
Op een oversteekplaats voor fiet-
sers. Kijk even om je heen en steek de 
straat over tussen de markeringen.

Is er geen oversteekplaats? Dan even 
afstappen van je fiets en moet je op 
het zebrapad met je fiets aan de 
hand de straat oversteken. 

Je bent verplicht om je arm uit te  
steken als je links of rechts wilt afslaan. 

VEILIG FIETSEN DOE JE ZO 

JE ARMEN ZIJN JE PINKERS

EEN KRUISPUNTLINKS AFSLAAN OP EEN KRUISPUNT

HIER STEEK JE DE STRAAT OVERAls er op een kruispunt vrachtwagens rijden, blijf je  
ver achter hen. Fiets niet naast een vrachtwagen, 
want dan kan de chauffeur van de vrachtwagen je niet zien.

  DE DODE HOEK VAN VRACHTWAGENS

HIER RIJD IK ALS FIETSER!

OP HET FIETSPAD

IK VERLAAT HET FIETSPAD:

Een gekleurde geverfde strook op de weg? Dit is een fietssuggestiestrook: een goede 
plaats om op te fietsen, maar het is geen fietspad. 

als ik van richting verander

als ik een andere fietser inhaal

als er iets op het fietspad staat, 
(vuilniszakken, verkeerd gepar-
keerde auto’s, containers,…)

als het fietspad kapot is of als 
er afval, glas, sneeuw op de 
grond ligt.

= een fietspad
 Staat het langs 2 kanten of dwars van 
het pad, dan mag je in de twee 
richtingen rijden

Het pad is rechts voor voetgangers en 
links voor fietsers.

Een (fiets)pad dat je deelt met  
voetgangers.

Een (roze) strook met langs elke 
kant een witte stippenlijn is ook een 
fietspad. 

EN ALS ER GEEN FIETSPAD IS...

...dan rij je rechts op de weg.

Je mag ook op stroken om te  
parkeren rijden. 

Buiten de bebouwde kom mag je 
ook op het voetpad en verhoogde 
bermen rijden. 

SAMEN NAAR SCHOOL FIETSEN

Fiets je graag naast je vriend of 
vriendin? Dat is geen probleem 
binnen of buiten de bebouwde 
kom. 

Binnen de bebouwde kom ga je 
wel even achter elkaar rijden als 
er een auto of fietser van de 
tegengestelde richting komt.

Buiten de bebouwde kom rij 
je ook achter elkaar als er een 
auto achter je komt op de baan. 
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Ga op een kruispunt met verkeerslichten 
in de voorsorteerzone staan.

Wanneer het licht op groen springt, kan 
je vertrekken voor de auto’s achter je. 

Als je afslaat,  geef je voorrang aan de 
bestuurders die uit de tegenovergestel-
de richting komen.

Vertraag of stop als je aan een kruis-
punt komt, en kijk wie of wat je ziet:

Een politieman, kijk dan goed naar  
zijn handgebaren en volg wat hij ‘zegt’.

Is er geen agent, maar staan er ver-
keerslichten, wacht dan tot het groen 
is voor jou.

Als er geen verkeerslicht of agent is,  
dan volg je de voorrangsborden. 

Zijn ook die niet aanwezig,  
dan heeft rechts voorrang. 

Blijf rechts rijden en kijk naar links. 
Als er een voertuig doorrijdt laat je 
het best voorgaan. 

Kijk vervolgens naar rechts en 
naar links. Als er niks aankomt of 
als de de bestuurders je doorlaten, 
mag je oversteken.

Stop aan de overkant. Kijk goed 
om je heen naar alle kanten. Komt 
er een bestuurder aan, wacht dan 
even...

... en steek rechtdoor over.

Rij daarna weer verder aan de rech-
terkant van de weg.

Bestuurders die op een rotonde rijden 
hebben voorrang, je wacht dus tot er een grote 
lege ruimte komt en je kan invoegen.

Wil je van de rotonde afrijden, steek dan je 
rechter arm uit.

OP EEN ROTONDE RIJ JE ZO...

PRAAT MET DE AUTOBESTUURDER

Steek je arm uit, maak oogcontact…  zo ben je zeker dat de bestuur-
der je goed gezien heeft als je wil oversteken of afslaan. 

Je bent in de bebouwde kom. Fietsers mogen 
naast elkaar fietsen. Ga wel achter elkaar  
rijden als er een voertuig van de tegen- 
gestelde richting komt.

VOOR JE OP DE BAAN GAAT

GA IK EERST OF GA JIJ EERST? 

