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Stellingen groep 1:

1. Een fietser moet het fietspad altijd gebruiken.

2. Je fietst op het fietspad en aan het kruispunt nadert een auto van rechts. Moet de auto stoppen en de fietser voorrang geven?

3. Een fietser moet stoppen en voorrang verlenen aan voetgangers die zich op het fietspad bevinden.

4. Als er aan elke kant van de rijbaan een fietspad is, mag je kiezen aan welke kant je het fietspad gebruikt.

5. Als er een logo van een fiets op de rijbaan staat dan weet je zeker dat je op een fietspad rijdt. 

Stellingen groep 2:

1. Als er geen fietspad is, moet je rechts op de rijbaan rijden.

2. Een fietser van meer dan 10 jaar mag nooit op het trottoir rijden.

3. Je fietst op de rijbaan en aan een kruispunt dat niet aangeduid is met verkeersborden nadert een auto van rechts. Jij moet 
stoppen en de auto voorrang geven.

4. Je fietst op fietssuggestiestrook (gekleurde strook op de rijbaan) en aan het kruispunt dat niet aangeduid is met verkeersborden 
nadert een auto van rechts. Jij moet stoppen en de auto voorrang geven.

5. Op een rotonde zonder fietspad mag je in het midden van de rijbaan fietsen. 

Stellingen groep 3:

1. In een fietsstraat mag de fietser altijd de hele breedte van de rijbaan gebruiken.

2. Aan een oversteekplaats voor fietsers (aangeduid met witte geblokte vlakken) moet je voorrang verlenen aan de naderende 
bestuurders.

3. Een blauw en rond verkeersbord met de afbeelding van een voetganger en een fietser die onder elkaar staan, duidt een 
fietspad aan.

4. Als een straat tijdelijk afgesloten is tijdens het begin en einde van de school (een zogenaamde ‘schoolstraat’) dan mag je daar 
met de fiets toch doorrijden.

5. Je mag al fietsend oversteken op een zebrapad. 
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Antwoorden groep 1:

1. Antwoord: ja 
Opgelet! Als het fietspad onberijdbaar is (modder, sneeuw, putten...) of je bent met een peloton van 15 fietsers dan mag je ook 
op de rijbaan fietsen.

2. Antwoord: ja 
Opgelet! Maak wel oogcontact met de bestuurder en vertraag eventueel.

3. Antwoord: neen 
Opgelet! Je mag de voetgangers niet in gevaar brengen. Gebruik dus je fietsbel en vertraag eventueel.

4. Antwoord: neen 
Een fietspad dat aangeduid is met stippellijnen mag je enkel rechts in de rijrichting gebruiken. 
Een fietspad dat met een verkeersbord is aangeduid mag je links in de rijrichting gebruiken als de afbeelding van de fiets in 
jouw richting staat.  

5. Antwoord: neen 
Een fietspad is ofwel aangeduid met stippellijnen of met verkeersborden. Een fietslogo op de rijbaan heeft op zich geen enkele 
betekenis. 

Antwoorden groep 2:

1. Antwoord: ja

2. Antwoord: neen 
Buiten de bebouwde kom mag je op het trottoir fietsen als er geen fietspad is. 
Geef wel voorrang aan eventuele voetgangers.

3. Antwoord: ja 
Op dit kruispunt geldt de voorrang van rechts.

4. Antwoord: ja 
Opgelet! Een suggestiestrook is geen fietspad. Hier geldt dus ook de voorrang van rechts

5. Antwoord: ja 
Op een rotonde ben je niet verplicht om zo rechts mogelijk te rijden. Op die manier voorkom je dat voertuigen je proberen in 
te halen. 
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Antwoorden groep 3:

1. Antwoord: neen 
Dit mag enkel als de fietsstraat een eenrichtingsstraat is in je rijrichting.  Als er verkeer in twee richtingen is, mag je de volledige 
breedte van de helft van de rijbaan gebruiken.

2. Antwoord: ja 
Een oversteekplaats voor fietsers mag je niet verwarren met een oversteekplaats voor voetgangers. 
Daar moeten naderende bestuurders wel voorrang geven als je te voet wilt oversteken.

3. Antwoord: neen 
Dit bord betekent dat fietser en voetganger dit stukje weg moeten delen.

4. Antwoord: ja 
Opgelet! Doe dit met aangepaste snelheid zonder de voetgangers in gevaar te brengen

5. Antwoord: ja 
Opgelet! Op de fiets moet je voorrang geven aan alle naderende bestuurders 


