fietsers en 

 bromfietsen klasse A 

 (met fysieke scheiding) 

 

  



WEGCODE 

verkeersborden 

 deel openbare weg voor 

 voetgangers, fietsers en 

 bromfietsen klasse A 

 (met fysieke scheiding) 

 

 deel openbare weg voor 

 voetgangers en fietsers 

 (geen scheiding) 

 



WEGCODE 

gedragsregels - algemeen 

 Het verkeersreglement geldt voor alle 

weggebruikers en bepaalt hoe ze zich 

moeten gedragen op de openbare weg 

  



WEGCODE 

gedragsregels - algemeen 

 Het verkeersreglement geldt voor alle 

weggebruikers en bepaalt hoe ze zich 

moeten gedragen op de openbare weg 

 Uitzondering:  

 spoorvoertuigen vallen niet onder de 

wegcode en hebben altijd en overal 

voorrang op de andere weggebruikers! 



WEGCODE 

gedragsregels - algemeen 

 

Enkele gedragsregels die op elke 

bestuurder van toepassing zijn 

(automobilist, fietser, …) 



WEGCODE 

gedragsregels - algemeen 
elke bestuurder (automobilist, fietser, …): 

• moet het verkeersreglement volgen; 

• mag kwetsbare verkeersdeelnemers niet in 

gevaar brengen (voetgangers, fietsers, …); 

• moet in staat zijn te sturen (verbod GSM, …); 

• moet zijn reglementaire plaats op de 

openbare weg innemen; 

• mag niet geïntoxiceerd sturen; 



WEGCODE 

gedragsregels - algemeen 

elke bestuurder (automobilist, fietser, …): 

• mag nooit stilstaan op een plaats waar men 

voor anderen een gevaar of hindernis vormt; 

• moet steeds zijn snelheid aanpassen in 

functie van de omstandigheden; 

• moet voldoende veiligheidsafstand nemen 

(zijdelings min 1 meter t.o.v fietser, …); 

 

 

 



WEGCODE 

gedragsregels - algemeen 
elke bestuurder (automobilist, fietser, …): 

• moet kunnen stoppen voor een voorzienbare 

hindernis; 

• mag andere bestuurders niet aansporen of 

uitdagen tot overdreven of onaangepaste 

snelheid; 

• die een manoeuvre wil uitvoeren moet 

voorrang verlenen aan de andere 

weggebruikers; 

 



WEGCODE 

gedragsregels - algemeen 
elke bestuurder (automobilist, fietser, …): 

• moet voorrang verlenen aan de bestuurder 

die van rechts komt, behalve op een rotonde 

of indien de andere uit een verboden richting 

komt, behoudens enkele uitzonderingen,o.m. 

 “elke rijbaan heeft voorrang op een aardeweg 

of een pad, onafhankelijk of men van links of 

rechts komt” !! 



WEGCODE 

gedragsregels - fietsers 
 

 

Enkele gedragsregels die specifiek 

van toepassing zijn op fietsers, 

individueel of in groep 



WEGCODE 

gedragsregels - fietsers 
Plaats op de openbare weg: het fietspad 

• verplicht indien aanwezig en berijdbaar 

• inkleuring is facultatief en geeft geen rechten 

• maakt geen deel uit van de rijbaan 

(voertuigen mogen er niet op rijden, stilstaan 

of parkeren) 

• bij het verlaten van een fietspad voert men 

een manoeuvre uit (voorrang geven) 

 



WEGCODE 

gedragsregels - fietsers 
Plaats op de openbare weg: soort fietspad 

 



WEGCODE 

gedragsregels - fietsers 
Plaats op de openbare weg: soort fietspad 

 

• hetzij gemarkeerd fietspad 

- 2 evenwijdige witte onderbroken strepen 

- mag enkel rechts in rijrichting gevolgd 

worden  



WEGCODE 

gedragsregels - fietsers 
Plaats op de openbare weg: soort fietspad 

 

