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Voorwoord
C&A België/Luxemburg en Fietsersbond vzw zijn al jaren nauwe partners als het gaat over veilige en duurzame 
mobiliteit. Ook deze brochure kwam tot stand dankzij de steun van C&A België/Luxemburg. De keuze voor de 
fi ets past helemaal in de ecologische fi losofi e ‘We C&Are’.
 
C&A nam al verschillende vernieuwende maatregelen rond duurzaamheid en energiebesparing. Het bedrijf streeft 
naar een minimum CO2-uitstoot door de overschakeling op groene, hernieuwbare energie, door het beperken 
van het elektriciteitsverbruik en de verwarming, door de promotie van bio-katoen, de recyclage van verpakking 
en niet in het minst door de effi ciëntere organisatie van het transport waardoor het aantal transportkilometers 
vermindert. En nu de fi ets dus …

Fietsen is effi ciënt, duurzaam en gezond. De fi ets is zonder twijfel een oplossing voor heel wat problemen rond 
mobiliteit, milieu en gezondheid. De boodschap van de Fietsersbond is dan ook duidelijk: meer mensen veilig op 
de fi ets!

Maar fi etsen is niet altijd eenvoudig in het drukke verkeer. Dat mag echter geen reden zijn om de fi ets te laten 
staan. Integendeel, de Fietsersbond zet zich al jaren in voor betere fi etspaden en comfortabele fi etsenstallingen. 
Maar om veilig te fi etsen is er ook nood aan goede verkeerslessen en mobiliteitsopvoeding. Fietsers moeten 
zelfbewust, assertief en vooral veilig en verantwoord leren fi etsen. Daardoor kunnen zij zelf ongevallen voor-
komen.

Als we het verkeer kindvriendelijker en veiliger willen maken, is dat in eerste plaats de verantwoordelijkheid van 
de volwassenen. Aan de infrastructuur kan je als enkeling niets veranderen, maar je maakt wel het verschil met 
je eigen gedrag in het verkeer en de keuzes die je maakt voor je eigen mobiliteit. Jouw keuze voor de fi ets, is 
kiezen voor veilig verkeer, mobiliteit, milieu en leefomgeving.  
Kies er bewust voor om je kinderen mobiel op te voeden, want zo bescherm je als ouder je kinderen tegen 
de gevaren van het verkeer. 

Kiezen voor de fi ets is de weg inslaan van duurzame én kindvriendelijke mobiliteit. De fi ets vertraagt het 
verkeer en geeft kinderen de kans om actief en zelfstandig deel te nemen aan het verkeer en de samen-
leving. Jonge fi etsers vergroten hun verkeersinzichten en worden later betere en bewustere chauffeurs. Hun 
ervaring en bewuste mobiele keuzes zorgen ervoor dat ze op hun 16 of 18 jaar niet automatisch voor gemotori-
seerd verkeer kiezen. 

C&A en de Fietsersbond moedigen daarom alle ouders aan om hun kinderen zo vroeg mogelijk veilig en bewust 
met de fi ets op weg te zetten.

Fietsersbond vzw
C&A België/Luxemburg
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Inleiding
Fietsen is gezond en leuk, maar om je kinderen veilig en zelfstandig in het verkeer te sturen, moet je hen 
wapenen tegen de gevaren. De Fietsersbond bundelde de ervaringen van ouders, de fi etsregels uit de Belgi-
sche wegcode en veel handige oefentips in een brochure. Zet je kinderen veilig op weg!

Fietsen is een eenvoudige, gezonde en goedkope manier om je te verplaatsen. Een dagelijks fi etstochtje naar 
school is een ideale remedie tegen het tekort aan beweging, waar je zo vaak over hoort.  

Ondanks de vele voordelen van de fi ets, zijn veel ouders, zeker niet geheel onterecht, bang voor de veiligheid 
van hun kinderen in het verkeer. Ze brengen hun kinderen met de auto naar school omdat het voor fi etsers ‘veel 
te gevaarlijk is met al die auto’s op de weg’. Die redenering leidt tot een hopeloos negatieve spiraal, die je 
alleen maar kan doorbreken door je kinderen stap voor stap te leren hoe ze zich op een veilige en effi ciënte 
manier met de fi ets kunnen verplaatsen. 

De fi ets is het enige vervoermiddel dat kinderen en jongeren zelfstandig kunnen gebruiken. Eens ze dat veilig 
onder de knie hebben, kan je hen alleen naar school laten rijden of naar de muziekschool, de sportclub, de 
scouts of naar hun vrienden. Als ze iets ouder worden, kunnen ze zelfstandig de omgeving verkennen. Omdat 
je als ouder niet meer altijd als taxichauffeur over en weer hoeft te bollen, komt er heel wat tijd vrij. Zeker 
middelbare scholieren trekken er graag op uit met de fi ets en dan wil je zeker zijn dat je pubers dat veilig doen. 
Op die leeftijd nemen ze het niet meer als je met hen meerijdt, omdat ze dat als controle zullen ervaren. En 
eigenlijk mag dat ook niet meer nodig zijn. Daarom dat je je kinderen – liefst zo vroeg mogelijk - in de periode 
van de lagere school intensief in het verkeer moet begeleiden. 
De fi ets is enorm belangrijk in de ontwikkeling van de zelfstandigheid, de mobiliteit en de motorische, sociale en 
emotionele vaardigheden van je kind. Voldoende redenen om erin te investeren!

Maar niet te overhaast: voor je kind zelfstandig de weg kan oprijden, moet het veel fi etservaring opdoen. Alleen 
zo leren kinderen het verkeer juist inschatten en veilig reageren op allerlei omstandigheden. Twee eigenschap-
pen die uiterst belangrijk zijn in het verkeer. 

Hoe pak je dat als ouders aan? Waar moeten we in het verkeer op letten? Hoe breng je de tips en regels op een 
goede manier over? Wat moet je weten over een goede fi ets? Over een degelijk fi etsonderhoud? Welke oefeningen 
kan je doen? En hoe en wanneer rijden we samen het echte verkeer in? De Fietsersbond bracht in deze brochure 
alle tips, to do’s en not to do’s, de wetgeving en praktijkervaring van andere ouders samen.

Je kind veilig op weg zetten vraagt in het begin veel geduld en oefening. Als ouder moet je al eens op je tanden 
bijten, door de vingers zien en opnieuw uitleggen. Maar het plezier en de rust die je krijgt als je kinderen goed 
en veilig kunnen fi etsen is enorm. Een stap naar zelfstandigheid waar jullie samen aan gewerkt hebben.
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Veilig op weg met 
een goede fiets

Over  fietsen, fietsonderhoud 
en fietsuitrusting

Wie gaat fi etsen, heeft een goede fi ets nodig. Het juiste model en in perfecte staat. Heb je zelf een dure fi ets voor je sportieve tochten? Rijd jij met een goed uitgeruste stadsfi ets naar je werk? Je kind verdient dat ook. Duur hoeft niet, wel veilig en perfect onderhouden!

Kinderen en jongeren die op straat gaan fi et-sen, moeten kunnen vertrouwen op hun fi ets; uitstekende remmen, geen loshangende onder-delen en perfecte fi etsverlichting. Een veilige fi ets is een belangrijk wapen tegen de kwets-baarheid van de zachte weggebruiker.  



 JE FIETS VOLGENS DE WEGCODE 

ALGEMEEN
ELKE FIETS MOET UITGERUST ZIJN MET:
➔ een bel die hoorbaar is op 20 meter afstand
➔ twee remmen (voor- en achterwiel)
    (Voor fi etsen met een wieldiameter kleiner dan 50 cm is één rem voldoende)

REFLECTOREN 
REGELGEVING OVER REFLECTOREN, AFHANKELIJK VAN HET TYPE FIETS:

VERLICHTING 
Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en overdag als de zichtbaarheid minder dan 200 
meter is, moet elke fi etser een wit of geel licht vooraan en een rood licht achteraan hebben. De lichten mogen 
op de fi ets of op de kledij of rugzak bevestigd worden. Knipperende lichten zijn in België toegestaan.

 WELKE FIETS KOOP JE? 

Veiligheid en kwaliteit gaan altijd hand in hand. Een gouden regel die ook voor kinderfi etsen telt. Zoek voor je 
kind, welke leeftijd ook, het juiste type van fi ets. 

PRIJS EN TYPE 

Veel kinderen vinden een mountainbike, een racefi ets of een crossfi ets cool, maar toch zijn dat niet altijd de 
beste fi etsen voor kinderen. Elke fi ets heeft zijn eigen terrein. Met een racewagen rijd je ook niet naar school. 
Mountainbikes hebben kleinere wielen en een dieper bandenprofi el, ideaal voor een goede grip op zachte onder-
grond. Maar op asfaltwegen geven brede banden meer wrijving, waardoor het fi etscomfort sterk vermindert.  
Kwaliteit kost vaak net iets meer en dus is een degelijke fi ets niet goedkoop. Dat betekent niet dat je voor je 
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Bij goede 
zichtbaarheid 

(meer dan 200 m)

Geen enkele 
refl ector verplicht

Enkel witte 
refl ector vooraan 
en rode refl ector 

achteraan verplicht

Bij nacht of bij 
zichtbaarheid 

minder dan 200 m

MOUNTAINBIKES 
EN KOERSFIETSEN 

ZONDER SPATBORD/ 
KINDERFIETSEN EN  

VOUWFIETSEN 
(met een wieldiameter 

van max. 50 cm) 

 MOUNTAINBIKES EN 
 KOERSFIETSEN

(met minstens 1 spatbord) 
GEWONE FIETSEN

Alle refl ectoren 
verplicht

Alle refl ectoren 
verplicht

Alle refl ectoren 
verplicht

Verplicht:
- witte refl ector vooraan

- rode refl ector achteraan
- oranje refl ectoren 

op de pedalen
- twee oranje refl ectoren 

tussen de spaken van elk wiel 
of een witte refl ecterende 

strook op de banden



CHECKLIST VOOR JE FIETS

Banden:
Voldoende opgepom

pt? In goede 

staat? Perfect pr
ofi el? 

Lichten: 
Geen defecten? 

Reservebatterijen o
p zak? 

Remmen: 
Werken ze? Remgrepen niet te los

 of 

te hard? Remblokjes niet afgesl
eten? 

Refl ectoren: 

Proper? Zichtbaar? Recht?

Ketting:
Goed gesmeerd? Niet verroest? 

Te weinig of te veel sp
eling?

Zadel en stuur: 

Stevig vast? Op de juiste hoogte
? 

Geen speling? 

Wielen:
Geen speling? 

We zitten in een doorgeefcircuit van 

vrienden en familie, maar elk gekregen 

tweedehands of derdehands exemplaar 

brengen we wel altijd eerst naar de fi et-

senmaker voor een check up.

kinderen de duurste modellen moet kopen, 
maar laat je liever niet verleiden door goed-
kope supermarktfi etsen. Goedkope model-
len besparen op afwerking en kwaliteit, 
met ander woorden minder fi etscomfort en 
jammer genoeg minder veiligheid. 

Wie een tweedehands fi ets koopt of een 
kinderfi ets krijgt van vrienden of familie, 
laat die best nakijken door een goede fi et-
senmaker. Koop een fi ets niet op de groei. Je 
kan het zadel en het stuur geleidelijk verho-
gen, maar dat kan niet oneindig. De pen van 
het zadel of het stuur moet minstens voor 
een derde in het kader zitten, anders kan ze 
afbreken. 

COMFORT 

Het is van zeer groot belang dat je kind 
comfortabel kan fi etsen. Kinderen moeten 
terwijl ze op het zadel zitten met twee 
voeten aan de grond kunnen. Bij de overscha-
keling naar een grotere fi ets, meestal tegen 
het einde van de lagere school, is dat niet 
meer nodig. Ervaren fi etsers moeten op het 
zadel zitten en met een lichtgebogen been 
en met de bal van de voet op de trapper in 
laagste stand kunnen steunen. 

Remmen van kinderfi etsen zijn vaak te hard 
aangespannen, wat voor gevaar kan zorgen. 
Let zeker op dat de remgreep en het hand-
vat niet te ver uit elkaar staan, zodat je kind 
makkelijk kan remmen.

Kies een fi ets met een staander. Zorg voor 
een stevige en brede bagagedrager, voor de 
boekentas of sporttas. Kinderen rijden liever 
met een fi ets die ze zelf ook mooi en leuk 
vinden, maar leg uit dat veiligheid belang-
rijker is dan het uitzicht. Laat je kind zeker 
een proefritje maken, en bespreek samen de 
voor- en nadelen. 

LAAT JE ZIEN 

Enkel een zichtbare fi ets is een veilige 
fi ets! Refl ectoren zijn op kinderfi etsen 
niet strikt verplicht en dus worden ze vaak 
verkocht zonder. Zorg daarom zelf voor alle 
verplichte refl ectoren op de fi ets. Zeker als 
de kinderen, met of zonder begeleiding, ook 
in de donkerdere maanden met de fi ets naar 
school rijden. Ook in geval van mist of regen 
is zichtbaarheid cruciaal. 

Kies voor een degelijk fi etslicht dat voldoen-
de licht geeft. Plaats de lichten vooraan en 



achteraan goed zichtbaar. Een achterlicht 
moet goed zichtbaar zijn tot op 100 meter. 
Heel wat kleine lichtjes op de markt zijn 
goed als noodoplossing, maar geven veel te 
weinig licht. 

Fietst je kind alleen in de stad en op goed 
verlichte wegen of ook via donkere landwe-
gen? Belangrijk, want een voorlicht dient 
niet alleen om zichtbaar te zijn, maar ook 
om zelf goed te zien. 
Een goede fi ets heeft best een naafdynamo 
in de as van het voorwiel. Een naafdynamo 
geeft altijd licht omdat hij niet kan 
wegslippen op een natte of vuile band 
en bovendien geeft hij minder wrijving 
tijdens het fi etsen.

Kinderen en tieners beseffen vaak niet 
hoe slecht zichtbaar ze zijn. Dat ervaar 
je pas echt als je zelf met de auto rijdt. 
Leer je kinderen het belang van zicht-
baarheid door hen onderweg op de fi ets 
of in de auto te wijzen op goed of slecht 
zichtbare fi etsers. Die ervaring kan lang-
zaamaan het besef doen groeien. 

