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Fietspad – fietssuggestiesstrook - fietsstraat 
 

Hoe herken je een fietspad? 

In Leuven zijn er op vele plaatsen fietspaden. Deze zijn echter niet altijd op dezelfde manier 
aangegeven. Hoe kan je een fietspad herkennen? 

 

      

 

 

 

Onderborden 

Het verkeersbord D7 kan voorzien worden van een onderbord: 

 

Wanneer deze onderborden aanwezig zijn, moeten respectievelijk bromfietsers klasse B of 
bestuurders van speed pedelecs verplicht op het fietspad rijden, of is het hen verboden van 
het fietspad gebruik te maken. 

Wanneer mag/moet je het fietspad gebruiken? 

• Je mag een fietspad enkel gebruiken wanneer dit rechts in je rijrichting ligt. Je mag een 
fietspad gebruiken wanneer dit links in de rijrichting ligt, op voorwaarde dat het met een 
verkeersbord D7 of D9 aangegeven is. 

• Een fietspad is bestemd voor fietsers en tweewielige bromfietsers klasse A (max. 25 
km/u) 

• Bromfietsers klasse B en speed pedelecs (max. 45 km/u)  
o Is de snelheid op de rijbaan beperkt tot 50 km/u of minder: mogen gebruik 

maken van het fietspad wanneer dit aangegeven is door wegmarkering of door 
het verkeersbord D7. 

o Is de toegelaten snelheid op de rijbaan hoger dan 50 km/u: moeten gebruik 
maken van het fietspad wanneer dit aangegeven is door wegmarkering of door 
het verkeersbord D7. 

• Bestuurder van alle andere motorvoertuigen (motorfietsen, personenwagens, 
vrachtwagens,…) mogen niet op het fietspad rijden. 

 

 

 

Wegmarkering: 

Twee evenwijdige onderbroken 
strepen geven een fietspad aan. 

Verkeersbord D7: 

Verplicht fietspad 

Verkeersbord D9: 

Deel van de openbare 
weg voorbehouden voor 
voetgangers, fietsers en 
bromfietsen klasse A. 

M6 M7 M13 M14 M15 M16 
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Enkele richting of dubbele richting? 

Bekijk vooraleer je als fietser of bromfietser gebruik maakt van een fietspad de wegmarkering 
en de verkeersborden. Is een fietspad aangegeven door twee evenwijdige onderbroken 
strepen, dan mag je enkel fietsen met het andere verkeer mee. Wil je je in de andere richting 
verplaatsen dan moet je ofwel afstappen en op het voetpad gaan, of aan de andere kant van 
de straat gaan rijden, rechts in de rijrichting. Tegen de rijrichting op een fietspad rijden mag 
immers enkel indien dit door verkeersborden toegelaten is. 

Rijd je toch in de verboden richting, dan breng je zowel jezelf als de andere weggebruikers in 
gevaar. Bovendien riskeer je een verkeersboete van 58 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietssuggestiestrook? 

Een fietssuggestiestrook is geen fietspad. Het geeft de plaats op de rijbaan aan waar fietsers 
rijden. Het maakt de automobilisten ook duidelijk dat er fietsers op de rijbaan aanwezig kunnen 
zijn. Auto’s mogen er echter op rijden en, indien niet verboden door andere signalisatie, ook 
op stilstaan of parkeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietspad dubbele richting Fietspad eenrichting 
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Fietsstraat? 

In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan 
gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de 
helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld 
is in beide rijrichtingen.  

Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers 
evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger 
liggen dan 30 kilometer per uur. 

 

 

 