HOE GROOT MOET MIJN FIETS ZIJN?

EEN FIETS MET ALLES EROP EN ERAAN

Verboden richting voor iedere bestuurder

Verboden richting voor iedere bestuurder, 
behalve jij, als fietser

In deze straat is het verboden om te rijden. 

Verboden toegang voor fietsers.

Stoppen en voorrang aan rechts én links 
geven.

Op een kruispunt geef je altijd voorrang aan 
rechts, ook als fietser. Tenzij het anders is 
aangegeven met borden (zie hieronder).

Voorrang aan rechts geven 

Zie je deze haaientanden (omgekeerde 
driehoeken), geef dan voorrang aan 
links en rechts.

WELKE VERKEERSBORDEN MOET IK NOG KENNEN?

een achterlicht 
en een reflector

een goed werkende 
voor- en achterrem

een voorlicht 
en een reflector

een bel die tot op 
20 m hoorbaar is

reflectoren tussen de spaken en aan 
weerszijde van de pedalen

een fietshelm  en een fluo hesje, maken 
het helemaal af.

Zorg dat je altijd met je voeten op de grond kunt staan als je op het 
zadel zit. Test of je de remmen goed kan indrukken. 

kledingmaat maat van de wielen
92-104 12 inch / 30,48cm
104-110 16 inch / 40,64cm
116-122 20 inch / 50,80cm
128-140 24 inch / 60,96cm

STEEK JE LICHTEN AAN...

Voorrang geven aan rechts én links.

De straat waarop je rijdt heeft voorrang op 
de volgende zijstraat

Je rijdt op een voorrangsweg en je hebt 
voorrang op alle komende zijstraten. 

Hier eindigt de voorrangsweg.

De juiste maat voor je fiets

‘s Nachts en bij mist. Zorg voor een vast licht 
of een knipperlichtje op je fiets of aan je kledij.

In Brasschaat heb je enkel voorrang als fietser op de 
Bredabaan, Kapelsesteenweg, Essensteenweg, 
Sint-Jobsesteenweg en Pauwelslei. 

Volg ‘Allemaal VIB’
op facebook Brasschaat

VOOR DE MAMA’S EN PAPA’S

ROUTE 2 SCHOOL

WAT ZAL JE ZIEN? 

Dankzij de input van ouders, leerlingen en leerkrachten 
konden we mobiliteitsknelpunten en fietsroutes van 
Brasschaat in kaart brengen. Ga voortaan veilig op  
weg dankzij de digitale fietsroutekaart Route2School! 

Schoolroutes 
De ouders en leerlingen hebben ook aangegeven hoe 
zij het verkeer op hun route ervaren. 
Op een route kunnen 3 passages voorkomen: 
 onveilige route, deze is te mijden
 opletten op deze route, wees aandachtig
 aanbevolen route 

Scan de QR-code of ga naar:
www.route2school.be/
login/ovmap/brasschaat en 
stippel samen met je kind 
de veiligste fietsroute naar 
school uit.  

JE KIND ALLEEN NAAR SCHOOL LATEN FIETSEN

Leg een tijd samen het traject af  

fouten maakt. Na een tijdje rij je achter je 
kind. Zo kan je goed inschatten wanneer hij 
klaar is om dit traject alleen af te leggen.

Volgens studies zijn kinderen vanaf 10 jaar in 
staat om alleen in het verkeer te rijden. 

Knelpunten 
Er zijn 3 soorten knelpunten: 

 gevaarlijk punt

  gevaarlijk punt maar er werd reeds actie  
voor ondernomen

  opgelost knelpunt

Als je op een knelpunt klik krijg je meer info over de 
locatie en de aard van het knelpunt. 

 



Op een oversteekplaats voor fiet-
sers. Kijk even om je heen en steek de 
straat over tussen de markeringen.

Is er geen oversteekplaats? Dan even 
afstappen van je fiets en moet je op 
het zebrapad met je fiets aan de 
hand de straat oversteken. 

Je bent verplicht om je arm uit te  
steken als je links of rechts wilt afslaan. 

VEILIG FIETSEN DOE JE ZO 

JE ARMEN ZIJN JE PINKERS

EEN KRUISPUNT LINKS AFSLAAN OP EEN KRUISPUNT

HIER STEEK JE DE STRAAT OVER Als er op een kruispunt vrachtwagens rijden, blijf je  
ver achter hen. Fiets niet naast een vrachtwagen, 
want dan kan de chauffeur van de vrachtwagen je niet zien.

  DE DODE HOEK VAN VRACHTWAGENS

HIER RIJD IK ALS FIETSER!