ONDERHOUD 

Een kwaliteitsfi ets moet je goed onder-
houden. Leer je kind zorg dragen voor 
zijn fi ets: niet op de grond smijten, 
maar mooi wegzetten, eventueel op 
de staander. Met een eigen slot krijgen 
kinderen verantwoordelijkheid over 
hun fi ets. Vergelijk de prijs van hun 
fi ets met ‘twintig cinematickets’ of 
‘twee Nintendo’s’; dat geeft hen een 
waardegevoel. 

Kijk zelf de kinderfi etsen regelmatig 
na en let tijdens gezamenlijke ritten 
op defecten. Kijk naar veters, riemen 
van een rugzak of andere loshangende 
dingen die tijdens het fi etsen tussen 
de spaken of ketting kunnen geraken 
en wijs je kinderen daar ook op. 
Laat je kind kijken en meewerken 
als je de banden oppompt, de fi ets 
schoonmaakt of ander onderhoud 
uitvoert. Kleine kinderen kunnen zelf 
klusjes doen en ze vinden dat vaak 
ook leuk. Stuur je tieners zelf naar 
de fi etsenmaker voor kleine herstel-
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Olivier wilde vooral een coole fi ets, dus hebben 

we maar een ossekopstuurtje aangebracht.
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Je moet natuurlijk wel altijd mee de fi ets 

controleren op mankementen, want zelf 

komen ze dat nooit vertellen.
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lingen, zeker als die nodig zijn door een gebrek aan zorg. Kinderen die hun fi ets 
verwaarlozen, kan je, zeker tegen het einde van de lagere school, eens te voet naar 
school laten gaan. 
En zoals bij veel educatieve regels: geef zelf het goede voorbeeld en verzorg je 
eigen fi ets perfect. 

 EEN VEILIGE UITRUSTING  

FIETSHELM 

Een goede fi etshelm vermindert de kans 
op hoofd- en hersenletsels met 75 tot 
85 procent. Koop een degelijke helm en 
draag hem correct! Let bij de aankoop op 
de kwaliteitsnormen. Op het etiket van 
fi etshelmen moet CE EN 1078 vermeld 
staan of CE EN 1080 voor kinderhel-
men. Pas de helm vooraf en controleer 
of hij niet beweegt als je kind het hoofd 
schudt. Een helm die beweegt, biedt geen 
bescherming! Een fi etshelm moet recht op 
het hoofd staan. Tussen de onderste rand 
van de helm en de wenkbrauwen moet 
een afstand zitten van ongeveer twee 
vingers. Bij kleine kinderen is het belangrijk dat de helm ook de slapen beschermt. 
Opteer voor een helm met voldoende verluchting. 

Koop bij voorkeur een helm in een levendige kleur zodat je kind extra opvalt in het 
verkeer. Laat je kind mee kiezen, zo is de kans groter dat het de helm ook graag 
zal dragen. 

FLUORESCENTIE EN REFLECTIE 

Naast de lichten en refl ectoren op de fi ets kan de fi etser zelf ook zijn zichtbaar-
heid vergroten. Fluo-hesjes en andere refl ecterende en fl uorescerende materialen 
maken een enorm verschil. 

Fluorescerende kleuren weerkaatsen het zonlicht. Fietsers met een fl uokleur zijn 
dus vooral overdag goed zichtbaar, zeker ook bij regenweer. Om ’s nachts zichtbaar 
te zijn heb je refl ectie nodig. Refl ecterende materialen weerkaatsen geen zonlicht, 
maar wel het licht van andere bronnen, zoals autolichten of straatverlichting. 

We hebben de kinderen vanaf het moment dat ze op een 
echte tweewieler reden, gewend gemaakt aan de helm en 
de extra veiligheidsspullen. Als je die dingen zelf gebruikt, 
geef je de kinderen ook niet het gevoel dat zij ‘belache-
lijke’ extra’s moeten dragen. Zelfs nu ze prille tieners zijn, 
zetten ze spontaan een helm op als je ‘fi ets’ zegt.



Check bij aankoop van een fl uo-hesje of het 
voldoende brede refl ecterende stroken heeft. 
De prijs van hesjes wordt onder andere bepaald 
door de breedte van de refl ecterende stroken 
en door de kwaliteit van de refl ectie. Contro-
leer de kwaliteitsnorm die in het hesje is 
vermeld. Voor veiligheidskledij geldt CE EN471 
of CE EN1150, voor accessoires CE EN13356.

Kinderen (en zeker ook volwassenen) dragen 
niet altijd graag fl uo-hesjes. Spaaracties of  
andere acties op school zijn vaak een goede 
stimulans om ze te dragen. Bij tieners wordt 
het helemaal moeilijk. Zij zijn wel sneller te 
motiveren voor fl uorescerende en refl ecteren-
de gadgets zoals stickers op de boekentas of 
slap wraps voor enkels of armen. Let er zeker 
bij tieners op dat ze zowel fl uo als refl ectie 
dragen. Een winterjas in een heldere, opval-
lende kleur helpt ook veel om je kind in de 
schemering op weg naar school zichtbaar te 
maken. 

Naast de kledij en gadgets zijn er nog andere 
hulpstukken om je kind op de fi ets zichtbaar-
der te maken. Een kleurrijke fi etsvlag op een 
lange stok achteraan valt zeker en vast op in 
het drukke verkeer. Je kan ook gebruik maken 
van een fi etsverbreder: een uitklapbare refl ec-
tor achteraan op de kinderfi ets. Extra voordeel 
is dat het uitstekende staafje autobestuurders 
op afstand houdt.

BELANGRIJK! 

Fluo-hesjes, refl ectoren, gadgets en zelfs een 
helm doen geen wonderen! Het zijn hulp-
stukken om je kind zichtbaar te maken en te 
beschermen in het verkeer. Het blijft uiterst 
belangrijk dat je kinderen leert om defensief 
te fi etsen. 

Geef zelf je kinderen het goede voorbeeld. Wil 
je dat ze een helm of een hesje dragen? Doe 
het zelf ook. Je vermijdt discussies en geeft 
hen niet het idee dat zij zich anders moeten 
gedragen omdat ze kinderen zijn.



Fietsvaardigheid

Kinderen moeten eerst voldoende fi etsvaardig zijn voor ze op de weg kunnen gaan fi etsen.Laat je kinderen speels, op hun eigen ritme en in een beschermde omgeving oefenen. De meeste kinderen leren vrij snel fi etsen, omdat ze veel minder schrik hebben voor een valpartij dan volwassenen. Dwing je kinderen nooit om te kunnen fi etsen, of laat hen niet eindeloos oefenen. Als ze het zelf echt willen, zal het leerproces veel vlotter gaan. Wil je je kind stimuleren in het leerproces, dan kan je vol-gende tips proberen. 

Kijk mama, zonder handen!



 EVENWICHT 

Evenwicht houden is het belangrijkste en moeilijkste bij leren fi etsen. Peuters kunnen hun evenwicht leren 
zoeken op een loopfi etsje. Laat kleuters op een tweewieler peddelen, met hun voeten aan beide kanten. Ze 
zullen op een fi ets veel sneller hun evenwicht leren vinden dan wanneer je er zijwieltjes aan zet. Een fi ets met 
zijwieltjes rijdt nooit helemaal recht waardoor je kind gaat vertrouwen op de steun van de wieltjes. De drempel 
om ze nadien weg te halen wordt nodeloos groot. 

Bij het peddelen en het trappen is het van groot belang dat je je kind leert vooruit te kijken. Laat het in de 
verte kijken naar het punt waar het heen wil. Beginnende fi etsers hebben vaak de neiging naar hun wiel, stuur 
of voeten te kijken. Hierdoor gaan ze veel meer zigzaggen met het stuur. Wanneer ze recht zitten en ver voor 
zich uit kijken, zullen ze ook minder krampachtig het stuur vast-
houden. 

Houd je kind vast aan het fi etszadel of aan de schouders en laat 
het zo zoeken naar zijn evenwicht. Laat je kind zo snel mogelijk 
zelf het sturen gewaarworden. Een goede praktijktip? Laat je 
kind van een zeer zachte helling naar beneden bollen. Zo hoeft 
het niet te trappen en kan het zich volledig focussen op zijn 
evenwicht op twee wielen.

 VERTREKKEN 

Voor veel mensen is het nieuw of zelfs wat vreemd: leer je kind 
van in het begin om rechts van zijn fi ets te stappen en langs 
rechts op en af te stappen. Dat is belangrijk voor later. Als je in 
het verkeer, rechts van je fi ets staat, is de fi ets een bescherming 
tussen jezelf en het verkeer. Bij kleutertjes kan je aan de rech-
terkant van het stuur een lintje of een prentje van hun favoriete 
tekenfi lm hangen.

 REMMEN 

Leer je kind snel om te remmen met twee handen. Kinderen zijn 
vaak geneigd te remmen met de voeten. Maar in het verkeer 
moeten ze in noodsituaties snel kunnen remmen en vertragen op 
een veilige manier. Dat wil zeggen zonder dat ze daarvoor met 
hun voeten op de grond moeten komen of van het zadel moeten 
springen. Wie enkel de voorrem gebruikt, riskeert over kop te 
gaan. Wie enkel de achterrem gebruikt, komt veel trager tot 
stilstand. 
Laat je kind oefenen op noodstoppen met twee handen. Leer ze het verschil tussen remmen om te vertragen en 
remmen om echt te stoppen.

 STUURVAARDIGHEID 

Kan je kind trappen en remmen? Dan kan het beginnen oefenen op sturen: rechtdoor rijden op een smalle strook, 
bochten maken, slalommen en cirkels rijden. Leren sturen betekent controle krijgen over de fi ets. Leer je kind 
om voor een bocht te vertragen en opnieuw snelheid te nemen in de bocht. Remmen in de bocht kan valpartijen 
veroorzaken. 

Bossen, speelpleinen, campings, woonerven en parken zijn ideale plekken om te oefenen op stuurvaardigheid. 
In een beschermde omgeving kan je kind naar hartelust veilig racen en slalommen. 
Fietsen met één hand vraagt van kinderen onder de 7 jaar nog veel coördinatie en concentratie. Laat ze er 
geleidelijk aan op oefenen in een beschermde omgeving. Naarmate hun algemene coördinatie op de fi ets verbe-

Het leukste? Het ‘eureka’-gevoel 

wanneer ze kunnen fi etsen, voor 

beide partijen.
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tert, zullen ze ook gemakkelijker een hand uitsteken. Hou je kind regelmatig in het oog tijdens het spelen en je 
weet vrij snel of het klaar is om op straat te gaan fi etsen. Zolang je het maar begeleidt op straat, moet je niet 
wachten tot het de arm goed kan uitsteken of achterom kan kijken.

Willen ze alleen in het verkeer kunnen fi etsen, dan 
moeten kinderen die verschillende vaardigheden 
samen beheersen. In het verkeer moeten fi et-
sers verschillende handelingen tegelijk of snel na 
mekaar kunnen doen: trappen en evenwicht behou-
den, draaien, arm uitsteken, omkijken, misschien 
ook nog bellen en dan daarbij nog het hele verkeer 
in het oog houden en snel en juist reageren. Voor 
je een kind alleen laat fi etsen, moet dat fi etsen 

een automatisme geworden zijn. Pas dan kunnen ze zich 
gaan concentreren op het verkeer. 

NOODZAKELIJKE FIETSVAARDIGHEDEN
De KULeuven stelde op basis van wetenschappelijk 
onderzoek volgende lijst samen van vaardigheden die 
nodig zijn om veilig in het verkeer te kunnen fi etsen.

➔ op- en afstappen aan de rechterkant van de fi ets
➔ op een smalle strook rechtdoor fi etsen over een 

lange afstand 
➔ over een hobbelig parcours rijden
➔ remmen met twee handen om te vertragen
➔ snel en veilig stoppen (remmen met twee handen)
➔ een scherpe bocht naar links en naar rechts nemen 

met twee handen aan het stuur
➔ slalommen
➔ een arm uitsteken zonder van richting te 
    veranderen
➔ achterom kijken zonder van richting te veranderen

 OEFENINGEN EN SPELLETJES 

De meeste kinderen krijgen op school de kans om echte 
oefeningen te doen en op een parcours te fi etsen. Je kan 
thuis de fi etsvaardigheid van je kind nog extra bevorderen 
met spelletjes en oefeningen. Met de spelletjes leert je 
kind naast het fi etsen ook om gericht te kijken en zich 
te concentreren. Bij de moeilijkere oefeningen moeten 
de kinderen verschillende acties tegelijk doen. Zo zijn de 
spelletjes een goede voorbereiding op het verkeer. 

SPELTIPS

Alle oefeningen kunnen met een ouder en een kind gedaan 
worden, maar met meer kinderen is het natuurlijk nog 
leuker.
Daag je kind uit om de oefeningen te doen zonder de voor-
werpen aan te raken of over de lijnen te fi etsen en vooral 
zonder een voet op de grond te zetten. 
Met verschillende kinderen kan je er een leuke wedstrijd 
van maken. 
Oefen je maar met één kind, probeer dan de persoonlijke 
score te verbeteren. 

Mijn kinderen fi etsen al vanaf hun vier jaar 

en hebben op vakantie heel veel op de cam-

ping en crossparcourtjes gereden.  Hun fi ets-

vaardigheid was snel ok.



Forceer je kind niet. Laat het regelmatig voor korte tijd oefenen, 
zodat het vertrouwen kan opbouwen en zijn eigen vooruitgang 
ervaart. 
Maak de oefeningen geleidelijk aan moeilijker. 
Als je de ruimte hebt, bouw dan een volledig parcours. 

OP- EN AFSTAPPEN MET EEN FIETSENDANS

➔ Laat je kind rondfi etsen. Wanneer de muziek stopt, moet het langs 
de rechterkant afstappen. Begint de muziek opnieuw dan moet 
het weer opstappen en vertrekken. Het enige wat je nodig hebt, 
is een cd-speler of een radio en een beetje ruimte.

