
Gouden tips voor fi etsers

Durf fi etsen!
Met deze kaart willen we je niet bang maken, integendeel! Durf fi etsen! Hoe meer 
fi etsers, hoe minder auto’s, da’s toch simpel. Fietsen is gezond en goedkoop. 
Bovendien weet jij als fi etser dat jij altijd meer uitgeslapen en fi tter aankomt op 
school dan je autozittende collega’s. 

Fiets veilig!
Kies een veilige route. Spreek af met je vrienden hoe je zal rijden. In een groep 
fi etsen, is niet alleen slim maar ook plezant!

Fiets in groep!
Een eenzame fi etser valt minder op. Automobilisten reageren ook anders als je 
in groep fi etst. Bovendien voel je je al vlug een stuk veiliger als je samen met 
vrienden rijdt op afgelegen of niet goed verlichte routes. Samen rijden, gebeurt 
ook in de fi etspool. 

Remmen OK? Lichten OK?
Pimp je fi ets! Zorg dat hij steeds in orde is. Geef toe, bergaf zonder remmen is 
niet echt een pretje. 

Laat je zien!
Een fi etser zonder licht of fl uorescerend materiaal zie je gewoon niet rijden. Dus 
wees een heer en refl ecteer! 

Je rijdt niet alleen!
Is er een fi etspad? Gebruik het!
Langs elkaar fi etsen mag*, maar ook het andere verkeer moet de straat kunnen 
gebruiken. Respect! Voor je medefi etsers, voetgangers en automobilisten. 

Op rolletjes naar school
Skeelers of steppers zijn ook gebonden aan regels. Als je jonger bent dan 
16, moet je op het trottoir, de berm of het fi etspad als er geen voetpad is. Is er 
geen voetpad en ook geen fi etspad, dan is steppen verboden voor -16-jarigen. 
Wie ouder is dan 16, moet in principe op het fi etspad. Als er geen fi etspad is, is 
volgend schema van toepassing.

!!! Skateboarders moeten op het voetpad.

* Binnen de bebouwde kom (zone 50 of 30) mag je met twee naast elkaar op de weg fi etsen zolang kruisend verkeer 
mogelijk blijft. Buiten de bebouwde kom (zone 70 of 90) rijd je achter elkaar wanneer een voertuig nadert. Als een 
fi etspad stopt, moet je je weg rechts op de rijbaan vervolgen. Je voert hierbij geen manoeuvre uit en geniet dus 
voorrang. Kijk toch altijd goed uit of er geen auto vlak achter je komt.

Waar fi etsen? 
Wanneer er geen fi etspad of –suggestiestrook is, moeten fi etsers op de rijbaan 
rijden. Je moet dan zoals alle andere bestuurders rechts rijden. Aarzel niet om 
je plaats op de weg in te nemen. Te kort in de goot of tegen de voetpadrand is 
gevaarlijk voor valpartijen, fi ets dan ook ongeveer op een halve meter van de 
goot. Bovendien moet je goed uitkijken voor openslaande autoportieren! Blijf 
steeds zo veel mogelijk in rechte lijn fi etsen, zo ben je beter zichtbaar. 

Als er fi etspaden voorzien zijn, dan moet je deze als fi etser gebruiken! Een 
fi etspad herken je door het blauwe verkeersbord met een fi ets of een af-
bakening door evenwijdige, witte onderbroken strepen. Ook op het fi etspad 
moet je rechts rijden. 

Met je fi ets tegen de richting rijden in eenrichtingsstraten 
is sinds 1 juni 2004 toegestaan mits verkeersborden 
dit aangeven. De technische benaming is beperkt 
eenrichtingsverkeer (BEV). Mag je als fi etser tegen 
de richting in de straat, dan zal je deze borden zien 
staan: 

Wees er extra voorzichtig voor tegenliggend verkeer!

V.u.: Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

Iedereen de fi ets op! En minder auto’s aan de schoolpoort. Dat maakt het 
verkeer veiliger en milieuvriendelijker. Dat wil de stad Deinze bereiken. 
Daarvoor zet ze zich in en wil ze jou een veilige weg naar school aan-
bevelen. Deze fi etskaart geeft de veiligste fi etstrajecten aan en bevat 
waardevolle tips om veilig en aangenaam naar school te fi etsen! 

Schooltas op de rug en… de fi ets op! Da’s cool!!

Mobiel 21 vzw
Vital Decosterstraat 67 A/0101
3000 Leuven
Tel.: 016 23 94 65
info@mobiel21.be
www.mobiel21.be

Fiets veilig Fiets cool

Zo veilig mogelijk 
fi etsen, 
daar zorgen we 
met z’n allen voor!