OP HET FIETSPAD

IK VERLAAT HET FIETSPAD:

Een gekleurde geverfde strook op de weg? Dit is een fietssuggestiestrook: een goede 
plaats om op te fietsen, maar het is geen fietspad. 

als ik van richting verander

als ik een andere fietser inhaal

als er iets op het fietspad staat, 
(vuilniszakken, verkeerd gepar-
keerde auto’s, containers,…)

als het fietspad kapot is of als 
er afval, glas, sneeuw op de 
grond ligt.

= een fietspad
 Staat het langs 2 kanten of dwars van 
het pad, dan mag je in de twee 
richtingen rijden

Het pad is rechts voor voetgangers en 
links voor fietsers.

Een (fiets)pad dat je deelt met  
voetgangers.

Een (roze) strook met langs elke 
kant een witte stippenlijn is ook een 
fietspad. 

EN ALS ER GEEN FIETSPAD IS...

...dan rij je rechts op de weg.

Je mag ook op stroken om te  
parkeren rijden. 

Buiten de bebouwde kom mag je 
ook op het voetpad en verhoogde 
bermen rijden. 

SAMEN NAAR SCHOOL FIETSEN

Fiets je graag naast je vriend of 
vriendin? Dat is geen probleem 
binnen of buiten de bebouwde 
kom. 

Binnen de bebouwde kom ga je 
wel even achter elkaar rijden als 
er een auto of fietser van de 
tegengestelde richting komt.

Buiten de bebouwde kom rij 
je ook achter elkaar als er een 
auto achter je komt op de baan. 
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Ga op een kruispunt met verkeerslichten 
in de voorsorteerzone staan.

Wanneer het licht op groen springt, kan 
je vertrekken voor de auto’s achter je. 

Als je afslaat,  geef je voorrang aan de 
bestuurders die uit de tegenovergestel-
de richting komen.

Vertraag of stop als je aan een kruis-
punt komt, en kijk wie of wat je ziet:

Een politieman, kijk dan goed naar  
zijn handgebaren en volg wat hij ‘zegt’.

Is er geen agent, maar staan er ver-
keerslichten, wacht dan tot het groen 
is voor jou.

Als er geen verkeerslicht of agent is,  
dan volg je de voorrangsborden. 

Zijn ook die niet aanwezig,  
dan heeft rechts voorrang. 

Blijf rechts rijden en kijk naar links. 
Als er een voertuig doorrijdt laat je 
het best voorgaan. 

Kijk vervolgens naar rechts en 
naar links. Als er niks aankomt of 
als de de bestuurders je doorlaten, 
mag je oversteken.

Stop aan de overkant. Kijk goed 
om je heen naar alle kanten. Komt 
er een bestuurder aan, wacht dan 
even...

... en steek rechtdoor over.

Rij daarna weer verder aan de rech-
terkant van de weg.

Bestuurders die op een rotonde rijden 
hebben voorrang, je wacht dus tot er een grote 
lege ruimte komt en je kan invoegen.

Wil je van de rotonde afrijden, steek dan je 
rechter arm uit.

OP EEN ROTONDE RIJ JE ZO...

PRAAT MET DE AUTOBESTUURDER

Steek je arm uit, maak oogcontact…  zo ben je zeker dat de bestuur-
der je goed gezien heeft als je wil oversteken of afslaan. 

Je bent in de bebouwde kom. Fietsers mogen 
naast elkaar fietsen. Ga wel achter elkaar  
rijden als er een voertuig van de tegen- 
gestelde richting komt.

VOOR JE OP DE BAAN GAAT

GA IK EERST OF GA JIJ EERST? 

HOE GROOT MOET MIJN FIETS ZIJN?

EEN FIETS MET ALLES EROP EN ERAAN

Verboden richting voor iedere bestuurder

Verboden richting voor iedere bestuurder, 
behalve jij, als fietser

In deze straat is het verboden om te rijden. 

Verboden toegang voor fietsers.

Stoppen en voorrang aan rechts én links 
geven.

Op een kruispunt geef je altijd voorrang aan 
rechts, ook als fietser. Tenzij het anders is 
aangegeven met borden (zie hieronder).

Voorrang aan rechts geven 

Zie je deze haaientanden (omgekeerde 
driehoeken), geef dan voorrang aan 
links en rechts.

WELKE VERKEERSBORDEN MOET IK NOG KENNEN?

een achterlicht 
en een reflector

een goed werkende 
voor- en achterrem

een voorlicht 
en een reflector

een bel die tot op 
20 m hoorbaar is

reflectoren tussen de spaken en aan 
weerszijde van de pedalen

een fietshelm  en een fluo hesje, maken 
het helemaal af.