TUSSEN DE LIJNTJES FIETSEN

➔ Maak met krijt, touw of blikjes twee parallelle lijnen van enkele 
meters lang. In het begin liggen de lijnen minstens een meter 
uit elkaar en versmal geleidelijk tot 40 centimeter. (In het begin 
is het veiliger om krijtlijnen te tekenen, dikke touwen of ander 
materiaal kunnen valpartijen veroorzaken.) Zelfs als een kind al 
vrij goed kan recht fi etsen, zal het meer gaan zigzaggen omdat 
het automatisch meer naar de lijnen zal kijken. Deze stuurvaar-
digheid is essentieel om te rijden in een straat met tramsporen.

➔ Om het moeilijker te maken, laat je twee kinderen in tegenover-
gestelde richting fi etsen en elkaar passeren tussen de lijnen (of 
fi ets je zelf je kind tegemoet).

➔ Teken met krijt een lange strook van 10 meter en verdeel die in 
vijf smalle evenwijdige stroken van ongeveer 10 centimeter. De 
kinderen moeten op de middelste strook fi etsen. Wijken ze af 
naar de stroken ernaast, dan krijgen ze 1 of twee strafpunten. 

VERTRAGEN EN REMMEN

➔ Net zoals het op- en afstappen kan je dit oefenen met een fi et-
sendans. Speelt de muziek luider dan moeten de kinderen vlugger 
fi etsen; staat ze zachter, dan moeten de kinderen trager fi etsen.

➔ Stap vrij rond door de ruimte en geef je kind de opdracht je zo 
goed mogelijk te volgen op een afstand van ongeveer 2 meter. 
Versnel je, dan moet het ook sneller fi etsen; vertraag je, dan 
moet ook je kind vertragen. Stop je, dan doet de fi etser dat ook. 
Het kind moet ervoor zorgen dat het voortdurend dezelfde afstand 
bewaart.

➔ Je kan ook hetzelfde doen al fi etsend. 

TRAAG FIETSEN ZONDER VALLEN

Snel fi etsen is veel eenvoudiger dan traag fi etsen. Laat je kind oefe-
nen op traag fi etsen om zijn vaardigheden en zijn evenwicht te trai-
nen. 
➔ Laat je kind even rechtdoor fi etsen. Geef een afgesproken teken 

en laat het dan zolang mogelijk op de fi ets blijven zonder te trap-
pen. 

➔ Teken enkele lijnen op de grond op ongeveer 1 meter van elkaar. 
Bij de eerste lijn zet je 5, bij de volgende 4, 3, 2 en 1. Je kind 
vertrekt achter de eerste lijn en fi etst zo traag mogelijk loodrecht 
op de lijnen. Geef na 10 of 20 seconden een teken. Je kind krijgt 
het aantal punten van het vak waarin zijn voorwiel staat. 
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BOCHTENWERK

➔ Maak een slalom door blikjes, plastieken fl essen, emmers of andere voor-
werpen op een rechte lijn op regelmatige afstand van elkaar te zetten. 
Begin met grote afstanden (3 meter) en verklein die tot 1 meter naarmate 
de vaardigheid van je kind verbetert.

➔ Leg een touw in kronkels op de grond of teken een kronkelende krijtlijn. 
Laat je kind de ‘slang’ zo goed mogelijk volgen. 

➔ Vraag je kinderen om vormen te fi etsen: een cirkel, een acht of andere 
cijfers, of misschien wel hun eigen naam. Eventueel kan je de vormen op 
de grond maken aan de hand van krijt, touwen of fl essen.

HOBBELIG PARCOURS

➔  Maak een parcours met touwen, latten, stokken of andere hobbelige hinder-
    nissen, waar je je kind laat over fi etsen.
➔ Laat je kind meefi etsen als je een boswandeling maakt. Bospaden zijn het 

beste hobbelige parcours.

FIETSEN IS VEEL KIJKEN

➔ Fiets rond en laat je kind in je spoor rijden. Het moet exact dezelfde 
afstand van je bewaren, wat je ook doet. 

➔ Fiets voor je kind en laat het op een bepaalde afstand volgen. Af en toe 
roep je links of rechts en toon je met de linker- of rechterhand een aantal 
vingers. Je kind moet luidop zeggen hoeveel vingers het ziet. Je kan dit 
moeilijker maken door je kind niet te verwittigen. Je kind moet binnen de 
3 seconden luidop zeggen wat het ziet. 

➔ Neem verschillende voorwerpen of bordjes met letters, cijfers of woorden. 
Laat je kind in jouw richting fi etsen. Het moet luidop zeggen wat je toont, 
terwijl het recht blijft fi etsen.

➔ Laat ook andere kinderen of volwassenen links en rechts staan met bord-
jes. Teken een kruispunt waar de mensen met de bordjes opstaan 
en waar je kind naartoe moet fi etsen. Laat je kind luidop zeggen 
wat het voor zich, links en rechts allemaal ziet.

➔ Je kan de voorgaande oefening moeilijker maken door je kind 
de voorwerpen, letters of cijfers te laten onthouden en pas na 
aankomst de voorwerpen op te laten sommen, het woord te laten 
zeggen dat de letters vormden, of de som te laten geven van de 
cijfers. 

➔ Gaat dit goed, laat je kind dan al fi etsend de sommen maken. Zo 
leert het om zich op iets anders te concentreren en tegelijkertijd 
te blijven fi etsen. 

OOGCONTACT MAKEN EN VOORUITKIJKEN

➔ Fiets naar je kind toe en geef elkaar een ‘high fi ve’ terwijl je elkaar 
     passeert. Maak de oefening moeilijker door een strook af te bakenen waar 

je kind binnen moet blijven. Je kan de strook ook geleidelijk versmallen. 
➔ Fiets naar elkaar toe, maar fi ets elk de helft van een acht. Op een bepaald 

moment zullen jullie elkaar kruisen. Het kind moet leren goed naar jou te 
kijken om te zien wat je gaat doen. Laat het eventueel goeiedag zeggen 
op het ogenblik dat jullie elkaar kruisen. 

➔  Een oefening voor grotere kinderen: teken een strook van ongeveer 1 meter.
 Zet halverwege de strook aan elke kant een hindernis (bijvoorbeeld een 

emmer of een pot). Plaats de hindernis zodat je elkaar niet kan passeren op 
die plek. Vertrek nu elk aan een kant en fi ets tussen de strook naar elkaar 
toe. Waar je elkaar passeert, moet je kijken naar de ander. Fietst hij traag of 
snel, gaat hij stoppen of niet, geeft hij een teken om de ander door te laten? 

Daar waar kan mogen ze racen 

en kunstjes doen à volonté. Als 

ik zie wat voor toeren ze soms 

uithalen, dan heb ik meer en 

meer vertrouwen in hun stuur-

vaardigheid.
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 Laat je kind zelf inschatten wanneer het door kan fi etsen, of 
beslissen om te stoppen en je door te laten. 

ARM UITSTEKEN

➔ Om te leren met één arm fi etsen, kan je je kind voorwerpen 
aangeven terwijl het fi etst. Werk in stapjes. 

- Laat kleuters stilstaan om het voorwerp aan te nemen en
het weer weg te gooien. Zo geraken ze gewend aan het 
uitstrekken van een arm terwijl ze het stuur vast houden 
met een hand. 

- Laat  je  kind het voorwerp eerst al fi etsend aanraken. 
Geleidelijk aan kan je het voorwerpen laten aannemen en  

  terug laten wegleggen (of afgeven).
- Naar meer gevorderde fi etsers kan je de voorwerpen gooien 

en ze die opnieuw laten weggooien. Kies kleine dingen die
gemakkelijk in de hand liggen. Gebruik je fantasie: je kan
bijvoorbeeld balletjes laten gooien in een doel, blikjes laten
omgooien met balletjes, of ringen om een kegel of rond 
een fl es laten gooien.

➔ Fiets samen met je kind rond en laat het je nabootsen. Steek 
je arm uit, leg je hand op je hoofd of krab aan je neus. Doe dit 
afwisselend met de beide armen.

ACHTEROM KIJKEN

➔ Neem verschillende voorwerpen met een opval-
lende kleur. Laat je kind voor je uit fi etsen. 
Wanneer je roept, moet het kind omkijken en 
de kleur roepen van het voorwerp dat je toont. 
Uiteraard moet het kind recht blijven fi etsen, 
wat in het begin niet gemakkelijk is. 

➔ Lukt dit, dan kan je twee parallelle lijnen maken 
met touw, krijt of voorwerpen waartussen je 
kind moet blijven fi etsen. Maak de afstand 
ertussen in het begin vrij breed  (2 meter) en 
versmal geleidelijk aan (tot 50 centimeter).

➔ Varieer ook op de oefeningen op het uitkijken 
  (kruispunt), door ook achterom kijken op te 
   nemen in de serie. Geef je kind een bepaalde 

volgorde mee waarin het moet kijken: voor, 
achter, links, rechts.

NAAST ELKAAR RIJDEN

➔ Maak net als bij de oefening op het rechtdoor rijden een smalle 
strook. Laat je kind naast jou of een andere fi etser rijden, 
zonder over de lijnen te komen.

➔ Fiets vrij rond, vertraag, versnel en stop. Je kind moet ervoor 
zorgen dat het voortdurend naast je blijft op een afgesproken 
afstand.

VERSNELLINGEN GEBRUIKEN

➔ Leg je kinderen het gebruik van versnellingen uit. Laat hen 
bijvoorbeeld afwisselend met een hoge en een lage versnelling 
rijden op een helling, op vlak terrein of door mul zand. 
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OM EEN HINDERNIS RIJDEN

➔ Voor grote kinderen kan je de oefeningen op het achterom 
kijken, uitsteken van een arm en bochten maken combine-
ren om een specifi eke en zeer belangrijke  verkeersvaar-
digheid in te oefenen: rond een hindernis rijden. 

Zet ergens een hindernis klaar. Leg voor de hindernis een 
strook van enkele meters lang en 1 meter breed. De lengte 
en de breedte van de strook kan je verminderen naarmate 
de vaardigheid van je kind toeneemt. Stel je zelf op aan het 
begin van de smalle strook met een reeks voorwerpen of letterborden. Laat je kind vertrekken. Eens het voorbij 
je is, moet het achterom kijken en luidop zeggen wat je toont. Laat het dan de arm uitsteken, en daarna met 
twee handen aan het stuur een scherpe bocht nemen rond de hindernis. Heb je een tweede helper dan kan je die 
ook ter hoogte van de hindernis laten staan met een ander voorwerp, zodat je kind lang op voorhand rechtdoor 
moet kijken. Op de plaats waar het de arm moet uitsteken, kan je ook een voorwerp laten nemen.

Eigenlijk kan je verschillende bekende kinderspelen al fi etsend doen of stappend met de fi ets aan de hand. 
Zeker voor kleine kinderen is het interessant om te oefenen op het stappen met de fi ets aan de hand, zo leren 
ze hun fi ets beheersen. Bijvoorbeeld ‘één, twee, drie, piano...’, ‘moordenaar en detective’, ‘schipper mag ik 
overvaren’, ‘tikkertje’... 

Achterom kijken, arm uitsteken 

en dan nog recht blijven fi etsen. 

Dat was bij mijn kinderen hele-

maal niet vanzelfsprekend.
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ENKELE VOORBEELDEN: 
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➔ Knippertikkertje
Deel de spelersgroep op in kleine groepen (maximum 4 kinderen per groep). Duid in elke groep een tikker aan. Bij het startsignaal fi etsen alle spelers door elkaar en proberen de tikkers de leden van de andere groe-pen te tikken. Dit doen ze door naar ze te knipogen en de naam luidop te zeggen. 

Wanneer iemand een knipoog ontvangt, moet die onmiddellijk stoppen en blijven staan op die plaats. De vrije leden van de groep kunnen de getikte medespeler bevrijden, door ze een ‘high fi ve’ te geven.

➔   Eén, twee, drie, piano!
De spelers staan met hun fi ets links van hun lichaam op een rij. Aan de 

andere kant van het terrein staat een speler met zijn rug naar een muur 

toe. Wanneer die speler zich naar de muur omdraait, mogen de andere 

spelers naar de muur fi etsen of lopen met de fi ets aan de hand. 

Wanneer de speler zich opnieuw omdraait (na het zeggen van één, twee, 

drie, piano!) moet iedereen stokstijf blijven staan. Wie vanaf dan nog 

beweegt, moet terug naar het vertrekpunt. Wie als eerste de muur be-

reikt, is de winnaar en neemt de plaats aan de muur in.

➔ Tikkertje bel
Duid één tikker aan. De andere spelers stappen langs de rechterkant van hun fi ets, kriskras door elkaar. De tikker probeert zoveel mogelijk kin-deren aan te tikken. Als een speler getikt wordt, moet deze stoppen en langs de rechterkant op zijn fi ets stappen. 
De andere spelers kunnen die speler bevrijden door hun fi ets te stallen, naar de gevangen speler te lopen en zijn bel te laten rinkelen. Na een bepaalde tijd wordt er een andere speler aangeduid als tikker.



Op weg:

Vanaf welke leeftijd kan je een kind zelfstandig in het verkeer laten fi etsen? Een veelgestelde vraag. Ondanks enkele leeftijdsgebonden mo-torische ontwikkelingen, is de leeftijd op zich eigenlijk minder belangrijk. Wel de ervaring en het verkeersinzicht dat het kind heeft ontwik-keld. 

Kinderen veilig in het verkeer leren fi etsen is een intensief en lang proces. Van de ouders vraagt het veel geduld en energie. Het is nor-maal dat ouders heel vaak hetzelfde moeten herhalen. Niet alles lukt vanzelf en vaak moet je veel en hetzelfde oefenen; zoals elke dag opnieuw dezelfde route van en naar school. Dat kinderen tijdens het fi etsen al eens vallen is normaal. Na een valpartij dringt waarschijn-lijk de door jou vaak herhaalde waarschuwing pas echt door. Het is belangrijk dat kinderen met plezier en in een rustige of beschermde omgeving kunnen oefenen.

