
Wie heeft voorrang?
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Werd je met de fiets al eens de pas afgesneden door een auto, bus of ander voertuig? Fiets 
je soms wel eens met meer dan twee naast elkaar waardoor automobilisten lastig worden?
Autobestuurders, buschauffeurs, fietsers en voetgangers moeten altijd rekening houden met 
elkaar, ook en vooral in het centrum van de stad. De lage snelheid in de zone 30 maakt dat 
makkelijker. Maar dan moeten de verschillende weggebruikers zich gedragen volgens de 
filosofie van een zone 30, met respect voor elkaar. En daar wringt het schoentje soms. Veel 
mensen weten niet wat een zone 30 juist inhoudt. Met deze folder willen we daar 
verandering in brengen. We starten met een stukje theorie, gevolgd door enkele 
praktische voorbeelden die alles verduidelijken.

Leuven heeft de afgelopen jaren heel wat pleinen en straten zone 30 gemaakt. Die om-
schakeling is een proces van lange duur en niet alle straten zijn daarom al aangepast aan 
de nieuwe verkeerssituatie. Omdat de verschillende zones in de binnenstad niet altijd op 
elkaar aansloten en dat voor verwarrende situaties zorgde, besloot de stad in 2011 om de hele 
binnenstad tot een zone 30 te maken. Nadien zijn ook nog andere gebieden tot zone 30 
gemaakt, waaronder bv. de Platte Lo. 

Naast een zone 30 bestaat ook een 
schoolomgeving. Ook hier mag je niet sneller 
rijden dan 30 km/u. Een combinatie van de 
verkeersborden duiden de schoolomgeving aan. 
Wanneer het beginbord variabel is, geldt 
de snelheidsbeperking enkel als het bord 
oplicht, bij het begin en einde van de school. 
Als het begin van de schoolomgeving wordt 
aangeduid door een vast verkeersbord, mag 
je nooit sneller rijden dan 30 km/u. Eenmaal 
binnen de zone 30 worden de verkeersborden 
niet meer herhaald.

Een zone 30 is een gebied waarin je 
nergens sneller mag rijden dan 30 km/
uur. Een vast begin- en eindbord duiden 
dit gebied aan.

en



3

WIE MOET VOORRANG VERLENEN?

Veel mensen denken dat de zwakke weggebruiker in een zone 30 mag doen en laten wat 
hij wil en dat hij overal voorrang heeft. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. 
Binnen een zone 30 gelden dezelfde verkeersregels als erbuiten, alleen is de toegelaten 
snelheid beperkt. Door deze te verlagen naar 30 km/uur krijg je als weggebruiker meer tijd 
om oogcontact te maken en tot wederzijds respect te komen. Bovendien kan je het 
verkeersgedrag van andere weggebruikers door de lagere snelheid beter inschatten. De 
tekening hieronder illustreert dit goed.

Juist! Het maakt geen enkel verschil. In beide gevallen moet de voetganger volgens de weg-
code voorrang verlenen aan de autobestuurder. Maar een lagere snelheid geeft de bestuur-
der de mogelijkheid om hoffelijk te zijn en op een veilige manier de voetganger voor te laten 
gaan. Dit zou bij een snelheid van 50 km/uur veel moeilijker zijn. Van bestuurders wordt dus 
verwacht dat ze trager rijden en daardoor hoffelijker kunnen zijn. Fietsers en voetgangers 
moeten zich natuurlijk ook veilig gedragen in het verkeer en op hun beurt respect hebben 
voor elkaar en bestuurders. 

Bij een snelheid van maximum 30 km/uur is de kans op een ongeval kleiner dan bij een 

snelheid van 50 km/u. De weggebruikers hebben dan immers meer tijd om te reageren en 

gevaarlijke situaties te voorkomen. Bovendien is de stopafstand (=reactieafstand + remaf-

stand) veel kleiner. 