Stad Deinze
Markt 21
9800 Deinze
Tel.: 09 381 95 00
stadsbestuur@deinze.be
www.deinze.be

Schoolroutekaart Deinze

Samen op weg voor een fi etsveilig Deinze

Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom

30 km/u wegen Rechterkant rijbaan

50 km/u wegen Rechterkant rijbaan, voetpad of berm

>50 km/u wegen Voetpad of berm,
bij ontbreken verbod

Voetpad of berm
of rechts van rijbaan

Als je van de Vaart Rechteroever 
komt en je wil naar de Peter 
Benoitlaan, sla je best al af 
ter hoogte van de Slachthuisstraat. 
Het is er veiliger fi etsen dan op 
het kruispunt van de Vaart met 
de Peter Benoitlaan. 

De oversteek naar Vaart 
Linkeroever is een gevaarlijk punt. 
Er is geen fi etsoversteekplaats. 
Kijk bij het oversteken goed 
uit naar het aankomend verkeer 
van links naar rechts. Als fi etser 
kan je best altijd eerst stoppen 
vooraleer over te steken.

De busroutes

Deinze 
centrum

Fietsersbond vzw
Patrijspark 39
9800 Deinze
Tel.: 09 386 09 29
wimvercruysse@
fi etsersbonddeinze.be
www.fi etsersbond.be

De stad Deinze werkt aan een veilig fi etsbeleid. 
Samen met de provincie financierde ze deze 
kaart. Ook op het terrein zorgt ze voor veilige 
fietsvoorzieningen, zoals het fietspad aan de 
Rechteroever en de geplande aanleg van een 
fi etsverbinding langs het kerkhof in Astene. 

De Fietsersbond werkt dagelijks aan een beter 
fi etsklimaat in Vlaanderen. Ook in jouw omgeving, 
in Deinze, is dat het geval. Ook jij kan je stem daar 
laten horen. De Fietsersbond Deinze organiseert 
elk jaar het fi etsexamen voor de leerlingen van het 
zesde leerjaar. Met dit project werkt de Fietsers-
bond Deinze, in samenspraak met de scholen, 
de ouders en de lokale politie, aan meer 
verkeersveiligheid. Het project ‘Haal je fiets-
rijbewijs’ kent elk jaar opnieuw een groot 
succes. Alle basisscholen nemen eraan deel. 
Het stelt leerlingen in staat hun fi ets voldoende te 
beheersen en zich veilig in het verkeer in Deinze 
te begeven.

Mobiel 21 vzw is een centrum voor kennis-
ontwikkeling, educatie en gedragsbeïnvloeding 
op het gebied van duurzame en veilige mobiliteit. 
Mobiel 21 maakte in het verleden schoolroute-
kaarten voor Mechelen, Herentals, Heusden-Zolder, 
Dilbeek, Rotselaar…

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen 
stimuleert de aanleg van fi etsnetwerken en onder-
steunt acties die mensen aanmoedigen om voor 
verplaatsingen naar school, naar het werk of naar 
de winkel de fi ets te gebruiken.
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Op de Oudenaardse Steenweg 
is er een dubbelrichtingsfi etspad 
aan één kant van de weg. 
Automobilisten die uit één van 
de zijstraten komen, verwachten 
geen fi etsers. Let goed op 
en maak oogcontact zodat 
je zeker weet dat hij 
je gezien heeft. 

Let op! Het fi etspad vanaf de Della Failledreef 
tot aan de Leieoever en het fi etspad aan de 
Leieoever zelf zijn niet verlicht. Zorg ervoor 
dat je zichtbaar bent! Dat kan met goede 
fi etsverlichting, een fl uohesje of kledij in 
heldere kleuren. 

Geplande aanleg

In de zomer is het fi etspad 
langs de Leie Rechteroever 
een mooie fi etsroute. 
In de winter fi ets je best langs 
de Machelenbinnenweg om 
zo via de Machelenstraat 
en het Antoon van Parijspad 
naar het centrum te fi etsen.

Schave

Vaart Linkeroever

Kouter - Westaarde

Oude Heirbaan

Oudenaardsesteenweg

Gaversesteenweg
Boomstraat
Krekelstraat

Dorpsstraat - Pontstraat

Burgemeester
Van Crombrugghelaan

Della Failledreef

Durf fi etsen!

Fiets veilig!

Fiets in groep!

Remmen OK? 
Lichten OK?

Laat je zien!

Je rijdt niet alleen!


