
BIJLAGE 2: WEGMARKERING 
Verkeerstekens en -regels 1

Dit weet ik over de wegmarkeringen voor fietsers 

  VOOR WIE? WEGMARKERING? VERKEERSREGELS? GEDRAG?

Fietspad Als er geen 
voetpad of 
berm is, mogen 
voetgangers er 
stappen.

Een van deze 
verkeersborden: 

 

Of 2 evenwijdige, 
witte onderbroken 
strepen.

Fietsers moeten er 
rijden.

Autobestuurders 
mogen er niet rijden.  

Als er geen voetpad 
of berm is, mogen 
voetgangers er 
stappen.

Een fietspad met strepen 
mag je alleen rechts in 
je rijrichting gebruiken. 
Een fietspad met een 
verkeersbord, gebruik je in 
de richting van waar het 
bord zichtbaar is. Soms 
komt een tweerichtings- 
fietspad voor, dan is het 
verkeersbord zichtbaar 
voor beide richtingen.  
 
Je mag met twee naast 
elkaar fietsen (als je 
niemand hindert). 

Fietsoversteekplaats Fietsers kunnen 
hier de rijbaan 
oversteken. 

Twee parallelle 
onderbroken 
strepen, gevormd 
door witte 
vierkanten of 
parallellogrammen. 

Kan bijkomend 
aangeduid zijn met 
een verkeersbord.

Andere bestuurders 
zijn er NIET verplicht 
om jou voorrang te 
geven. 

Kijk goed links en rechts 
voor je oversteekt op 
een fietsoversteekplaats. 
Houd rekening met 
andere bestuurders.

Fietssuggestiestrook Fietsers rijden er, 
maar ook andere 
bestuurders (auto, 
bestelwagen, 
brommer…) mogen 
er rijden. 

Smalle strook 
aangebracht in een 
andere kleur dan 
de rijbaan, meestal 
geel of rood. 

Deze stroken zijn 
een deel van de 
rijbaan, dus GEEN 
fietspaden. Ze maken 
andere bestuurders 
attent op plaatsen 
waar ze fietsers 
mogen verwachten. 

Fiets rechts op de 
fietssuggestiestrook, 
maar breng jezelf niet in 
gevaar: niet in de goot 
rijden, niet te dicht tegen 
geparkeerde auto’s … 

Fietsopstelvak Fietsers kunnen 
hier voorsorteren. 
Dat betekent dat 
ze hier vóór de 
auto’s kunnen gaan 
staan voor ze op 
een kruispunt van 
richting veranderen.

Rechthoekig vak 
aan verkeerslichten 
met een fiets in 
getekend. 

Fietsers moeten 
stoppen voor de 
eerste stopstreep, 
het dichtst bij het 
kruispunt. Andere 
bestuurders stoppen 
voor de tweede 
stopstreep die het 
vak afbakent. 

Als fietser zet je je 
naargelang de richting 
die je uit moet, bv. links 
in het vak als je naar links 
moet afslaan. 

Het verkeer communiceert ook via regels: als er geen verkeerslichten,  
-borden of wegmarkeringen zijn, dan geldt de voorrang van rechts.