Ook de gevolgen van een ongeval zijn veel minder ernstig bij lagere rijsnelheden. Zo heeft 

een voetganger een overlevingskans van 95% als hij wordt aangereden door een auto aan 30 

km/u, maar overleeft gemiddeld slechts 55% van de voetgangers een botsing aan 50 km/u. 
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Het is een feit dat bestuurders in de praktijk vaak niet uit eigen beweging 30 km/uur 
gaan rijden. Daarom moet de inrichting van de straten en pleinen hierbij helpen. Jammer 
genoeg is dit niet iets wat makkelijk en snel kan gebeuren, maar de stad houdt er zeker 
rekening mee bij iedere heraanleg. Zo zijn er wegversmallingen aangelegd en verkeers-
maatregelen genomen die aangepast gedrag van bestuurders afdwingen. Alle straten 
herinrichten vraagt tijd en er moeten regelmatig keuzes gemaakt worden. Zo zou het 
bijvoorbeeld kunnen dat door de herinrichting van een straat de auto’s wel maar 30 km/
uur meer kunnen rijden, maar de bus er niet meer door kan. Iets waar dus goed moet 
worden over nagedacht.

De stad kiest er voor om de zebrapaden in de schoolomgevingen te 
behouden omdat de behoefte om over te steken hier groot en sterk 
geconcentreerd is. Aan deze zebrapaden hebben voetgangers in principe 
voorrang en moeten bestuurders stoppen. Denk er wel aan: fietsers moeten 
ook stoppen!

Zebrapaden geven aan voetgangers een grote (maar geen absolute) voorrang bij het 

oversteken. Ze zorgen er voor dat bestuurders van aanrijdende voertuigen met grote 

waarschijnlijkheid juridisch verantwoordelijk worden gesteld, maar ze verkleinen daarom 

niet de kans op een aanrijding. Maak dus steeds oogcontact met bestuurders vooraleer 

een zebrapad over te steken. Zo kan je beter inschatten of je veilig kan oversteken of niet. 

Bovendien is een voetganger die wil oversteken op minder dan 30 m van een zebrapad 

ook verplicht om dit te gebruiken. 

Zebrapaden worden dan ook principieel niet toegepast binnen zones 30. Ze gaan 

immers in tegen de filosofie van de zone 30 die stelt dat voetgangers er op een veilige 

manier gebruik moeten kunnen maken van de gehele publieke ruimte, dus in principe 

overal zouden moeten kunnen oversteken. Je hebt als voetganger in een zone 30 dan 

wel geen voorrang bij het oversteken, maar door de lagere rijsnelheden van voertuigen 

zou je dit toch veilig moeten kunnen doen . Bovendien hoef je geen omwegen te maken 

naar een zebrapad (tenzij dit binnen 30 m ligt).



Met 2 naast elkaar fietsen op de rijbaan is toegestaan, maar met 3 niet. Binnen de bebouwde 
kom moet je achter elkaar gaan rijden wanneer er tegenliggers naderen en er niet genoeg 
plaats is om elkaar te kruisen. Uit hoffelijkheid kan je natuurlijk ook achter elkaar gaan 
rijden wanneer je met 2 naast elkaar fietst. Zeker als je merkt dat een bestuurder niet langs 
kan. Een kleine moeite waarmee je makkelijk iemand een plezier kan doen. Buiten de be-
bouwde kom moet je trouwens verplicht achter elkaar rijden als er achter jou een voertuig 
nadert. Waarom? Omdat de voertuigen er sneller rijden en het gevaar dus groter is. 

En op het fietspad? Daar mag je met 2 naast elkaar fietsen. Op een tweerichtingsfietspad 
moet je uiteraard wel aan de kant gaan als er een tegenliggende fietser nadert of een 
fietser achter je wil inhalen.
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WEGCODE:

 “Laat die bus achter ons 

maar wachten. Het is hier 

toch zone 30, we blijven ge-

woon naast elkaar fietsen. 

Anders horen we elkaar 

niet goed.”

“Typisch, ze denken weer 

dat de rijbaan van hen 

alleen is. En ik ben ge-

haast! Ik neem niet de auto 

om aan een slakkengang 

vooruit te gaan. Ik wil hier 

zo snel mogelijk voorbij en 

zal er alles aan doen om 

daarin te slagen.”