Met je  kind in het verkeer



 HET VERKEER DOOR KINDEROGEN 

Kinderen kijken en horen anders naar hun omgeving dan volwassenen. Dat is belangrijk om weten als je met 
je kinderen in het verkeer rijdt. Als je een lopende kleuter observeert, merk je dat zijn looprichting ook zijn 
kijkrichting is. Tot ongeveer 9 jaar kijken kinderen naar de wereld alsof ze oogkleppen dragen. Zij hebben een 
veel minder breed gezichtsveld dan volwassenen. Je weet pas zeker dat ze naar links en naar rechts kijken, 
als ze hun hoofd naar de twee kanten bewegen. Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen daarenboven zeer moeilijk 
beweging, snelheid en afstanden inschatten. Zij begrijpen bijvoorbeeld nog niet dat een auto een remafstand 
heeft en dus niet zomaar kan stoppen. Kinderen horen ook anders dan volwassenen omdat ze vaak niet herken-
nen vanwaar het geluid komt. 

Uiterst belangrijk is dat jonge kinderen zich slechts op een ding tegelijk kunnen concentreren. Ze zijn zeer snel 
afgeleid door een vriendje of een leuke speeltuin aan de kant van de weg. Een kind kan uit alle indrukken die 
het krijgt, nog geen onderscheid maken tussen wat belangrijk is of niet. Daardoor verdwijnt het verkeer rond  
hem en maakt plaats voor andere indrukken. 

Deelnemen aan het verkeer is dus bijzonder moeilijk voor een kind. Het wordt overstelpt met indrukken en het 
kind moet heel veel dingen tegelijkertijd doen. Komt daar nog eens bij dat fi etsen op zich nog geen automatisme 
is. Op het verkeer letten en zich concentreren op het fi etsen wordt daardoor een moeilijke mengeling. 
Een ervaren fi etser kijkt vooruit, schat situaties en gedragingen van andere weggebruikers in en weet uit zijn 
ervaringen hoe hij snel kan reageren. Kinderen hebben die ervaring nog niet. Geef hen daarom zoveel mogelijk 
de kans onder jouw toezicht ervaringen op te doen. Pas daarna kunnen ze alleen de straat op. 

Kinderen leren snel routine of duidelijke volg-
ordes; met onverwachte situaties weten ze vaak 
geen raad. Het verkeer is jammer genoeg net 
een aaneenschakeling van onverwachte situaties. 
Auto’s die te snel voorbijrijden of plots stoppen, 
andere weggebruikers die een rood licht nege-
ren, geparkeerde auto’s op een fi etspad, of zelfs 
gewoon een defect verkeerslicht of wegenwerken 
worden plotse hindernissen die ze niet gewend 
zijn. Bij jonge fi etsers kan dat leiden 
tot panische en gevaarlijke reacties. 

Besef ook dat de vele indrukken, de 
fysieke inspanning  en het voortdurend 
opletten voor jonge kinderen zeer 
vermoeiend is. Maak dus in het begin 
geen te lange tochten. 

 WENNEN AAN 
 DE FIETS EN 
 HET VERKEER 

Omdat veel verkeerservaring en -inzicht 
zo belangrijk zijn, moet je je kinderen 
zo snel mogelijk laten wennen aan het 
verkeer. Neem ze dus van kleins af mee 
op de fi ets, zodat ze reeds vroeg een 
‘fi etserskijk’ ontwikkelen. 

Kleine kinderen kan je meenemen op 
een fi etsstoeltje of in een fi etskar. Vanaf 4 of 5 jaar kunnen ze op een aanhangfi ets of kan de kinderfi ets met 
een fi etsstang aan de fi ets van de ouder worden vastgemaakt. Het grote voordeel is dat kinderen mee trappen 
en toch leren rondkijken in het verkeer, terwijl ze volledig vertrouwen op de beslissingen van de ouder. Als ze 
moe zijn, kunnen ze stoppen met trappen, terwijl jij verder rijdt. Hou je kind wel alert en controleer of het 
niet in slaap valt achteraan.

Ik heb ze heel snel altijd mee op de fi ets ge-
nomen, als ik naar school of naar de bakker 
stapte. Op het voetpad leren ze zeer behen-
dig te zijn in het ontwijken van voetgangers 
en vuilbakken en verlichtingspalen. Rijden 
ze toch ergens tegen, dan wordt dat bedekt 
met de mantel der schattigheid …
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Laat je kleuter regelmatig meefi etsen op het voetpad als je zelf te voet bent. Het is een goede oefening in 
stuurvaardigheid door de vele hindernissen (voetgangers, hondjes, vuilbakken, lantaarnpalen, enzovoort). Leer 
hen van in het begin te stoppen op elke hoek van de straat.

 JE PLAATS IN HET VERKEER 

Veel ouders vinden het moeilijk om te bepalen waar ze juist fi etsen ten opzichte van hun kind. Tijdens het leer-
proces, nemen zowel het kind als de ouder verschillende plaatsen in op de weg. Volg de onderstaande stappen, 
maar uiteraard bepalen de evolutie en vaardigheden van je kind waar je fi etst. Het belangrijkste is dat je met 
je kind heel duidelijke afspraken maakt. 

1. JONGE KINDEREN OP HET VOETPAD

Jonge kinderen kan en mag je op het voetpad laten fi etsen, 
ook als je er zelf rustig naast fi etst op de rijbaan.

UIT DE WEGCODE: 
FIETSEN OP HET VOETPAD
Kinderen mogen tot 9 jaar op het voetpad fi etsen, als ze met 
een fi ets rijden waarvan de wieldiameter maximaal 50 cm is. 
De fi etsers mogen geen voetgangers in gevaar brengen.

Kinderen die ouder zijn dan 9 jaar moeten verplicht op de 
rijbaan fi etsen. Sommige ouders vinden het toch veiliger dat 
hun kinderen op bepaalde plekken op het voetpad rijden. 
Dat lijkt misschien veiliger op het eerste zicht. 
Enkele argumenten om je kind toch veilig en reglementair te 
leren fi etsen:
➔ Laat je kinderen ouder dan 9 toe om op het voetpad te 

fi etsen, zullen ze dat wellicht blijven doen en leren ze niet 
goed fi etsen op de rijbaan. Hoe sneller je kinderen klaar 
maakt om goed en veilig te fi etsen hoe beter.

➔ De snelheid van fi etsende grote kinderen is veel hoger 
dan die van voetgangers op het voetpad. Grotere fi etsers 
maken het voetpad onveilig voor onder andere senioren 
en kleinere kinderen. Als het echt niet anders kan, laat je 
kind dan te voet gaan op het voetpad, zodat het zijn snel-
heid aanpast aan die van de andere weggebruikers.

➔ Wanneer je kind met de fi ets een ongeluk heeft met een 
voetganger, is je kind in fout en ben je dus als ouder 
verantwoordelijk. 

2. KINDEREN NAAST JE OP DE RIJBAAN

Kinderen van 6 tot 7 jaar, die al sneller fi etsen, kunnen gelei-
delijk aan op de rijbaan of op fi etspaden rijden in rustige 
straten. De kinderen fi etsen aan de kant van het voetpad of 
de geparkeerde auto’s, terwijl jij ernaast fi etst. Zo ben je 
zelf een buffer tussen je kind en het verkeer en kan je het 

kind de ruimte geven die het nodig heeft. Langzaamaan laat je je kind iets meer schuin rechts voor je fi etsen. 

Binnen de bebouwde kom, mag je met twee naast elkaar rijden, ook als er een auto wil inhalen. Bij jonge kinde-
ren is het belangrijk om hen gerust te stellen en rustig naast elkaar te blijven rijden. De auto mag jullie pas 
inhalen als de linkerhelft van de rijbaan vrij is. Leer oudere kinderen dat het wel hoffelijker is om even achter 
elkaar te rijden om de autobestuurder door te laten.
Buiten de bebouwde kom, ben je wel verplicht achter elkaar te rijden als er wagens achter je komen. Je neemt 
je kind uiteraard ook pas mee op de drukkere banen zonder fi etspad buiten de bebouwde kom, op het ogenblik 

Veel geduld hebben, hé. Bij sommige 
dingen moet je je gewoon neerleggen. 
’t Heeft weinig zin je daar constant 
druk in te maken, wetende dat het 
de normale gang der natuur is. Leren 
fi etsen duurt lang, punt.
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Ik wist nooit goed waar ik moest rijden als ouder. Meestal koos ik achter hen te rijden en constant te roepen: ‘naar links’, ‘pas op voor de auto’, ‘stoppen’,… Ik had na het fi etsen vaak geen stem meer, maar ze moeten het leren hé.

Het moeilijkste vond ik de overstap van 

het voetpad naar de rijweg. Je moet op 

een gegeven moment het risico nemen, 

maar kinderen weten niet altijd hun plek 

op de weg. Toen Arno 7 was, fi etste hij 

vaak in het midden van de baan.

dat het al goed genoeg kan fi etsen om je niet meer continu naast zich te moeten hebben.
Op een fi etspad mag je steeds met twee naast elkaar rijden als het fi etspad daar breed genoeg voor is. Bij een 
tegenligger op een tweerichtingsfi etspad, laat je je kind verder fi etsen en 
rijd je zelf even achter hem aan. 

UIT DE WEGCODE:
NAAST ELKAAR FIETSEN
Fietsers mogen op de rijbaan altijd met maximum twee naast elkaar fi et-
sen op voorwaarde dat tegenliggers kunnen passeren. 
In het geval van achteropkomend verkeer: 
➔ binnen de bebouwde kom mogen fi etsers met twee naast elkaar blijven 

rijden, zelfs als achteropkomend verkeer hen zo niet kan inhalen,
➔ buiten de bebouwde kom zijn fi etsers verplicht achter elkaar te gaan 

rijden.

3. VOOR OF ACHTER JE KIND 

Rond 8 of 9 jaar fi etsen de meeste kinderen heel goed en zelfzeker. Dat 
komt onder andere doordat hun motoriek volledig ontwikkeld is. Fietsen 
is een automatisme geworden, zodat ze zich kunnen concentreren op het 
verkeer. Dat is het moment waarop je samen nog een paar jaar verkeers-
ervaring kan opdoen. Je hoeft als ouder niet langer de hele tijd naast hen 
te rijden. Of je voor of achter hen rijdt, een vraag die veel ouders zich 
stellen, hangt af van de omstandigheden.  

VOOR je kind
Op een nieuw traject is het vaak moeilijk om aanwij-
zingen te roepen naar kinderen die voor je rijden. 
Daardoor gaan ze twijfelen of reageren fout. Op 
onbekende wegen kan je daarom je kind achter je 
laten rijden, zodat je zonder problemen de weg kan 
wijzen. 
Het grote voordeel van zelf voorop te fi etsen is ook, 
dat je kind al je bewegingen goed kan zien en naboot-
sen. Nadeel is dat ze inderdaad nabootsen en niet zelf 
ervaren of beslissen. Je weet dus niet of je kind echt bijleert. Een ander 
nadeel is dat je kinderen achter je moeilijker in ’t oog kan houden en dat 
je zelf regelmatig achterom moet kijken. 

ACHTER je kind
Op gekende routes kan je kind voor je fi etsen. Je zorgt zelf voor een 
buffer tegen het verkeer achter je en je kan je kind goed observeren. Je 
ziet hoe het fi etst en je kan bijsturen indien nodig. Laat hen geleidelijk 

aan ook iets verder voor 
je uit fi etsen. Je ervaart 
snel of je kind klaar is om 
alleen te fi etsen langs een 
bekende route. De meeste 
ouders kiezen ervoor om 
hun kinderen ook op onge-
kende routes voor zich te 
laten fi etsen. Zo kan je 
je kinderen veel beter in 
het oog houden. Het grote 
nadeel is wel dat je regel-
matig aanwijzingen zal 

moeten roepen en dat er wel eens onverwachte dingen kunnen gebeuren. 
Blijf dus altijd heel aandachtig.
Als je met meerdere kinderen van verschillende leeftijden fi etst, wordt 
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het nog moeilijker om ze bijeen te houden, omdat ze 
verschillende tempo’s hebben. Maak vooraf concrete 
afspraken over de plaats in jullie groepje: wie rijdt 
vooraan, wie achteraan? Blijf zelf naast of achter het 
traagste (meestal het jongste) kind fi etsen. Met de 
oudere kinderen maak je duidelijke afspraken: laat ze 
in rustigere straten voor je uit rijden op voorwaarde 
dat ze stoppen aan elke hoek of oversteek. In druk-
kere straten laat je ze dichterbij blijven, afhankelijk 
van hun vaardigheden. Soms kan het ook beter zijn dat 
je het jongste kind voorop laat fi etsen, zodat hij het 
tempo kan bepalen. De ouderen zullen dat wellicht 
niet altijd leuk vinden.

4. ALLEEN LEREN FIETSEN

Vanaf ongeveer 11 jaar kunnen kinderen zelf complexe 
verkeerssituaties inschatten. Maar ook voor vaardige 
jonge tieners blijven drukke knooppunten vaak nog 
moeilijk te overzien. Fietsen blijft een mix van veel acties en op verschillende dingen 
letten: kijken naar auto’s, rekening houden met de voorrangsregels, letten op voetgan-
gers en andere fi etsers enzovoort. Als je dan ook nog met een vriend of vriendin aan het 
praten bent, wordt het moeilijk. 

Geoefende fi etsers kunnen vanaf 10 of 11 jaar een bekende route (bijvoorbeeld naar 
school) alleen fi etsen. Pin je echter niet vast op deze leeftijd, maar beslis aan de hand 
van de vorderingen en de ervaringen van je kind. Ook de verkeersdrukte en het karakter 
van je kind zijn belangrijke factoren om te beslissen. Stuur je hen op een bepaald ogen-
blik toch alleen op weg, fi ets dan later af en toe nog eens mee. Zo kan je checken of je 
kind de afspraken en verkeersregels blijft volgen. Tieners overschatten hun vaardigheden 
wel eens, omdat ze inderdaad beter kunnen fi etsen. Ze gaan sneller rijden en worden 
nonchalanter, onvoorzichtiger. Leer hen vooral heel goed duidelijk te maken wat ze van 
plan zijn. 

Als ouder weet je nooit met honderd procent zekerheid of je kind klaar is om alleen te fi et-
sen. Twijfel je over de timing? Laat je je kind liever nog niet alleen fi etsen? Zoek contact 
met andere ouders op school en probeer een fi etspoolgroep te starten. Kinderen in groep 
vallen beter op dan een kind alleen. Boven-
dien blijven ze dan onder toezicht van een 
ouder die het groepje begeleidt. Door die 
rol af te wisselen, kan je de zorgen delen en 
krijg je zelf meer tijd.