Zorg dat je altijd met je voeten op de grond kunt staan als je op het 
zadel zit. Test of je de remmen goed kan indrukken. 

kledingmaatmaat van de wielen
92-10412 inch / 30,48cm
104-11016 inch / 40,64cm
116-12220 inch / 50,80cm
128-14024 inch / 60,96cm

STEEK JE LICHTEN AAN...

Voorrang geven aan rechts én links.

De straat waarop je rijdt heeft voorrang op 
de volgende zijstraat

Je rijdt op een voorrangsweg en je hebt 
voorrang op alle komende zijstraten. 

Hier eindigt de voorrangsweg.

De juiste maat voor je fiets

‘s Nachts en bij mist. Zorg voor een vast licht 
of een knipperlichtje op je fiets of aan je kledij.

In Brasschaat heb je enkel voorrang als fietser op de 
Bredabaan, Kapelsesteenweg, Essensteenweg, 
Sint-Jobsesteenweg en Pauwelslei. 

Volg ‘Allemaal VIB’
op facebookBrasschaat

VOOR DE MAMA’S EN PAPA’S

ROUTE 2 SCHOOL

WAT ZAL JE ZIEN? 

Dankzij de input van ouders, leerlingen en leerkrachten 
konden we mobiliteitsknelpunten en fietsroutes van 
Brasschaat in kaart brengen. Ga voortaan veilig op  
weg dankzij de digitale fietsroutekaart Route2School! 

Schoolroutes 
De ouders en leerlingen hebben ook aangegeven hoe 
zij het verkeer op hun route ervaren. 
Op een route kunnen 3 passages voorkomen: 
 onveilige route, deze is te mijden
 opletten op deze route, wees aandachtig
 aanbevolen route 

Scan de QR-code of ga naar:
www.route2school.be/
login/ovmap/brasschaat en 
stippel samen met je kind 
de veiligste fietsroute naar 
school uit.  

JE KIND ALLEEN NAAR SCHOOL LATEN FIETSEN

Leg een tijd samen het traject af  

fouten maakt. Na een tijdje rij je achter je 
kind. Zo kan je goed inschatten wanneer hij 
klaar is om dit traject alleen af te leggen.

Volgens studies zijn kinderen vanaf 10 jaar in 
staat om alleen in het verkeer te rijden. 

Knelpunten 
Er zijn 3 soorten knelpunten: 

 gevaarlijk punt

  gevaarlijk punt maar er werd reeds actie  
voor ondernomen

  opgelost knelpunt

Als je op een knelpunt klik krijg je meer info over de 
locatie en de aard van het knelpunt. 

 



Op een oversteekplaats voor fiet-
sers. Kijk even om je heen en steek de 
straat over tussen de markeringen.

Is er geen oversteekplaats? Dan even 
afstappen van je fiets en moet je op 
het zebrapad met je fiets aan de 
hand de straat oversteken. 

Je bent verplicht om je arm uit te  
steken als je links of rechts wilt afslaan. 

VEILIG FIETSEN DOE JE ZO 

JE ARMEN ZIJN JE PINKERS

EEN KRUISPUNTLINKS AFSLAAN OP EEN KRUISPUNT

HIER STEEK JE DE STRAAT OVERAls er op een kruispunt vrachtwagens rijden, blijf je  
ver achter hen. Fiets niet naast een vrachtwagen, 
want dan kan de chauffeur van de vrachtwagen je niet zien.

  DE DODE HOEK VAN VRACHTWAGENS

HIER RIJD IK ALS FIETSER!

OP HET FIETSPAD

IK VERLAAT HET FIETSPAD:

Een gekleurde geverfde strook op de weg? Dit is een fietssuggestiestrook: een goede 
plaats om op te fietsen, maar het is geen fietspad. 

als ik van richting verander

als ik een andere fietser inhaal

als er iets op het fietspad staat, 
(vuilniszakken, verkeerd gepar-
keerde auto’s, containers,…)

als het fietspad kapot is of als 
er afval, glas, sneeuw op de 
grond ligt.

= een fietspad
 Staat het langs 2 kanten of dwars van 
het pad, dan mag je in de twee 
richtingen rijden

Het pad is rechts voor voetgangers en 
links voor fietsers.

Een (fiets)pad dat je deelt met  
voetgangers.

Een (roze) strook met langs elke 
kant een witte stippenlijn is ook een 
fietspad. 