• hetzij aangegeven door bord 

- moet gevolgd worden indien het fietspad in 

de door de fietser gevolgde rijrichting 

gesignaleerd/zichtbaar is, 

- kan dus een fietspad in dubbele richting zijn 

 



WEGCODE 

gedragsregels - fietsers 

Plaats op de openbare weg: de rijbaan 

• bij gebrek aan berijdbaar fietspad 

• de rijbaan rechts in de rijrichting volgen 

• gelijkgrondse bermen en parkeerstroken 

toegelaten (anderen niet hinderen) 

• buiten bebouwde kom verhoogde bermen en 

trottoirs toegelaten (anderen niet hinderen) 



WEGCODE 

gedragsregels - fietsers 
Plaats op de openbare weg: speciale gevallen 

 



WEGCODE 

gedragsregels - fietsers 
Plaats op de openbare weg: speciale gevallen 

 

• fietssuggestiestrook     

- mag gebruikt worden (niet verplicht) 

- opent geen specifieke rechten 

- maakt deel uit van de rijbaan (voertuigen 

mogen er op rijden, stilstaan of parkeren) 



WEGCODE 

gedragsregels - fietsers 

Plaats op de openbare weg: speciale gevallen 

 



WEGCODE 

gedragsregels - fietsers 

Plaats op de openbare weg: speciale gevallen 

 

• Fietsoversteekplaats  

- aangeduid door witte vierkanten of 

parallellogrammen op de grond 

- verplicht gebruik indien aanwezig 

- faciliteert maar verleent geen         

voorrang!! 



WEGCODE 

gedragsregels - fietsers 

Plaats op de openbare weg: speciale gevallen 

 



WEGCODE 

gedragsregels - fietsers 

Plaats op de openbare weg: speciale gevallen 

 

• voetgangersoversteekplaats  

- verleent geen voorrang aan fietsers!! 

- fietsers die afstappen met de fiets aan de 

hand genieten dezelfde voorrang als een 

voetganger 



WEGCODE 

gedragsregels - fietsers 

Specifieke situaties: wie heeft voorrang op wie? 

 

   



WEGCODE 

gedragsregels - fietsers 

Specifieke situaties: wie heeft voorrang op wie? 

 

   



WEGCODE 

gedragsregels - fietsers 
• voorrang van rechts geldt 

• de fietser volgt een fietssuggestiestrook 

• voertuig B voorrang op fiets en voertuig C 

    



WEGCODE 

gedragsregels - fietsers 

Specifieke situaties: wie heeft voorrang op wie? 

 

   



WEGCODE 

gedragsregels - fietsers 

Specifieke situaties: wie heeft voorrang op wie? 

 

   



WEGCODE 

gedragsregels - fietsers 
• voorrang van rechts geldt 

• de fietser volgt een gemarkeerd fietspad 

• fietser heeft voorrang op voertuig B (zoals een 

voetganger op een zebrapad!)                              

         

          voertuig B heeft voorrang 

                                 op voertuig C 

     



WECODE 

gedragsregels - fietsers 
Specifiek: dodehoekongeval 



WECODE 

gedragsregels - fietsers 
Specifiek: dodehoekongeval 

• Vlak voor, achter en rechts van voertuig 

• Bij vrachtwagen gemiddeld 70 m² 

• Tip: oogcontact met bestuurder evt via 

spiegels, dan ben je gezien ;-)  



WEGCODE 

gedragsregels - fietser 
Specifiek : fietsen op een rotonde 



WEGCODE 

gedragsregels - fietser 
Specifiek : fietsen op een rotonde 

• op een rotonde is men niet verplicht uiterst 

rechts te houden (indien geen fietspad!) 

• het blijkt veiliger het 

 verkeer voor te blijven 

 en in het midden van 

 rijstrook/rijvak te blijven… 



WEGCODE 

gedragsregels - fietser 

 Rechten en plichten: 

 Het is een fietser verboden te rijden: 

• zonder het stuur vast te houden; 

• zonder de voeten op de pedalen; 

• terwijl men de GSM gebruikt; 

• door zich te laten voorttrekken. 