Van zodra ze ongeveer 12 zijn, kunnen 
kinderen stilaan ook op onbekendere routes 
alleen fi etsen. Bespreek vooraf samen de 
nieuwe route naar de middelbare school, of 
oefen ze een keertje samen. 
Zelfs na alle begeleiding, de gezamenlijke tochten en de vele tips, zal je je kind de eerste 
keren niet helemaal onbezorgd laten vertrekken. Loslaten is niet eenvoudig. Weet wel 
dat je door de goede training je kind veel bagage meegeeft, om op een veilige manier van 
zijn beginnende zelfstandigheid te genieten.

Je weet eigenlijk nooit dat ze er klaar voor zijn, je ziet 
een beetje wat ze in het verkeer doen, je bespreekt de 
route die ze denken te volgen en je neemt, de eerste 
keren, met een kloppend hart het risico.

Ik denk dat mijn dochter in het vijfde leer-

jaar zat toen we ze alleen op weg stuurden. 

Je ziet dat als ouder zelf wel. Je moet hen 

steeds minder corrigeren en na een paar 

keer fi etsen zonder iets te zeggen, kunnen 

ze het alleen wel aan.
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 PRATEN OF NIET? 

Geef je kind regelmatig feedback. Bespreek na de tocht wat goed en minder goed ging. Leg uit waarom je kind 
fouten maakte. Vraag je kind welke situaties (en waarom) het  gemakkelijk of moeilijk vond. Ook tijdens de 
tocht zal je regelmatig opmerkingen moeten geven en moeten bijsturen. 

Praat tijdens het fi etsen zo veel mogelijk over de verkeerssituaties rond je. Je opmerkingen moeten het kind 
leren zich te concentreren en in te zien wat belangrijk is in het verkeer. Laat je kind niet toe om honderduit over 
andere zaken te vertellen. De aandacht voor het verkeer zal daardoor immers verslappen. Een achtjarige kan 
zich nu eenmaal maar op een ding tegelijk concentreren.

Zeker beginnende fi etsers moet je dikwijls wijzen op gevaren en moet je uitleg geven over hoe ermee omgaan. 
Moedig je kind regelmatig aan tijdens het fi etsen en zeg wat het goed doet. Geef zoveel mogelijk rustige 
commentaar op de juiste momenten. Ook al is het af en toe nodig, vermijd om plots en paniekerig te roepen 
dat je kind moet oppassen. Sommige kinderen 
schrikken daarvan, of geraken in paniek waar-
door ze gevaarlijk reageren.

Vertrouw op je kind. Leer jezelf om het gelei-
delijk, maar gecontroleerd los te laten.  In het 
begin moet je voortdurend bijsturen en heel vaak 
hetzelfde herhalen, maar  dat vermindert gelei-
delijk aan. Je rol beperkt zich steeds meer tot 
die van observator die enkel nog kan ingrijpen 
in noodsituaties. Wanneer je ziet dat het fi etsen 
en uitkijken steeds beter gaat, kan 
je je kind geleidelijk aan zelf laten 
beslissen waar het fi etst en wanneer 
het oversteekt. Heb je al meerdere 
fi etstochten geen opmerkingen meer 
moeten maken, dan weet je dat het 
klaar is om alleen te gaan fi etsen.

 OOGCONTACT 

Oogcontact maken met auto- en 
vrachtwagenbestuurders is voor alle 
fi etsers uiterst belangrijk. Het is dé 
manier om te bepalen of een chauffeur 
je heeft gezien. Voor veel kinderen is 
dat echter niet vanzelfsprekend. Leer 
je kinderen niet alleen naar de auto 
of naar de koplampen te kijken, maar 
altijd naar het gezicht van de chauf-
feur. Plaats jezelf eens op hun hoogte 
om na te gaan of zij inderdaad de 
ogen van de chauffeur kunnen zien. 
Wijs hen op eventuele tekens die de 
chauffeur geeft wanneer hij jullie 
laat oversteken. Hoffelijkheid in het 
verkeer is zeker een belangrijk wapen 
in de strijd tegen verkeersagressie. 
Leer je kinderen zelf een vriendelijke 
chauffeur te bedanken. 

Leer je kind ook dat autobestuurders niet altijd goed uitkijken en niet altijd rekening houden met kinderen. Dat 
er heel regelmatig fouten gebeuren door anderen. Leer hen inzien dat er altijd iets onverwachts kan gebeuren. 
Kinderen hebben heel veel moeite met het gegeven dat het in het verkeer niet altijd allemaal volgens het boekje 
verloopt. Het verkeer is gevaarlijk, en dat moeten ze maar beter vooraf weten. 

Het moeilijkste vond ik dat je ze enerzijds moet ‘loslaten’ om hun zelfvertrouwen te stimuleren, maar dat je hen er anderzijds op moet wijzen dat volwassenen in hun auto’s niet zo nauw kijken, fouten maken en geen rekening houden met kleine kinderen die de wegcode niet van buiten kennen.
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Concrete  verkeerssituaties

Het verkeer is een jungle, 
hoor je vaak, en dat is zeker 
niet gelogen. Er gebeurt zo-
veel tegelijk en vaak onver-
wachts, je moet overal op 
letten en naar alle kanten 
uitkijken, je moet correct 
reageren en toch nog  goed 
blijven fi etsen. 



In dit hoofdstuk vind je een overzicht van de acht moeilijkste situaties in het verkeer. Elke situatie wordt geduid 
met het verkeersreglement, wat je best doet als fi etser en waarop je moet letten als je met kinderen fi etst.

Je kan de situaties inoefenen met je kinderen. Blijf zelf op het voetpad en observeer je kind of fi ets er een eind-
je achter. Die oefeningen doen is een goed idee, maar nog beter is  regelmatig met de kinderen de dagelijkse 
verplaatsingen met de fi ets rijden. Zo krijgen ze minder het gevoel dat het om opgelegde oefeningen gaat. 

Bij elke situatie krijg je zo veel mogelijk algemene tips, maar elke situatie is natuurlijk anders. Bespreek de 
moeilijke verkeerssituaties waar jullie vaak langs fi etsen en leg duidelijk uit hoe je wil dat je kind die punten 
aanpakt. Kinderen kunnen zich perfect aan afspraken houden als ze langs een bekende route rijden. En vergeet 
niet: kinderen leren vooral door wat ze zien. Respecteer zelf de afspraken die je met je kinderen maakt en hou 
je zelf aan de verkeers-regels. Je kinderen gedragen zich zoals jij dat doet, wees je bewust van die enorme 
verantwoordelijkheid.

 1. VEILIG VERTREKKEN EN AANKOMEN 

UIT DE WEGCODE:
Wie vanaf een oprit de rijbaan op rijdt, moet voorrang geven aan het verkeer dat al op de rijbaan is. 
Dat geldt ook voor wie van een aarden weg komt. 

HOE FIETSEN? 

Fietsers hebben vaak de neiging om al 
op het voetpad te starten en meteen de 
rijbaan op te rijden. Vergeet niet dat 
het voetpad voor voetgangers is en dat 
je voorrang moet geven als je de straat 
op rijdt. 

VERTREK VEILIG VAN OP HET VOETPAD: 
➔ kijk links en rechts of er geen 

verkeer aankomt, 
➔ zet je fi ets in de goede richting op 

de rijbaan of op het fi etspad,
➔ kijk nogmaals achterom,
➔ geef voorrang aan het verkeer op 

de baan of op het fi etspad,
➔ vertrek pas als het veilig is.

VERTREK VEILIG VAN OP EEN OPRIT:
➔ kijk links en rechts 
➔ geef voorrang aan het verkeer op  
    de baan of op het fi etspad,
➔ neem een korte bocht naar rechts 

of een grote bocht naar links om de 
juiste plaats op de rijbaan in te 
nemen.

STOP VEILIG AAN EEN OPRIT: 
➔ vertraag,
➔ kijk achterom of er verkeer nadert,
➔ steek je arm uit,
➔ rem met twee handen en begeef je 
    naar de kant,
➔ let op de voetgangers als je het 
    voetpad over moet.

29Concrete verkeerssituaties



MET KINDEREN

Leer je kinderen best langs rechts op- en afstappen. Hun 
fi ets vormt zo een buffer tegen het verkeer en ze kunnen 
het voetpad als steun gebruiken om op of af te stap-
pen. Leer je kind om de linkerpedaal omhoog te zetten. 
Zo kan het de rechtervoet nog als steun op het voetpad 
houden. Dat is een stabiele houding en zo kan het zich 
met de rechtervoet gemakkelijk afzetten om te vertrek-
ken. 

Die vertrekhouding en de start- en stopprocedure lijken 
evident voor een ervaren fi etser, maar dat is het zeker 
niet voor beginnende fi etsertjes. Kinderen hebben vaak 
de neiging om te vertrekken of te stoppen zonder uit te 
kijken. Hou er rekening mee dat kinderen tot ongeveer 
8 jaar zeer slecht de snelheid en de afstand van aanko-
mend verkeer kunnen inschatten. Omkijken en tegelijk 
de fi ets onder controle houden is ook niet gemakkelijk 
voor beginners. Kijk dus samen met je kind, let er op dat 
het echt het hoofd draait bij het kijken en laat het pas 
vertrekken op jouw teken. Stel je eerst zelf al klaar op 
de rijbaan, zodat je een buffer vormt en je kind meteen 
de juiste plaats op de rijbaan kan tonen. Als volwassene 
val je veel meer op voor andere weggebruikers. 

Een ouder kind kan je stilaan zelf laten bepalen wanneer 
het vertrekt, uiteraard eerst nog onder toezicht. 

Vermijd vertrekken tussen geparkeerde auto’s. Kan het 
niet anders, plaats jezelf dan op de ooghoogte van het 
kind. Zo kan je meekijken vanuit zijn gezichtspunt. Door 
hun kleine gestalte kunnen kinderen het verkeer op de 
baan niet zien van tussen geparkeerde auto’s. Ook voor 
het aankomende verkeer zijn kinderen tussen gepar-
keerde auto’s vaak totaal onzichtbaar. Ze worden pas 
zichtbaar op het moment dat ze van tussen de auto’s 
uitkomen, wat het voor automobilisten natuurlijk nog 
moeilijker maakt om te anticiperen op hun vaak zeer 
impulsief gedrag.



 2. ALS ER GEEN FIETSPAD IS 

UIT DE WEGCODE:
Wanneer er geen fi etspad is, mag de fi etser 
➔ binnen de bebouwde kom rijden op 

    - parkeerzones 
    - gelijkgrondse bermen

➔ buiten de bebouwde kom rijden op
    - verhoogde bermen 
    - voetpaden  

Anders moet de fi etser aan de rechterkant 
van de weg, in de rijrichting, rijden.

HOE FIETSEN?

1. FIETS RECHTS
Fiets aan de rechterkant, maar nooit uiterst rechts. 
Probeer ongeveer 1 meter van de wegrand, het voetpad 
of van geparkeerde auto’s te blijven. In de stad kan je 
je gemakkelijk richten op het rechterachterwiel van de 
auto’s die voor je rijden. 
Die afstand van 1 meter is zeer belangrijk:

➔ Je neemt je plaats in op de weg en valt veel beter op voor 
aankomend verkeer. Daardoor verplicht je het verkeer 
rekening met je te houden en te vertragen wanneer ze 
je voorbijrijden. Als je tegen de kant van de weg fi etst, 
is de kans groter dat auto’s je rakelings en zonder te 
vertragen voorbijrijden of dat ze je nog inhalen terwijl 
ze een tegenligger passeren.

➔ De ruimte van 1 meter geeft je een goede 
uitwijkmogelijkheid. Wanneer een auto je 
rakelings voorbij rijdt, heb je nog plaats om 
naar rechts uit te wijken zonder onmiddel-
lijk tegen de stoep of in de goot te belan-
den. 

➔ Je blijft ver van slechte wegranden, riool-
putten en openslaande portieren. Minder 
risico dus om je evenwicht te verliezen of 
te vallen. Ook in een éénrichtingsstraat 
waar je als fi etser wel in twee richtingen 
mag rijden, geldt die 1 meter ruimte. 
Tegenliggers merken je beter op, maar je moet natuurlijk wel meer naar rechts fi etsen om de tegenligger te 
laten passeren.

2. FIETS ZOVEEL MOGELIJK OP EEN RECHTE LIJN, ZONDER ONAANGEKONDIGDE MANOEUVRES. 
In een straat met parkeerzones, zigzag je best niet tussen geparkeerde auto’s en lege parkeerplaatsen. Je 
bent minder voorspelbaar en veel minder goed zichtbaar voor achteropkomend autoverkeer. 

MET KINDEREN

De overstap van fi etsen op het voetpad naar de rijbaan is voor kinderen en de begeleidende ouders een zeer 
grote stap. Voor beginnende fi etsers is het een hele opgave om over een lang eind recht te blijven fi etsen. Ze 
zijn immers helemaal nog niet zo stuurvast en hebben meer plaats nodig dan geoefende fi etsers. 

Geef je kind een doel om op te focussen: ‘tot aan het volgende kruispunt’ of ‘tot aan de volgende boom’. Zorg 
ervoor dat het zijn blik richt waar het naar toe wil. Jonge fi etsers hebben vaak de neiging naar hun stuur of hun 
voorwiel te kijken, waardoor ze gaan zigzaggen. 

Mijn voornaamste taak bestond er in het begin in mijn kind die ruimte te geven die het nodig had en de andere weggebruikers op respectabele afstand van mijn kind te laten passeren. Ik vorm-de met andere woorden een ‘levende verkeers-remmer’ en ‘buffer’ voor mijn kind.
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Daarnaast is het voor kinderen ook niet 
gemakkelijk om de juiste plaats op de 
weg te kiezen. Ze fi etsen vaak zonder 
het te beseffen in het midden van de 
baan. Als ze horen dat ze goed rechts 
moeten fi etsen, gaan ze net proberen 
zo goed mogelijk aan de rechterkant 
van de weg te fi etsen. De nuance 
tussen goed rechts fi etsen, maar niet 
zo rechts dat het gevaarlijk wordt, is 
voor kinderen heel moeilijk te vatten.