EN ALS ER GEEN FIETSPAD IS...

...dan rij je rechts op de weg.

Je mag ook op stroken om te  
parkeren rijden. 

Buiten de bebouwde kom mag je 
ook op het voetpad en verhoogde 
bermen rijden. 

SAMEN NAAR SCHOOL FIETSEN

Fiets je graag naast je vriend of 
vriendin? Dat is geen probleem 
binnen of buiten de bebouwde 
kom. 

Binnen de bebouwde kom ga je 
wel even achter elkaar rijden als 
er een auto of fietser van de 
tegengestelde richting komt.

Buiten de bebouwde kom rij 
je ook achter elkaar als er een 
auto achter je komt op de baan. 
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Ga op een kruispunt met verkeerslichten 
in de voorsorteerzone staan.

Wanneer het licht op groen springt, kan 
je vertrekken voor de auto’s achter je. 

Als je afslaat,  geef je voorrang aan de 
bestuurders die uit de tegenovergestel-
de richting komen.

Vertraag of stop als je aan een kruis-
punt komt, en kijk wie of wat je ziet:

Een politieman, kijk dan goed naar  
zijn handgebaren en volg wat hij ‘zegt’.

Is er geen agent, maar staan er ver-
keerslichten, wacht dan tot het groen 
is voor jou.

Als er geen verkeerslicht of agent is,  
dan volg je de voorrangsborden. 

Zijn ook die niet aanwezig,  
dan heeft rechts voorrang. 

Blijf rechts rijden en kijk naar links. 
Als er een voertuig doorrijdt laat je 
het best voorgaan. 

Kijk vervolgens naar rechts en 
naar links. Als er niks aankomt of 
als de de bestuurders je doorlaten, 
mag je oversteken.

Stop aan de overkant. Kijk goed 
om je heen naar alle kanten. Komt 
er een bestuurder aan, wacht dan 
even...

... en steek rechtdoor over.

Rij daarna weer verder aan de rech-
terkant van de weg.

Bestuurders die op een rotonde rijden 
hebben voorrang, je wacht dus tot er een grote 
lege ruimte komt en je kan invoegen.

Wil je van de rotonde afrijden, steek dan je 
rechter arm uit.

OP EEN ROTONDE RIJ JE ZO...

PRAAT MET DE AUTOBESTUURDER

Steek je arm uit, maak oogcontact…  zo ben je zeker dat de bestuur-
der je goed gezien heeft als je wil oversteken of afslaan. 

Je bent in de bebouwde kom. Fietsers mogen 
naast elkaar fietsen. Ga wel achter elkaar  
rijden als er een voertuig van de tegen- 
gestelde richting komt.

VOOR JE OP DE BAAN GAAT

GA IK EERST OF GA JIJ EERST? 

HOE GROOT MOET MIJN FIETS ZIJN?

EEN FIETS MET ALLES EROP EN ERAAN

Verboden richting voor iedere bestuurder

Verboden richting voor iedere bestuurder, 
behalve jij, als fietser

In deze straat is het verboden om te rijden. 

Verboden toegang voor fietsers.

Stoppen en voorrang aan rechts én links 
geven.

Op een kruispunt geef je altijd voorrang aan 
rechts, ook als fietser. Tenzij het anders is 
aangegeven met borden (zie hieronder).

Voorrang aan rechts geven 

Zie je deze haaientanden (omgekeerde 
driehoeken), geef dan voorrang aan 
links en rechts.

WELKE VERKEERSBORDEN MOET IK NOG KENNEN?

een achterlicht 
en een reflector

een goed werkende 
voor- en achterrem

een voorlicht 
en een reflector

een bel die tot op 
20 m hoorbaar is

reflectoren tussen de spaken en aan 
weerszijde van de pedalen

een fietshelm  en een fluo hesje, maken 
het helemaal af.

Zorg dat je altijd met je voeten op de grond kunt staan als je op het 
zadel zit. Test of je de remmen goed kan indrukken. 

kledingmaat maat van de wielen
92-104 12 inch / 30,48cm
104-110 16 inch / 40,64cm
116-122 20 inch / 50,80cm
128-140 24 inch / 60,96cm

STEEK JE LICHTEN AAN...

Voorrang geven aan rechts én links.

De straat waarop je rijdt heeft voorrang op 
de volgende zijstraat

Je rijdt op een voorrangsweg en je hebt 
voorrang op alle komende zijstraten. 

Hier eindigt de voorrangsweg.

De juiste maat voor je fiets

‘s Nachts en bij mist. Zorg voor een vast licht 
of een knipperlichtje op je fiets of aan je kledij.

