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Fietspad 

Een fietspad wordt aangeduid met een 
verkeersbord: 

                             

Een fietspad kan ook aangeduid worden met twee 
evenwijdige witte onderbroken strepen op het 
wegdek. In principe staat hier geen verkeersbord 
bij. Als het fietspad met onderbroken strepen is 
aangeduid, moet je het ook verplicht gebruiken, 
rechts in je rijrichting. 

Fietsoversteekplaats

Een fietsoversteekplaats herken je aan twee 
parallelle onderbroken strepen, gevormd door 
witte vierkanten of parallellogrammen. Ze kan 
bijkomend aangeduid zijn met een verkeersbord.

Als autobestuurder, motorrijder, 
vrachtwagenbestuurder:
• mag je een oversteekplaats voor fietsers en 

bromfietsers maar met matige snelheid naderen.
• moet je fietsers en bromfietsers die al aan het 

oversteken zijn op de oversteekplaats, veilig 
laten oversteken zonder dat ze moeten versnel-
len. Indien nodig moet je stoppen.

• mag je geen andere voertuigen inhalen die een 
oversteekplaats voor fietsers en bromfietsers 
naderen of ervoor stoppen.

• mag je geen oversteekplaats voor fietsers 
oprijden als de kans bestaat dat je erop moet 
stoppen (bv. door belemmerd verkeer of file).

Als fietser
• mag je je alleen maar voorzichtig op een 

oversteekplaats begeven, en moet je rekening 
houden met de naderende voertuigen. Andere 
bestuurders zijn niet verplicht om jou voorrang 
te verlenen als je op een fietsoversteekplaats wil 
oversteken, hou daar rekening mee!

Fietssuggestiestrook

Fietssuggestiestroken 
• zijn geen fietspaden.
• zijn soms aangebracht in smalle straten.
• hebben een andere kleur dan de rijbaan. 
• zijn deel van de rijbaan, andere bestuurders 

mogen/moeten er ook over rijden.

Een fietssuggestiestrook heeft als functie om de 
fietser zichtbaarder te maken in het verkeer en 
andere weggebruikers attent te maken op plaatsen 
waar ze fietsers mogen verwachten.

Fietsopstelvak

De zone afgebakend door twee stopstrepen en 
met het symbool van een fiets in geschilderd. Het 
duidt de plaats aan waar fietsers en bromfietsers 
zich mogen opstellen wanneer het verkeerslicht 
op rood staat.

Haaientanden

Een lijn gevormd door witte driehoeken waar 
bestuurders (dus ook fietsers) zo nodig moeten 
stoppen om voorrang te geven (vertragen 
en kijken is dus ook voldoende als er geen 
bestuurders aankomen). 

Stopstreep

Een doorlopende witte streep waar bestuurders 
moeten stoppen om voorrang te geven. Je vindt 
de stopstreep steeds in combinatie met een 
stopbord of een verkeerslicht.