In een straat met geparkeerde auto’s 
hebben kinderen vaak de neiging om 
bij een lege parkeerplaats naar rechts 
te gaan van zodra ze dat kunnen.  Daar-
door worden ze telkens even onzicht-
baar. Elke auto die ze zo al zigzaggend 
voorbij rijden vraagt bovendien een 
moeilijk manoeuvre. 

Indien je kind nog niet duidelijk zijn 
plaats kan innemen, dan blijf je er 
best naast fi etsen. Op die manier 
krijgt het de ruimte tussen voetpad en 
verkeer om zich rustig op het trappen 
en sturen te concentreren. Je vermijdt 
dat je kind te veel naar het midden 
gaat fi etsen en je bent zelf een buffer 
tussen het verkeer en je kind. Zo kan 
het in alle veiligheid oefenen op recht 
fi etsen en ervaart het waar zijn plaats 
op de weg is. 

Probeer in dit stadium de drukke banen 
zonder fi etspad zoveel mogelijk te 
mijden. In rustigere straten kan je ook 
proberen om je kind achter je te laten 
fi etsen met de expliciete opdracht je 
in je wielspoor te volgen. Zo toon je 
de goede plaats op de weg. 



 3. FIETSPADEN EN FIETSSUGGESTIESTROKEN 

UIT DE WEGCODE:
FIETSPADEN
Als er een fi etspad is, moet je dat gebruiken. Fietspaden zijn geen deel van de 
rijbaan. Auto’s mogen er niet op rijden, niet op stil staan en niet op parkeren. 

EEN FIETSPAD WORDT AANGEDUID:
➔ met twee evenwijdige, onderbroken, witte lijnen
➔ met deze verkeersborden

EEN OF TWEE RIJRICHTINGEN?
➔ Een fi etspad dat is aangeduid met een wegmarkering mag je enkel volgen langs de 

rechterkant van de weg, dus in de rijrichting tenzij een bord anders bepaalt.
➔ Op een fi etspad dat is aangeduid met verkeersborden bepalen de borden de rij-

richting. Kan je de voorzijde van de borden zien, dan rij je in de juiste richting.
Een tweerichtingsfi etspad is dus steeds met verkeersborden aangegeven. 

UIT DE WEGCODE:
FIETSSUGGESTIESTROKEN
Fietssuggestiestroken worden aan de zijkant van de weg aangebracht in een andere 
kleur dan de rijbaan (grijs, groen of rood) of in andere materialen gemaakt. Soms zie 
je ook fi etspictogrammen op de grond. 
Heel wat mensen denken dat een fi etspad rood is, maar die kleur doet niet terzake. Een 
rode strook op de weg zonder wegmarkeringen of verkeersborden is geen fi etspad. 
In tegenstelling tot een fi etspad is een fi etssuggestiestrook wel een deel van de rijbaan. 
Auto’s mogen er dus wel op rijden, stilstaan of parkeren. 

Een fi etssuggestiestrook wordt vaak aangelegd in straten die te smal zijn voor een echt 
fi etspad. Ze duiden aan waar fi etsers best rijden. Voor de automobilist versmallen ze 
de straat visueel -zodat hij trager gaat rijden- en ze wijzen op de mogelijke aanwe-
zigheid van fi etsers. Als fi etser heb je geen specifi eke rechten op een suggestiestrook. 

MET KINDEREN 

Zoek met kleine kinderen bij voorkeur een route met brede en afgescheiden fi etspaden. Veel Belgische fi etspa-
den zijn niet breed, wat het voor kinderen moeilijk maakt om veilig recht te blijven rijden. Een smal fi etspad 
met putten, verzakte tegels of boomwortels maakt het 
extra moeilijk. Je kind zoveel mogelijk laten oefenen op 
fi etsvaardigheid is de beste voorbereiding op die lastige 
hindernissen onderweg. 

Een smal fi etspad dat vlak naast een drukke weg ligt, 
eist heel wat stuurvaardigheid. De luchtverplaatsing van 
voorbijrazende auto’s of vrachtwagens kan kinderen uit 
hun evenwicht brengen. Leer hen op een drukke baan 
het stuur goed vasthouden en niet omkijken. Vermijd 
drukke wegen zoveel mogelijk en laat kleine kinderen op 
het voetpad fi etsen. Lukt dat niet en kan je niet naast 
elkaar rijden, fi ets dan schuin links achter je kind om het 
bescherming te bieden.  

Ook op tweerichtingsfi etspaden is het belangrijk dat kinde-
ren recht kunnen fi etsen en rechts kunnen houden. Leer 
je kinderen op dit soort fi etspaden zeer goed uitkijken 
bij de zijstraten links. Automobilisten verwachten immers 
niet altijd dat er fi etsers uit de andere richting komen. 
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 4. EEN HINDERNIS ONTWIJKEN 

UIT DE WEGCODE:
Een bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren, moet vooraf zijn bedoeling kenbaar 
maken en voorrang verlenen aan de weggebruikers op de rijbaan.

Er zijn slechts vier redenen waarom een fi etser het fi etspad mag verlaten:
➔ om iemand in te halen
➔ om voor te sorteren
➔ om hindernissen te ontwijken
➔ als het fi etspad onberijdbaar is door plassen, glas, werkzaamheden of andere hindernissen.

De fi etser moet in dat geval voorrang verlenen aan het verkeer op de rijbaan.
Als een fi etser aan het einde van een fi etspad op de rijbaan moet om rechtdoor te rijden, 
wordt dat niet als een manoeuvre beschouwd en heeft hij voorrang.

HOE FIETSEN

Fietspaden en wegen liggen er 
jammer genoeg niet altijd even goed 
bij: putten in de weg, glas op de baan, 
verzakte of door boomwortels vernie-
tigde fi etspaden zijn veel voorkomen-
de hindernissen.

Fietsers worden ook vaak gehinderd 
door op het fi etspad geparkeerde 
auto’s, wegenwerken of met plotse 
gebeurtenissen zoals een wegrollende 
bal of een voetganger die oversteekt 
zonder te kijken. Ze moeten voortdu-
rend op hun hoede zijn. 

BIJ EEN HINDERNIS MOET JE SNEL 
INSCHATTEN WELKE STAPPEN JE 
ONDERNEEMT:
➔ plots remmen en een noodstop 

maken
➔ het stuur steviger vasthouden en 

doorrijden (bv. bij boomwortels)
➔ veilig om de hindernis rijden:

- vertraag indien mogelijk,
- kijk achterom of er verkeer  
  nadert,
- komt er een auto aan, vertraag 
  dan om voorrang te geven,
- steek je (linker)arm uit,
- neem een bocht met twee handen 
  aan het stuur,
- rijd rond de hindernis, 
- neem opnieuw de juiste plaats op de   
  weg of op het fi etspad in: moet je een 

    boord oprijden, zet je wiel dan zo dwars 
    mogelijk op de boordstenen. Je riskeert 
    een valpartij als je je bocht te schuin neemt. 

Wees ervan bewust dat weggebruikers achter je niet altijd zien wat jij ziet: meestal weten ze niet 
dat je plots een hindernis moet ontwijken. Probeer dus duidelijk aan te geven wat je gaat doen.  

Een fi etser inhalen doe je altijd langs links. Bel vooraf om hem te verwittigen.
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Je hebt altijd wel ergens een afl ei-
ding. Een hond, een kat, een vriend-
je op straat. Er is zoveel om naar te 
kijken. Met als gevolg dat je kind 
dan toch weer in de goot in fi etst, of 
tegen een paaltje rijdt.



Tramsporen blijven een zeer moeilijke hindernis en veroorzaken veel valpartijen. Evenwijdig met de tramsporen 
fi etsen, betekent dat je op een smalle strook recht moet kunnen rijden. Veel fi etsers krijgen de neiging zich 
teveel op de tramsporen te focussen, waardoor ze juist meer risico lopen met het wiel in de tramsporen vast te 
geraken. 

Als je tramsporen oversteekt, doe je dat dwars, met je voorwiel loodrecht op de sporen. Rem niet op tramspo-
ren, zeker niet bij regenweer. Ze kunnen gevaarlijk glad zijn. Hou je stuur met twee handen vast als je over 
tramsporen rijdt. Vergeet ook niet dat een tram altijd voorrang heeft. 

Ook kasseien zijn een moei-
lijke hindernis. Bij regenweer 
zijn ze vaak glad. Probeer 
zeker niet te hard te remmen. 
Hetzelfde geldt voor grind en 
zand.

MET KINDEREN

De combinatie van heel veel 
dingen tegelijk, is voor veel 
kinderen moeilijk. Als er dan 
nog iets onverwachts gebeurt, 
reageren ze vaak fout of in 
paniek. Werken op de baan of 
een auto die op het fi etspad 
geparkeerd staat, kan kinderen 
doen schrikken. De moeilijk-
ste maar ook de belangrijkste 
vaardigheid in het verkeer, is 
anticiperen. Dat leer je enkel 
door ervaring, net iets wat 
jonge kinderen nog niet hebben. 
Bovendien hebben ze het nog 
heel moeilijk met selectief 
kijken. Ze geraken afgeleid door 
alles wat er rond hen gebeurt, 
waardoor focussen op die ene 
auto, voetganger of put vaak 
onmogelijk is. Door ervaring in 
het verkeer, vinden ze gemakke-
lijk het nodige zelfvertrouwen. 

Wijs je kinderen regelmatig op mogelijke hindernissen, als je met hen in het verkeer fi etst. Controleer of ze 
gezien hebben wat belangrijk is. Bij jonge kinderen moet je de aandacht zeker op elke hindernis vestigen. Let 
op, anticipeer zelf voldoende om dit op een rustige manier te doen. Plots ‘pas op!’ roepen kan ook vaak het 
tegengestelde effect hebben. Soms schrikt een kind zodanig dat het juist gevaarlijk reageert. 

Leer je kind goed achterom kijken bij elk manoeuvre. Veel kinderen denken dat het voldoende is als ze hun arm 
uitsteken voor ze uitwijken. Oefen dat regelmatig. Achterom kijken en recht blijven fi etsen vraagt heel wat 
fi etsvaardigheid. 
Leer je kinderen ook te kijken of er iemand in de stilstaande auto zit die ze gaan voorbijrijden. De kans bestaat 
dat er plots een portier open gaat. Een zeer gevaarlijke hindernis, waardoor veel fi etsers vallen of ongecontro-
leerd moeten uitwijken. 

Als je kind nog niet erg stuurvast is, vermijd je beter kasseien. Fiets je er toch op, laat je kind dan het stuur 
heel goed vast houden. Eens ze het gewend zijn, vinden veel kinderen het leuk om over kasseien te fi etsen. Let 
op dat ze het niet als een spel beschouwen, bijvoorbeeld door hun stem te doen trillen. Dat kan prettig zijn in 
een beschermde omgeving, maar op straat moet de aandacht bij het verkeer blijven.
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 5. OVERSTEKEN 

UIT DE WEGCODE:
OVERSTEEKPLAATSEN VOOR FIETSERS
Een oversteekplaats voor fi etsers wordt aangegeven door 

➔ witte vierkanten of parallellogrammen op de grond 
➔ het verkeersbord F50 

Als er een oversteekplaats is, moet de fi etser die gebruiken. Fiet-
sers hebben geen voorrang op een oversteekplaats. Soms staat dit 
nog eens extra aangeduid met verkeersborden. Een autobestuur-
der is dus niet verplicht een fi etser die aanstalten maakt om over 
te steken, door te laten. Uiteraard moet een auto wel vertragen 
bij het naderen van zo’n oversteekplaats en mag hij de fi etser die 
zich er op bevindt niet in gevaar brengen. 

UIT DE WEGCODE:
OVERSTEEKPLAATSEN VOOR VOETGANGERS
Alle bestuurders, dus ook fi etsers, moeten een voetganger die 
aanstalten maakt om de weg over te steken op een zebrapad, 
voorrang geven. Steek je een zebrapad te voet over met de fi ets 
aan de hand dan heb je net als andere voetgangers voorrang. Wie 
over een zebrapad fi etst, doet eigenlijk alsof dat niet bestaat en 
heeft geen voorrang. 

HOE FIETSEN?

Om veilig over te steken op een 
fi etsoversteekplaats:

➔ vertraag,
➔ kijk links achterom of er verkeer nadert,
➔ kijk naar voor (of naar rechts) of er verkeer nadert, 
➔ als er auto’s naderen, wacht je op het fi etspad of aan de 
    kant van de baan, 
➔ als er geen verkeer is, steek je over tussen de twee 
    lijnen van de oversteekplaats.

 
Is er geen fi etsoversteekplaats,
dan doe je hetzelfde:

➔ verleen voorrang en stop 
    indien nodig,
➔ steek de straat over in 
    een rechte lijn.

MET KINDEREN

Een weg zonder verkeerslichten over-
steken is voor jonge kinderen zeer 
moeilijk. 
Kinderen tot 8 of 9 jaar kunnen absoluut geen snelheid inschatten, of de afstand die auto’s nog moeten afl eggen. 
Ze kijken anders en beseffen vaak niet dat een naderende auto rijdt. Hun gezichtsveld is veel minder breed dan 
dat van volwassenen. Daarom zien kinderen veel later dan volwassenen dat een auto aankomt. Let er dus op 
dat je kind echt het hoofd naar links en naar rechts draait. Pas dan ben je zeker dat het ook naar links en naar 
rechts gekeken heeft. 

Een kind van 8 jaar of jonger zelf laten bepalen wanneer het veilig is om over te steken, is zo goed als onmo-
gelijk. Laat kinderen tot 9 jaar altijd wachten aan elke plaats waar ze moeten oversteken, zodat je samen kan 
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De snelheid van auto’s inschatten en dan vooral de 

afstand die ze nog zullen afl eggen is niet simpel 

voor kinderen. We hadden Luka geleerd pas over te 

steken als ze geen auto’s meer zag komen. Nu past 

ze dat heel consequent toe en blijft ze dus wachten 

op elke auto die ze in de verte ziet afkomen. Als 

dat dan even duurt, kan papa wel eens zijn trein 

missen...



oversteken. Geef jonge kinderen concrete richtlijnen. “Je mag pas oversteken als je geen auto’s 
meer ziet” of “je mag oversteken als de auto nog voorbij dat herkenningspunt is.” Maar zeker 
op drukke banen is dat niet eenvoudig. Oudere kinderen kan je best verplichten om te stoppen 
voordat ze oversteken, zodat 
ze heel goed kunnen kijken 
of er verkeer aankomt. 