In Brasschaat heb je enkel voorrang als fietser op de 
Bredabaan, Kapelsesteenweg, Essensteenweg, 
Sint-Jobsesteenweg en Pauwelslei. 

Volg ‘Allemaal VIB’
op facebook Brasschaat

VOOR DE MAMA’S EN PAPA’S

ROUTE 2 SCHOOL

WAT ZAL JE ZIEN? 

Dankzij de input van ouders, leerlingen en leerkrachten 
konden we mobiliteitsknelpunten en fietsroutes van 
Brasschaat in kaart brengen. Ga voortaan veilig op  
weg dankzij de digitale fietsroutekaart Route2School! 

Schoolroutes 
De ouders en leerlingen hebben ook aangegeven hoe 
zij het verkeer op hun route ervaren. 
Op een route kunnen 3 passages voorkomen: 
 onveilige route, deze is te mijden
 opletten op deze route, wees aandachtig
 aanbevolen route 

Scan de QR-code of ga naar:
www.route2school.be/
login/ovmap/brasschaat en 
stippel samen met je kind 
de veiligste fietsroute naar 
school uit.  

JE KIND ALLEEN NAAR SCHOOL LATEN FIETSEN

Leg een tijd samen het traject af  

fouten maakt. Na een tijdje rij je achter je 
kind. Zo kan je goed inschatten wanneer hij 
klaar is om dit traject alleen af te leggen.

Volgens studies zijn kinderen vanaf 10 jaar in 
staat om alleen in het verkeer te rijden. 

Knelpunten 
Er zijn 3 soorten knelpunten: 

 gevaarlijk punt

  gevaarlijk punt maar er werd reeds actie  
voor ondernomen

  opgelost knelpunt

Als je op een knelpunt klik krijg je meer info over de 
locatie en de aard van het knelpunt. 

 



Op een oversteekplaats voor fiet-
sers. Kijk even om je heen en steek de 
straat over tussen de markeringen.

Is er geen oversteekplaats? Dan even 
afstappen van je fiets en moet je op 
het zebrapad met je fiets aan de 
hand de straat oversteken. 

Je bent verplicht om je arm uit te  
steken als je links of rechts wilt afslaan. 

VEILIG FIETSEN DOE JE ZO 

JE ARMEN ZIJN JE PINKERS

EEN KRUISPUNT LINKS AFSLAAN OP EEN KRUISPUNT

HIER STEEK JE DE STRAAT OVER Als er op een kruispunt vrachtwagens rijden, blijf je  
ver achter hen. Fiets niet naast een vrachtwagen, 
want dan kan de chauffeur van de vrachtwagen je niet zien.

  DE DODE HOEK VAN VRACHTWAGENS

HIER RIJD IK ALS FIETSER!

OP HET FIETSPAD

IK VERLAAT HET FIETSPAD:

Een gekleurde geverfde strook op de weg? Dit is een fietssuggestiestrook: een goede 
plaats om op te fietsen, maar het is geen fietspad. 

als ik van richting verander

als ik een andere fietser inhaal

als er iets op het fietspad staat, 
(vuilniszakken, verkeerd gepar-
keerde auto’s, containers,…)

als het fietspad kapot is of als 
er afval, glas, sneeuw op de 
grond ligt.

= een fietspad
 Staat het langs 2 kanten of dwars van 
het pad, dan mag je in de twee 
richtingen rijden

Het pad is rechts voor voetgangers en 
links voor fietsers.

Een (fiets)pad dat je deelt met  
voetgangers.

Een (roze) strook met langs elke 
kant een witte stippenlijn is ook een 
fietspad. 

EN ALS ER GEEN FIETSPAD IS...

...dan rij je rechts op de weg.

Je mag ook op stroken om te  
parkeren rijden. 

Buiten de bebouwde kom mag je 
ook op het voetpad en verhoogde 
bermen rijden. 

SAMEN NAAR SCHOOL FIETSEN

Fiets je graag naast je vriend of 
vriendin? Dat is geen probleem 
binnen of buiten de bebouwde 
kom. 

Binnen de bebouwde kom ga je 
wel even achter elkaar rijden als 
er een auto of fietser van de 
tegengestelde richting komt.

Buiten de bebouwde kom rij 
je ook achter elkaar als er een 
auto achter je komt op de baan. 
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Ga op een kruispunt met verkeerslichten 
in de voorsorteerzone staan.

Wanneer het licht op groen springt, kan 
je vertrekken voor de auto’s achter je. 