“Och kijk, ze zijn zich aan 

het amuseren. Ik mag hier 

toch niet sneller dan 30 

km/u, dus ik blijf er maar 

achter.”

“Oei, een bus achter 

ons. We zullen maar 

achter elkaar gaan rijden”



In een zone 30 mag je overal oversteken, maar je moet wel voorrang verlenen aan het ver-
keer op de rijbaan. Ook moet je de kortst mogelijke weg nemen (recht oversteken) zonder 
te slenteren of te blijven te staan. Door de lage snelheid hebben bestuurders meer tijd om 
te reageren en kunnen ze je op een veilige manier laten oversteken. Als iedereen zich aan de 
snelheid houdt, is het voor een bestuurder ook mogelijk om op tijd te stoppen. Zo kan iedereen 
hoffelijker zijn voor elkaar. 

Is er binnen de 30 meter een zebrapad, dan ben je verplicht dit te gebruiken. Als je op het 
zebrapad staat of als je op het punt staat over te steken, moet een aanrijdende bestuurder 
voorrang geven. Maak wel vooraf goed duidelijk dat het je bedoeling is om over te steken. Je kan 
nagaan of de bestuurder je bedoeling begrijpt door oogcontact te maken. Blindelings de 
straat op lopen is geen goed idee! De bestuurder moet immers de tijd hebben om veilig te 
kunnen stoppen. 
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WEGCODE:

“Hey, zeg! Die voetgang-

ers kijken niet eens. Ze 

zijn hun leven beu zeker?! 

Jullie moeten je vooral niet 

haasten hoor!” 

“Ik zal die mensen maar 

laten oversteken, want 

wie weet staan ze hier 

anders nog lang te 

wachten.”

“Wij zijn hier in een zone 

30 en mogen overal over-

steken, dus we gaan hier 

niet blijven wachten hoor!”

 “Die chauffeur ziet er ge-

haast uit, we zullen maar 

teken doen dat hij mag 

passeren.”



“Komaan zeg! Ik ga hier niet 

stoppen om nadien hele-

maal van stilstand terug te 

vertrekken. Het is bergop 

hoor.”

“Oh, wat galant van die 

bestuurder om te stoppen. 

Dat ga ik ook doen.”

“Stuk pretentie van een 

fietser, dat rijdt hier bijna 

over mijn tenen. Voila, ik 

smijt er me snel voor.”

“Ik weet hoe vervelend 

het is om als fietser 

voortdurend te moeten 

stoppen en terug te ver-

trekken. Daarvoor kom 

je niet met de fiets naar 

Leuven.”

De voetganger moet in deze situatie voorrang verlenen aan de fietser. Maar omdat de wagen 
gestopt is, zou het galant zijn mocht de fietser ook stoppen. Ingeval van een ongeval is de 
kans groot dat de fietser mee verantwoordelijk wordt gesteld, ook al heeft hij voorrang.

Mocht hier een zebrapad zijn, dan zou de fietser voorrang moeten verlenen aan de voet-
ganger. Je kan als fietser natuurlijk makkelijk inschatten of je voor of achter een voetganger 
door kan. Je stopt dan misschien niet, maar je brengt de voetganger of de weggebruiker 
achter je in geen geval in gevaar.
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WEGCODE:



Lopen we in de weg? Ieder-

een loopt hier, ik ga me niet 

belachelijk maken door als 

enige op de stoep te gaan.”

 “Het is druk en voor au-

tomobilisten veel te smal, 

we kunnen maar best wat 

ruimte laten.”

“Die egoïsten staan er niet 

bij stil dat het hier een open-

bare weg is zeker? Opzij!”

”Ik blijf liever achter deze 

groep rijden dan een 

ongeluk te veroorzaken. 

Op die paar minuten zal het 

nu ook niet aankomen.”