 

 

 



WEGCODE 

gedragsregels - fietser 
 Rechten en plichten: 

 Fietsers die de rijbaan volgen mogen met 2 

naast elkaar rijden, behalve wanneer: 

• het kruisen niet mogelijk is; 

• er buiten de bebouwde kom een 

achterkomend voertuig nadert; 

• op een busstrook of overrijdbare bedding 

(indien dit via een bord toegelaten is). 

 

 

 

 



WEGCODE 

gedragsregels - fietser 

Rechten en plichten: fietsen in groep 

• Definitie: een groep bestaat uit min 15 tot 

max 150 fietsers 

• Men heeft de keuze de regels voor de 

individuele fietser of de regels voor fietsen 

in groep te volgen 

 

  

 

 



WEGCODE 

gedragsregels - fietser 
Regels voor fietsen in groep: 

• men blijft in één groep (15 tot 150 fietsers) 

• bij meer dan 150 fietsers: opsplitsen in 

meerdere groepen met een ruime 

tussenafstand 

• toelating tot gebruik van rijbaan rechts 

• max 2 fietsen naast elkaar 

• max helft van de rijbaan innemen 

 

 

 

  

 

 



WEGCODE 

gedragsregels - fietser 
Regels voor fietsen in groep: 

• groep van 15 tot 50 fietsers 

 - facultatieve begeleiding door minstens                       

  2 wegkapiteins en 1 of 2 voertuigen 

• groep van 51 tot 150 fietsers 

 - verplichte begeleiding door minstens                                 

  2 wegkapiteins en 2 voertuigen 

 

 

  

 

 



WEGCODE 

gedragsregels - fietser 
Regels voor fietsen in groep: 

  

 

 

  

 

 



WEGCODE 

gedragsregels - fietser 
Regels voor fietsen in groep: 

• Wegkapitein 

 - min 21 jaar 

 - nationale driekleur om linkerarm 

 - kunnen op kruispunten zonder     

  verkeerslichten het verkeer stilleggen  

  met bord C3 

  

 

 

  

 

 



WEGCODE 

gedragsregels - fietser 
Regels voor fietsen in groep: 

• Wegkapitein 

 - hoewel niet wettelijk verplicht wordt het  

  dragen van een herkenbare fluokledij  

  aangeraden  

 - de clubs en verenigingen worden tevens 

  aangespoord in een opleiding te voorzien 

 

 

  

 

 



WEGCODE 

gedragsregels - fietser 
Regels voor fietsen in groep: 

• Wegkapitein 

 - bij niet-stilleggen van het verkeer gelden 

  de gewone voorrangsregels!! 

 - bij rood verkeerslicht moet men steeds  

  stoppen (eventueel breken van groep)!! 

 - interne opleiding en gebruik van fluohesje 

  worden aangeraden 

 

 

  

 

 



WEGCODE 

gedragsregels - fietser 
Regels voor fietsen in groep: 

 

  

 

 



WEGCODE 

gedragsregels - fietser 
Regels voor fietsen in groep: 

• Begeleidende voertuigen 

 - volgen (en rijden voor) de groep fietsers 

  op een afstand van ongeveer 30 m 

 - voeren bord A51 met fiets op het dak 

                        

 

  

 

 



WEGCODE 

gedragsregels - fietser 
Regels voor fietsen in groep: 

 

BIJZONDERE REGELS GELDEN ENKEL IN 

BELGIE EN EINDIGEN AAN DE GRENS 

MET FRANKRIJK OF NEDERLAND!! 

  

 

 



WEGCODE 

gedragsregels - boetes 
 Welk risico loopt men als overtreder? 

 Bedrag = voorstel tot onmiddellijke inning 

• ‘s nachts zonder verlichting rijden = 55€ 

• onrechtmatig op busstrook rijden = 55€ 

• rijden met GSM in de hand (ook op fiets)= 110€ 

• oranje verkeerslicht negeren = 110€ 

• hinderlijk parkeren = 110€ 

 

 

 

  

 

 



WEGCODE 

gedragsregels - boetes 
 Welk risico loopt men als overtreder? 