Als je afslaat,  geef je voorrang aan de 
bestuurders die uit de tegenovergestel-
de richting komen.

Vertraag of stop als je aan een kruis-
punt komt, en kijk wie of wat je ziet:

Een politieman, kijk dan goed naar  
zijn handgebaren en volg wat hij ‘zegt’.

Is er geen agent, maar staan er ver-
keerslichten, wacht dan tot het groen 
is voor jou.

Als er geen verkeerslicht of agent is,  
dan volg je de voorrangsborden. 

Zijn ook die niet aanwezig,  
dan heeft rechts voorrang. 

Blijf rechts rijden en kijk naar links. 
Als er een voertuig doorrijdt laat je 
het best voorgaan. 

Kijk vervolgens naar rechts en 
naar links. Als er niks aankomt of 
als de de bestuurders je doorlaten, 
mag je oversteken.

Stop aan de overkant. Kijk goed 
om je heen naar alle kanten. Komt 
er een bestuurder aan, wacht dan 
even...

... en steek rechtdoor over.

Rij daarna weer verder aan de rech-
terkant van de weg.

Bestuurders die op een rotonde rijden 
hebben voorrang, je wacht dus tot er een grote 
lege ruimte komt en je kan invoegen.

Wil je van de rotonde afrijden, steek dan je 
rechter arm uit.

OP EEN ROTONDE RIJ JE ZO...

PRAAT MET DE AUTOBESTUURDER

Steek je arm uit, maak oogcontact…  zo ben je zeker dat de bestuur-
der je goed gezien heeft als je wil oversteken of afslaan. 

Je bent in de bebouwde kom. Fietsers mogen 
naast elkaar fietsen. Ga wel achter elkaar  
rijden als er een voertuig van de tegen- 
gestelde richting komt.

VOOR JE OP DE BAAN GAAT

GA IK EERST OF GA JIJ EERST? 

HOE GROOT MOET MIJN FIETS ZIJN?

EEN FIETS MET ALLES EROP EN ERAAN

Verboden richting voor iedere bestuurder

Verboden richting voor iedere bestuurder, 
behalve jij, als fietser

In deze straat is het verboden om te rijden. 

Verboden toegang voor fietsers.

Stoppen en voorrang aan rechts én links 
geven.

Op een kruispunt geef je altijd voorrang aan 
rechts, ook als fietser. Tenzij het anders is 
aangegeven met borden (zie hieronder).

Voorrang aan rechts geven 

Zie je deze haaientanden (omgekeerde 
driehoeken), geef dan voorrang aan 
links en rechts.

WELKE VERKEERSBORDEN MOET IK NOG KENNEN?

een achterlicht 
en een reflector

een goed werkende 
voor- en achterrem

een voorlicht 
en een reflector

een bel die tot op 
20 m hoorbaar is

reflectoren tussen de spaken en aan 
weerszijde van de pedalen

een fietshelm  en een fluo hesje, maken 
het helemaal af.

Zorg dat je altijd met je voeten op de grond kunt staan als je op het 
zadel zit. Test of je de remmen goed kan indrukken. 

kledingmaatmaat van de wielen
92-10412 inch / 30,48cm
104-11016 inch / 40,64cm
116-12220 inch / 50,80cm
128-14024 inch / 60,96cm

STEEK JE LICHTEN AAN...

Voorrang geven aan rechts én links.

De straat waarop je rijdt heeft voorrang op 
de volgende zijstraat

Je rijdt op een voorrangsweg en je hebt 
voorrang op alle komende zijstraten. 

Hier eindigt de voorrangsweg.

De juiste maat voor je fiets

‘s Nachts en bij mist. Zorg voor een vast licht 
of een knipperlichtje op je fiets of aan je kledij.

In Brasschaat heb je enkel voorrang als fietser op de 
Bredabaan, Kapelsesteenweg, Essensteenweg, 
Sint-Jobsesteenweg en Pauwelslei. 

Volg ‘Allemaal VIB’
op facebookBrasschaat

VOOR DE MAMA’S EN PAPA’S

ROUTE 2 SCHOOL

WAT ZAL JE ZIEN? 

Dankzij de input van ouders, leerlingen en leerkrachten 
konden we mobiliteitsknelpunten en fietsroutes van 
Brasschaat in kaart brengen. Ga voortaan veilig op  
weg dankzij de digitale fietsroutekaart Route2School! 