Train je kinderen langzaam 
in het inschatten van afstan-
den en snelheden. Laat ze 
vanaf 8 of 9 jaar mee bepa-
len wanneer het veilig is om 
over te steken, zo zie je of 
ze geleidelijk aan de situatie 
leren inschatten. Pas als je 
tieners bewezen hebben het 
verkeer te kunnen inschatten 
en te kunnen omkijken, kan 
je ze toelaten over te steken 
zonder te stoppen. 

LET OP: LEER JE KINDEREN 
ALTIJD HEEL GOED UIT-
KIJKEN VOOR HET OVER-
STEKEN, OOK OP PLAATSEN 
WAAR ZE ALS FIETSER OF ALS 
VOETGANGER VOORRANG HEBBEN.

Belangrijk is wel dat je je kinderen tege-
lijk ook de boodschap meegeeft dat ze 
niet halverwege de straat mogen stoppen. 
Kinderen zijn nog al eens geneigd om plots 
te stoppen of terug te keren, wanneer er 
op het moment dat ze al aan het over-
steken zijn toch een auto opduikt. Dat is 
natuurlijk niet de bedoeling. Ze moeten 
leren de begonnen beweging aan hetzelfde 
tempo en zonder slenteren af te maken. 

Wees extra voorzichtig bij het oversteken 
van tweevaksbanen of banen met verkeer 
uit twee of meer richtingen. Wijs je kind 
erop dat het niet is omdat één auto voor 
hen stopt, alle andere auto’s op de andere 
rijvakken ook stoppen. Weet dat kinderen (zeker tot 8 jaar) maar naar één auto tegelijk kunnen 
kijken. Kijk dus zeker ook voor hen voor je oversteekt.

Toon je kinderen dat je oogcontact moet maken met de chauffeur. Leer hen te letten op de 
tekens die een chauffeur maakt en maak hen ervan bewust dat als de chauffeur niet naar hen 
kijkt het zeker niet veilig is om over te steken. 
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HOE FIETSEN?

A. RECHTDOOR RIJDEN
Rijd je als fi etser een rechtse zijstraat voorbij of steek je een kruispunt over, volg dan deze stappen: 

➔ vertraag, 
➔ controleer welke voorrangsregels 
    gelden,
➔ kijk naar het verkeer achter je, 
    dat eventueel rechts wil afslaan 
    en je de pas kan afsnijden. Als
    je rechtdoor rijdt, heb je voor-
    rang op de afslaande auto. Veel
    automobilisten kijken niet
    voldoende of er fi etsers rechts
    van hen fi etsen of kunnen de
    fi etsers gewoon niet zien in 
    hun dode hoek,
➔ kijk rechtdoor naar tegenliggers die willen afslaan,
➔ rijd door tot aan het kruispunt 
    (vertraag of stop indien nodig),
➔ kijk eerst naar links en dan naar rechts op een kruispunt 
    (geef voorrang indien nodig),
➔ kijk zeker goed in de rechter zijstraat,
➔ rijd in een rechte lijn door als er geen verkeer aan komt.

Rijd je als fi etser in een tegengestelde richting (in een éénrichtingsstraat uitgezonderd fi etsers), 
weet dan dat autobestuurders niet altijd fi etsers uit die richting verwachten. 

BO (9 jaar): ‘Moeilijk? Links 

afslaan, één hand loslaten 

en dan nog moeten bellen 

omdat je niet door kan!’

VOORRANGSBORDEN 
Voorrang verlenen aan het verkeer dat van 
links of van rechts komt. Stoppen indien 
nodig.

Stoppen en voorrang verlenen aan het 
verkeer dat van links of van rechts komt.

Je rijdt op een voorrangsweg. Je hebt 
voorrang op het verkeer uit de 
zijstraten tot aan het bord 

Op het volgende kruispunt heb je voorrang 
op het verkeer uit de zijstraten zoals 
aangeduid op het verkeersbord.

Aan het volgende kruispunt geldt de regel: 
voorrang van rechts

Smalle doorgang. De rode pijl bepaalt 
wie voorrang moet verlenen, de witte 
of zwarte pijl wie voorrang heeft.

ONDERBORDEN    Duiden aan dat de voorrangsbor-
    den alleen gelden voor (brom)-
                             fi etsers.

Duiden aan dat (brom)fi etsers 
uit de twee richtingen kunnen 
komen

DOORLOPEND FIETSPAD
Wanneer de wegmarkeringen van 
een fi etspad (onderbroken paral-
lelle lijnen) doorgetrokken zijn 
over een zijstraat, heeft de fi et-
ser die dat fi etspad volgt voorrang 
op het verkeer uit de zijstraten. 

RICHTINGVERANDERING
Bij een richtingverandering is de fi etser verplicht dit 
aan te geven door zijn arm uit te steken, als dat 
veilig kan, dus niet als de fi etser hierbij het even-
wicht dreigt te verliezen en dus zichzelf in gevaar 
zou kunnen brengen.

 6. KRUISPUNTEN 

UIT DE WEGCODE:
Op een kruispunt zonder verkeersborden, verkeerslichten of politieagent geldt de gewone 
voorrangsregel: wie van rechts komt, heeft voorrang.
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B. RECHTS AFSLAAN 
Om veilig rechts af te slaan in een zijstraat of op een kruispunt:

➔ vertraag,
➔ kijk naar het verkeer achter je    
    dat je de pas kan afsnijden,
➔ kijk rechtdoor naar tegenlig-  
    gers die willen inslaan,
➔ ga na welke voorrangsregels
    aan het kruispunt gelden,
➔ steek de rechterarm uit,
➔ vertraag (rem met twee 
    handen aan het stuur),
➔ kijk links en rechts,
➔ kijk goed in de zijstraat,
➔ sla af met een korte bocht naar rechts (zeker in een smalle straat met beperkt éénrichtingsverkeer waar  
    automobilisten niet altijd bedacht zijn op fi etsers),
➔ denk eraan dat er om de hoek misschien een zebrapad is, geef voorrang aan voetgangers die willen over-
    steken,
➔ zorg dat je opnieuw op de juiste plaats op de rijbaan terecht komt.

C. LINKS AFSLAAN 
Links afslaan op een kruispunt is de moeilijkste beweging voor fi etsers. Je komt immers op het midden van het 
kruispunt waar je naar alle kanten tegelijk moet kijken. Bovendien moet je voorrang geven aan tegenliggers, 
waardoor je riskeert in het midden te moeten blijven wachten. 

Er zijn twee manieren om op een kruispunt links af te slaan: 

1. IN EEN RECHTE HOEK, IN TWEE BEWEGINGEN
➔ vertraag,
➔ kijk naar het verkeer achter je: 
    halen ze je nog in, kunnen ze je nog de pas afsnijden of blijven ze achter je?
➔ blijf rechts fi etsen,
➔ kijk rechtdoor naar tegenliggers die willen inslaan,
➔ ga na welke voorrangsregels aan het kruispunt gelden,
➔ kijk aan het kruispunt goed naar links en naar rechts,
➔ steek in een rechte lijn over naar de overkant,
➔ draai je fi ets 90° en steek op dezelfde manier de tweede straat over.

2. MET VOORSORTEREN, IN ÉÉN BEWEGING
➔ vertraag,
➔ kijk naar het verkeer achter je, laat eventueel verkeer voorgaan tenzij de bestuurder voor je vertraagt,
➔ steek je linkerarm uit,
➔ sorteer voor als er geen verkeer achter je is, of als de bestuurders achter je vertragen, hou je twee handen     
    aan het stuur terwijl je uitwijkt, goed voorsorteren belet dat bestuurders je langs links de pas afsnijden,
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➔ fi ets tot aan het kruispunt,
➔ ga na welke voorrangsregels 
    aan het kruispunt gelden,
➔ kijk goed links en rechts,
➔ kijk rechtdoor naar tegenliggers
    (verleen hen voorrang),
➔ sla links af met een grote bocht en met 
    beide handen aan het stuur,
➔ zorg dat je opnieuw goed rechts op de 
    rijbaan terecht komt.

MET KINDEREN

De meeste kinderen leren de betekenis van de belangrijk-
ste voorrangsborden pas in het vierde of vijfde leerjaar. 
Probeer hen van zodra je ze in het verkeer meeneemt al 
op de borden te wijzen en controleer bij grotere kinderen 
die je alleen of alleen voorop laat fi etsen of ze de beteke-
nis kennen en kunnen toepassen. 

Leer je kind te vertragen en goed uitkijken bij het nade-
ren van zijstraten of kruispunten en besef dat het nog niet 
altijd het verkeer goed kan inschatten. De richting van 
waaruit geluid komt, is voor jonge kinderen moeilijk te 
bepalen. Ga er dus niet vanuit dat ze beseffen dat er een 
auto achter hen rijdt, wanneer je die zelf als ouder hebt 
opgemerkt. Oversteken op een kruispunt zonder verkeers-

lichten is nog moeilijker. Je kind moet nog meer 
kanten in het oog houden en als er geen fi etspa-
den liggen, is het heel moeilijk om er je plaats als 
fi etser op te bepalen. Kleine kinderen laat je best 
stoppen aan elk kruispunt. Is het kruispunt te druk 
en onoverzichtelijk, dan laat je je kind met de 
fi ets aan de hand via het zebrapad oversteken.

Een fi etser moet zijn arm uitsteken bij een 
manoeuvre, op voorwaarde dat hij zijn veiligheid 
daarmee niet in het gedrang brengt. Voor kinde-
ren van 6 tot 7 jaar is het nog zeer moeilijk om 
de arm uit te steken en met één arm de contro-
le over het stuur te houden. Dat is echter geen 
reden om ze niet mee te nemen in het verkeer. 
Begeleid hen op straat, op voorwaarde dat ze hun 
arm niet uitsteken als ze daar nog niet klaar voor 
zijn. Laat hen alleen in een beschermde omgeving 
oefenen om de hand uit te steken. Laat ze vooral 
oefenen om zowel de linker- als de rechterarm 
uit te steken. Voor veel mensen is het moeilijker 
om de linkerarm uit te steken dan de rechter, en 
dat terwijl links afslaan op zich al een moeilijk 
manoeuvre is. Heel wat kinderen zijn ook verward 
over welke arm ze moeten uitsteken. Ze steken 
de linkerarm uit, wanneer ze naar rechts willen 
afslaan of omgekeerd.

Kinderen slaan vaak af zonder te kijken of het kan. 
Ook bij vele volwassen fi etsers is dat nog steeds 
een probleem. Hamer er steeds op dat je kinde-
ren goed achterom kijken voor ze een manoeuvre 
uitvoeren. Kinderen denken vaak dat als ze hun 

Mijn kinderen denken dat 
als ze hun arm uitsteken, 
iedereen wel voor hen gaat 
stoppen. Niet dus!
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arm uitsteken, de automobilisten wel zullen stoppen. Dat is uiteraard niet het geval. Voor autobestuurders is 
het zeer moeilijk en soms zelfs onmogelijk om alle onverwachte manoeuvres van kinderen te voorzien. Leer je 
kinderen dat automobilisten niet altijd onmiddellijk kunnen stoppen.

Vele kinderen houden bij het afslaan hun arm uitgestoken. Waarschijnlijk juist omdat ze het zo goed mogelijk 
willen doen. Dat is eigenlijk niet nuttig en een pak minder veilig. Laat je kind de arm uitsteken voor de bocht − 
dus echt om andere weggebruikers te waarschuwen − en de bocht zelf nemen met twee handen aan het stuur. Zo 
houdt het een betere controle over de eigen fi ets.

Afslaan op straat is voor vele kinderen, en ook voor tieners, nog zeer moeilijk. Ze hebben de neiging de bocht 
naar rechts te groot te nemen en zo in het midden van de zijstraat terecht te komen in plaats van aan de rech-
terkant. Zeker bij het inslaan in een smalle straat of een straat met beperkt eenrichtingsverkeer is dit heel 
belangrijk. Bij het links afslaan op een kruispunt vinden fi etsende kinderen nog veel moeilijker hun juiste plaats. 
Sla daarom met kleine kinderen altijd af volgens de eerste manier, in twee bewegingen. Op drukke kruispunten 
sla je sowieso ook best volgens de veiligere, eerste manier af. 

Met kinderen van 9 tot 10 jaar kan je op rustige kruispunten stilaan proberen links af te slaan door voor te sorte-
ren. Veel tieners hebben problemen met het bepalen van een veilig punt op de weg tijdens het voorsorteren. 
Waar staan ze voldoende naar links om goed zichtbaar te zijn en om duidelijk te maken dat ze naar links willen, 
zonder ook weer teveel naar links te staan? Heel wat kinderen, ook tieners, gaan te gemakkelijk in het midden 
van de rijbaan of zelfs op de linkerhelft staan. Het midden van de eigen rijstrook is voor heel wat oudere kinde-
ren met fi etservaring nog geen gemakkelijk begrip.

Om het links afslaan te oefenen, kan je je kind op het kruispunt eerst achter je laten rijden, zodat het je in het 
wielspoor kan volgen om zo de juiste plaats op de weg te leren. Krijgt het al wat meer ervaring, laat het dan voor 
je rijden en observeer het heel goed. 



 7. ROTONDES 

UIT DE WEGCODE:
Een rotonde wordt aangeduid met deze verkeersborden:
Wie een rotonde op rijdt, moet voorrang geven aan het 
verkeer dat zich reeds op de rotonde bevindt. Je rijdt een rotonde altijd op tegen de richting van de wijzers in. 
Enkel wanneer je een rotonde verlaat, ben je verplicht je richting aan te wijzen.

HOE FIETSEN?

Rotondes zijn voor fi etsers zeer moeilijke verkeerssituaties. Voor 
automobilisten hebben ze de verkeersveiligheid verhoogd, maar 
voor fi etsers is dat niet altijd het geval. Fietsers hebben op een 
rotonde voorrang net als andere weggebruikers. Het probleem is 
dat automobilisten er bij het afslaan naar rechts niet altijd aan 
denken dat er aan hun rechterkant nog fi etsers rechtdoor kunnen 
rijden en dus voorrang hebben. Of ze kunnen de fi eters niet zien 
omwille van de dode hoek.

