Voetgangerszone
Hoe herken je een voetgangerszone?
Een heel aantal straten in Leuven behoren tot een voetgangerszone. Denk maar aan de
Diestsestraat of de Grote Markt. De voetgangerszones worden afgebakend met specifieke
verkeersborden.

Verkeersbord F103:

Verkeersbord F105:

Begin van een
voetgangerszone

Einde van een
voetgangerszone

Mag ik fietsen in een voetgangerszone?
Het is als fietser belangrijk te kijken of het symbool van de fiets op het beginbord staat. Is dat
niet het geval, zoals op de verkeersborden hierboven, dan is fietsen in de voetgangerszone
niet toegelaten.

Voetgangerszone ‘type 1’:
winkel-wandelstraten
Staat er op het verkeersbord F103 een
symbool van een fiets, met daaronder
een tijdsperiode, dan is fietsen
toegelaten tijdens die periode. In het
voorbeeld van het verkeersbord aan de
linkerzijde mag er gefietst worden van
19u tot 11u.
Staat er onder het symbool van de fiets
geen tijdsperiode, zoals op het
verkeersbord aan de rechterzijde, dan is
fietsen steeds toegelaten.
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Voetgangerszone ‘type 2’:
andere autovrije straten
In voetgangerszone type 2 mag je altijd
fietsen, rekening houdend met de
rijrichting. Je herkent de zone aan dit
verkeersbord

Bekijk vooraleer je als fietser een voetgangerszone wil inrijden steeds goed de
verkeersborden. Staat er geen fiets op het verkeersbord, of mag je er niet fietsen volgens de
uren, kies dan een andere reisweg, of stap af en neem je fiets aan de hand.
Rijd je toch in de voetgangerszone terwijl dit niet mag, dan breng je zowel jezelf als de
aanwezige voetgangers in gevaar. Bovendien riskeer je een verkeersboete van 58 euro.

Hoe snel mag ik fietsen in een voetgangerszone?
Fietsers die in een voetgangerszone rijden moeten steeds stapvoets
rijden. Dit is 5 à 6 km/u.
Ook al is fietsen in een voetgangerszone volgens de verkeersborden
toegelaten, dan nog moeten de fietsers afstappen en hun fiets aan de
hand nemen wanneer het te druk wordt.
Bovendien mogen fietsers de voetgangers niet hinderen of in gevaar
brengen.
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