 Bedrag = voorstel tot onmiddellijke inning 

• voetganger of fietser in gevaar brengen = 165€ 

• geïntoxiceerd sturen (ook op de fiets!) =     

vanaf 170€ (05 tot 0.8 pro mille) en 

mogelijkheid intrekking rijbewijs! 

• rood verkeerslicht negeren (ook met fiets!) = 

165€ + mogelijkheid intrekking rijbewijs! 

 

 

 

  

 

 



 

 

 FIETSTOERISME IN 

HARMONIE MET DE 

FIETS 





FIETSUITRUSTING 

wegcode 
 Volgens de wegcode moet elke fiets 

uitgerust zijn met: 

• bel hoorbaar tot op 20 meter 

• doeltreffende rem voor en achter 

• vooraan een witte en achteraan een rode 

reflector (ook voor koersfiets/VTT met min 

1 spatbord!!)  

 

   



FIETSUITRUSTING 

wegcode 
 Volgens de wegcode moet elke fiets 

uitgerust zijn met:  

• gele of oranje reflectoren aan de pedalen 

• een witte retro-reflecterende strook aan 

weerszijden van beide banden of 2 

dubbelzijdige reflectoren per wiel 

 

 

   



FIETSUITRUSTING 

wegcode 
 Volgens de wegcode is het gebruik van 

een (draagbaar) wit of geel licht vooraan 

en rood licht achteraan verplicht: 

• tussen het vallen van de avond en 

aanbreken van de dag; 

• indien de zichtbaarheid minder dan 200 

meter bedraagt. 

 

   



FIETSUITRUSTING 

wegcode 
Uitzondering:  

 een “koersfiets” en “alle-terrein-fiets” is 

vrijgesteld van enkel reflectoren wanneer: 

• de zichtbaarheid meer dan 200 m bedraagt 

en niet tussen valavond en het aanbreken 

van dag; 

• er geen enkel spatbord gemonteerd is; 

• geen bagagedrager achteraan geplaatst is. 

 

 

   



FIETSUITRUSTING 

aanbevelingen  
• Uit veiligheidsoverwegingen is het 

raadzaam uw fiets goed te onderhouden 

• Een controle in het voorjaar en voor de 

winter wordt aangeraden: 

- brandt de verlichting nog fel genoeg? 

- zijn de reflectoren niet vuil? 

- werken de remmen nog adequaat? 

- veert de voorvork nog voldoende? 

 

   



FIETSUITRUSTING 

aanbevelingen  
• Hoewel niet wettelijk verplicht is het om 

veiligheidsredenen raadzaam uzelf ook te 

beschermen en zichtbaar te maken in het 

verkeer 

• Daarbij horen 

• een fietshelm (label CE code EN 1078) 

• een fluo-reflecterend hesje (label CE 

code EN 1150, EN 13356 of EN 471) 

   



FIETSUITRUSTING 

aanbevelingen  
• Een technisch mankement ligt aan de 

basis van 10% van de fietsongevallen 

• Een reglementair uitgeruste en goed 

onderhouden fiets verhoogt uw 

persoonlijke veiligheid 

• Organisaties raden aan om uw fiets aan te 

kopen in de gespecialiseerde vakhandel 

• Met klachten kan u terecht bij 

productnormen@economie.fgov.be  

 

 

Onderhoud: hfdst 2 senioren… 

mailto:productnormen@economie.fgov.be


 

 FIETSTOERISME IN 

HARMONIE MET DE 

ANDERE 

WEGGEBRUIKERS 



 

  



DE ANDERE WEGGEBRUIKER 
• Uit de literatuurstudie en de enquête blijkt 

dat zowel de fietstoerist als de andere 

weggebruiker elkaar onaangepast en 

agressief rijgedrag verwijten 

• Een BIVV-onderzoek toont echter aan dat de 

belangrijkste oorzaak van agressief rijgedrag 

ligt bij het niet respecteren van 

verkeersregels door de andere partij 

• Deze vicieuze cirkel kan eenvoudig 

doorbroken worden indien de weg-  

gebruikers de wegcode naleven! 