Schoolroutes 
De ouders en leerlingen hebben ook aangegeven hoe 
zij het verkeer op hun route ervaren. 
Op een route kunnen 3 passages voorkomen: 
 onveilige route, deze is te mijden
 opletten op deze route, wees aandachtig
 aanbevolen route 

Scan de QR-code of ga naar:
www.route2school.be/
login/ovmap/brasschaat en 
stippel samen met je kind 
de veiligste fietsroute naar 
school uit.  

JE KIND ALLEEN NAAR SCHOOL LATEN FIETSEN

Leg een tijd samen het traject af  

fouten maakt. Na een tijdje rij je achter je 
kind. Zo kan je goed inschatten wanneer hij 
klaar is om dit traject alleen af te leggen.

Volgens studies zijn kinderen vanaf 10 jaar in 
staat om alleen in het verkeer te rijden. 

Knelpunten 
Er zijn 3 soorten knelpunten: 

 gevaarlijk punt

  gevaarlijk punt maar er werd reeds actie  
voor ondernomen

  opgelost knelpunt

Als je op een knelpunt klik krijg je meer info over de 
locatie en de aard van het knelpunt. 

 



a. Juist.
b. Niet juist, tenzij er langs elke

kant een witte stippenlijn loopt.
c. Niet juist, een fietspad is nooit

roze.

ALS JE DIT VERKEERSBORD ZIET, MAG JE MET 
JE FIETS DOORRIJDEN.

a. Juist.
b. Alleen als je heel voorzichtig bent.
c. Alleen als er een onderbord bijhangt met een

fiets erop.

WAT BETEKENT 
DIT BORD

a. Dit is een fietspad.
b. Verboden voor fietsers.

EEN GEVERFDE ROZE STROOK OP DE 
OPENBAREN WEG IS EEN FIETSPAD

HET LICHT STAAT OP 
ROOD MAAR DE AGENT 
OP HET KRUISPUNT 
GEEFT HET SIGNAAL OM 
DOOR TE RIJDEN.  
WAT DOE JE? 

ALS FIETSER KAN JE 
ZONDER PROBLE-
MEN EEN VRACHT-
WAGEN INHALEN 
LANGS DE ZIJKANT.

JE ZIET HAAIENTANDEN OP DE WEG, WAT DOE JE?

a. Je rijdt door.
b. Je wacht voor het rood licht.

a. Je laat je tanden zien.
b. Je stopt en geeft voorrang aan rechts.
c. Je stopt en geeft voorrang aan rechts en links.

a. Juist
b. Niet Juist, je blijft beter achter

de vrachtwagen.
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WELKE TWEE RODE VOORWERPEN 
HANGEN ER AAN DE ACHTERKANT 
VAN JE FIETS (OF JAS)

OP EEN ROTONDE GELDT  
DE BASISREGEL: VOORRANG 
VAN RECHTS

a. Een achterlicht en een bagagerek.
b. Een reflector en een achterlicht.
c. Een reflector en een spatbord.

IK BEN KLAAR OM  
ALLEEN NAAR SCHOOL 
TE FIETSEN 

a. Juist.
b. Niet juist, de bestuurders op de rotonde

hebben voorrang.

a. Je rijdt heel voorzichtig over de
sneeuw en hoopt dat je niet uit-
glijdt.

b. Je rijdt even van het fietspad maar
geeft voorrang aan de auto’s op de
weg, en als je voorbij de berg bent,
rij je er terug op.

c. Je stapt af, veegt de berg aan de
kant en rijdt terug verder.

Doe de VIB-quiz

HOE ‘VERTEL ’ JE AAN DE BESTUURDER ACHTER JE DAT 
JE RECHTSAF WILT SLAAN

4

oplossingen:  1b - 2b - 3c - 4a - 5a - 6b - 7a - 8a - 9b - 10c - 11a - 12c

a. Je stapt af en klopt op zijn raampje.
b. Je roept heel luid dat je naar rechts wilt afslaan.
c. Je steekt je rechterarm uit en probeert even oog-

contact te maken.

TERWIJL AUTO’S WACHTEN AAN HET ROOD LICHT, MAG 
JE HEN MET DE FIETS RECHTS VOORBIJSTEKEN OP HET 
FIETSPAD OM IN HET VOORSORTEERVAK TE GAAN STAAN. 

a. Juist
b. Niet juist, je wacht achter de andere auto’s tot
het groen is.

OP EEN KRUISPUNT 
GELDT DE BASIS-
REGEL: VOORRANG 
VAN RECHTS

JE RIJDT OP HET FIETSPAD 
MAAR ER LIGT EEN BERG 
SNEEUW IN DE WEG,  
WAT DOE JE?

a. Juist.
b. Niet juist, voorrang van links.
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