De voetgangers moeten in deze situatie op de stoep gaan en de fietsers mogen met 
maximum 2 naast elkaar fietsen. Weggebruikers moeten ervoor zorgen dat ze geen hinder 
of gevaar veroorzaken voor anderen. 
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WEGCODE:



“Het is hier echt niet te doen om met je kinderwagen 

buiten te komen. Zijn het geen putten in de stoep of 

fietsen in de weg, dan staan ze in het midden van 

de stoep nog ‘gezellig te kletsen’. Excuseer, opzij!”

“Opgelet, er komt een auto aan. Jullie hoeven 

niet zomaar op straat te gaan staan. Als we alle-

maal een beetje moeite doen, kan ik op de stoep

passeren.”

Weggebruikers moeten zich zo gedragen dat ze geen hinder of gevaar veroorzaken 

voor anderen. Ook voetgangers en fietsers moeten zich hier aan houden.

“Het is hier juist zo interes-

sant. Die mevrouw kan toch 

wel eventjes op de rijbaan 

gaan zeker, of moeten wij 

met onze hele groep op 

straat gaan staan? Tss!”

“Dit is niet echt attent 

van ons. Ga eens opzij 

mannen.”
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WEGCODE:



Je hebt hier als fietser verschillende mogelijkheden:
• Je kan stoppen en samen met de auto’s wachten tot het verkeer verder kan rijden.
• Je kan langs de smalle opening rechts langs de auto’s verder fietsen. Hoewel de 

wegcode dit niet verbiedt, breng je jezelf mogelijk wel in gevaar: een auto die rechts 
afslaat, kan je op die plaats moeilijk zien, een passagier die zijn portier plots open 
doet, …. 

• Je kan afstappen en op de stoep te voet met de fiets aan de hand gaan. Fietsen op 
de stoep is binnen de bebouwde kom niet toegestaan. Je mag wel buiten de bebouwde 
kom op de stoep fietsen, op voorwaarde dat er geen fietspad is. Je moet dan wel 
steeds rechts in de rijrichting fietsen en voorrang verlenen aan de voetgangers. 
Kinderen onder de 9 jaar mogen altijd op de stoep fietsen, met een fiets waarvan de 
wieldiameter hoogstens 50 cm is. Zij mogen daarbij de andere weggebruikers niet in 
gevaar brengen.

“Hier kan ik nog nét door. Of nee, ik zie een 

gaatje op de stoep. En als ik die voetgangers 

dan eventjes opzij duw, kan ik meteen door.”

“Ik zal maar wachten achter deze auto. An-

ders maak ik misschien een kras op het 

koetswerk. En op de stoep rijden is ook niks, 

dan hinder ik die voetgangers.”
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WEGCODE:



Als er geen afstapzone aan de halteplaats van een bus aanwezig is, moet de fietser die 
langs de kant rijdt waar reizigers in- of uitstappen de passagiers de kans geven om in 
alle veiligheid de bus of het voetpad te bereiken. Soms kan het zijn dat hij daardoor 
moet stoppen. Pas wanneer iedereen veilig op het voetpad staat, mag hij opnieuw vertrekken, 
met matige snelheid. Is er wel een afstapzone, dan heeft de fietser voorrang. 

Als de bus aan een overbevolkte bushalte stopt om passagiers te laten afstappen en opstappen, blijf 
dan op een veilige afstand van de stoeprand. De bus draait met zijn snuit (en spiegel) een stukje 
over de stoeprand om de halte te kunnen bedienen. Wees hoffelijk en probeer niet om als eerste op 
de bus te stappen.

EXTRA TIP VOOR WACHTENDEN AAN DE BUSHALTE

Hé, wij komen hier recht 

op een fietspad uit. Geef 

ons eens de gelegen-

heid om naar de stoep 

te stappen alsjeblieft!”

“Dit is niet echt attent 

van ons. Ga eens opzij 

mannen.”

“Dat is hier een fietspad 

hoor! Zullen we dan ook 

maar ineens de hele bus 

laten uitstappen?! Doe maar 

op je dooie gemak. Grrr.”

“Oeps, die voetgangers 

komen recht op het fietspad 

uit. Ik zal ze maar eerst 

laten passeren.”
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WEGCODE:
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Philipssite 4, 3001 Leuven

016 21 07 00
preventie@leuven.be
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