Er bestaan verschillende rotondes in België. De meest voorkomen-
de zijn: rotondes zonder fi etspad, rotondes met een aanliggend 
fi etspad, rotondes met een vrijliggend fi etspad en rotondes met 
fi etspaden onder de rotonde. 

Op het eerste type is er geen enkele infrastructuur die automo-
bilisten wijst op de mogelijke aanwezigheid van fi etsers. Fiets 
je rechts op een rotonde, dan riskeer je in de dode hoek terecht 
te komen van afslaande auto’s. Het is daarom belangrijk dat je 
duidelijk je plaats op de weg inneemt. Meestal hebben deze 
rotondes slechts één rijvak. Je fi etst dan best in het midden zodat 
je de autobestuurders verplicht achter je te blijven. 

Op rotondes met een aanliggend fi etspad hebben de fi etsers ook 
voorrang op de rotonde. Het fi etspad verplicht hen echter goed 
rechts aan de kant te blijven rijden, waardoor ze veel meer in 
de dode hoek van wagens terechtkomen. Er gebeuren dan ook 
meer ongevallen op rotondes met een aanliggend fi etspad dan op 
rotondes zonder fi etspad. 

EEN ROTONDE OPRIJDEN: 
➔ vertraag,
➔ kijk naar het verkeer achter je dat de rotonde 
    op wil en je de pas kan afsnijden,
➔ kijk naar links en geef het verkeer (automobi-
    listen en fi etsers!) op de rotonde voorrang,
➔ neem je plaats in op de rotonde:

- is er geen fi etspad en maar één rijstrook, rij 
dan in het midden van de baan. Zo vermijd je 
terecht te komen in de dode hoek van rechts 
afslaand verkeer,

- rijd het fi etspad op als er een is.

EEN AFSLAG VOORBIJ RIJDEN:
➔ kijk links achterom naar het verkeer dat de rotonde wil
    verlaten,
➔ maak oogcontact met de chauffeur: vertraagt hij, heeft 
    hij je gezien? (Houd je klaar om zelf te stoppen als dat 
    niet het geval is.)
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➔ kijk goed in de zijstraat naar verkeer dat de 
    rotonde op wil, maar misschien geen voorrang  
    verleent.

EEN ROTONDE VERLATEN:
➔ vertraag,
➔ kijk achterom,
➔ steek je rechterarm uit,
➔ verlaat de rotonde en neem opnieuw je plaats    
    rechts op de rijbaan of op het fi etspad in.

Op een rotonde met vrijliggend fi etspad zijn de 
fi etsers meestal uit de voorrang gehaald. Dat bete-
kent dat fi etsers ‘op’ de rotonde dan geen voorrang 
hebben op het verkeer dat de rotonde verlaat. De 
voorrangssituaties op dergelijke rotondes zijn vaak 
verschillend. Je kijkt daarom best naar de voor-
rangsborden ter plaatse. 

Deze rotondes zijn veel veiliger omdat er veel minder kans is op rechtstreekse confrontaties tussen fi etsers 
en automobilisten, maar je moet als fi etser wel iets vaker stoppen.  

MET KINDEREN

Net als kruispunten, zijn rotondes moeilijk voor kinderen omdat er veel tegelijk kan gebeuren. Ze moeten 
veel richtingen tegelijk in het oog houden. De kansen op confrontaties met automobilisten zijn groot. Ga 
pas met voldoende vaardige kinderen op rotondes en begin met kleine, rustige ronde punten. Leer hen goed 
wanneer ze in welke richting moeten kijken, laat hen de handen klaar houden op de remmen.

Wijs je kind vooral op de gevaren van de dode hoek van wagens die rechts afslaan. 
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 8. VRACHTWAGENS OP DE WEG 

Er rijden steeds meer vrachtwagens in het verkeer. Het is dan ook letterlijk van levensbelang dat je kinderen 
leert hoe ze zich moeten gedragen in de buurt van die grote gevaartes. 

VRACHTWAGENS IN HET VERKEER 

1. LUCHTVERPLAATSING
Als een vrachtwagen je inhaalt, voel je een sterke 
luchtverplaatsing. Kinderen kunnen daardoor soms 
moeilijk hun evenwicht bewaren. Leg hen uit dat ze 
goed vooruit moeten blijven kijken en het stuur stevig 
vast houden. 

2. UITZWENKEN 
Een vrachtwagen die afslaat, zwenkt steeds eerst even 
uit naar de andere richting.  Hij doet dat om een grote 
bocht te maken en vermijdt zo op het voetpad te rijden. 
Afhankelijk van de breedte van de straten, kan het zijn 
dat een vrachtwagen tijdens het afslaan over een fi ets-
pad moet rijden.

3. DODE HOEK
Sinds 2003 is de dodehoekspiegel of dodehoekcamera 
verplicht voor alle Belgische en Nederlandse vracht-
wagens. Het zal echter nog minstens tot 2010 duren 
voor deze verplichting ook binnen heel Europa geldt. Er 
rijden op de Belgische wegen dus nog heel wat vracht-
wagens rond zonder dodehoekspiegel of –camera. 

Ondanks die verplichting en de vele campagnes gebeurt 
er in België nog steeds minstens één dodehoekongeval 
per maand, meestal met fatale afl oop. Er wordt nog 
volop onderzoek gedaan naar verbeterde en nieuwe 
technieken en chauffeurs zijn nu beter bewust van het 
probleem van de dode hoek. Fietsers zijn nooit zeker 
welke hulpmiddelen de chauffeur ter beschikking heeft, 
noch of hij goed genoeg oplet. Een vrachtwagenchauf-
feur moet immers een vijftal spiegels tegelijk in het oog 
houden. Bovendien vervormen en verkleinen de spiegels 
het beeld. Hoe goed sommige chauffeurs ook uitkijken, 
er blijft een zone bestaan rond de vrachtwagen die hij 
niet kan zien. Dat komt door de hoogte van de cabine 
en omdat vrachtwagens geen achterruit hebben.

HET SCHEMA EN DE FOTO’S TONEN AAN
WAAR DE DODE HOEK ZICH BEVINDT.

1 zichtbaar via hoofdspiegel rechts
2 zichtbaar via breedtespiegel rechts
3 zichtbaar via trottoirspiegel
4 dode hoek voor de cabine 
   (kan deels zichtbaar gemaakt worden 
   door een vooruitkijkspiegel)
5 dode hoek rechts van de cabine 
   (kan zichtbaar gemaakt worden door 
   een dodehoekspiegel- of camera)
6 dode hoek achter de vrachtwagen
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Op beide foto’s zie je de kijklijnen van een chauffeur. 
De dode hoek is dus groter voor kinderen, dan voor volwassenen.

HOE FIETSEN?

Ga er als fi etser steeds van uit dat een vrachtwagen geen dodehoekhulpmiddelen heeft en zeker niet altijd een 
dodehoekspiegel. Leef de volgende tips na en breng ze absoluut over op je kinderen. 

1. MAAK OOGCONTACT MET DE CHAUFFEUR. 
Alleen als je het gezicht van de chauffeur kan zien door de ruit of door de spiegels, ben je zeker dat hij jou ook 
kan zien. Let op, dat betekent nog niet dat hij ook naar je kijkt. 

De dode hoek voor de cabine (zone 4).

De dode hoek naast de cabine (zone 4).



2. GA MET JE FIETS NOOIT NAAST DE CABINE OF ONDER DE SPIEGELS VAN EEN VRACHTWAGEN STAAN. 
De chauffeur kan je daar onmogelijk zien. Wanneer de vrachtwagen afslaat, terwijl jij rechtdoor wil rijden, 
heb je geen kans om het gevaarte te ontwijken. 

3.BLIJF UIT DE ZONES DIE OP HET SCHEMA ROOD ZIJN INGEKLEURD. 
Laat je kind niet achter een vrachtwagen spelen, zelfs al staat hij stil. Steek nooit vlak voor een vrachtwagen 
over.

4.BLIJF RECHTS ACHTER EEN VRACHTWAGEN, WANNEER DIE TRAAG RIJDT OF STIL STAAT VOOR EEN ROOD LICHT. 
Probeer hem niet langs rechts in te halen. Heb geduld, geef je eigen veiligheid voorrang. Als je rechtsachter 
de vrachtwagen blijft, heeft de chauffeur alle ruimte om een manoeuvre uit te voeren. Het is dan niet meer 
belangrijk of hij je wel of niet heeft gezien. 

5. LAAT JE ZIEN 
Een fl uo-hesje zal je niet beschermen als je in de dode hoek verdwijnt, maar het verhoogt wel de kans dat je 
tijdig opgemerkt wordt. Tussen al het verkeer dat de chauffeur door zijn voorruit, zijruiten en minstens een 
vijftal spiegels in het oog moet houden valt een fl uo jasje nu eenmaal beter op dan een grijze jas. 

MET KINDEREN

Leer je kind te kijken naar de ogen van 
de chauffeur, of laat het zoeken naar 
het gezicht van de chauffeur in de 
spiegels. Om echt zeker te zijn dat een 
chauffeur je kind ziet als het wil over-
steken, kan je je kind laten zwaaien 
naar de vrachtwagenchauffeur. Plaats 
je zelf steeds op de hoogte van je kind 
en controleer mee wat het afhankelijk 
van zijn grootte kan zien. 

Laat je kind de dode hoek zelf ervaren. 
Heb je de kans je kind plaats te laten 
nemen achter het stuur van een cabi-
ne, grijp die zeker. Ook auto’s hebben 
een dode hoek, zij het heel wat klei-
ner dan die van vrachtwagens. Laat 
je kind zelf even in de wagen achter 
het stuur zitten en ga rechts naast de 
auto staan, achter de portieren, waar 
je het gezicht van de ‘chauffeur’ niet 
in de spiegels ziet. Laat je kind je in 
de spiegels zoeken, zonder zich om te 
draaien. Het zal je niet vinden, laat 
het daarna achterom kijken om te 
zien waar je stond. Je kan je kind ook 
eens naast de auto laten plaats nemen 
en laten zoeken naar een plaats waar 
het je gezicht wel kan zien.

Zet je kind opnieuw achter het stuur. Vertrek met je fi ets rechtsachter de auto op een plaats waar je kind je 
in de spiegels kan zien. Geef je kind de opdracht je in het oog te blijven houden, zonder zich om te draaien. 
Fiets langzaam rechtdoor. Op een gegeven moment (als je naast de auto bent) zal je uit het gezichtsveld van de 
‘chauffeur’ verdwijnen.

Met deze gewaarwording kan je kinderen leren dat het heel belangrijk is dat ze kijken naar de chauffeur. 
Wanneer ze rechtdoor een zijstraat willen voorbij fi etsen waar een autobestuurder rechts wil afslaan, moeten 
ze zeker zijn dat de chauffeur achterom gekeken heeft of hen in de spiegels heeft gezien en voor hen vertraagt. 
Zijn ze dit niet zeker, dan laten ze de wagen beter eerst afslaan.

Ik toonde hen de dode hoek van onze mono-volumewagen. Als ze vooraan zitten, en ze kijken in de rechterspiegel, kunnen ze een fi etser eerst zien aankomen en dan zien verdwijnen.

46 Concrete verkeerssituaties



47Notities

Notities





49Lid worden van de Fietersbond vzw

Lid worden van
de Fietsersbond vzw?
De Fietsersbond zet zich in om de belangen van alle fi etsers te verdedigen. De Fietsersbond is ervan overtuigd dat 
de fi ets heel wat oplossingen kan bieden voor de mobiliteitsknoop die zich aan ons opdringt.
Fietsen heeft alleen maar voordelen: de fi ets is op korte afstanden het snelste verplaatsingsmiddel, het verbruikt 
geen energie en het is goed voor het milieu. Dus goed voor de portefeuille en bovendien prettig en gezond!  

DE STEM VAN ALLE FIETSERS
De Fietsersbond vzw is de stem van alle fi etsers. ‘Veiliger fi etsen’ en ‘meer fi etsen’ vormen dé twee doelstel-
lingen die de Fietsersbond vervuld wil zien. Met bijna twintigduizend leden worden  beleidsmakers verplicht te 
luisteren naar de vragen en adviezen van de Fietsersbond.

De voorbije jaren werkte de Fietsersbond heel wat vernieuwende ideeën uit en behaalde tastbare resultaten. We 
kregen meer, betere en veiligere fi etspaden, betere fi etsenstallingen aan treinstations en in winkelbuurten, meer 
zones 30 in dorpskernen, richtlijnen voor de aanleg van fi etspaden, aangepaste mobiliteitsplannen met aandacht 
voor duurzaam vervoer, een belastingsvrije fi etsvergoeding, enzovoort. 

LAAT JIJ JE STEM HOREN?
Maar om dat te kunnen blijven doen, heeft de Fietsersbond nood aan jouw steun. Want er zijn nog heel wat 
problemen en knelpunten waarvoor de Fietsersbond blijft zoeken naar oplossingen. 
Elk bijkomend lidmaatschap is een duwtje in de rug en stimuleert ons om te blijven ijveren voor de rechten van 
fi etsers. Elk extra lid doet de stem van de Fietsersbond krachtiger klinken. Laat jij je stem horen?

DE VOORDELEN VOOR JOU?
Fietsersbondleden genieten van de verzekering rechtsbijstand voor het hele gezin. Ze krijgen korting bij meer 
dan 100 fi etshandelaars, korting op Cambio autodelen en op diverse fi etstijdschriften. Elke drie maanden valt de 
Fietsersbondnieuwsbrief in je brievenbus.

MEER INFORMATIE?
Surf naar onze website, stort jouw lidmaatschapsbijdrage en geniet weldra van de vele voordelen.

Fietsersbond vzw, Boomgaardstraat 22 bus 57
2600 Berchem
tel. 03 231 92 95 - fax 03 231 45 79
info@fi etsersbond.be - www.fi etsersbond.be
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Je vindt deze brochure goed en wenst er kopieën van te maken? Besef dan dat deze brochure de vrucht is van 
intense arbeid: auteur en uitgever hebben er heel wat geld en energie in gestoken.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoma-
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schriftelijke toestemming van de uitgever.
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