DE ANDERE WEGGEBRUIKER 

• Volgende overtredingen blijken de 

verkeersdeelnemers het meest te ergeren: 

- geen voorrang verlenen 

- door rood rijden/stappen 

- opzettelijk hinderen 

- stilstaan/parkeren op fietspad/trottoir/… 

- onterecht knipperen met de lichten 

- obscene gebaren of verbale agressie 



DE ANDERE WEGGEBRUIKER 

• Jaarlijks wordt in het voorjaar een “Europese 

dag van de hoffelijkheid in het verkeer” 

georganiseerd waarbij onder meer volgende 

toepasselijke tips worden gepromoot: 

- respecteer alle weggebruikers 

- geef voorrang met de glimlach 

- parkeer niet op trottoirs,fietspaden,… 

- rijd niet met GSM of dronken 

- knipper of toeter niet 

  



DE ANDERE WEGGEBRUIKER 

•  Alle sportclubs en verenigingen kunnen zich 

 gratis inschrijven voor dit jaarlijks evenement  

                         www.hoffelijk.be 

http://www.hoffelijk.be/


 

 
 FIETSTOERISME IN 

HARMONIE MET DE 

WEGINFRASTRUCTUUR 
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DE WEGINFRASTRUCTUUR 

• Uit de literatuurstudie en de bevraging blijkt 

dat de soms gebrekkige staat waarin 

fietspaden en rijbanen zich bevinden 

eveneens aanleiding geeft tot onveilig en 

onaangepast fietsgedrag en zelfs tot 

ongevallen met dodelijke afloop 

• Het aanleggen maar vooral het onderhouden 

van een goed fietspadennetwerk verhoogt de 

veiligheid van de fietsers 

   



DE WEGINFRASTRUCTUUR 

• De wegbeheerder (gemeente, provincie of 

Vlaams gewest) heeft een centraal meldpunt 

gecreëerd om abnormale en onveilige 

toestanden aan fietspaden te melden                            

(tracé, ondergrond, onderhoud, verlichting,…) 

• Iedereen wordt opgeroepen hiervan volop 

gebruik te maken om de veiligheid van alle 

fietsers te waarborgen: 

            www.meldpuntfietspaden.be   

http://www.meldpuntfietspaden.be/


BEGIN VAN UW ENGAGEMENT 

EINDE VAN DE PRESENTATIE 



 Met deze presentatie hebben wij u 

willen confronteren met de oorzaken 

van verkeersonveilige situaties rond 

het fietstoerisme en van haar negatief 

imago en willen wij iedereen overtuigen 

van de noodzaak om het fietstoerisme 

een veilige en harmonieuze plaats in 

het verkeer te bezorgen 
 



en… wat hebben we vandaag geleerd? 

• De boodschap is duidelijk: 

- het eenvoudigweg kennen en respecteren 

van de verkeersregels vermijdt agressief 

en onveilig gedrag onder de 

weggebruikers 

- dit doorbreekt de negatieve spiraal en 

draagt bij tot een veiliger en hoffelijker 

verkeer op onze wegen 

 



en… wat hebben we vandaag geleerd? 

• Hier schuilt een uitdaging voor elke club 

of vereniging die het fietstoerisme een 

aanvaardbare en veilige plaats in het 

verkeer wil bezorgen 

• Via deze presentatie kan de weggebruiker 

op interactieve manier bewust gemaakt 

worden van de problematiek en 

gesensibiliseerd worden om er samen 

iets aan te doen 

 



en… wat hebben we vandaag geleerd? 

• Hierbij dient specifieke aandacht te gaan 

naar enkele algemene basisregels: 

- in staat zijn te sturen (GSM, alcohol,…) 

- correcte plaats innemen (fietspad, rijbaan) 

- anderen niet hinderen (verkeerd parkeren) 

- voldoende veiligheidsafstand houden 

- voorrangsregels respecteren 



en… wat hebben we vandaag geleerd? 

