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Wist je dat ...
je als ouder het best achter je kind fietst? Zo heb je steeds zicht op wat je kind doet en kan je beter anticiperen op de
verkeerssituatie. Je kind kan je mondelinge aanwijzingen ook beter horen als het voorop rijdt. Bovendien dreig je de
controle over je fiets te verliezen als je je de hele tijd moet omdraaien.
je binnen de bebouwde kom naast elkaar mag fietsen als kruisen mogelijk blijft? Buiten de bebouwde kom moet je
achter elkaar gaan rijden wanneer er een voertuig nadert.
nooit naast een andere fietser mag rijden met een fietskar achter je fiets?
je kind tot 10 jaar op het trottoir mag fietsen? Let erop dat voetgangers niet in gevaar worden gebracht.
je als fietser verplicht bent om tijdig elke richtingsverandering aan te geven met je arm? Behalve als je hierdoor uit
evenwicht dreigt te raken.
je extra moet opletten als je op een tweerichtingsfietspad tegen de rijrichting inrijdt? Bestuurders verwachten vaak niet
dat je langs deze kant komt aangereden.
bussen en vrachtwagens je vaak niet gezien hebben als je als fietser een file rechts voorbijrijdt? Je zit namelijk in hun
dode hoek. Kijk daarom goed uit als het verkeer terug begint te rijden en blijf indien nodig achter de bus of vrachtwagen.
het verboden is om je te laten voorttrekken of duwen door een andere weggebruiker?
fietsers voorrang hebben op voetgangers op het fietspad, ook als er geen trottoir aanwezig is? Tenzij er staat
aangegeven dat fietsers en voetgangers het pad moeten delen: dan vervalt de voorrang.
alle fietsen - ook race- en kinderfietsen - een bel moeten hebben.
je niemand mag meenemen op de bagagedrager van je fiets, ook niet in amazonehouding? Kinderen mag je wel
achterop vervoeren in een aangepast fietsstoeltje met twee voetsteuntjes.
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