• Tevens dienen er enkele speciale 

toestanden besproken te worden: 

- rechten en plichten op een 

fietssuggestiestrook en fietsoversteekplaats 

- tips en tricks voor dodehoekongeval en 

rotonde 

- rechten en plichten om als fietser 

reglementair in groep te rijden  



en… wat hebben we vandaag geleerd? 

• De clubs en verenigingen die een 

fietstocht organiseren kunnen 

daarenboven bij het uitstippelen van de 

route rekening houden met de 

aangekaarte gevaarssituaties en 

aangereikte aanbevelingen om op die 

manier de meest veilige reisweg te 

programmeren 



en… wat hebben we geleerd vandaag? 

• De fietstoerist zelf wordt tenslotte 

opgeroepen om defecten aan de fiets of 

een gebrekkig onderhoud van een 

fietspad of van de rijbaan te signaleren 

via de specifieke websites zodat de 

overheid haar verantwoordelijkheid kan 

opnemen 



Daarnaast voorziet het actieplan van de 

gouverneur nog in volgende initiatieven: 

 
 °sensibiliseren fietstoeristen via uiteen-

zettingen en publicaties in vakliteratuur 

 °regelmatige updates van website 

www.west-vlaanderen.be/fietstoerisme 

 °aanschrijven wegbeheerders om de 

door het publiek gemelde problemen 

consequent op te volgen 

  
 

http://www.west-vlaanderen.be/fietstoerisme
http://www.west-vlaanderen.be/fietstoerisme
http://www.west-vlaanderen.be/fietstoerisme


Daarnaast voorziet het actieplan van de 

gouverneur nog in volgende initiatieven: 

 
 °economische zaken adviseren om enkel 

reglementair uitgeruste koersfietsen te 

koop aan te bieden (met bel) 

 

 °expertise aanreiken bij fietsprojecten 

binnen de provincie (gedragscode 

fietsers, knooppuntenroutes,…) 

  
 



Daarnaast voorziet het actieplan van de 

gouverneur nog in volgende initiatieven: 

 °overleg met bevoegde instanties en 

politiediensten voor optimalisering van 

het luik handhaving 

 

 °organisatie binnen de provincie van 

een jaarlijkse campagneperiode met 

een preventieve en repressieve fase 



 als gouverneur vraag ik dat 

iedereen zijn gedeelde 

verantwoordelijkheid opneemt 

en zijn medewerking aan deze 

belangrijke campagne verleent 

om het fietstoerisme op een 

verantwoorde wijze te 

promoten en op die manier een 

essentiële bijdrage te leveren 

tot een verkeersveiliger en 

hoffelijker West-Vlaanderen Ik reken op u 



BRONNEN 

• BIVV themarapport fietser 2000-2007 

• Analyse fietsongevallen WVL 2006-2009 

(CSD Kortrijk 2010) 

• Enquete wielertoeristen Prov WVL 2010 

• Fietsvoorzieningen op rotondes – BIVV 

2009 

• Rotondes verhogen veiligheid maar niet 

voor fietsers (verkeersspecialist juni 2010) 

 

 



BRONNEN 

• Concept “wielervrienden in het verkeer” 

(Regiopolitie Zeeland – 2010)  

• Senioren veilig op de fiets – Fietsersbond  

• Diverse kranten- en mediaberichten 2010 

• Voorrangsregels HBVL 07-09-2007 

• Beelden RVV 2008 - 2009 

• Polls Peeters en Pichal 2010 

 

 

  



 DANK U VOOR DE 

BELANGSTELLING 
 

 

 VEILIG OP WEG IN 

HARMONIE MET DE 

OMGEVING 
 

Deze powerpointprestentatie en andere nuttige gegevens zijn 

beschikbaar op onze website 

www.west-vlaanderen.be/fietstoerisme  

http://www.west-vlaanderen.be/fietstoerisme
http://www.west-vlaanderen.be/fietstoerisme
http://www.west-vlaanderen.be/fietstoerisme

